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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
Вучэбна-метадычны комплекс прызначаны для рэалізацыі 

патрабаванняў адукацыйнага стандарта вышэйшай адукацыі першай ступені 
па цыкле спецыяльных дысцыплін па спецыяльнасці “Пачатковая адукацыя” 
і тыпавой праграмы па вучэбнай дысцыпліне “Методыка выкладання 
беларускай мовы і літаратурнага чытання”. Ён мае на мэце дапамагчы 
студэнтам самастойна засвоіць тэорыю навучання школьнікаў мове, 
авалодаць уменнямі правільна арганізоўваць вучэбна-выхаваўчы працэс і 
кіраваць пазнавальнай дзейнасцю вучняў. 

У склад ВМК уключаны наступныя раздзелы: 
тэарэтычны: электронны курс лекцый; 
практычны: матэрыялы практычных заняткаў; матэрыялы 

лабараторных заняткаў; заданні для кіруемай самастойнай работы студэнтаў; 
кантролю ведаў: заданні кантрольнай работы; пытанні да заліку, 

экзамену; тэматыка курсавых работ; 
дапаможны: вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне для 

спецыяльнасці 1-01 02 01 Пачатковая адукацыя; рабочы варыянт вучэбнай 
праграмы; літаратура па дысцыпліне. 

Пры самастойным засваенні тэорыі навучання школьнікаў мове асобую 
ўвагу неабходна звярнуць на інавацыйныя падыходы ў навучанні, асобасна 
арыентаванае навучанне, развіццё маўлення і мыслення вучняў, выхаваўчую і 
развіццёвую накіраванасць навучання, навучанне грамаце, шляхі 
літаратурнай адукацыі навучэнцаў пачатковых класаў, асаблівасці вывучэння 
фанетыкі, граматыкі, арфаграфіі ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з 
рускай мовай навучання. 

У межах вывучэння раздзела “Агульныя пытанні методыкі 
выкладання беларускай мовы” трэба засвоіць наступныя асноўныя паняцці: 
прадмет, задачы, змест курса методыкі выкладання беларускай мовы, 
прынцыпы навучання мове, задачы навучання мове, змест моўнай адукацыі ў 
школе, прынцыпы пабудовы праграмы па беларускай мове ў пачатковых 
класах. 

У межах вывучэння раздзела “Методыка навучання грамаце” 
неабходна засвоіць наступныя асноўныя паняцці: гукавы аналітыка-
сінтэтычны метад навучання грамаце, прыёмы гукавога аналізу і сінтэзу, 
задачы выпрацоўкi навыку пiсьма, этапы фармiравання навыку пiсьма. Пры 
вывучэнні раздзела студэнты завочнай формы атрымання адукацыі 
выконваюць кантрольную працу, якая прадстаўляецца на праверку 
выкладчыку за месяц да пачатку экзаменацыйнай сесіі 

У межах вывучэння раздзела “Методыка класнага і пазакласнага 
чытання” трэба засвоіць наступныя асноўныя паняцці: навык чытання, 
якасці паўнацэннага навыку чытання, этапы працы з мастацкім творам, мэты, 
задачы пазакласнага чытання, урок пазакласнага чытання, яго структура на 
розных этапах”. 
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У межах вывучэння раздзела “Методыка вывучэння асобных тэм 
школьнага курса беларускай мовы ў пачатковых класах” неабходна 
засвоіць наступныя асноўныя паняцці: метады, прыёмы навучання мове, 
урокі беларускай мовы, іх тыпы і структура, граматычнае паняцце, 
метадычныя прыёмы i формы засваення граматычных паняццяў, моўныя 
разборы, віды практыкаванняў па фанетыцы, граматыцы, арфаграфіі, 
перанос, транспазіцыя, інтэрферэнцыя, дыферэнцыяльна-сістэматычны 
прынцып навучання, камунікатыўная накіраванасць навучання. 

У межах вывучэння раздзела “Методыка развіцця маўлення вучняў” 
трэба засвоіць наступныя асноўныя паняцці: віды маўлення, маўленчая 
дзейнасць, віды маўленчай дзейнасці, мэты i змест працы па развiццi 
маўлення малодшых школьнiкаў, прынцыпы методыкі развіцця маўлення, 
задачы развіцця маўлення вучняў, напрамкі развіцця маўлення, сістэма 
працы па развіцці звязнага маўлення. 

Кіруемая самастойная праца (КСР) студэнтаў дзённай формы 
атрымання адукацыі прадугледжвае знаёмства з навуковай, навукова-
папулярнай літаратурай, распрацоўку планаў-канспектаў урокаў, аналіз 
праграм, падручнікаў і метадычных дапаможнікаў, падрыхтоўку да здачы 
экзаменаў і залікаў, напісанне курсавых прац. Пры падрыхтоўцы заданняў 
кіруемай самастойнай працы студэнт можа наведваць кансультацыі 
выкладчыка. Заданні КСР прадстаўляюцца на праверку выкладчыку зголна з 
графікам міжсесійнага кантролю самастойнай кіруемай працы студэнтаў па 
дысцыпліне. 

Падрыхтоўка да экзамена (заліку) 
У працэсе вывучэння вучэбнай дысцыпліны “Методыка выкладання 

беларускай мовы і літаратурнага чытання ” студэнты здаюць 1 экзамен, 
1 залік. 

Студэнты дзённай формы атрымання адукацыі дапускаюцца да здачы 
заліку або экзамену па прадмеце толькі пасля выканання ўсіх практычных 
заданняў, лабараторных работ, заданняў кіруемай самастойнай працы. 

Для ацэнкі вучэбных дасягненняў студэнтаў на экзамене прымяняюцца 
крытэрыі, зацверджаныя Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. 
Выкарыстоўваецца 10-бальная сістэма ацэнкі. 
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ТЭАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 
Методыка беларускай мовы як навука 

1. Методыка беларускай мовы як навука, яе прадмет, змест, задачы, 
фундаментальныя паняцці і катэгорыі. 

2. Сувязь методыкі беларускай мовы з іншымі навукамі. 
3. Метады даследавання ў методыцы выкладання беларускай мовы. 
4. Найноўшыя навуковыя даследаванні ў галіне навучання 

малодшых школьнікаў беларускай мове. 
 
1. Методыка (ад грэч methodos) - 1) вучэнне аб метадах выкладання 

той або іншай навукі; 2) сукупнасць метадаў навучання чаму-небудзь, 
практычнага выканання чаго-небудзь. 

Вучэбныя методыкі раскрываюць спосабы ўзаемадзеяння настаўніка і 
вучня, накіраваныя на дасягненне пастаўленай дыдактычнай мэты. Мэтай 
вучэбнай методыкі з’яўляецца распрацоўка найбольш эфектыўнай 
тэхналогіі навучання, арыентаванай на развіццё сродкамі прадмета асобы 
вучня і авалоданне школьнікамі пэўнымі ведамі, уменнямі і навыкамі. 

Методыка навучання беларускай мове – педагагічная практыка-
арыентаваная навука, якая вызначае мэты, змест, заканамернасці, прынцыпы, 
метады, прыёмы і формы навучання. Яна дае адказ на пытанні: для чаго 
вучыць, чаму вучыць, як вучыць, чаму трэба вучыць менавіта так. 

Усе паняцці і катэгорыі, пра якія будзе ісці размова у лекцыі, 
разглядаюцца ў лінгвадыдактыцы – фундаментальнай частцы методыкі. 

Прадметам методыкі з’яўляецца працэс навучання школьнікаў мове 
(распрацоўка тэхналогіі навучання) і даследаванне заканамернасцяў 
засваення мовы. 

Змест методыкі пачатковага навучання беларускай мове вызначаецца 
зместам вучэбнага прадмета “Беларуская мова” і складаецца з наступных 
раздзелаў: 

1. Агульныя пытанні методыкі пачатковага навучання беларускай 
мове. 

2. Методыка навучання грамаце. 
3. Методыка класнага і пазакласнага чытання. 
4. Пачатковае навучанне фанетыцы, словаўтварэнню, граматыцы і 

правапісу. 
5. Асаблівасці вывучэння беларускай мовы ў школах з рускай мовай 

навучання. 
6. Методыка развіцця маўлення. 
7. Пазакласная праца па беларускай мове. 
Асноўнымі задачамі методыкі мовы як навукі з’яўляюцца: 
- вызначэнне мэт, задач і зместу навучання беларускай мове ў 

школе; 
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- высвятленне заканамернасцяў засваення мовы і вызначэнне на 
гэтай аснове прынцыпаў навучання; 

- пошук і характарыстыка найбольш эфектыўных метадаў, 
прыёмаў, арганізацыйных формаў навучання; 

- вывучэнне метадычнай спадчыны, традыцый і наватарства, 
навуковае асэнсаванне перадавога педагагічнага вопыту. 

Методыка навучання мове аперыруе такімі фундаментальнымі 
паняццямі і катэгорыямі, як мэты і змест моўнай адукацыі, моўнае ядро 
асобы, заканамернасці авалодання мовай, прынцыпы навучання, метады, 
прыёмы і формы навучання, адукацыйныя тэхналогіі, моўная, маўленчая і 
этнакультурная кампетэнцыіі. 

Мэты моўнай адукацыі – адна з галоўных катэгорый методыкі. 
Дакладнае вызначэнне стратэгічных і тактычных мэт адукацыі дазваляе 
правільна і эфектыўна арганізаваць вучэбны працэс. Асноўныя стратэгічныя 
мэты – фарміраванне моўнай асобы і авалоданне школьнікамі мовай як 
сродкам зносін і пазнання свету, інтэлектуальнае развіццё дзіцяці, выхаванне 
нацыянальна свядомай асобы. Пры вывучэнні канкрэтных раздзелаў і тэм 
школьнага курса мовы ставяцца тактычныя мэты, накіраваныя на 
асэнсаванне лінгвістычнага матэрыялу з боку будовы, значэння і функцыі, 
выпрацоўку ўменняў і навыкаў выкарыстання моўных адзінак у працэсе 
маўленчай дзейнасці, фарміраванне навыкаў граматнага пісьма, авалоданне 
культурай маўлення. 

Змест моўнай адукацыі – гэта лінгвістычныя звесткі, моўныя і 
маўленчыя, арфаграфічныя і пунктуацыйныя ўменні і навыкі, а таксама 
спосабы дзейнасці, якімі павінны авалодаць вучні ў працэсе пазнання мовы 
як сістэмы. 

Моўнае ядро асобы – функцыянальная сістэма адзінак мовы, моўных 
ведаў, этнакультурных маўленчых узораў, моўных уменняў і маўленчых 
навыкаў, якія забяспечваюць свабоднае карыстанне маўленнем як 
кагнітыўным, суразмоўніцкім сродкам для адлюстравання свайго ўнутранага 
свету ў працэсе актыўнай сацыяльнай дзейнасці. 

Структурная мадэль моўнага ядра асобы складаецца з 
лінгвакагнітыўнага (веды), працэсуальнага (уменні), і прагматычнага 
(навыкі) сегментаў. 

Культурнае фарміраванне моўнага ядра асобы можа быць дасягнута на 
аснове ведання заканамернасцей маўленчага развіцця і засваення мовы. 
Заканамернасць – аб’ектыўна існуючая сувязь з’яў, якая вызначае асноўную 
лінію любога развіцця. Заканамернасці засваення мовы – залежнасць 
засваення мовы ад ступені развіцця маўленчай сістэмы чалавека, яго 
інтэлекту, памяці, эмацыянальнай сферы. 

З заканамернасцяў засваення мовы вынікаюць метадычныя прынцыпы 
навучання – тэарэтычныя палажэнні, кіруючыся якімі настаўнік 
мэтанакіравана арганізуе вучэбную дзейнасць вучняў. 
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Што датычыцца метадаў (грэч. слова “метад” азначае шлях, спосаб 
пазнавальнай і практычнай дзейнасці людзей), то яны падзяляюцца на 
метады даследавання і метады навучання. Метады даследавання 
садзейнічаюць сістэматызацыі ведаў аб саміх спосабах навучання. Метады 
навучання вызначаюцца спосабамі працы настаўніка і адпаведнымі ім 
спосабамі працы вучняў. Яны класіфікуюцца згодна з : 1) крыніцай 
атрымання вучнямі ведаў; 2) ступенню і характарам удзелу вучняў у працэсе 
навучання; 3) характарам і месцам работы вучняў. 

Прыём навучання – канкрэтны, прыватны сродак рэалізацыі метаду. 
Форма навучання – знешняе ўладкаванне ўзгодненай вучэбнай 

дзейнасці настаўніка і вучняў, якое ажыццяўляецца на класічным урокуў 
выглядзе калектыўнай, групавой, індывідуальнай працы, на дадатковых 
занятках пасля ўрока, у працэсе дамашняга навучання і г.д. 

Вучэбная дзейнасць ажыццяўляецца ў акрэсленых формах па пэўнай 
тэхналогіі. Адукацыйная тэхналогія (М. Г. Яленскі) – “сістэма 
педагагічнай дзейнасці ў адзінстве матывацыйна-мэтавага, зместава-
працэсуальнага, кантрольна-ацэначнага кампанентаў, сукупнасць сродкаў і 
метадаў навучання, якія дазваляюць паспяхова рэалізаваць пастаўленыя 
адукацыйныя мэты”. [2] 

Моўная, маўленчая і этнакультурная кампетэнцыі – важнейшыя 
катэгорыі лінгвадыдактыкі. Моўная кампетэнцыя звязана з веданнем сістэмы 
мовы, маўленчая – з практычным авалоданнем навыкамі маўленчай 
дзейнасці, этнакультурная – з ментальным развіццём асобы (здольнасцю 
індывіда ідэнтыфікаваць сябе з пэўнай культурай). 

2. Тэарэтычнымі асновамі  методыкі мовы з’яўляюцца: філасофія, 
логіка, лінгвістыка, педагогіка, псіхалогія [2]. 

Філасофія забяспечвае метадалагічныя асноы методыкі, разуменне мэт 
і задач навучання мове. 

Філасофская тэорыя пазнання сцвярджае, што шлях да ісціны 
праходзіць этапы пачуццёвага і рацыянальнага пазнання і завяршаецца 
праверкай на практыцы. Рацыянальнае пазнанне ажыццяўляецца сродкамі 
мовы. 

Методыка грунтуецца на наступных зыходных палажэннях філасофіі: 
- мова – найважнейшы сродак зносін паміж людзьмі; 
- мова, маўленне выконваюць сацыяльную функцыю; 
- мова, маўленне непарыўна звязаны з мысленнем. 
Спосаб разважання, ход думак і метад пазнання можа быць індуктыўны 

і дэдуктыўны. Індуктыўным шляхам чалавек на аснове разгляду прыватных 
выпадкаў, асобных з’яў прыходзіць да абагульнення, вываду. Пры дэдукцыі 
пазнанне ідзе ад агульнага вываду, абагульненняў да асбных, канкрэтных 
фактаў. 

Індукцыя і дэдукцыя – катэгорыі логікі. Але яны маюць прамыя 
адносіны да методыкі мовы, паколькі прадвызначаюць шлях фарміравання 
лінгвістычных паняццяў. 
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Індукцыя прымяняецца тады, калі засваенне паняцця ці правіла 
патрабуе назірання за фактамі мовы і калі на аснове гэтых назіранняў вучні 
могуць самастойна зрабіць вывад. Калі правіла ці паняцце ў некаторай 
ступені вядома вучням або не патрабуе спецыяльных назіранняў, то 
азнаямленне мэтазгодна пачынаць дэдуктыўным шляхам.  

Звычайна на ўроках маюць месца абодва шляхі пазнання. 
Змест школьнага курса беларускай мовы вызначаецца перш за ўсё 

лінгвістыкай. Лінгвістычная навука дастаткова поўна апісала ўсе ўзроўні 
беларускай мовы, а таксама функцыянальна-стылістычныя разнавіднасці 
маўлення. Лінгвістычны матэрыял, размеркаваны па этапах навучання, 
павінен уяўляць сабой стройную сістэму і абавязкова ўлічваць дасягненні 
мовазнаўства, сучасны стан, тэндэнцыі развіцця лінгвістычнай навукі, што і 
забяспевае адзінства школьнай і навуковай граматык. 

Інтэнсіўнае развіццё беларускай лінгвістыкі ў апошнія дзесяцігоддзі 
аказала прыкметны ўплыў на змест школьнага курса мовы. У сучасным 
мовазнаўстве пачала развівацца адна з яго новых галін – лінгвістыка тэксту. 
Таму з мэтай актывізацыі развіцця звязнага маўлення вучняў у праграму 
ўведзены такія паняцці як тэкст, яго структура, тыпы і інш. 

За апошняе дзесяцігоддзе ў лінгвістычнай навуцы атрымаў прызнанне 
структурна-семантычны напрамак у вывучэнні моўных з’яў, які знайшоў 
сваё адлюстраванне ў праграмах, падручніках, метадычных дапаможніках 
па беларускай мове. 

Лінгвістыка такім чынам дапамагае методыцы адказаць на пытанне 
чаму вучыць. 

Педагогіка і псіхалогія дапамагаюць вызначыць шляхі і сродкі 
навучання і тым самым адказаць на пытанне як вучыць. 

Педагогіка – навука пра выхаванне і навучанне маладога пакалення. 
Заканамернасці працэсу навучання, прынцыпы, метады і прыёмы, 
арганізацыйныя формы раскрываюцца ў дыдактыцы – агульнай тэорыі 
навучання. Палажэнні дыдактыкі бяруцца да ўвагі пры распрацоўцы 
прыватных методык навучання таму ці іншаму прадмету. 

Дыдактыка вызначае наступныя асноўныя заканамернасці: 
- працэс навучання абумоўлены патрэбнасцямі асобы і 

неабходнасцю грамадства ва ўсебакова развітай асобе; 
- п.н. залежыць ад рэальных вучэбных магчымасцяў вучня; 
- п.н. патрабуе мэтанакіраванага ўзаемадзеяння настаўніка  і вучня; 
- п.н. залежыць ад знешніх, у якіх ён працякае; 
- змест навучання залежыць ад яго задач, у якіх адлюстроўваецца 

патрэбнасць грамадства, узровень развіцця навукі, рэальныя вучэбныя 
магчымасці школьнікаў; 

- метады і сродкі стымулявання, арганізацыі і кантролю вучэбнай 
дзейнасці залежаць ад задач і зместу навучання; 

- узаемасувязь усіх кампанентаў навучальнага працэсу забяспечвае 
трывалыя, усвядомленыя вынікі навучання. 
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З названымі заканамернасцямі звязаны агульнадыдактычныя 
прынцыпы навучання: навуковасці, сістэмнасці, паслядоўнасці, даступнасці, 
наглядасці і інш. Названыя прынцыпы з’яўляюцца агульнымі ў дачыненні да 
любой прыватнай методыкі. Кожная методыка вызначае акрамя гэтага 
свае спецыяльныя прынцыпы. У методыцы выкладання беларускай мовы 
спецыяльныя прынцыпы навучання вынікаюць з заканамернасцяў засваення 
дзецьмі мовы (гэта агульнаметадычныя і прыватнаметадычныя). 

Асновай методыкі выкладання мовы як навукі з’яўляецца і псіхалогія 
(узроставая і педагагічная). Узроставая псіхалогія раскрывае псіхалагічныя 
асаблівасці дашкольніка, малодшага школьгіка, падлетка, юнака, асаблівасці 
іх мыслення, памяці, успрымання, уяўлення. Пед.псіхалогія даследуе працэс 
фарміравання пазнавальнай дзейнасці, засваення ведаў, уменняў і навыкаў, 
фарміраванне розных бакоў асобы вучня. 

Працэс засваення ўключае ў сябе наступныя этапы: 
Успрыманне – адлюстраванне ў свядомасці вучня пэўных граматычных 

з’яў. 
Разуменне – спасціжэнне розумам зместу, сэнсу граматычнай з’явы, 

якая разглядаецца. 
Усведамленне – больш глыбокае разуменне аналізуемай лінгвістычнай 

з’явы, калі вучань можа растлумачыць сутнасць матэрыялу, зрабіць 
абагульненне, вывад. 

Замацаванне – усведамленне тэмы, якая вывучаецца, праз запамінанне і 
ўзнаўленне некаторых асноўных фактаў, вывадаў, выкананне 
практыкаванняў. 

Прымяненне – выкарыстанне ведаў на практыцы, фарміраванне пэўных 
уменняў і навыкаў. 

Веданне настаўнікам названых этапаў засваення ведаў – аснова 
правільнай арганізацыі вучэбнай дзейнасці школьнікаў. 

Такім чынам, узроставая і пед.псіхалогія маюць важнае значэнне для 
знаходжання найбольш аптымальных шляхоў навучання, выяўлення ўмоў для 
інтэлектуальнага развіцця дзяцей. 

3. Методыка беларускай мовы як навука мае сваю тэхналогію 
даследавання, свае метады. 

Структура педагагічнага даследавання: 
1. Вызначэнне актуальнай праблемы, аб’екта і прадмета 

даследавання; 
2. Фармулёўка гіпотэзы, абгрунтаванне канцэпцыі (погляд на тое, 

як гэтую праблему можна вырашыць). 
3. Распрацоўка методыкі. 
4. Правядзенне эксперыменту. 
5. Аналіз вынікаў. 
6. Вывады. 
Метады даследавання: 
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• 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. 

Эксперымент як галоўны метад даследавання бывае: 
Канстатавальны (з дапамогай спецыяльна падрыхтаваных зрэзавых 

заданняў дыягнастычнага характару вызначаецца рэальны ўзровень ведаў, 
уменняў і навыкаў вучняў). 

Пошукавы (праводзіцца папярэдняя “разведка” тых або іншыз 
падыходаў у методыцы навучання). 

Навучальны (у адпаведнасці з канцэпцыяй даследавання 
эксперыментатар распрацоўвае ўласную методыку, правярае яе 
эфектыўнасць у параўнанні з традыцыйнай, супастаўляючы вынікі зрэзаў, 
праведзеных у кантрольных і эксперыментальных класах). 

Кантрольны (паўторная праверка эфектыўнасці распрацаванай 
методыкі ў параўнанні з традыцыйнай практыкай). 

Паводле ўмоў правядзення эксперымент бывае: 
лабараторны (навучанне праводзіцца з невялікай групай вучняў у 

спецыяльна створаных умовах). 
натуральны (пры звычайным навучанні). 
Вывучэнне і абагульненне перадавога педагагічнага вопыту, 

дасягненняў настаўнікаў-наватараў, эксперыментальная праверка на 
практыцы пэўных навуковых меркаванняў дапамагаюць вызначыць найбольш 
рацыянальныя прыёмы і метады навучання. Абапіраючыся на творчую 
дзейнасць перадавых настаўнікаў, методыка мовы развівае і ўдасканальвае 
адукацыйныя тэхналогіі. 

4. Вырашэнню праблемы рэалізацыі асобаснага падыходу ў методыцы 
выкладання беларускай мовы прысвечана тэарэтыка-эксперыментальнае 
даследаванне М. Г. Яленскага “Асобасны падыход у методыцы навучання 
беларускай мове”. 

Фарміраванне ў школьнікаў агульнаадукацыйных уменняў пры 
навучанні беларускай мове разглядаецца ў навуковых працах 
В. У. Протчанкі, Я. М. Лаўрэля, Г. Валочкі. 

Развіццю маўлення дзяцей прысвечаны працы Н. С. Старжынскай. 
І. І. Паўлоўскім праведзена тэарэтыка-дыдактычнае даследаванне 

“Моўная адукацыя малодшых школьнікаў”, дысертацыйнае даследаванне 
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“Развитие речи младших школьников при изучении глагола на уроках 
белорусского языка”. 

Граковіч Т. М. даследуе пытанні фарміравання маўленчых навыкаў 
малодшых школьнікаў пры вывучэнні беларускай мовы ў школах з рускай 
мовай навучання. 

Вырашэннем праблемы фарміравання граматычнага ладу мовы ў 
вучняў 1 класа займаецца Г. І. Верашчака. 

Літаратура 
1. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных 

классах: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 
заведений / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. М., 2002. 

2. Методыка выкладання беларускай мовы: вучэб. дапам. для студэнтаў 
філал. спецыяльнасцей устаноў, якія забяспечваюць атрыманне выш. адукацыі / М. 
Г. Яленскі [і інш.]; пад рэд. М. Г. Яленскага. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2007. 
– 448 с. 

3. Методыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах. / Пад. 
рэд. А. П. Шанько.  Мiнск, 1986. 

 
Беларуская мова як вучэбны прадмет у пачатковых класах 

 
1. Характарыстыка навуковасці зместу і практычнай накіраванасці 

выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах. 
2. Метадычныя канцэпцыі рэалізацыі базавага зместу навучання. 
3. Тэхналогія асобасна арыентаванага навучання мове ў сучаснай 

школе. 
 
1. Неабходнасць глыбокага вывучэння беларускай мовы ў школе 

вызначаецца яе асноўнымі функцыямі: мова служыць чалавеку 1) сродкам 
афармлення і выражэння думкі; 2) камунікатыўным сродкам; 3) сродкам 
выражэння пачуццяў, настрою (эмацыянальная сфера); 4) сродкам 
арганізацыі і планавання дзейнасці. Мова – ключ да пазнання, да 
адукаванасці, да сапраўднага развіцця розуму. 

Школьны прадмет “Беларуская мова” не з’яўляецца злепкам з 
навуковага курса беларускай мовы, бо перад школай стаіць задача ўзбраення 
кожнага школьніка ў першую чаргу практычнымі ўменнямі і навыкамі па 
роднай мове. У той жа час змест прадмета “Беларуская мова” павінен 
забяспечваць вучняў сапраўднымі ўзорамі высокамастацкай мовы, выхоўваць 
у іх высокую культуру маўлення, навучыць правільна, дакладна і выразна 
перадаваць уласныя думкі, веды, пачуцці. Школа павінна даць сваім 
выхаванцам пэўную сістэму тэарэтычных ведаў па мове, якая забяспечвае 
фарміраванне матэрыялістычнага светапогляду, развіццё абстрактнага 
мыслення вучняў і дае тэарэтычную базу для засваення граматычных, 
арфаграфічных уменняў і навыкаў. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



13 
 

Змест і віды заняткаў па беларускай мове ў пачатковых класах 
заключаюцца ў:  

1) развіцці вуснага і пісьмовага маўлення вучняў – у сувязі з 
чытаннем, пісьмом, з вывучэннем граматычнага матэрыялу, з назіраннямі, з 
грамадскай дзейнасцю вучняў, з набыццём жыццёвага вопыту; 

2) у навучанні дзяцей, якія прыйшлі ў першы клас, грамаце 
(элементарнаму правільнаму і свядомаму чытанню і пісьму) і ў далейшым 
удасканаленні гэтых уменняў і навыкаў; 

3) у вывучэнні літаратурнай нормы – граматычнай правільнасці 
арфаграфічна і пунктуацыйна граматнага пісьма, арфаэпічна правільнага 
вымаўлення і ў авалоданні выразнасцю маўлення; 

4) у вывучэнні тэарэтычнага матэрыялу па граматыцы, 
словаўтварэнні, фанелыцы, лексікалогіі, у фарміраванні сістэмы навуковых 
паняццяў па мове; 

5) у далучэнні школьнікаў да ўзораў мастацкай, навукова-
папулярнай, даведачнай і іншай літаратуры праз урокі літаратурнага чытання 
і граматыкі, у авалоданні імі ўменнем успрымаць мастацкія і навукова-
пауклярныя творы, у авалоданні чытацкімі ўменнямі і навыкамі. 

2. У наш час адбываецца радыкальная рэформа моўнай адукацыі, якая 
вынікае з неабходнасці трансфармацыі мовы ў педагагічным працэсе з 
вучэбнага прадмета ў механізм фарміравання асобы, яе менталітэту, 
разумення прыроды і грамадства, індывідуальнай самаактуалізацыі. 

У сувязі з гэтым апошнім часам стала развівацца антрапацэнтрычная 
канцэпцыя ў методыцы выкладання беларускай мовы, для якой характэрны 
асобасны падыход у выкладанні мовы. Асобасны падыход [4] – гэта такі 
змест і арганізацыя навучання, калі ў школьнікаў фарміруецца гуманістычнае 
па адносінах да рэчаіснасці, індывідуальнае па сутнасці развітае этыка-
маўленчае камунікатыўнае ядро ў выглядзе ўяўленняў і ведаў, 
перажыванняў, маўленча-камунікатыўных здольнасцяў, скіраваных на 
задавальненне найвышэйшай сацыяльнай патрэбы асобы ў суразмоўніцтве, 
нацыянальна-культурнай ідэнтыфікацыі, прызнанне чалавека вышэйшай 
каштоўнасцю з яго непаўторным індывідуальным бачаннем свету, 
высокакультурнай эмацыянальнай рэакцыяй і паводзінамі як у вербальнай, 
так і ў невербальнай формах. 

Прынцыповае адрозненне традыцыйнага (лінгвацэнтрычнага) 
падыходу ад асобаснага ў наступным. Традыцыйны падыход 
характарызуецца такімі асаблівасцямі: 

- прызнанне самакаштоўнасці ведаў; 
- апісанне моўнай сістэмы згодна з логікай лінгвістычнай навукі; 
- перавага вербальных метадаў выкладання; 
- пераацэнка эфектыўнасці суб’ект-аб’ектных адносін; 
- прыярытэт калектыўнай формы арганізацыі вучэбнай дзейнасці; 
- панаванне аўтарытарнага стылю ўзаемаадносін; 
- вульгарызацыя ацэнкі дзейнасці вучняў. 
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Асобасны падыход характарызуецца тым, што: 
- у цэнтры навучальнай дзейнасці знаходзіцца моўная асоба вучня 

з яго індывідуальным этыка-маўленчым камунікатыўным ядром; 
- мова разглядаецца як сродак фарміравання і развіцця асобы 

чалавека, сродак матэрыяльнай думкі, ідэалізацыі рэчаіснасці і рэпрэзентацыі 
яе ў характэрных індывідуальна для кожнай асобы вобразах; 

- дзейсны характар навучання прызнаецца аптымальным; 
- навучанне характарызуецца як суб’ект-суб’ектнае ўзаемадзеянне 

ў працэсе суразмоўніцтва; 
- перавага аддаецца індывідуальна-групавой форме арганізацыі 

дзейнасці; 
- усталёўваецца дэмакратычны стыль узаемаадносін паміж 

настаўнікам і вучнем; 
- якасная ацэнка і самаацэнка дзейнасці суб’ектаў дапускаецца не 

як выключэнне, а як сістэма; 
- ствараюцца спрыяльныя ўмовы для самаактуалізацыі асобы, 

праяўлення індывідуальнасці. 
Такім чынам, розніца паміж традыцыйным і новым падыходамі 

відавочная як на ўзроўні мэтанакіраванасці, зместу моўнай адукацыі, так і на 
ўзроўні педагагічнай тэхналогіі. 

3. Метадалагічныя асновы асобаснага падыходу да навучання 
беларускай мове. 

Метадалагічна важнымі для распрацоўкі асобаснага падыходу ў 
методыцы выкладання беларускай мовы з’яўляюцца 2 псіхалагічныя пазіцыі: 

- Развіццё асобы школьніка магчыма толькі ў выніку актыўнай 
прадметнай дзейнасці (працэсы навучання і выхавання не самі па сабе 
непасрэдна развіваюць дзіця, а толькі тады, калі яны маюць дзейнасныя 
формы і валодаюць адпаведным зместам); 

- Дзейнасць суразмоўніцтва валодае магутным патэнцыялам для 
асобаснага развіцця дзіцяці. 

Паваротным момантам у распрацоўцы новых метадычных падыходаў 
стала пераарыентацыя лінгвістычнай навукі з разгляду мовы “ў самой сабе” і 
“для самой сябе” на аналіз мовы як феномена культуры і як прадукту 
чалавечай дзейнасці. Лінгвістыка сутыкнулася з неабходнасцю “ўвесці 
маўленне ў мову”, звярнуць увагу на праблему моўнага суіснавання, на 
чалавека-носьбіта мовы, на моўную асобу. Першымі фундаментальнымі 
працамі па названай праблеме сталі манаграфіі Ю. М. Караулава і Г. І. Богіна. 

Прынцыпы асобасна арыентаванага навучання беларускай мове: 
1. Скіраванасць мэт навучання на асэнсаванне беларускай мовы як 

этнакультурнага гістарычнага асяроддзя і на індывідуальныя 
запатрабаванні асобы. 

Сутнасць прынцыпа: Ён прадугледжвае знаёмства з нацыянальна-
культурнай адметнасцю: 
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- фанетыка-арфаэпічных і прасадычных, графіка-арфаграфічных, 
граматычных моўных сродкаў; 

- семантыкі лексікі (слоў, фразеалагізмаў, прыказак, прымавак, 
аманіміі, тапаніміі, антрапаніміі, дыялектаў і інш.); 

- пазнавальнай інфармацыі краіназнаўчага характару (пра аб’екты 
культуры, гісторыю, знакамітых людзей і г.д.); 

- нацыянальнай міфалогіі як своеасаблівым бачаннем нашыміпродкамі 
навакольнага свету (міфы пра дрэвы, кветкі, птушак, звяроў, пра паходжанне 
асобных назваў паселішч (тапонімы), рэк, азёр (гідронімы), пра мінулае 
народа, яго паходжанне). 

2. Асобасна арыентаваны змест моўнай моўнай адукацыі як аснова 
фарміравання індывідуальнага этыка-маўленчага камунікатыўнага ядра. 

Сутнасць прынцыпа можна сфармуляваць так: змест моўнай адукацыі 
павінен садзейнічаць інтэнсіўнаму развіццю кагнітыўных, моўных і 
маўленча-камунікатыўных індывідуальных здольнасцей, узбагачэнню 
сацыяльнага вопыту і забяспечваць актыўнасць суб’екта ў яго маўленча-
камунікатыўнай дзейнасці, творчай самарэалізацы і авалоданні традыцыйна 
прынятымі ў грамадстве этычнымі ўяўленнямі, што рэалізуюцца ў моўным 
учынку індывіда. 

3. Арыентацыя працэсу навучання на засваенне літаратурнай нормы з 
мэтай фарміраваня моўнай асобы вучня як моўна-эстэтычнага ідэалу. 

Сутнасць прынцыпа: Ён прадугледжвае авалоданне школьнікамі пры 
азнаямленні з рознымі раздзеламі курса агульнапрынятымі ў моўнай 
супольнасці і замацаванымі культурнай традыцыяй законамі мовы з мэтай 
індывідуальнага іх прысваення. 

4. Забеспячэнне інтэлектуальнага, эстэтычнага і індывідуальнага 
развіцця дзяцей у ходзе навучання беларускай мове. 

Сутнасць прынцыпа: Ён прадугледжвае творча-пераўтваральны 
характар вучэбнай дзейнасці, у аснове якой ляжыць развіццё кагнітыўных 
здольнасцей асобы пры ўзаемадзеянні з моўнымі аб’ектамі і ўспрымане 
індывідам мовы як эстэтычнай вартасці, індывідуальнага вобразна-
выяўленчага сродку адлюстравання рэчаіснасці і самаактуалізацыі. 

Спосабы практычнай рэалізацыі канцэпцыі асобаснага падыходу на 
аснове суразмоўніцтва. 

Фарміраванне моўнай кампетэнцыі вучняў на аснове суразмоўніцтва. 
Пад моўнай кампетэнцыяй будзем разумець індывідуальную 

здольнасць чалавека ствараць граматычна правільныя словы, словазлучэнні і 
сказы, якая перарастае ў камунікатыўную кампетэнцыю, звязаную са 
стварэннем маўлення. Укладаючы ў паняцце моўнай кампетэнцыі менавіта 
гэты сэнс, неабходна падкрэсліць, што: 

- яна можа фарміравацца ў чалавека і без тэарэтычнага ведання мовы 
(змалку дзіця валодае здольнасцю ствараць моўныя адзінкі, не ведаючы 
правіл граматыкі); 
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-гэта не застылая магма ведаў, а веды ў дзеянні, веды як індывідуальная 
здольнасць суб’екта ствараць моўныя адзінкі (многія сучасныя вучні, 
ведаючы граматыку замежнай мовы, не валодаюць рэальнымі здольнасцямі 
ствараць  функцыянальна значымыя моўныя адзінкі); 

- яна (здольнасць) у той меры можа называцца кампетэнцыяй, у якой 
валодае патэнцыяльнымі магчымасцямі да маўленчай творчасці. 

Фарміраванне моўнай кампетэнцыі вучняў ажыццяўляецца найперш з 
патрэбы практычнага валодання мовай, а гэты працэс будзе эфектыўны тады, 
калі навучанне будзе на суразмоўніцтве, у цэнтры якога – пошукавая 
дзейнасць дзіцяці пад кіраўніцтвам дарослага. 

Удасканаленне навыкаў аўдзіравання ва ўзаемасувязі з 
суразмоўніцтвам. 

Аўдзіраванне – від маўленчай дзейнасці, звязаны з успрыманнем 
вуснай мовы. 

Мэты развіцця ў вучняў навыкаў аўдзтравання: 
- развіццё здольнасці асэнсавана і актыўна ўспрымаць, разумець 

сэнс вуснага выказвання; 
- развіццё слыхавой памяці і ўяўлення; 
- удасканаленне маўленчага слыху дзяцей; 
- выхаванне культуры слухання. 
У адпаведнасці з гэтымі мэтамі вучням неабходна авалодаць 

наступнымі ўменнямі, якія забяспечаць аўдзіраванне як актыўны від 
маўленчай дзейнасці. Гэта ўменні: 

- бачыць асобу таго, хто гаворыць; 
- успрымаць інфармацыю ў цэлым і вылучаць асобныя факты 

паведамлення, галоўную думку выказвання; 
- запамінаць паслядоўнасць у развіцці падзей ці падачы 

інфармацыі; 
- аналізаваць пачцтае ў адпаведнасці з устаноўкай (унутранай або 

знешняй); 
- дыферэнцыраваць новае і вядомае; 
- асобасна рэагаваць на пачутае; 
- чуць сябе і рэгуляваць сваё маўленне; 
- захоўваць этыку слухання ў час суразмоўніцтва. 
Вучыць аўдзіраванню неабходна як актыўнаму працэсу ўключэння 

асобы ў суразмоўніцтва, бо пасіўнае слуханне мае надзвычай нізкі 
развіццёвы патэнцыял: успрыманне на слых інфармацыі без актыўнай 
адэкватнай рэакцыі на яе (унутранай ці знешне выражанай) – гэта ўнутранае 
падаўленне сябе як асобы, што ў рэшце вядзе да фарміравання 
няўпэўненасці, нерашучасці, адчування ўласнай непаўнацэннасці і 
сацыяльнай апатыі. 

Чытанне і суразмоўніцтва на ўроках мовы. 
Чытанне – артыкуляцыйна-слыхавы від маўленчай дзейнасці. Чытанне 

ў школьным навучанні выконвае наступныя функцыі: 
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- кагнітыўную (праз чытанне вучні пазнаюць свет); 
- рэгуляцыйную (чытанне садзейнічае ўдасканаленню моўных і 

маўленчых уменняў і навыкаў, засваенню літаратурнай нормы); 
- вартасна-арыентацыйную (уплывае на эмацыянальна-пачуццёвую 

сферу і садзейнічае фарміраванню асобы вучня). 
Пры фарміраванні і ўдасканаленні навыкаў чытання ў цэнтры ўвагі 

настаўніка знаходзяцца такія якасныя характарыстыкі, як усвядомленасць, 
выразнасць, спосаб і тэмп чытання. 

Выпрацоўцы выразнасці чытання спрыяюць такія метадычныя прыёмы: 
слуханне ўзорнага чытання настаўніка (без спецыяльнай фіксацыі на гэтым 
увагі вучняў), чытанне тэксту па ролях, папярэдні сэнсава-інтанацыйны 
аналіз тэксту, гукавое выражэнне знакаў прыпынку. 

Асэнсаванае чытанне фарміруецца з дапамогай наступных прыёмаў: 
- мэтавая ўстаноўка настаўніка перад чытаннем тэксту; 
- прагнознае чытанне тэксту па малюнках (антыцыпацыя); 
- апераджальная лексічная праца; 
- папярэдняе праглядавае чытанне; 
- чытанне ланцужком; 
- гутарка па змесце тэксту; 
- чытанне-перачытванне асобных эпізодаў; 
- вяртальныя пытанні і пытанні-напамінкі ў час чытання тэксту; 
- вуснае ілюстраванне прачытанага. 
Чытанне заўсёды прадугледжвае аўдзіраванне і суразмоўніцтва. 

Суразмоўніцтва пры гэтым выконвае функцыю як вартасна-арыентацыйную, 
так і кантрольна-ацэначную: упершым выпадку ў час суразмоўніцтва 
праяўляецца пазіцыя чытача як асобы, у другім суразмоўніцтва дапамагае 
вызначыць ступень асэнсаванасці прачытанага. 

Навучанне школьнікаў пісьму і пісьмовай мове на камунікатыўна-
дзейснай аснове. 

Навучанне пісьму варта ажыццяўляць па наступнай мэтадычнай схеме: 
- паказ друкаванай літары, супастаўленне яе з рукапіснай; 
- напісанне элементаў рукапіснай літары (вялікай і малой) па 

ўзору; 
- сінтэзаванне па ўзоры асобных элементаў у цэласны вобраз 

літары; 
- напісанне некалькіх радоў літары па ўзоры; 
- складанне слоў з разразной азбукі і іх спісванне; 
- напісанне слоў з літарай па ўзоры; 
- спісванне сказа з падручніка; 
- напісанне сказа па слыху. 
Што да навучання звязнай мове, то на першых парах перавага ў 

навучанні аддаецца маўленчым практыкаванням з апорай на ўзор і вусную 
мову: 

- прачытаць тэкст і адказаць на пытанні; 
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- з прапанаваных слоў скласці сказы; 
- уставіць у сказ патрэбныя словы; 
- пераказаць тэкст па малюнках. 
Затым выконваюцца трансфармацыйныя практыкаванні: 
- размясціць і запісаць сказы ў такім парадку, каб атрымаўся тэкст; 
- падзяліць тэкст на часткі, вызначыць, пра што расказваецца ў 

кожнай з іх; 
- скласці план тэксту ў выглядзе пытанняў. 
Часткова прадуктыўнымі з’яўляюцца практыкаванні на развіццё 

прапанаванага тэксту: 
- па пытаннях пазнайце адказы, запішыце дыялог; 
- па адказах пазнайце пытанні, запішыце дыялог; 
- прыдумайце і запішыце канцоўку тэксту; 
- падумайце і запішыце, з чаго можна было б пачаць тэкст; 
- запішыце прапушчаную частку тэксту. 
Прадуктыўнымі лічацца самастойна складзеныя тэксты на 

прапанаваную настаўнікам ці выбраную вучнямі тэму. Да іх ліку адносяцца 
пераклады, пераказы і сачыненні розных тыпаў. 

Навучанне вуснаму маўленню як камунікатыўнай дзейнасці. 
Мэтай навучання звязнай вуснай мове з’яўляецца развіццё 

камунікатыўных здольнасцей, авалоданне мовай як сродкам суразмоўніцтва і 
выяўлення свайго ўнутранага “Я” на аснове трывала сфарміраванай 
артыкуляцыйна-слыхавой базы і вымаўленчых навыкаў. 

Асноўнымі прычынамі, якія тлумачаць няўменне дзяцей валодаць 
мовай як сродкам камунікацыі, з’яўляюцца: 

- адсутнасць развіццёвага патэнцыялу прыроднага маўленчага 
асяроддзя і сацыяльнай неабходнасці ў выкарыстанні мовы; 

- скіраванасць зместу і методыкі навучання на фарміраванне 
ўменняў і навыкаў чытаць і пісаць. 

Пры вывучэнні граматычнага курса мовы прадугледжваецца ўвядзенне 
сітуацыйных вучэбных задач, а іменна: 

Сітуацыі, накіраваныя на выпрацоўку індывідуальных здольнасцей 
арыентавацца ва ўмовах камунікацыі; 

Сітуацыі, звязаныя з фарміраваннем індывідуальных здольнасцей 
планаваць маўленчую дзейнасць у пэўных умовах; 

Сітуацыі, мэта якіх – навучыць кантраляваць развіццё камунікацыі ў 
цэлым і сваёй дзейнасці ў прыватнасці. 

Гаворачы пра методыку навучання звязнай вуснай мове, неабходна 
спыніцца на тыпах адпаведных практыкаванняў і відах выказванняў. 
Практыкаванні можна падзяліць на 3 асноўныя тыпы: моўныя 
канструктыўныя, маўленчыя і камунікатыўныя. Практыкаванні на складанне 
словазлучэнняў, сказаў адносяцца да першага тыпу, пераказ пачутага ці 
прачытанага, пераклад, перабудова дэфармаванага тэксту ў звязны, адказы на 
пытанні – да другога. Уласна камунікатыўнымі лічацца практыкаванні на 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



19 
 

складанне дыялогаў, індывідуальных выказванняў у адпаведнасці з 
прапанаванай ці самімі вучнямі выбранай тэмай або сітуацыяй, а таксама 
калектыўная гутарка, дыскусія па пэўнай тэме, дзе настаўнік – адзін з 
удзельнікаў. У працэсе навучання школьнікі дзейнічаюць з моўнымі 
аб’ектамі як з індывідуальнымі сродкамі рэалізацыі суразмоўніцтва, так і 
вучацца непасрэдна дзейнасці суразмоўніцтва. 

Пры навучанні вуснай звязнай мове выкарыстоўваюцца таксама і такія 
метадычныя прыёмы, як драматызацыя паводле сюжэта вядомай казкі, 
славеснае маляванне, гульня ў перакладчыка, эгацэнтрычнае маўленне 
(разважанне з самім сабой, перш чым выказацца перад класам), метамоўная 
рэфлексія (выпраўленне свайго і чужога маўлення, каменціраванне 
маўлення). 

Улічваючы, што ў аснове звязнай вуснай мовы ляжыць правільнае 
вымаўленне гукаў і іх спалучэнняў, прынцыпова важным з’яўляецца 
выпрацоўка ў вучняў артыкуляцыйных, акцэнталагічных, фанетыка-
арфаэпічных, інтанацыйных навыкаў. 

Змест навучання задаецца адукацыйным стандартам па мове [2] – 
асноўным нарматыўным дакументам, у якім абазначаны патрабаванні да 
ўзроўню падрыхтоўкі выпускнікоў школы ў галіне пэўнага прадмета. 
Адукацыйны стандарт уключае: агульную характарыстыку прадмета, мэты і 
задачы навучання мове, зместавае ядро моўнай адукацыі (неабходны і 
дастатковы мінімум для дасягнення мэтаў адукацыі па фанетыцы і арфаэпіі, 
лексіцы і  фразеалогіі, марфемнай будове слова і словаўтварэнні, граматыцы, 
правапісе, маўленчай дзейнасці), патрабаванні да падрыхтоўкі вучняў, 
вымяральнікі і сістэма кантролю выканання патрабаванняў адукацыйнага 
стандарта (варыянты заданняў). На аснове адукацыйнага стандарту 
распрацоўваецца вучэбная праграма па мове. 

Змест навучання раскрываецца ў школьнай праграме. Апошнія 
вучэбныя праграмы па беларускай мове пабудаваны па лінейным прынцыпе, 
г. зн. лінгвістычны матэрыял размеркаваны па класах у адпаведнасці з 
логікай навукі. Не прадугледжваецца, як гэта было раней, вяртання да 
вывучанага ў папярэднім класе, нарашчэння тэарэтычнага матэрыялу па 
адной і той жа тэме на новай ступені навучання. Усе часціны мовы 
вывучаюцца лінейна (адна за адной) у поўным аб’ёме. 

Праграма мае наступную структуру: 
1. Тлумачальная запіска (раскрываюцца мэты, задачы, асноўныя 

канцэптуальныя ідэі курса, прынцып пабудовы праграмы). 
2. Уласна праграма: змест школьнага курса мовы размеркаваны 

па этапах навучання (класах) і раздзелах (тэмах). Матэрыял кожнай тэмы 
складаецца з дзвюх частак: 

лінвістычнай (раскрываецца змест асобных тэм); 
аперацыянальнай (даецца пералік практычных уменняў, якімі павінны 

авалодаць школьнікі ў працэсе вывучэння тэмы). 
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Для кожнага класа ўказваецца агульная колькасць гадзін у год, на 
тыдзень, асобна абазначаецца колькасць гадзін, якія адводзяцца на пісьмовыя 
работы. Пасля кожнага раздзела называецца аб’ём вучэбнага часу, неабходны 
для засваення матэрыялу (агульная колькасць гадзін, з якіх асобна 
выдзяляецца час на правядзенне пісьмовых работ). 

Заканамернасці засваення мовы і прынцыпы навучання[2] 
Новыя прынцыпы дыдактыкі, сфармуляваныя ў сучаснай педагогіцы: 
Прынцып антрапалізацыі адукацыі заключаецца ў развіцці базавых 

для чалавека інтэлектуальных і маўленчых здольнасцей, закладзеных у 
дзіцяці прыродай, іх удасканаленні ў працэсе сацыяльнай практыкі на аснове 
прызнання непаўторнай індывідуальнасці дзіцяці. 

Прынцып успрымання вучэбнага прадмета з пазіцыі асобасных 
патрэб прадугледжвае вывучэнне мовы не толькі як знакавай сістэмы, але і 
сродку пазнання свету, матэрыялізацыі думкі. Таму мэта і змест моўнай 
адукацыі павінны адпавядаць асобасным і сацыяльна абумоўленым патрэбам 
чалавека – арыентавацца на маўленчую дзейнасць. 

Прынцып развіццёвага навучання грунтуецца на тым, што вучэбная 
дзейнасць скіравана не на засваенне гатовых ведаў, а на ўмене іх здабываць. 

Прынцып педагагічнай кангеніальнасці і свабоды ў развіцці асобы 
прадугледжвае, што сумесная дзейнасць вучня і настаўніка як раўнапраўных 
суб’ектаў ажыццяўляецца не ў атмасферы  дыдактычных імператываў, а 
асобага камунікатыўна-кагнітыўнага, крэатыўнага асяроддзя, дзе ёсць права 
выбару, пошуку, дыскусій. 

Лінгвадыдактычныя прынцыпы навучання мове: 
Ужо ў другой палове ХХ стагоддзя вучонымі-метадыстамі былі 

абгрунтаваны прынцыпы методыкі мовы. Л. П. Федарэнка назвала шэсць 
прынцыпаў засваення мовы, маўлення: 

1) прынцып увагі да матэрыі мовы для ўдасканалення навыкаў 
вымаўлен-ня (недаацэнка навыкаў вымаўлення прыводзіць да арфаграфічнай 
непісьмен-насці вучняў, абцяжарвае ўспрыманне і разуменне маўлення, 
парушае камунікатыўнасць); 

2) прынцып разумення моўных значэнняў, які патрабуе ўмення суадно-
сіць марфемы, словы, словазлучэнні, сказы з пэўнай з’явай рэчаіснасці 
(умовай захавання гэтага прынцыпу з’яўляецца вывучэнне ўсіх бакоў мовы ў 
цеснай узаемасувязі: граматычнага і лексічнага, марфалагічнага і 
сінтаксічнага, фане-тычнага і марфалагічнага, марфалагічнага і 
арфаграфічнага, сінтаксічнага і пунктуацыйнага); 

3) прынцып выразнасці мовы, або адрозненне паведамляючай і 
стылявой функцыі моўных знакаў (ён патрабуе сінхроннага ўспрымання 
мовы з двух бакоў — інфармацыйнага і стылявога ); 

4) прынцып развіцця чуцця мовы (слухаючы, размаўляючы, чытаючы, 
дзіця не толькі назапашвае моўны матэрыял, але і інтуітыўна ўлоўлівае словы 
і іх формы, словазлучэнні і сказы; усё гэта адбываецца падсвядома на аснове 
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так званага «чуцця мовы», без чаго нельга ўявіць сабе ні высокай агульнай 
культуры мовы, ні высокай арфаграфічнай і пунктуацыйнай пісьменнасці); 

5) прынцып апераджальнага развіцця вуснага маўлення (ён патрабуе 
такой арганізацыі навучання, пры якой вусная форма маўлення заўсёды 
павінна папярэднічаць пісьмовай); 

6) прынцып паслядоўнага паскарэння тэмпаў узбагачэння маўлення  
Акрамя вышэй пералічаных прынцыпаў, некаторыя метадысты 

(М. Г. Яленскі, Л. С. Васюковіч, І. М. Саматыя) называюць: 
1) прынцып камунікатыўнай накіраванасці навучання, што патрабуе 

арганізацыі на ўроку актыўнай маўленчай дзейнасці, накіраванай на 
авалоданне рознымі тыпамі і жанрамі маўлення, набліжанымі да рэальнага 
працэсу зносін; 

2) прынцып функцыянальна-камунікатыўнай накіраванасці навучання 
мове, які мае на ўвазе асэнсаванне ролі моўных адзінак у працэсе маўлення; 

3) структурна-семантычны прынцып (любая моўная з’ява разглядаецца 
з боку значэння, структуры і функцыі); 

4) прынцып апоры на этнакультуру, які арыентуе настаўніка ў працэсе 
адбору дыдактычнага матэрыялу перш-наперш на такія тэксты, якія б 
адлюстроўвалі гісторыю Беларусі, традыцыі і характар беларусаў, асаблівасці 
іх побыту, матэрыяльнай і духоўнай культуры, прыроднага асяроддзя. 

Важнымі прынцыпамі выкладання беларускай мовы ў рускамоўных 
школах з’яўляюцца: 

накіраванасць працэсу навучання на паўнацэннае фарміраванне і 
развіццё моўнага ядра асобы школьніка; 

прынцып уліку фактару бікультурнага развіцця дзіцяці (мае на 
ўвазе, з аднаго боку, неабходнасць уліку той асаблівасці, што дзіця змалку 
развіваецца ў руска-беларускім асяроддзі; з другога боку,  ён прадугледжвае 
як мага найбольш ранняе далучэнне дзіцяці да другой для яго мовы); 

прынцып скіраванасці навучання на асэнсаванне беларускай мовы 
як этнакультурнага гістарычнага асяроддзя, калі, з аднаго боку, сістэма 
мовы адкрываецца для асобы дзіцяці як унікальны феномен чалавечай 
культуры, які належыць пэўнай нацыі, а з другога – мова як вучэбны прадмет 
фарміруе ментальнасць асобы. 

(прынцыпы, сфармуляваныя М. Т. Баранавым: экстралінгвістычны, 
нарматыўна-стылістычны, функцыянальны, прынцып міжузроўневых і 
ўнутрыўзроўневых сувязей, гістарычны). 

 
Літаратура 
1. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных 

классах: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 
заведений / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. М., 2002. 

2. Методыка выкладання беларускай мовы: вучэб. дапам. для студэнтаў 
філал. спецыяльнасцей устаноў, якія забяспечваюць атрыманне выш. адукацыі / М. 
Г. Яленскі [і інш.]; пад рэд. М. Г. Яленскага. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2007. 
– 448 с. 
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3. Методыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах. / Пад. 
рэд. А. П. Шанько.  Мiнск, 1986. 

4. Яленскі, М. Г. Лінгвадыдактычная парадыгма асобасна арыентаванага 
навучання мове ў сучаснай школе / М. Г. Яленскі. Мінск, 2002. 

 
Навуковыя асновы методыкі навучання грамаце 

 
1. Чытанне і пісьмо – віды маўленчай дзейнасці. 
2. Гукавы строй беларускай мовы і яго графіка. 
3. Псіха-фізіялагічная характарыстыка працэсаў чытання і пісьма. 
4. Асаблівасці псіхічнага развіцця дзяцей шасцігадовага ўзросту. 
 
1. Навучанне ў школе пачынаецца з элементарнага чытання і пісьма. 

Чытанне і пісьмо – віды маўленчай дзейнасці чалавека, а навыкі чытання і 
пісьма – гэта маўленчыя навыкі. Яны (навыкі)  фарміруюцца ў непарыўным 
адзінстве з іншымі відамі маўленчай дзейнасці – з вуснымі выказваннямі, са 
слыхавым успрыманнем чужога маўлення, з унутраным маўленнем. 

Маўленчая дзейнасць немагчыма і губляе ўсякі сэнс без патрэбнасці 
(матыву). Таму навучанне элементарнаму чытанню і пісьму і развіццё гэтых 
уменняў павінна будавацца так, каб дзейнасць школьнікаў была выклікана 
матывамі і патрэбнасцямі, зразумелымі дзецям. 

Вядома, вучні павінны ўсведамляць і далёкую мэту – навучыцца 
чытаць, але неабходнай з’яўляецца і бліжэйшая мэта: прачытаць адгадку да 
загадкі, даведацца, што напісана пад малюнкам і г.д. 

Разуменне дзецьмі таго, што яны чытаюць і пішуць, - гэта таксама 
важная ўмова паспяховага навучання грамаце. 

Навучанне грамаце прадугледжвае разнастайныя віды маўленчай і 
разумовай дзейнасці: жывыя гутаркі, апавяданні, назіранні, пераказы, 
дэкламацыі і г.д. 

Навык не можа быць сфарміраваны без шматразовага паўтарэння 
дзеянняў. Таму пры навучанні грамаце трэба многа чытаць і пісаць. Змена 
сітуацый і зместу ў паўторных дзеяннях спрыяе замацаванню навыку, 
развівае здольнасць пераносу дзеянняў. 

У чым жа сутнасць чытання, які яго механізм? 
Уся інфармацыя, якой чалавек карыстаецца ў сваёй дзейнасці, 

закадзіраваная; г.зн., што кожнай адзінцы значэння адпавядае ўмоўны знак, 
або кодавая адзінка. У вусным маўленні выкарыстоўваецца гукавы код, або 
наша гукавая мова, у якой значэнне кожнага слова закадзіравана ў пэўным 
комплексе гукаў мовы; на пісьме выкарыстоўваецца іншы код – літарны, у 
якім літары суадненсены з гукамі першага, вуснага, гукавога кода. Пераход з 
аднаго кода на другі называецца перакадзіраваннем. 

Механізм чытання заключаецца ў перакадзіраванні друкаваных (або 
пісьмовых) знакаў і іх комплексаў у сэнсавыя адзінкі, у словы. Пісьмо ўяўляе 
сабой працэс перакадзіравання сэнсавых адзінак нашага маўлення ва 
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ўмоўныя знакі або іх комплексы, якія могуць быць напісаны або 
надрукаваны. 

Перакадзіроўка з’яўляецца галоўным прадметам методыкі навучання 
грамаце. Прамая перакадзіроўка і адваротная (г.зн. пісьмо і чытанне) павінны 
чаргавацца і ісці паралельна. 

2. Беларускае пісьмо – гукавое, дакладнае, фанемнае (фанематычнае). 
Гэта значыць, што кожнаму асноўнаму гуку маўлення, або кожнай фанеме, у 
графічнай сістэме мовы адпавядае свой знак – графема. 

Методыка навучання грамаце ўлічвае асаблівасці беларускай 
фанетычнай сістэмы. 

Настаўніку важна памятаць, якія гукавыя адзінкі ў беларускай мове 
выконваюць сэнсаадрознівальную функцыю (г.зн. з’яўляюцца фанемамі) і 
якія такой функцыі не выконваюць (варыянты “асноўных гукаў” – фанемы ў 
слабых пазіцыях). 

У беларускай літаратурнай мове 54 фанемы, з іх 6 галосных, астатнія 
зычныя. Галосныя і зычныя фанемы адрозніваюцца паміж сабой па 3 
адзнаках: 1) па артыкуляцыйных прыметах (пры вымаўленні галосных 
струмень паветра не сустракае перашкод у поласці рота; пры вымаўленні 
зычных перашкоды ёсць); 2) па акустычных прыметах (галосныя складаюцца 
амаль выключна з голасу, пры вымаўленні зычных чуецца голас і шум або 
толькі шум); 3) па функцыі (галосныя ўтвараюць склады, зычныя пры 
складападзеле далучаюцца да галосных). 

Мяккія зычныя, як і цвёрдыя, з’яўляюцца асобнымі фанемамі: нароўні з 
цвёрдымі зычнымі яны служаць для адрознення сэнсу слоў (вугал – вугаль, 
лук - люк). Парныя па цвёрдасці – мяккасці зычныя гукі вывучаюцца 
адначасова, на адным і тым жа ўроку.  

На пісьме гукі абазначаюцца літарамі. У беларускім пісьме 32 літары. 
Суадносіны гукаў з літарамі – асноўны змест графікі. Прамая адпаведнасць 
паміж гукамі і літарамі адсутнічае. 

Галосных гукаў больш, чым літар. Гэта звязана з тым, што 1) літары е, 
ё, ю, я асобных гукаў не перадаюць, а выконваюць двайную функцыю; 2) 
мяккія зычныя асобных літар не маюць, а абазначаюцца тымі ж літтарамі, 
што і адпаведныя ім цвёрдыя зычныя: іх мяккасць паказваецца наступнымі за 
імі літарамі і, е, ё, ю, я, ь; 3) ь ніякага гука не перадае, а служыць для 
абазначэння мяккасці папярэдняй зычнай (восень), або для паказу, што за 
мяккім зычным, пасля якога ён стаіць, ідзе гук [ј], які раздзяляе папярэдні 
зычны і наступны галосны (лье); 4) адна літара можа абазначаць розныя гукі: 

л - [л]ось, [л′]ес 
б - [б]усел, хле[п] 
5) адна літара часта абазначае 2 гукі (я); 6) спалучэнне дзвюх літар – 

адзін гук (дж, дз). 
Усё гэта трэба ўлічваць пры навучанні грамаце. У самым пачатку для 

чытання і пісьма трэба падбіраць словы, у якіх няма разыходжання паміж 
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вымаўленнем і напісаннем(сады (не сад), на рацэ (не на рэчцы)), потым 
трэба ўводзіць словы, напісанне якіх разыходзіцца з вымаўленнем. 

Уменне хутка размяжоўваць галосныя і зычныя адыгрывае важную 
ролю пры авалоданні пазіцыйным чытаннем і пісьмом. Сутнасць пазіцыйнага 
прынцыпу чытання заключаецца ў тым, што адпаведнасць фанемы і літары 
можа быць устаноўлена толькі з улікам яе акружэння. Пазіцыйны ж прынцып 
чытання абумоўлены складовым прынцыпам беларускай графікі. 

Галосныя і зычныя літары трэба ўмець адрозніваць з самых першых 
крокаў у навучанні чытанню і пісьму, бо галосныя і зычныя літары чытаюцца 
па-рознаму. Галосную дастаткова назваць, і яна будзе ўжо прачытана, 
таму што назва галоснай літары супадае з тым гукам, які яна абазначае 
(акно а = [а]). Зычныя ж літары пры чытанні не называюцца: іх гукавы 
змест можа быць устаноўлены толькі па суседніх літарах, часцей па 
наступных галосных (н – “эн”, на, ня). Літары з’яўляюцца галоўнымі 
арыенцірамі, кіруючыся якімі, 

[на] [н′а] 
вучні прачытваюць склады, словы, сказы са знаёмых ім літар. 
Усе літары алфавіта ўжываюцца ў 4 варыянтах: друкаваныя і 

рукапісныя, вялікія (загалоўныя) і маленькія (радковыя). 
Артыкуляцыйная звязнасць гукаў, сіла счаплення іх неаднолькавая. 

Мацней за ўсё счэплены ў любым слове зычны гук з наступным галосным 
(ЗГ); ва ўсіх іншых пазіцыях як галосныя, так і зычныя гукі з’яўляюцца 
адносна аўтаномнымі ([по΄|л′э], [ма΄¦к]). 

Артыкуляцыйная звязнасць гукаў улічваецца пры вызначэнні 
аптымальнай пазіцыі ў слове для выдзялення вывучаемага на дадзеным уроку 
гука: гук (галосны або зычны цвёрды) выдзяляецца лягчэй, калі ён з’яўляецца 
адносна аўтаномным ([к]ветка). Выдзелены за межамі ЗГ гук параўноўваецца 
потым з аналагічнымі гукамі ў розных пазіцыях, у тым ліку  і ў складзе 
спалучэння ЗГ. У выніку выдзелены гук асэнсоўваецца як фанема – 
прадстаўнік цэлага шэрагу аналагічных гукаў, якія знаходзяцца ў розных 
словах у розных пазіцыях. У сувязі з гэтым і новая літара выступае як 
абазначэнне фанемы. 

Чытанне складоў і слоў з новай літарай грунтуецца таксама на вучэнні 
аб структуры звязанасці фанем. Любы склад і любое слова разглядаецца як 
цэлае, якое складаецца з розных камбінацый 3 адзінак (у вуснай мове – 
слыхавых, у пісьмовай - графічных): ЗГ, Г, З ([ру|кі] - ЗГ|ЗГ, [т¦ва¦р] - З¦ЗГ¦З). 

Тыповай адзінкай, якая найчасцей сустракаецца ў нашай мове, 
з’яўляецца зліянне ЗГ. Яго не без падставы лічаць ключом да чытання. 
Літаразлучэнне ЗГ павінна ўспрымацца вучнямі як цэльны графічны элемент, 
як арыенцір злітнасці чытання тых літар, якія яго ўтвараюць. 

Са сказанага відаць, што фанетыка і графіка – гэта лінгвістычная 
аснова навучання грамаце. Фанетыка і графіка знаходзяцца ў складаных 
узаемаадносінах, і навучанне грамаце трэба будаваць з улікам гэтых 
узаемаадносін. 
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Навучаючы грамаце, трэба абапірацца не толькі на лінгвістыку, але і на 
псіхалогію, у прыватнасці, на яе дадзеныя аб працэсе чытання і пісьма 
пісьменнага чалавека і вучня, які толькі што пачаў авалодваць граматай. 

3. Чытанне і пісьмо – складаныя працэсы. Дарослы вопытны чытач не 
заўважае элементарных дзеянняў, з якіх складаецца працэс чытання або 
пісьма, бо гэтыя дзеянні ў яго аўтаматызаваны, але 6-гадовае дзіця, якое 
вучыцца чытаць або пісаць, яшчэ не злучае ўсіх элементарных дзеянняў у 
адно складанае, для яго кожны элемент уяўляецца самастойным дзеяннем, 
часта – вельмі цяжкім, якое патрабуе не толькі валявых, інтэлектуальных, але 
вялікіх фізічных намаганняў. 

Нельга навучаць школьнікаў грамаце, не ўяўляючы чытанне і пісьмо ў 
элементах, якія складаюць гэтыя дзеянні. Разгледзім гэтыя элементы. 

Чытанне. Вопытны чытач не спыняецца позіркам на кожнай літары і 
нават на кожным слове: у яго поле чытання трапляе адразу 2 – 3 словы. 
Позірк чытача рухаецца па радку рыўкамі, спыняецца на радку 3 – 4 разы. 
Усведамленне тэксту адбываецца ў час прыпынкаў. 

Вопытны чытач схватвае словы па іх агульным выглядзе. Але калі 
сустрэнецца незнаёмае слова, то ён прымушаны чытаць па складах і нават па 
літарах, а часам перачытваць яго зноў. 

Вопытнаму чытачу не трэба чытаць услых: ціхае чытанне адбываецца ў 
1,5 – 3 разы хутчэй громкага, разуменне тэксту аказваецца нават вышэй, бо 
пры ціхім чытанні ёсць магчымасць “прабегчы” вачыма тэкст крыху ўперад, 
вярнуцца да асобных месцай прачытанага, перачытаць іх. 

Чым жа адрозніваецца працэс чытання ў дзіцяці, якое пачынае 
навучацца грамаце? 

1. “Поле чытання” такога чытача ахоплівае ўсяго 1 літару, каб яе 
пазнац, часта ён параўноўвае яе з іншымі. Працэс чытання ідзе павольна, бо 
для таго, каб прачытаць слова, трэба выканаць столькі актаў успрымання і 
пазнавання, колькі літар у слове, да таго ж яшчэ трэба зліць гукі ў склады, а 
склады – у словы. 

2. Вочы чытача нярэдка губляюць радок, бо яму неабходна вяртацца, 
перачытваць літары, склады. 

3. Такі чытач не заўсёды лёгка ўспрымае сэнс прачытанага. Вялікая 
ўвага надаецца тэхнічнаму боку чытання, і да таго моманту, як слова 
прачытана і вымаўлена, школьнік не паспявае яго ўсвядоміць. Школа надае 
вялікую ўвагу свядомасці чытання. Яе павышаюць малюнкі, пытанні і 
тлумачэнні настаўніка, наглядныя дапаможнікі. Спрыяе ўсведамленню 
чытанне ўслых. 

4. Для нявопытнага чытача характэрна ўгадванне слова або па 1-аму 
складу, або па малюнку, або па кантэксту. Аднак спробы ўгадваць слова, 
хаця і вядуць да памылак у чытанні, сведчаць пра тое, што вучань імкнецца 
чытаць свядома. Памылкі, выкліканыя здагадкамі, выпраўляюцца чытаннем 
слова па складах, гука-літарным аналізам і сінтэзам. 
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Найбольшай цяжкасцю пры навучанні чытанню лічаць цяжкасці 
гуказліцця: дзеці вымаўляюць асобныя гукі, а складу атрымаць не могуць. 

Разгледзім фізіялагічную аснову гэтай цяжкасці. 
Маўленчыя органы пры вымаўленні кожнага гука, асобна ўзятага, 

знаходзяцца ў становішчы экскурсіі (выхаду з нерухомасці), вытрымкі і 
рэкурсіі (спакою) [3]. 

Пры вымаўленні 2 гукаў злітна, у складзе, рэкурсія першага гука 
зліваецца з экскурсіяй другога. Значыць, для пераадолення цяжкасцей 
гуказліцця трэба, каб дзіця вымаўляла другі гук, не дапускаючы рэкурсіі па 
першым гуку. 

Вымаўленне аднаго гука   Вымаўленне складу 

 
Адзіны эфектыўны спосаб пераадолення цяжкасці гуказліцця – гэта 

паскладовае чытанне. 
Ключ да поспеху ў навучанні – развіццё ў дзіцяці такіх важнейшых 

пазнаваўчых працэсаў, як успрыманне, памяць, мысленне, маўленне. 
Развіццё школьніка магчыма толькі ў дзейнасці. 
У перыяд навучання грамаце вялікая ўвага надаецца развіццю 

фанематычнага слыху, г.зн. умення адрозніваць асобныя гукі ў маўленчай 
плыні, выдзяляць гукі са слоў, са складоў. Вучні павінны “пазнаваць” 
фанемы ў моцных і слабых пазіцыях, адрозніваць варыянты гучання фанемы. 

Фанематычны слых неабходны не толькі для паспяховага навучання, 
але і для выпрацоўкі арфаграфічнага навыку. 

Развіццё фанематычнага слыху патрабуе таксама вельмі развітага 
слыхавога апарату. Таму ў перыяд навучання грамаце неабходна праводзіць 
розныя слыхавыя практыкаванні. 

Асновай навучання чытанню і пісьму з’яўляецца маўленне саміх 
дзяцей, узровень яго развіцця да моманту паступлення ў школу. 

Пісьмо – складанае маўленчае дзеянне. 
Этапы фарміравання навыку пісьма [3]: 
- асэнсаванне слова, якое гучыць; 
- склада-гукавы аналіз яго; 
- дыферэнцыроўка выдзеленых у слове гукаў, устанаўленне іх 

паслядоўнасці 
- перакадзіраванне гукавой формы слова ў графічную (суаднясенне 

гукаў (фанем) з літарамі (графемамі)); 
- непасрэднае рухальнае ўзнаўленне на паперы графічнага 

комплексу. 
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Працяглы вопыт сфарміраваў у граматнага дарослага чалавека навык, 
аўтаматызм пісьма. Дарослы рэдка звяртае ўвагу на напісанне і злучэнне 
літар, на арфаграфію, нават радка прытрымліваецца аўтаматычна і 
пераносіць словы, амаль не задумваючыся. Яго ўвага скіравана на змест і 
часткова на стыль і пунктуацыю. Яму не трэба рабіць свядомыя намаганні, 
выконваючы тэхнічны бок пісьма. 

У першакласніка гэты працэс раскладаецца на мноства самастойных 
дзеянняў. Ён павінен сачыць за сабой, каб правільна трымаць ручку, пакласці 
сшытак. Калі дзіця вучыцца пісаць літару, яно павінна ўспомніць яе форму, 
элементы, размясціць яе на радку. Яно павінна памятаць, як трэба сядзець. 
Названыя дзеянні патрабуюць ад вучняў свядомых намаганняў. Гэта не 
толькі запавольвае тэмп пісьма, але і стамляе школьніка. Гэтым абумоўлена 
неабходнасць правядзення ў ходзе ўрока спецыяльных практыкаванняў (для 
рук). 

Адну і тую ж літару вучань піша ў розных выпадках па-рознаму. 
Паўторнае напісанне літар і слоў для школьніка не з’яўляецца механічным 
працэсам, а ёсць свядомая дзейнасць. 

 
Літаратура 
1. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных 

классах: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 
заведений / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. М., 2002. 

2. Методыка выкладання беларускай мовы: вучэб. дапам. для студэнтаў 
філал. спецыяльнасцей устаноў, якія забяспечваюць атрыманне выш. адукацыі / М. 
Г. Яленскі [і інш.]; пад рэд. М. Г. Яленскага. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2007. 
– 448 с. 

3. Методыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах. / Пад. 
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Сучасны гукавы аналітыка-сінтэтычны метад навучання грамаце 

 
Паколькі навучанне грамаце – спецыфічны раздзел у навучанні мове, то 

ён мае і свой спецыфічны метад навучання. Па традыцыі гэты асноўны метад 
называюць гукавым аналілыка-сінтэтычным. Але больш дакладна было б 
называць яго комплексным (А. П. Шанько ), таму што: 1) пры прачытанні і 
запісе слова вучань зыходзіць з графічнай формы слова, але побач з гэтым 
гукавая абалонка слова супастаўляецца з літарным саставам слова. Таму ён 
(метад) гука-літарны і літарна-гукавы; 2) у аснову навучання чытанню і 
пісьму пры навучанні па сучасным метадзе кладзецца склад як найменшая 
вымаўленчая адзінка мовы. У гэтым сэнсе дадзены метад з’яўляецца 
складовым; 3) навучанне элементарнаму чытанню і пісьму па сучасным 
метадзе грунтуецца на ўменні вучняў ажыццяўляць склада-гукавы і склада-
літарны аналіз слова [2]. 
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Традыцыйныя рысы метаду: 1) з пункту гледжання мэт фарміравання 
асобы: навучанне грамаце па аналітыка-сінтэтычным метадзе носіць 
выхаваўчы і развіццёвы характар, забяспечвае разумовае развіццё праз 
сістэму аналітыка-сінтэтычных практыкаванняў, праз маўленчыя 
практыкаванні, яно абапіраецца на сістэму назіранняў прыроды і 
навакольнага жыцця, на жыццёвы вопыт саміх дзяцей, патрабуе высокага 
ўзроўню свядомасці чытання і іншых відаў вучэбнай працы вучняў; 

2) з пункту гледжання псіхолага-лінгвістычнага: а) навучанне 
грамаце абапіраецца на жывое маўленне вучняў, на маўленчы навык, які ўжо 
ёсць, на ўзорныя тэксты, уключае ў сябе сістэму развіцця маўлення саміх 
дзяцей. Развіццё маўлення і мыслення вучняў адбываецца пры рабоце над 
матэрыяламі пропісі і выкананнем спецыяльных практыкаванняў над словам 
(лагічныя практыкаванні тыпу групоўкі, абагульнення і класіфікацыі, 
назіранні над аманімічнасцю, мнагазначнасцю слоў, антонімамі, 
словаўтварэннем і словазмяненнем), сказам (складанне сказаў па малюнках, 
разгортванне сказаў па схемах і інш.), над звязным маўленнем (складанне 
апавяданняў, пераказ тэксту па пытаннях);  

б) за аснову аналітычнай і сінтэтычнай работы бярэцца гук (літара 
ўводзіцца як абазначэнне гука пасля знаёмства з гукам; адсюль – вялікая 
ўвага да выдзялення гукаў, гукавога аналізу і сінтэзу, артыкулявання гукаў, 
развіцця маўленчага слыху). 

Ход азнаямлення вучняў з новай літарай і навучання чытанню з ёй 
складоў, слоў, сказаў можна паказаць так: 

Звязнае 
маўленне 

Сказ 
Слова 
Склад 
Гук- 

літара 
в) за адзінку чытання і пісьма бярэцца склад (складовы, або пазіцыйны, 

прынцып чытання, які вынікае са складовага прынцыпу беларускай графікі); 
адсюль – увага да складовай работы: чытанне складоў, іх вымаўленне, 
выкарыстанне складовых табліц. 

3) з пункту гледжання арганізацыйнага: вызначаецца пэўная 
паслядоўнасць вывучэння гукаў і літар; выдзяляецца дабукварны 
(падрыхтоўчы) і букварны (асноўны) перыяды навучання (часам яшчэ 
паслябукварны); пісьмо не адрываецца ад чытання, а ідзе паралельна з ім 
(чытанне      запіс). За кожным прачытаным і запісаным словам павінен 
стаяць сэнс, а для гэтага ўвага дзяцей прыцягваецца ў даступных для іх 
межах да розных бакоў роднай мовы – фанетычнага, лексічнага, граматыка-
арфаграфічнага, арфаэпічнага, стылістычнага [2]. 

Новымі рысамі і прынцыпамі метаду, якія сфарміраваліся нядаўна або 
знаходзяцца ў працэсе станаўлення, з’яўляюцца: 
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1) з пункту гледжання арганізацыі вучэбнага працэсу: 
дыферэнцыраваны і індывідуальны падыход да вучняў у працэсе навучання 
грамаце, што звязана са значнымі адрозненнямі і ў агульным развіцці, і ў 
гатоўнасці да чытання і пісьма дзяцей, якія прыйшлі ў 1 клас; 

2) з пункту гледжання перспектыў навучання: сістэматычнае 
ўвядзенне прапедэўтычных элеметаў граматыкі, словаўтварэння, арфаграфіі, 
лексікалогіі – без тэарэтычных звестак – на практычнай аснове; 

3) з пункту гледжання псіхолага-лінгвістычнага: не толькі 
выдзяленне гукаў, вызначэнне іх колькасці і паслядоўнасці, але і вызначэнне 
сувязей паміж імі: уводзіцца склада-гукавы аналіз слова. Для гэтага 
падбіраюцца такія словы, у якіх гукі знаходзяцца ў аптымальнай пазіцыі. 
Аналіз праводзіцца з апорай на схемы-мадэлі аналізуемых слоў. Апошнія 
дапамагаюць вучню вызначыць колькасць складоў у слове, устанавіць месца 
націску, выявіць колькасць гукаў у складах і ў слове ў цэлым, высветліць 
характар сувязей паміж гукамі, размежаваць адзіныя комплексы (ЗГ) і гукі, 
якія ў іх не ўваходзяць; выдзеліць, назваць і ахарактарызаваць той гук, які 
вывучаецца на дадзеным уроку. Пры чытанні першых жа букварных слоў 
увага дзяцей прыцягваецца да славеснага націску, да яго аб’ядноўваючай 
функцыі. Вучні падыходзяць да вывучаемых гукаў з розных бакоў: 
успрымаюць іх на слых, вымаўляюць, назіраючы за іх артыкуляцыяй, 
асэнсоўваюць гукі як фанемы, класіфікуюць галосныя і зычныя гукі па іх 
характэрных прыметах. Сучасная методыка навучання грамаце будуе свае 
тэарэтычныя палажэнні і практычныя рэкамендацыі з улікам 4-ох састаўных 
частак фанетычнай структуры слова (складовай, гукавой, структуры 
звязанасці фанем і акцэнтна-рытмічнай). Паглыбленая работа над гукавым 
саставам слоў прыводзіць да больш выразнага разумення тых складаных 
суадносін, якія часта існуюць паміж гукамі і літарамі, папярэджвае іх 
змяшэнне. 

4) з пункту гледжання метадаў навучання: увядзенне элементаў 
мадэліравання – мадэлі складоў, слоў, сказаў; 

5) з пункту гледжання задач выхавання: выхаваўчая задача 
ўключаецца ў сістэму работы па буквары [2]. 

 
Літаратура 
1. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных 

классах: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 
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Арганізацыя і змест працы ў падрыхтоўчы перыяд навучання 

грамаце. Арганізацыя і змест працы ў асноўны перыяд навучання 
грамаце 
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1. Задачы навучання грамаце. ВМК па навучанні грамаце. 
2. Падыхтоўчы перыяд навучання грамаце. 
3. Асноўны перыяд навучання грамаце. 
4. Асноўныя віды заняткаў па навучанні грамаце. 
5. Дыферэнцыраваны падыход пры навучанні грамаце. 
 
1. Асноўныя задачы навучання грамаце можна сфармуляваць так 
- развіццё моўнай здольнасці дзіцяці, г. зн. умення карыстацца 

роднай мовай ( разумець пачутае і самастойна выказваць свае думкі); 
- фарміраванне ў вучняў уяўленняў пра асноўныя моўныя паняцці, 

практычных уменняў элементарнага аналізу моўных з’яў; 
- развіццё фанематычнага слыху; 
- навучанне чытанню складоў, слоў сказаў і элементарных тэкстаў; 
- фарміраванне асноў пісьмовага маўлення; 
- развіццё звязнага вуснага маўлення (умення адбіраць найбольш 

дакладныя словы для выражэння думкі, утвараць аднаструктурныя, 
роднасныя, складаныя словы, будаваць сказы розных тыпаў, свядома 
карыстацца інтанацыйнымі сродкамі выразнасці; 

- фарміраванне цікавасці да чытання як сродку пазнання, 
пашырэнне чытацкага кругагляду. 

У якасці структурных кампанентаў навучання грамаце выступаюць 
прадметныя веды (асноўныя моўныя паняцці, літары як умоўныя 

абазначэнні гукаў на пісьме, элементарныя літараруразнаўчыя веды); 3 
спосабы дзейнасці (гукавы аналіз слова, чытанне, пісьмо, пабудова 

звязнага выказвання); 
мастацка-вобразнае пазнанне рэчаіснасці (праз фальклор і мастацкія 

літаратурныя творы). 
Навучанне шасцігодак грамаце у сучаснай школе працягваецца 1 год. У 

склад ВМК па навучанні грамаце ўваходзяць 
праграма; 
буквар; 
пропісі; 
метадычны дапаможнік для настаўніка. 
Буквар – першы падручнік для шасцігадовых дзяцей. Таму да яго 

прад’яўляюцца павышаныя патрабаванні. Ён павінен быць маляўнічым, 
бездакорным з пункту гледжання паліграфіі, цікавым, прывабным для 
дзяцей.  

2. Навучанне грамаце ў школах з беларускай мовай навучання 
ажыццяўляецца па “Буквары” Анатоля Канстанцінавіча Клышкі. А. Клышка 
стварыў новы буквар у 90-е гг. ΧΧ ст. і рэалізаваў у ім уласна распрацаваны 
арыгінальны метад. Змест навучання грамаце па гэтым метадзе пабудаваны 
так, каб уся сістэма зычных гукаў і літар паўстала перад вучнямі раней за 
галосныя. На фоне засвоеных зычных гукаў і адпаведных літар у 
першакласнікаў фарміруецца ўсведамленне галосных у складзе і прамога 
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склада (ЗГ) як непарыўнага адзінства зычнага і галоснага. Па задуме аўтара, 
папярэдняе вывучэнне ўсіх зычных літар дазваляе вучням хутка авалодаць 
чытаннем прамых складоў і слоў з іх з кожнай вывучаемай літарай “па 
падабенству”. Таму буквар А. Клышкі пабудаваны як разгорнутая складовая 
табліца, у якой прадстаўлены склады на адзін галосны.  

Працэс навучання грамаце звычайна падзяляецца на 2 перыяды – 
падрыхтоўчы і асноўны (часам выдзяляецца яшчэ і заключны), а кожны з 
перыядаў на некалькі паслядоўных этапаў – ступеней. 

Падрыхтоўчы перыяд На падрыхтоўчы (далітарны) перыяд 
навучання грамаце адводзіцца 12 гадзін. У гэты час 1-класнікі набываюць 
агульнае ўяўленне аб вусным і пісьмовым маўленні:  

Падзел вуснага маўлення на сказы, фарміраванне элементарнага 
асэнсавання функцыі сказа (сказ выражае думку, у ім пра кагосьці або аб 
чымсьці гаворыцца). Вызначэнне паслядоўнасці і колькасці слоў у сказе. 
Прыдумванне сказаў па малюнках, з зададзенаю колькасцю слоў, з апорай на 
схемы. Адлюстраванне слоўнага складу сказа, яго лінейнасці (словы ідуць 
адно за адным), дынамічнасці з дапамогай схемы. Работа над інтанацыяй 
канца сказа. 

Знаёмства з намінатыўнай роляю слова, тым, што слова мае значэнне 
(сэнс) – словамі называюць прадметы, іх прыкметы і дзеянні. Называнне 
аднаго і таго ж аб’екта рознымі словамі (заяц, зайка, зайчык, бяляк...). 
Знаёмства з разнастайнасцю слоў (называнне слоў ветлівасці, “дарагіх” (маці, 
Беларусь, Радзіма...), “ласкавых” (мамачка, родная...) слоў, і да т.п.). 
Элементарнае тлумачэнне, што азначае тое ці іншае слова. 

Развіццё маўленчага і фанематычнага слыху дзяцей, фарміраванне 
ўмення выдзяляць гукі ў слове. Словы складаюцца з гукаў, гучаць па-рознаму 
і падобна. 

Выдзяленне зычнага гука ў пачатку слова. Адрозненне на слых і ў 
вымаўленні, цвёрдых і мяккіх зычных. Выдзяленне ў словах асобных гукаў. 
Падбор слоў з зададзеным гукам. 

Дзеці, абапіраючыся на ўмоўныя графічныя схемы, аналізуюць сказы, 
словы, набываюць неабходныя для гэтага ўменні, вучацца свядома 
аперыраваць засвоенымі тэрмінамі, удакладняюць і ўзбагачаюць свой слоўнік 
і мову ў цэлым. 

 Падрыхтоўка рукі дзіцяці да пісьма: маляванне, расфарбоўка ўзораў, 
бардзюраў, абвядзенне па контуру, штрыхоўка ў розных напрамках, 
напісанне элементаў літар, іх злучэнне. 3 першых урокаў пісьма асаблівая 
ўвага звяртаецца на выпрацоўку правільнай паставы вучня, размяшчэння 
сшытка на парце, умення трымаць ручку пры пісьме.. 

Асноўны перыяд навучання грамаце складаецца з 3-х ступеняў. 
1-я ступень. Вывучэнне 10 літар зычных гукаў(С, П, М, Т, Л, Н, Ш, 

Р, К, Д). На гэтай ступені адбываецца  суаднясенне цвёрдых і мяккіх зычных 
гукаў і адпаведных літар. Распазнаванне літар па іх характэрных прыкметах 
(ізалявана і ў слове).  
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Па прадметных малюнках у 2 словах выдзяляюцца цвёрдыя і мяккія 
зычныя гукі. Дзеці практыкуюцца ва ўспрыманні выдзеленых гукаў на слых, 
вызначаецца месца гука ў слове. Вучні знаёмяцца з літарамі для абазначэння 
ахарактарызаваных гукаў. 

Па прадметных малюнках і схемах слоў (у якіх запісаны вывучаныя 
зычныя) дзеці чытаюць словы. Па сюжэтных малюнках вучні з дапамогаю 
настаўніка (па пытаннях) складаюць звязныя апавяданні, выдзяляюць у іх 
сказы, аналізуюць іх. 

Калі на букварнай старонцы маецца матэрыял для параўнання, 
абагульнення, групоўкі, даюцца заданні на выкананне слоўнікава-лагічных 
практыкаванняў. Прыцягваецца ўвага дзяцей да з’яў мнагазначнасці, аманіміі 
і антаніміі (лісічкі); да слоў- назваў прадметаў, прымет, дзеянняў. 

Выкарыстоўваюцца разнастайныя дыдактычныя гульні: разгадванне 
рэбусаў, завучванне скорагаворак і г.д. 

На ўроках пісьма дзеці вучацца друкаваць і пісаць маленькія і вялікія 
літары, практыкуюцца ў напісанні літар на аднолькавай адлегласці адна ад 
другой.  

2-я ступень. Падзел слоў на склады, вызначэнне колькасці і 
паслядоўнасці складоў у слове, абазначэнне складовага складу слова на 
схеме. Знаёмства з націскным складам. Вычляненне слоўнага націску і 
называнне націскнога склада ізалявана. Знаёмства з словаадрознівальнай 
роляю націску. 

Вывучэнне галосных літар А а, Я, я, У у, І, і. Правільнае суаднесенне 
гукаў і літар. Распазнаванне галоснага гука ў складах тыпу ЗГ («цвёрды 
зычны + галосны»). Чытанне складоў з цвёрдым зычным пачаргова з кожным 
вывучаным галосным гукам. Навучанне чытанню прамых складоў 
ажыццяўляецца “па падабенстве” (са, па, ма) 

Цэласнае чытанне трох- і чатырохлітарных слоў як аснова далейшага 
развіцця навыку чытання шматскладовых слоў. 

Фарміраванне навыку чытання на тэкстах, якія складаюцца з слоў са 
складамі ЗГ на кожны вывучаны галосны гук. 

Ускладняюцца матэрыял і характар склада-гукавога аналізу, 
павышаецца ўзровень сфарміраванасці навыку чытання, паглыбляецца 
сэнсавы разбор прачытанага. 

Дзеці працуюць са складовымі табліцамі, дагаворваюць словы, 
чытаюць словы, сказы, тэксты. Складаюць словы з рассыпаных складоў, 
будуюць сказы, прыдумваюць апавяданні па малюнках, разгадваюць рэбусы, 
гуляюць у іншыя дыдактычныя гульні. 

На ўроках пісьма навучэнцы пішуць літары, склады, словы з вывучанай 
літарай. Яны знаёмяцца з арфаграфічным правілам аб ужыванні вялікай 
літары. Пры спісванні сказаў вучні даведваюцца аб ролі знакаў прыпынку ў 
канцы сказаў. Практыкаванні ў пісьме спалучаюцца з працай на наборным 
палатне. Дзеці вучацца спісваць з друкаванага тэксту. Асноўнае месца займае 
спісванне з прагаворваннем і каменціраваннем. 
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3-я ступень. Вывучэнне астатніх літар зычных і галосных гукаў, 
мяккага знака і апострафа. Чытанне складоў з мяккім зычным пачаргова з 
кожным вывучаным галосным гукам. Зварот асаблівай увагі на літары Я,я, 
Ю,ю, Е,е, Ё,ё як літары, якія абазначаюць склад і мяккасць папярэдняга 
зычнага ў складзе. Чытанне слоў і тэкстаў з вывучанымі літарамі. 

Паступовае навучанне свядомаму, правільнаму і плаўнаму чытанню 
ўголас і моўчкі асобных слоў, кароткіх сказаў і невялікіх тэкстаў, зразумелых 
дзецям па змесце, на аснове правільнага і хуткага пазнавання літар, 
арыенціроўкі на літару галоснага гука. 

Чытанне з паўзамі і інтанацыямі, адпаведнымі знакам прыпынку ў 
канцы сказа. Знаёмства з правіламі гігіены чытання. Павялічваецца аб’ём 
тэкстаў, на адной старонцы часта даецца некалькі тэкстаў, усё часцей 
уключаюцца прыказкі, загадкі, вершы. 

На ўроках пісьма навучэнцы  вучацца абазначаць гукі адпаведнымі 
літарамі друкаванага (на ўроках чытання) і рукапіснага шрыфтаў. 
Адбываецца знаёмства з напісаннем усіх вялікіх і малых літар, асноўнымі 
тыпамі іх злучэнняў, запіс слоў і сказаў пасля папярэдняга іх склада-гукавога 
разбору з настаўнікам, а затым і самастойна. 

Спісванне слоў і сказаў з узораў (рукапісных і друкаваных) з 
арфаграфічным прагаворваннем. Праверка напісанага праз параўнанне з 
тэкстам. 

Пісьмо пад дыктоўку літар, складоў і слоў, напісанне якіх не 
разыходзіцца з вымаўленнем. 

Вялікая літара ў пачатку сказа, кропка ў канцы яго. Вялікая літара ў 
імёнах людзей, мянушках жывёлы, назваў гарадоў і вёсак. 

Прыцягванне ўвагі дзяцей да слоў, напісанне якіх разыходзіцца з 
вымаўленнем (парныя звонкія і глухія зычныя) 

Усё большае месца пачынаюць займаць творчыя працы: дагаворванне і 
запіс незакончаных сказаў, складанне і запіс словазлучэнняў, сказаў. 

Паслябукварны перыяд. Навучанне чытанню набывае новы характар. 
Усе асноўныя віды работ на ўроку накіраваны на засваенне зместу тэксту. 
Усё часцей даюцца неадаптаваныя творы дзіцячых пісьменнікаў. 
Працягваюцца прапедэўтычныя назіранні над асобнымі арфаграфічнымі і 
арфаэпічнымі з’явамі. Заняткі ўсё больш набліжаюцца да тых, якія 
з’яўляюцца тыповымі для звычайных урокаў чытання ў 2 – 4 класах.  

На ўроках пісьма праводзяцца фанетычныя, графічныя і арфаграфічныя 
назіранні (снег, парк, лук - люк). Значнае месца займаюць слыхавыя 
дыктанты. Праводзіцца паўтарэнне ўсіх вывучаных літар, якія групуюцца ў 
залежнасці ад сваёй формы. Настаўнік праводзіць індывідуальную работу па 
папярэджанні і выпраўленні каліграфічных недахопаў. 

4. Ахарактарызуем больш падрабязна асноўныя віды заняткаў па 
навучанні грамаце. Паколькі ў аснове сучаснага метаду навучання грамаце 
ляжыць гукавы аналітыка-сінтэтычны метад, то асновай навучання 
грамаце з’яўляецца гук, а на ўроках праводзіцца гукавы аналіз слоў і складоў, 
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гукавы сінтэз слоў і складоў, аналіз гукаў і іх артыкуляванне, праца над 
дыкцыяй, лагапелычная работа. 

Прыёмы гукавога аналізу ў перыяд навучання грамаце 
1. Выдзяленне  слоў з маўленчай плыні (са сказа); выразнае 

вымаўленне асобнага слова; падзел слова на склады і выразнае вымаўленне 
складоў, якія ўваходзяць у яго; выдзяленне націскнога склада, вымаўленне 
слова з узмоцненым націскам, выразнае вымаўленне слоў па складах з 
выдзяленнем асобнага гука (шаррр). 

2. Выдзяленне новага гука. Вядома некалькі прыёмаў першаснага 
выдзялення новага гука: 

а) Выдзяленне са сказа гука-слова (і са сказа па малюнку “Яблык і 
груша”); 

б) Прыём гукападражання (жжжжжук, жжжж); 
в) Выдзяленне зычнага з закрытага склада (шааа-ррр); 
г) Выдзяленне зычнага з адкрытага склада (Ссааа-ша); 
д) Выдзяленне галоснага, які ўтварае цэлы склад (а-са); 
е) Пералічванне слоў з аднолькавым пачатковым гукам (конь, 

камень); 
ж) Дагаворванне слова (ле---с). 
3. Пералічванне гукаў у слове, іх паслядоўнае называнне, падлік 

колькасці гукаў у слове, вызначэнне характару сувязі паміж імі, складовага 
саставу. 

4. Супастаўленне, параўнанне слоў па гучанні і па напісанні 
асабліва эфектыўна пры знаёмстве з парамі мяккіх-цвёрдых, звонкіх-глухіх 
зычных. 

5. Аналіз утварэння гука, яго артыкуляцыі. 
6. Складанне табліц галосных і зычных гукаў і літар. 
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7.  “Раздзяленне” складзеных з літар разразной азбукі слоў на 
наборным палатне, на дошцы, што наглядна дэманструе вучням літарны і 
складовы састаў слова. 

Прыёмы гукавога сінтэзу ў перыяд навучання грамаце  
1. Вымаўленне слова або склада, які папярэдне быў прааналізаваны, 

складанне яго з разразной азбукі; чытанне склада, слова. 
2. Утварэнне складовых табліц на аснове галоснага або зычнага; 

чытанне табліц; складанне табліц з літар разразной азбукі. 
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3. Чытанне слоў па падабенству (мама - Маша - Саша). 
4. Нарашчэнне галосных або зычных у пачатку або ў канцы слова 

(рот - крот). 
5. Дабаўленне гука ў сярэдзіне слова (плот - пілот). 
6. Перастаноўка гукаў (піла - ліпа). 
7. Перастаноўка складоў (мала - лама). 
8. Адкідванне гука або склада (машына - шына). 
9. Дабаўленне склада (наша - Наташа). 
5. Важнай умовай паспяховасці навучання грамаце з’яўляецца 

дыферэнцыраваны падыход да вучняў, якія прыйшлі ў 1 клас. 
Дыферэнцыраваны падыход пры навучанні грамаце абумоўліваецца 

двума прычынамі: 
1) ён забяспечвае трываласць засваення матэрыялу, дапамагае ў 

ажыццяўленні прынцыпаў даступнасці, сістэматычнасці, індывідуальнага 
падыходу ў межах агульнакласнай работы; 

2) дзеці, якія прыйшлі ў 1 клас істотна адрозніваюцца па ўзроўні 
падыхтаванасці да чытання і пісьма. 

Для ажыццяўлення дыферэнцыраванага падыходу ў перыяд навучання 
грамаце клас умоўна падзяляецца на некалькі груп. Для кожнай групы 
вызначаюцца свае задачы і свая методыка дыферэнцыраванага навучання. 
Напрыклад,  клас можна падзяліць на 5 груп: 

1 група – дзеці, якія чытаюць словамі; 
2 група – дзеці, якія чытаюць па складах; 
3 група – дзеці, якія чытаюць па літарах (дзве падгрупы –дзеці, якія 

паступілі ў школу з замацаванымі навыкамі палітарнага чытання; дзеці, якія 
пакуль не назапасілі значнага вопыту палітарнага чытання); 

4 – дзеці, якія прыйшлі ў школу нечытаючымі, але авалодваюць 
чытаннем хуткімі тэмпамі; 

5 – дзеці, якія авалодваюць чытаннем у запаволеным тэмпе. 
Задачы 1 і 2 груп – удасканальваць навыкі чытання на дадатковым 

матэрыяле шляхам самастойнага чытання. Дзеці павінны пастаянна 
ўключацца ў агульнакласную работу і дапамагаць слабым. 

Дзеці з 3 групы павінны перавучвацца, неабходна кансультаваць іх 
бацькоў. 

Спынімся на відах самастойных прац, якія можна выкарыстоўваць у 
перыяд навучання грамаце. Паколькі вучні 1 кл. не маюць яшчэ навыку 
самастойнай работы ў класе, таму кожны новы від яе спачатку 
выконваецца пад кіраўніцтвам настаўніка.  

У падрыхтоўчы перыяд на ўроках чытання можна выконваць 
наступныя віды самастойных прац: 

1. Разгляд бязлітарных малюнкаў першых старонак буквара з мэтай 
выпрацоўкі першапачатковых навыкаў пераказу таго, што на іх намалявана. 
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2. Разгляд вывешаных карцін на дошцы і падрыхтоўка дзяцей да 
перадачы іх зместу. 

3. Адгадванне загадак, прапанаваных настаўнікам і вучнямі, 
узгадванне вучнямі сваіх загадак; прыдумванне сказаў па заданню 
настаўніка. 

На першых уроках пісьма можна даваць дзецям наступныя заданні для 
самастойнай працы: 

1. Вылажыць з палачак пэўную фігуру або прадмет, а потым 
намаляваць іх у сшытку. 

2. Абвесці контуры выразаных з кардону геаметрычных фігур ці 
іншых прадметаў і заштрыхаваць іх прамымі паралельнымі рыскамі. 

3. Намаляваць такі прадмет (настаўнік называе яго канкрэтна), які б 
нагадваў патрэбны элемент літары, які дзеці будуць пісаць пад кіраўніцтвам 
настаўніка. 

4. Пасля тлумачэння настаўніка самастойна напісаць элемены літар. 
У букварны перыяд трэба карыстацца такімі відамі самастойных прац, 

якія садзейнічаюць выпрацоўцы навыкаў гукавога аналізу і сінтэзу, чытанню 
слоў і сказаў, дапамагаюць развіццю навыкаў звязнага вуснага і пісьмовага 
маўлення. Іх можна падзяліць на самастойныя працы 1) з разразной азбукай, 
разразнымі складамі, словамі і сказамі, 2) па буквары, 3) па малюнках і 
табліцах. Найбольш эфектыўнымі і актыўнымі з’яўляюцца наступныя віды 
самастойных прац: 

1 група - самастойныя працы, якія маюць на мэце падрыхтоўку 
дзяцей да тлумачэння новага матэрыялу 

• Знайсці вывучаемую літару ў неразрэзанай азбуцы, выразаць яе і 
запоўніць ёю адпаведную кішэньку касы. 

• Прачытаць выстаўленыя настаўнікам на дошцы склады, набраць 
іх на сваім наборным палатне і прачытаць. Саставіць словы з прапанаваных 
складоў. 

• Настаўнік набірае на класным наборным палатне слова, дзеці 
чытаюць яго, потым кожны самастойна набірае яго на сваім наборным 
палатне. Пасля дзецям прапануецца замяніць адну літару ў слове так, каб 
атрымалася новае слова (напрыклад, мука - рука - рукі - ракі - рака). 

• У набраных настаўнікам словах вучням прапануецца дадаць у 
пачатку або ў канцы літары ці склады, каб атрымаліся новыя словы, набраць 
гэтыя словы на сваім наборным палатне і прачытаць (луг – лугі - плугі, аса – 
раса - расада). Гэты від працы можа прадугледжваць не нарашчэнне, а 
скарачэнне слоў (расада - раса - аса). 

• Запомніць загадку, адгадаць яе, саставіць на сваім наборным 
палатне слова-адгадку і прачытаць яго. 

• Прыдумаць словы з 2-ма, 3-ма і больш складамі. 
• Скласці знаёмыя дзецям словы па першай і апошняй літарах: 

м....а (машына), с.....т (самалёт) 
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• Скласці з прапанаваных настаўнікам слоў сказ і набраць яго на 
сваім наборным палатне. 

• Прыдумаць сказ з трох слоў і набраць яго на наборным палатне. 
• Скласці апавяданне са сказаў, запісаных на асобных палосках 

паперы. 
• Скласці сказы са слоў, змешчаных на розных картках (словы 

аднаго сказа змяшчаюцца на картках аднаго колеру). З гэтых сказаў скласці 
апавяданне (з 3 – 4 сказаў). (Мама даіла карову. І наш Варкот тут як тут. 
Чаго ён чакае? Ды малачка!)  

2 група - самастойныя працы на замацаванне вывучанага 
матэрыялу 

• Разгледзець малюнак у буквары, знайсці на малюнку (або на 
малюнках) прадметы, у назвах якіх ёсць вывучаемы гук, вымавіць гэтыя 
словы пра сябе і ўстанавіць на слых месца вывучемага гука ў словах. 

• Самастойна паўторна прачытаць або словы ў слупках, або тэкст, 
або ўсю старонку буквара. 

• Выбарачна прачытаць сказы з тэксту на старонцы буквара. 
• Надрукаваць літару, з якой вучні ўпершыню пазнаёміліся, і 

адшукаць у незнаёмым тэксце словы з гэтай літарай. 
• Разгледзець сюжэтны малюнак буквара і скласці па ім сваё 

апавяданне. 
• Даць назвы прадметным малюнкам буквара і набраць гэтыя 

словы з літар разразной азбукі. 
3 група - самастойныя працы, якія маюць на мэце праверыць веды 

дзяцей па матэрыялу папярэдняга ўрока або па ўсёй тэме 
• Падрыхтаваць па малюнку вуснае апавяданне, з якога потым 

выдзеліць словы для гукавого аналізу і сінтэзу. 
• Вывесіць на дошцы прадметныя малюнкі (набор малых малюнкаў 

раздаецца на партах вучням). Дзеці павінны падабраць да кожнага слова 
пачатковую літару і адкласці яе на парце. Гэты від працы можна пазней 
ускладніць, даючы дзецям заданне набраць усё слова, якім можна падпісаць 
малюнак. 

• Настаўнік рыхтуе малюнкі, пад якімі надрукаваны словы з 
пропускам адной літары, складу і дае іх дзецям для самастойнай працы. 
Вучні самастойна павінны ўстанавіць, якія гэта словы, набраць іх з літар 
сваёй разразной азбукі, прачытаць і адкласці на парце прапушчаныя літары 
або склады. 

• Падбор да малюнкаў, на якіх паказаны канкрэтныя прадметы 
(стол, парта), слоў з абагульняючым значэннем (мэбля). 

Віды самастойных прац па пісьму ў перыяд навучання грамаце. 
• Пісьмо літар па ўзорах, прапанаваных настаўнікам на класнай 

дошцы, у сшытках вучняў. 
• Пісьмо складоў, слоў па ўзорах. 
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• Пісьмо слоў па памяці. 
• Пісьмо па памяці вядомых дзецям галосных або зычных, складоў. 
• Падкрэсліць галосныя літары е, ё, ю, я, і або зычныя літары перад 

гэтымі галоснымі ў адным або некалькіх словах. Правільна прачытаць гэтыя 
словы. 

• Напісаць у сшытках некалькі літар па выстаўленых на наборным 
палатне друкаваных літарах. З гэтай мэтай лепш за ўсё браць літары з 
аднолькавымі недастаткова засвоенымі элементамі. 

• Пісьмо слоў па першай і апошняй літарах: т.....р (трактар). З 
гэтай мэтай бяруцца прааналізаваныя і прачытаныя на папярэднім уроку 
словы. 

• Набор слоў да малюнкаў і пісьмо гэтых слоў. 
• Дапісванне літар і складоў да слоў, запісаных на дошцы. 
• Напісаць усе вядомыя дзецям літары, у якіх ёсць названы 

настаўнікам элемент. 
• Спісаць словы або сказы і падкрэсліць у іх літары, якія 

абазначаюць мяккія зычныя гукі. 
• Спісаць словы ці сказы з друкаванага тэксту буквара. 
• Пісьмо па памяці загадак, прыказак, прымавак,змешчаных у 

буквары або прапанаваных настаўнікам. 
Калі гаварыць пра ўдасканальванне працэсу навучання грамаце ў 

школах Беларусі, то трэба адзначыць, што ў наш час па заданні Міністэрства 
адукацыі рэспублікі Беларусь ажыццяўляецца удакладненне праграмы па 
навучанні грамаце, распрацоўваюцца адпаведныя канцэпцыя і стандарт. 
Удасканальваюцца і падручнікі. У прыватнасці, А. Клышка вядзе дапрацоўку 
буквароў з улікам заўваг і пажаданняў настаўнікаў-практыкаў і бацькоў 
першакласнікаў (гэта датычыцца парадку вывучэння літар, аб’ёму і характару 
матэрыялу для чытання на старонках буквара). З наступнага навучальнага 
года ў школах з рускай мовай навучання  разам з букваром А. Клышкі будзе 
выкарыстоўвацца буквар Надзеі Аляксееўны Сторажавай (дарэчы, настаўнікі 
са стажам памятаюць яе папярэдні буквар, які выдаваўся ў 80 -- 90-е г.г.). 
Буквар Н. Сторажавай пабудаваны на аснове склада-гукавога метаду 
навучання грамаце, распрацаванага беларускім вучоным А. П. Шанько. Гэты 
метад шырока выкарыстоўваецца ў Рассійскай Федэрацыі (у прыватнасці, ён 
рэалізаваны ў буквары В. Гарэцкага і В. Кірушкіна). Навучанне пачынаецца, 
я к і ў буквары А. Клышкі, з азнаямлення з асноўнымі моўнымі паняццямі 
(слова, сказ, склад, гук), з навучання дзяцей іх элементарнаму аналізу. Аднак, 
Н. Сторажава прапануе знаёміць дзяцей спачатку з галоснымі гукамі, іх 
літарнымі абазначэннямі і правіламі выкарыстання галосных літар пасля 
цвёрдых і мяккіх зычных; навучаць знаходзіць у словах галосныя; засвойваць 
цвёрдыя і мяккія зычныя ў спалучэнні з усімі галоснымі. 

Такім чынам, спачатку дзеці вывучаюць 5 галосных літар (а, о, и, ы, у), 
а затым знаёмяцца з зычнымі і астатнімі галоснымі. Кожная літара 
вывучаецца як знак для абазначэння пэўнай фанемы (фанем) на пісьме. 
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Парадак азнаямлення з літарамі выбраны Н. Сторажавай на аснове прынцыпу 
частотнасці іх выкарыстання ў рускай мове. Прадугледжваецца фарміраванне 
ў вучняў арыенціроўкі на галосныя літары і фанемы (ажыццяўляецца апора 
на пазіцыйны прынцып чытання). Але калі А. Клышка вучыць чытаць прамы 
склад “па падабенству”, то Н. Сторажава папярэдне знаёміць вучняў са 
зліяннем зычнага з галосным у прамым складзе, а далей вучыць бачыць 
галосную літару пры чытанні склада-зліяння. Матэрыял буквара пабудаваны 
так, што тэхніка чытання і яго свядомасць фарміруюцца паралельна. 
Падабраны разнастайныя па змесце даступныя для шасцігадовых вучняў 
тэксты для чытання (творы вуснай народнай творчасці, апавяданні і вершы 
рускіх і беларускіх класікаў, сучасных пісьменнікаў).Буквар прадстаўлены ў 
комплексе з пропісямі і метадычным дапаможнікам для настаўніка. 

Свой уклад у развіццё беларускай букварыстыкі унесла Е. Г. Шылец. 
Ёю створаны падручнік для беларускамоўных класаў, якія працавалі па 
праграме развіццёвага навучання, - “Лемантар”.  Аднак ён быў выдадзены як 
пробны на няякаснай паперы і ў чорна-белым варыянце. 

Безумоўна, настаўнікам-практыкам хочацца, каб на рынку 
адукацыйных паслуг з’явіліся альтэрнатыўныя і варыятыўныя падручнікі па 
навучанні грамаце (асабліва гэта датычыцца беларускамоўных школ). Гэта 
дасць магчымасць настаўніку і бацькам выбіраць той буквар, які дазваляе 
педагогу праявіць свой індывідуальны падыход да рашэння вучэбных задач, а 
бацькам задаволіць попыт на пэўныя адукацыйныя паслугі. 

Напрыклад, у Расійскай Федэрацыі афіцыйна дзейнічае каля сямі 
праграм і ВМК па навучанні грамаце (паказаць ВМК па навучанні грамаце па 
праграме “Школа-2100”, па навучанні грамаце на камунікатыўна-пазнаваўчай 
аснове). 

Такім чынам, для таго, каб пасяхова ажыццяўляць навучанне грамаце 
першакласнікаў, неабходна ведаць задачы і структурныя кампаненты 
навучання грамаце; змест працы ў падрыхтоўчы і асноўны перыяды 
навучання; прыёмы гукавога аганалізу і сітэзу, паслядоўнасць іх 
выкарыстання; шляхі ажыццяўлення дыферэнцыраванага падыходу пры 
навучанні грамаце шасцігодак. 

Тыпы ўрокаў навучання грамаце. 
У залежнасці ад перыяду навучання і ад дыдактычнай мэты можна 

выдзеліць некалькі ўрокаў першапачатковага чытання: 
1) урок азнаямлення з тэкстам; 2) урок азнаямлення са сказам; 3) урок 

азнаямлення са словам; 4) урок азнаямлення з гукам (зычным); 4) урок 
азнаямлення са складам; 5) урок азнаямлення з націскам; 6) урок азнаямлення 
з галосным гукам і яго літарай; 7) урок азнаямлення з зычным гукам (або 
гукамі) і яго літарай; 8) урок азнаямлення са зліяннем ЗГ; 9) урок 
замацавання; 10) урок паўтарэння і абагульнення. 

Структура ўрока (№ 7,8) 
1. Паўтарэнне звестак пра зычныя і  галосныя гукі. Чытанне 

вывучаных літар. Настаўнік называе словы, дзеці пры дапамозе картак 
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указваюць у іх вывучаныя гукі. Настаўнік паказвае малюнкі, дзеці 
вымаўляюць словы, указваюць у іх вывучаныя гукі, паказваюць карткі з 
адпаведнымі літарамі. 

2. Выдзяленне новага гука. Гутарка па малюнку буквара, на якім 
намалявана слова, з якога выдзяляецца новы гук. Вымаўленне новага гука, 
звяртаецца ўвага на яго артыкуляцыю. 

3. Фізкультхвілінка. 
4. Практыкаванні ў слуханні і вымаўленні новага гука ў розных 

пазіцыях і спалучэннях: у пачатку, у сярэдзіне, на канцы слова. Дзеці 
вызначаюць, ці ёсць ў слове вывучаемы гук, яго месца ў слове. 

5. Знаёмства з адпаведнымі літарамі. Знаходзяць месца літары ў 
касе літар і складоў. Аналізуюць выяву літары, параўноўваюць алую і 
вялікую літары. Складваюць літару з палачак, друкуюць яе. 

6. Апавяданне па малюнку: гутарка, складанне сказаў, звязнае 
апавяданне. 

7. Фізкультхвілінка. 
8. Творчая праца (складанне сказаў, апавяданняў, разгадванне 

загадак і г.д.). 
9. Чытанне новай літары і раней вывучаных літар. 
10. Абагульненне. 
Структура ўрока (№ 9) 
1. Паўтаранне. Чытанне слоў з папярэдне вывучанай літарай. 

Чытанне сказа з дошкі, у якім ёсць словы з вывучанай літарай. Гутарка, 
выдзяляюцца словы з вывучаным гукам. 

2. Паўтарэнне: чытанне папярэдняй старонкі “Буквара”. 
3. Фізкультхвілінка. 
4. Практыкаванне ў чытанні слоў з вывучанай літарай у пачатку, 

канцы і сярэдзіне слова, састаўленне гэтых слоў. Фізкультхвілінка. 
Вымаўленне, прагаворванне, склада-гукавы аналіз, гука-літарны аналіз 

і сінтэз слоў. Праца са схемай склада-гукавога саставу. 
5. Развіццё маўлення. Апавяданні па ўяўленню, на аснове малюнка. 

Павінна быць выкарыстана зададзенае слова. 
6. Чытанне новай старонкі “Буквара” або дадатковага тэксту. 

Чытанне тэксту, напісанага настаўнікам на дошцы. 
7. Адгадванне рэбусаў: словы з новай літарай. 
8. Адрозненне мнагазначных слоў, слоў- амонімаў і г.д. 
9. Абагульненне. 
 

Літаратура для падрыхтоўкі да практычных заняткаў 
1. Бязручка А. Р. Буквар: старонка за старонкай. Мн., 2002.  
2. Верашчака Г. І., Федаровіч Г. М. Развіццё маўленчай дзейнасці 

першакласнікаў: метадычныя распрацоўкі да “Буквара. Мн., 2005. 
3. Кавалеўская Н. І. Займальны матэрыял па навучанню грамаце ў 1 

класе. Мн., 1993. 
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4. Клышка А. Букварь: страницы и уроки. Методические рекомендации // 
Пачатковая школа. 1999. № 7.С. 2. №. 8. C. 5, № 9. С.9. № 10. С. 5. № 11.С.14. 

5. Клышка А.Урокі пісьма ў першым класе // Пачатковая школа. 1996. 
№ 8. С. 1 -  

6. Максімук Н. М. Дыдактычныя гульні для шасцігодак. Мн., 1991. 
7. Солахаў А. В. Займальна ад А да Я. Мн., 2004. 
8. Старжынская Н. С. Займальны матэрыял па навучанню грамаце.Мн., 

1989.  
9. Сторожева Н. А. Букварь АБВГ // Пачатковая школа. 1992. № 6. - 11. 
10. Хрол Н. М. Зробім урокі пісьма цікавымі // Пачатковая школа. 1998. 

№ 5. С. 24. 
11. Цярэшка Я. Г. Інтэграваныя ўрокі па роднай мове ў 1 класе школ з 

беларускай мовай навучання // Пачатковая школа. 1992. № 3 - 9, № 11. - 12. 
 

Навучанне пісьму ў асноўны перыяд навучання грамаце 

1. Графічныя навыкі пісьма – маўленчыя навыкі 
Пісьмо – гэта адзін з найбольш цяжкіх урокаў для першакласнікаў.  
Авалодаць графічным навыкам — гэта значыць трывала засвоіць 

спосаб фіксацыі на паперы вуснага паведамлення, навучыцца перадаваць гукі 
мовы адпаведнымі літарамі, пры гэтым усвядоміць і запомніць прынятыя 
нормы графічных элементаў і іх спалучэнняў.  

Графічныя навыкі пісьма належаць да сэнсаматорных навыкаў 
чалавека. Яны фарміруюцца не ізалявана, а разам з чытаннем, арфаграфіяй, 
развіццём маўлення. На вышэйшым узроўні сфарміраванасці працэсу пісьма 
арфаграфічны і каліграфічны бакі яго не ўсведамляюцца ці мала 
ўсведамляюцца. Сам працэс напісання слоў здзяйсняецца лёгка і хутка. 

Згодна з патрабаваннямі існуючай праграмы школьнікі ў перыяд 
навучання грамаце павінны набыць наступныя спецыфічныя навыкі пісьма: 

1) тэхнічныя, гэта значыць навучыцца правільна карыстацца 
пісьмовымі прыладамі, каардынаваць рухі рукі, прытрымлівацца пэўных 
гігіенічных правіл; 

2) графічныя, інакш кажучы, без скажэнняў перадаваць форму літар, 
захоўваць паміж імі і іх элементамі роўную адлегласць, сачыць за нахілам і 
да т. п.; 

3) арфаграфічныя, фундаментам якіх выступае гука-літарны аналіз і 
добра развіты фанематычны слых вучняў. 

Працэс пісьма вельмі складаны і ахоплівае розныя сферы разумовай 
дзейнасці чалавека.  

Выдзелім стрыжнявыя лініі, якія пранізваюць усе этапы працы над 
каліграфічным пісьмом: 

1. Здыманне псіхалагічнай напружанасці вучняў, якая звязана з 
авалодваннем імі графічнымі навыкамі і каліграфічным пісьмом. 

2. Уключэнне ў канкрэтную дзейнасць па авалодванню графічным 
навыкам і арфаграфічным пісьмом усіх сфер псіхікі дзіцяці: яго ўвагі, 
цікавасці, жадання, волі, пачуццяў, усведамлення. У момант навучання 
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пісьму неабходна выключыць адмоўныя пачуцці, якія звязаны з 
авалодваннем пісьмом. 

3. Устаноўка на эстэтычнасць выконваемай працы, на сумленную 
работу, што звязана з забеспячэннем  маральнага ўплыву на дзяцей 
выкарыстаных прыёмаў навучання.   

4. Устаноўка на фарміраванне і захоўванне навыку санітарна-
гігіенічных норм на працягу ўсяго навучання. 

5. Арыенціроўка дзяцей на дэталёвы аналіз будовы літар-знакаў, 
вылучэнне ў іх асаблівасцей, прапорцый, прасторавых адносін, выяўленне і 
паказ дзецям галоўнага алгарытму пісьма. 

6. Пастаянная накіраванасць працэсу навучання на больш поўнае 
асэнсаванне дзецьмі ўсіх дэталей графікі пісьма, на фарміраванне ў іх 
здольнасцей выражаць ў слове, мове характарыстыку напісання літар і іх 
элементаў, злучэнняў. 

Прыёмы, неабходныя для пісьма:  
1. Валоданне прыладай пісьма.  
2. Захаванне правільнага становішча сшытка і пасоўванне яго падчас 

пісьма.  
3. Захаванне правільнай паставы, пасадкі пры пісьме.  
4. Рух рукі ўздоўж радка падчас пісьма.  
Прыёмы пісьма:  
1. Уменне параўноўваць узор з вынікам пісьма.  
2. Прыёмы пераводу гука ў пісьмовую літару і друкаванай літары ў 

пісьмовую.  
3. Прыёмы напісання літар (пачатак, кірунак пісьма, паварот, злучэнні).  
4. Прыёмы злучэнняў літар (без адрыву, з адрывам, зверху, знізу і г. д.).  
5. Прыём супастаўлення літар па вышыні — захаванне аднолькавай 

вышыні літар на радку.  
6. Пісьмо літар паміж лініямі радка і на лініі.  
7. Пачатак пісьма. Запаўненне радка.  
8. Прыёмы правільнага нахільнага пісьма.  
 
2. Задачы навучання пісьму і этапы фарміравання графічнага навыку 
У перыяд навучання грамаце паралельна з чытаннем першакласнікі 

авалодваюць элементарным навыкам пісьма. За гэты час школьнікі павінны: 
а) навучыцца правільна сядзець, трымаць сшытак, карыстацца ручкай, 

выконваць правілы гігіены пісьма, прытрымлівацца радка, захоўваць палі; 
б) асэнсоўваць словы, успрынятыя на слых або зрокава, падзяляць іх на 

гукі (фанемы), пазначаць апошнія літарамі (графемамі); 
 в) сфарміраваць выразна дыферэнцыраваныя зрокава-рухальныя 

выявы пісьмовых літар; 
г) навучыцца пісаць у адпаведнасці з «Пропісямі» ўсе літары 

беларускага алфавіта, маленькія і вялікія, суадносіць іх памеры, размяшчаць 
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на радку, злучаць літары паміж сабой, рабіць прабелы паміж словамі; 
пераводзіць друкаваны тэкст у пісьмовы; 

д) умець запісваць словы і сказы з трох ці чатырох слоў пасля іх гука-
літарнага аналізу з дапамогай настаўніка і без дапамогі; 

е) спісваць, а таксама пісаць пад дыктоўку словы, напісанне якіх не 
разыходзіцца з вымаўленнем; правяраць напісанае, параўноўваючы з узорам, 
а таксама спосабам прагаворвання; 

ж) запісваць уласныя сказы, узятыя з вусна складзенага апавядання [1].  
У фарміраванні графічнага навыку могуць быць вылучаны наступныя 

этапы: 
а) заштрыхоўка фігур, абводка трафарэтаў і іншыя практыкаванні, 

накіраваныя на выпрацоўку ўмення захоўваць радок, патрэбным чынам 
размяшчаць і трымаць пісьмовыя прылады, весці прамую лінію і закругляць 
яе і г.д.;  

б) пісьмо элементаў літар: лініі кароткай і доўгай, петляў, авалаў, 
паўавалаў і іншых элементаў;  

в) пісьмо асобных літар — маленькіх і вялікіх — без злучэння з іншымі 
літарамі; 

г) пісьмо спалучэнняў літар, складоў, пісьмо цэлых слоў з мэтай 
выпрацоўкі навыку злучэння літар. 

Канчатковая мэта фармавання рухальнага боку графічнага навыку 
заключаецца ў выпрацоўцы плаўных і хуткіх, рытмічных рухаў кісці рукі, на 
якія накладваюцца дадатковыя мелкія рухі ў адпаведнасці з напісаннем 
кожнай асобнай літары. 

Рухальны навык пісьма (як і арфаграфічны), у адрозненне ад навыку 
чытання, за гады пачатковага навучання не можа быць сфарміраваны; для 
гэтага патрабуецца 7—9 гадоў навучання  

 
3. Для фарміравання правільнай і ўстойлівай паставы на ўроках пісьма 

вельмі важна навучыць дзяцей рыхтаваць працоўнае месца, правільна 
размяшчаць сшытак і іншыя вучэбныя прылады, а таксама навучыць 
правільна трымаць ручку і сшытак. Святло павінна падаць злева для 
большасці навучэнцаў класа, якія пішуць правай рукой, каб цень ад рукі не 
перашкаджаў працэсу пісьма.  

Важнае значэнне для прытрымлівання гігіенічных патрабаванняў мае 
правільнае вызначэнне працягласці бесперапыннага пісьма. Так, працягласць 
бесперапыннага пісьма не павінна перавышаць: у I класе — 5 мін, у II класе 
— 8 мін, у III класе— 12 мін, у IV класе— 15 мін. Пры большым аб'ёме і 
працягласці пісьмовых прац у школьнікаў развіваецца стомленасць пад 
уплывам комплекснага ўздзеяння непасрэдна разумовай працы і статычнай 
нагрузкі. Гэта важна ўлічваць пры планаванні ўрокаў, прадугледжваючы 
рацыянальнае чаргаванне вусных і пісьмовых відаў прац. Пры выкананні 
практыкаванняў большага аб'ёму (у сілу неабходнасці) варта арганізоўваць 
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кароткі адпачынак дзяцей, уводзіць практыкаванні для вачэй. Такі кароткі 
адпачынак важны і для карэкціроўкі паставы навучэнцаў.   

Патрабаванні да леварукіх дзяцей значна адрозніваюцца ад 
патрабаванняў, якія ставяцца перад дзецьмі, якія пішуць правай рукой, і 
зводзяцца да наступнага: 

1. Пасадка пры пісьме. Пры правільнай пасадцы леварукія дзеці 
павінны сядзець прама, не дакранаючыся грудзямі да стала. Ногі ўсёй 
ступнёй стаяць на падлозе, галава нахілена ўправа. 

2. Палажэнне рук, кісці і прыёмы трымання ручкі. Пастава рук: рукі 
на стале ляжаць так, каб локаць левай рукі крыху выступаў за край стала і 
левая рука свабодна рухалася па радку, а правая ляжала на стале і знізу 
трымала ліст. Пастава кісці рук: кісць левай рукі большай часткай сваёй 
далоні павінна быць звернутая да паверхні стала. Апорай дя кісці служаць 
ногцевы фаланг некалькі сагнутага мезенца і ніжняя частка далоні. Прыёмы 
трымання ручкі: ручка кладзецца на сярэдні палец, на яго верхнюю ногцевую 
частку. Ногцевы фаланг вялікага пальца прытрымлівае ручку, а ўказальны 
палец лёгка кладзецца зверху ручкі на адлегласці 1,5-2 см ад шарыка, які 
піша і кіруе рухамі пальцаў. У працэсе пісьма адбываецца рух злева направа 
(накіраванасць ручкі пры пісьме левай рукой – улева, а рух кісці і пальцаў – 
управа). 

3. Палажэнне сшытка. Сшытак ляжыць з нахілам улева, так, каб 
правы вугал старонкі, на якой піша дзіцяці, быў накіраваны ў сярэдзіну яго 
грудзей. Па меры запаўнення старонкі правая рука перасоўвае сшытак уверх, 
пры гэтым ніжні вугал старонкі накіраваны ў сярэдзіну грудзей дзіцяці. 

Леварукаму дзіцяці цяжка арыентавацца ў сшытку, у радку. Ён не можа 
адразу выявіць тую старонку, з якой трэба пачынаць пісаць, блытае 
накіраванасць. І гэта не выпадкова. У леварукіх дзяцей, у адрозненне ад 
праварукіх, вядучым з’яўляецца правае паўшар’е, а левае – 
падпарадкаваным. У правым паўшар’і закладзены механізмы, звязаныя з 
левай рукой, якія забяспечваюць добрае працяканне маўлення і разумовых 
працэсаў. Левая рука пры пісьме ўтварае рухі, сіметрычныя рухам правай 
рукі, г.зн. рухі пры пісьме справа налева. Для леварукіх дзяцей у пачатковы 
перыяд навучання пісьму патрэбны практыкаванні, якія непасрэдна будуць 
рыхтаваць руку да работы і арыенціроўкі на радку. 

У шасцігадовага леварукага дзіцяці дрэна развіты рука, пальцы кісці 
рук, адсутнічае скардынаванасць рухаў, што робіць цяжкім дакладнае 
ўзнаўленне літар і іх злучэнняў па ўзорам. 

Для замацавання і развіцця рукі і каардынацыі рухаў дзецям трэба 
прапанаваць наступныя практыкаванні: зашпільванне і расшпільванне 
гузікаў; завязванне і развязванне стужак; перакладванне маленькіх цацак 
трыма пальцамі; якія трымаюць ручку пры пісьме; усмоктванне і 
высмоктванне піпеткай вады са стакана; пляценне з нітак закладак, дываноў; 
завязванне вузельчыкаў і да т.п. Тут жа можна прапанаваць размінку для 
левай рукі: 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



45 
 

• Выпраміць кісць, шчыльна сціснуць пальцы і павольна сціскаць іх 
спачатку да трэціх суставаў, затым да плоскасці далоні; 

• Выпраміць кісць і па чарзе далучаць безыменны палец да мезенца, 
сярэдні да ўказальнага; 

• Руку шчыльна палажыць на стол і паслядоўна згінаць то сярэдні, то 
ўказальны, то вялікі пальцы, астатнія пальцы пры гэтым павінны паступова 
падымацца ўверх; 

• Пальцы разамкнуць як мага шырэй і павольна злучаючы іх, 
апускаць руку ўніз; 

• Сціснуть пальцы ў кулак і вярцець рукой у розных кірунках. 
Неабходна вылучыць наступныя патрабаванні да пісьма леварукага 

дзіцяці: 
1. Правільнае напісанне форм літар і іх злучэнняў. 
2. Аднолькавая адлегласць паміж літарамі і словамі. 
3. Захаванне лінейнасці і рытмічнасці. 
4. Прамое пісьмо з невялікім нахілам у левы бок. 
Назіранні за пісьмом леварукіх дзяцей, аналіз іх рабочых сшыткаў 

паказваюць, што самымі распаўсюджанымі з’яўляюцца такія памылкі: дзеці 
блытаюць падобныя па форме літары; выклікае цяжкасці іх размяшчэнне.  

4. Метадычныя прыёмы навучання пісьму шасцігадовых дзяцей 
Разгледзім, якімі прыёмамі павінен карыстацца настаўнік пры 

навучанні дзяцей каліграфіі, галоўнымі з іх з'яўляюцца наступныя [2]:  
1. Першараднае значэнне пры навучанні каліграфіі маюць паказ 

настаўнікам працэсу пісьма і тлумачэнне спосабаў напісання літар, 
складоў, слоў, сказаў падчас гэтага паказу. Гэта і ёсць асноўны прыём 
навучання каліграфічным навыкам пісьма. Паказ здзяйсняецца на класнай 
дошцы для ўсяго класа або індывідуальна ў сшытку вучня. Задача вучня — 
убачыць і зразумець, як трэба напісаць, і выканаць у сябе ў сшытку дадзены 
яму ўзор.  

Паказ пісьма літары, літараспалучэння павінен суправаджацца 
тлумачэннем настаўніка: дзе пачынаць пісаць літару, куды весткі руку, дзе 
зрабіць паварот, якой формы або велічыні тая або іншая частка літары. Калі 
спачатку гэта робіць настаўнік, то праз некаторы час і вучань павінен 
навучыцца тлумачыць, як пісаць, як злучаць літары.  

2. Наступным прыёмам пры навучанні каліграфіі варта лічыць 
спісванне навучэнцамі з гатовага ўзору — пропісяў, узору настаўніка на 
дошцы або ў сшытку. Гэта вельмі стары прыём, заснаваны на тым, што 
навучэнцы пераймаюць, узнаўляюць узоры пісьма. Неабходна адрозніваць 
спісванне з пропісяў ад капіравальнага спосабу, пры якім адбываецца 
абвядзенне гатовага ўзору або яго калькаванне. Пры спісванні з узору 
адбываецца зрокавы аналіз узору і параўнанне яго з узноўленым. Пры 
спісванні працэс актыўны, паколькі добрае выкананне магчыма толькі пры 
аналізе і параўнанні ўзору з выкананнем.  
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Важна, каб любыя запісы настаўніка ў сшытку навучэнца былі 
выкананыя акуратна, прыгожым разборлівым почыркам.  

Пры наяўнасці пропісяў скарачаецца праца настаўніка па прапісванні 
ўзораў у сшытках навучэнцаў. Аднак цалкам прапісванне ўзораў пісьма ў 
сшытках не здымаецца. Узоры пісьма ў сшытках вучняў выкарыстоўваюцца 
для індывідуальнай працы над почыркам.  

3. Капіравальны спосаб. Яго варта ўжываць абмежавана ў сувязі з 
тым, што абвядзенне ўзору здзяйсняецца навучэнцамі без дастатковага 
ўсведамлення працэсу пісьма і нават бачання формы літары. Аднак пры 
капіраванні, калі яно здзяйсняецца правільна, вучань практыкуецца ў 
выкананні правільнага руху: порцыя, размах, памер, кірунак, форма, — таго, 
чаго часам, зрокава ўспрымаючы, ён не можа перанесці ў свой рух падчас 
пісьма. Псіхалагічнае значэнне спісвання з узору і абвядзенне ўзору рознае 
для фармавання навыку пісьма. Абвядзенне па ўзоры практыкуе рухальныя 
прадстаўленні. У любым выпадку капіравання важна, каб яно здзяйснялася 
як пісьмо, правільнымі рухамі, бо ў адваротным выпадку капіраванне не дае 
патрэбнага эфекту і можа прывесці да замацавання няправільных рухаў.  

4. Уяўнае пісьмо, або абвядзенне над узорам, пісьмо ў паветры. Гэты 
прыём адрозніваецца ад капіравальнага спосабу тым, што навучэнец не 
проста абапіраецца на рухальныя адчуванні, але і на зрокава ўспрыняты ўзор. 
Калі, капіруючы, вучань можа не бачыць цэлага, проста весці па лініі, то ва 
ўяўным абвядзенні ён бачыць літару як бы праз нейкі аптычны прыбор, піша 
рэальна, але ў паветры. Гэта дапамагае вучню засвойваць як рух, так і 
правільную форму літары.  

Уяўнае пісьмо праводзіцца або па напісаным настаўнікам узоры на 
дошцы, або ўслед за пісьмом настаўніка на дошцы, па пропісях.  

Навучэнцы могуць пісаць літары і злучаць іх наогул без узору, па 
памяці, пісаць у паветры, трымаючы ручку ў руцэ. Такія практыкаванні 
ажыўляюць працэс навучання. Недахоп гэтага прыёму складаецца ў тым, што 
настаўнік не можа ўлічыць, які вынік абвядзення, паўторы руху, наколькі 
дакладна дзеці паказваюць рух і форму ўзору.  

5. Аналіз формы літар. Аналіз формы літары можа здзяйсняцца па-
рознаму. Можна аналізаваць форму літары, раскладваючы яе на зрокава 
вылучаемыя элементы.  

Некаторыя літары, даволі складаныя па форме, пішуцца адным 
непадзельным рухам; напрыклад, так пішуцца літары в і б. У гэтым выпадку 
патрэбен аналіз элементаў руху пры пісьме. Настаўнік павінен памятаць, што 
паэлементны аналіз не падмяняе сабою разгляд формы літары і асаблівасцяў 
яе напісання. Таму настаўнік услед за гэтым тлумачыць, як пісаць літару, 
вылучаючы асноўныя элементы руху, асаблівасці формы літары, суадносіны 
элементаў.  

Такім чынам, аналіз формы літары праводзіцца па-рознаму, у 
залежнасці ад таго, ці ўпершыню ўводзіцца літара, ці складаная яна па 
спосабе напісання. Калі лягчэйшая па форме літара ў букварны перыяд ідзе 
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пасля напісання больш складанай, то досыць правесці параўнанне з ужо 
знаёмай літарай, назваць склад і колькасць элементаў і папярэдзіць 
магчымыя і ўжо вядомыя памылкі ў пісьме гэтай літары. Высвятляецца, на 
якую літару падобная новая літара, у чым падабенства і розніца ў іх пісьме.  

6. Адным з прыёмаў навучання графічным навыкам пісьма можна 
лічыць навучанне правілам пісьма. Веданне гэтых правіл дапамагае 
навучэнцам палепшыць сваё пісьмо. Правілы выцякаюць з тых задач, якія 
ставіць настаўнік перад вучнямі ў працэсе пісьма.  

У I класе спачатку ўводзяцца правілы, якія датычацца пасадкі, 
становішча сшытка, затым ужо правілы, непасрэдна звязаныя з працэсам 
пісьма:  

1) Літары ў словах трэба пісаць з аднолькавым нахілам. 2) Неабходна 
пісаць літары ў словах на аднолькавых адлегласцях адна ад адной. 3) Пісаць 
трэба хораша.  

З II класа ўводзяцца такія правілы: 1) Літары ў словах варта пісаць 
аднолькавай вышыні (2-е паўгоддзе). 2) Склад пішацца безадрыўна. 3) Пісаць 
трэба хутка і хораша.  

7. Важным прыёмам навучання каліграфіі з'яўляецца пісьмо пад 
лічэнне (або лік) або ў такт лічэнню (або ліку). Гэты прыём пры навучанні 
пісьму ўжываўся даўно. Пісьмо пад лічэнне спрыяе выпрацоўцы плаўнага, 
рытмічнага пісьма, вызначанага тэмпу. Гэты прыём ажыўляе працу, выклікае 
цікавасць да пісьма. Гэта дапаможны прыём, які не варта ўжываць працяглы 
час, каб не рабіць працу аднастайнай.  

8. Адным з прыёмаў навучання можна лічыць прыём паказу 
няправільнага напісання. Сутнасць яго ў тым, каб дзеці самі ўбачылі, у 
чым памылка, чаму літара, склад, слова напісаны няправільна, і знайшлі 
адказ, як не дапускаць такіх памылак. Пры гэтым у I класе лепш не выносіць 
на дошку прыклад няправільнага напісання літар. Дзецям рэкамендуецца 
самім знайсці ў сябе памылку.  

5. Тыпы графічных памылак, якія сустрэліся ў працах вучняў:  
1. Парушэнне нахілу 65°. Як правіла, парушэнне нахілу прыводзіць да 

непаралельнасці элементаў літар і нават элементаў адной літары і часта 
суправаджаецца скрыўленнем элементаў. Парушэнні паралельнасці нярэдка 
прыводзяць да скажэння іншых элементаў, напрыклад пятлі ў літар ___ і 
___(д і у).  

2. Памылкі, звязаныя з парушэннем прапорцый: вертыкальных — 
неаднолькавая вышыня літар або іх частак; гарызантальных — неаднолькавая 
шырыня літар і іх элементаў; прапорцый паміж часткамі літар (павялічаныя 
або паменшаныя элементы літар).  

3. Скажэнне авалаў, паўавалаў і іншых элементаў, якія змяшчаюць 
закругленні, выгнутыя лініі. Да ліку гэтых памылак належаць скажэнні, 
звязаныя з няўменнем весці правільную крывую лінію (лінія як бы 
складаецца з незлічоных дробных зігзагаў — ламаная лінія), а таксама 
памылкі, звязаныя з незахаваннем прапорцый.  
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4. Пропуск элементаў асобных літар або замена, элементаў літар:  
замест ___ - ___(м — л), замест ___ - ___(д — а).  
5. Сустрэліся і такія памылкі пісьма, якія нельга вызначыць як 

графічныя: незахаванне радка, перапісванне праз лінію палёў, 
непрапарцыянальна вялікія (або маленькія) інтэрвалы паміж словамі, 
недапісванне радка і інш.  

6. Памылкі ў злучэннях літар.  
Для таго каб пісьмо было выразным, акуратным, лёгка чыталася, трэба 

пастаянна працаваць над яго якасцю. Менавіта таму вельмі важна, каб 
настаўнік на ранніх этапах змог папярэдзіць і выправіць недахопы ў пісьме, з 
выкарыстаннем пры гэтым індывідуальнай працы з навучэнцамі. 

Перш за ўсё, пры любой выкарыстанай методыцы настаўнік павінен 
данесці да дзяцей, што большая частка літар мае вялікае падабенства ў 
напісанні, так як графічная сістэма літарных знакаў пабудавана на 
камбінацыі некалькіх простых элементаў: 

1.      прамая лінія; 
2.      прамая лінія з закругленнем унізе; 
3.      прамая лінія з закругленнем уверсе; 
4.      прамая лінія з закругленнем уверсе і ўнізе; 
5.     плаўнаяя нахільная лінія — у літарах л, м, я; 
6. ___ прамая лінія з пятлёй; 
8.      левы паўавал; 
9.      правы паўавал; 
10.___авал. 
Апрача асноўных, можна ўбачыць дадатковыя элементы: 
1.       пачатковы вузялок; 
2.       апушчаная пятля; 
3.        малы авал; 
4.       папярочная палачка (рыска, штрых). 
Разнастайныя злучэнні гэтых элементаў даюць магчымасць 

канструяваць усе літары. Гэта дапамагае максімальна аблегчыць працэс 
станаўлення навыкаў пісьма, робіць яго найболей даступным для вучняў. 
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Развіццё маўлення і мыслення вучняў у перыяд навучання 
грамаце 

 
Развіццё маўлення вучняў – адна з важнейшых задач навучання ўвогуле 

і ўрокаў граматы ў прыватнасці. 
Развіваць маўленне дзяцей – г.зн. уздзейнічаць на яе з 4-ох бакоў: 1) 

прывіваць навыкі гукавой культуры маўлення; 2) узбагачаць слоўнік; 3) 
вучыць правільна будаваць сказы; 4) навучаць звязваць сказы паміж сабой ц 
адзінае сэнсавае і граматычнае цэлае. 

Дзіця, якое не ўмее правільна гаварыць, не можа навучыцца правільна 
чытаць і пісаць. Таму першачарговая задача школы – прывіць вучням 1 класа 
навыкі культуры вуснага маўлення. 

Недахопы вуснага маўлення вучняў 1 класа: 
1) няправільнае вымаўленне некаторых гукаў, асабліва [р], [в], [л], 

шыпячых; 
2) перастаноўка або пропуск гукаў і складоў у словах; 
3) часта гавораць паспешліва, невыразна, слаба артыкулюючы гукі; 
4) адхіленні ад правільнага моўнага дыхання: яно павярхоўнае, з 

частымі шумнымі ўдыхамі, без паўз. 
Задачы па выхаванні гукавой культуры маўлення: 
1. Устараненне недахопаў у вымаўленні гукаў: удасканаленне 

работы артыкуляцыйнага апарату, сістэматычная работа над выразным 
вымаўленнем цяжкіх гукаў. 

2. Работа над правільным вымаўленнем слоў і славесным націскам. 
Тыповыя памылкі ў вымаўленні слоў: 

- перастаноўка і пропуск гукаў і складоў, замена гукаў і складоў, 
скарачэнне слоў (транвай - трамвай); 

-  дабаўленне гукаў (ігруша - груша); 
- памылкі ва ўжыванні славеснага націску (плы΄ла, бы΄ла): трэба 

паказаць дзецям, што замена націску цягне за сабою і змену значэння слова 
(ста΄лы- сталы΄, па΄ра - пара΄). 

3. Выпрацоўка літаратурнага, арфаэпічна правільнага вымаўлення. 
Асабліва важнае значэнне гэта работа набывае ва ўмовах мясцовага 
дыялекту. 

4. Удасканаленне дыкцыі – выразнасці вымаўлення слоў і іх 
спалучэнняў. 

5. Выпрацоўка правільнага тэмпу маўлення і якасці голасу. 
6. Навучанне выразнасці маўлення: уменню перадаваць інтанацыю 

пытання і адказу, эмоцыі. 
7. Выпрацоўка моўнага дыяфрагмальнага дыхання. Моўнае 

дыханне – аснова голасаўтварэння і маўлення. 
8. Выхаванне культуры маўленчых зносін. 
Багацце маўлення залежыць ад слоўніка. Маўленне не можа быць 

змястоўным, вобразным, гнуткім пры бедным слоўніку. Пашырэнню 
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слоўніка вучняў садзейнічае ўжо само навучанне чытанню і пісьму. У 
працэсе працы на ўроках па гэтых прадметах на стаўнік знаёміць вучняў з 
новымі словамі і тэрмінамі (сказ, гук, літара і г.д.), вучыць выдзяляць словы 
са сказаў, звязваць словы ў словазлучэнні і сказы. 

Практыкаванні, якія накіраваны на ўзбагачэнне слоўніка дзяцей: 
1. Выдзяленне слоў са сказаў. На самай ранняй стадыі навучанняы 

словы са сказа выдзяляюцца з дапамогай працяглых паўз паміж кожным 
словам, а пазней шляхам пастаноўкі пытанняў да кожнага слова ў сказе. 

2. Актывізацыя слоўніка. У працэсе слоўнікавай работы вучань не 
толькі дабіваецца больш глыбокага разумення сэнсу слоў, але і вучыцца 
ўжываць гэтыя словы ў сваёй штодзённай моўнай практыцы. 

3. Тлумачэнне значэння незразумелых слоў. Трэба дабівацца, каб 
ніводнае незразумелае слова ў буквары не заставалася б нерастлумачаным. 
Неразуменне сэнсу слова вучнем прыводзіць да таго, што ён вымаўляе слова 
ў скажоным выглядзе або няправільна ўжывае яго ў сказе. 

Прыёмы тлумачэння незразумелых слоў выбіраюцца ў залежнасці ад 
прычыны, якая выклікала неразуменне слова, і характару незразумелага 
слова. 

1. Калі вучні ніколі не бачылі прадмета, які названы словам, то 
дэманструецца гэты прадмет у натуры або на малюнку (кіпарыс, 
метрапалітэн). 

2. Калі вучні ведаюць прадмет, прымету прадмета або дзеянне 
прадмета пад другой назвай, то трэба прапанаваць падабраць да гэтага слова 
сінонім: волат – асілак, грандыёзны – вялікі. 

3. Калі дзеці цьмяна разумеюць лексічнае значэнне таго або іншага 
слова, то неабходна дапамагчы ім даць апісальны адказ з апорай на жыццёвы 
вопыт (Брусніцы. – Дзе ты іх бачыў?) 

4. Калі трэба растлумачыць значэнне таго слова, якое абазначае 
дзеянне прадмета, то мэтазгодна прапанаваць вучням імітаваць дзеянне. 

5. Калі вучні валодаюць дзвюма мовамі, то можна практыкаваць 
пераклад з адной мовы на другую. 

Такім чынам, асноўная задача слоўнікавай работы – навучыць 
суадносіць словы з прадметамі і з’явамі рэчаіснасці, выбіраць патрэбнае 
слова. Аднак словы – гэта яшчэ не мова, а толькі будаўнічы матэрыял для яе. 
Яны становяцца мовай тады, калі звязваюцца паміж сабой лагічна і 
граматычна. Таму адначасова з лексічнай работай павінна інтэнсіўна 
праводзіцца работа над сказам. 

Практыкаванні, якія прымяняюцца пры рабоце над сказам: 
1. Выдзяленне сказа са звязнага маўлення. Па малюнку ці па 

пытаннях настаўніка складаецца некалькі сказаў, каб атрымалася апавяданне, 
потым апавяданне паўтараецца, але без пытанняў і з паўзамі паміж сказамі, і 
падлічваецца, колькі ў ім сказаў. 

2. Навучанне правільнаму інтанаванню сказаў у залежнасці ад 
знакаў прыпынку на канцы. Асноўнымі прыёмамі, якія садзейнічаюць 
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выпрацоўцы навыкаў правільнага інтанавання сказаў, з’яўляюцца раскрыццё 
семантыкі сказаў і ўзорнае чытанне настаўніка. 

3. Пабудова сказаў па пытаннях. 
4. Рэдагаванне сказаў (выпраўленне недахопаў у выбары, 

размяшчэнні і сувязі слоў). 
Слоўнікавая праца і праца са сказам – толькі падрыхтоўчыя ступені ў 

рознабаковай і складанай дзейнасці настаўніка па навучанні школьнікаў 
выказваць свае думкі змястоўна, паслядоўна, выразна і правільна. 

Звязнае маўленне ў перыяд навучання грамаце – гэта пераказ 
букварнага тэксту, складанне апавяданняў па малюнках, па назіраннях, на 
аснове творчых уяўленняў, расказванне, інсцэніраванне казак, дэкламаванне 
вершаў, баек,скорагаворак, тлумачэнне сэнсу прыказак, адгадванне загадак, 
рэбусаў. 

Пачынаць работу трэба са складання апавядання па серыі малюнкаў. 
Прыдумваючы загаловак да кожнага малюнка серыі, вучні паступова 
складаюць звязнае апавяданне.Далей неабходна пераходзіць да апавяданняў 
на аснове асабістага вопыту (н-д, “Што мы бачылі ў лесе”). Настаўнік ставіць 
некалькі паслядоўных пытанняў, а вучні, абапіраючыся на іх, складаюць 
апавяданне. 

Выдатным матэрыялам для развіцця маўлення і мыслення вучняў 1 
класа з’яўляюцца малыя жанры фальклору – скорагаворкі, прыказкі, загадкі. 
Кожная з іх утрымлівае ў сабе лагічны вузельчык, які трэба развязаць. 

Вялікі прастор для развіцця маўлення маецца і на ўроках пісьма. 
Запісу слова ці сказа папярэднічае слоўнікавая работа – тлумачэнне 

лексічнага значэння незразумелых слоў. Вучні асэнсоўваюць сказ як 
камунікатыўную адзінку ў ходзе аналізу сказаў (выдзяленне сказаў з мовы, 
дзяленне сказаў на словы), пераканструявання (запіс сказаў пасля замены 
імені дзеючай асобы, дапісванне сказаў, запіс сказаў пасля перастаноўкі ў іх 
слоў), “рэдагаванне” (запіс сказаў пасля выпраўлення ў іх стылістычных 
памылак), канструяванне сказаў (па пытаннях, з раскіданых слоў). Дзеці 
пішуць сачыненні-мініяцюры. 

Работа над культурай вуснага маўлення, над словам, сказам і звязным 
маўленнем праводзіцца адначасова і не толькі на ўроках чытання і пісьма, 
але і на іншых, а таксама ў пазакласнай рабоце. 

 
Літаратура 
1. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных 

классах: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 
заведений / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. М., 2002. 

2. Желтовская, Л. Я. Формирование каллиграфических навыков младших 
школьников / Л. Я. Желтовская, Е. Н. Соколова. — М. : Просвещение, 1987. 

3. Методыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах. / Пад. 
рэд. А. П. Шанько.  Мiнск, 1986. 
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Развіццё маўлення і мыслення вучняў у перыяд навучання 
грамаце (КСР) 

 
Узровень 1 (азнаямленне, разуменне) – максімальная адзнака 6 балаў 
На аснове аналізу метадычнай літаратуры падрыхтаваць канспект 

лекцыі, у якім асвятліць наступныя пытанні: а) Прынцыпы развіцця маўлення 
пры навучанні грамаце. б) Выпраўленне дэфектаў дыкцыі. в) Выпрацоўка 
гукавой культуры маўлення. г) Узбагачэнне і актывізацыя слоўніка вучняў. 
д)  Праца са словазлучэннем і сказам. 

Узровень 2 (прымяненне, аналіз) – максімальная адзнака 8 балаў 
На аснове аналізу метадычнай літаратуры падрыхтаваць канспект 

лекцыі і падабраць сісітэму практыкаванняў па развіцці маўлення і мыслення 
вучняў на уроках навучання чытанню. 

Узровень 3 (сінтэз, ацэнка) – максімальная адзнака 10 балаў 
На аснове аналізу метадычнай літаратуры падрыхтаваць канспект 

лекцыі і распрацаваць сісітэму практыкаванняў па развіцці маўлення і 
мыслення вучняў на уроках навучання пісьму. 

 
Сістэма класнага чытання ў сучаснай школе  

 
Чытанне як прадмет навучання і сродак выхавання, развіцця, адукацыі 

чалавека 
Фарміраванне базавай культуры малодшага школьніка з’яўляецца 

неад’емнай часткай пачатковай школьнай адукацыі, мэта якой – узброіць 
малодшага школьніка неабходным мінімумам ведаў, уменняў, навыкаў, якія 
дазволяць яму авалодаць рознымі відамі вучэбнай дзейнасці, культурай 
зносін і вучэбнай працы.  

Літаратура мае ў сваім арсенале вялікі патэнцыял духоўных 
каштоўнасцяў. Чытанне – гэта крыніца набыцця ведаў, духоўнага і 
разумовага развіцця асобы. Сам працэс чытання прадугледжвае працу і 
творчасць чытача, паколькі ў працэс чытання ўключаецца творчая 
інтэлектуальная і працоўная дзейнасць – эмацыянальнае суперажыванне, 
сатворчасць, прыцягванне ўзнаўляльнага ўяўлення, разумовых аперацый 
(вывадаў, ацэнак, адносін). Пагэтаму важна з маленства прывіць дзіцяці 
любоў да чытання, цікавасць да кнігі і паказаць ролю кніг у жыцці чалавека, 
узброіць вучня ўменнем чытаць – адпаведным узроўнем тэхнічных навыкаў, 
асэнсаваным чытаннем услых і моўчкі і ўменнем працаваць з рознымі відамі 
тэкстаў і дзіцячай кнігай. Вызначаюць наступныя заканамернасці, звязаныя з 
праблемай разумення любога тэксту [3, с.41]: 

разуменне тэксту (у шырокім сэнсе)- устанаўленне чытачом сувязі або 
адносін паміж прадметамі рэчаіснасці, якія адлюстраваны ў гэтым тэксце; 

разуменне заўсёды абапіраецца на вопыт і веды чытача, ступень 
валодання ім моўнымі сродкамі, веданне прадмета апісання; 
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разуменне залежыць ад цяжкасці самога аб’екта разумення (тэксту); 
разуменне тэксту прадугледжвае аналіз гэтага тэксту, выдзяленне яго 

асноўных элементаў, устанаўленне іх узаемасувязі і аб’яднанне элементаў ў 
агульную сэнсавую структуру тэксту. 

Прадмет “Літаратурнае чытанне” мае выразную накіраванасць на 
развіццё маўленчай і чытацкай дзейнасці вучняў на беларускай мове. У 
сістэме прадметаў пачатковага цыкла чытанню адводзіцца асобая роля, 
паколькі яно не толькі прадмет навучання, але і сродак выхавання, развіцця, 
адукацыі чалавека. Чытанне, з’яўляючыся адным з асноўных відаў маўленчай 
і пазнавальнай дзейнасці, здольнае актыўна ўплываць на моўнае, разумовае і 
эстэтычнае развіццё дзяцей, на далучэнне іх да кніг, да мастацкай і навукова-
папулярнай літаратуры.  

Тэарэтычная мадэль базавых кампанентаў культуры малодшых 
школьнікаў (прадметная вобласць - “Літаратурнае чытанне”) прадстаўлена 
на мал. 1. 

 
Літарату-

разнаўчыя і 
маўленчыя 
веды 

 
 
 
 

Вучэбная 
дзейнасць 

   
 
 
 

Вучэбная 
дзейнасць 

Чытацкія 
рэцэптыўна-
аналітычныя 
уменні 

  Базавая культура 
асобы 

  

  Кагнітыўны 
вопыт 

Вопыт 
практычнай 
дзейнасці 

  

  
 

Вучэбная 
дзейнасць 

Вопыт 
творчай 
дзейнасці 

Вопыт 
асобасных 
арыентацый 

 
 

Вучэбная 
дзейнасць 

 

Рытарскія 
прадуктыўна-
сінтэтычныя 
ўменні 

 Змест адукацыі  Эмацыянальна-
ацэначная 
дзейнасць 

      
Малюнак 1. 

Чытанне належыць да адной з вышэйшых інтэлектуальных функцый 
чалавека. Сфарміраванае чытанне як дзеянне ўваходзіць у склад яго 
пазнаваўчай дзейнасці. Сутнасцю працэсу з’яўляецца сэнсавы аналіз 
знакавага матэрыялу, мэта якога – успрыманне і асэнсаванне змешчанай у 
тэксце інфармацыі. Таму чытанне разглядаецца многімі псіхалінгвістамі як 
від інфармацыйна-пошукавай і пазнавальнай дзейнасці. 
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З’яўляючыся дзейнасцю, чытанне мае асноўныя структурныя 
элементы, узаемазвязаныя паміж сабой: матывацыйна-пабуджальную, 
працэсуальна-аперацыйную і кантрольна-ацэначную фазы. 

Матывам чытання з’яўляецца патрэбнасць. У малодшага школьніка, 
які авалодвае чытаннем, спачатку ўзнікае патрэбнасць навучыцца чытаць. 
Гэта выклікае ў яго цікавасць. Засвоіўшы першапачатковае чытанне, вучань 
мяняе матыў чытання: яму цікава зразумець, якая думка схавана за словамі. 
Па меры развіцця чытання матывы ўскладняюцца і школьнік чытае з мэтай 
даведацца пра нейкі канкрэтны факт, з’яву; з’яўляюцца нават больш 
складаныя патрэбнасці, напрыклад зразумець матыў учынка героя, каб 
ацаніць яго; вызначыць галоўную думку ў навукова-папулярным тэксце і г.д. 
Рухаючай сілай чытання з’яўляецца матывацыйна-пабуджальная 
патрэбнасць. 

Далей наступае больш складаная фаза – арыентацыйна-даследчая. 
Яна звязана з арыенціроўкай ў тэксце і прадугледжвае аналітыка-
сінтэтычную працу. 

1. На ўзроўні моўнага афармлення тэксту (элакутыўныя ўменні: Як 
сказана? Як сказаць?) адбываецца [1]:  

выдзяленне выяўленча-выразных сродкаў мовы з мэтай узнаўлення 
карцін жыцця, характарыстыкі персанажаў, выяўленне аўтарскай пазіцыі; 

падбор сінонімаў з мэтай асэнсавання адценняў значэння слова і 
ўсведамлення аўтарскага выбару; стылістычны аналіз, стылістычны 
эксперымент; падбор параўнанняў; замалёўкі, апісанні, якія выражаюць 
настрой аўтара; складанне загадак; 

графічнае і слоўнае маляванне з мэтай узнаўлення ва ўяўленні карцін 
на аснове мастацкіх дэталяў; аналіз ілюстрацыі з мэтай выяўлення пазіцый 
аўтара, мастака; вусныя і пісьмовыя апавяданні, сачыненні па назіраннях; 
складанне “кінасцэнарыяў”. 

2. На ўзроўні кампазіцыйнага размяшчэння (дыспазітыўныя ўменні: У 
якім парадку сказана (сказаць)?) прадугледжваецца: 

падзел тэксту на часткі з апорай на элеметы сюжэта; складанне плана, 
серыі графічных і славесных малюнкаў, дыяфільма з мэтай устанаўлення 
прычынна-выніковых сувязяў і прасочвання дынамікі развіцця пачуццяў; 
падрыхтоўка да выразнага чытання, супастаўленне варыянтаў чытання; 
выяўленне ролі кампазіцыі ў раскрыцці аўтарскай задумы; кампазіцыйны 
эксперымент; падрабязны, сціслы, творчы пераказ; складанне плана ўласнага 
выказвання; апавяданне па зададзенаму сюжэту, па серыі сюжэтных 
малюнкаў, па прыказцы; сачыненне-апавяданне, сачыненне-апісанне, 
сачыненне-разважанне; выбар тыпу тэксту ў залежнасці ад мэты выказвання, 
рэдагаванне тэксту. 

3. На ўзроўні зместавага напаўнення (інвентыўныя ўменні: Што 
сказана? Што сказаць?) адбываецца: 

выяўленне матываў, абставін, вынікаў учынкаў персанажаў; 
супастаўленне разважанняў, перажыванняў і ўчынкаў; супастаўленне простай 
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мовы персанажа і аўтарскіх рэмарак; выяўленне аўтарскай ацэнкі персанажа; 
аналіз партрэта героя з мэтай узнаўлення вобраза-персанажа; 

складанне апавядання пра героя, ад імя героя, па аналогіі з мэтай 
асэнсавання характару персанажа і ідэі твора, выразнае чытанне, чытанне па 
ролях (драматызацыя), абгрунтаванне выбару ролі; 

увядзенне ў сачыненне вобраза-персанажа, пейзажа; 
сачыненне-апавяданне; сачыненне-апісанне; падбор эпітэтаў, 

параўнанняў, якія характарызуюць персанаж; 
выяўленне аўтарскіх адносін, аўтарскай пазіцыі; супастаўленне пазіцый 

аўтара і апавядальніка; фальклорнай крыніцы з аўтарскім тэкстам; 
стылістычны аналіз; творчы пераказ; сачыненні ўсіх відаў; рэдагаванне 
тэксту; 

выяўленне ідэі мастацкага твора, супастаўленне фармулёўкі з 
мастацкай карцінай, створанай аўтарам; аналіз назвы твора і абгрунтаванне 
аўтарскага выбару; фармуліраванне асноўнай думкі твора, супастаўленне 
мастацкіх твораў, блізкіх па тэме, па ідэі; супастаўленне мастацкіх і 
навукова-пазнавальных тэкстаў; супастаўленне варыянтаў перакладу; 
складанне дыяфільма, кінасцэнарыя, апавядання па аналогіі, праслухоўванне 
і супастаўленне рамансаў, аналіз кінафільмаў, мультфільмаў, спектакляў па 
вывучаных творах; водгук на кнігу, карціну, фільм, спектакль; сачыненне па 
прыказцы, на зададзеную тэму. 

Наступны, больш высокі ўзровень дзейнасці – выканаўчы. Ён 
патрабуе ведання спосабаў дзейнасці – тых паслядоўных прыёмаў, якія 
дапамогуць сфарміраваць пэўнае ўменне, дасягнуць мэты чытання. 

Чытанне як дзейнасць павінна ўключаць самакантроль і ацэнку, таму 
працэс навучання чытанню патрабуе ад чытача праверкі сваіх вынікаў, г.зн. 
адпаведнасці вучэбных дзеянняў асноўнай вучэбнай задачы. 

Адна з важных задач, якая стаіць перад настаўнікам пачатковых 
класаў,– сфарміраваць у дзіцяці ўменне чытаць не толькі як прадметную 
маўленчую дзейнасць, але і як міжпрадметнае вучэбнае ўменне, якое будзе 
паўнацэнна функцыянаваць і пры навучанні матэматыцы, засваенні 
граматычных правіл і практыкаванняў. 

Для рэалізацыі чытання як міжпрадметнага ўмення павінна быць 
трывалая база – пэўны ўзровень прадметных уменняў: сфарміраванасць 
чытання ўслых і моўчкі, разуменне зместу тэксту і яго сэнсу (падтэксту).  

Для чытання як міжпрадметнага ўмення неабходны не толькі пэўны 
ўзровень тэхнічных навыкаў, якія фарміруюцца на ўроках чытання, але і 
спецыяльна арганізаваная праца над разуменнем вучэбных тэкстаў, 
змешчаных у падручніках для пачатковай школы. 

Успрыманне тэкстаў малодшымі школьнікамі не адпавядае 
ўспрыманню дарослага чытача і мае шэраг асаблівасцяў. Яму ўласціва: 

- фрагментарнасць, адсутнасць цэласнасці ўспрымання тэксту; 
- слабасць абстрагуючага і абагульняючага ўспрымання; 
- залежнасць ад жыццёвага вопыту; 
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- сувязь з практычнай дзейнасцю дзіцяці; 
- ярка выражаная эмацыянальнасць і непасрэднасць, шчырасць 

суперажывання; 
- перавага інтарэсу да зместу маўлення, а не да маўленчай формы; 
- недастаткова поўнае і правільнае разуменне выяўленча-выразных 

сродкаў маўлення; 
- перавага рэпрадуктыўнага (узнаўляльнага) ўзроўню ўспрымання. 
Веданне тыпаў тэкстаў, асаблівасцей структуры з’яўляецца асновай для 

выпрацоўкі спосабаў дзеяння з кожным з іх і вызначэння абагульненага 
дзеяння з любым вучэбным тэкстам. 

Навучанне чытанню з пазіцый дзейснага падыходу дае магчымасць 
развіваць малодшага школьніка як асобу, у прыватнасці, яго пазнаваўчую 
дзейнасць, здольнасць выбіраць формы і віды чытання ў залежнасці ад 
задачы 

Умовы функцыянавання чытання як міжпрадметнага ўмення [9, с. 42]: 
апора на прынцып узаемасувязі навучання чытанню як прадметнаму і 

як міжпрадметнаму ўменню; 
узаемасувязь навучання чытанню і іншым відам маўленчай дзейнасці; 
рэалізацыя ўсіх кампанентаў вучэбнай дзейнасці ва ўзаемасувязі ў 

працэсе навучання чытанню; 
развіццё ў вучняў асобаснага ўспрымання і самастойнасці чытання; 
арыентацыя ў навучанні на розныя ўзроўні разумення тэксту; 
выкарыстанне для чытання тэкстаў розных відаў; 
улік пазнавальных магчымасцяў і асаблівасцяў пазнавальнай дзейнасці 

малодшых школьнікаў, якія пачалі навучацца з шасці гадоў; 
выкарыстанне дыферэнцыраванага падыходу да зместу, метадаў і 

сродкаў навучання чытанню; 
пастаянны зварот да чытання, да кніг; 
перавод аналітыка-сінтэтычнага чытання ў сінтэтычнае, аўтаматычнае. 
Такім чынам, чытанне ў пачатковай школе многафункцыянальнае. З 2-

га класа яно ўжо выступае ў ролі вучэбнага ўмення і дапамагае засвойваць 
веды па іншых дысцыплінах. Праўда, яно яшчэ не склалася як навык, як 
маўленчая дзейнасць, таму неабходна праца над развіццём навыкаў чытання 
розных тэкстаў, удасканальваннем чытання моўчкі і выразнага чытання. Але 
ў цэлым гэтая складаная шматаспектная задача можа быць абагульнена як 
адзіная мэта – фарміраванне малодшага школьніка як актыўнага свядомага 
чытача, які валодае колам чытання дзіцячых кніг і пэўнымі навыкамі і 
ўменнямі працы з творам, з кнігай, даведачнай і вучэбнай літаратурай. 

Паказчыкамі дасягнення мэт вучэбнага прадмета “Літаратурнае 
чытанне” з’яўляюцца [2, с. 45]: 

узровень сфарміраванасці базавых норм грамадзянскай і духоўнай 
культуры; 

начытанасць вучняў у вобласці дзіцячай літаратуры (знаёмства з 
творамі, рэкамендаванымі праграмай для класнага і пазакласнага чытання); 
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узровень развіцця навыку чытання (спосаб, тэмп, правільнасць 
чытання); 

узровень развіцця ўмення выразна чытаць; 
узровень авалодання чытацкімі ўменнямі (уменнямі ўстараўліваць 

паслядоўнасць падзей і складаць план эпічнага твора; тлумачыць ўчынкі 
герояў і даваць ім ацэнкі; вызначаць тэму і галоўную думку твора; заўважаць 
эмацыянальны стан персанажа і знаходзіць словы, якія называюць гэты стан; 
вызначаць ў тэксце вобразныя словы і выразы, тлумачыць іх значэнне; 
выказваць свае меркаванні аб прачытаным; пераказваць твор і г.д.); 

узровень авалодання арфаэпічнымі навыкамі. 
Прынцыпы арганізацыі ўрокаў чытання мастацкіх твораў 
1. Пр-п увагі да мастацкага вобраза: пры чытанні і аналізе 

мастацкага твора ў цэнтры ўвагі павінны быць мастацкія вобразы, створаныя 
пісьменнікам ці паэтам і аўтарскія адносіны да іх. 

2. Захаванне гістарызму пры чытанні і аналізе твора: перад тым, як 
чытаць мастацкі твор, настаўніку неабходна пазнаёміць вучняў з гістарычнай 
эпохай, гістарычнымі падзеямі, якім прысвечаны гэты твор. 

3. Пр-п знаёмства з жыццём і творчасцю пісьменніка: перад тым, як 
чытаць мастацкі твор, настаўніку неабходна пазнаёміць вучняў з жыццём і 
творчасцю пісьменніка, твор якога вывучаецца. 

4. Пр-п высвятлення ідэйнай накіраванасці і галоўнай думкі твора: 
пры працы з мастацкім творам неабходна вучыць дзяцей вызначаць ідэйную 
накіраванасць і галоўную думку твора. 

5. Пр-п выкарыстання краязнаўчага матэрыялу, жыццёвага вопыту 
дзяцей, фактаў рэчаіснасці: пры чытанні і аналізе твора неабходна 
выкарыстоўваць краязнаўчы матэрыял, факты рэчаіснасці, сугучныя з тэмай 
твора, абапірацца на жыццёвы вопыт дзяцей. 

6. Пр-п успрымання і аналізу твора ў адзінстве формы і зместу: 
чытанне і аналіз твора неабходна праводзіць у адзінстве формы і зместу, г.зн. 
неабходна звяртаць увагу дзяцей на тэму, галоўную думку, якія складаюць 
змест твора, і на кампазіцыю, моўныя сродкі (форма), пры дапамозе якіх 
перадаецца змест твора. 
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Якасці паўнацэннага навыку чытання і шляхі яго выпрацоўкі 

1. Тэрмін “чытанне” выкарыстоўваецца ў розных значэннях: у вузкім – 
фарміраванне навыку чытання атаясамліваецца з авалоданнем тэхгікай 
чытання (пераводам графічнай фомы слова ў гукавую), у шырокім сэнсе - 
“чытанне” трактуецца як “тэхгіка чытання” плюс разуменне прачытанага 
(маецца на ўвазе разуменне значэння не толькі асобных слоў, але і сказаў, 
звязных тэкстаў). Мы будзем разглядаць чытанне як від маўленчай дзейнасці, 
у якой ва ўзаемадзеянне ўступаюць наступныя кампаненты: а) успрыманне 
графічнай формы слова, б) перавод яе ў гукавую, г. зн. вымаўленне слова па 
складах або цалкам у залежнасці ад узроўню валодання тэхнікай чытання, г) 
разуменне прачытанага (слова – словазлучэння – сказа - тэксту). 

У фарміраванні навыку чытання выдзяляюць 3 этапы: 
1) аналітычны (прыпадае на перыяднавучання грамауе і 

характарызуецца склада-літарным аналізам і чытаннем слоў па складах). 
2) сінтэтычны (для яго характэрна чытанне цэлымі словамі, пры 

гэтым зрокавае ўспрыманне слова і яго вымаўленне амаль супадаюць з 
усведамленнем значэння, больш таго, разуменне сэнсу слова ў структуры 
словазлучэння або сказа апераджае яго вымаўленне, г. зн. чытанне 
ажыццяўляецца па сэнсавай здагадцы. На сінтэтычнае чытанне вучні 
пераходзяць у 4 класе). 

3) аўтаматызацыі (у наступныя гады чытанне ўсё больш 
аўтаматызуецца: сам працэс чытання ўсё менш усведамляецца вучнямі, на 
першы план выступае ўсведамленне тэксту(фактычнага зместу, кампазіцыі, 
ідэйнай накіраванасці, сродкаў выразнасці і г. д.) 

Паўнацэнны навык чытання характарызуецца правільнасцю, бегласцю, 
свядомасцю і выразнасцю. 

Правільнасць чытання – чытанне без с кажэнняў: правільна 
перадаецца склада-гукавы састаў слова, граматычныя фрмы слова, не 
дапускаецца пропускаў і перастановак слоў у сказе. 

Свядомасць чытання абумоўлена разуменнем малодшымі 
школьнікамі фактычнага зместу тэксту, яго ідэйнай накіраванасці,  вобразаў, 
ролі мастацкіх сродкаў. Свядомасць чытання залежыць ад наяўнасці ў 
школьнікаў неабходнага жыццёвага вопыту, ад разумення лексічнага 
значэння слоў, спалучальнасці слоў у структуры сказа і ад шэрагу 
метадычных умоў. 

Бегласць чытання характарызуецца пэўнай колькасцю слоў, якія 
вымаўляюцца ў мінуту. Тэмп чытання расце паступова на працягу ўсіх гадоў 
навучання і знаходзіцца ў пэўнай залежнасці з правільным і свядомым 
чытаннем. 

Выразнасць чытання – гэта вобразная перадача тэксту чытачом у 
адпаведнасці з задумай пісьменніка. Яна фарміруецца ў працэсе аналізу 
твора. Выразна прачытаць тэкст – г. зн. знайсці ў вусным маўленні сродак, 
пры дапамозе якога можна праўдзіва перадаць ідэі і пачуцці, закладзенныя ў 
твор. Такім сродкам з’яўляецца інтанацыя. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



59 
 

 
Літаратура 
1. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных 

классах: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 
заведений / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. М., 2002. 

2. Методыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах. / Пад. 
рэд. А. П. Шанько.  Мiнск, 1986. 

3. Оморокова, М. И. Чтение в начальных классах: Методическое 
пособие / М. И. Оморокова. – Тула: ООО Издательство “Родничок”; М.: ООО 
“Издательство Астрель”: ООО “Издательство АСТ”, 2003. – 124 с. 

 
Этапы працы з мастацкім творам 

Першы этап (першы сінтэз)  
Задачы: падрыхтоўка вучняў да ўспрымання мастацкага твора, 

знаёмства з канкрэтным зместам, сюжэтнай лініяй, высвятленне 
эмацыянальнага ўздзеяння твора на школьнікаў. 

Падрыхтоўчая праца да чытання твора мае на мэце: 1) пашырыць 
уяўленні вучняў пра факты, падзеі, з’явы, пададзеныя ў творы, паведаміць 
новыя звесткі для таго, каб дапамагчы свядома ўспрыняць тэкст, стварыць 
умовы, пры якіх вучні суаднясуць факты, падзеі, з’явы мастацкага твора з 
тым, што бачылі, назіралі ў жыцці; 2) пазнаёміць з жыццём пісьменніка, 
выклікаць цікавасць да яго творчасці; 3) падрыхтаваць да эмацыянальнага 
ўспрымання твора; 4) раскрыць значэнне слоў, без разумення якіх 
школьнікам цяжка ўспрыняць і засвоіць змест. 

Практыкаванні на этапе першага сінтэзу: 1) уступная гутарка, 
паведамленне ці расказ настаўніка (пра аўтара), правядзенне экскурсіі, 
выкарыстанне нагляднасці; 2) першае знаёмства з творам (самастойна, чытае 
настаўнік, магнітафонны запіс); 3) гутарка з мэтай праверкі першага 
ўспрымання твора 

Другі этап (аналіз) 
Задачы і змест працы: устанаўленне прычынна-выніковых сувязей у 

развіцці сюжэта; высвятленне матываў паводзін дзеючых асоб, раскрыццё 
кампазіцыі твора, аналіз выяўленчых сродкаў у адзінстве з раскрыццём 
канкрэтнага зместу і ацэнкі матываў паводзін герояў. 

Практыкаванні на этапе аналізу: 1) выбарачнае чытанне; 2) гутарка 
(па пытаннях настаўніка і вучняў), 3) ілюстраванне тэксту (вусныя ці 
графічныя малюнкі і падабраныя з твора подпісы да іх); 4) складанне плана; 
5) падрыхтоўка пераказу; 6) падрыхтоўка апавядання пра героя (падбіраюць 
матэрыял, які характарызуе дзеючую асобу, яе ўчынкі, паводзіны); 7) 
раскрыццё галоўнай думкі твора (знаходзяць патрэбныя сказы); 8) 
падрыхтоўка да выразнага чытання, да чытання па ролях, дыялогаў; 9) 
падрыхтоўка да інсцэніравання (драматызацыі) твора. 

Трэці этап (другі сінтэз) 
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Змест працы: абагульненне характэрных рыс дзеючых асоб, 
супастаўленне герояў і ацэнка іх, высвятленне ідэйнай накіраванасці твора, 
ацэнка мастацкага твора як крыніцы пазнання навакольнай рэчаіснасці і як 
твора мастацтва. 

Практыкаванні на этапе другога сінтэзу: 1) выразнае чытанне твора 
вучнямі; 2) пераказ твора; 3) інсцэніраванне (драматызацыя) твора, 4) 
заключная гутарка. 

 
Літаратура 
1. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных 

классах: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 
заведений / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. М., 2002. 

2. Методыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах. / Пад. 
рэд. А. П. Шанько.  Мiнск, 1986. 

3. Оморокова, М. И. Чтение в начальных классах: Методическое 
пособие / М. И. Оморокова. – Тула: ООО Издательство “Родничок”; М.: ООО 
“Издательство Астрель”: ООО “Издательство АСТ”, 2003. – 124 с. 

 
Асаблівасці чытання і аналізу твораў розных жанраў 

1. Чытанне і аналіз апавяданняў. 
2. Чытанне і аналіз казак. 
3. Чытанне і аналіз вершаў. 
4. Чытанне і аналіз баек. 
1. Кнігі для чытання ў пачатковых класах уключаюць многа мастацкіх 

твораў розных жанраў. Літаратура адлюстроўвае жыццё, паказваючы ў 
мастацкіх вобразах тыповыя характары, факты, з’явы. Мастацкія творы 
багатыя выяўленчымі сродкамі (метафарамі, эпітэтамі, параўнаннямі). Усе 
гэтыя асаблівасці мастацкіх твораў у асноўным і вызначаюць методыку 
чытання іх. 

На ўроку чытання апавядання праводзяцца ўсе асноўныя віды заняткаў, 
якія выкарыстоўваюцца пры чытанні і аналізе мастацкага твора (гл. 
папярэднюю лекцыю): 1) падрыхтоўчая работа; 2) чытанне; 3) гутарка з мэтай 
праверкі першага ўспрымання; 4) работа з тэкстам; 5) складанне плана; 6) 
пераказ тэксту; 7) заключная гутарка; 8) падрыхтоўка да выразнага чытання. 

2. Казка – адзін з любімых дзецьмі жанраў мастацкіх твораў. Вучні 
пачатковых класаў адпаведна праграме практычна знаёмяцца з асаблівасцямі 
казкі як жанру. Казка, як і іншыя мастацкія творы, мае фабулу, ідэю, у ёй 
ёсць персанажы. Але казка не рэалістычнае апавяданне, ёй уласціва 
чарадзейнасць, выдумка. Казка характарызуецца кампазіцыйнай асаблівасцю: 
у ёй звычайна ёсць зачын, паўторы, канцоўка, часце за ўсё паўтараецца адзін 
асноўны эпізод. У апошні раз пасля паўтору ідзе кантрастная падзея, 
наступае развязка. Паўторы падаюцца таму, што ў казцы з’яўляюцца новыя 
дзеючыя асобы, новыя дэталі, абставіны, факты. 
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Настаўнік паказвае вучням кампазіцыйныя і моўныя асаблівасці казак, 
вучыць вызначаць іх і адрозніваць казкі ад іншых мастацкіх твораў з улікам 
усіх прымет гэтага жанру. У пачатковых класах чытаюцца казкі пра жывёл, 
чарадзейныя і бытавыя. Казкі чытаюцца і аналізуюцца ў пачатковых класах 
як рэалістычныя апавяданні. На ўроку праводзяцца гутарка, выбарачнае 
чытанне, вуснае і графічнае маляванне, складанне плана, чытанне ў асобах, 
расказванне казкі, інсцэніраванне, складанне казкі па аналогіі з прачытанай і 
інш. Пры чытанні чарадзейны казак неабходна выяўляць, на што накіраваны 
чарадзейныя сілы(хто іх выкарыстоўвае і для чаго, як яны дапамагаюць 
героям казкі?) Працуючы з казкай любога віду, настаўнік звяртае ўвагу 
вучняў на характар персанажаў, на матывы іх паводзін і ўчынкаў, вучыць 
выдзяляць вобразныя словы і выразы(поле чыстае, мора сіняе), заўважаць 
парушэнне парадку слоў у сказе (інверсію: была ў яго дачка), таўталагічныя 
спалучэнні(жылі-былі), вучыць сказавай манеры іх перадачы. 

3. Паэзія ўзбагачае духоўны свет дзяцей, вучыць заўважаць 
прыгажосць у прыродзе, у жыцці. Уплываючы на пачуцці, эмоцыі, 
вершаваныя творы фарміруюць у вучняў правільныя адгосіны да . 

навакольнай рэчаіснасці, дапамагаюць этычнаму і эстэтычнаму 
выхаванню, развіваюць вобразную мову. 

Вершы характарызуюцца музычнасцю, наяўнасцю рытма і рыфмы. 
Вучні пачатковых класаў практычна знаёмяцца з гэтымі паняццямі. Рыфма – 
з’ява гукавая. У сувязі з гэтым слыхавое ўспрыманне, выразнае чытанне 
верша мае выключна важнае значэнне для ўсведамлення яго зместу, задумы 
паэта і ўяўлення вучнямі цэласнага мастацкага вобраза. Выразнае чытанне 
вучняў на розных этапах работы з вершам паказвае, як глыбока і правільна 
яны зразумелі яго сэнс і настрой. 

У кнігах для чытання змешчаны эпічныя і лірычныя вершы. Эпічныя 
характарызуюцца наяўнасцю сюжэта. У цэнтры іх вобразы-персанажы, 
раскрываючы характары якіх пісьменнік паказвае малюнкі жыцця ў той ці 
іншы перыяд. Чытанне і аналіз іх праводзяцца так, як і чытанне апавяданняў, 
але асаблівай увагі патрабуюць кампазіцыя і мова верша, якой уласціва 
большая вобразнасць, лаканізм, своеасаблівая сінтаксічная будова. 

Вершы апавядальнага характару маюць лірычны элемент. Аналіз іх 
накіраваны на выясненне і ўсведамленне вучнямі канкрэтнага зместу, на 
раскрыццё характару і паводзін дзеючых асоб, галоўнай думкі і выяўленчых 
сродкаў. 

У лірычных вершах перадаюцца думкі, пачуцці, перажыванні паэта ці 
героя з дапамогай малюнка прыроды, вобраза, грамадскай з’явы, факта. Для 
чытання ў пачатковых класах прапануюцца пейзажныя, псіхалагічныя, 
пейзажна-псіхалагічныя вершы і вершы лірыкі роздуму. 

Вывучэнне пейзажнай лірыкі праводзіцца так, як і любога мастацкага 
твора. У такіх вершах прадметам аналізу бывае пейзажны вобраз, а не 
развіццё сюжэта і матывы паводзін герояў. Пасля праверкі першага 
ўспрымання верша вучнямі пачынаецца раскладанне маляўнічага вобраза на 
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асобныя састаўныя часткі – яго ўзаемазвязныя кампаненты. Настаўнік 
прапануе дзецям ўважліва яшчэ раз прачытаць верш і назваць, колькі 
асобных малюнкаў яны намалююць і пра што. Вучні чытаюць радкі верша, у 
якіх апісаны адзін малюнак, і расказваюць, што яны ўявілі. Пытаннямі, 
заданнямі, рознымі відамі заняткаў настаўнік дапамагае ім глыбока 
ўспрыняць мастацкі вобраз – адчуць настрой паэта, зразумець яго думкі і 
ўсвядоміць, якімі сродкамі ён выражае гэты настрой, думкі, пачуцці. 
Раскрыццё эмацыянальна-вобразнага зместу лірычнага верша магчыма толькі 
пры ўмове мэтанакіраванай работы з выяўленчымі сродкамі мовы. Пасля 
асобныя малюнкі-вобразы злучаюцца ў адзін агульны малюнак прыроды, 
створаны аўтарам у творы. 

Лірыка роздуму адлюстроўвае ў паэтычнай форме лагічна разгорнутую 
думку. Вершы прысвячаюцца галоўным чынам сацыяльна-палітычным 
тэмам, нашай сучаснасці, звернуты да розуму чытача, яго жыццёвага вопыту, 
ведаў, уздзейнічаючы адначасова і на пачуцці, і на інтэлект. Пры чытанні 
такіх вершаў значнае месца адводзіцца лагічнаму разбору, увага вучняў 
накіроўваецца на вывады, заклікі, якія ёсць у тэксце, вызначаецца галоўная 
думка кожнай часткі і ўсяго верша. 

4. Цікавым і займальным мастацкім творам для вучняў пачатковых 
класаў з’яўляецца байка. Байка – алегарычнае апавяданне павучальнага 
зместу. Яе істотныя прыметы – наяўнасць маралі і алегорыі. Неабавязковыя 
прыметы – звяры ў якасці дзеючых асоб і вершаваная форма. Дзеці любяць 
байку за прастату зместу і мастацкіх вобразаў, за выразнасць і трапнасць 
апісання, за багатую, яркую народную мову. 

Структура ўрока чытання і аналізу байкі: 
8. Падрыхтоўка да чытання: а) расказ настаўніка пра аўтара байкі; 

2) гутарка пра жывёл – дзеючых асоб байкі; 3) разгляд малюнкаў жывёл. 
9. Першае ўспрыманне байкі вучнямі:а) чытанне настаўнікам ці 

праслухоўванне магнітафоннага запісу; б) гутарка эмацыянальна-ацэначнага 
плана. 

10. Чытанне байкі вучнямі і аналіз яе зместу. Удакладненне 
структуры і кампазіцыі байкі. 

Аналізуецца канкрэтны змест, выясняецца сітуацыя, у якой 
дзейнічаюць героі, асэнсоўваецца мова персанажаў, іх характэрныя рысы. 
Выкарыстоўваюцца такія віды працы: гутарка, выбарачнае чытанне, вуснае і 
графічнае маляванне. Устанаўліваюцца колькасць частак, парадак развіцця 
дзеяння. 

4. Раскрыццё алегорыі байкі. 
5. Вызначэнне галоўнай думкі байкі і сваіх адносін да дзеючых 

асоб. 
6. Аналіз маралі байкі 
7. Падрыхтоўка да выразнага чытання. Выразнае чытанне вучняў. 
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Выкарыстанне эўрыстычнага метаду навучання на ўроках 

літаратурнага чытання ў пачатковых класах 
Навучанне – складаны працэс, які прадугледжвае, перш за ўсё, 

дзейнасць настаўніка і дзейнасць вучняў. У сучасных умовах неабходна 
больш увагі надаваць развіццю творчых здольнасцяў вучняў, іх пазнаваўчым 
патрэбнасцям і інтарэсам. Навучанне прадугледжвае паведамленне 
настаўнікам пэўных ведаў і кіраўніцтва працэсам іх авалодання ўсімі вучнямі 
класа. Таму настаўнік не толькі паведамляе інфармацыю па сваім прадмеце, 
але і плануе, арганізоўвае і кантралюе вучэбную дзейнасць школьніка, 
развівае навыкі вучэбнай працы, мысленне, здольнасці, уменне прымяняць 
веды на практыцы. Асобае месца ў вырашэнні гэтых задач належыць метадам 
навучання. 

На ўроках літаратурнага чытання шырокае выкарыстанне атрымаў 
эўрыстычны метад, мэта якога - дапамагчы школьнікам засвоіць твор, 
асэнсаваць яго, вырашыць узнікшыя маральныя, сацыяльныя, мастацкія 
праблемы; вучыць аналізаваць твор, разумець яго адзінства ў разнастайнасці 
кампанентаў, вучыць разважаць, афармляць свае думкі пры дапамозе слоў у 
звязным, паслядоўным, доказным маўленні – вусным або пісьмовым [2]. 
Гэты метад часцей за ўсё рэалізуецца ў наступных прыёмах: 

1) навучанне школьнікаў аналізу тэксту мастацкага твора, 
аналізу эпізоду, некалькіх узаемазвязаных эпізодаў цэлага твора; вобразаў 
герояў, мовы, кампазіцыі твора, супастаўленне розных твораў; 

2) пастаноўка сістэмы пытанняў, прычым адказ на кожнае 
пытанне лагічна прадугледжвае пераход да наступнага пытання або 
адпаведных заданняў (эўрыстычная гутарка);  

3) самастойны пошук вучнямі істотнай праблемы для аналізу, 
спробы адказаць на пытанні, вырашыць праблемы. 

Віды вучэбнай дзейнасці школьнікаў пры рэалізацыі эўрыстычнага 
метаду: 

1) праца з тэкстам мастацкага твора, аналіз эпізоду або цэлага твора;  
2) падбор цытат для адказу на пастаўленае пытанне (выбарачнае 

чытанне фрагментаў, якія нясуць сэнсавую нагрузку); 
3) пастаноўка пытанняў самімі дзецьмі; 
4) музычнае ілюстраванне; 
5) вуснае слоўнае маляванне; 
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6) падзел апавядання на часткі і састаўленне плана як прыём аналізу 
кампазіцыі, часткі або цэлага твора;  

7) пераказ (падрабязны, сціслы, выбарачны, творчы) як прыём аналізу; 
8) стварэнне вуснага дыяфільма; 
9) стварэнне вуснай экранізацыі; 
10) аналіз вобраза героя, параўнальная характарыстыка герояў; 
11) падбор матерыялу пра дзеючую асобу; 
12) мастацкае расказванне (апавяданне па ўяўленні, па аналогіі). 
Стылістычны (моўны) аналіз тэксту паказвае дзецям, як у падборы 

слоў-вобразаў праяўляюцца аўтарскія адносіны да таго, што 
адлюстроўваецца. Паколькі словы мнагазначныя, то тлумачацца не словы, а 
вобразы, створаныя з гэтых слоў. Для моўнага аналізу выбіраюцца такія 
словы і выразы, якія дапамагаюць лепш зразумець вобразны сэнс твора 
(малююць карціны прыроды, перадаюць аўтарскія пачуцці) і ў той жа час 
з’яўляюцца найбольш выразнымі і дакладнымі. Пасля выдзялення слова або 
выразу ўсведамляецца іх роля ў тэксце, г.зн. вызначаецца, якія думкі і 
пачуцці ў іх заключаны.  

Каб правесці стылістычны эксперымент па замене аўтарскага слова 
сінонімам, задаюцца пытанні: «Як можна сказаць па-іншаму?», «А як 
лепш?», «Чаму?». 

Праблемны аналіз праводзіцца тады, калі ў творы вырашаюцца 
этычныя праблемы і магчыма рознае разуменне характараў герояў, іх 
дзеянняў, учынкаў. Праблемная сітуацыя на ўроку ствараецца з апорай на 
маральныя калізіі і падзейную аснову твора. Спачатку фармулюецца 
праблемнае пытанне, якое адпавядае наступным патрабаванням:  

а) наяўнасць супярэчнасці і магчымасць альтэрнатыўных адказаў; 
б) ёмістасць, здольнасць ахапіць не адзінкавы факт, а шырокае кола 

матэрыялу; 
в) адпаведнасць характару твора; 
г) захапляльнасць. 
Для пераўтварэння праблемнага пытання ў праблемную сітуацыю 

супярэчнасць абвастраецца:  
а) супастаўляюцца розныя варыянты адказаў; 
б) настаўнік выказвае ад свайго імя сумніўную або нават няправільную 

трактоўку ўчынку, падзеі, вобраза.  
Дзякуючы праблемнаму аналізу дзеці заўважаюць сувязь асобных 

элементаў мастацкага тэксту з агульнай канцэпцыяй твора.  
Кампазіцыйны аналіз прадугледжвае работу над сюжэтам і яго 

элементамі (главамі, эпізодамі і г.д.). Дзеці назіраюць, як кампазіцыя 
адлюстроўвае логіку аўтарскай думкі. Аналіз часцей за ўсё пачынаюць з 
ключавой, кульмінацыйнай сцэны, дзе закрануты галоўныя пытанні, якія 
хвалююць пісьменніка. Спецыяльную работу проводзяць таксама над 
пачаткам (экспазіцыяй і завязкай) і канцоўкай (развязкай) твора. 
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Прымяняюцца плакаты з назвамі кампазіцыйных элементаў: уступ, 
завязка, развіццё дзеяння, кульмінацыя, развязка. Выкарыстоўваюцца 
пытанні тыпу: «Што, дзе, калі адбылося?», «Чаму?», «Што зрабіў герой?», 
«Як гэта яго характарызуе?», «А што адбылося ў выніку гэтага?» і г.д. Калі 
не супадаюць сюжэт твора (мастацкая паслядоўнасць асноўных эпізодаў) і 
фабула (храналагічная паслядоўнасць), праводзіцца іх супастаўленне, каб 
зразумець, з якой мэтай аўтар вырашыў змяніць ход падзей у тэксце.  

Выбарачнае чытанне – чытанне часткі тексту ў адпаведнасці з 
заданнем. Заданні могуць быць накіраваны на высвятленне фактычнага 
зместу, на ўстанаўленне прычынна-выніковых сувязяў, на раскрыццё 
мастацкіх асаблівасцяў твораў, асабістых адносін школьнікаў да 
прачытанага. Выбарачнае чытанне выкарыстоўваецца на ўсіх этапах працы з 
тэкстам і можа быць рознай ступені складанасці. 

Пастаноўка пытанняў да літаратурнага твора. Пры аналізе гатовых 
пытанняў, складзеных настаўнікам або аўтарамі падручніка, звяртаецца ўвага 
дзяцей на тое, навошта зададзена пытанне, якія словы дапамагаюць яго 
задаць, якое пытанне аказалася самым цяжкім, самым цікавым.  

Пры самастойным складанні пытанняў дзецям можна карыстацца 
памяткай:  

а) перад тым, як задаць пытанне, уважліва прачытай тэкст; 
б) выдзелі тую частку тэксту, да якой хочаш паставіць пытанне; 
в) прадумай яго фармулёўку; 
г) папрактыкуйся ў пастаноўцы пытанняў. 
Музычнае ілюстраванне. Музыка на ўроку чытання спрыяе не толькі 

больш эмацыянальнаму ўспрыманню твораў, але і выхаванню эстэтычнага 
густу. Музычны момант на ўроку часам проста неабходны, асабліва пры 
вывучэнні вершаў, якія часта сугучныя музыцы. Музычную ілюстрацыю 
можна выкарыстоўваць і ў падрыхтоўчай рабоце перад чытаннем твора, і 
пасля знаёмства з ім. 

Вуснае слоўнае маляванне. Для таго каб намаляваць слоўную 
ілюстрацыю (пейзаж) да лірычнага верша, школьнікам неабходна 1) 
выдзеліць з кантэксту вобразную карціну, якую хацелася б намаляваць; 2) 
пабудаваць кампазіцыю будучага малюнка пры дапамозе пытанняў (Што я 
намалюю на першым пране? Што неабходна адлюстраваць непадалёк? Што 
размешчана на заднім плане карціны? Што я яшчэ забыў(ла) намаляваць?); 3) 
падабраць колеравае рашэнне: які тон можа перадаць настрой паэта, агульны 
эмацыянальны тон апісання?; 4) знайсці ў тэксце «словы-падказкі» (эпітэты, 
метафары, параўнанні, адухаўленні). 

Для стварэння слоўнай ілюстрацыі (сюжэтнага малюнка) да 
апавядання, казкі і інш. дзецям неабходна 1) выбрать у творы эпізод для 
слоўнага ілюстравання; 2) «намаляваць» месца, дзе адбываецца падзея; 3) 
адлюстраваць дзеючых асоб; 4) дабавіць усе неабходныя дэталі; 5) 
«размаляваць» контурны малюнак. 
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Складанне плана тексту. Для замацавання і асэнсавання лагічнай 
структуры тэксту на аснове папярэдняй апрацоўкі складаецца яго графічны і 
слоўны план. Для таго каб скласці план тэксту школьнікам неабходна 1) 
прачытаць тэкст цалкам, звяртаючы ўвагу на тое, як ён пабудаваны (пра што 
гаворыцца ў пачатку, якія падзеі апісаны далей, чым заканчваецца твор); 2) 
падзяліць тэкст на сэнсавыя часткі (адна частка адрозніваецца ад другой 
новым зместам); 3) вызначыць галоўнае ў кожнай частцы, адзначыўшы ў 
тэксце асноўныя сказы; 4) перачытаць іх, выразіць сваімі словамі, што 
з’яўляецца галоўным у дадзенай частцы, падабраць да яе загаловак; 5) 
запісаць свой загаловак да кожнай часткі; 6) праверыць сябе па кнізе, 
вызначыць, ці адлюстроўвае назва галоўнае, ці не паўтараюцца загалоўкі, ці 
не прапушчана што-небудзь важнае. 

Пераказ як від сінтэтычнай работы з тэкстам бывае падрабязным, 
сціслым, выбарачным або творчым. 

Падрабязны пераказ выкарыстоўваецца для ўзбагачэння маўлення 
дзяцей, увядзення ў яго аўтарскіх слоў і выразаў.  

Прыёмы навучання: 
падзел тэксту на часткі і складанне плана (каб нічога не прапусціць пры 

пераказе); 
складанне слоўных ілюстрацый (малюнкавага плана) са шматразовым 

зваротам да тэксту для ўдакладнення дэталяў; 
выпісванне апорных слоў, вобразных выразаў. 
Сціслы пересказ выкарыстоўваецца тады, калі твор з’яўляецца вялікім 

па аб’ёме. 
Прыёмы навучання: 
прапаноўваецца матывуючая камунікатыўная сітуацыя (напрыклад, 

«Кінастудыя просіць напісаць сцэнарый фільма»); 
складанне плана тексту; 
адбор для пераказу галоўнай, неабходнай інфармацыі. 
Выбарачны пераказ выкарыстоўваецца для ўзнаўлення эпізоду, 

сюжэтнай лініі, апавядання пра героя. 
Прыёмы навучання: 
паметка ў тэксце або на закладцы неабходных фрагментаў, іх 

нумарацыя; 
трэніроўка ў звязным выбарачным пераказе. 
Творчы пераказ бывае ад імя героя, са зменай кампазіцыі, 

дапаўненнем пачатку (канцоўкі твора) і г.д. Каб падрыхтавацца да творчага 
пераказу розных відаў, школьнікам неабходна 1) уявіць сабе, што былі 
сведкамі падзей, апісаных у апавяданні, і расказаць пра тое, што бачылі, ад 
свайго імя; 2) уявіць сябе на месцы аднаго з герояў твора, расказаць пра 
падзеі ад імя гэтага героя; 3) пераказаць тэкст па змененаму плану (змяніўшы 
паслядоўнасць падзей); 4) дапоўніць змест тэксту, уключаючы ў яго а) 
апісанне месца дзеяння, партрэта героя, б) падзеі, якія маглі б папярэднічаць 
сюжэту або прадоўжыць яго. 
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Вусны дыяфільм. Для складання вуснага дыяфільма неабходна 1) 
прачытаць тэкст або вызначаны ўрывак, вызначыць агульны характар 
будучага дыяфільма (гумарыстычны, сумны, сур’ёзны і г.д.); 2) падзяліць 
тэкст на часткі (малюнкі, кадры); 3) выдзеліць у першай частцы галоўныя 
сказы (для цітраў); 4) уявіць сабе малюнак да першай часткі тэксту; 5) вусна 
«намаляваць» малюнак да першага кадра; 6) графічна адлюстраваць кадр (па 
жаданні, не на уроку); 7) на аснове выдзеленых у тэксце сказаў зрабіць цітры 
да кадра (вусна або пісьмова); 8) праверыць адпаведнасць малюнка і цітраў; 
9) работу, адзначаную ў пунктах 3 – 8, паўтарыць з кожнай часткай тэксту. 

Вусная экранізацыя. Для стварэння ўяўнай экранізацыі неабходна 1) 
падабраць частку твора для экранізацыі (невялікае апавяданне бярэцца 
цалкам); 2) падзяліць тэкст на эпізоды і даць ім загалоўкі; 3) запоўніць 
эпізоды ўяўнымі кадрамі-малюнкамі так, быццам дзеянне адбываецца на 
экране; 4) інсцэніраваць па ходу экранізацыі дыялогі (калі яны ёсць); 5) 
вызначыць характар музычнага суправаджэння (музыка павольная, хуткая; 
сумная, вясёлая і г.д.). 

Аналіз мастацкіх вобразаў праводзіцца ў наступнай паслядоўнасці:  
а) вучні разбіраюцца ў характары героя, які праяўляецца ў яго ўчынках 

і матывах, у маўленчых паводзінах, праз аўтарскія рэмаркі (тлумачэнні 
адносна знешняга выгляду, асаблівасцяў паводзін дзеючых асоб). 

Прыёмы аналізу вобраза героя (стварэння характарыстыкі персанажа): 
называюцца якасці персанажа і прыводзяцца прыклады для 

пацвярджэння думкі; 
дзеці называюць якасці характару героя, адказы абмяркоўваюцца; 
супастаўляюцца героі аднаго твора або блізкіх па тэматыцы твораў. 
Прыёмы выяўлення аўтарскіх адносін да персанажа: 
характарызуюцца адносіны аўтара да героя і пацвярджаюцца пры 

дапамозе тэксту; 
звяртаецца ўвага дзяцей на «эмацыянальныя знакі» (аўтарскія словы, 

якія ўскосна характарызуюць героя), «расшыфроўваецца» выраз твару, 
інтанацыя героя і г.д., каб вызначыць адносіны аўтара да персанажа;  

выключаюцца з тэксту словы, якія змяшчаюць аўтарскую ацэнку, каб 
лепш усвядоміць яе ролю ў характарыстыцы персанажа; 

пры адсутнасці рэмарак аўтара дзеці прыдумваюць іх самі (разам з 
настаўнікам або самастойна); 

падводзяцца вынікі: якім аўтар бачыць свайго героя, якія яго думкі, 
пачуцці, рысы характару хоча нам адкрыць, з якой мэтай; 

б) школьнікі разглядаюць ўзаемаадносіны герояў, каб зразумець 
матывы персанажаў, прычыны іх учынкаў, абумоўленыя асабістымі якасцямі 
характару або абставінамі рэчаіснасці; 

в) вызначаюць ролю пейзажу і інтерьера (пейзаж ва ўспрыманні героя 
перадае яго душэўны стан, матывуе ўчынкі, удакладняе характарыстыку, ва 
ўспрыманні аўтара стварае агульны эмацыянальны настрой твора; інтэр’ер 
дапамагае лепш зразумець уклад жыцця, характары дзеючых асоб); 
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г) у выніку аналізу ўзаемадзеяння вобразаў вызначаюць пазіцыю 
аўтара-суразмоўцы, пранікаюць у мастацкую ідэю твора; 

д) у ходзе аналізу выказваюць свае асабістыя адносіны да апісанага 
(зместу) і да таго, як гэта зроблена (да формы). 

Мастацкае расказванне (апавяданне па ўяўленні, па аналогіі). 
Апавяданне па ўяўленні выкарыстоўваецца ў падрыхтоўчай рабоце перад 
чытаннем твора для больш паглыбленага ўспрымання вобраза і для 
актыўнага творчага ўдзелу ў чытанні твора. Яно патрабуе багатага творчага 
ўяўлення. Дзеці самі, з некаторай дапамогай настаўніка ствараюць вобраз. 
Неабходна толькі абудзіць уяўленне. У далейшай рабоце можна прапанаваць 
дзецям скласці апавяданне або казку з гэтым вобразам. Апавяданне па 
ўяўленні набліжаецца да апавядання па аналогіі. Розніца толькі ў тым, што 
першае праводзіцца ў якасці падрыхтоўчай працы, а другое – заключнай. 
Гэты прыём практыкуецца толькі тады, калі дазваляе спецыфіка тэксту і 
іншыя віды падрыхтоўчай працы (гутарка, вольныя выказванні вучняў, 
тлумачэнне слоў і выразаў). 

Такім чынам, выкарыстанне эўрыстычнага метаду на ўроках 
літаратурнага чытання дазваляе рабіць паглыблены аналіз тэксту, 
ажыццяўляць пошук вырашэння праблем, пашыраць змест вывучаемага 
матэрыялу, фарміраваць у вучняў першапачатковыя веды пра літаратуру.  

 
Літаратура 
1. Ворожбитова, А. А. Начальное линвориторическое образование: Методика 

преподавания русского языка: Таблицы, схемы, алгоритмы: Учебно-методическое 
пособие / А. А. Ворожбитова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 
248 с. 

2. Кудряшев, Н. И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы: 
Пособие для учителей / Н. И. Кудряшев.  – М.: Просвещение, 1981. – 190 с. 

 
Праца з прыказкамі, прымаўкамі і загадкамі на ўроках мовы і 

літаратурнага чытання 

1. Чытанне i аналiз прыказак i загадак. Выкарыстанне прыказак у 
вучэбным працэсе. 

2. Выяўленне прымет, пакладзеных у аснову загадкi. Выпрацоўка ў 
малодшых школьнiкаў уменняў адгадваць загадкi, iх складаць. 

1. Прыказка – народнае ўстойлівае афарыстычнае выказванне 
павучальнага характару з завершаным зместам. 

Прымаўка – устойлівае выслоўе з незавершаным зместам. 
Прыказкі і прымаўкі складаюць неацанімае багацце беларускай мовы. 

Знаёмства з імі ў школе развівае мысленне навучэнцаў, прывівае любоў да 
роднай мовы, павышае культуру маўлення, спрыяе лепшаму засваенню 
граматыкі і больш глыбокаму вывучэнню літаратуры. 
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У 1 – 4 класах праца заключаецца ў актыўным знаёмстве з прыказкамі, 
іх завучванні дзецьмі. Настаўніку неабходна навучыць дзяцей раскрывать 
сэнс прыказак і выкарыстоўваць іх у сваім маўленні. 

Працу з прыказкамі важна пачынаць ужо ў 1-м класе, у перыяд 
навучання грамаце. Пры знаёмстве з кожным новым гукам (гукамі) і яго 
літарай можна знаёміць дзяцей з прыказкамі, у якіх сустракаецца патрэбны 
гук. Пры гэтым  пажадана групаваць прыказкі па тэмах. 

У 2-м – 4-м класах дзеці працуюць з прыказкамі, змешчанымі ў 
падручніках па беларускай мове і літаратурным чытанні. Яны раскрываюць і 
ўсведамляюць змест прыказак да тых твораў, якія чытаюцца; вусна 
падбіраюць прыказку да таго ці іншага твора; падбіраюць прыказкі, 
групуюць іх па тэмах, запісваюць у сшытак (альбом), ілюструюць іх; 
выкарыстоўваюць прыказкі ў творчых працах; завучваюць, запамінаюць 
прыказкі з добра вядомым зместам; праводзяцца віктарыны з прыказкамі. 

На ўроках мовы прыказкі і прымаўкі выкарыстоўваюцца як 
ілюстратыўны моўны матэрыял. 

2. Загадка – метафарычны выраз, у якім адзін прадмет адлюстроўвацца 
пра другі, які мае з ім якое-небудзь, хаця б аддаленае падабенства. 

Праца з загадкамі ў пачатковых класах накіравана на развіццё ў вучняў 
уменняў адгадваць загадкі. Настаўнік вучыць дзяцей вызначаць, па якіх 
істотных прыметах загадкі можна яе адгадаць. 

Віды працы з загадкамі: адгадванне загадак (у 1 – 2 класах настаўнік 
дапамагае вызначаць прыметы, па якіх можна адгадаць загадку; у 3 – 4 
класах дапамагае там,  дзе загадка з’яўляецца складанай і незнаёмай); 
групоўка загадак па тэме; запамінанне загадак і загадванне іх сябрам; 
складанне сшыткаў з загадкамі (з ілюстраваннем); падбор загадак да тэмы 
ўрока; адрозніванне загадак ад іншых твораў вуснай народнай творчасці 
малых жанраў; гульня-віктарына; складанне загадак. 

На ўроках мовы загадкі выкарыстоўваюцца як ілюстратыўны моўны 
матэрыял. 

 
Літаратура 
1. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных 

классах: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 
заведений / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. М., 2002. 

2. Методыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах. / Пад. 
рэд. А. П. Шанько.  Мiнск, 1986. 

3. Оморокова, М. И. Чтение в начальных классах: Методическое 
пособие / М. И. Оморокова. – Тула: ООО Издательство “Родничок”; М.: ООО 
“Издательство Астрель”: ООО “Издательство АСТ”, 2003. – 124 с. 

 
Задачы і арганізацыя пазакласнага чытання ў пачатковых класах 

 
1. Прынцыпы арганізацыі пазакласнага чытання. 
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2. Задачы пазакласнага чытання. 
3. Формы арганізацыі пазакласнага чытання і ўліку самастойнага 

чытання. 
4. Этапы фарміравання чытацкай самастойнасці. 
 
1. Пазакласнае чытанне – гэта раздзел навучання чытанню, мэта якога – 

сфарміраваць у малодшых школьнікаў веды пра дзіцячыя кнігі з даступнага 
кола чытання і асобасную, адпаведную ўзроставым магчымасцям і 
індывідуальным асаблівасцям дзіцяці выбарчую цікавасць да кніг, жаданне і 
ўменне іх свядома выбіраць і асэнсавана чытаць. 

Самастойнае дзіцячае чытанне – гэта індывідуальныя, без непасрэднай 
дапамогі настаўніка або другой асобы (бацькоў, таварышаў, бібліятэкара) 
зносіны дзіцяці з даступным светам кніг, у працэсе якіх дзіця і ажыццяўляе 1) 
свядомы выбар кнігі для сябе, 2) прачытанне выбранай кнігі па ўсіх правілах. 
Элементарны ўзровень, які забяспечвае гатоўнасць дзіцяці да самастойнага 
чытання новых дзіцячых кніг, характарызуецца наступнымі паказчыкамі: 1) 
сфарміраванасцю цікавасці да кнігі-аб’екта; 2) валоданнем граматай і добрым 
тэмпам чытання (32- 45 слоў у мін услых); 3) шырынёй чытацкага кругагляду 
(96 – 98 кніг); 4) упарадкаванасцю назапашанага кругагляду хаця б па 2-ух 
асноўных лініях сувязі (кніга- аўтар, кніга - тэма); 5) глыбінёй, г.зн 
здольнасцю ўспомніць, уявіць назваць герояў прачытаных твораў, успомніць 
знаёмыя эпізоды па ілюстрацыях і г.д. 

Пры адборы кніг для ўрокаў пазакласнага чытання настаўнік павінен 
кіравацца наступнымі прынцыпамі: 

1.Урокі пазакласнага чытання павінны вырашаць задачы выхавання 
школьнікаў. 

2. Неабходна падбіраць творы розных жанраў і на розныя тэмы: 
вершаваныя і празаічныя творы; навукова-папулярныя артыкулы; творы 
вуснай народнай творчасці (казкі, загадкі); часопісы, газеты. 

3. Трэба ўлічваць узроставыя асаблівасці дзяцей, захоўваць прынцып 
даступнасці. 

4. Прынцып індывідуальнай зацікаўленасці, самастойнасці вучняў. 
5. Дзецям трэба раіць толькі сапраўды мастацкія, узорныя кнігі. 
6. Пазакласнае чытанне павінна быць цесна звязана з класным. 
2. Пры арганізацыі і правядзенні пазакласнага чытання настаўніку 

неабходна вырашаць наступныя ўзаемаабумоўленыя задачы: 
1. Сістэматычна знаёміць школьнікаў з даступнай для самастойнага 

чытання літаратурай і яе відамі. 
2. Вучыць арыентавацца ў кнізе і сярод кніг, свядома выбіраць для сябе 

патрэбныя, даступныя разуменню кнігі. 
3. Развіваць у дзяцей з дапамогай самастойнага чытання жаданне і 

ўменне вучыцца. 
4. Выкарыстоўваць дзіцячую літаратуру для маральна-этычнага і 

працоўнага выхавання. 
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3. Формы арганізацыі пазакласнага чытання: 
- урок; 
-індывідуальная работа з асобнымі вучнямі ці з групамі вучняў; 
- масавыя пазакласныя мерапрыемствы (ранішнікі, віктарыны, кніжныя 

выставы, сустрэчы з пісьменнікамі); 
- прапаганда кнігі (куток пазакласнага чытання, спісы літаратуры для 

самастойнага чытання, выстаўкі кніжных навінак ці кніг на пэўную тэму, 
выстаўкі, прысвечаныя творчасці пісьменніка, выступленне бібліятэкара, 
класная і ўласная бібліятэка і г.д.). 

Формы ўліку самастойнага чытання: 
- урок пазакласнага чытання; 
- вядзенне дзённікаў пазакласнага чытання (назва кнігі, аўтар, водзыў 

на прачытаную кнігу); 
- знаёмства з чытацкімі фармулярамі вучняў; 
- лісткі запісаў звестак аб прачытанай кнізе; 
- індывідуальныя гутаркі. 
4. Выдзяляюць наступныя этапы фарміравання чытацкай 

самастойнасці: 
1. Падрыхтоўчы (1 клас). На кожным уроку пазакласнага чытання 

знаёмяцца з адной дзіцячай кнігай у тыповым афармленні аб’ёмам 8 – 16 
старонак. На пазакласнае чытанне адводзіцца 20 мін за кошт урока навучання 
грамаце (1 р. у тыдзень). Праводзіцца слуханне-разгляд кніг у працэсе 
засваення граматы, літаратурныя гульні ў пазаўрочны час. Школьнікі 
вучацца ўспрымаць на слых апавяданне, казку, даюць прасцейшыя ацэнкі 
прачытанаму, суадносяць змест з загалоўкам, ствараюць вусныя малюнкі да 
прачытанага, знаёмяцца з асноўнымі правіламі гігіены чытання і карыстання 
кнігай. 

2. Пачатковы (2 клас). На кожным уроку пазакласнага чытання 
знаёмяцца з 2 – 4 дзіцячымі кнігамі у любым.афармленні. На пазакласнае 
чытанне адводзіцца ўрок. Дзеці абавязкова самастойна чытаюць кнігі пад 
наглядам настаўніка, па жаданні – у вольны час. Праводзяцца чытанне-
разгляд кніг, аналітыка-сінтэтычныя практыкаванні па арыентацыі ў групах 
кніг. 

3. Асноўны (3 – 4 клас) 3 клас. На ўроках пазакласнага чытання 
знаёмяцца з мастацкімі і навукова-пазнаваўчымі дзіцячымі кнігамі 
абмежаванага аб’ёму; групоўка кніг манаграфічная. На пазакласнае чытанне 
адводзіцца ўрок. Дзеці абавязкова самастойна чытаюць кнігі па зададзеных 
прыметах – на ўроку і ў пазаўрочны час. Праводзіцца чытанне-разгляд з 
мэтай выбару кнігі і засваення яе зместу ў поўнай адпаведнасці з заданнем. 

4 клас. На ўроках пазакласнага чытання знаёмяцца з мастацкімі, 
навукова-пазнаваўчымі дзіцячымі кнігамі і даведачнай літаратурай без 
абмежавання аб’ёму; групоўка кніг тэматычная. На пазакласнае чытанне 
адводзіцца ўрок. Дзеці абавязкова самастойна чытаюць кнігі ў межах 
выбранай тэмы - на ўроку і ў пазаўрочны час. Праводзіцца чытанне-разгляд з 
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мэтай выбару кніг і засваення іх зместу ў залежнасці ад уласных чытацкіх 
магчымасцяў і інтарэсаў. 

Структура ўрокаў пазакласнага чытання 
1 клас (25 мін за кошт урока чытання) 

1. Гутарка, якая папярэднічае чытанню ўслых і дазваляе ўзнавіць у 
памяці 1-класнікаў або сфарміраваць у іх рэальныя ўяўленні, якія складаюць 
аснову вядучых мастацкіх вобразаў твора, што будуць слухаць дзеці (2 – 3 
мін). 

2. Выразнае чытанне (і перачытванне)  настаўнікам выбранага 
мастацкага твора ўслых (3 – 7 мін). 

3. Калектыўнае ўзнаўленне праслуханага, роздум аб праслуханым 
(4 – 6 мін). 

4. Разгляд дзіцячай кнігі, у якой змешчаны твор. (3 – 4 мін). 
5. Рэкамендацыі, што датычацца магчымай самастойнай дзейнасці 

вучняў з дзіцячымі кнігамі, якія ёсць у класе або дома, у пазаўрочны час (1 
мін). 

2 клас 
2. Рашэнне задач па арыентацыі ў кнігах (да 5 мін). 
3. Чытанне настаўнікам мастацкага твора ўслых (да 7 мін). 
4. Разважанні аб прачытаным (да 5 мін). 
5. Самастойнае знаёмства вучняў з новай кнігай , якую будуць 

чытаць (да 5 мін). 
6. Чытанне вучнямі названага настаўнікам твора сам сабе (да 10 - 12 

мін). 
7. Выяўленне і ацэнка якасці самастойнага чытання-разгляду (да 7 - 

10 мін). 
8. Рэкамендацыі да пазаўрочнай дзейнасці з кнігай на наступны 

тыдзень (1 - 2 мін). [4] 
3 - 4 клас 

1. Праца з выставай прачытаных да ўрока кніг (3 – 5 мін). 
2. Гутарка пра герояў прачытаных кніг і іх аўтараў (20 – 25 мін). 
3. Дапаўненне, пашырэнне, удакладненне чытацкага вопыту дзяцей 

настаўнікам і паглыбленне чытацкага кругагляду (15 – 20 мін). 
4. Заданне на дом (2 – 3 мін). [5] 
 
Літаратура 
1. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных 

классах: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 
заведений / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. М., 2002. 

2. Методыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах. / Пад. 
рэд. А. П. Шанько.  Мiнск, 1986. 

3. Оморокова, М. И. Чтение в начальных классах: Методическое 
пособие / М. И. Оморокова. – Тула: ООО Издательство “Родничок”; М.: ООО 
“Издательство Астрель”: ООО “Издательство АСТ”, 2003. – 124 с. 
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4. Светловская Н. Н., Джежелей О. В. Внеклассное чтение во 2 классе: 
Пособие для учителя. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1983. – 255 с. 

5. Светловская Н. Н., Джежелей О. В. Внеклассное чтение в 3 классе: 
Пособие для учителя. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1984. – 175 с. 

 
Урокі пазакласнага чытання (КСР) 

 
Узровень 1 (азнаямленне, разуменне) – максімальная адзнака 6 балаў 
На аснове аналізу метадычнай літаратуры падрыхтаваць канспект 

лекцыі, які адлюстроўвае наступнае пытанне: Урокi пазакласнага чытання на 
пачатковым i асноўным этапах. 

Узровень 2 (прымяненне, аналіз) – максімальная адзнака 8 балаў 
На аснове аналізу метадычнай літаратуры падрыхтаваць канспект 

лекцыі, які адлюстроўвае наступнае пытанне: Урокi пазакласнага чытання на 
пачатковым i асноўным этапах. Заканспектаваць тры урокі пазакласнага 
чытання. 

Узровень 3 (сінтэз, ацэнка) – максімальная адзнака 10 балаў 
На аснове аналізу метадычнай літаратуры падрыхтаваць канспект 

лекцыі, які адлюстроўвае наступнае пытанне: Урокi пазакласнага чытання на 
пачатковым i асноўным этапах. На аснове аналізу гатовых планаў-канспектаў 
урокаў пазакласнага чытання распрацаваць уласны план-канспект урока 
пазакласнага чытання 

 
Лінгвістычныя і псіхолага-педагагічныя асновы навучання 

беларускай мове 

1. Метадалагічныя асновы навучання беларускай мове 
Развіццё і ўдасканаленне моўнай адукацыі малодшых школьнікаў у 

школах Беларусі звязана з пошукам і рэалізацыяй перспектыўных ідэй 
фарміравання асобы ва ўмовах актыўных пераўтварэнняў у грамадстве. 
Праверка на трываласць, якую адчувае на сабе школа, паказала, што 
далейшае яе функцыянаванне цесным чынам звязваецца з культуразгоднасцю 
і захаваннем асноватворных традыцый, якія склаліся ў сістэме адукацыі і 
развіваюцца ўжо не адно дзесяцігоддзе. 

Павышэнне ролі культуры ў розных сферах жыццядзейнасці патрабуе 
ад сістэмы адукацыі фарміравання культурнага чалавека з яго высокімі 
маральнымі якасцямі, багатагым духоўным светам, камунікатыўнай 
культурай. У гэтай сувязі трэба адзначыць, што беларуская мова як вучэбны 
прадмет у пачатковых класах займае вядучае становішча ў вырашэнні 
пастаўленай задачы. 

Засваенне беларускай мовы на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі 
закладвае трывалы фундамент моўнай падрыхтоўкі вучняў, які неабходны 
для працягу навучання і паўнавартаснага далучэння да культурнага жыцця ў 
грамадстве. Беларуская мова як родная забяспечвае развіццё асобы вучня, яго 
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схільнасцей і здольнасцей да сацыяльнага самавызначэння, атрыманне 
прадметных ведаў і фарміраванне навуковага светапогляду. 

Увядзенне на пачатковым этапе навучання беларускай мове 
факультатыўных заняткаў накіравана на развіццё моўных здольнасцей 
малодшых школьнікаў, пашырэнне сферы прымянення беларускай мовы і 
ўдасканаленне камунікатыўных уменняў і навыкаў. Гэтыя дапаможныя 
формы арганізацыі працэсу навучання малодшых школьнікаў беларускай 
мове прызначаны для задавальнення іх патрэбнасцей у роднай мове і 
імкненняў да моўнага самаўдасканалення. 

Факультатыўныя заняткі па беларускай мове ў ІІ–IV класах з’яўляюцца 
эфектыўнай формай дыферэнцаванага навучання. Іх задача – паглыбіць і 
пашырыць сферу ўжывання малодшымі школьнікамі беларускай мовы. Вучні 
па ўласным жаданні выбіраюць праграму заняткаў і працуюць на працягу 
аднаго або некалькіх гадоў. Па жаданні вучняў праграма факультатыўных 
заняткаў па беларускай мове можа быць скарэктавана, але яна не павінна 
дубліраваць вучэбны прадмет. 

Побач з пастаянна дзеючымі формамі навучання беларускай мове 
важнае значэнне набываюць эпізадычныя мерапрыемствы: алімпіяды, 
віктарыны, конкурсы, выставы, экспедыцыі, індывідуальныя і калектыўныя 
творчыя справы. 

Аб’ектам навучання беларускай мове ў ІІ–IV класах з’яўляецца працэс 
фарміравання ўмення вучняў выкарыстоўваць беларускую мову ў якасці 
сродку зносін паміж людзьмі [1]. 

Зыходныя тэарэтычныя палажэнні.  
1. Моўная адукацыя выконвае высокую і адказную місію ў выніку той 

значнай ролі ў культурным развіцці малодшых школьнікаў, якая адводзіцца І 
ступені агульнай сярэдняй адукацыі, дзе закладваюцца асновы 
фарміравання культурнага чалавека. 

2. Засваенне беларускай (роднай) мовы малодшымі школьнікамі 
забяспечвае іх важнейшую патрэбнасць – камунікатыўную, якая 
праяўляецца на дадзеным этапе жыцця (пункт погдяду аб’ектыўна-
дзейнасны), на якім вызначаюцца на навуковай аснове правілы выкарыстання 
мовы як асноўнага сродку зносін людзей, і сродку фарміравання і выказвання 
думкі (пункт погляду нарматыўна-рэгулюючы), на якім вучні авалодваюць 
вуснай і пісьмовай мовай. 

3. Авалоданне формамі вуснай і пісьмовай мовы, раскрыццё 
заканамернасцей ужывання мовы на ўсіх узроўнях моўнай сістэмы – 
вымаўленчым, лексічным, граматычным – не толькі вызначаюць тэндэнцыі 
развіцця моўнакамунікатыўнай культуры вучняў, але і дазваляюць 
уздзейнічаць на гэты працэс, садзейнічаць рэальнаму, мэтанакіраванаму 
падпарадкаванню моўнай дзейнасці вучняў нормам беларускай 
літаратурнай мовы, праводзіць сістэматычную моўную падрыхтоўку. 

4. Змест моўнай адукацыі малодшых школьнікаў уключае звесткі аб 
ужыванні ў моўных зносінах аспектных адзінак мовы (гукаў, марфем, 
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слоў, словазлучэнняў, сказаў, тэкстаў), аб іх функцыянальнай ролі ў працэсе 
фарміравання і выказвання думкі. Гэта тыя веды, якія даюцца ў форме 
правілаў, прыёмаў адрознення і ўжывання адзінак мовы, моўных 
канструкцый, і рэкамендацыі па функцыянаванні мовы ў моўных зносінах. 

5. Камунікатыўная культура малодшых школьнікаў на 
першапачатковым этапе навучання беларускай мове найперш праяўляецца ў 
нарматыўнай дакладнасці мовы малодшых школьнікаў, якая ўключае 
захаванне нормаў вымаўлення, націску, слова- і формаўжывання, пабудовы 
словазлучэнняў, сказаў, тэкстаў. Крытэрыі дакладнасці мовы – яе 
незасмечанасць нелітаратурнымі элементамі (дыялектнымі словамі, 
прастамоўнай лексікай, канцылярытамі, квазі-словамі, моўнымі штампамі і 
інш.), граматычная ўпарадкаванасць, дарэчнасць выкарыстання моўных 
сродкаў у канкрэтнай сітуацыі моўных зносін, захаванне пачуцця 
мэтазгоднасці і пэўнасці. У шырокім жа сэнсе слова камунікатыўная 
культура асобы – гэта не толькі пералічаныя якасці, але і багацце слоўніка, 
граматычная ўпарадкаванасць мовы, яе мастацкая выразнасць, лагічнасць.  

6. Механізмы рэалізацыі камунікатыўнай накіраванасці навучання 
малодшых школьнікаў беларускай мове абумоўлены адзінствам форм і 
функцый зносін паміж людзьмі, паслядоўнасцю моўнага прагрэсу. Відавочна, 
што няма ніводнай граматычнай і лексічнай катэгорыі, якая б не суадносілася 
з рэчаіснасцю, таму мова ўяўляе сабой сістэму прыёмаў мыслення, сістэму 
пазнання, сістэму стварэння эстэтычных і маральных ідэалаў.  

7. Росквіту агульначалавечых каштоўнасцей дапамагае якраз 
раскрыццё культурнага патэнцыялу роднай мовы. Родная мова захоўвае 
адметнасць развіцця культуры, абумоўленай ”нацыянальным мысленнем“, 
асаблівасцямі сацыяльна-эканамічнага і культурнага развіцця і сваёй 
самабытнасцю. Родная мова вызначаецца здольнасцю да вырашэння 
камунікатыўнах задач. Яе значнасць праяўляецца тады, калі моўная 
дзейнасць звязваецца з творчым вопытам, пошукам новых шляхоў і сродкаў 
раскрыцця свету, пазнання жыцця, чалавека. Родная мова сваімі сродкамі 
вызначае шляхі засваення і абагульнення самага важнага і істотнага для 
людзей. Родная мова імкнецца адшукаць, вынайсці новыя формы і сродкі, 
якімі можна перадаць усе з’явы рэчаіснасці. Галоўнае ў тым, каб роднай 
мовай усе валодалі.  

8. Функцыянаванне беларускай мовы як роднай у значнай ступені 
накіравана на выказванне нямоўнага зместу, агульнага сэнсу. Хутчэй за ўсе 
культуралагічны аспект мовы адносіцца да плана зместу, бо справа не столькі 
ў прыёмах выказвання, выкарыстанні моўных сродкаў, сколькі ў змесце 
выказвання, г.зн. у сукупнаці заключаных у элементах мовы лексічных і 
граматычных значэнняў. Зместам роднай мовы З’яўляюцца тыя ідэі, якія з 
дапамогай яе атрымліваюць матэрыяльнае выражэнне.  

9. Пры мадэрнізацыі працэсу навучання беларускай мове як другой у 
пачатковых класах неабходна абапірацца на магчымасці сучаснага 
моўнаадукацыйнага асяроддзя, якое ўяўляе сабой адзінства паміж знешнімі 
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матэрыяльнымі паказчыкамі знакавых элементаў мовы і фактамі нямоўнай 
рэчаіснасці, якія стаяць за імі. Моўнаадукацыйнае асяроддзе ў Беларусі 
прадугледжвае існаванне беларускай мовы як роднай і рускай мовы як 
другой, што ў сваю чаргу павінна садзейнічаць развіццю і ўзмацненню 
адукацыйнага і агульнаакультурнага патэнцыялу вучняў. 

10. У моўнаадукацыйным асяроддзі адбываецца ўзаемадзеянне моўцы, 
навучальнага працэсу і сацыякультурнай прасторы, таму можна выдзеліць 
наступныя яго ўзроўні: 

– узровень моўцы (выбар мовы зносін, мовы навучання); 
– узровень навучальнага працэсу (вызначэнне патрабаванняў да 

навучання роднай і другой мове, захаванне нацыянальных культурных 
традыцый); 

– грамадска-дзяржаўны ўзровень (моўная палітыка дзяржавы, 
функцыянаванне беларускай і рускай моў ва ўсіх сферах дзейнасці, 
сацыяльны заказ на беларускую або рускую мову навучання).  

11. Сітуацыя функцыянавання блізкароднаснага двухмоўя, 
абумоўленага падабенствам фанетычнага, лексічнага і граматычнага ладу 
моў, з аднаго боку, садзейнічае агульнаму разуменню другой мовы, а з 
другога – патрабуе ад носьбіта мовы размежавання моўных сродкаў, 
агульнага культуралагічнага сэнсу выказвання. У дадзеным выпадку варта 
сказаць пра ролю другой блізкароднаснай мовы як стымулюючага фактару ў 
пошуках новых значэнняў у розных культурамоўных сітуацыях. Неабходна 
пераасэнсаваць культуралагічную сутнасць блізкароднаснай мовы, 
традыцыйна звязаную ў ІІ–IV класах толькі з матэрыяльнымі яе паказчыкамі, 
паставіць яе ў больш шырокі кантэкст, які датычыць ролі семантычных 
структур у фарміраванні камунікатыўнай культуры малодшых школьнікаў.  

12. Моўна-камунікатыўную культуру малодшых школьнікаў варта 
суадносіць не толькі са знешнім праяўленнем блізкароднасных моў, але і з 
унутранным зместам паняційных планаў кожнай мовы, якія 
выкарыстоўваюцца для вырашэння камунікатыўных задач. Для роднай мовы 
характэрны паняційна-эквівалентныя ўтварэнні, якія ўзнікаюць у працэсе 
моўнай камунікацыі на аснове адэкватнага адлюстравання грамадска-
культурных значэнняў. Зместавы бок другой мовыі выходзіць за межы 
ўнутрымоўных значэнняў, што вызначае надзейнасць моўнай камунікацыі ў 
пэўных умовах. 

13. Звычайна не абмяркоўваецца пытанне аб камунікатыўнай 
вартасці і эфектыўнасці роднай мовы, але моўная сітуацыя, жыццёвыя 
абставіны змушаюць нагадваць аб гэтым. З пункта погляду камунікатыўнай 
культуры адносіны да беларускацй мовы як роднай вызначаюцца значнасцю і 
дастатковасцю яе семантычнай сістэмы для захоўвання і перадачы 
інфармацыі, класіфікацыйнай характарыстыкі, узроўнем складанасці і 
развіцця катэгорый, ступенню нармаванасці і кадыфікацыі, трываласцю 
моўных традыцый і інш. Пераканаўчых адказаў пакуль нельга даць на 
пытанні дасканаласці камунікатыўнай культуры, яе развітасці, багацці, яе 
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адносін да культуры асобы ўвогуле. Патрабуе дэталёвай распрацоўкі 
праблема абсалютнага і адноснага прагрэсу ў развіцці 
моўнакамунікатыўнай культуры асобы, пачынаючы з першых дзён 
мэтанакіраванага навучання. 

14. Авалоданне малодшымі школьнікамі літаратурнай мовай 
з’яўляецца кантралюемым працэсам, пры якім ідзе засваенне ўсяго багацця 
моўных форм. Беларуская мова выконвае шырокія функцыі сродку зносін 
(знешняя універсалізацыя); яна адкладвае ў сабе, у сваім плане зместу і 
часткова плане выражэння нацыянальную спецыфіку (унутранная 
універсалізацыя). Развіццё моўна-камунікатыўнай культуры малодшых 
школьнікаў будзе паспяховым, калі ісці па шляху ўспрымання, засваення ў яе 
формах культурных дасягненняў беларускага народа [1].  

2. Мэта і задачы навучання беларускай мове  
Беларуская мова з’яўляецца важнейшым сродкам адназначнай 

намінацыі чалавечых рэалій, мысліцельных катэгорый, сродкам 
фарміравання і выпрацоўкі ”культурнай семантыкі“. У сістэме агульнай 
сярэдняй адукацыі вучэбны прадмет ”Беларуская мова“ займае вядучае 
становішча. Ён звязаны з іншымі прадметамі, таму што з’яўляецца не толькі 
прадметам вывучэння, але і сродкам навучання. Навучанне беларускай мове 
ў ІІ–IV класах прыводзіць у дзеянне патэнцыяльныя здольнасці вучняў да 
засваення самабытных і эфектыўных спосабаў выражэння думак і пачуццяў, 
далучае іх да культурных каштоўнасцей, фарміруе маральныя якасці асобы.  

Як вучэбны прадмет беларуская мова ў ІІ–IV класах выконвае 
адукацыйную, камунікатыўную, развіццёвую і выхаваўчую функцыі. 
Адукацыйная функцыя заключаецца ў забеспячэнні пазнаваўчых інтарэсаў 
вучняў аб сістэме мовы, моўных адзінках і іх функцыянаванні, аб сутнасці 
мовы як з’явы рэчаіснасці. Беларуская мова – прадмет вывучэння ў школе – 
становіцца для вучняў мовай беларускай і сусветнай культуры, мовай 
культурных людзей.  

Камунікатыўная функцыя звязана з ужываннем вуснай і пісьмовай 
мовы ў працэсе зносін паміж людзьмі ў розных моўных сітуацыях, з 
культурай моўных паводзін, з навучаннем правільнаму ўжыванню моўных 
сродкаў з мэтай рэалізацыі камунікатыўных задач. Сучасная беларуская мова 
паспяхова выконвае сваё прызначэнне, яна з’яўляецца мовай пісьмовай 
культуры, жывой мовай культурных людзей, сродкам паўсядзённых зносін. 
На беларускай мове як роднай ствараюцца мастацкія творы і навуковыя 
працы, гэта мова тэатра, школы, газет і часопісаў, радыё і тэлебачання, гэта 
мова інфармавання і ўстанаўлення кантактаў паміж людзьмі Такую ж ролю 
выконвае беларуская мова як другая ў школах з рускай мовай навучання. 
Акрамя таго ў працэсе ўзаемадзеяння дзвюх моў адбываецца 
ўзаемапранікненне і ўзаемаўзбагачэнне нацыянальных культур беларускага і 
рускага народаў. Беларуская мова як другая ў школах з рускай мовай 
навучання ўжываецца ў якасці дынамічнага сродку зносін, здольнага 
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перадаваць самыя глыбокія думкі, шчырыя пачуцці, якія ўзнікаюць у 
рускамоўным асяроддзі.  

Развіццёвая функцыя вучэбнага прадмета найперш характарызуецца 
актывізацыяй моўных дзеянняў вучняў, на аснове якіях развіваецца моўнае 
чуццё, мыследзейнасныя працэсы, агульнавучэбныя ўменні і навыкі, 
неабходныя для рэалізацыі культурнага патэнцыялу асобы. 

Выхаваўчая функцыя беларускай мовы абумоўлена яе культурнай 
самакаштоўнасцю як сродку стварэння і захавання культурнага вопыту 
беларускага народа, сродку далучэння да агульначалавечых і нацыянальных 
каштоўнасцей, сродку фарміравання маральных якасцей чалавека, які 
валодае мовай і праз яе пазнае свет, узаемаадносіны паміж людзьмі.  

Мэта вучэбнага прадмета ”Беларуская мова“ ў ІІ–IV класах – 
авалоданне вучнямі функцыянальнымі сродкамі беларускай мовы для 
эфектыўнага іх выкарыстання ў розных сітуацыях моўных зносін. Блізкасць і 
дасканаласць сістэм беларускай і рускай моў, іх аўтарытэт і 
распаўсюджанасць дазваляюць у роўнай ступені выкарыстоўваць кожную ў 
якасці камунікатыўнага сродку, сродку агульнай адукацыі і фарміравання 
культурных якасцей асобы. 

Задачы навучання беларускай мове ў іі–iv класах:  
• Фарміраванне пазнаваўчай актыўнасці вучняў, іх маральных, 

этычных і эстэтычных якасцей у працэсе вывучэння роднай мовы;  
• Асэнсаванне беларускай мовы як нацыянальнай культурнай 

каштоўнасці; 
• Фарміраванне пачуццёва-вобразнага ўспрымання беларускай 

мовы і ўмення адрозніваць яе ад рускай мовы; 
• Пашырэнне сферы ўжывання беларускай мовы як другой у 

рускамоўным асяроддзі; 
• Асэнсаванне тэксту, сказа, слова і гука як моўных адзінак; 
• Засваенне фанетычных, лексічных і граматычных ведаў; 
• Фарміраванне камунікатыўнай культуры малодшых школьнікаў; 
• Развіццё практычных уменняў і навыкаў выкарыстання 

беларускай мовы ва ўсіх відах моўнай дзейнасці; 
• Узбагачэнне слоўнікавага запасу вучняў, засваенне вымаўленчых 

нормаў, правілаў правапісу;  
• Фарміраванне асэнсаванага ўспрымання вучнямі беларускай 

літаратурнай мовы як сродка замацавання культурных традыцый, маральных 
каштоўнасцей грамадства; 

• Фарміраванне ў вучняў пачуцця прыгажосці, мілагучнасці, 
выразнасці, эстэтычнай вартасці беларускай мовы; 

• Засваенне вучнямі правілаў моўнага этыкету; 
• Развіццё творчых здольнасцей вучняў пры стварэнні ўласных 

вусных і пісьмовых выказванняў; 
• Авалоданне каліграфічнымі навыкамі [1]. 
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3. Падыходы і прынцыпы навучання беларускай мове 
Функцыянальна-дзейнасны падыход адлюстроўвае ўнутранную 

сутнасць мовы як складанага сістэмнага ўзаемадзеяння элементаў розных 
узроўняў у працэсе іх функцыянавання. Дадзены падыход вызначае адносіны 
паміж значэннем моўных адзінак і іх функцыянаваннем у мове ў якасці 
камунікатыўных сродкаў.  

Камунікатыўна-дзейнасны падыход прадвызначае працэс навучання 
беларускай мове ва ўмовах яго набліжанасці да рэальнай моўнай сітуацыі. З 
пазіцыі гэтага падыходу ў цэнтры ўвагі знаходзяцца моўныя дзеянні вучняў і 
камунікатыўныя сродкі, якія выкарыстоўваюцца ў розных сітуацыях моўных 
зносін. 

Моўнакультуралагічны падыход да навучання беларускай мове 
накіраваны на вырашэнне задач маральнага, патрыятычнага і эстэтычнага 
выхавання малодшых школьнікаў на аснове ўзаемадзеяння беларускай мовы і 
нацыянальных культурных традыцый, літаратуры і мастацтва. Гэты падыход 
прадугледжвае авалоданне вучнямі спосабамі выражэння культурных 
каштоўнасцей у працэсе моўных зносін. 

Адукацыйна-асяродкавы падыход акцэнтуе ўвагу на сітуацыі 
блізкароднаснага двухмо’я і надае ў гэтых умовах шырокія магчымасці для 
рэалізацыі адукацыйнага патэнцыялу беларускай мовы, што адпавядае 
гуманістычнай адукацыйнай парадыгме. 

Навучанне беларускай мове ў пачатковых класах абумоўлена 
важнейшымі сістэмаўтваральнымі прынцыпамі: 

– прынцып пачуццёва-вобразнага ўспрымання моўнай рэчаіснасці як 
базавы метадычны прынцып, які ўлічвае галоўную заканамернасць засваення 
мовы – суадноснасць рэальнага гучання і значэння моўных адзінак;  

– сістэмна-функцыянальны прынцып забяспечвае правільнае 
ўжыванне вучнямі моўных адзінак розных узроўняў з пункта погляду 
значэння, структурных асаблівасцей і функцыянальных уласцівасцей; 

– камунікатыўны прынцып, які забяспечвае фарміраванне ў 
малодшых школьнікаў уменняў ажыццяўляць моўныя дзеянні ў рэальных 
абставінах моўных зносін; 

– Моўнадыдактычны прынцып рэалізуе функцыянальна-дзейнасны 
падыход да навучання беларускай мове, які прадугледжвае авалоданне 
агульнавучэбнымі ўменнямі: аналізаваць прачытанае, засвойваць новыя 
звесткі, абагульняць, вызначаць сувязі, падбіраць патрэбны матэрыял, 
ствараць тэксты, разважаць, даваць ацэнку, прымяняць веды і ўменні на 
практыцы. 

– дыферэнцыяльна-сістэматычны прынцып засваення беларускай 
мовы як другой у школах з рускай мовай навучання прадугледжвае яе 
сістэмнае вывучэнне з апорай на родную мову, на тыя факты, якія супадаюць 
або не супадаюць у рускай і беларускай мовах. 

У аснове адбору зместу навучання беларускай мове ў іі–iv класах 
ляжыць моўнацэнтрычны пранцып, які дазваляе арганізаваць працу вучняў 
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на канкрэтным моўным матэрыяле для фарміравання ведаў пра моўныя 
адзінкі і іх функцыянальныя асаблівасці, уменняў, якія неабходны для 
актыўных моўных дзеянняў і развіцця культуры моўных зносін. 

Навучанне малодшых школьнікаў беларускай мове мае практычную 
накіраванасць. Гэта забяспечваецца за кошт зместу і структуры вучэбнага 
матэрыялу, які размешчаны па асноўных раздзелах: ”тэкст“, ”сказ“, ”слова“, 
”гукі мовы і літары“. Раздзел ”гукі мовы і літары“ даецца ў другім класе ў 
поўным аб’ёме, астатнія разглядаюцца па лінейна-канцэнтрычным 
прынцыпе ў кожным класе, што дазваляе асэнсоўваць моўныя з’явы ва 
ўзаемасувязі з моўнымі дзеяннямі. Вывучэнне кожнага раздзела накіравана 
на фарміраванне ў вучняў агульных паняццяў аб моўных фактах, развіццё 
практычных уменняў вычляняць моўныя адзінкі на аснове засваення іх 
асаблівасцей функцыянавання.  

Змест навучання беларускай мове як другой вызначаецца 
тэматычным або сітуатыўным і функцыянальна семантычным 
прынцыпамі. Першы з іх прадугледжвае адбор тэм або моўных сітуацый для 
актывізацыі маўлення на беларускай мове на першапачатковым этапе 
навучання. Дзеянне функцыянальна-семантычнага прынцыпу абумоўлена 
асаблівасцямі фактаў моўнай сістэмы, якія даюцца для вывучэння [1]. 

4. Змест і структура навучання беларускай мове 
У змест вучэбнага прадмета ”Беларуская мова“ ўключаецца наступны 

матэрыял: 
– агульныя звесткі аб беларускай мове, формах яе існавання і сферах 

ужывання; 
– веды аб сістэме моўных адзінак і заканамернасцях іх 

функцыянавання; 
– моўныя і агульнавучэбныя ўменні і навыкі; 
– камунікатыўныя ўменні і навыкі; 
– уменні і навыкі ў розных відах моўнай дзейнасці; 
– уменне выкарыстоўваць лексічныя, граматычныя і выразныя сродкі 

беларускай мовы пры стварэнні ўласных выказванняў; 
– - веды аб моўнай этыцы; 
– веды аб культурнай і эстэтычнай самакаштоўнасці беларускай мовы. 
Структура зместу навучання беларускай мове ў пачатковых класах 

складаецца з наступных раздзелаў: ”Родная мова“, ”Тэкст“, ”Сказ“, ”Слова“, 
”Гукі і літары мовы“. У школах з рускай мовай навучання у структуру зместу 
ўключаны раздзел ”Падрыхтоўчы вусны курс“, які вывучаецца ў першым 
класе. Ён накіраваны на фарміраванне ўменняў успрымаць беларускую мову і 
выкарыстоўваць яе ў моўных зносінах. 

Раздзел ”Родная мова“ мае накіраванасць на фарміраванне ў вучняў 
устойлівай ўвагі да беларускай мовы. Вучням раскрываюцца асаблівасці 
вуснай і пісьмовай мовы, асноўныя яе функцыі, даюцца некаторыя правілы 
моўнага этыкету. 
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Вывучэнне раздзела ”Тэкст“ у кожным класе забяспечвае вучняў 
неабходнымі ведамі і ўменнямі для актыўных моўных дзеянняў, асэнсавання 
моўных з’яў на тэкставай аснове, стварэння тэкстаў з улікам рэальных 
моўных абставін. Асаблівасцю вывучэння тэксту з’яўляецца тое, што ён 
разглядаецца як вынік моўнай дзейнасці. Дзеці могуць перабудаваць гатовы 
тэкст, пераказаць яго, падзяліць на часткі і вызначаць іх унутранную сувязь, 
скласці план тэксту. Пры стварэнні ўласнага тэксту важна звяртаць увагу 
дзяцей на адпаведнасць фактычнага матэрыялу тэме і задуме выказвання.  

Абагульненыя звесткі пра тэкст маюць практычную накіраванасць, 
якой прадугледжваецца: 1) удакладненне ўяўленняў вучняў пра тэкст як 
адзінку выказвання, якая звычайна складаецца з некалькіх сказаў, звязаных 
паміж сабой па сэнсе; 2) фарміраванне ўмення адрозніваць апавядальныя і 
апісальныя тэксты, а таксама практычнае азнаямленне з тэкстам-
разважаннем; 3) пераказ і стварэнне ўласных тэкстаў розных тыпаў. 

Пры вывучэнні раздзела ”Сказ“ дзеці засвойваюць сказ як асноўную 
камунікатыўную адзінку мовы, вучацца вызначаць граматычную аснову 
сказа, устанаўліваць сувязь паміж словамі ў сказе, ужываць сказы з 
аднароднымі членамі, знаёмяцца з рознымі па мэце выказвання сказамі 
(апавядальнымі, пытальнымі і пабуджальнымі), іх інтанацыяй, знакамі 
прыпынку ў канцы сказаў.  

Раздзел “Слова“ змяшчае звесткі пра слова як лексічную адзінку мовы, 
як назву таго, што можа быць прадметам думкі. У вучняў фарміруюцца 
ўяўленні пра лексічнае значэнне слова, састаў слова і падзел слоў на часціны 
мовы. Прадугледжваецца азнаямленне вучняў з мнагазначнымі словамі, 
ужываннем слоў у прамым і пераносным значэннях, словамі з блізкім і 
супрацьлеглым значэннем. 

Вывучэнне слова звязана з вызначэннем яго лексічнага значэння, 
устанаўленнем марфалагічнай будовы і аднясеннем слова да часціны мовы. З 
улікам важнасці ведаў пра састаў слова для развіцця маўлення вучняў і іх 
арфаграфічнай пісьменнасці, прадугледжана вывучэнне значымых частак 
слова, падбор аднакаранёвых (роднасных) слоў, а таксама ўтварэнне слоў 
пры дапамозе прыставак і суфіксаў. 

У ІІ–IV класах вучні знаёмяцца з часцінамі мовы, вучацца праводзіць 
элементарны марфалагічны разбор назоўніка, прыметніка, займенніка, 
дзеяслова і прыслоў’я.  

Для фарміравання арфаграфічных уменняў і навыкаў асаблівае 
значэнне мае знаёмства вучняў на практычным узроўні са змяненнем 
назоўнікаў, прыметнікаў і дзеясловаў. Дзеці вучацца ўжываць прыслоўі і 
службовыя словы ў сказах. 

Раздзел ”Гукі мовы. Літары“ вырашае задачы ўдасканалення 
фанетычных і графічных уменняў і навыкаў малодшых школьнікаў. Пры 
вывучэнні раздзела даецца агульнае паняцце аб гукавым саставе слова, ролі 
галосных і зычных гукаў у слове, удасканальваюцца правапісныя ўменні, якія 
звязаны з напісаннем галосных у ненаціскным становішчы, абазначэннем 
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цвёрдых і мяккіх, звонкіх і глухіх, падоўжаных зычных на пісьме. Дзеці 
вучацца правільна называць літары алфавіта і карыстацца ім, суадносіць у 
словах гукі і літары. 

Факультатыўныя заняткі па беларускай мове складаюцца з ўлікам 
індывідуальных асаблівасцей і здольнасцей вучняў, забеспячэння іх інтарэсаў 
і патрэбнасцей у актыўнай творчай моўнай дзейнасці, якая звязана з 
самаўдасканаленнем моўнай культуры, моўных паводзін, пашырэннем сферы 
ўжывання беларускай мовы, авалоданнем яе багацейшымі выяўленчымі 
рэсурсамі, сродкамі выразнасці. Факультатыўныя заняткі з’яўляюцца 
дадатковымі да зместу вучэбнага прадмета, але не дубліруюць яго. Для 
вучняў ІІ–IV класаў прапануюцца факультатывы ”Беларускае красамоўства: 
мова ветлівасці“ (ІІ кл.), ”Беларускае красамоўства: выразная мова“ (ІІІ кл.), 
”Беларускае красамоўства: беларуская мова ў паўсядзённым ужытку” (IV кл.) 
[1]. 

 
Літаратура 
1. Канцэпцыя вучэбнага прадмета ”Беларуская мова“ I ступень агульнай 

сярэдняй адукацыі (для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі 
навучання) // Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2009. - № 7. – С. 
6–10. 

 
Метады і прыёмы навучання беларускай мове 

Метад прадугледжвае:  
-  вызначэнне мэты навучання: ад гэтага залежыць уся сістэма 

ўзаемадзеяння настаўніка і вучняў: 
- вызначэнне спосабу падачы матэрыялу вучням; 
- характар узаемадзеяння настаўніка і навучэнцаў 
- вызначэнне характару ацэнкі засваення, прапанову крытэрыяў 

ацэнкі. 
Метады [1]: 
Моўны аналіз. Сутнасць – падзел вывучаемага цэлага на часткі з мэтай 

глыбокага пранікнення ў сутнасць з’яў. 
Віды моўнага аналізу: 
моўны аналіз тэксту; 
 сінтаксічны аналіз; 
марфалагічны аналіз; 
марфемны аналіз; 
словаўтваральны аналіз; 
аналіз і характарыстыка лексікі; 
фанетычны аналіз 
элементы стылістычнага аналізу. 
Метад канструявання.  
Віды вучэбнага моўнага канструявання: 
складанне слоў , гукавы сінтэз: пабудова слоў са спалучэнняў гукаў; 
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складанне слоў , літарны сінтэз: пабудова слоў з літар і іх спалучэнняў; 
утварэнне слоў з дадзеных марфем; 
складанне гнёздаў аднакаранёвых слоў; 
утварэнне форм слоў; 
утварэнне словазлучэнняў розных тыпаў; 
утварэнне сказаў розных тыпаў; 
складанне тэкстаў розных тыпаў. 
Наглядныя метады. 
Выкарыстанне слыхавой нагляднасці (вывучэнне фанетыкі, выразнае 

чытанне, арфаэпічна правільнае вымаўленне, інтанацыя, развіццё дыкцыі і 
г.д.); 

зрокавай нагляднасці (выкарыстанне карцін, малюнкаў, табліц, схем, 
мадэляў). 

Расказ настаўніка 
Сутнасць метаду ў тым, што настаўнік выкладае новую тэму сам, у 

строгай логіцы, дастаткова высокім навуковым стылем. У такім выкладзе 
матэрыялу павінны прысутнічаць элементы разважання і доказу. Ён павінен 
суправаджацца даступнымі прыкладамі, нагляднымі запісамі на дошцы, 
выкарыстаннем табліц, плакатаў (7-8 мін) 

Эўрыстычны (пошукавы метад). Метад  навучання праз адкрыцці, 
рашэнне суб’ектыўна творчых задач. Эўрыстычная методыка вучыць 
школьніка бачыць і ўсведамляць праблему. Усведамленне праблемы мае 3 
ступені самастойнасці: 

1) разуменне сітуацыі, якая выклікае пытанні; 
2) усведамленне магчымага спосабу рашэння задачы, дасягнення 

мэты; 
3) параўнанне некалькіх спосабаў рашэння, выбар аптымальнага 

варыянту. 
Да ліку пошукавых метадаў належыць і лінгвістычны эксперымент. 
Гульня. Гульня ў школез’яўляецца дыдактычнай (вядзе школьніка па 

шляху пазнання).  
Функцыі гульні: 
- палегчыць вучэбны працэс, ажывіць яго; 
- “тэатралізацыя вучэбнага працэсу”; 
- спаборніцтва. 
Камунікатыўныя метады. Яны ўцягваюць школьнікаў у свет моўнай 

мэтазгоднасці, спрыяюць разуменню неабходнасці кожнай моўнай адзінкі ў 
сістэме мовы. 

Праграмаванае навучнне і камп’ютар. Праграмаванае навучанне 
прадугледжвае 3 патрабаванні: 

- дакладнае структураванне вывучаемага матэрыялу; 
- падача матэрыялу вучню малымі дозамі 
- адваротная сувязь(самакантроль пасля кожнага кроку). 
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Матэрыял падаецца вучню індывідуальна, кожны працуе ў сваім 
тэмпе.. Самакантроль чаргуецца з пытаннямі, якія задаюцца настаўніку або 
камп’ютару. 

 
Літаратура 
1. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных 

классах: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 
заведений / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. М., 2002. 

2. Методыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах. / Пад. 
рэд. А. П. Шанько.  Мiнск, 1986. 

 
Урок беларускай мовы (КСР) 

Узровень 1 (азнаямленне, разуменне) – максімальная адзнака 6 балаў 
На аснове аналізу метадычнай літаратуры падрыхтаваць канспект 

лекцыі, які адлюстроўвае наступныя пытанні: а) Урокi беларускай мовы, iх 
тыпы i структурныя кампаненты, асаблiвасцi пабудовы ў залежнасцi ад 
зместу, тэмы, этапаў навучання, падрыхтоўкi вучняў. б) Патрабаваннi да 
ўрокаў граматыкi i правапiсу. 

Узровень 2 (прымяненне, аналіз) – максімальная адзнака 8 балаў 
На аснове аналізу метадычнай літаратуры падрыхтаваць канспект 

лекцыі, які адлюстроўвае наступныя пытанні: а) Урокi беларускай мовы, iх 
тыпы i структурныя кампаненты, асаблiвасцi пабудовы ў залежнасцi ад 
зместу, тэмы, этапаў навучання, падрыхтоўкi вучняў. б) Патрабаваннi да 
ўрокаў граматыкi i правапiсу. Падрыхтаваць канспект традыцыйнага ўрока 
беларускай мовы любога тыпу. 

Узровень 3 (сінтэз, ацэнка) – максімальная адзнака 10 балаў 
На аснове аналізу метадычнай літаратуры падрыхтаваць канспект 

лекцыі, які адлюстроўвае наступныя пытанні: а) Урокi беларускай мовы, iх 
тыпы i структурныя кампаненты, асаблiвасцi пабудовы ў залежнасцi ад 
зместу, тэмы, этапаў навучання, падрыхтоўкi вучняў. б) Патрабаваннi да 
ўрокаў граматыкi i правапiсу. Падрыхтаваць канспект нетрадыцыйнага ўрока 
беларускай мовы любога тыпу. 

 
Методыка вывучэння асноў фанетыкі і графікі. Фарміраванне 

арфаграфічнага навыку пры вывучэнні фанетыкі 

 
1. Адукацыйнае і практычнае значэнне фанетыкі. 
2. Змест вывучэння фанетыкі. 
3. Практыкаванні па фанетыцы. Фанетычны разбор. 
 
1. Маўленчае развіццё дзяцей, іх паспяховае навучанне ў школе 

знаходзяцца ў пэўнай залежнасці ад правільнай арганізацыі і зместу працы 
над элементамі ведаў з вобласці фанетыкі і графікі. Калі ў дзіцяці 
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недастаткова развіты маўленчы слых, то яно будзе адчуваць цяжкасці ў 
зносінах. 

Вялікая роля засваення фанетычных ведаў для фарміравання вуснага і 
пісьмовага маўлення малодшых школьнікаў: а) з апорай на фанетычныя веды 
1-класнікі авалодваюць працэсам чытання і пісьма ў перыяд навучання 
грамаце; б) фанетычныя веды складаюць аснову правільнага вымаўлення 
слоў(правільнае вымаўленне гукаў, выдзяленне націскнога складу, захаванне 
арфаэпічных нормаў); в) фанетычныя веды ва ўзаемадзеянні з 
марфалагічнымі і словаўтваральнымі ствараюць базу для фарміравання 
шэрагу арфаграфічных навыкаў, у прыватнасці для правапісу парных звонкіх 
і глухіх зычных у корані слоў; г) фанетычныя веды неабходныя для 
свядомага інтанавання сказаў, захавання лагічных націскаў і паўз у 
структуры сказа; д) веданне гукавога складу слова вельмі важна для 
ўсведамлення яго лексічнага значэння і свядомага выкарыстання ў маўленні. 

Згодна са школьнай праграмай, вучні пачатковых класаў авалодваюць 
комплексам фанетыка-графічных уменняў: 1) уменнямі вычляняць гукі ў 
словах; 2) вызначаць іх паслядоўнасць; 3) адрозніваць гук і літару; 4) 
правільна вымаўляць гукі і правільна называць літары; 5) адрозніваць 
галосныя і зычныя гукі, парныя звонкія і глухія зычныя, правільна 
вымаўляць цвёрдыя і мяккія зычныя гукі ў слове і па-за словам; 6) абазначаць 
мяккасць зычных гукаў на пісьме галоснымі (е, ё, ю, я, і) і мяккім знакам; 7) 
падзяляць словы на склады, знаходзіць і выдзяляць у слове націскны склад. 

2. Гукі мовы. Абазначэнне гукаў на пісьме літарамі. У нашай 
свядомасці гук і літара непарыўна звязаны, таму яны нярэдка змешваюцца: 
так у слове хлеб літара б памылкова асацыіруецца з гукам [б]. Літары, такім 
чынам, могуць адмоўна ўплываць на вызначэнне гукаў у слове, таму пры 
тлумачэнні фанетычных з’яў неабходна ісці ад гука (ён вымаўляецца і 
ўспрымаецца на слых) да літары – значка, якім гэты гук абазначаецца на 
пісьме. Настаўнік павінен сачыць за тым, каб тэрміны “гук” і “літара” 
выкарыстоўваліся правільна. У пачатковых класах не ўводзіцца азначэнне 
гука, бо гэта даволі складанае паняцце. Аднак трэба стварыць правільнае 
навуковае ўяўленне пра гук. Вядучым прыёмам з’яўляецца назіранне над 
вымаўленнем гукаў у слове, над залежнасцю гукавога складу слова ад яго 
лексічнага значэння (сом – сок, вал - вол). Важна ўстанавіць адпаведнасць 
паміж паняццямі “звук” у рускай мове і “гук” у беларускай мове, засяродзіць 
увагу вучняў на тых гуках, якія з’яўляюцца спецыфічнымі для беларускай 
мовы, пазнаёміць дзяцей з сэнсаадрознівальнай роляй гукаў. Трэба вучыць 
другакласнікаў вылучаць гукі ў словах, вызначаць іх паслядоўнасць, 
развіваць фанематычны слых дзяцей (здольнасць распазнаваць у моўнай 
плыні асобныя гукі мовы, якая забяспечвае разуменне слоў, адрозненне іх 
значэнняў). 

Неабходна ўстанавіць адпаведнасць паміж паняццямі “буква” ў рускай 
мове і “літара” у беларускай мове, пазнаёміць з роляй літар у мове. Для 
фарміравання графічных навыкаў вучням неабходна ведаць, што 1) адна і тая 
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ж літара можа абазначаць на пісьме розныя зычныя гукі, 3) літары е, ё ,я, ю, і 
пасля літар зычных гукаў абазначаюць мяккасць гэтага зычнага і галосны 
гук. Важна засяродзіць увагу вучняў на літары, якой няма ў рускай мове (ў), 
на літары, якая па-рознаму пішацца ў рускай і беларускай мовах (і), на ролі 
літары ь, на асаблівасцях перадачы на пісьме гукаў [дз’], [дж]. 

Беларускі алфавіт. Трэба пазнаёміць вучняў з беларускім алфавітам, 
прыгадаць з урокаў рускай мовы, якая роля алфавіта ў жыцці людзей. 
Цяжкасці ў засваенні дзецьмі алфавіта ў тым, што на ўроках яны павінны 
карыстацца літаратурнымі назвамі літар. Мэтазгодна засяродзіць увагу 
вучняў на літарах, якіх няма ў рускім алфавіце, якія па-рознаму называюцца 
ў рускай і беларускай мовах. Вучні засвойваюць назвы літар беларускага 
алфавіта, парадак іх размяшчэння, вучацца арыентавацца, пасля або перад 
якой знаходзіцца любая з літар. Яны адначасова практыкуюцца ў 
знаходжанні слова ў слоўніку, у складанні спіса слоў у алфавітным парадку. 

Напісанне вялікай літары ў словах. Мэтазгодна прыгадаць з урокаў 
рускай мовы, калі пішацца ў словах вялікая літара, і паказаць дзецям, што 
правілы яе напісання ў беларускай мове такія ж, як і ў рускай. Фактычна на 
ўроках беларускай мовы працягваецца фарміраванне ўменняў пісаць з 
вялікай літары імёны, імёны па бацьку, прозвішчы людзей, клічкі жывёл, 
назвы краін, гарадоў, вёсак, вуліц, мораў, рэк, азёр. Трэба праводзіць 
назіранні за асаблівасцямі вымаўлення імёнаў, імёнаў па бацьку, прозвішчаў 
людзей у беларускай мове, за правапісам агульных і ўласных назваў, 
дыферэнцыйнымі напісаннямі (Паша - паша). 

Галосныя і зычныя гукі. Правільнае ўяўленне пра гукавы склад слова 
мае вялікае значэнне як для фарміравання навыку пісьма (у прыватнасці, 
запіс без пропуску і перастаноўкі літар, абазначэнне мяккасці зычных), так і 
для правільнага вымаўлення слоў. Неабходна ўстанавіць адпаведнасць паміж 
паняццямі “гласный звук”, “согласный звук” у рускай мове і “галосны гук”, 
“зычны гук” у беларускай мове, пазнаёміць з падзелам гукаў мовы на 
галосныя і зычныя. Пры класіфікацыі гукаў на галосныя і зычныя ўлічваецца 
некалькі прымет: 1) спосаб вымаўлення; 2) характар гучання; 3) здольнасць 
утвараць склад. Неабходна вучыць малодшых школьнікаў размяжоўваць 
галосныя і зычныя гукі па сукупнасці прымет. 

Вымаўленне і правапіс слоў з ў. Важна засяродзіць увагу вучняў на 
адрозненні ў артыкуляцыі зычнага гука [ў] і галоснага гука [у]. Акрамя таго, 
неабходна параўнаць рускія словы і беларускія адпаведнікі з гукам [ў], 
паколькі істотныя адрозненні назіраюцца ў беларускіх фанетычных 
чаргаваннях [в/ў] (каро[в]а - каро[ў]) і рускіх [в/ф] (коро[в]а - коро[ф]); 
беларускім гукавым спалучэнням [ўз’, ўл’, ўн, ўд, ўк] (трэба ўзяць, можна 
ўліць, роўна, праўда, лаўка) адпавядаюць рускія [вз’, вл’, вн, вд, фк] (взять, 
влить, ровно, правда, ла[ф]ка); беларускаму гуку [ў] на канцы дзеясловаў 
(стаў, сеў), а таксама перад зычнымі гукамі ў словах тыпу воўк, поўны, 
жоўты ў рускіх эквівалентных формах супрацьстаіць гук [л]: стал, сел, волк, 
полный, жёлтый. Другакласнікі знаёмяцца з правілам правапісу літары ў. 
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Склад. Падзел слоў на склады. Улічваючы складанасць паняцця 
“склад”, у пачатковых класах азначэнне яго не даецца. Важна ўстанавіць 
адпаведнасць паміж паняццем “слог” у рускай мове і паняццем “склад” у 
беларускай мове. Праграма ставіць задачу сфарміраваць уменне падзяляць 
слова на склады, вызначаць колькасць і паслядоўнасць складоў у словах. Каб 
растлумачыць падзел слова на склады, трэба звярнуцца да вакалізму: у 
кожным слове столькі складоў, колькі галосных. 

Уменне дзяліць словы на склады спатрэбіцца дзецям для вызначэння 
націску, а значыць, і для правапісу галосных у марфемах. Такое ўменне 
выпрацоўваецца на матэрыяле слоў рознай гукавой структуры. 

Перанос слоў. Неабходна паказаць вучням адрозненні паміж падзелам 
слоў на склады і для пераносу, засяродзіць увагу на тым, што літары й, ў, ь 
пры пераносе не аддзяляюцца ад папярэдняй літары. Важна, каб пры 
выкананні практыкаванняў вучні засвойвалі правілы пераносу слоў і 
прывучаліся выкарыстоўваць іх пры пісьме. Трэба выпрацоўваць у 
другакласнікаў уменне пераносіць словы са спалучэннямі літар дз і дж, якія 
абазначаюць гукі [дз’], [дж]. 

Націск. Націск – фанетычны элемент мовы. Разам са складамі ён надае 
слову рытмічнае гучанне. Без націску няма ніводнага слова, у структуры 
якога больш чым адзін склад. Неабходна устанавіць адпаведнасць паміж 
паняццем “ударение” у рускай мове і паняццем “націск” у беларускай мове, 
вучыць дзяцей вызначаць месца націску ў слове, вызначаць і называць 
націскны і ненаціскныя склады ў словах, націскны і ненаціскныя галосныя 
гукі. Трэба практыкаваць вучняў у называнні перад- і паслянаціскных 
складоў, у паслядоўным пераносе націску з аднаго склада на другі, трэці, 
марфолага-акцэнталагічным змяненні слоў (сасна – сосны, сцены - сцяна). 
Важна пазнаёміць дзяцей з сэнсаадрознівальнай роляй націску, засяродзіць іх 
увагу на несупадзенні месца націску ў некаторых рускіх і беларускіх словах. 

Галосныя гукі [о], [э] - [а]. Правапіс слоў з літарамі о, э – а. Пры 
вымаўленні галосных гукаў у націскным становішчы ў беларускай і рускай 
мовах разыходжанняў не назіраецца. У слабых пазіцыях, у якіх, як вядома, 
адбываюцца фанетычныя чаргаванні галосных, назіраюцца значныя 
разыходжанні. І для беларускай, і для рускай моў характэрным з’яўляецца 
аканне, але характар акання ў кожнай мове асаблівы. У беларускай мове 
ненаціскныя галосныя практычна не рэдуцыруюцца, а рускае аканне 
суправаджаецца рэдукцыяй (скарачэннем ненаціскных галосных). У выніку 
гэтага вымаўленне беларускіх і рускіх слоў, нават калі яны супадаюць па 
фанемным складзе, у практыцы зносін можа істотна адрознівацца. Таму 
неабходна пазнаёміць другакласнікаў з асаблівасцямі гукаў [о], [э] - [а] у 
беларускай мове, арганізаваць назіранні за вымаўленнем галосных гукаў [о], 
[э] у націскных складах, за вымаўленнем гука [а] замест [о], [э] у 
ненаціскных складах; пазнаёміць з правапісам літар о, э – а. На ўроках трэба 
вучыць дзяцей вымаўляць словы з гэтымі гукамі, правільна абазначаць іх 
літарамі на пісьме. 
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Правапіс слоў з літарамі е, ё – я. У беларускай і рускай мовах яшчэ 
больш значныя адрозненні назіраюцца ў вымаўленні ненаціскных галосных 
гукаў пасля мяккіх зычных. Па-першае, у беларускай мове пасля мяккіх 
зычных ненаціскныя галосныя значна не рэдуцыруюцца, а ў рускай мове 
наадварот. Па-другое, вымаўленне ненаціскных галосных пасля мяккіх 
зычных у беларускай мове характарызуецца яканнем, а ў рускай мове – 
іканнем. Гэтым нормам вымаўлення дзяцей неабходна вучыць спецыяльна. 
Трэба працягваць назіранні за вымаўленнем галосных гукаў [о], [э] у 
націскных складах, за вымаўленнем гука [а] замест [о], [э] у ненаціскных 
складах; вучыць знаходзіць першы, другі, трэці і іншыя склады перад 
націскам, паслянаціскныя склады; пазнаёміць з правапісам літары я замест 
літар е, ё ў першым складзе перад націскам; вучыць ажыццяўляць выбар 
літары ў залежнасці ад становішча гука ў слове. 

Цвёрдыя і мяккія зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьме. Неабходна 
пазнаёміць другакласнікаў з падзелам зычных гукаў на цвёрдыя і мяккія, з 
парнымі цвёрдымі-мяккімі зычнымі гукамі, вучыць адрозніваць цвёрдыя 
зычныя гукі ад мяккіх, знаходзіць цвёрдыя і мяккія зычныя ў вымаўленых і 
пачутых словах. Важна засяродзіць увагу вучняў на сэнсаадрознівальнай ролі 
парных цвёрдых і мяккіх гукаў. 

У 2 класе вялікае месца адводзіцца засваенню асаблівасцей беларускай 
графікі, у прыватнасці складоваму прынцыпу абазначэння мяккасці і 
цвёрдасці зычных на пісьме. У беларускай мове, як і ў рускай, большасць 
цвёрдых зычных мае суадносныя з імі мяккія зычныя гукі. Аднак у 
беларускім алфавіце няма асобых літар зычных гукаў, якія абазначалі б 
цвёрдыя зычныя і мяккія зычныя гукі. У сярэдзіне слова перад галоснымі 
мяккасць і цвёрдасць зычных гукаў абазначаецца на пісьме наступнай 
літарай. Неабходна пазнаёміць другакласнікаў з тым, якія літары галосных 
гукаў ўказваюць на цвёрдасць зычнага гука, а якія на мяккасць. 

Для фарміравання ў вучняў умення правільна абазначаць мяккасць і 
цвёрдасць зычных гукаў на пісьме вялікае значэнне маюць наступныя ўмовы: 
адрозніванне мяккіх і цвёрдых зычных гукаў у слове і правільнае вымаўленне 
іх па-за словам; трывалыя веды пра тое, што мяккасць або цвёрдасць зычнага 
гука абазначаецца наступнай літарай галоснага гука. 

На канцы слова і ў сярэдзіне перад іншым зычным мяккасць зычных 
гукаў звычайна абазначаецца ь. Засваенне дадзенага правіла вучнямі таксама 
заснавана на адрозненні мяккіх і цвёрдых зычных гукаў. Таму азнаямленне з 
правілам лепш праводзіць шляхам супастаўлення па лексічным значэнні і па 
гучанні слоў з цвёрдымі і мяккімі зычнымі гукамі на канцы (вугал - вугаль).  

Зычныя гукі [д] - [дз']. Пры знаёмстве з тэмай неабходна прыгадаць 
асаблівасці вымаўлення гукаў [д] - [дз'] і слоў з імі, вучыць дзяцей правільна 
вымаўляць гук [дз'] (каб правільна загучаў [дз'], трэба навучыцца добра 
вымаўляць [з'], правільнае вымаўленне [ц'] – спрыяльная ўмова для 
пастаноўкі [дз']), вучыць адрозніваць на слых мяккі гук [дз'], абазначаць яго 
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літарамі на пісьме. Важна практыкаваць дзяцей у вылучэнні на слых слоў з 
гукам [дз']. 

Зычныя гукі [т] - [ц']. Пры знаёмстве з тэмай трэба прыгадаць 
асаблівасці вымаўлення зычных гукаў [т] - [ц'] і слоў з імі, вучыць правільна 
вымаўляць гук [ц'] (каб правільна загучаў [ц'], трэба навучыцца добра 
вымаўляць [с']), адрозніваць на слых мяккі гук [ц'], вучыць абазначаць яго 
літарай на пісьме. Важна практыкаваць дзяцей у вылучэнні на слых слоў з 
гукам [ц']. 

Няпарныя цвёрдыя зычныя гукі. Правапіс слоў з імі. Неабходна 
пазнаёміць другакласнікаў з няпарнымі цвёрдымі зычнымі гукамі, узнавіць 
асаблівасці іх вымаўлення ў беларускай мове, пазнаёміць з абазначэннем 
гэтых гукаў на пісьме. Важна вучыць дзяцей кантраляваць арфаэпічную 
правільнасць вымаўлення няпарных цвёрдых зычных ва ўласным і чужым 
маўленні, вылучаць словы з гэтымі гукамі на слых, правільна ўжываць на 
пісьме літары галосных гукаў пасля няпарных цвёрдых зычных. Трэба 
звярнуць увагу вучняў на правапіс спалучэнняў літар жы, шы, жэ, шэ, цэ, 
пазнаёміць дзяцей з тым, што мяккі гук [ц'] і цвёрды гук [ц] не ўтвараюць 
пары па цвёрдасці - мяккасці, замацаваць веды вучняў пра абазначэнне на 
пісьме мяккага гука [ц'] і няпарнага цвёрдага гука [ц]. 

Звонкія і глухія зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьме. Звонкія і глухія 
зычныя вывучаюцца як супрацьпастаўленыя, кантрастныя гукі. Для гукавога 
аналізу трэба падабраць словы, якія адрозніваюцца па магчымасці толькі 
адным гукам: [ж]ар – [ш]ар, [д]ом – [т]ом, ка[з]а – ка[с]а. З гэтай мэтай 
можна параўноўваць склады (напрыклад [б]о – [п]о), а таксама толькі 
першыя гукі ў слове або ў пэўным складзе:  [дж]ала – [ч]мель, на[г]а – 
му[х]а. 

Прыём вібрацыйнага кантролю дапаможа малодшым школьнікам 
самастойна размежаваць зычныя па звонкасці-глухасці. Неабходна 
прапанаваць дзецям прыкласці палец да гартані і паслядоўна вымавіць 
парныя зычныя, напрыклад [д]-[т], [з]-[с] і г.д.; пры вымаўленні звонкіх 
зычных будзе адчувацца голас (дрыжанне галасавых связак), пры вымаўленні 
ж глухіх ён адсутнічае. 

Неабходна ўстанавіць адпаведнасць паміж паняццямі “парные звонкие 
и глухие согласные звуки” ў рускай мове і “парныя звонкія і глухія зычныя 
гукі” ў беларускай мове, устанавіць адрозненні ў вылучэнні парных па 
звонкасці – глухасці зычных гукаў у рускай і беларускай мовах. Трэба, каб 
вучні трывала запомнілі парныя звонкія і глухія гукі. Гэта дапаможа 
сфарміраваць у дзяцей уяўленне аб фанетычнай сістэме беларускай мовы, 
акрамя таго набытыя веды спатрэбяцца пры выпрацоўцы некаторых 
арфаграфічных уменняў і навыкаў, напрыклад правапісу прыставак і каранёў. 
Важна сфарміраваць у другакласнікаў уяўленне аб залежнасці вымаўлення і 
перадачы на пісьме парных звонкіх – глухіх зычных гукаў ад пазіцыі ў слове, 
дапамагчы дзецям засвоіць спосаб праверкі напісання слоў з парнымі 
звонкімі - глухімі зычнымі гукамі. 
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Падоўжаныя зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьме. Асаблівасцю 
беларускай мовы з’яўляецца прысутнасць у ёй побач з зычнымі гукамі 
звычайнай працягласці і падоўжаных зычных. Неабходна пазнаёміць 
другакласнікаў з падоўжанымі зычнымі гукамі, з умовамі падаўжэння 
зычных гукаў, арганізаваць назіранні за вымаўленнем падоўжаных зычных, 
папрактыкаваць дзяцей у вылучэнні на слых слоў з падоўжанымі зычнымі. 
Дзеці знаёмяцца з перадачай на пісьме падоўжаных зычных, з асаблівасцю 
пердачы на пісьме падоўжанага гука [дз']. Важна звярнуць увагу вучняў на 
перанос слоў з падоўжанымі зычнымі гукамі; на напісанне слоў беларускай 
мовы, падобных па гучанні да слоў з двайнымі зычнымі ў рускай мове (клас – 
класс, беларускі - белорусский). 

Раздзяляльныя знакі – апостраф (’) і мяккі знак (ь). Трэба пазнаёміць 
вучняў з правіламі ужывання апострафа і раздзяляльнага мяккага знака, 
вучыць правільна вымаўляць і пісаць словы з апострафам і раздзяляльным 
мяккім знакам, адрозніваць словы з раздзяляльным мяккім знакам ад слоў, у 
якіх мяккі знак абазначае мяккасць зычнага. Важна выпрацоўваць у 
другакласнікаў уменні пераносіць словы з раздзяляльнымі знакамі. 

3. Гукавая сістэма беларускай мовы пабудавана на супрацьпастаўленні, 
таму гэты прыём павінен быць адным з асноўных пры арганізацыі работы 
над фанетычнымі з’явамі ў I – IV класах. Падмацаваны непасрэднымі 
назіраннямі і артыкуляцыйнай практыкай другакласнікаў прыём 
супрацьпастаўлення набывае метадычную каштоўнасць пры знаёмстве з 
галоснымі і зычнымі гукамі, мяккімі і цвёрдымі, звонкімі і глухімі зычнымі. 
Акрамя таго, з мэтай пераадолення адмоўнага ўплыву інтэрферэнцыі частка 
практыкаванняў будуецца на супастаўленні беларускай і рускай фанетыкі і 
графікі. 

Асноўнымі метадамі ўдасканалення артыкуляцыйнага навыку і 
фанематычнага слыху з’яўляюцца актыўнае слуханне і імітацыя. Для таго 
каб слуханне было сапраўды актыўным, яно павінна суправаджацца 
заданнямі, якія дапамагаюць прыцягнуць увагу да гука. Падняццем рукі ці 
сігнальнай карткі вучні могуць паказваць, што яны пачулі (напрыклад, слова 
з гукам [ў] або [дз’]). Такія заданні шліфуюць слых і падводзяць вучняў да 
практыкаванняў у вымаўленні.  

Эфектыўнасць імітацыйных практыкаванняў значна ўзрастае, калі 
ўзнаўленню папярэднічае праслухоўванне ўзору незалежна ад таго, новы гэта 
матэрыял ці стары. Мэтазгодна прапаноўваць дзецям для паўтарэння лічылкі, 
скорагаворкі, рыфмоўкі, прыказкі і прымаўкі, вершы, песні.  

Пры станаўленні вымаўленчых навыкаў мэтазгодна чаргаваць харавую 
і індывідуальную формы работы. Харавая работа дазваляе павялічыць час 
трэніроўкі: кожны вучань вымаўляе патрэбныя гукі. Індывідуальная работа 
павышае адказнасць кожнага вучня, дазваляе сачыць за ўзроўнем 
сфарміраванасці пэўнага навыку. У асобных выпадках пазбавіцца ад 
недахопаў вымаўлення дапамагае азнаямленне з артыкуляцыяй гукаў.  
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Слыхавыя і вымаўленчыя навыкі неабходна пастаянна ўдасканальваць 
праз чытанне ўслых, выкананне фанетычных зарадак. 

Як практыкаванне аналітычнага характару выступае фанетычны 
разбор у дзвюх яго разнавіднасцях – гукавы і гука-літарны. Трэба, каб дзеці 
навучыліся правільна вымаўляць гукі ў слове; чуць кожны гук у слове i 
адрозніваць яго ад суседняга; падзяляць слова на склады; вызначаць 
націскны склад; называць гукi ў слове па парадку i вызначаць ix колькасць; 
даваць якасную характарыстыку кожнаму гуку ў межах, прадугледжаных 
школьнай праграмай; адрозніваць на слых блізкія па гучанні беларускія i 
рускія гукі. Частковы аналіз звычайна практыкуецца тады, калі трэба 
засяродзіць увагу вучняў на пэўнай з’яве. 

 
Літаратура 
1. Свірыдзенка В. І., Антонава Н. У. Распрацоўкі ўрокаў беларускай мовы ў 2 

класе / В. І.Свірыдзенка , Н. У. Антонава. – Мінск : Аверсэв, 2014. – 254 с. 
 

Метадычныя асновы фарміравання граматычных і 
словаўтваральных паняццяў. Фарміраванне арфаграфічнага навыку 

пры вывучэнні элементаў граматыкі і словаўтварэння 

 
1. Сутнасць граматычных паняццяў, метадычныя прыёмы i формы iх 

засваення.  
2. Метадычныя ўмовы эфектыўнага іх засваення.  
3. Словаўтваральныя i граматычныя практыкаваннi, iх тыпы i 

прызначэнне; методыка правядзення на розных этапах засваення паняццяў. 
 
1. Засваенне граматычных паняццяў – працэс працяглы і даволі 

складаны для навучэнцаў пачатковых класаў. 
У граматычных паняццях абагульнены істотныя прыметы моўных з’яў. 

Істотныя прыметы – гэта прыметы адрознівальныя, неабходныя для паняцця, 
прыметы, без якіх паняцця не можа быць. 

Працэс фарміравання моўных паняццяў умоўна падзяляецца на 4 
этапы: 

1. Аналіз моўнага матэрыялу з мэтай выдзялення істотных прымет 
паняцця. 

2. Абагульненне прымет, устанаўленне сувязяў паміж прыметамі 
паняцця (устанаўленне ўнутрыпаняційных сувязяў. 

3. Усведамленне фармулёўкі азначэння паняцця, удакладненне сутнасці 
прымет і сувязяў паміж імі. 

4. Канкрэтызацыя вывучаемага граматычнага паняцця на новым 
моўным матэрыяле. Устанаўленне сувязяў вывучаемага паняцця з раней 
засвоенымі (устанаўленне міжпаняційных сувязяў) [1]. 

2. Метадычныя ўмовы эфектыўнага асваення паняццяў: 
1. Актыўная разумовая дзейнасць навучэнцаў. 
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2.  Мэтанакіраваная работа па развіцці лінгвістычных адносін да слова і 
сказа. 

3. Усведамленне істотных і неістотных прымет паняцця. 
4. Уключэнне новага паняцця ў сістэму раней вывучаных. 
5. Раскрыццё сутнасці сувязі пэўных моўных катэгорый. 
6. Нагляднае вывучэнне паняцця. 
3. Сістэма практыкаванняў прадугледжвае строгі адбор відаў 

практыкаваннняў у адпаведнасці з этапам засваення паняцця і яго 
спецыфікай, устанаўленне паслядоўнасці іх выканання з улікам узрастання 
складанасці і росту самастойнасці навучэнцаў. Сістэма заснавана на сувязі 
практыкаваннняў. 

Класіфікацыя граматычных практыкаванняў ажыццяўляецца па розных 
высновах, у залежнасці ад гэтага атрымліваюцца розныя тыпы 
практыкаванняў. 

Па характары ведаў, якія фарміруюцца, вылучаюць марфалагічныя і 
сінтаксічныя практыкаванні. 

Паа характары дзейнасці (характары разумовых аперацый) вучняў 
вылучаюць аналітычныя, сінтэтычныя практыкаванні, практыкаванні на 
параўнанне, класіфікацыю, абагульненне. 

 
Літаратура 
1. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных 

классах: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 
заведений / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. М., 2002. 

2. Методыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах. / Пад. 
рэд. А. П. Шанько.  Мiнск, 1986. 

 
Вывучэнне марфемнага складу слова. Фарміраванне 

арфаграфічнага навыку пры вывучэнні марфемнага складу слова 

 
1. Значэнне і задачы працы па вывучэнні марфемнага складу слова. 
2. Сістэма вывучэння марфемнага складу слова. 
 
1. У практыцы моўных зносін шырока вядомы наступны факт: 

дарослыя і дзеці сэнс невядомага слова часта імкнуцца раскрыць на аснове 
падзелу яго на марфемы і ўстанаўлення семантычнай сувязі з вядомым 
аднакаранёвым словам. 

Падзел слоў на марфемы з мэтай устанаўлення яго лексічнага значэння 
мае сваё тэарэтычнае абгрунтаванне ў мовазнаўстве. Лексічнае значэнне 
слова “ствараецца” шляхам узаемадзеяння і злучэння ў адзінае цэлае 
значэнняў, характэрных асобным марфемам, якія якія складаюць дадзенае 
слова. 

Паколькі зліянне марфем з’яўляецца не механічным злучэннем, а 
ўзаемадзеяннем і, акрамя таго, многія прэфіксы, карані і суфіксы 
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мнагазначныя, то толькі па марфемным складзе цяжка вызначыць лексічнае 
значэнне слова. Тым не менш лексічнае значэнне многіх матываваных слоў 
вызначаецца іх марфемным складам (супрацоўнік, прыбярэжны). Асобая 
роля належыць кораню як сэнсаваму ядру, што стварае семантычную 
агульнасць аднакаранёвых слоў. 

Значэнне працы над марфемным складам слоў заключаецца: 
1. У тым, што школьнікі авалодваюць адным з вядучых спосабаў 

раскрыцця лексічнага значэння слоў. Задача настаўніка – стварыць 
аптымальныя ўмовы для ўсведамлення дзецьмі ўзаемасувязі, якая існуе ў 
мове паміж лексічным значэннем слова і яго марфемным складам, кіраваць 
на гэтай аснове удакладненнем слоўніка вучняў. 

2. Нават элементарныя веды пра ўтварэнне слоў вельмі важныя для 
разумення вучнямі асноўнай крыніцы папаўнення нашай мовы новымі 
словамі. Назіранні за утварэннем слоў аказваюць станоўчы ўплыў на 
фарміраванне ў вучняў актыўных адносін да слова, падводзяць да разумення 
заканамернасцяў развіцця мовы. 

3. Азаямленне з асновамі словаўтварэння спрыяе пашырэнню ведаў 
школьнікаў пра навакольны свет. Фактычна пазнанне школьнікамі 
семантыка-структурнай суаднесенасці слоў абазначае паглыбленне іх 
уяўленняў пра сувязі паміж прадметамі, працэсамі рэальнага жыцця. 

4. Усведамленне ролі марфем у слове, а таксама семантычнага 
значэння прыставак і суфіксаў спрыяе фарміраванню ў школьнікаў 
дакладнасці маўлення. Задача настаўніка – максімальна спрыяць не толькі 
разуменню вучнямі лексічнага значэння слова, але і развіццю свядомасці 
выкарыстання ў кантэксце слоў з пэўнымі прыстаўкамі і суфіксамі. 

5. Вывучэнне марфемнага складу слова мае вялікае значэнне для 
фарміравання арфаграфічных навыкаў. Гэта абумоўлена тым, што адным з 
вядучых прынцыпаў беларускага правапісу з’яўляецца марфалагічны. 
Фарміраванне навыкаў правапісу кораня, прыставак, суфіксаў, канчаткаў на 
тэарэтычнай аснове (а толькі такое пісьмо можа быць свядомым) патрабуе 
мэтанакіраванага прымянення фанетычных, словаўтваральных і 
граматычных ведаў. Таму адна з важных задач вывучэння марфемнага 
складу слова – стварэнне асновы ведаў і ўменняў, неабходных для 
фарміравання навыкаў правапісу марфем слова, і перш за ўсё кораня. 

6. Вывучэнне марфемнага складу слова заключае ў сабе вялікія 
магчымасці для развіцця разумовых здольнасцяў вучняў, у прыватнасці, для 
фарміравання ў іх спецыфічных разумовых аперацый, без якіх немагчыма 
свядома авалодаць словам як моўнай адзінкай (н-д, умення абстрагаваць 
семантычнае значэнне кораня, прыстаўкі і суфікса ад лексічнага значэння 
слова, умення вызначаць у слове значымыя часткі, умення параўноўваць 
словы з мэтай устанаўлення іх семантыка-структурнай агульнасці або 
адрознення і г.д.). Задача настаўніка –стварыць у вучэбным працэсе такія 
ўмовы, пры якіх засваенне ведаў спалучаецца з фарміраваннем адэкватных ім 
разумовых дзеянняў. 
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2. Сістэма вывучэння марфемнага складу слова вызначае: а) месца 
вывучэння марфемнага складу слова ў агульнай сістэме вывучэння 
праграмнага матэрыялу па беларускай мове; б) паслядоўнасць працы над 
такімі паняццямі, як “корань”, “аднакаранёвыя словы”, “прыстаўка”, 
“суфікс”, “канчатак”; в) узаемадзеянне паміж вывучэннем марфемнага складу 
слова і ўтварэння слоў, а таксама марфемнага складу слова і яго лексічнага 
значэння; г) сувязь працы над фарміраваннем навыкаў правапісу марфем з 
засваеннем асноў ведаў з вобласці словаўтварэння і граматыкі. 

Выдзяляюць 4 этапы сістэмы (установы агульнай сярэдняй адукацыі з 
беларускай мовай навучання): 

1. Знаёмства са зменнай і нязменай часткамі слова (асновай і 
канчаткам), выдзяленне канчатка і асновы (2 клас). 

2. Знаёмства з асаблівасцямі аднакаранёвых слоў і кораня слова; 
назіранні над аднастайным напісаннем кораня ў аднакаранёвых словах (3 
клас). 

3. Вывучэнне спецыфікі і ролі ў мове прыставак, суфіксаў; 
азнаямленне з сутнасцю марфалагічнага прынцыпу правапісу; фарміраванне 
навыку правапісу кораня і прыстаўкі (3 клас). 

4. Паглыбленне ведаў пра марфемны склад слова і элементы 
словаўтварэння ў сувязі з вывучэннем назоўніка, прыметніка, дзеяслова; 
фарміраванне навыкаў правапісу склонавых канчаткаў назоўнікаў і 
прыметнікаў, асабовых канчаткаў дзеясловаў (4 клас). 

Цяжкасць засваення канчатка малодшымі школьнікамі абумоўлена 
тым, што канчатак з’яўляецца знешнім сродкам выражэння граматычных 
значэнняў слоў. Не ведаючы граматычных значэнняў слова, вучні не могуць 
усвядоміць і функцыі канчатка. Акрамя таго, для канчатка характэрна 
поліфункцыянальнасць. Традыцыйна вывучэнне канчатка пачынаюць з 
раскрыцця дзвюх яго прымет: канчатак – зменная частка слова, якая служыць 
для сувязі слоў у сказе. Аснову вылучаюць як частку слова без канчатка. 

Азнаямленне з аднакаранёвымі словамі і коранем. Асноўныя задачы 
этапу: 

- прыступіць да фарміравання паняцця “аднакаранёвыя словы”; 
- пазнаёміць з асаблівасцямі кораня; 
- правесці назіранні над аднастайным напісаннем кораня ў 

аднакаранёвых словах; 
- узбагаціць маўленне вучняў аднакаранёвымі словамі. 
Фарміраванне паняцця “аднакаранёвыя словы” звязана з засваеннем 

дзвюх іх істотных прымет: семантычнай агульнасці і структурнай агульнасці. 
У працэсе навучання неабходна перш за ўсё ствараць умовы для 
ўсведамлення вучнямі сукупнасці названых прымет. Для таго, каб развіць у 
малодшых школьнікаў уменне вызначаць роднасныя словы па дзвюх 
істотных прыметах, праводзіцца супастаўленне аднакаранёвых слоў і 
сінонімаў(холад, халодны, сцюжа), а таксама супрацьпастаўленне 
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аднакаранёвых слоў і слоў, якія маюць корні-амонімы (гара - горны, гора  - 
гараваць). 

Вывучэнне аднакаранёвых слоў уключае ў сябе назіранні над 
аднастайным напісаннем у іх кораня. Гэтыя назіранні ствараюць аснову для 
свядомага напісання парных звонкі і глухіх зычных кораня. 

Вывучэнне спецыфікі і ролі ў мове прыставак, суфіксаў. На гэтым 
этапе вырашаюцца наступныя задачы: 

• фарміраванне паняццяў “прыстаўка”, “суфікс”; 
• развіццё ўяўленняў пра ўзаемасувязь паміж лексічным значэннем 

слова і яго марфемным складам; 
• фарміраванне навыку правапісу злітнага і графічна правільнага 

напісання прыставак; 
• развіццё ўмення свядома выкарыстоўваць у маўленні словы з 

прыстаўкамі і суфіксамі. 
Істотнымі прыметамі прыстаўкі з’яўляюцца: а) яе словаўтваральная 

функцыя (радзей - формаўтваральная); б) месца ў адносінах да кораня; в) 
прыстаўкі часцей утвараюць новае слова таго ж лексіка-семантычнага 
разраду, што і зыходнае. Засваенне малодшымі школьнікамі 
словаўтваральнай ролі прыставак адбываецца найбольш паспяхова пры 
ўмове раскрыцця іх семантычнага значэння. З семантычнай роляй прыставак 
зручней знаёміць вучняў на прыкладзе дзеясловаў, бо для дзеясловаў 
прэфіксальны спосаб утварэння з’яўляецца найбольш тыповым. Для 
азнаямлення з семантыкай прыставак можна выкарыстоўваць і 
аддзеяслоўныя назоўнікі (выхад, уваход, пераход). 

Для ўсведамлення вучнямі словаўтваральнай ролі прыставак у 
адзінстве з іх сэнсавым значэннем выкарыстоўваюць такія групы 
практыкаванняў: 

• Заданні, заснаваныя на параўнанні аднакаранёвых слоў, 
семантычнае адрозненнетпаміж якімі абумоўлена рознымі прыстаўкамі 

• Заданні на параўнанне адной і той жа прыстаўкі ў розных словах 
або параўнанне прыставак, якія маюць блізкае значэнне. 

• Лексіка-граматычны і лексіка-стылістычны аналіз тэксту. 
• Разам з назіраннямі над семантыкай і словаўтваральнай роляй 

прыставак праводзіцца праца над фарміраваннем навыку злітнага і графічна 
правільнага напісання прыставак. 

Асноўная задача вывучэння суфікса – пазнаёміць вучняў з роляй 
суфіксаў у слове і на гэтай аснове развіваць у школьнікаў уменне свядома 
выкарыстоўваць словы з суфіксамі ў сваім маўленні. Важна наблізіць вучняў 
да разумення таго, што пры дапамозе суфікса можна ўтвараць слова з новым 
лексічным значэннем, а таксама надаць слову тое ці іншае сэнсавае адценне. 
У пачатковых класах дзеці знаёмяцца з напісаннем найбольш ужывальных у 
дзіцячым маўленні суфіксаў, якія маюць нязменнае графічнае напісанне (-
 аньк-, -еньк- і г.д.). Праца па засваенні функцыі суфікса ў слове спалучаецца 
з высвятленнем семантыкі некаторых суфіксаў і з вызначэннем граматычных 
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прымет вытворнага слова (н-д, якой часцінай мовы яно з’яўляецца). Станоўчы 
ўплыў на засваенне істотных прымет суфіксаў аказваюць наступныя ўмовы:  
абстрагаванне сэнсавага адцення, якое надае суфікс лексічнаму значэнню 
слова; апора на жыццёвыя назіранні вучняў з мэтай раскрыцця семантыкі 
суфікса і яго словаўтваральнай ролі; прымяненне нагляднасці. Усведамленню 
вучнямі ролі суфікса спрыяе супастаўленне яго з прыстаўкай і канчаткам. 
Суфікс параўноўваецца з прыстаўкай з мэтай знаходжання падабенства па 
іх словаўтваральнай ролі і адрознення з улікам таго месца, якое яны 
займаюць у слове. Суфіксы параўноўваюцца з канчаткам для таго, каб 
папярэдзіць іх атаясамліванне ў свядомасці вучняў. Параўнанне праводзіцца 
на аснове высвятлення словаўтваральнай ролі суфікса і формаўтваральнай 
ролі канчатка. 

Мэта чацвёртага этапу – паглыбленне ведаў пра словаўтваральную 
ролю прыставак і суфіксаў, формаўтваральную ролю канчаткаў; а таксама 
падрыхтоўка вучняў да разумення асаблівасцяў утварэння назоўнікаў, 
прыметнікаў і дзеясловаў. 

Пры вывучэнні словаўтварэння асноўная цяжкасць для вучняў не 
толькі пачатковых, але і старшых класаў – правільна вызначыць слова, ад 
якога ўтварылася дадзенае слова. Улічваючы, з аднаго боку, гэтую цяжкасць, 
з другога – важнасць разумення вучнямі спосабу ўтварэння слова для 
раскрыцця яго лексічнага значэння, мэтазгодна ў працэсе вывучэння часцін 
мовы праводзіць такія практыкаванні, якія рыхтуюць вучняў да 
ўсведамлення сувязі вытворнага і ўтваральнага слоў. 

Пры працы над складам слова найбольш эфектыўнымі з’яўляюцца 
такія віды практыкаванняў: 

• Лексіка-словаўтваральны аналіз тэксту. 
• Замена разгорнутага тлумачэння лексічнага значэння слова 

падборам роднаснага слова. (Назаві адным словам: Рыба, якая жыве ў моры. 
– Марская.) 

• Складанне сказаў з аднакаранёвымі словамі розных часцін мовы. 
• Словаўтваральныя заданні.. 
Пра ўзровень усведамлення ролі той або іншай марфемы настаўнік 

можа меркаваць па наступных паказчыках: 
- уменне выдзеліць марфему са слова; 
- уменне самастойна падабраць слова пэўнага марфемнага складу; 
- уменне тлумачыць ролю марфемы ў слове; 
- уменне правільна выкарыстоўваць у сказе словы з прыстаўкамі і 

суфіксамі. 
 
Літаратура 
1. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных 

классах: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 
заведений / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. М., 2002. 
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2. Методыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах. / Пад. 
рэд. А. П. Шанько.  Мiнск, 1986. 

 
Методыка вывучэння элементаў марфалогіі ў пачатковых класах. 

Фарміраванне арфаграфічнага навыку пры вывучэнні элементаў 
марфалогіі 

 
1. Сістэма вывучэння назоўніка. 
2. Сістэма вывучэння прыметніка. 
3. Сістэма вывучэння дзеяслова. 
4. Вывучэнне займенніка, прыслоўя і прыназоўніка ў пачатковых 

класах 
 
Праграма па беларускай мове для 2-4 класаў не прадугледжвае 

спецыяльнага азнаямлення вучняў з падзелам часцін мовы на самастойныя і 
службовыя, але ў практычным плане настаўнік паведамляе дзецям прыметы, 
па якіх часціны мовы падзяляюцца на дзве ўказаныя групы. 

Дастаткова глыбока ў пачатковых класах вывучаюцца такія 
самастойныя часціны мовы як назоўнік, прыметнік, дзеяслоў 

Назоўнік, прыметнік, і дзеяслоў вучні пачатковых класаў 
усведамляюць з 5 бакоў: 1) што абазначае слова, 2) на якія пытанні адказвае, 
3) як змяняецца або якія мае пастаянныя катэгорыі, 4) якім членам сказа 
з’яўляецца, 5) якія мае канчаткі; як утвараецца. Па гэтых 5 параметрах вучні 
праводзяць і супастаўленне вывучаемых часцін мовы. Уменне размяжоўваць 
часціны мовы фарміруецца у вучняў з апорай на валоданне сукупнасцю 
прымет. 

Матэрыял па марфалогіі падаецца ў праграме па моведля 2–4 класаў па 
лінейна-канцэнтрычным прынцыпе 

Па меры вывучэння паступова паглыбляюцца веды пра граматычныя 
прыметы кожнай часціны мовы. 2 клас уключае правядзенне класіфікацыі 
слоў з улікам пытання, на якое яны адказваюць. 3 клас з’яўляецца 
цэнтральным у фарміраванні паняцця “часціна мовы”. Вучні знаёмяцца з 
роляй кожнай з іх (часціны мовы) ў мове, з абагульненым лексічным 
значэннем, з катэгорыямі роду, ліку, часу (у дзеясловаў), з функцыяй у сказе. 
У 4 класе паглыбляюцца веды пра марфолага-сінтаксічны бок кожнай 
часціны мовы: змяненне назоўнікаў і прыметнікаў па склонах, дзеясловаў па 
асобах. Значнае месца займае фарміраванне навыкаў правапісу канчаткаў. 

У азнаямляльным плане вучні 4 клса знаёмяцца з такімі самастойнымі 
часцінамі мовы як займеннік і прыслоўе. Вывучаюцца толькі асабовыя 
займеннікі. Гэты матэрыял неабходны дзецям, каб пазнаёміцца ў далейшым 
са спражэннем дзеяслова, а таксама для арганізацыі працы па развіцці 
культуры маўлення. Пры знаёмстве з прыслоўем звяртаецца ўвага на тое, што 
гэта нязменная часціна мовы, на яе ролю ў сказе і сувязь з іншымі словамі ў 
сказе. 
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Сярод службовых часцін мовы ў пачатковых класах дастаткова 
падрабязна разглядаецца прыназоўнік. (У 1 і 2 класах асноўная задача 
заключаецца ў развіцці ў дзяцей умення выдзяляць прыназоўнік як слова з 
маўленчай плыні і пісаць яго асобна ад іншых слоў. У 3 класе прыназоўнікі 
супастаўляюцца з прыстаўкамі з мэтай замацавання навыку асобнага 
напісання прыназоўнікаў і злітнага напісання прыставак. У 4 класе пры 
вывучэнні склонаў назоўнікаў дзеці даведваюцца, з якімі склонамі 
выкарыстоўваюцца некаторыя з прыназоўнікаў. У 4 класе праграмай 
прадугледжваецца знаёмства вучняў з раздзельным напісаннем 
прыназоўнікаў і асабовых займеннікаў.)  

У азнаямляльным плане (без увядзення тэрміна) разглядаюцца часціца 
(пры разгдядзе правапісу не з дзеясловамі) і прыназоўнік (пры знаёмстве са 
сродкамі сувязі аднародных членаў у сказе). 

Для таго, каб паспяхова развіваць маўленне малодшых школьнікаў, 
праграма рэкамендуе ў працэсе вывучэння часцін мовы праводзіць працу над 
сінонімамі, антонімамі, пазнаёміць вучняў з мнагазначнасцю слоў, 
выкарыстаннем слова ў прамым і пераносным сэнсе. 

1. Сістэма працы над тэмай “назоўнік”– гэта мэтанакіраваны працэс, які 
прадугледжвае пэўную паслядоўнасць вывучэння граматычных прымет і 
абагульненага лексічнага значэння дадзенай часціны мовы, навукова 
абгрунтаваная ўзаемасувязь, а таксама паступовае ўскладненне 
практыкаванняў, якія маюць канчатковую мэту – фарміраванне навыкаў 
дакладнага выкарыстання назоўнікаў у маўленні і правільнае іх напісанне. 

Задачы вывучэння назоўніка ў 2 – 4 класах: 1) фарміраванне лексіка-
граматычнага паняцця “назоўнік”; 2) авалоданне ўменнем адрозніваць па 
пытанні адушаўлёныя і неадушаўлёныя назоўнікі (без тэрміна); 3) 
фарміраванне ўмення пісаць з вялікай літары прозвішчы, імёны людзей, 
мянушкі жывёл, некаторыя геаграфічныя назвы; 4) азнаямленне з родам 
назоўнікаў; 5) развіццё ўмення змяняць назоўнікі па ліках; 6) выпрацоўка 
навыку правапісу склонавых канчаткаў назоўнікаў; 7) узбагачэнне слоўніка 
вучняў новымі назоўнікамі (у прыватнасці, назоўнікамі – сінонімамі і 
антонімамі); 8) авалоданне аперацыямі аналізу, параўнання слоў і 
абагульнення. 

Падрыхтоўчы этап працы (1 клас) супадае з перыядам навучання 
грамаце. Падрыхтоўка вучняў да ўсведамлення паняцця “назоўнік” 
заключаецца ў тым, што дзеці вучацца адрозніваць прадмет і слова як назву 
гэтага прадмета, развіваецца ўвага да лексічнага значэння слова, пачынае 
фарміравацца ўменне класіфікаваць словы на групы з улікам іх сэнсу (словы, 
якія абазначаюць назвы птушак, садавіну, агародніну, адзенне, абутак і г.д.). 

2 клас характарызуецца спецыяльнай працай над лексічным значэннем 
назоўнікаў і іх граматычнай прыметай (адказваюць на пытанні хто? або што?, 
абазначаюць прадметы). 

У 3 класе паглыбляюцца і сістэматызуюцца веды вучняў пра лексічнае 
значэнне назоўнікаў, пра ўласныя і агульныя, адушаўлённыя і 
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неадушаўлённыя назоўнікі (без тэрмінаў); 3-класнікі знаёмяцца з катэгорыяй 
роду і ліку назоўнікаў. 

Асноўная задача працы над назоўнікамі ў 4 класе – навучыць правільна 
выкарыстоўваць склонавыя формы назоўнікаў у маўленні і беспамылкова 
пісаць склонавыя канчаткі. Сістэма працы над назоўнікамі ў 4 класе ўмоўна 
падзяляецца на 4 ступені. 

1ступень – знаёмства са скланеннем як змяненне канчаткаў назоўнікаў 
па пытаннях у залежнасці ад сувязі слоў у сказе; вывучэнне асаблівасцяў 
кожнага са склонаў. 

2 ступень – 1, 2 і 3-е скланенне назоўнікаў. На гэтым этапе ў вучняў 
фарміруецца ўменне вызначаць скланенне назоўнікаў па роду і канчатку ў 
пачатковай форме. 

3 ступень – правапіс склонавых канчаткаў назоўнікаў у адзіночным 
ліку. 

4 ступень – скланенне і правапіс назоўнікаў у множным ліку. 
2. Сістэма працы над тэмай “прыметнік”– гэта мэтанакіраваны працэс, 

які прадугледжвае пэўную паслядоўнасць вывучэння граматычных прымет і 
абагульненага лексічнага значэння дадзенай часціны мовы, навукова 
абгрунтаваная ўзаемасувязь, а таксама паступовае ўскладненне 
практыкаванняў, якія маюць канчатковую мэту – фарміраванне навыкаў 
дакладнага выкарыстання назоўнікаў у маўленні і правільнае іх напісанне. 

Сістэма вывучэння прыметніка прадугледжвае паступовае 
ўскладненнеі пашырэнне матэрыялу як з боку лексікі, так і з боку граматыкі. 
У 2 кл. вучні назіраюць за лексічным значэннем прыметнікаў, вучацца 
ставіць да іх пытанні; у 3 класе вывучаецца змяненне прыметнікаў па родах і 
ліках (у залежнасці ад назоўнікаў), а ў 4 класе – скланенне прыметнікаў і 
правапіс склонавых канчаткаў. Таму для разумення прыметнікаў важна ўжо з 
2 класа накіраваць увагу дзяцей на ўстанаўленне залежнасці прыметніка ад 
назоўніка. У 2 класе канкрэтна гэта выражаецца ў тым, што вучні 1) 
падбіраюць прымету да прадмета і 2) развіваюць уменне ўстанаўліваць пры 
дапамозе пытання сувязь слоў у сказе. 

Падрыхтоўчы этап працы (1 клас) супадае з перыядам навучання 
грамаце. Падрыхтоўка вучняў да ўсведамлення паняцця “прыметнік” 
заключаецца ў тым, што дзеці вучацца адрозніваць і называць прыметы 
прадмета, падбіраць прыметы да прадмета, развіваецца ўвага да лексічнага 
значэння слова, пачынае фарміравацца ўменне класіфікаваць словы на групы 
з улікам іх сэнсу (словы, якія абазначаюць колер, памер і інш.). 

1 этап (2 клас) характарызуецца спецыяльнай працай над лексічным 
значэннем прыметнікаў і пытаннямі, на якія яны адказваюць. 

2 этап (3 клас) у асноўным накіраваны на рашэнне 3-ох задач: 1) 
фарміраванне паняцця “прыметнік”; 2) развіццё ўмення выкарыстоўваць 
прыметнікі ў маўленні; 3) фарміраванне навыку правапісу родавых канчаткаў 
прыметнікаў. Усе 3 задачы рашаюцца ва ўзаемасувязі. 
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3 этап (4 клас) Задачы работы на дадзеным этапе: 1) удасканальванне 
ведаў пра прыметнік як часціну мовы: лексічнае значэнне прыметнікаў, іх 
змяненне па родах, ліках і склонах, залежнасць прыметніка ў сказе ад 
назоўніка; 2) развіццё ўмення дакладна выкарыстоўваць прыметнікі ў вусным 
і пісьмовым маўленні; 3) фарміраванне навыку правапісу склонавых 
канчаткаў прыметнікаў у адзіночным і множным ліку; удасканальванне 
навыку правапісу родавых канчаткаў. Новым для вучняў 4 класа з’яўляецца 
скланенне прыметнікаў і правапіс склонавых канчаткаў. 

3. Сістэма працы над тэмай “дзеяслоў”– гэта мэтанакіраваны працэс, 
які прадугледжвае пэўную паслядоўнасць вывучэння граматычных прымет і 
абагульненага лексічнага значэння дадзенай часціны мовы, навукова 
абгрунтаваная ўзаемасувязь, а таксама паступовае ўскладненне 
практыкаванняў, якія маюць канчатковую мэту – фарміраванне навыкаў 
дакладнага выкарыстання назоўнікаў у маўленні і правільнае іх напісанне. 

Падрыхтоўка да вывучэння дзеяслова праводзіцца ў 1 класе і 
заключаецца ў развіцці ў вучняў увагі да лексічнага значэння слова, і ў 
прыватнасці дзеяслова. Адбываецца як бы назапашванне таго канкрэтнага 
матэрыялу, на аснове якога становіцца магчымым абагульненне адносна 
тыповага для дзеяслова лексіка-граматычнага значэння: абазначаюць дзеянне 
прадмета. 

Больш мэтанакіраваная праца над дзеясловамі пачынаецца ў 2 класе ў 
працэсе вывучэння тэмы “Словы, якія абазначаюць дзеянне прадмета”. 
Частка дзеясловаў мае лексічнае значэнне непасрэдна дзеяння (бяжыць, 
лятае, ідзе і г.д.). З такіх дзеясловаў і мэтазгодна пачынаць работу. 
Паступова ў дзяцей пачынае фарміравацца пашыранае разуменне дзеяння 
прадмета, уключаючы стан (хварэць, спаць), адносіны да іншага прадмета 
(здзіўляцца, ганарыцца), змяненне якасці (зелянець, жаўцець). 

Вывучэнне дзеяслова ў 3 класе. Асноўныя задачы дадзенага этапу: 1) 
фарміраванне паняцця “дзеяслоў як часціна мовы”; 2) азнаямленне са 
змяненнем дзеясловаў па ліках і часах; 3) авалоданне вучнямі ўменнем 
утвараць часавыя формы дзеясловаў, што найбольш выкарыстоўваюцца ў 
маўленні малодшых школьнікаў. Акрамя таго, навучэнцы знаёмяцца з 
неазначальнай формай дзеяслова. 

Задачы вывучэння дзеяслова ў 4 класе: 
• Паглыбіць веды вучняў пра дзеяслоў як часціну мовы (лексічнае 

значэнне дзеяслова, змяненне па ліках, часах, роля ў сказе). 
• Развіць навыкі дакладнага выкарыстання дзеясловаў у маўленні. 

З гэтай мэтай працягнуць назіранні над выкарыстаннем дзеясловаў у 
маўленні ў прамым і пераносным значэнні, над дзеясловамі-сінонімамі і 
дзеясловамі-антонімамі, часцей практыкаваць стылістычны аналіз тэксту. 

• Пазнаёміць са спражэннем дзеясловаў. Навучыць вызначаць 
асобу дзеяслова, свядома выкарыстоўваць дзеясловы ў цяперашнім, будучым 
і прошлым часе. 
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Падрыхтаваць вучняў да правапісу асабовых канчаткаў дзеяслова. 
Правесці першапачатковае знаёмства з I і II спражэннем, вучыць вызначаць 
спражэнне па трэцяй асобе множнага ліку. 

4. У азнаямляльным плане вучні 4 клса знаёмяцца з такой самастойнай 
часцінай мовы як займеннік. Вывучаюцца толькі асабовыя займеннікі. Гэты 
матэрыял неабходны дзецям, каб пазнаёміцца ў далейшым са спражэннем 
дзеяслова, а таксама для арганізацыі працы па развіцці культуры маўлення. 
Навучэнцы пачатковых класаў знаёмяцца са скланеннем асабовых 
займеннікаў. Цяжкасці тут узнікаюць у сувязі з тым, што ва ўскосных 
склонах гэтыя займеннікі маюць суплетыўныя асновы (я – мне, ты - цябе). У 
адпаведнасці з гэтымі цяжкасцямі падбіраюцца практыкаванні: вуснае і 
пісьмовае скланенне, выкарыстанне ўскосных склонаў у сказах (асабліва з 
прыназоўнікамі), рэдагаванне тэксту і ўстараненне неапраўданых паўтораў. 

У практычным выкарыстанні ў пачатковых класах сустракаюцца 
пытальныя, прыналежныя займеннікі. Пытальнымі займеннікамі дзеці 
карыстаюцца пры вызначэнні сувязі слоў у сказе, пры вызначэнні склонавых 
форм назоўнікаў, прыметнікаў, асабовых займеннікаў. Прыналежнымі 
займеннікамі (мой, мая, маё) дзеці карыстаюцца пры вызначэнні роду 
назоўнікаў. 

Пры азнаямленні з прыслоўямі ў 4 класе  дзеці назіраюць за лексічным 
значэннем прыслоўяў, іх роляй у сказе, пытаннямі, на якія яны адказваюць. 
Звяртаецца ўвага на тое, што гэта нязменная часціна мовы. Дзеці павінны 
навучыцца пазнаваць прыслоўі ў тэксце, ставіць да іх пытанні. Пры працы з 
прыслоўямі выкарыстоўваецца іх марфалагічны, марфемны  разбор, яны 
ўводзяцца ў тэксты, арганізуецца засваенне правапісу прыслоўяў. 

Методыка працы над прыназоўнікамі ў пачатковых класах. У 1 і 2 
класах асноўная задача заключаецца ў развіцці ў дзяцей умення выдзяляць 
прыназоўнік як слова з патоку маўлення і пісаць яго асобна ад іншых слоў. У 
3 класе прыназоўнікі супастаўляюцца з прыстаўкамі з мэтай замацавання 
навыку асобнага напісання прыназоўнікаў і злітнага напісання прыставак. У 
4 класе пры вывучэнні склонаў назоўнікаў дзеці даведваюцца, з якімі 
склонамі выкарыстоўваюцца некаторыя з прыназоўнікаў. У 4 класе 
праграмай прадугледжваецца знаёмства вучняў з раздзельным напісаннем 
прыназоўнікаў і асабовых займеннікаў. 

Першапачатковае вывучэнне прыназоўнікаў мае 2 асноўныя задачы: 1) 
фарміраванне навыку правапісу прыназоўнікаў (раздзельнае напісанне 
прыназоўнікаў з наступным словам, графічна правільнае іх напісанне), 2) 
засваенне дзецьмі ролі прыназоўнікаў у сказе. 

У працы з прыназоўнікамі настаўнік кіруецца наступнымі палажэннямі: 
Навучанне арганізуецца так, каб паступова падвесці вучняў да 

засваення сінтаксічнай ролі прыназоўнікаў, паколькі сінтаксічная функцыя 
з’яўляецца для прыназоўнікаў галоўнай. 

Паколькі граматычнае значэнне прыназоўніка як і лексічнае 
праяўляецца толькі ў словазлучэнні, вучні знаёмяцца з прыназоўнікамі ў 
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складзе словазлучэнняў, выдзеленых са сказа ў працэсе яго сінтаксічнага 
разбору. 

Паколькі паміж прыназоўнікам і склонам існуе пэўная ўзаемасувязь, 
мэтазгодна ў пачатковых класах паступова падводзіць дзяцей да разумення 
блізкасці сінтаксічных функцый прыназоўнікаў і склонавых канчаткаў, а 
таксама да разумення залежнасці склонавай формы ад прыназоўніка і іншага 
слова. Вучні даведваюцца, што прыназоўнік і канчатак слова з’яўляюцца 
сродкамі выражэння сувязі слоў у словазлучэнні; прыназоўнік 
выкарыстоўваецца толькі са словамі, якія змяняюцца па склонах; кожны 
прыназоўнік выкарыстоўваецца з пэўным склонам. 

 
Літаратура 
1. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных 

классах: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 
заведений / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. М., 2002. 

2. Методыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах. / Пад. 
рэд. А. П. Шанько.  Мiнск, 1986. 

 
Вывучэнне элементаў сінтаксісу і пунктуацыі ў пачатковых класах 

 
1. Вывучэнне словазлучэння. 
2. Вывучэнне сказаў і іх відаў. 
3. Вывучэнне галоўных і даданых членаў сказа. 
4. Вывучэнне аднародных членаў сказа. 
 
1. У школьным курсе беларускай мовы вялікае значэнне мае пытанне 

пра лексічную і граматычную спалучальнасць слоў у сказе. У правілах 
спалучэння слоў, у заканамернасцях утварэння розных відаў і тыпаў 
словазлучэнняў ярка праяўляецца нацыянальная спецыфіка мовы. Вывучэнне 
спалучальнасці слоў —важны аспект даследавання ў розных тэарэтычных і 
практычных адносінах: для выяўлення суадносін элементаў зместу і 
спосабаў яго выражэння, для перакладу з адной мовы на другую, у аспекце 
культуры маўлення. 

Асэнсаванне вучнямі заканамернасцяў злучэння слоў дапамагае 
зразумець сувязі, якія існуюць у структуры мовы. Авалоданне нормамі 
спалучальнасці лексем спрыяе ўзбагачэнню слоўніка вучняў, развіццю іх 
звязнага маўлення. 

Праблема спалучальнасці слоў, утварэння розных структурна-
граматычных і семантычных тыпаў словазлучэнняў даўно цікавіла 
даследчыкаў розных лінгвістычных школ і напрамкаў. Вывучэнню 
спалучальнасці слоў, адной з «самых складаных лінгвістычных з’яў» 
(Н. Д. Аруцюнава), прысвечаны лінгвістычныя даследаванні 
В. У. Вінаградава, Б. М. Галавіна, Г. А. Золатавай і інш. Праблема 
спалучальнасці слоў прыцягвае ўвагу і вучоных-метадыстаў 
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(Г. А. Фамічовай, Н. І. Палітавай, І. У. Пракаповіч, Г. А. Валошанкі, 
В. У. Протчанкі і інш.), бо паняцце пра сувязі слоў вучні атрымліваюць ужо ў 
пачатковых класах. Школьнікі практычна знаёмяцца: 1) са спосабамі 
пашырэння розных часцін мовы; 2) са спосабамі пашырэння словазлучэнняў, 
іх сувязямі; 3) з тыповымі ўласцівасцямі спалучэння слоў у структуры сказа.  

У сучаснай лінгвістыцы выдзяляюць семантычную, лексічную, 
марфалагічную, марфолага-сінтаксічную, стылістычную спалучальнасць, а ў 
практыцы навучання найбольш мэтазгодны традыцыйны падзел яе на 
граматычную (сінтаксічную) і лексічную. Калі разглядаюцца спалучэнні 
граматычных формаў, то гавораць звычайна пра граматычную 
спалучальнасць, калі ўлічваецца лексічнае напаўненне гэтых формаў — пра 
лексічную. Два гэтыя віды спалучальнасці як розныя аспекты адной і той жа 
з’явы знаходзяцца ва ўзаемадзеянні. 

У лінгвістычных даследаваннях разглядаецца спалучальнасць як 
агульная ўласцівасць слова (або класа слоў) спалучацца з іншымі словамі, а 
словазлучэнне як прыватны выпадак, дзе слова рэалізуе свае спалучальныя 
магчымасці. Словазлучэнне — гэта сінтаксічная адзінка, якая ўтвараецца 
злучэннем двух і больш знамянальных слоў (слова і словаформы) на аснове 
падпарадкавальнай граматычнай сувязі — дапасавання, кіравання або 
прымыкання — і тых адносін, якія ўзнікаюць у выніку гэтай сувязі 
Практычная накіраванасць школьнага курса беларускай мовы, 
функцыянальна-стылістычны аспект яго выкладання патрабуюць актывізацыі 
працы над фарміраваннем і ўдасканальваннем навыкаў правільнага 
выкарыстання моўных сродкаў у мэтах камунікацыі. Устаноўлена, што 
найбольшая колькасць сінтаксічных памылак дапускаецца вучнямі менавіта ў 
словазлучэнні: гэта памылкі ў кіраванні і дапасаванні.  

У працы са словазлучэннем трэба ўлічваць: 1) структуру, гэта значыць 
словы, што ўваходзяць у яго склад, пытанне, якое можна паставіць ад 
галоўнага слова да залежнага, выкарыстанне прыназоўніка (калі ён ёсць), 
неабходныя формы дапасавання і кіравання — склон, лік; 2) семантыку 
словазлучэння, якое выражае адзінае, але расчлянёнае значэнне.  

Перш за ўсё вельмі важна, каб вучні засвоілі паняцце словазлучэння … 
і навучыліся па галоўным слове знаходзіць залежнае, а па залежным — 
галоўнае. Яны павінны таксама ўсвядоміць, што словазлучэнні ўваходзяць у 
сказы, іх можна вычленіць са сказа, з імі можна скласці сказ. Паміж 
кампанентамі ў словазлучэнні ўстанаўліваецца фармальная граматычная 
залежнасць аднаго слова ад другога. На парадыгме граматычных формаў 
слова заснавана яго граматычная спалучальнасць з іншымі словамі. Форма 
залежнага кампанента вызначаецца сэнсам і марфалагічнымі асаблівасцямі 
галоўнага. 

Лексічная спалучальнасць — сукупнасць лексічных валентнасцяў 
слова. Выяўленне яе прадугледжвае вызначэнне групы слоў, з якімі гэта 
слова можа спалучацца ў звязным маўленні, і ўмоў рэалізацыі спалучэнняў. 
Лексічнае значэнне ў пэўнай ступені звязана, аднак, і з формамі граматычнай 
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сувязі. Перш за ўсё тут трэба адзначыць сувязь розных значэнняў слова з 
рознымі спосабамі яго спалучэння. Далей формы сінтаксічных сувязяў 
пэўным чынам абагульнены на аснове прыналежнасці слоў або да адной 
семантычнай групы, або да аднаго і таго ж лексічнага, словаўтваральнага 
гнязда.  

Граматычнае значэнне словазлучэння — гэта выяўленыя сінтаксічнай 
сувяззю сэнсавыя адносіны паміж яго кампанентамі, пры разглядзе якіх мы 
бяром пад увагу і канкрэтнае лексічнае напаўненне кампанентаў, і 
засяроджваемся на ўласна сінтаксічных адносінах ці рознага роду семантыка-
сінтаксічных. Граматычнае афармленне спалучэнняў, магчымых у 
адпаведнасці з лексічнымі значэннямі слоў і ўстаноўленымі семантычнымі 
нормамі дадзенай мовы, адбываецца згодна з заканамернасцямі 
граматычнага ладу гэтай мовы. 

Памылкі вучняў у парушэнні граматычнай і лексічнай спалучальнасці 
слоў паказваюць на неабходнасць мэтанакіраваных і сістэматычных 
практыкаванняў па засваенні школьнікамі правілаў, заканамернасцяў 
пабудовы словазлучэнняў у беларускай мове. Работа са словазлучэннем у 
пачатковых класах павінна быць накіравана на: 1) засваенне спалучальнасці 
дзеясловаў і назоўнікаў з іншымі словамі; 2) папярэджанне памылак у 
пабудове словазлучэнняў і ўжыванні іх; 3) выпраўленне памылак у 
пабудаваных словазлучэннях (калі яны ёсць). 

Авалоданне правіламі спалучальнасці слоў магчыма толькі тады, калі 
гэта праца будзе весціся на кожным уроку, асабліва пры вывучэнні 
лексічнага складу мовы, марфалогіі, словаўтварэння. Работа па навучанні 
спалучальнасці слоў праводзіцца ў арганічнай сувязі з моўным матэрыялам, 
які вывучаецца, і не патрабуе дадатковага часу. Нормы злучэння слоў 
засвойваюцца вучнямі ў працэсе выканання практыкаванняў, матэрыял якіх 
прадстаўляе сабой пераважна тэксты, што спрыяюць папярэджанню і іншых 
моўных памылак. Асэнсаванне падпарадкавальнай сувязі слоў, рознага тыпу 
словазлучэнняў павінна праводзіцца і ў працэсе выканання практыкаванняў 
на працягу ўсяго перыяду вывучэння сінтаксісу простага сказа. 

2. У развіцці маўлення школьнікаў вялікую ролю адыгрывае 
прадуманая, мэтанакіраваная, сістэматычная, паэтапная праца са сказам — 
асновай звязнага маўлення. Без умення выражаць асобныя думкі ў межах 
сказа і перадаваць іх у лагічнай паслядоўнасці немагчыма пабудаваць звязнае 
выказванне. Асобую ўвагу трэба ўдзяліць простаму сказу, таму што менавіта 
ён з’яўляецца асновай маўлення малодшых школьнікаў. 

Ад элементарных уяўленняў пра сказ як адзінку маўлення, якая 
выражае думку, малодшыя школьнікі пераходзяць да вывучэння галоўных і 
даданых членаў, сувязі слоў у сказе, да вывучэння сказаў з аднароднымі 
членамі. Сказ — гэта аснова для правядзення ўсёй граматыка-арфаграфічнай 
і слоўнікавай работы. 

Сказ — мінімальная адзінка камунікатыўных зносін, абодва бакі 
якой — фармальны і сэнсавы — знаходзяцца ў дыялектычным адзінстве і 
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складаным узаемадзеянні. Праца, якая накіравана на 1) папаўненне 
сінтаксічнай пазіцыі любога члена сказа розным лексічным матэрыялам, 
упарадкаваным па лексіка-семантычных групах, 2) асэнсаванне 
катэгарыяльнага значэння гэтай лексікі, 3) абгрунтаванне семантычнай 
спалучальнасці слоў у сказе, садзейнічае развіццю маўлення і мыслення 
вучняў. 

Сказ як моўная сінтаксічная адзінка, якая служыць сродкам зносін і 
паведамлення, характарызуецца трыма аспектамі: 1) сэнсавай арганізацыяй, 
якая «адлюстроўвае пэўныя з’явы аб’ектыўнай рэчаіснасці»; 2) фармальнай 
арганізацыяй, што «адлюстроўвае тып, структуру прэдыкатыўнай 
канструкцыі»; 3) камунікатыўнай арганізацыяй, якая «адлюстроўвае 
камунікатыўную мэтаўстаноўку паведамлення, змешчаную ў сказе». Першы 
і трэці аспекты ўтвараюць сэнсавы бок сказа, другі — фармальны. 

Настаўніку неабходна навучыць дзяцей адрозніваць інфармацыйную 
семантыку сказа [3] — канкрэтны сэнс з рознымі напластаваннямі 
эмацыянальна-экспрэсіўнага і стылявога характару. Семантыка сказа 
абумоўлена лексічным значэннем слоў, парадкам іх размяшчэння, 
эмацыянальна-экспрэсіўнымі і стылявымі асаблівасцямі. Пры гэтым трэба 
засяродзіць увагу вучняў на інтанацыі, якая з’яўляецца сродкам, здольным 
уносіць сэнсавыя змены ў сказ і яго стылявую афарбоўку. Фармальны бок 
сказа звязаны з асаблівасцямі функцыянавання сказа, яго будовай, з 
наяўнасцю пэўных кампанентаў (членаў сказа) і ўзаемаадносінамі паміж імі. 

На сэнсавы бок сказа вялікі ўплыў аказвае інтанацыя. Пры навучанні 
выразнаму чытанню ў сувязі з курсам сінтаксісу і пунктуацыі перад 
настаўнікам стаяць наступныя задачы: 1) развіць маўленчы слых вучняў, гэта 
значыць навучыць слухаць і чуць вуснае маўленне; 2) навучыць правільна 
інтанаваць сказы з улікам знакаў прыпынку; 3) навучыць чытаць і гаварыць 
ярка, выразна. 

Даследчыкі дзіцячага маўлення, як педагогі, так і псіхолагі, 
адзначаюць, што звычайна ў пачатковых класах звяртаецца мала ўвагі на 
інтанацыйны слых, на ўменне чуць інтанацыю канца сказа і пералічальную; у 
той жа час даказана, што з развіццём інтанацыйнага слыху павышаецца 
агульная моўная культура вуснага маўлення. Неабходна вучыць дзяцей 
інтанацыйна выдзяляць сказ з маўленчай плыні. Малодшыя школьнікі 
знаёмяцца з апавядальным сказам, у якім абазначана паступовае павышэнне 
голасу да сярэдзіны сказа, паўза (часцей паміж саставам дзейніка і саставам 
выказніка) і паніжэнне голасу да канца сказа. Пры вывучэнні пабуджальных 
сказаў вучні практычна знаёмяцца з лагічным націскам. Пры знаёмстве з 
пытальнымі сказамі трэба звярнуць увагу дзяцей на тое, што ў пытальных 
словах і сканцэнтравана пытанне. На іх голас павышаецца, а потым адразу 
паніжаецца, і інтанацыя канца пытальных няклічных сказаў супадае з 
інтанацыяй канца апавядальных сказаў. У спакойным, неўсхваляваным 
маўленні нават пытальнае слова не выдзяляецца рэзка, бо і без інтанацыі, па 
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наяўнасці яго зразумела, што фраза ўтрымлівае пытанне. Таму можна 
навучыць дзяцей чытаць сказы ў дзвюх сітуацыях: спакойнай і ўсхваляванай. 

Знаёмства з клічнымі сказамі можна пачаць з назірання над узорным 
чытаннем настаўніка, які вымаўляе адну і тую ж фразу з рознымі пачуццямі, 
а дзеці павінны вызначыць, якое пачуццё выражана, і расказаць, у якіх 
умовах гэта можа адбывацца. Па-за звязным тэкстам або па-за пэўнай 
сітуацыяй выразнае чытанне клічных сказаў не атрымліваецца.  

Неразвітыя і развітыя сказы школьнікі чытаюць з паўзай паміж групай 
дзейніка і выказніка. Гэта вельмі карысна, бо яшчэ раз вучыць дзяленню 
сказаў на такты. 

Настаўніку неабходна вучыць дзяцей вымаўляць сказы з аднароднымі 
членамі з інтанацыяй пералічэння. На думку В. Н. Галімавай, галоўнае тут — 
«не лагічны націск, а аднатоннасць, аднатыпнасць вымаўлення. Дасягаецца 
яна ў першую чаргу паўзамі: кожны аднародны член вымаўляецца як бы 
асобна, чаго не бывае з іншымі словамі ў няклічным сказе. Паўзы паміж 
аднароднымі членамі аднолькавай працягласці. Да таго ж аднародныя члены 
вымаўляюцца … рытмічна» [1, с. 19].  

Праца над інтанацыйна-сэнсавым чляненнем сказа спрыяе лепшаму 
засваенню сінтаксічнай тэорыі інтанацыі, развіццю навыкаў выразнага 
чытання і павышае цікавасць вучняў да вывучэння беларускай мовы. 

3. Значэнне сказа залежыць не толькі ад лексічнага матэрыялу, але і ад 
граматычнай будовы, ад наяўнасці тых ці іншых членаў, спосабаў іх 
выражэння, парадку размяшчэння. Паняцце пра граматычную будову сказа 
фарміруецца на аснове такіх фактараў, як будова і лексіка-граматычныя 
адносіны паміж галоўнымі членамі. Агульным у будове ўсіх сказаў 
з’яўляецца наяўнасць граматычнай асновы, ад якой залежыць іх граматычнае 
значэнне.  

Пытанне пра прэдыкатыўныя адносіны і сувязі галоўных членаў 
сказа — адно з найбольш складаных і спрэчных у сучасным сінтаксісе. 
Выяўленне прыроды, сутнасці гэтай сувязі цесна звязана з вырашэннем не 
менш дыскусійнай праблемы прэдыкатыўнасці, бо ў прэдыкатыўную сувязь 
уступаюць носьбіты прэдыкатыўнага значэння як галоўнай, універсальнай 
граматычнай прыметы простага сказа. 

Члены сказа — гэта сінтаксічныя катэгорыі, функцыі якіх выконваюць 
пэўным чынам арганізаваныя формы слоў. Метадалагічнай  асновай 
кваліфікацыі галоўных членаў сказа (дзейніка і выказніка) з’яўляецца іх 
вызначэнне на аснове лексіка-граматычных сродкаў выражэння катэгорыі 
прэдыкатыўнасці, трох значэнняў, што складаюць яе: мадальнасці, 
тэмпаральнасці, персанальнасці. 

Дзейнік можна ахарактарызаваць: 1) з граматычнага пункту 
гледжання як адзіны або дадатковы паказчык катэгорыі персанальнасці; 2) 
з семантычнага пункту гледжання як член сказа, які называе асобу ці 
прадмет, што характарызуюцца па іх якасці, уласцівасці, прыналежнасці, 
стану або працэсуальнай прымеце, дзеянні. Паняцце гэта неабходна 
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фарміраваць, кіруючыся прынцыпам пастаяннага пашырэння граматычных 
уяўленняў вучняў пра дзейнік. 

Выказнік павінен быць вызначаны як асноўны паказчык катэгорыі 
прэдыкатыўнасці: мадальнасці, тэмпаральнасці і (часта) персанальнасці. 

Сувязь галоўных членаў вучні выявяць, калі ўстановяць магчымасць 
пастаноўкі лагічных пытанняў ад дзейніка да выказніка і ад выказніка да 
дзейніка 

Сказ, што складаецца толькі з дзейніка і выказніка або ў якім думка ці 
пачуцце перадаюцца адным галоўным членам у форме дзейніка ці выказніка, 
называецца неразвітым. Сказ, у якім акрамя граматычнай асновы ёсць 
даданыя члены, называецца развітым. Мэтазгодна паказаць дзецям, што 
большасць даданых членаў уваходзіць у сказ праз словазлучэнне, паясняючы 
галоўныя ў граматычных і сэнсавых адносінах словы. 

Хоць у праграме па мове для пачатковых класаў не патрабуецца 
дзялення на віды даданых членаў, пры аналізе сказа настаўніку важна вучыць 
дзяцей устанаўліваць сувязь паміж словамі не толькі на аснове пытання, але і 
праз вызначэнне адносін, якія выражаюцца спалучэннем двух слоў. 
Напрыклад, пры аналізе сказа Хведзька асцярожна выглянуў з-за куста 
трэба навучыць дзяцей не толькі ставіць пытанні ад галоўнага слова да 
залежнага (выглянуў як? — асцярожна; выглянуў адкуль? з-за чаго? — з-за 
куста), але і вызначаць адносіны: спосабу дзеяння (выглянуў асцярожна), 
месца (выглянуў  з-за куста). Здольнасць слоў, іх формаў і спалучэнняў 
выконваць ролю таго ці іншага даданага члена ў сказе абумоўлена іх 
марфалагічнай прыродай, пазіцыяй і сэнсам. У час аналізу сказа неабходна 
ўлічваць значэнне кампанентаў, якія ўступаюць у сувязь паміж сабой, і 
значэнне сінтаксічных адносін, што ўстанаўліваюцца паміж імі. Іменна 
сінтаксічныя адносіны могуць выступаць тым граматычным паказчыкам, на 
аснове якога кваліфікуюцца члены сказа. Таму пры выяўленні граматычнага 
значэння апошніх трэба ўлічваць кантэкст. 

Практычна выяўленне даданых членаў сказа павінна пачынацца з 
вычлянення граматычнай асновы і тых формаў слоў, якія ўступаюць у сувязь 
паміж сабой спачатку ў групе дзейніка, а затым у групе выказніка, з 
даследавання сэнсава-граматычных адносін паміж словаформамі. Паколькі 
даданыя члены разглядаюцца ў школе як члены сказа, яго структурныя 
элементы, эфектыўнасць іх вывучэння павінна ацэньвацца і з пазіцый таго, 
ці спрыяе такое засваенне несупярэчліваму, паслядоўнаму аналізу структуры 
сказа, а таксама авалоданню гэтай камунікатыўнай сінтаксічнай адзінкай.  

4. Далейшае паглыбленне ведаў малодшых школьнікаў пра будову 
сказа адбываецца пры знаёмстве з паняццем «аднародныя члены сказа». 
Функцыянальная аднароднасць моўных адзінак — адна з вузлавых праблем 
сінтаксісу. Яна звязана з такімі асноўнымі яго паняццямі, як сказ і 
словазлучэнне, падпарадкаванне і спалучэнне, сінтаксічная функцыя і 
семантыка-сінтаксічныя адносіны. Асноўнай прыметай аднароднасці членаў 
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сказа з’яўляецца тоеснасць іх функцый, абумоўленая тым, што ў структуры 
сказа яны займаюць адно сінтаксічнае месца.  

Сказамі з аднароднымі членамі дзецям даводзіцца карыстацца на ўсіх 
уроках з першых дзён навучання, бо такія канструкцыі шырока ўжываюцца 
ва ўсіх стылях маўлення, у розных маўленчых сітуацыях. Асэнсаванне 
аднароднасці як самастойнай моўнай з’явы адбываецца паступова ў працэсе 
аналізу і сінтэзу сказаў пры выкананні практыкаванняў, якія, на думку 
В. У. Протчанкі, умоўна можна згрупаваць у наступныя тыпы: лагічна-
граматычныя, інтанацыйна-граматычныя, сэнсава-інтанацыйныя і 
пунктуацыйныя Гэтыя тыпы заданняў выконваюцца на ўсіх этапах 
навучання. Упершыню з паняццем аднароднасці знаёмяцца вучні 4 класа. 
Але малодшыя школьнікі шырока выкарыстоўваюць у маўленні сказы з 
аднароднымі членамі ўжо ў 2 і 3 класах. У пачатковай, а затым пры 
вывучэнні марфалогіі на сінтаксічнай аснове ў сярэдняй школе вучні 
засвойваюць іх на лагічна-граматычнай аснове. Пад увагу прымаецца 
пераважна тое, што аднародныя члены сказа адказваюць на адно пытанне і 
паясняюць адно і тое ж слова ў сказе. Лагічна-граматычныя практыкаванні 
дапамагаюць выявіць лексіка-граматычныя класы слоў, якія адносяцца да 
адной семантычнай групы, выконваюць аднолькавую функцыю, маюць 
суадносныя формы. 

Сінтаксічнае раўнапраўе аднародных членаў абумоўлівае асобы 
характар сувязі паміж імі — злучальны. Разам з тым сінтаксічная 
раўнацэннасць аднародных членаў абумоўлена характарам іх сувязі. 
Асноўны матэрыяльны сродак выражэння злучальнай сувязі — злучальныя 
злучнікі. Злучальныя злучнікі з’яўляюцца не толькі паказчыкам сувязі, але і 
сродкам выражэння разнастайных семантыка-сінтаксічных адносін паміж 
членамі аднароднага рада. Таму трэба звяртаць увагу на працу са злучнікамі, 
якія злучаюць аднародныя члены сказа, ужо ў пачатковых класах. І хоць 
малодшыя школьнікі не размяжоўваюць спалучальных, супастаўляльных, 
супраціўных, размеркавальных, далучальных злучнікаў, у практыкаванні 
карысна ўключаць усе іх віды. Неабходна знаёміць вучняў з разнастайнымі 
злучальнымі злучнікамі, з сінанімічнымі адносінамі, што ўзнікаюць паміж 
імі. 

Важным сродкам выражэння злучальнай сувязі з’яўляецца інтанацыя. 
Прычым, трэба казаць пра інтанацыю аднароднасці, а не толькі пра 
пералічальную інтанацыю, таму што апошняя — толькі разнавіднасць 
першай. Таму лагічна-граматычныя практыкаванні заўсёды суправаджаюцца 
інтанацыйна-граматычнымі і пунктуацыйнымі, а пры неабходнасці і сэнсава-
інтанацыйнымі. 

Асобнай групай вусных заданняў з’яўляюцца інтанацыйна-
граматычныя. Яны дапамагаюць школьнікам авалодаць рытміка- 
меладычным ладам мовы, спрыяюць выпрацоўцы трывалых навыкаў 
літаратурнага вымаўлення. У працэсе іх выканання школьнікі вучацца 
распазнаваць на слых і правільна інтанаваць сказы з аднароднымі членамі, 
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засвойваюць, што інтанацыя ўдзельнічае ў забеспячэнні сувязі слоў і ў 
пэўных умовах самастойна адлюстроўвае лагічна-сінтаксічныя адносіны 
паміж формамі слоў у сказе. Сэнсава-інтанацыйныя практыкаванні 
дапамагаюць зразумець інтанацыю як сродак, дзякуючы якому можна 
дасягнуць найбольшага эфекту пры перадачы паведамлення. Выконваючы 
інтанацыйна-граматычныя і сэнсава-інтанацыйныя практыкаванні, вучні 
засвойваюць інтанацыю аднароднасці. Яны ўсведамляюць аднатоннасць, 
аднатыпнасць вымаўлення, якія дасягаюцца ў першую чаргу паўзамі. Пры 
выкананні пунктуацыйных практыкаванняў трэцякласнікі даведваюцца, што 
на пісьме паміж аднароднымі членамі сказа ставіцца коска. Дзеці знаёмяцца з 
коскай у радзе аднародных членаў, звязаных як бяззлучнікавай сувяззю, так і 
злучальнай пры дапамозе злучнікаў і, а, але. 

У сістэме сінтаксічных адзінак выдзяляецца і такая, як складаны сказ. 
Яна ўяўляе сабой інтанацыйнае і структурна-семантычнае адзінства, у 
склад якога ўваходзяць часткі, канструктыўна падобныя да простых сказаў, 
хаця ў складзе складанага яны не маюць інтанацыйнай і сэнсавай 
закончанасці, таму не могуць лічыцца сказамі, а толькі прэдыкатыўнымі 
адзінкамі. У абагульненым выглядзе патрабаванні методыкі вывучэння 
складанага сказа фармулююцца так: а) арыентацыя вучняў на лагічныя, 
граматычныя і стылістычныя значэнні гэтых сінтаксічных адзінак; 
б) максімальная ўвага да іх будовы, інтанацыі, сэнсу, сферы ўжывання і 
выяўленчых магчымасцяў; в) асэнсаванне сувязяў і адносін паміж часткамі 
складаных сказаў і сінтаксічнымі адзінкамі блізкай і няблізкай будовы; 
г) складанне сінанімічных адзінак на аснове аналізу будовы, семантыкі і 
стылявой прыналежнасці першапачатковага варыянту; д) увага да 
лінгвістычных і педагагічных задач, якія могуць быць вырашаны ў працэсе 
асэнсавання сінтаксісу, не парушаючы структуры і логікі пабудовы 
школьнага курса мовы. 

Малодшым школьнікам важна ў практычным плане авалодаць 
складаным сказам як адной з асноўных сінтаксічных адзінак. Настаўніку 
неабходна мэтанакіравана знаёміць вучняў з будовай і значэннем названых 
сказаў. Ужо на гэтым этапе навучання  дзеці выконваюць даступны іх 
узросту і моўнай падрыхтоўцы аналіз. Перш-наперш яны вучацца выяўляць і 
падкрэсліваць граматычныя асновы ў складаных сказах, абазначаць межы 
частак, інтанаваць такія канструкцыі па-за кантэкстам і ў кантэксце. Трэба 
звярнуць увагу на тое, што адна частка можа залежаць ад другой. Дзеці 
знаёмяцца са злучнікамі і злучальнымі словамі (і, а, але, які, калі, як, бо), якія 
служаць для сувязі частак у складаным сказе. Элементарныя назіранні над 
апошнім дазваляюць паведаміць пра пастаноўку коскі ў складаназлучаных і 
складаназалежных сказах. Але на гэтым этапе навучання для аналізу бяруцца 
толькі сказы, якія складаюцца з дзвюх частак. Дзеці павінны правільна 
карыстацца названай сінтаксічнай адзінкай пры напісанні пераказаў, 
сачыненняў. У гэтай сувязі важнае значэнне набываюць такія практыкаванні: 
расчляненне сказаў на кампаненты, асэнсаванне саставу апошніх, іх ролі і 
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месца ў сказе, выяўленне відаў, спосабаў і сродкаў сувязі паміж 
кампанентамі; складанне схем сказаў і іх частак, а таксама пабудова 
падобных сінтаксічных канструкцый па схемах. Шмат увагі трэба ўдзяляць 
фарміраванню інтанацыйных, пунктуацыйных і стылявых навыкаў. 

Такім чынам, граматычная будова сказа і яго сэнсавае напаўненне 
ўзаемазвязаны. Будова сказа, наяўнасць пэўных кампанентаў, парадак іх 
размяшчэння, узаемаадносіны паміж імі заўсёды звязаны мэтай 
паведамлення, залежаць ад той думкі, якую трэба выказаць. Інфармацыйная 
семантыка ў сваю чаргу залежыць ад узаемаадносін паміж словаформамі. 
Значыць, сэнсавы і фармальны бакі сказа неабходна разглядаць і вывучаць ва 
ўзаемасувязі. 

У цэнтры ўвагі настаўніка і вучня павінна быць інтанацыя, таму што 
яна з’яўляецца сродкам выражэння граматычнага і лексічнага зместу 
выказвання. 

Знаёмства з аднароднымі членамі сказа мае на мэце дапамагчы 
малодшым школьнікам: 1) асэнсаваць аднароднасць як моўную з’яву; 
2) усвядоміць асобы характар сувязі (злучальны) паміж аднароднымі 
членамі; 3) пазнаёміцца са злучнікамі і, а, але; 4) навучыцца перадаваць 
пералічэнне голасам, успрымаць на слых сказы з пералічэннем; 5) засвоіць 
правілы пастаноўкі коскі паміж аднароднымі членамі; даведацца, што ў 
такіх сказах могуць сустракацца двукроп’е, кропка з коскай, працяжнік; 6) 
выпрацаваць уменне складаць сказы з аднароднымі членамі і шырока 
выкарыстоўваць іх у звязным маўленні (вусным і пісьмовым). 

У пачатковых класах трэба фарміраваць навыкі, неабходныя для таго, 
каб вучні правільна карысталіся складанымі сказамі пры перадачы зместу 
паведамленняў. Настаўніку неабходна выпрацоўваць у школьнікаў уменне 
выяўляць гэтыя сінтаксічныя адзінкі, расчляняць іх, знаходзіць сродкі сувязі 
частак, складаць сказы і правільна афармляць іх на пісьме. 

Такая праца з’яўляецца асноўным звяном у сістэме практыкаванняў, 
якія рыхтуюць дзяцей да пісьмовых пераказаў і сачыненняў. Яна вядзецца 
сістэматычна і не абмяжоўваецца ні каляндарным тэрмінам, ні тэмай 
урокаў. 
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Вывучэнне беларускай мовы ў школах з рускай мовай навучання 

Мэта вывучэння беларускай мовы у школах з рускай мовай 
навучання -фарміраванне моўных, маўленча-камунікатыўных уменняў і 
лінгвакультурных уяўленняў малодшага школьніка. 

Задачы: 
 набыццё вучнямі моўных ведаў і фарміраванне моўных уменняў і 

навыкаў, неабходных для рэалізацыі практычнай маўленчай дзейнасці на 
беларускай мове;  

 фарміраванне ў вучняў маўленча-камунікатыўных уменняў і 
навыкаў, якія забяспечваюць разуменне беларускага маўлення, стварэнне 
ўласнага вуснага выказвання на беларускай мове, удзел у суразмоўніцтве на 
ёй;  

 назапашванне вучнямі лінгвакультурных уяўленняў на аснове 
асэнсаванага ўспрымання тэкстаў, у якіх прадстаўлена нацыянальна-
культурная спадчына. 

У структурнай арганізацыі навучання беларускай мове як другой 
вылучаецца падрыхтоўчы перыяд (1 клас, вусны курс), дамінуючымі 
задачамі якога з’яўляюцца фарміраванне ўменняў асэнсаванага ўспрымання 
беларускага маўлення на слых і авалоданне першапачатковым навыкам 
чытання па-беларуску. 

Раздзел праграмы “Вучымся слухаць і вымаўляць” (10 г.) 
прадуглежвае навучанне першакласнікаў 

1) Адрозніванню беларускага маўлення ад рускага на слых. 
2) Распазнаванню і вымаўленню спецыфічных гукаў беларускай мовы 

[ў], [г], [ч], [дз`], [дж], [р], [ц`], [шч]. 
3) Слуханню і разуменню агульнага зместу твора з апорай на 

малюнкавы рад. 
4) Знаёмства з тэматычнымі групамі беларускай лексікі. 
Раздзел праграмы “Вучымся слухаць і адказваць” (12 г.) 

прадуглежвае 
1) Удасканаленне вымаўленчых навыкаў першакласнікаў. 
2) Навучанне слуханню і разуменню агульнага зместу твора. Працу з 

дэфармаваным малюнкавым радам. 
3) Назапашванне і актывізацыю беларускай лексікі па тэматычных 

групах. 
Раздзел праграмы “Вучымся слухаць, чытаць і адказваць” (8 г.) 

прадугледжвае 
1) Удасканаленне вымаўленчых навыкаў першакласнікаў. 
2) Слуханне і разуменне зместу твора. Гутарку на аснове малюнкавага 

раду. 
3) Назапашванне і актывізацыю беларускай лексікі па тэматычных 

групах. 
4) Фарміраванне першапачатковага навыку чытання слоў, сказаў і 

невялікіх тэкстаў са спецыфічнымі гукамі беларускай мовы. 
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Праца па развіцці маўлення першакласнікаў накіравана на: 
Фарміраванне правільнага ўспрымання і разумення беларускай мовы 

на слых: выпрацоўка ўменняў суадносіць ход развіцця падзей з малюнкавым 
радам; запамінаць паслядоўнасць у развіцці падзей; вызначаць дзеючых асоб 
і іх учынкі; вылучаць незразумелыя словы і выразы; выхоўваць актыўную 
слухацкую пазіцыю. 

Фарміраванне першапачатковых навыкаў чытання: паскладовае 
чытанне нескладаных слоў і сказаў, у тым ліку слоў з графічнымі (і, 
апостраф), фанетыка-арфаэпічнымі ([г], [ч], [ў], [ц'], [р], [дз'], [дж]) 
асаблівасцямі беларускай мовы. 

Фарміраванне элементарных маўленчых уменняў: выпрацоўка 
вымаўленчых навыкаў пры артыкуляцыі гукаў [г], [ч], [ў], [ц'], [р], [дз`], [дж] 
у словах і фразах; фарміраванне ўмення правільна і дакладна ўжываць словы 
пры канструяванні сказаў па ўзоры; фарміраванне ўмення адказваць на 
пытанні словамі самога пытання, адэкватна рэагаваць на пытанне 
сцвярджаннем ці адмаўленнем.  

Вучэбны дапаможнік “Беларуская мова. 2 клас” 
 Уступны моўны курс” (12 гадзін) 
  “Гукі і літары” (44 гадзіны)  
 “Слова” (3 гадзіны) 
  “Сказ” (3 гадзіны) 
  “Тэкст” (3 гадзіны) 
  “Паўтарэнне” (3 гадзіны) 
Мэта практыкаванняў уступнага моўнага курса: 
 інтэнсіўнае развіццё ў другакласнікаў навыку  чытання па-

беларуску 
 развіццё навыкаў слухання і гаварэння, якія пачалі фарміравацца 

ў першым класе 
 выпрацоўка першапачатковых навыкаў пісьма 
Паслядоўнасць практыкаванняў урока ва ўступным моўным 

курсе: 
 чытанне слупкоў слоў з пэўнай фанетычнай асаблівасцю (словы 

звычайна бяруцца з тэксту, які ў далейшым будзе чытацца на ўроку) 
  б) праца з тэкстам (слуханне, чытанне і аналіз)  
 в) праца з прыказкамі, вершамі, загадкамі, блізкімі да тэмы твора 
  г) запіс невялічкіх слоў, сказаў 
Фанетыка-графічныя ўменні: 
а) вычляняць гукі ў словах 
б) вызначаць іх паслядоўнасць 
в) адрозніваць гук і літару 
г) правільна вымаўляць гукі і правільна называць літары 
д) адрозніваць галосныя і зычныя гукі, парныя звонкія і глухія зычныя, 

правільна вымаўляць цвёрдыя і мяккія зычныя гукі ў слове і па-за словам 
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е) абазначаць мяккасць зычных гукаў на пісьме галоснымі (е, ё, ю, я, і) і 
мяккім знакам 

ж) падзяляць словы на склады, знаходзіць і выдзяляць у слове націскны 
склад. 

Сістэма працы па развіцці звязнага маўлення: 
 пабудова выказванняў па апорных словах і алгарытмах 
  пераказ тэксту па пытаннях і апорных словах 
складанне апавяданняў па малюнку 
 
Літаратура 
1. Учебные программы для І–ІV классов учреждений общего среднего 

образования с русским языком обучения. – Минск : НИО, 2012. 
 

Выпрацоўка арфаграфічных уменняў і навыкаў 

 
1. Сутнасць арфаграфічнага навыку. 
2. Прыёмы выпрацоўкі арфаграфічных уменняў і навыкаў. 
3. Этапы выпрацоўкі арфаграфічных уменняў і навыкаў. 
4. Класіфікацыя арфаграфічных практыкаванняў. 
1. Арфаграфічны навык – гэта аўтаматызаваны кампанент свядомай 

маўленчай дзейнасці чалавека ва ўмовах працякання яе ў пісьмовай форме. 
Арфаграфічны навык – складаны навык. Ён ствараецца ў працэсе 

працяглых практыкаванняў і заснаваны на больш простых навыках і ўменнях, 
такіх, як навык пісьма (аўтаматызаванае напісанне літар), уменне аналізаваць 
слова з фанетычнага боку (мэтанакіраваны гука-літарны і складовы аналіз), 
уменне ўстанаўліваць марфемны склад слова і знаходзіць у слове арфаграму, 
якая патрабуе праверкі, уменне падвесці арфаграму пад адпаведнае ёй 
правіла і інш. 

Арфаграфічны навык у перыяд фарміравання  - гэта сістэма свядомых 
дзеянняў. Калі ж ён сфарміраваны, то функцыянуе як аўтаматызаваны спосаб 
выканання больш складанага дзеяння. Аўтаматызацыя дзеяння не  абазначае 
немагчымасці пры пэўных умовах і ў выпадку неабходнасці зноў зрабіць яго 
свядомым. 

У метадычнай літаратуры арфаграфічны навык кваліфікуецца як 
аўтаматызаванае дзеянне, якое фарміруецца ў вучняў на аснове ўменняў, 
звязаных з засваеннем комплексу ведаў і іх прымяненнем на пісьме. Пры 
гэтым вучні авалодваюць прыватнымі аперацыямі. У працэсе фарміравання 
навыку прыватныя аперацыі пераўтвараюцца ў аўтаматызаванае дзеянне. 

2. Фарміраванне навыку граматнага пісьма базуецца ў школьнікаў на 
засваенні граматычнай тэорыі і арфаграфічных правілаў. Арфаграфічныя 
правілы уніфікуюць напісанне слоў, аб’яднаных перш за ўсё на аснове 
граматычнай агульнасці. 

Па самой сваёй сутнасці засваенне арфаграфічных правілаў немагчыма 
без пэўнага ўзроўню валодання граматычным, фанетычным, 
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словаўтваральным матэрыялам. Граматычная тэорыя – гэта падмурак 
арфаграфічнага правіла. Таму ў пачатковых класах прыняты такі парадак 
вывучэння арфаграфічных правілаў, згодна з якім правіла ўваходзіць у 
граматычную або словаўтваральную тэму як яе састаўная частка. 

Пры распрацоўцы методыкі вывучэння таго ці іншага арфаграфічнага 
правіла настаўнік арыентуецца на тып правіла. Праца над арфаграфічным 
правілам – даволі складаны працэс, асноўнымі кампанентамі якога 
з’яўляюцца: раскрыццё сутнасці правіла, авалоданне фармулёўкай правіла, 
прымяненне правіла ў практыцы пісьма. 

Раскрыццё сутнасці правіла абазначае высвятленне перш за ўсё 
наступнага факта: напісаннем якой часткі слова, часціны мовы або 
граматычнай формы кіруе правіла; якія прыметы пры гэтым выступаюць у 
якасці вядучых. Гэтыя прыметы абавязкова ўлічвае настаўнік, калі падбірае 
матэрыял для азнаямлення  вучняў з правілам. 

Праца над фармулёўкай правіла праводзіцца па падручніку. Важна, каб 
вучні ўсвядомілі структуру правіла. Таму ў фармулёўцы правіла, дадзенага ў 
падручніку, выдзяляюцца яго састаўныя часткі. Перанос правіла на новы 
моўны матэрыял ажыццяўляецца перш за ўсё шляхам падбору вучнямі сваіх 
прыкладаў на дадзенае правіла, а таксама ў ходзе выканання разнастайных 
практыкаванняў. 

Засваенне новага матэрыялу прадугледжвае ўключэнне яго ў сістэму 
ведаў, якія ўжо ёсць у вучняў. Гэтае палажэнне датычыцца і  арфаграфічнага 
правіла. Неабходна ўстанавіць сувязі новага правіла з раней вядомым. Сувязь 
гэтая можа выражацца ў супрацьпастаўленні правілаў ці, наадварот, у 
супастаўленні, г.зн ва ўстанаўленні падабенства. 

3. Этапы выпрацоўкі арфаграфічных уменняў і навыкаў: 
1-ы – 1 клас – адбываецца выпрацоўка гука-графічных напісанняў 

(перадача на пісьме слоў, гукавое афармлене якіх супадае з графічным: 
карова, лес); праводзяцца першапачатковыя назіранні за зменамі ў словах, 
заснаванымі на фанетычным прынцыпе правапісу (воды - вада), за 
правапісам вялікай літары ў словах 

2-і – 2 клас – адбываецца знаёмства з правіламі, заснаванымі на 
фанетычным прынцыпе беларускай арфаграфіі(о, э – а; е, ё –я, ў,падоўжаныя 
зычныя, т – ц, д – дз і г.д.). 

3-і –2 - 3 класы – адбываецца знаёмства з правіламі, заснаванымі на 
марфалагічным прынцыпе беларускай арфаграфіі (правапіс парных зв. – гл. 
зычных, правапіс прыставак аб, ад, перад, над і г.д.). 

4-ы – 4 клас – адбываецца знаёмства з марфолага-сінтаксічнымі 
напісаннямі (правапіс канчаткаў назоўнікаў, дзеясловаў, прыметнікаў). 

4. Для выпрацоўкі арфаграфічнага навыку выкарыстоўваюцца 
практыкаванні, накіраваныя на: а)развіццё арфаграфічнай пільнасці; б) 
авалоданне аперацыямі, якія забяспечваюць прымяненне правіла; в) на 
ўстанаўленне сувязі паміж прыватнымі аперацыямі, г.зн. уключэнне іх у 
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адзіную сістэму дзеянняў; г) удакладненне для вучняў сутнасці і фармулёўкі 
правіла. 

Традыцыйна ў методыцы выдзяляюцца наступныя групы 
арфаграфічных практыкаванняў: 1. Граматыка-арфаграфічны разбор. 
2. Спісванне. 3. Дыктанты. 4. Лексіка-арфаграфічныя практыкаванні. 5. 
Пераказы. Гэтыя групы арфаграфічных практыкаванняў не маюць адзінай 
высновы для класіфікацыі: 1-я і 4-ая групы ўлічваюць сувязь арфаграфіі з 
граматыкай або лексікай, 2-я і 3-ая – фактар, які вызначае дзейнасць 
вучняў(зрок і маторыка – пры спісванні, слых – пры дыктантах). 

У школьнай практыцы арфаграфічныя практыкаванні адначасова 
характарызуюцца з двух бакоў: 1) па форме выканання: з’яўляецца 
практыкаванне спісваннем, дыктантам або творчай працай; 2) па характару 
вырашаемай задачы: арфаграфічнае практыкаванне ці практыкаванне 
комплекснага тыпу. 

Спісванне – гэта перадача ў пісьмовай форме зрокава ўспрымаемага (у 
момант запісу) слова, сказа, тэксту. У пачатковых класах павінна быць 
сфарміравана ўменне спісваць у адпаведнасці з правіламі арфаграфіі і 
каліграфіі. У практыцы навучання беларускай мове спісванне часцей з а ўсё 
спалучаецца з выкананнем заданняў граматычнага, лексічнага або 
словаўтваральнага характару. 

Дыктант – від арфаграфічна практыкавання, сутнасць якога для 
вучняў заключаецца ў запісе ўспрымаемага на слых сказа, слова, тэксту. 

Віды дыктантаў:  
Папераджальны – выкарыстоўваецца з мэтай адпрацоўкі прыёмаў 

прымянення правіла і накіраваны на авалоданне вучнямі алгарытмам 
дзеянняў. Перад запісам тэксту або ў працэсе запісу (пры так званым 
каменціраваным пісьме) вучні тлумачаць, як напішуць слова і чаму. 

Тлумачальны – уключае доказ напісання арфаграмы пасля запісу сказа 
або тэксту ў цэлым. Гэты від дыктанта з’яўляецца свайго роду калектыўнай 
праверкай напрсанага, развівае ўвагу вучняў да арфаграм. У працэсе запісу 
тэксту вучні падкрэсліваюць арфаграмы, якія патрабуюць праверкі, пасля 
запісу – кантраліруюць правільнасць выканання працы. 

Выбарачны – патрабуе запісу не ўсяго тэксту, які дыктуецца 
настаўнікам, а толькі часткі, якая адпавядае заданню. Напрыклад, запісваецца 
слова толькі на пэўнае правіла. Выбарачны дыктант развівае арфаграфічную 
пільнасць, узгодненасць дзеянняў вучняў пры працы ў калектыве. 

Вольны – дапускае некаторую свабоду вучням ў выбары слоў пры 
запісе дыктуемага тэксту, змену структуры сказа. Тэкст дыктуецца спачатку 
цалкам, затым па частках (3–4 сказы); запісваецца кожная частка пасля 
паўторнага чытання. 

Самадыктант, або пісьмо па памяці – вучань запамінае тэкст, 
успрыняты зрокава або на слых, а затым піша яго самастойна. 

Праверачны, або кантрольны, - ставіць мэтай выявіць узровень 
валодання вучнямі толькі што вывучаным правілам і раней адпрацаваным. 
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Пераказ як від арфаграфічнага практыкавання  характарызуецца 
выразна акрэсленай накіраванасцю на развіццё маўлення вучняў. Пераказ 
праводзіцца на заключным этапе вывучэння арфаграфічнай тэмы, калі вучні 
авалодалі правілам і навучліся яго прымяняць. 

Умовы фарміравання арфаграфічнага навыку: 
1. Перад тым, як пачаць выпрацоўваць пэўны арфаграфічны навык, 

важна дакладна вызначыць, якія веды і ўменні складаюць яго падмурак, якімі 
прыватнымі аперацыямі павінен авалодаць вучань, у якія ўзаемадзеянні 
павінны уступіць гэтыя прыватныя аперацыі паміж сабой і чаму. Выкананне 
ў пэўнай паслядоўнасці неабходных дзеянняў пры напісанні арфаграмы 
фактычна ўяўляе сабой устанаўленне сувязяў паміж ведамі. 

2. Вяліка значэнне для фарміравання арфаграфічнага навыку мае 
сістэма практыкаванняў. 

3. Для фарміравання навыку важнай умовай з’яўляецца 
папярэджанне і выпраўленне арфаграфічных памылак. 

 
Літаратура 
1. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных 

классах: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 
заведений / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. М., 2002. 

2. Методыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах. / Пад. 
рэд. А. П. Шанько.  Мiнск, 1986. 

 
Навуковыя асновы методыкі развіцця маўлення 

 
1. Сутнасць паняцця “маўленне”, прынцыпы методыкі развіцця 

маўлення. 
2. Тэарэтычныя асновы методыкі развіцця маўлення. 
3. Задачы развіцця маўлення вучняў. 
4. Накірункі працы па развіцці маўлення. 
 
1. Адным з важнейшых паказчыкаў узроўню культуры чалавека, яго 

мыс-лення, інтэлекту з’яўляецца маўленне. Упершыню ўзнікаючы ў раннім 
дзяцінстве ў выглядзе асобных слоў, якія не маюць яшчэ выразнага 
граматычнага афармлення, яно паступова ўзбагачаецца і ўскладняецца. 
Развіццё маўлення — канчатковая мэта і асноўны сродак навучання 
беларускай мове ў школе. 

Тэрмін ‹‹маўленне›› неаднастайна тлумачыцца вучонымі-лінгвістамі, 
ме-тадыстамі, псіхолагамі і псіхалінгвістамі. Па словах М. Р. Львова, 
‹‹маўленне — дзейнасць чалавека, які выкарыстоўвае мову ў мэтах зносін, 
выражэння эмоцый, афармлення думкі, пазнання навакольнага свету, для 
планавання сваіх дзеянняў і інш. Маўленне — не толькі працэс, але і вынік… 
Маўленне матэрыяльнае, яно ўспрымаецца органамі пачуццяў. Яно 
канкрэтнае, звязана з аб’ектамі рэчаіснасці. Можа ацэньвацца з пункту 
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гледжання праўдзівасці, яно наўмыснае і імкнецца да пэўнай мэты, яно 
сітуатыўна абумоўленае, дынамічнае, развіваецца ў часе і прасторы, яно 
суб’ектыўнае і індывідуальнае›› [2, с. 184]. 

Метадысту вельмі важна ведаць, што ўяўляе сабою маўленне як від 
дзейнасці, як адбываецца працэс стварэння і ўспрымання выказвання.  

Аб’ектам даследаванняў метадыстаў з’яўляецца маўленне як прадмет 
навучання, менавіта таму яны звычайна гавораць пра ‹‹развіццё маўлення››. 
Пры гэтым, у адрозненне ад псіхолагаў, метадысты высвятляюць цяжкасці, 
якія ўзні-каюць, калі вучні авалодваюць мовай, педагагічныя ўмовы і сродкі 
ўздзеяння на працэс фарміравання маўленчых ўменняў і навыкаў. 
Абапіраючыся на сваю навуку, а таксама на звесткі з псіхалогіі і лінгвістыкі, 
метадысты распрацоўваюць пытанне аб тым, чаму і як трэба вучыць 
дзяцей, каб навучыць іх паўнацэнным зносінам з людзьмі. У методыцы 
прынята гаварыць пра працу па развіцці маўлення школьнікаў, гэта значыць, 
пра дзейнасць настаўніка, якая накіравана на выпрацоўку і ўдасканальванне 
вуснага і пісьмовага маўлення дзяцей. 

Ужо ў другой палове ХХ стагоддзя вучонымі-метадыстамі былі 
абгрунтаваны прынцыпы методыкі мовы. Л. П. Федарэнка назвала шэсць 
прынцыпаў засваення мовы, маўлення [4]: 

1) прынцып увагі да матэрыі мовы для ўдасканалення навыкаў 
вымаўлен-ня (недаацэнка навыкаў вымаўлення прыводзіць да арфаграфічнай 
непісьмен-насці вучняў, абцяжарвае ўспрыманне і разуменне маўлення, 
парушае камунікатыўнасць); 

2) прынцып разумення моўных значэнняў, які патрабуе ўмення суадно-
сіць марфемы, словы, словазлучэнні, сказы з пэўнай з’явай рэчаіснасці 
(умовай захавання гэтага прынцыпу з’яўляецца вывучэнне ўсіх бакоў мовы ў 
цеснай узаемасувязі: граматычнага і лексічнага, марфалагічнага і 
сінтаксічнага, фане-тычнага і марфалагічнага, марфалагічнага і 
арфаграфічнага, сінтаксічнага і пунктуацыйнага); 

3) прынцып выразнасці мовы, або адрозненне паведамляючай і 
стылявой функцыі моўных знакаў (ён патрабуе сінхроннага ўспрымання 
мовы з двух бакоў — інфармацыйнага і стылявога ); 

4) прынцып развіцця чуцця мовы (слухаючы, размаўляючы, чытаючы, 
дзіця не толькі назапашвае моўны матэрыял, але і інтуітыўна ўлоўлівае словы 
і іх формы, словазлучэнні і сказы; усё гэта адбываецца падсвядома на аснове 
так званага «чуцця мовы», без чаго нельга ўявіць сабе ні высокай агульнай 
культуры мовы, ні высокай арфаграфічнай і пунктуацыйнай пісьменнасці); 

5) прынцып апераджальнага развіцця вуснага маўлення (ён патрабуе 
такой арганізацыі навучання, пры якой вусная форма маўлення заўсёды 
павінна папярэднічаць пісьмовай); 

6) прынцып паслядоўнага паскарэння тэмпаў узбагачэння маўлення  
Акрамя вышэй пералічаных прынцыпаў, некаторыя метадысты 

(М. Г. Яленскі, Л. С. Васюковіч, І. М. Саматыя) называюць: 
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1) прынцып камунікатыўнай накіраванасці навучання, што патрабуе 
арганізацыі на ўроку актыўнай маўленчай дзейнасці, накіраванай на 
авалоданне рознымі тыпамі і жанрамі маўлення, набліжанымі да рэальнага 
працэсу зносін; 

2) прынцып функцыянальнай накіраванасці навучання мове, які мае на 
ўвазе асэнсаванне ролі моўных адзінак у працэсе маўлення; 

3) структурна-семантычны прынцып (любая моўная з’ява разглядаецца 
з боку значэння, структуры і функцыі); 

4) прынцып апоры на этнакультуру, які арыентуе настаўніка ў працэсе 
адбору дыдактычнага матэрыялу перш-наперш на такія тэксты, якія б 
адлюстроўвалі гісторыю Беларусі, традыцыі і характар беларусаў, асаблівасці 
іх побыту, матэрыяльнай і духоўнай культуры, прыроднага асяроддзя [1]. 

У 60-ыя гады XX стагоддзя ў метадычнай навуцы абгрунтоўваюцца 
наступныя прынцыпы развіцця маўлення: 

1) адзінства развіцця маўлення і мыслення; 
2) узаемасувязь вуснага і пісьмовага маўлення; 
3) сувязь працы па развіцці маўлення з вывучэннем граматыкі; 
4) стылістычная накіраванасць развіцця маўлення [2]. 
Распрацоўваюцца тэарэтычныя асновы методыкі развіцця маўлення ў 

сувязі з тым, што да апошняга пачалі падыходзіць не толькі як да выніку 
выказвання (тэксту), але і як да працэсу (маўленчай дзейнасці). Развіццё 
маўлення грунтуецца на тэорыі маўленчай дзейнасці (Л. С. Выгоцкі), на 
тэорыі паэтапнага фарміравання разумовых дзеянняў (П. Я. Гальперын), на 
звестках з псіхалінгвістыкі пра суадносіны сістэмы мовы і моўнай 
здольнасці чалавека (А. А. Лявонцьеў), на тэорыі фарміравання моўнай асобы 
(Ю. М. Караулаў). Каб эфектыўна навучаць маўленчай дзейнасці, настаўнік 
павінен мець элементарнае ўяўленне пра механізмы маўлення (М. І. Жынкін), 
пра структуру маўленчай дзейнасці: матывацыю, маўленчую інтэнцыю, 
арыентацыю ва ўмовах зносін, пра ўнутранае і знешняе маўленне, пра 
кароткачасовую і доўгачасовую памяць, пра асацыятыўны характар 
чалавечай памяці, пра апераджальны сінтэз і звязанае з ім чуццё мовы, пра 
свядомае і падсвядомае, пра ролю лагічнага і эмацыянальнага фактараў у 
засваенні мовы. 

Віды маўлення можна падаць у выглядзе схемы. 
Маўленне 

 
унутранае                                  знешняе 

 
вуснае                                       пісьмовае 

 
дыялагічнае              маналагічнае                 маналагічнае 

 
інтэрв’ю  гутарка  размова 

тыпы 
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апісанне апавяданне разважанне 

  стылі 
 

гутарковы публіцыстычны навуковы                  афіцыйна-   стыль 
мастацкай 

 справавы літаратуры 
жанры 

 
апавяданне      паведамленне      пісьмо      нататка      і г.д. 

Такім чынам, неабходна пазнаёміць малодшых школьнікаў з паняццем 
«маўленне» ў поўным яго аб’ёме, гэта значыць, з усімі яго разнавіднасцямі, 
што неабходна для выхавання маўленчай культуры вучняў. 

2. У аснове сучаснай методыкі развіцця маўлення ляжаць тэорыя 
маўленчай дзейнасці і лінгвістыка тэксту. Асноўныя палажэнні тэорыі 
маўленчай дзейнасці коратка можна сфармуляваць так: 

1.«Маўленне — асобы від псіхічнай дзейнасці чалавека, мэтай якой 
з’яўляюцца зносіны паміж людзьмі»  

2. Маўленне як асобы від псіхічнай, інтэлектуальнай дзейнасці 
непарыўна звязана з мысленнем.  

3. Маўленне не існуе дзеля маўлення. Маўленчая дзейнасць уключана ў 
агульную дзейнасць чалавека (камунікатыўную, пазнаваўчую, эстэтычную, 
фізічную).  

4. Маўленчая дзейнасць праходзіць чатыры фазы: Ι) матыў дзейнасці, 
мэтавая ўстаноўка; ΙΙ) арыентацыя ва ўмовах дзейнасці і планаванне; 
ΙΙΙ) рэалізацыя яе ў канкрэтных дзеяннях і аперацыях; ΙV) кантроль. 

Каб стварыць аптымальныя ўмовы для працы па развіцці маўлення 
вучняў, трэба ўлічваць названыя асаблівасці маўленчай дзейнасці, а таксама 
яе структуру. Маўленчая дзейнасць прадугледжвае моўную кампетэнцыю, 
гэта значыць, веданне сістэмы мовы, правілаў, моўнага матэрыялу. Тут 
маюцца на ўвазе гукавы лад мовы, лексіка, граматыка, на аснове вывучэння 
якіх выпрацоўваюцца лексічныя, граматычныя і вымаўленча-інтанацыйныя 
навыкі. 

Асаблівасці маўленчай дзейнасці вызначаюць асноўныя ўмовы яе 
фарміравання і развіцця. 

Трэба стварыць у вучняў станоўчыя матывы да авалодання мовай. Яны 
могуць быць бліжэйшымі (цікаўнасць, цікавасць да новых слоў, 
выкарыстанне беларускай мовы ў зносінах з равеснікамі для ўдзелу ў 
гульнях, як сродку самавыражэння, для разумення тэле-, радыёперадач на 
беларускай мове, для зносін у розных жыццёвых сітуацыях) і 
перспектыўнымі (ведаць мову, каб чытаць кнігі беларускіх аўтараў, каб мець 
зносіны з людзьмі ў сферы прафесійнай дзейнасці). 
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Маўленне ўзнікае з патрэбнасці выказацца, а выказванні чалавека 
ствараюцца з дапамогай пэўных пабуджэнняў. Гэты бок маўленчай дзейнасці 
псіхолагі называюць матывацыяй маўлення. 

Матыў маўлення ўзнікае ў дзяцей пры наяўнасці эмоцый, звязаных з 
яркімі ўражаннямі, цікавасцю да працы, якую прапануе настаўнік. У аснове 
выказвання вучня павінен ляжаць непасрэдны маўленчы матыў, гэта 
значыць, жаданне паведаміць іншым пра свае ўражанні ад убачанага, 
перажытага. Праца па развіцці маўлення патрабуе разнастайных прыёмаў і 
сродкаў. У працэсе заняткаў шматразова змяняюцца вучэбная сітуацыя і 
матывы маўлення. Вучні то выказваюцца свабодна, то выконваюць 
«жорсткае заданне» (Л. У. Занкоў), якое накіроўвае ў строгае рэчышча іх 
маўленчую дзейнасць. У працы па развіцці маўлення неабходна спалучаць і 
тое, і другое. 

Трэба забяспечыць развіццё разумовай дзейнасці вучняў, таму што 
маўленне цесна звязана з мысленнем. 

Неабходна памятаць, што мова засвойваецца не толькі свядомасцю, але 
і праз пачуцці, эмацыянальную сферу. Калі слова яркае, выразнае, яно 
прыцягвае міжвольную ўвагу вучняў, лепш запамінаецца.  

Развіццё маўлення дзяцей характарызуецца не проста перайманнем 
узораў маўлення дарослага, іх запамінаннем, а развіццём у дзіцяці моўных 
абагульненняў і элементарнага асэнсавання ім моўных з’яў.  

3. Задачы развіцця маўлення вучняў: 
Засваенне літаратурнай нормы мовы (школа вучыць дзяцей адрозніваць 

літаратурную мову ад прастамоўя, дыялектаў, жаргонаў, вучыць 
літаратурнай мове ў яе мастацкім, навуковым і гутарковым варыянтах; 
школьнікі павінны засвоіць нормы выкарыстання слоў, канструкцый, 
граматычных сродкаў, арфаэпічныя і арфаграфічныя нормы). 

Засваенне навыкаў чытання і пісьма (разам з авалоданнем чытаннем і 
пісьмом дзеці авалодваюць асаблівасцямі птсьмовага маўлення, у адрозненне 
ад вусна-гутарковага, стылямі, жанрамі). 

Удасканальванне культуры маўлення вучняў, давядзенне яе да такога 
мінімальнага ўзроўню, ніжэй за які не павінен застацца ні адзін школьнік. 

4. Праца па развіцці маўлення ўключае фарміраванне і аўтаматызацыю 
маўленчых навыкаў — вымаўленчых і інтанацыйных, лексічных і 
граматычных. Развіццё маўленчых уменняў прадугледжвае навучанне ўсім 
відам маўленчай дзейнасці (аўдзіраванню, гаварэнню, чытанню і пісьму); 
гэта здольнасць будаваць выказванні; гэта развіццё дару слова, умення 
ўступаць у зносіны з дапамогай мовы. Накірункі працы па развіцці маўлення 
можна паказаць у выглядзе схемы: 

 
 праца па развіцці маўлення 
 
маўленчыя навыкі              маўленчыя ўменні 
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вымаўленча-       лексічныя     граматычныя      аўдзіраванне      
гаварэнне пісьмо 

інтанацыйныя чытанне 
 
 
у сувязі   у сувязі             у сувязі          успрыманне      

узнаўленне 
з вывучэннем з вывучэннем з вывучэннем і разуменне      і 

стварэнне 
фанетыкі і  лексікі і   марфалогіі,         выказвання     

выказвання 
сінтаксісу  слоўнікавай  сінтаксісу, 
   працай  словаўтварэння 
 
                   Аспектныя ўрокі Комплексныя ўрокі 
                  правільнасць маўлення (культура развіцця маўлення 
                  маўлення); правільнасць і камунікатыўная 
                  моўная кампетэнцыя (веданне мэтазгоднасць маўлення; 
                  сістэмы мовы) камунікатыўная кампетэнцыя; 
 зносіны; тэкст 
У камунікатыўна-пазнаваўчай і, значыць, у маўленчай дзейнасці 

выдзяляюцца такія этапы: успрыманне, разуменне, запамінанне, узнаўленне і 
стварэнне маўлення. Яны ўзаемазвязаны і падтрымліваюць адзін аднаго, але 
неабходна мэтанакіраваная выпрацоўка навыкаў па кожным з этапаў з улікам 
яго спецыфікі, а таксама асаблівасцяў вуснай і пісьмовай формаў маўлення. 
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Просвещение, 1988. – 240 с.  
3. Методика преподавания русского языка в национальной школе: 

Учеб. пособие для учащихся нац. групп пед. уч-щ / Л. З. Закирова, Л. Г. Саяхова, 
К. З. Закирьянов и др.; Под ред. Л. В. Шакировой. – Л. : Просвещение. Ленингр. 
отд-ние, 1990. – 416 с.  

4. Методыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах. / Пад. рэд. 
А. П. Шанько.  Мiнск, 1986. 

 
Напрамкі развіцця маўлення вучняў пачатковых класаў.  

Фарміраванне навыкаў літаратурнага вымаўлення 
Правільнае літаратурнае вымаўленне вучняў павінна быць у цэнтры 

ўвагі настаўніка. 
Прыёмы выпрацоўкі навыкаў літ. вымаўлення: паказ нгастаўнікам 

узору вымаўлення, правільнае выразнае чытанне вучнямі дамашніх і класных 
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практыкаванняў, запісванне ў слоўнік цяжкіх у арфаэпічных адносінах слоў, 
складанне словазлучэнняў і сказаў з гэтымі словамі і інш. 

Важна, каб на ўроку гучала літаратурная мова, каб мова настаўніка 
была ўзорнай. Настаўніку трэба ўважліва сачыць за выказваннямі вучняў на 
ўроку і тактоўна выпраўляць памылкі. 

Настаўніку неабходна ведаць тыповыя недахопы ў вымаўленні 
малодшых школьнікаў і спосабы іх выпраўлення. 

Важную ролю ў культуры маўлення адыгрывае націск. Неабходна 
практычна знаёміць малодшых школьнікаў з націскам, праводзіць 
спецыяльныя практыкаванні ў правільным вымаўленні слоў і ўспрыманні іх 
на слых. 

Выразнасць маўлення – важная рыса культуры вуснага маўлення. 
Дыханне, голас, дыкцыя, арфаэпія – аснова тэхнічных якасцей чытання, 

вымаўлення (спец. практыкаванні). 
Правільным літаратурным вымаўеннем і выразным маўленнем вучні 

авалодаюць тады, калі на ўроках чытання і роднай мовы будуць сістэматычна 
праводзіцца практыкаванні ў выразным чытанні, завучванні на памяць 
загадак, скорагаворак і інш. 

Карысным з’яўляецца правядзенне фанетычнага разбору, 
выкарыстанне ТСН, абмеркаванне тэле  і радыёперадач. 

Слоўнікавая праца на ўроках мовы і чытання, яе змест і задачы 
Узбагачэнне слоўнікавага запасу – гэта 1) вобласць методыкі 

выкладання беларускай мовы; 2) адзін з накірункаў у працы па развіцці 
маўлення дзяцей; 3) важнейшая задача школьнага курса беларускай мовы. 

Мэты ўзбагачэння слоўнікавага запасу вучняў: 1) колькаснае 
павелічэнне і якаснае ўдасканальванне слоўнікавага запасу школьнікаў; 2) 
навучанне ўменню карыстацца даўно вядомымі і новымі словамі. 

Якаснае ўдасканальванне слоўнікавага запасу заключаецца: а) ва 
ўдакладненні лексічнага значэння і сферы выкарыстання вядомых дзецям 
слоў; б) у замене нелітаратурных слоў у слоўніку дзяцей літаратурнымі; в) у 
азнаямленні з невядомымі вучням лексічнымі значэннямі мнагазначных слоў. 
Колькасна-якаснае ўдасканаленне слоўніка вучняў стварае ўмовы для 
навучання школьнікаў уменню выкарыстоўваць вядомыя і новыя словы ў 
сваім маўленні. 

Рэалізацыя другой мэты ўзбагачэння слоўнікавага запасу 
прадугледжвае працу над кантэкстным выкарыстаннем слоў – над 
дакладнасцю і мэтазгоднасцю ўжывання слоў у залежнасці ад мэты, тэмы, 
сітуацыі і стылю тэксту, які ствараецца. 

Кожны чалавек валодае невялікай часткай лексікі сваёй нацыянальнай 
мовы. Гэтая частка з’яўляецца яго ўласным слоўнікавым запасам. У 
псіхалогіі і методыцы выкладання мовы ў слоўнікавым запасе носьбіта мовы 
выдзяляюць 2 часткі: актыўную і пасіўную. Адрозненне актыўнай часткі 
ўласнага слоўнікавага запасу вучня ад пасіўнай заключаецца ва ўзроўні 
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валодання словам. Валодаць словам – гэта значыць суадносіць яго з рэаліяй 
або паняццем, ведаць яго семантыку, спалучальнасць і сферы выкарыстання. 

У дзіцячым узросце межы паміж актыўнай і пасіўнай часткамі ўласнага 
слоўнікавага запасу школьніка даволі рухомыя: актыўны слоўнік 
павялічваецца як за кошт новых слоў, так і за кошт пераходу слоў з пасіўнай 
у актыўную частку ўласнага слоўнікавага запасу. 

Крыніцы ўзбагачэння слоўнікавага запасу падзяляюцца на тыя, якія 
ўспрымаюцца 1) зрокава (чытанне кніг, падручнікаў, газет, часопісаў); 2) на 
слых (маўленне настаўніка, аднагодкаў, дарослых, слуханне радыё, прагляд 
тэлеперадач, кінафільмаў, тэатральных пастановак); 3) адначасова зрокава і 
на слых (прагляд дыяфільмаў, спецыяльных кінафрагментаў з тытрамі, 
наведванне музеяў, выстаў). 

Змест працы па ўзбагачэнні слоўнікавага запасу вучняў складае пэўны 
спіс слоў (слоўнік), значэнне якіх павінна быць растлумачана дзецям і 
выкарыстанню якіх яны павінны быць навучаны. 

Слоўнікі для слоўнікавай працы складаюцца з улікам: 1) граматыка-
арфаграфічных цяжкасцяў слоў; 2) іх сэнсавай каштоўнасці для ўзбагачэння 
слоўнікавага запасу вучняў. Першы падыход да адбору слоў складае 
граматыка-арфаграфічны накірунак у слоўнікавай працы (аб’ядноўвае 
слоўнікава-марфалагічны, слоўнікава-арфаэпічны, слоўнікава-марфемны, і 
слоўнікава-арфаграфічны віды працы над словам), другі - семантычны 
накірунак (аб’ядноўвае слоўнікава-семантычны і слоўнікава-стылістычны 
віды працы над словам). 

Адзінкамі зместу працы па ўзбагачэнні слоўніка вучняў з’яўляюцца 
словы і іх лексічныя значэнні. Адзінкамі вучэбнага працэсу з’яўляюцца 
словы і групы слоў, якія ўключаюцца настаўнікам ва ўрокі (знешне гэта 
вучэбна-тэматычныя спісы слоў). 

Існуюць наступныя прынцыпы адбору тэматычных груп: 
- сацыяльна-камунікатыўны (У жыцці людзі выконваюць розныя сацы-

яльныя ролі. Для паспяховых зносін чалавек, які трапляе ў розныя 
сацыяльныя сферы, павінен валодаць неабходным наборам лексікі, што 
абслугоўвае кожную са сфер камунікацыі); 

- міжпрадметна-камунікатыўны (Паміж мовай і астатнімі дысцыплінамі 
школьнага курса існуюць мэтавыя і зместавыя супадзенні, якія выражаюцца 
ў форме міжпрадметнага матэрыялу. Міжпрадметны матэрыял – багатая 
крыніца для папаўнення зместу працы па ўзбагачэнні слоўнікавага запасу 
вучняў на ўроках мовы). 

Выдзяляюць такія прынцыпы адбору слоў для тэматычных груп: 
- частотны (са слоўнікаў, што складаюць аснову лексіка-семантычнай 

групы, адбіраецца лексіка, якая частотна выкарыстоўваецца ў тэкстах розных 
стыляў); 

- камунікатыўны (маюцца на ўвазе таксама патрэбнасці камунікацыі); 
- сістэмны (у адпаведнасці з ім у лексіка-семантычную групу ўключа-

юцца нечастотныя словы, якія поўнасцю ахопліваюць усю групу) 
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- стылістычны (забяспечвае ўключэнне ў слоўнік эмацыянальна 
афарбаваных і стылістычна афарбаваных слоў). 

Пераўтварэнне незнаёмага гукакомплексу ў слова-знак, якое 
ажыццяўляе настаўнік пры дапамозе спецыяльных метадычных сродкаў, ёсць 
яго семантызацыя. Прыём семантызацыі слова – гэта метад пераўтварэння 
незнаёмага гукакомплексу ў слова-знак (замацаванне ў свядомасці вучняў 
гучання і значэння ў адзінае цэлае - слова). 

Прыёмы семантызацыі слова [4]: 
1. Семантычнае азначэнне – гэта сумесная праца настаўніка і вучняў, 

накіраваная на падбор і стварэнне мінімальна разгорнутага тлумачэння 
лексічнага значэння слова, якое ўключае ў сябе як родавыя, так і відавыя 
сэнсавыя кампаненты, што адлюстроўваюць асноўныя родавідавыя прыметы 
рэаліі. 

2. Структурна-семантычная матывацыя таксама прызначана для 
складання семантычнага азначэння незнаёмага слова ў працэсе сумеснай 
працы настаўніка і вучняў. Яна прымяняецца пры тлумачэнні лексічнага 
значэння слоў з выразнай унутранай формай. 

3. Супастаўленне з вядомым вучням словам заключаецца ў пераносе 
лексічнага значэння знаёмага сіноніма або антоніма на слова, якое 
тлумачыцца. У выніку ў вучня ствараецца агульнае ўяўленне пра лексічнае 
значэнне новага для яго слова, таму што паміж сінонімамі і антонімамі няма 
поўнай тоеснасці. 

4. Нагляднасць – паказ самога прадмета (яго муляжа, макета, малюнка), 
які называецца словам. Нагляднасць прымяняецца пры тлумачэнні слоў з 
канкрэтным значэннем. 

5. Кантэкст – слоўнае акружэнне (словазлучэнне, сказ, тэкст) – дае 
толькі самае агульнае ўяўленне пра слова. Часцей ён выяўляе родавую 
прыналежнасць рэаліі. Кантэкст выконвае сваё прызначэнне прыёму 
семантызацыі пры ўмове, калі ў ім ёсць апорнае слова (знаёмае дзецям), праз 
семантыку якога адбываецца тлумачэнне сэнсу незнаёмага слова. 

Слоўнікава-семантычная праца на ўроках беларускай мовы 
Незнаёмыя словы ўводзяцца на ўроку 1) асобна або 2) групай на адну 

тэму. Тэматычная падача на ўроку новай для вучняў лексікі ў наш час 
прызнана адным з вядучых шляхоў узбагачэння і ўпарадкавання дзіцячага 
слоўніка. 

Пры складанні мікраслоўніка трэба ўлічваць спецыфіку вывучаемай 
граматыка-арфаграфічнай тэмы і магчымасці выкарыстання яго для паказу 
функцый, значэння і выкарыстання вывучаемых моўных з’яў. У 
мікраслоўнікі побач з незнаёмымі словамі трэба ўключаць знаёмыя дзецям 
словы. У гэтым выпадку яны выступаюць у якасці фона і дапамагаюць 
вучням устанаўліваць асацыятыўныя сувязі паміж словамі. 

Вопыт слоўнікавай працы паказвае, што паспяхова засвойваецца за 
ўрок 2-3 (максімум 3-4) словы. У методыцы і практыцы выкладання 
беларускай мовы існуюць 2 віды фіксацыі вучнямі новых слоў: з 
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тлумачэннем лексічнага значэння ці без яго 1) або ў спецыяльных рукапісных 
слоўніках (алфавітных і тэматычных); 2) або ў сшытках па развіцці маўлення. 
Фіксаваць працу над словам неабходна. З гэтай мэтай карысна: 1) у сшытках 
па развіцці маўлення запісваць новыя словы па мікратэмах; калі якія-небудзь 
з іх адсутнічаюць у школьным тлумачальным слоўніку і ў слоўніку 
падручніка, то карысна запісаць і тлумачэнне іх лексічных значэнняў; 2) 
кожнае з новых слоў неабходна даць у словазлучэннях, якія адлюстроўваюць 
іх тыповую спалучальнасць. 

Для замацавання ў свядомасці школьнікаў семантыкі новага для іх 
слова, для запамінання семантычнага поля (элементаў яго парадыгмы), для 
паказу тыповай лексічнай спалучальнасці гэтага слова выкарыстоўваюцца 
слоўнікава-семантычныя практыкаванні. Да іх належаць: складанне 1) 
словазлучэнняў, якія адлюстроўваюць тыповую лексічную спалучальнасць 
слоў; 2) сказаў; 3) тэматычных або лексіка-семантычных груп слоў; 4) 
парадыгмы (семантычнага поля) слова, а таксама пазнаванне слова па яго 
семантычнаму азначэнню, напісанне творчага дыктанта і сачынення па 
апорных словах[4]. 

Слоўнікава-стылістычная праца на ўроках беларускай мовы 
Навучанне выбару слоў звязана з навучаннем дзяцей уменню ствараць 

тэксты ў форме розных функцыянальных стыляў. Вучнёўскія звязныя 
выказванні з пункту гледжання ўзбагачэння слоўнікавага запасу выконваюць 
2 функцыі: 1) актуалізуюць слоўнікавы запас школьнікаў; 2) вучаць іх 
выбару слоў, неабходных для дакладнасці і выразнасці тэкстаў, якія 
ствараюцца. 

Пераказ – эфектыўны сродак узбагачэння слоўнікавага запасу 
школьнікаў. Да пераказаў зыходных тэкстаў вучняў трэба рыхтаваць. У змест 
падрыхтоўчай працы ўваходзіць лексічны разбор, які ўключае ў сябе аналіз 
вобразных сродкаў, сінонімаў у зыходным тэксце, тлумачэнне ўстарэлых і 
спецыяльных слоў. Для павышэння эфектыўнасці слоўнікавай падрыхтоўкі 
вучняў да пераказаў мэтазгодна праводзіць яе ў 2 этапы: да знаёмства 
школьнікаў з зыходным тэкстам (разгрупаваная падрыхтоўка) і ў час 
знаёмства з зыходным тэкстам (непасрэдная падрыхтоўка). 

Слоўнікавая падрыхтоўка да сачыненняў. Пры стварэнні тэксту 
неабходна клапаціцца як пра зместавы, так і пра моўны бок свайго 
маўленчага твора. Уменне адабраць неабходныя словы для тэксту, які 
ствараецца, абапіраецца 1) на логіка-прадметныя веды (веды пра навакольны 
свет) таго, хто гаворыць або піша, 2) на валоданне ім дастаткова вялікім па 
аб’ёму ўласным слоўнікавым запасам. 

Выдзяляюць 2 узаемазвязныя шляхі слоўнікавай падрыхтоўкі да 
сачыненняў: 1) слоўнікавая падрыхтоўка, звязаная з адборам і арганізацыяй 
сачынення (логіка-прадметная); 2) слоўнікавая падрыхтоўка, звязаная з 
адборам лексіка-стылістычных сродкаў (логіка-стылістычная). Першы шлях 
звязаны з дакладнасцю перадачы зместу, з яго адборам, планаваннем, 
сістэматызацыяй сабраных матэрыялаў. Другі звязаны з выбарам лексічных 
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сродкаў і абапіраецца на веды вучняў пра лексіку і стылістыку беларускай 
мовы. 

Для навучання дзяцей “механізму адбору слоў” (М. І. Жынкін) з 
уласнага слоўнікавага запасу ў методыцы распрацаваны шэраг 
практыкаванняў: стылістычны эксперымент, аналіз узору, творчы і свабодны 
дыктанты, складанне сказаў, пераказ, сачыненне[4]. 

Слоўнікавая праца на ўроках чытання 
Слоўнікавая праца не з’яўляецца асобным этапам урока чытання, яна 

арганічна ўваходзіць у іншыя віды заняткаў на ўроку і праводзіцца ў час 
падрыхтоўкі вучняў да чытання, у ходзе чытання і аналізу твора, пры 
складанні плана прачытанага, пры падрыхтоўцы пераказу, у заключнай 
гутарцы, пры праверцы дамашняга задання. 

Звычайна словы для тлумачэння на ўроку чытання падбірае настаўнік. 
Але неабходна развіваць і ў школьнікаў уменне заўважаць, знаходзіць такія 
словы. Гэта павышае актыўнасць вучняў, выклікае ў іх цікавасць да працы, 
садзейнічае выпрацоўцы свядомага чытання. 

Незразумелыя словы, якія будуць тлумачыцца на ўроку чытання можна 
падзяліць на 2 групы: 1) словы, неабходныя для яркага ўяўлення пра асобныя 
эпізоды твора да яго чытання; 2) словы, якія можна растлумачыць у працэсе 
паўторнага чытання. 

Перш за ўсё раскрываецца значэнне слоў, неабходных для таго, каб 
зразумець мастацкі вобраз, падзею і ў цэлым ідэйную сутнасць твора. 

Пры арганізацыі слоўнікавай працы ў працэсе паўторнага чытання 
мастацкага твора трэба ўлічваць, што: 

Дакладнае значэнне слова пазнаецца толькі ў кантэксце. Таму 
некаторыя словы ўсведамляюцца вучнямі па меры больш глыбокага 
разумення імі кожнай лагічна закончанай часткі твора, засваення 
спалучальнасці гэтых слоў з іншымі. 

Пры чытанні мастацкіх твораў не трэба тлумачыць кожнае 
незразумелае слова, таму што частыя пытанні перапыняюць чытанне, 
перашкаджаюць успрыманню твора, уяўленню цэласнага мастацкага вобраза. 

На ўроку чытання нельга абмяжоўвацца толькі тлумачэннем 
незразумелых слоў. Трэба звярнуць увагу школьнікаў на тое, як аўтар 
выражае тую ці іншую думку, якімі словамі характарызуе героя, якія словы 
паказваюць адносіны аўтара да героя. 

Праца з вобразнымі сродкамі падпарадкоўваецца галоўнай мэце 
чытання – засваенню вобразнага зместу і галоўнай думкі твора. 

У мастацкіх творах, прызначаных для чытання ў пачатковых класах, 
шмат эпітэтаў, параўнанняў, метафар, перыфраз, а таксама фразеалагізмаў, 
сінонімаў, антонімаў, мнагазначных слоў. Гэтыя словы дапамагаюць ярка і 
трапна характарызаваць прадметы, герояў, падзеі, з’явы. 

Эпітэты, мастацкія азначэнні, даюць вобразнае, яркае ўяўленне пра 
сутнасць прадметаў, раскрываюць ацэнку іх пісьменнікам. Пачынаць працу з 
імі трэба з высвятлення, чаму такое мастацкае азначэнне атрымаў прадмет. 
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Неабходна вучыць дзяцей выкарыстоўваць эпітэты ў творчых працах. Гібкімі 
і багатымі па сваіх выяўленчых магчымасцях з’яўляюцца метафары. Дзеці з 
цікавасцю адшукваюць іх у мастацкіх творах, спрабуюць асэнсаваць і 
растлумачыць. Практыкаванні ў знаходжанні параўнанняў у мастацкіх 
тэкстах дапамагаюць узбагачаць слоўнік вучняў, прывучваюць школьнікаў 
выкарыстоўваць параўнанні ва ўласным маўленні. 

Практыкаванні з сінонімамі на ўроках чытання ў пачатковых класах: 
Знаходжанне сінонімаў у тэкстах, тлумачэнне значэнняў, адценняў 

значэнняў, адрозненняў у выкарыстанні. 
Падбор сінонімаў, якія могуць стаць заменай для дадзенага, 

высвятленне адценняў значэнняў, адрозненняў у выкарыстанні. 
Спецыяльныя практыкаванні з сінонімамі (градацыя сінонімаў і інш.). 
Актывізацыя сінонімаў (выкарыстанне іх у звязным маўленні). 
Выпраўленне маўленчых памылак. 
Практыкаванні з антонімамі на ўроках чытання ў пачатковых класах: 
Падбор антонімаў да прапанаваных слоў. 
Складанне сказаў з антонімамі. 
Замена антонімаў у сказах. 
Працяг сказаў з антонімамі па прапанаванаму пачатку. 
Падбор антонімаў да мнагазначных слоў і складанне паралельных 

сінанімічных радоў. 
Практыкаванні з мнагазначнымі словамі: 
Падбор мнагазначных слоў, тлумачэнне іх значэнняў. 
Параўнанне значэнняў слоў у спалучэннях тыпу свежы хлеб – свежая 

газета, чалавек бяжыць – час бяжыць. 
Падбор блізкіх па сэнсу слоў да кожнага значэння дадзенага 

мнагазначнага слова: 
Свежы                новы (новая газета) 
цёплы (цёплы хлеб) 
Падбор процілеглых па сэнсу слоў да кожнага значэння дадзенага 

мнагазначнага слова: 
Свежы                стары (старая газета) 
чэрствы (чэрствы хлеб) 
Практыкаванні з амонімамі: 
Знаходжанне слоў, якія вымаўляюцца і пішуцца аднолькава, 

тлумачэнне іх значэння. 
Складанне сказаў з амонімамі. 
У творах для чытання ў пачатковых класах сустракаецца шмат 

фразеалагізмаў. Тлумачэнне фразеалагічных адзінак трэба праводзіць не 
толькі шляхам замены іх адпаведнымі сінонімамі, але і спосабам 
разгорнутага тлумачэння з указаннем на іх выяўленчую ролю. Неабходна 
сур’ёзна працаваць над выкарыстаннем дзецьмі фразеалагічных адзінак у 
пераказах прачытаных тэкстаў, ва ўласным маўленні. Пры ацэнцы пераказу 
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ці сачынення вучня настаўніку неабходна адзначаць удалае выкарыстанне ў 
іх фразеалагізмаў. 

Выключную ролю адыгрываюць ва ўзбагачэнні маўлення школьнікаў 
прыказкі. Дзеці любяць і лёгка запамінаюць іх. 

Такім чынам, сістэма слоўнікавай працы прадугледжвае, каб слова 
было школьнікам правільна ўспрынята ў тэксце, зразумела з усімі яго 
адценнямі, засвоена (увайшло б у яго слоўнік і ўзнаўлялася ў неабходных 
выпадках), каб яно прайшло праз спецыяльныя практыкаванні, у якіх 
паглыблялася б яго разуменне, засвойвалася яго спалучальнасць, 
падрыхтоўвалася яго выкарыстанне, і, нарэшце, каб яно было выкарыстана 
школьнікамі самастойна ва ўласных выказваннях[4]. 
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Праца над граматычнай формай слова ў аспекце развіцця маўлення 
1. Граматычная форма – моўны сродак, які служыць для выражэння 

граматычнага значэння. Разам з тэрмінам “граматычная форма” 
выкарыстоўваецца тэрмін “словаформа”. Словаформа – гэта дадзенае слова 
ў дадзенай граматычнай форме (н-д, у словазлучэннях вышыня стала, сесці 
за стол ужыты словаформы стала, стол). Граматычная форма можа 
разглядацца як сінтаксічная і як марфалагічная з’ява [4]. Разгледзім 
граматычную форму як элемент марфалагічнай сістэмы. 

Колькасць і характар словафомаў асобных катэгорый слоў 
неаднолькавыя, гэта абумоўлена лексіка-граматычнай своеасаблівасцю 
часцін мовы, іх функцыянальна-сінтаксічным прызначэннем. Матэрыяльным 
сродкам стварэння словаформаў у сучаснай беларускай мове з’яўляюцца 
канчаткі, прыстаўкі, суфіксы (граматычныя), постфіксы. 

На ўроках марфалогіі ўвага школьнікаў павінна акцэнтавацца на тым, 
што кожная граматычная форма прызначана для выканання пэўнай 
сінтаксічнай функцыі ў сказе, а пры вывучэнні граматычных формаў у 
аспекце развіцця маўлення важнай з’яўляецца ўвага да змястоўнага боку 
сказа, да граматычных значэнняў словаформаў. 

Такім чынам, неабходна ўлічваць асаблівасці значэння граматычных 
формаў у розных тыпах маўлення ( у аспекце працы па развіцці маўлення) і 
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ступень валодання вучнямі як самім наборам граматычных формаў, так і 
сэнсавымі магчымасцямі іх. 

2. Навыкі ўтварэння і выкарыстання граматычных формаў набываюцца 
дзецьмі ў працэсе авалодання імі маўленнем. Да моманту паступлення ў 
школу дзіця, якое яшчэ не навучалася роднай мове, практычна поўнасцю 
валодае граматычнымі формамі: дзеці ў сваёй маўленчай практыцы 
абсалютна правільна скланяюць, спрагаюць і спалучаюць словы. 

Мэтанакіраванае вывучэнне мовы ў школе, і ў прыватнасці граматыкі, 
выклікае істотныя змены ў маўленчай дзейнасці дзяцей. У інтэлектуальным 
жыцці дзіцяці маўленне пачынае выступаць у розных варыянтах: усё 
большую ролю адыгрывае пісьмовае маўленне, паступова адбываецца 
стылістычная дыферэнцыяцыя. 

Працэс засваення граматычнага ладу ва ўмовах прымянення мовы ў 
дзвюх узаемазвязных формах – вуснай і пісьмовай – безумоўна, вельмі 
складаны. 

Набыццю школьнікамі здольнасці ўспрымаць якасці ўзорнага маўлення 
і крытычных адносін да свайго уласнага маўлення можа спрыяць улік 
частаты выкарыстання граматычных з’яў, тэндэнцый іх далейшага развіцця ў 
маўленчай практыцы вучняў, а таксама ўлік магчымых памылак і недахопаў 
у выкарыстанні тых ці іншых сродкаў граматыкі. 

Назавём тыповыя цяжкасці, з якімі сустракаюцца вучні пры 
выкарыстанні граматычных формаў[4]: 

1. Памылкі ва ўтварэнні: а) формаў множнага ліку назоўнікаў; б) 
формаў ступеняў параўнання прыметнікаў і прыслоўяў; в) асабовых формаў 
дзеяслова і формаў ладу; г) формаў дзеепрыметнікаў; д) змяненне слоў тыпу 
паліто, кіно і г.д. 

Прычыны памылак: уплыў дыялектнага і прастамоўнага 
словазмянення, закон аналогіі. 

2. Памылкі, звязаныя з выкарыстаннем формаў у сказе: а) 
парушэнне правілаў спалучальнасці трывальнных і часавых формаў 
дзеяслова; б) адсутнасць уліку спалучальных асаблівасцяў слоў і 
словаформаў; в) злоўжыванне шматлікімі словазлучэннямі з вялікай 
колькасцю формаў роднага склону (“для вырашэння задачы паспяховай 
уборкі ўраджаю збожжа...”) і г.д. 

Прычына памылак - няведанне граматычных нормаў. 
3. Задачы працы над граматычнай формай слова ў аспекце развіцця 

маўлення [4]: 1) засваенне вучнямі тых нормаў словазмянення і 
формаўтварэння, якімі яны не авалодалі на інтуітыўным узроўні (да 
навучання); 2) узбагачэнне маўлення вучняў разнастайнымі па сэнсавых, 
экспрэсіўных, функцыянальна-стылістычных магчымасцях граматычнымі 
формамі. 

Зместам працы над граматычнай формай слова ў аспекце развіцця 
маўлення з’яўляюцца: 
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І. Абмежаванні ва ўтварэнні і спалучальнасці граматычных формаў 
слова (марфалагічныя нормы). 

ІІ. Сэнсавыя і выяўленчыя магчымасці граматычных формаў, іх 
функцыянальна-стылістычная спецыфіка. 

ІІІ. Граматычная форма як элемент сказа, тэксту [4]. 
І. Абмежаванні ва ўтварэнні і спалучальнасці граматычных формаў 

слова (марфалагічныя нормы). 
Для папярэджання і пераадольвання граматычных памылак неабходна, 

каб настаўнік асобую ўвагу надаваў абмежаванні, звязаныя з утварэннем 
граматычных формаў. 

Захаванне нормаў выкарыстання граматычных формаў у маўленні 
патрабуе таксама ўсведамлення асаблівасцяў спалучальнасці іх і асобных 
катэгорый слоў. Напрыклад, спалучальнасці: а) зборных лічэбнікаў (двое 
дзяцей, двое саней, але: дзве дзяўчынкі); б) дзеясловаў закончанага трывання 
з прыслоўямі і дзеясловамі, якія абазначаюць якую-небудзь фазу дзеяння 
(немагчымасць спалучэння з дзеясловамі пачаць – скончыць, працягнуць – 
працягваць, скончыць – заканчваць і прыслоўямі тыпу заўсёды пры 
магчымасці з прыслоўямі тыпу раптам, нечакана); в) некаторых назоўнікаў, 
якія маюць суплетыўныя формы ліку (два чалавекі, але шмат людзей). 

Своеасаблівае граматычнае дапасаванне неабходна і ў тых выпадках, 
калі словаформы ў складзе сказа ўступаюць у злучальнай сувязі. 

Многія словы для рэалізацыі свайго значэння патрабуюць абавязковага 
развіцця іх залежнымі словаформамі (моцнае кіраванне). 

Некаторыя дзеясловы для ўдакладнення свайго значэння патрабуюць 
прыслоўяў (семантычнае дпасаванне, паколькі прыслоўе – нязменная часціна 
мовы) [4]. 

ІІ. Сэнсавыя і выяўленчыя магчымасці граматычных формаў, іх 
функцыянальна-стылістычная спецыфіка. 

Для навучання ўменню ўспрымаць у поўнай меры значэнне 
граматычных формаў у маўленні і ўменню свядома выкарыстоўваць іх 
неабходна вызначаць і раскрываць сістэмныя адносіны граматычных формаў: 
іх аманімію, сінанімію, антанімію. Усведамленне гэтых сістэмных адносін, 
сувязей у мове і маўленні з’яўляецца вельмі важным для таго, хто гаворыць 
(піша), таму што дае яму магчымасць выбраць з шэрагу варыянтаў 
неабходны для дадзенага канкрэтнага выказвання. 

Прыкладам мнагазнчнасці з’яўляюцца: 
1) выпадкі, калі дзеясловы аднаго ладу выступаюць у значэнні другога; 
2) асноўнае значэнне формаў множнага ліку назоўнікаў – указанне на 

раздзельную множнасць (яны ўласцівыя назоўнікам, што называюць 
прадметы, якія можна пералічыць), але гэтыя формы мнагазначныя: яны 
могуць выступаць у абагульнена-зборным значэнні, і указваць на 
непадзельнае мноства прадметаў і асоб: а) назвы людзей па нацыянальнасці, 
прафесіі, роду заняткаў (немцы, журналісты, госці); б) назвы садавіны і 
гародніны (яблыкі, грыбы, ягады); в) назвы парных прадметаў (акуляры); 
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3) мнагазначнымі з’яўляюцца і формы ступеняў параўнання 
прыметнікаў (так у формах вышэйшай ступені параўнання з суфіксам -эйш- 
(-ейш-) прыметнікі могуць указваць і на большую меру прыметы без 
параўнання з іншымі прадметамі, напрыклад: блізкі – бліжэйшы; Да 
бліжэйшай вёскі не больш за кіламетр). 

Граматычнымі амонімамі звычайна з’яўляюцца формы, звязаныя з 
рознымі часцінамі мовы (палі градку; калгасныя палі). 

Аманімія формаў унутры адной часціны мовы (н-д, склонавых формаў 
назоўнікаў) выклікае цяжкасці пры ўспрыманні, калі тэкст можа быць 
зразумелы дваяка (Учора прыехала сястра Валерыя; Абедзве пасылкі былі 
перададзены Смірновым). 

Антанімія назіраецца галоўным чынам сярод прыназоўнікава-
склонавых формаў назоўнікаў (у школу і са школы; на стол і пад стол). 

Сінанімія граматычных сродкаў праяўляецца даволі разнастайна. У 
сінанімічныя адносіны ўступаюць формы адной часціны мовы (неба – 
нябёсы), склонавыя і прыназоўнікава-склонавых формаў назоўнікаў (летам – 
на працягу лета), формы слоў, якія адносяцца да рознных лексіка-
семантычных разрадаў унутры адной часціны мовы (два - абодва) і г.д. 

Менавіта сінанімія граматычных формаў дае магчымасць разнастаіць 
сродкі выражэння аднаго і таго ж значэння, выражаць адценні значэння, але 
яна стварае і цяжкасці пры выбары самага ўдалага варыянта з шэрагу 
магчымых, яна часта з’яўляецца крыніцай рознага роду памылак. 

Асобае месца займае сінанімія граматычных формаў і адзінак іншых 
узроўняў мовы, а іменна: а) вытворных слоў і суадносных словазлучэнняў, 
якія ўтрымліваюць форму аднакаранёвага з вытворным слова (гліняны 
посуд – посуд з гліны); б) формаў слова і словазлучэнняў (назваць – даць 
назву). 

Такім чынам, у працэсе функцыянавання мовы складаюцца сістэмныя 
сувязі граматычных формаў, якія абумоўліваюць іх сінтаксічную, 
семантычную і стылістычную своеасаблівасць. 

ІІІ. Граматычная форма як элемент сказа, тэксту. 
Пры працы над граматычнай формай слова ў школе настаўнік развівае 

ў дзяцей здольнасць адчуваць яе структурнуюі семантычную абавязковасць у 
складзе сказа і словазлучэння. 

У прыватнасці, пры працы над значэннем склонавых формаў нельга не 
закрануць іх функцыянальна-сінтаксічную характарыстыку. Пры вывучэнні 
дзеяслова дзеці даведваюцца, што асабовыя формы дзеяслова з’яўляюцца 
выказнікамі, прычым формы 1-ай асобы ўказваюць толькі на таго, хто 
гаворыць, формы 2-ой асобы – толькі на суразмоўцу, а формы 3-яй асобы 
мнагазначныя: указваюць на дзеянні розных прадметаў і асоб. 

Гэтая праца праводзіцца на ўроках граматыкі і ўласна марфалогіі, якая 
вывучаецца на сінтаксічнай аснове, што абумоўлена самой прыродай 
граматычных фактаў і што мае вялікае значэнне для развіцця маўлення 
вучняў, іх умення будаваць словазлучэнні і сказы з вывучанымі 
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граматычнымі формамі. Вельмі важна звяртаць увагу дзяцей на 
выкарыстанне граматычных формаў пры разгорнутам выкладанні думак у 
розных тэкстах. Так, без формаў поўных прыметнікаў мы не зможам поўна і 
дакладна ахарактарызаваць асобу, прадмет, стварыць апісанне чаго-небудзь. 
Адбор і ўзаемаадносіны граматычных формаў залежаць ад мэт і ўмоў 
выказвання. 

Павышанае выкарыстанне слоў ніякага роду характэрна для навуковага 
стылю. Гэта назоўнікі з абстрактным значэннем, многія тэрміналагічнага 
характару (адукацыя, змяненне, стан), што звязана з такімі рысамі 
навуковага стылю, як адцягненасць, абагульненасць. 

Дзеці павінны ведаць, што ў сачыненнях апісальнага характару 
пераважаюць формы дапасуемых слоў, у апавяданні пра падзею (у 
дынамічным плане) выкарыстоўваюцца розныя дзеяслоўныя формы, пры 
параўнанні двух прадметаў – сродкі выражэння параўнальных адносін і г.д. 
Увага да пытанняў мэтазгоднага выкарыстання граматычных формаў у 
звязным маўленні – адзін з важнейшых аспектаў працы па развіцці маўлення 
на ўроках беларускай мовы. 

3. У аснову групоўкі практыкаванняў пакладзены змястоўныя аспекты 
працы над граматычнай формай у планне развіцця маўлення. Акрамя таго, 
улічваецца характар разумовых і маўленчых аперацый, неабходных для 
выканання асноўнага задання практыкавання. 

Прыведзеныя ніжэй практыкаванні могуць праводзіцца ва ўсіх 
выпадках, калі настаўнік мае магчымасць звярнуць увагу вучняў на 
асаблівасці выкарыстання граматычнай формы слова (у прыватнасці, у сувязі 
з падрыхтоўкай да пераказу або сачынення). 

Практыкаванні, накіраваныя на засваенне вучнямі абмежаванняў ва 
ўтварэнні і спалучальнасці граматычных формаў слоў 

1) Выбар правільнай формы слова. 
2) Утварэне формаў слоў (па ўзору або без яго). 
3) Складанне словазлучэнняў, сказаў з пэўнымі назоўнікамі, 

прыметнікамі, дзеясловамі і г.д. у патрэбнай форме [4]. 
Практыкаванні, накіраваныя на ўсведамленне сэнсавых і 

выяўленчых магчымасцяў граматычных формаў, іх стылістычнай 
афарбоўкі 

Гэтыя практыкаванні прадугледжваюць выяўленне і аналіз сэнсавых і 
стылістычных адценняў варыянтных формаў. Тыпы пытанняў і заданняў: 

1) Якімі сродкамі выражаецца пэўнае значэнне (н-д, загад, просьба)? 
2) Вызначыць сэнсавыя адценні дадзеных формаў, розніцу ў значэнні, 

стылістычныя адрозненні. 
3) Указаць значэнні пэўнай формы. Вызначыць формы, якія 

выкарыстаны ў неўласцівым ім або пераносным значэнні. 
4) Выбраць са слоў, дадзеных у дужках, неабходную форму. 

Растлумачыць свой выбар; уставіць у тэкст адну з дадзеных формаў слоў [4]. 
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Практыкаванні, якія развіваюць уменне мэтазгодна 
выкарыстоўваць граматычныя формы ў звязным маўленні 

1) Аналіз (у тым ліку і супастаўляльны) выкарыстання формаў у 
гатовым тэксце – назіранні над асаблівасцямі іх выкарыстання. 

2) Замена адных граматычных формаў другімі без выкарыстання 
дадатковага лексічнага матэрыялу (без змены сказаў) і з выкарыстаннем 
дадатковага лексічнага матэрыялу. 

3) Замена формаў (з улікам асаблівасцяў тэксту). 
4) Складанне сказаў на дадзеную тэму, складанне тэксту. 
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Сістэма працы па развіцці звязнага маўлення вучняў 

У методыцы выкладання беларускай мовы пад тэкстам разумеюць два 
ці больш сказаў, што звязаны агульнасцю задумы, адзінствам тэмы і 
рэалізуюць пэўную камунікатыўную задачу, характар якой абумоўлівае 
адбор моўных сродкаў і кампазіцыйную структуру выказвання. 

Звязнасць тэксту – гэта сэнсавая, граматычная і інтанацыйная сувязь 
сказаў у складзе складанага сінтаксічнага цэлага. Сувязь можа быць 
кантактная і дыстантная, ланцуговая і паралельная. Пры ланцуговай сувязі 
сродкі міжфразавай сувязі могуць быць лексічнымі (паўторы, сінанімічныя 
замены, рода-відавыя адносіны), лексіка-граматычнымі (займеннікавая 
замена, злучнікі, часціцы), граматычнымі (адзінства відавых і часавых 
формаў дзеясловаў, парадак слоў, няпоўныя сказы). 

Тэкст падзяляецца на кампазіцыйныя часткі: зачын, пачатак дзеяння, 
яго развіццё, канец. Тэкст дзеліцца на абзацы, складаныя сінтаксічныя цэлыя, 
мікратэмы, а вялікія тэксты – на часткі, раздзелы, главы, параграфы. Для яго 
характэрныя інфарматыўнасць, завершанасць (завершанасць цесна звязана з 
назвай тэксту). 
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На думку многіх псіхалінгвістаў, сутнасцю ўспрымання тэксту 
з’яўляецца стварэнне ў вучняў вобраза зместу тэксту. Сапраўдным 
прадметам успрымання тэксту з’яўляецца не тэкст як лінгвістычная данасць, 
а змест тэксту ў шырокім сэнсе, г. зн. тое ў яго змесце, што важнае для 
далейшага выкарыстання ў дзейнасці. 

На ўспрыманне тэксту ўплываюць суб’ектыўныя і аб’ектыўныя 
фактары. Да аб’ектыўных належаць уласцівасці і якасці самога тэксту, да 
суб’ектыўных – індывідуальна-асобасныя уласцівасці і якасці тых, хто 
ўспрымае тэкст. 

Калі разуменне тэксту заснавана галоўным чынам на асэнсаванні 
моўных сродкаў у іх асноўным значэнні, то пры інтэрпрэтацыі мастацкіх 
тэкстаў галоўным становіцца пошук вобразнага сэнсу, які ствараецца пры 
дапамозе моўных сродкаў. Асноўнае ж адрозненне ва ўспрыманні мастацкіх і 
немастацкіх тэкстаў заключаецца ў тым, што пры ўспрыманні першасных 
вобразаў у немастацкіх тэкстах суб’ектыўнае праламленне і індывідуальная 
інтэрпрэтацыя вобразаў вызначаюцца якасцямі асобы чытача (слухача) і 
значымасцю для яго зместу, а пры ўспрыманні мастацкіх тэкстаў ўспрыманне 
зместу залежыць не толькі ад гэтых фактараў, але і ад вобразнасці моўных 
сродкаў, якія ёсць у дадзеным тэксце. Змястоўны аналіз вызначае 
ўспрыманне і разуменне тэксту. 

Методыка работы настаўніка, якая арыентуе малодшых школьнікаў на 
ўспрыманне тэксту, павінна пастаянна ўдакладняцца па меры павышэння 
ўзроўню і якасці ўспрымання і асэнсавання вучэбнага зместу. 

Слоўнікавы састаў, тэксты, якія прапаноўваюцца на занятках па 
беларускай мове ў пачатковай школе павінны ў пэўнай меры падрыхтоўваць 
вучняў да ўспрымання вучэбнага зместу па іншых прадметах, паколькі ў 
рэальнасці большасць тэкстаў не разумеецца і не запамінаецца школьнікамі 
па прычыне неадэкватнага ўспрымання значэнняў слоў, сэнсу тэкстаў, з 
аднаго боку, аўтарам тэксту і настаўнікам, а з другога – вучнем. 

Пры падборы тэксту для работы на ўроках мовы неабходна ўважліва 
адноссіцца да: 

аб’ёму тэксту для чытання і аналізу і для пісьма; 
слоўнікаваму саставу тэксту: у тэкстах, рэкамендаваных толькі для 

пісьма, не павінна быць слоў, незразумелых па значэнні; 
структуры і колькасці сказаў у тэксце; 
наяўнасці “перашкод” для чытання (упрымання); 
адпаведнасці тэкстаў ведам школьнікаў пра навакольны свет; 
зместу новай інфармацыі; 
адпаведнасці тэкстаў інтарэсам вучняў канкрэтнай узроставай групы; 
насычанасцю тэксту арфаграмамі і пунктаграмамі. 
Сучасная методыка развіцця маўлення патрабуе размежавання 

функцыянальна-сэнсавых тыпаў тэксту. Тэкставыя практыкаванні 
падзяляюцца на апісанні, апавяданні або разважанні. Звычайна ў пачатковых 
класах даводзіцца працаваць са змешанымі тэкстамі, у якіх пераважае 
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апавяданне, апісанне ці разважанне. Кожны з тыпаў тэксту мае свае 
асаблівасці ў адборы і выкарыстанні моўных сродкаў. 

У апавяданні гаворыцца пра нейкія падзеі, звязаныя часавымі і 
прычыннымі сувязямі. У апавядальных тэкстах ёсць сюжэт. Паслядоўнасць 
выкладання ў школьным апавяданні звычайна вызначаецца рэальным ходам 
падзей. У апавядальным тэксце звычайна дзейнічаюць персанажы, можа 
быць перададзены дыялог паміж імі; тут галоўная ўвага надаецца фактам, 
падзеям, таму ў тэксце шмат назоўнікаў, дзеясловаў. У апавядальным тэксце 
могуць быць элементы апісання (напрыклад, замалёўкі карцін прыроды або 
знешнасці людзей) і элементы разважання (прычыннае абгрунтаванне, 
вывады). Апавяданне – самы рухомы, дынамічны, жывы, а таму найбольш 
даступны малодшым школьнікам тып сачынення, пераказу. 

У апісанні няма сюжэту і звычайна дзеючых асоб (часта дзеючай 
асобай з’яўляецца сам аўтар); пры дапамозе яго апісваюцца 
(характарызуюцца) карціны прыроды, асобныя прадметы і з’явы. Сутнасць 
апісання заключаецца ў больш або менш разгорнутым указанні на прыметы 
прадметаў і з’яў, звычайна прыметы істотныя. Таму ў апісанні часцей 
выкарыстоўваюцца прыметнікі. У мастацкім апісанні пісьменнік перадае свае 
адносіны да таго, што ён апісвае. Бывае апісанне “справавое”, навуковае 
(патрабуе дакладнасці), такое апісанне таксама праводзіцца ў школе. У 
пачатковых класах дзеці чытаюць апісальныя тэксты, пераказваюць іх, 
пішуць апісальныя сачыненні. Апісваць можна прадметы, працэсы, дзеянні. 

Спецыфіка апісання – у ім шмат эпітэтаў, параўнанняў, метафар; 
простая мова ў апісанні звычайна адсутнічае; сюжэту няма, кампазіцыю 
вызначае або паслядоўнасць назіранняў, або шэраг назіраемых прадметаў. 

Разважанне – гэта тэкст, у якім для доказу якога-небудзь сцвярджэння 
(або для яго адмаўлення) выкарыстоўваюцца меркаванні, прыклады, 
супастаўленні, якія вядуць да новых меркаванняў, да вывадаў. Разважанне – 
найбольш цяжкая форма тэксту, таму ў сачыненнях у пачатковых класах 
часцей выкарыстоўваюцца толькі элементы разважання. 

Схема прасцейшага разважання: тэзіс – развіццё тэзісу і доказ – вывад. 
Па такой схеме ў старшых класах пішуцца навуковыя артыкулы, дзе 
падаецца гіпотэза, апісваецца ход даследавання прапанаванай праблемы, а 
потым робіцца вывад аб тым, пацвердзілася гіпотэза ці не. 

Пры планаванні працы па развіцці звязнага маўлення настаўнік 
прадугледжвае практыкаванні розных тыпаў і арганізуе паступовае 
навучанне апавяданню, апісанню, элементам разважання. Такі падыход 
тлумачыцца наступным: 

1. Праца над тэкстамі-апавяданнямі навучыць схватваць аб’ём 
зместу, запамінаць месца і час дзеяння, дзеючых асоб, тым самым у 
агульным вызначаць тэму тэксту. 

2. Аналіз тэкстаў-апісанняў навучыць вызначэнню і выяўленню 
істотных знешніх характарыстык прадметаў, дзеючых асоб. 
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3. Праца з тэкстамі-разважаннямі будзе вучыць разумець падзеі, 
дзеючых асоб і г.д., вынік гэтых адносін і на аснове гэтага свядома вызначаць 
тэму тэксту. 

Вызначыўшы змест працы з тэкстам на ўроках беларускай мовы ў 
пачатковых класах, улічваючы, што тэкст трэба разглядаць як адзінку 
маўлення і адзінку мовы, можна выдзеліць дзве групы ўменняў і навыкаў, 
якія фарміруюцца на аснове працы з тэкстам: маўленчыя і моўныя. 

У сваю чаргу маўленчыя ўменні і навыкі ўключаюць 
ўласнамаўленчыя і камунікатыўна-маўленчыя ўменні і навыкі. Моўныя 
ўменні і навыкі ўключаюць арфаграфічныя, пунктцацыйныя, 
граматычныя ўменні і навыкі [4]. 

У 1 класе на аснове працы з тэкстам (маўленчым выказваннем) 
фарміруюцца наступныя камунікатыўна-маўленчыя ўменні і навыкі [1]: 

схватваць асноўны змест невялікага тэксту, маўленчага выказвання; 
вызначаць дзеючых асоб, уключаных у змест маўленчага выказвання, 

тэксту ў пісьмовай форме; 
зыходзячы з ведаў навакольнай рэчаіснасці, вызначаць месца і час 

дзеяння, прадстаўленага ў тэксце, маўленчым выказванні; 
першапачатковага чытання; 
чуць і бачыць межы сэнсавых адрэзкаў (сказаў), перадаваць інтанацыю 

канца сказа; 
чуць, бачыць, вымаўляць зададзеныя па значэнні словы; 
чуць, знаходзіць абазначэнне, вызначаць семантычную нагрузку 

зададзеных гукаў, правільна іх прагаворваць; 
тлумачыць значэнне агульнаўжывальных слоў, прадугледжаных 

праграмай; 
чуць, бачыць словы, значэнне якіх ім не зусім зразумела; 
прагназаваць сюжэт маўленчага выказвання, тэксту. 
Галоўнае прызначэнне камунікатыўна-маўленчых уменняў і навыкаў – 

зносіны, а змест зносін вызначаецца або залежыць ад сітуацыі зносін. 
Паняцце пра сітуацыю зносін фарміруецца на аснове уменняў і навыкаў 
вызначаць: 

адрасата маўленчага выказвання і адрасанта; 
мэту маўленчага выказвання: паведаміць пра нешта, растлумачыць 

нешта, уздзейнічаць на кагосьці, падзяліцца з кімсьці думкай, выразіць 
камусьці свае пачуцці. 

Людзі ўступаюць у зносіны паміж сабой пры дапамозе маўленчых 
выказванняў (тэкстаў), значыць, неабходна фарміраваць уменне і навыкі 
адрозніваць тэкст, маўленчае выказванне ад набору слоў і асобных сказаў на 
адну тэму.  

Як вядома, тэкст, маўленчае выказванне мае мэту – паведаміць нешта 
на нейкую тэму. Для гэтага неабходна фарміраваць уменне і навыкі: 

разумець, вызначаць і называць тэму тэксту, маўленчага выказвання; 
адказваць на пытанні, не адыходзячы ад тэмы; 
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выкарыстоўваць адпаведныя словы, складаць сказы на пэўную тэму; 
падбіраць назву адпаведна тэме тэксту, маўленчага выказвання; 
выкарыстоўваць формулы маўленчага этыкету (прывітання, развітання, 

падзякі). 
Паспяховасць выніку зносін у значнай ступені вызначаецца культурай 

дыялогу, якую неабходна фарміраваць на працягу ўсяго перыяду навучання 
грамаце. 

У 2 класе на аснове працы з тэкстам (маўленчым выказваннем) 
фарміруюцца наступныя камунікатыўна-маўленчыя ўменні і навыкі: 

схватваць асноўную сюжэтную лінію ў развіцці; 
параўноўваць назву тэксту з яго зместам, уменне творча падыходзіць да 

назвы тэксту; 
вызначаць месца, час, дзеючых асоб, змест тэксту; 
адрозніваць галоўных дзеючых асоб ад другарадных; 
вызначаць не толькі тэму, але і падтэмы, асноўную думку тэксту; 
складаць тэксты па ўзору, па аналогіі; 
разумець і аргументаваць адносіны паміж дзеючымі асобамі; 
“улоўліваць” на слых незразумелыя словы; 
вызначаць кампазіцыю тэксту; 
аналізаваць змест тэксту; 
“бачыць” вобразныя словы; 
выдзяляць галоўныя прадметы апісання і дадатковыя; 
складаць уласнае апісанне выбранага прадмета; 
суадносіць назву з тэкстам-апісаннем, складаць апісанне пад назву. 
Паняцце пра адрознівальныя прыметы сітуацыі фарміруецца на аснове 

уменняў і навыкаў вызначаць: 
характэрныя рысы адрасата маўленчага выказвання і адрасанта; 
галоўную мэту маўленчых зносін і дадатковыя: паведаміць пра нешта, 

даведацца пра нешта, растлумачыць нешта, уздзейнічаць на некага, 
пераконваючы, падзяліцца з кім-небудзь думкай з мэтай выразіць сябе, свае 
пачуцці, даведацца пра пачуцці і думкі іншых. 

У сувязі з тым, што людзі ўступаюць у зносіны пры дапамозе 
маўленчых выказванняў, неабходна працягнуць фарміраваць: 

уменне і навыкі адрозніваць тэкст ад набору слоў і выразаў на адну 
тэму; 

уменне бачыць галоўную думку выказвання, мэту паведамлення. 
Паколькі тэкст (маўленчае выказванне) мае на мэце паведаміць нешта, 

на нейкую тэму, то трэба фарміраваць уменне і навыкі: 
разумець, вызначаць і называць тэму і падтэмы тэксту, маўленчага 

выказвання, галоўную думку тэксту, маўленчага выказвання; 
адказваць на пытанні, не адыходзячы ад тэмы тэксту; 
выкарыстоўваць словы, якія найбольш дакладна называюць прадметы, 

паняцці, складаць з імі словазлучэнні, сказы на зададзеную тэму; 
падбіраць назву адпаведна тэме тэксту, маўленчага выказвання. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



138 
 

Паспяховасць выніку зносін у многім вызначаецца культурай дыялогу, 
якую неабходна фарміраваць і ў другім класе, таму настаўніку трэба 
звярнуць увагу на фарміраванне ўменняў і навыкаў: 

пабудовы дыялогу па ўзоры, па дадзенай рэпліцы, з апорай на тэкст, 
ілюстрацыю, па дадзенай маўленчай сітуацыі з выкарыстаннем формул 
ветлівасці; 

звароту да суразмоўцы, выкарыстоўваючы розныя формы звароту, 
словы ветлівасці, якія вымаўляюцца пры сустрэчы і развітанні. 

выкарыстанне формул прывітання і развітання ў розных сітуацыях. 
У паспяховасці выніку дыялогу значную ролю адыгрывае інтанацыя, 

таму неабходна звярнуць увагу на фарміраванне ўменняў і навыкаў 
інтанавання: 

кропкі ў канцы сказа, клічніка, пытальніка; 
псіхалагічных паўз, лагічнага націску, ключавых слоў (на даступным 

для 2-класнікаў узроўні); 
сэнсавых пытанняў. 
Пры гэтым адначасова неабходна фарміраваць і моўныя ўменні і 

навыкі. 
Уменні і навыкі, якія фарміруюцца ў вучняў 3-га класа на аснове працы 

з тэкстам не паўтараюць, а дапаўняюць уменні і навыкі, сфарміраваныя ў 
папярэдніх класах. Як вядома, маўленчыя ўменні і навыкі ўключаюць 
ўласнамаўленчыя і камунікатыўна-маўленчыя. Аднак такі падзел не 
пастаянны. Калі вучань дасканала авалодае тым ці іншым навыкам, то гэты 
навык можна аднесці да ўласнамаўленчых ўменняў і навыкаў. Чым больш 
дасканалымі становяцца камунікатыўна-маўленчыя ўменні і навыкі, тым у 
большай ступені яны будуць станавіцца ўласнамаўленчымі ўменнямі і 
навыкамі, якія характарызуюць моўную асобу. У 3 класе на аснове працы з 
тэкстам (маўленчым выказваннем) фарміруюцца наступныя камунікатыўна-
маўленчыя ўменні і навыкі: 

схватваць асноўную сюжэтную лінію ў тэксце празаічным, 
вершаваным, бачыць адрозненні вершаванага тэксту ад празаічнага; 

разумець і адчуваць рітмічнае маўленне, рыфмаванае; 
складаць тэкст (празаічны і вершаваны) па дадзеным загалоўку; 
складаць тэкст па пачатку і заключэнню; 
хутка і доказна вызначаць месца, час дзеяння, дзючых асоб; 
вызначаць тэму, падтэмы, галоўную думку тэксту, маўленчага 

выказвання; 
схватваць істотны змест інфармацыі, якая ўтрымліваецца ў тэксце; 
складаць тэкст на тэму; 
вызначаць ключавыя словы, ключавыя сказы, ключавыя абзацы; 
складаць план тэксту і тэкст па плану; 
пераказ тэксту (падрабязны, сціслы, выбарачны, творчы); 
пабудова дыялогу, маналогу; 
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вызначаць на слых незразумелыя па значэнні словы, тлумачыць іх 
значэнні; 

бачыць вобразыя словы, моўныя сродкі вобразнага выражэння думкі; 
вызначаць галоўныя сродкі апісання і дадатковыя, якія ўдакладняюць 

якасна-колькасную характарыстыку прадмета, з’явы, падзеі. 
З пазіцыі фарміравання навыкаў зносін у 3 класе можна выдзеліць 

наступныя неабходныя ўменні і навыкі: 
прагназаваць паводзіны ўдзельнікаў дыялогу і ў адпаведнасці з 

выяўленымі характарыстыкамі весці дыялог, г. зн. вучыць перамагаць у 
спрэчцы, проста падтрымліваць размову (настаўнік тлумачыць такі матэрыял 
на прыкладзе невялікіх дзіцячых дыялогаў); 

вызначаць галоўную мэту маўленчых зносін і дадатковыя: паведаміць 
пра нешта, даведацца пра нешта, растлумачыць нешта, уздзейнічаць на 
некага, пераконваючы, падзяліцца з кім-небудзь думкай з мэтай выразіць 
сябе, свае пачуцці, даведацца пра пачуцці і думкі іншых;  

культуры зносін у пісьмовай форме (складанне пісьмовых 
запрашэнняў, віншаванняў); 

выкарыстоўваць у дыялогу, маналогу вобразныя лексічныя сродкі, якія 
спрыяюць фарміраванню культуры выражэння просьбы, прапановы, 
пажадання; 

зносін з незнаёмымі людзьмі; 
зносін па тэлефоне; 
зносін з дарослымі, бацькамі, аднакласнікамі, малодшымі па ўзросце. 
У паспяховасці дыялогу значная роля адводзіцца інтанацыі, таму 

неабходна звярнуць увагу на удасканальванне ўменняў і навыкаў 
інтанавання: 

канца сказа, г. зн. розных знакаў прыпынку; 
псіхалагічных паўз, лагічнага націску, ключавых слоў (на даступным 

для 3-класнікаў матэрыяле і ўзроўні тлумачэння). 
У 4 класе можна сфарміраваць наступныя камунікатыўна-маўленчыя 

ўменні і навыкі: 
хутка ўспрымаць, разумець і выказваць асноўны інфармацыйны змест 

тэксту-апавядання, тэксту-апісання, тэксту-разважання; 
хутка схватваць адрозненне тэксту празаічнага і паэтычнага: 

улоўліваць рыфму, рытм; 
складаць тэкст па назве і вызначаць назву тэксту, аргументаваць 

выкананае заданне; 
хутка на слых вызначаць месца, час, дзеючых асоб, апісваць іх, 

складаць асацыятыўныя рады, а таксама інфармацыю па асацыятыўных 
радах; 

устанаўліваць прычыннасць і ўзаемаабумоўленасць дзеянняў сюжэта, 
прагназаваць яго далейшае развіццё; 

вызначаць ключавыя словы, ключавыя абзацы, сказы, думкі; 
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“пазнаваць” тэксты-апавяданні, тэксты-апісанні, тэксты-разважанні, 
умець тлумачыць іх адрознівальныя прыметы, бачыць вобразныя сродкі ў 
тэкстах-апісаннях, логіку разважання ў тэкстах-разважаннях, выклад падзей у 
тэкстах-апавяданнях; 

удасканальванне пераказу тэксту (сціслага, выбарачнага, творчага); 
удасканальванне культуры дыялогу, маналогу; 
удасканальванне культуры прывітання, віншавання, карэспандэнцыі. 
Непасрэдна да навыкаў зносін (зносін з навакольным светам) можна 

аднесці наступныя ўменні і навыкі: 
прагназаваць паводзіны ўдзельнікаў дзіцячага дыялогу, у адпаведнасці 

з выяўленымі ведамі паспяхова арганізоўваць гутарку, зносіны; 
падтрымліваць размову, пазбягаць непатрэбнай спрэчкі з мэтай 

папярэдзіць сварку, бойку; 
вызначаць галоўную мэту гутаркі, спрэчкі, дыялогу і дадатковую; 
удасканальванне ўменняў і навыкаў культуры зносін у вуснай і ў 

пісьмовай форме (напісанне віншаванняў, запрашэнняў, пісьмаў, паштовак); 
выкарыстоўваць у дыялогу, маналогу вобразныя сродкі, якія 

ўпрыгожваюць маўленне; 
удасканальванне ўменняў і навыкаў зносін з незнаёмымі людзьмі, са 

старэйшымі, бацькамі, аднакласнікамі, малодшымі па ўзросце. 
У паспяховасці дыялогу вялікае значэнне мае інтанацыя, голас, таму 

настаўнік значную частку сваёй працы павінен адводзіць на тое, каб 
развіваць уменне і навыкі: 

этычнага карыстання ўласным голасам; 
інтанавання сказа ў залежнасці ад таго, з кім размаўляеш, пра што 

хочаш паведаміць; 
выражэння псіхалагічных паўз, лагічнага націску. 
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І. М. Саматыя і інш.; Пад рэд. М. Г. Яленскага. — Мінск: Нар.асвета, 1994. — 239 
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3. Методика преподавания русского языка в национальной школе: 
Учеб. пособие для учащихся нац. групп пед. уч-щ / Л. З. Закирова, Л. Г. Саяхова, 
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Пісьмовы пераказ як від працы па развіцці звязнага маўлення 
Значнае месца ў развіцці маўлення навучэнцаў пачатковых класаў 

займаюць пераказы розных тэкстаў. Узнаўленне прачытанага – адна з 
асноўных форм работы навучэнцаў з вучэбным матэрыялам і адзін з 
эфектыўных прыёмаў развіцця іх мыслення і маўлення. 

Навучанне маўленчай дзейнасці павінна весціся з улікам дзвюх 
асноўных яе функцый – сродку зносін і мыслення. Каб узнаўленне тэксту 
працякала як зносіны, неабходна, каб у навучэнца ўзнікла патрэбнасць 
расказаць пра прачытанае іншым, а каб гэта патрэбнасць узнікла, змест 
тэксту павінен зацікавіць дзіця, выклікаць да сябе пэўныя адносіны. 

Пісьмовыя пераказы ў пачатковых класах бываюць толькі 
падрабязнымі і носяць навучальны характар. Пры іх правядзенні вельмі 
важным з’яўляецца выбар тэксту і вызначэнне тыпу пераказу. Тэкст павінен 
адпавядаць патрабаванням да аб’ёму пераказу, ён павінен быць зразумелым 
дзецям як па мове, так і па змесце, быць узорным па форме, цікавым па 
змесце, выконваць выхаваўчую функцыю. Падрабязны пісьмовы пераказ 
з’яўляецца сродкам 1) замацавання ў памяці дзіцяці зместу прачытанага ва 
ўсіх яго дэталях; 2) засваення логікі тэксту- ўзору,  яго мовы. Роля пісьмовых 
пераказаў заключаецца ў тым, каб час ад часу на фоне пастаяннай і 
разнастайнай вуснай маўленчай дзейнасці трэніраваць школьнікаў у 
складанні такіх тэкстаў, якія маглі б быць адбуманыя імі, старанна 
правераныя спачатку самастойна, а потым і настаўнікам. Акрамя таго, 
пісьмовыя пераказы дапамагаюць далучыць дзяцей да лепшых узораў мовы. 
Высокамастацкія тэксты, напісаныя майстрамі слова і затым пісьмова 
пераказаныя дзецьмі, спрыяюць фарміраванню маўленчых навыкаў, 
павышаюць культуру маўлення, прывіваюць мастацкі густ, развіваюць чуццё 
мовы. 

Складанасць пісьмовых пераказаў ў параўнанні з вуснымі, павольны 
тэмп пісьма навучэнцаў пачатковых класаў вымушае прапаноўваць для гэтага 
віду творчых прац тэксты, меншыя па памеры, і больш простыя структурна. 
Згодна з Метадычнымі рэкамендацыямі па фарміраванні культуры вуснага і 
пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя 
праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, да колькасці і аб’ёму навучальных 
пераказаў прад’яўляюцца наступныя патрабаванні: 

Від 
работы 

І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас 
I паў- 
годдзе 

II паў- 
годдзе 

I паў- 
годдзе 

II паў- 
годдзе 

I паў- 
годдзе 

II паў- 
годдзе 

I паў- 
годдзе 

II паў- 
годдзе 

Беларуская мова ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай 
мовай навучання і выхавання 

Русский язык в учреждениях общего среднего образования с русским языком 
обучения и воспитания 

Пераказ – – – 2 
40–50 
слоў 

1 
55–60 
слоў 

1 
65–70 
слоў 

1 
75–80 
слоў 

1 
85–90 
слоў 
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Беларуская мова ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай 
навучання і выхавання 

Русский язык в учреждениях общего среднего образования с белорусским 
языком обучения и воспитания 

Пераказ – – – – 1 
40–45 
слоў 

1 
50–55 
слоў 

1 
60–65 
слоў 

1 
70–75 
слоў 

Мова нацыянальнай меншасці 
Пераказ – – – – 1 

40-45 
слоў 

1 
50–55 
слоў 

1 
60–65 
слоў 

1 
70–75 
слоў 

Для пераказаў выкарыстоўваюцца розныя тыпы тэкстаў. Больш лёгкімі 
для ўзнаўлення лічацца апавядальныя тэксты з наяўнасцю сюжэта. Але пры 
падрыхтоўцы да сачыненняў-апісанняў неабходна трэніраваць навучэнцаў і ў 
пераказе тэкстаў-апісанняў. Пачынаць навучанне пераказу неабходна з 
апавядальнага тэксту, у якім ёсць ясны сюжэт, затым можна вучыць дзяцей 
уключаць у пераказ элементы апісання і разважання (тое, што ёсць у тэксце-
ўзоры) 

Традыцыйна склалася наступная методыка правядзення пісьмовага 
пераказу: 

1. Падбор тэксту, папярэдні аналіз яго настаўнікам з пункту 
гледжання зместу, кампазіцыі, моўных сродкаў; 

2. Уступнае слова настаўніка: мэта пераказу, яго від, кароткая 
характарыстыка тэксту (тып, тэма, асноўная думка, аўтар). 

3. Папярэдняе тлумачэнне незразумелых слоў (калі яны ёсць). 
4. Чытанне тэксту настаўнікам. 
5. Высвятленне незразумелага ў змесце, тлумачэнне цяжкіх у 

арфаграфічных і лексічных адносінах слоў, выпісванне іх на дошку. 
6. Праца над зместам тэксту (тэма, асноўная думка, мікратэмы, 

тэматычныя, апорныя словы). 
7. Вызначэнне тыпу тэксту, аналіз яго кампазіцыі (апавяданне 

(пачатак дзеяння, развіццё падзей, развязка), апісанне (прадмет апісання, 
асноўная яго прымета, дэталі)). 

8. Праца над моўнымі сродкамі тэксту (лексіка, тыпы сказаў, сродкі 
выразнасці). 

9. Складанне плана тэксту. 
10. Напісанне пераказу. [4, с. 329] 
Гэты поўны пералік этапаў працы з тэкстам можа вар’іравацца, 

відазмяняцца, скарачацца. 
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ПРАКТЫЧНАЯ ЧАСТКА 
Практычныя заняткі 

Методыка выкладання беларускай мовы як навука (КСР) 
Узровень 1 (азнаямленне, разуменне) – максімальная адзнака 6 балаў 
Пазнаёміцца з “Другім чытаннем для дзяцей беларусаў”, вызначыць 

тэматыку твораў, заканспектаваць 3 творы. 
Узровень 2 (прымяненне, аналіз) – максімальная адзнака 8 балаў 
Пазнаёміцца з “Методыкай роднай мовы” Я. Коласа, зрабіць канспект 

(асноўныя раздзелы, важныя палажэнні кожнага раздзела. 
Узровень 3 (сінтэз, ацэнка) – максімальная адзнака 10 балаў 
Пазнаёміцца з апошнімі навуковымі даследаваннямі ў галіне навучання 

малодшых школьнікаў беларускай мове і на гэтай аснове падрыхтаваць 
паведамленне па адным з актуальных пытанняў методыкі вкладання 
беларускай мовы. 

 
Сучасны гукавы аналітыка-сінтэтычны метад навучання грамаце 
Мэты: сфарміраваць уяўленне пра гукавы аналiтыка-сiнтэтычны метад 

навучання грамаце, пазнаёміць з яго асноўнымі прыметамі; пазнаёміць; са 
зместам навучання грамаце ў падрыхтоўчы, асноўны і заключны перыяды, 
словаўтваральнай, граматычнай i арфаграфiчнай прапедэўтыкай пры 
навучаннi грамаце; пазнаёміць з сучасным вучэбна-метадычным комплексам 
па навучанні грамаце. 

Абсталяванне: канцэпцыя па навучанні грамаце, вучэбная праграма па 
беларускай мове для ўстаноў адукацыі з беларускай мовай навучання, 
“Буквар” (А.К. Клышка), “Пропісь 1” (А.К. Клышка), “Пропісь 2” 
 (А.К. Клышка), “Пісьмо” (А.К. Клышка), “Развіццё маўленчай дзейнасці 
першакласнікаў: метад. распрац. да “Буквара” А.Клышкі” (Г.І. Верашчака, 
Г.М. Федаровіч), “Падарожжа ад А да Я” (А.В. Солахаў), “Жывыя літары” 
(З.М. Тамашэвіч, А.М. Якімовіч). 

 
Ход заняткаў 

1. Аналіз вучэбнай праграмы па навучанні грамаце. 
- Назавіце мэты і асноўныя задачы навучання грамаце. 
- Ахарактарызуйце прынцып, які вылучаны ў тлумачальнай запісцы як 

адзін з самых важных у працэсе навучання грамаце. 
- Якія віды маўленчай дзейнасці з’яўляюцца прадметам навучання 

грамаце? 
- На аснове якога метаду ажыццяўляецца навучанне першапачатковаму 

чытанню і пісьму? 
- На якім прынцыпе пабудавана беларуская графіка? У чым спецыфіка 

гэтага прынцыпу? 
- З якіх структурных частак складаецца праграма курса навучання 

грамаце? 
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2. Характарыстыка асноўных прымет сучаснага гукавога 
аналітыка-сінтэтычнага метаду навучання грамаце. 

- Якія метады навучання грамаце вам вядомы? У чым іх спецыфіка? 
- Назавіце асноўныя рысы сучаснага гукавога аналітыка-сінтэтычнага 

метаду навучання грамаце. 
3. Знаёмства з перыядамі навучання грамаце. 
Студэнты называюць перыяды навучання грамаце (падрыхтоўчы 

(далітарны), букварны (асноўны), паслябукварны). Аналізуецца працэс 
навучання грамаце з улікам перыядаў (з выкарыстанне вучэбнай праграмы па 
навучанні грамаце). 

Вызначаецца, якая словаўтваральная, граматычная i арфаграфiчная 
прапедэўтыка ажыццяўляецца ў працэсе навучання грамаце. 

4. Дэманстрацыя сучаснага ВМК па навучанні грамаце. 
Студэнты знаёмяцца з наступнымі вучэбнымі, вучэбна-метадычнымі 

дапаможнікамі: “Буквар” (А.К. Клышка), “Пропісь 1” (А.К. Клышка), 
“Пропісь 2” (А.К. Клышка), “Пісьмо” (А.К. Клышка), “Развіццё маўленчай 
дзейнасці першакласнікаў: метад. распрац. да “Буквара” А.Клышкі” 
(Г.І. Верашчака, Г.М. Федаровіч),  “Падарожжа ад А да Я” (А.В. Солахаў), 
“Жывыя літары” (З.М. Тамашэвіч, А.М. Якімовіч). 

5. Распрацоўка фрагмента ўрока па тэме “Знаёмства са сказам”. 
Калектыўнае вызначэнне мэт урока: 
- пазнаёміць з паняццем “сказ”, асноўнымі прыметамі сказа: 

інтанацыйнай і сэнсавай завершанасцю сказа; 
- вучыць складаць сказы да малюнкаў, будаваць схемы сказаў; 
- развіваць звязнае вуснае маўленне, памяць, лагічнае мысленне; 
- выхоўваць уважлівасць, актыўнасць. 
Студэнты распрацоўваюць фрагмент урока (тлумачэнне новага 

матэрыялу). Праца па букварных старонках 4-5. 
6. Падвядзенне вынікаў заняткаў. 
- Ахарактарызуйце прыметы сучаснага метаду навучання грамаце. 
- Назавіце асноўныя задачы навучання грамаце. 
- Узгадайце перыяды навучання грамаце. 
5. Дамашняе заданне. 
Дапрацаваць фрагмент урока па тэме “Знаёмства са сказам” (этап 

тлумачэння новага матэрыялу), падабраць неабходны дыдактычны і 
наглядны матэрыял да ўрока. 

 
Арганізацыя і змест працы ў падрыхтоўчы перыяд навучання 

грамаце 
Мэты: пазнаёміць з задачамі падрыхтоўчага перыяду навучання 

грамаце, са зместам заняткаў у падрыхтоўчы перыяд; патрабаваннямі да 
ўрока навучання грамаце ў падрыхтоўчы перыяд, яго структурай. 

Абсталяванне: вучэбная праграма па беларускай мове для ўстаноў 
адукацыі з беларускай мовай навучання, “Буквар” (А.К. Клышка), “Развіццё 
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маўленчай дзейнасці першакласнікаў: метад. распрац. да “Буквара” 
А.Клышкі” (Г.І. Верашчака, Г.М. Федаровіч). 

 
Ход заняткаў 

1. Праверка дамашняга задання. 
Правядзенне студэнтамі фрагмента ўрока па тэме “Знаёмства са 

сказам”. 
Аналіз прагледжанага фрагмента ўрока. 
2. Характарыстыка падрыхтоўчага перыяду навучання грамаце. 
- Узгадайце перыяды навучання грамаце. 
- Назавіце задачы падрыхтоўчага перыяду навучання грамаце. 
- З якімі паняццямі адбываецца азнаямленне ў падрыхтоўчы перыяд? 
(Практычнае азнаямленне дзяцей з маўленнем, тэкстам, сказам, словам, 

гукам, зычнымі цвёрдымі і мяккімі гукамі.) 
Праца па “Буквары” (С. 3-9). 
Студэнты разглядаюць і аналізуюць матэрыял, які прапануецца ў 

“Буквары”; знаёмяцца з умоўнымі абазначэннямі, якія прапануюцца ў 
“Буквары” (схема сказа, абазначэнне слоў у сказе, зычны гук: цвёрды і 
мяккі). 

3. Знаёмства з тыпамі ўрокаў у падрыхтоўчы перыяд навучання 
грамаце. 

1. Урок азнаямлення са сказам. 
2. Урок азнаямлення са словамі, з якіх складаецца сказ. 
3. Урок азнаямлення з зычным гукам (цвёрдым і мяккім). 
- Якія патрабаванні да ўрокаў навучання грамаце ў падрыхтоўчы 

перыяд вам вядомыя? 
Звяртаецца ўвага студэнатаў на неабходнасць правядзення дзвюх 

фізкультхвілінак на ўроках у І класе. 
4. Распрацоўка план-канспект урока па тэме “Сказы з двух слоў”. 
Калектыўнае вызначэнне мэт урока: 
- пазнаёміць са сказамі з двух слоў; 
- вучыць складаць сказы з двух слоў і будаваць да іх схемы; 
- развіваць звязнае вуснае маўленне, лагічнае мысленне, памяць; 
- узбагачаць слоўнікавы запас вучняў назвамі музычных 

інструментаў; 
- выхоўваць уважлівасць, актыўнасць. 
Вызначэнне структуры ўрока: 
1. Паўтарэнне. 
2. Вывучэнне новага матэрыялу. 
3. Абагульненне. 
4. Рэфлексія. 
Калектыўная распрацоўка план-канспекта ўрока з выкарыстаннем 

дапаможніка “Развіццё маўленчай дзейнасці першакласнікаў: метад. распрац. 
да “Буквара” А.Клышкі” (Г.І. Верашчака, Г.М. Федаровіч). 
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5. Падвядзенне вынікаў заняткаў. 
- Назавіце асноўныя задачы падрыхтоўчага перыяду навучання 

грамаце. 
- З якімі паняццямі вучні знаёмяцца ў падрыхтоўчы перыяд навучання 

грамаце? 
6. Дамашняе заданне. 
Дапрацаваць план-канспект урока па тэме “Сказы з двух слоў”, 

падабраць неабходны дыдактычны і наглядны матэрыял да ўрока. 
 
Навучанне пісьму ў асноўны перыяд навучання грамаце 
Мэты: пазнаёміць са зместам навучання пісьму ў падрыхтоўчы, 

букварны і паслябукварны перыяды навучання грамаце; пазнаёміць з 
сучаснымі пропісямі; ахарактарызаваць эфектыўныя метады і прыёмы 
навучання пісьму. 

Абсталяванне: вучэбная праграма па беларускай мове для ўстаноў 
адукацыі з беларускай мовай навучання, пропісь 1 (А.К. Клышка), пропісь 2  
(А.К. Клышка), пісьмо (А.К. Клышка), вучэбны наглядны дапаможнік 
“Дэманстрацыйны набор пісьмовых літар” (В.І. Цірынава), плакат 
“Правільная пасадка ў час заняткаў”. 

 
Ход заняткаў 

1. Праца з вучэбнай праграмай па беларускай мове для ўстаноў 
адукацыі з беларускай мовай навучання. Вызначэнне зместу навучання 
пісьму ў розныя перыяды навучання грамаце. 

– Якая праца па навучанні пісьму прадугледжана ў падрыхтоўчы 
(далітарны) перыяд навучання грамаце? 

– Якая праца па навучанні пісьму прадугледжана ў букварны (асноўны) 
перыяд навучання грамаце? 

– Якая праца па навучанні пісьму прадугледжана ў паслябукварны 
перыяд навучання грамаце? 

– Назавіце арфаграмы, з якімі вучні прапедэўтычна знаёмяцца ў розныя 
перыяды навучання грамаце. 

Звяртаецца ўвага студэнтаў на наступнае: з 2008 года ў Рэспубліцы 
Беларусь адменена абавязковае патрабаванне безадрыўнага пісьма. Пры 
гэтым пісьмо павінна заставацца звязным. Настаўнік выпрацоўвае ў вучняў 
навык звязнага рытмічнага напісання літар і іх злучэнняў, правільнага 
суаднясення літар па велічыні і нахіле. 

2. Азнаямленне з сучаснымі пропісямі. 
Студэнты супастаўляюць змест навучання пісьму, акрэслены ў 

вучэбнай праграме, з матэрыялам, які прапануецца ў пропісях. 
3. Азнаямленне з асноўнымі правіламі пісьма. 
1) Правільная пасадка падчас пісьма. 
2) Правільнае размяшчэнне сшытка на парце. 
3) Правільнае размяшчэнне ручкі ў руцэ. 
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Аналіз плаката “Правільная пасадка ў час заняткаў”. 
Правядзенне студэнтамі фрагмента ўрока па азнаямленні з правіламі 

пісьма. 
4. Характарыстыка метадаў і прыёмаў навучання пісьму. 
Прыём аналізу; дэманстрацыя настаўнікам працэсу пісьма і тлумачэнне 

спосабаў напісання літар, складоў, слоў падчас паказу; спісванне вучнямі з 
гатовага ўзору; прыём канструявання; прыём капіравання; пісьмо ў паветры; 
пісьмо пад лік; прыём алгарытмізацыі. 

5. Распрацоўка ўрока пісьма ў асноўны перыяд навучання грамаце 
па тэме “Напісанне літар А, а”. 

Паказ вучэбнага нагляднага дапаможніка “Дэманстрацыйны набор 
пісьмовых літар”, азнаямленне з метадычным каментарыем да 
“Дэманстрацыйны набор пісьмовых літар”. 

Студэнты спрабуюць самастойна сфармуляваць мэты ўрока: 
- вучыць пісаць літару а, А; 
- замацаваць правіла ўжывання вялікай літары ў імёнах; 
- развіваць зрокавую памяць, вокамер, мелкую маторыку; 
- выхоўваць дысцыплінаванасць, акуратнасць. 
Распрацоўка канспекта ўрока з улікам акрэсленых метадаў і прыёмаў 

навучання пісьму. 
6. Падвядзенне вынікаў заняткаў. 
– Ахарактарызуйце змест навучання пісьму ў кожны з перыядаў 

навучання грамаце. 
– Назавіце метады і прыёмы навучання пісьму. 
7. Дамашняе заданне. 
Дапрацаваць канспект урока па тэме “Напісанне літар А, а”, 

падрыхтаваць неабходную нагляднасць, дыдактычны матэрыял для 
правядзення ўрока. 

 
Развіццё маўлення і мыслення вучняў у перыяд навучання грамаце 
Мэты: панаёміць з накірункамі працы па развіцці маўлення вучняў, 

асаблівасцямі арганізацыі працы па развіцці маўлення ў перыяд навучання 
грамаце; вызначыць і разгледзець віды заданняў, што садзейнічаюць 
развіццю мыслення першакласнікаў. 

Абсталяванне: вучэбная праграма па беларускай мове для ўстаноў 
адукацыі з беларускай мовай навучання, “Буквар” (А.К. Клышка),“Пропісь 1” 
(А.К. Клышка), “Пропісь 2” (А.К. Клышка), “Пісьмо” (А.К. Клышка), 
відэзапіс урока навучання грамаце ў ІІ класе. 

 
Ход заняткаў 

1. Праверка дамашняга задання. 
Правядзенне студэнтамі ўрока па тэме “Напісанне літар А, а”. 
Аналіз урока, рэкамендацыі па ўдасканаленні. 
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2. Аналіз накірункаў працы па развіцці маўлення вучняў у перыяд 
навучання грамаце. 

– У якіх накірунках вядзецца праца па развіцці маўлення вучняў? 
Звяртаецца ўвага студэнтаў на тое, што работа па развіцці маўлення 

ажыццяўляецца на кожным уроку на працягу вучэбнага года. 
Згодна з вучэбнай праграме па навучанні грамаце праца па развіцці 

маўлення ўключае наступныя накірункі: праца над гукавой культурай мовы, 
работа са словам, работа над сказам і звязным маўленнем. 

– Якую працу па ўдасканаленні моўных навыкаў неабходна 
арганізоўваць? 

– Назавіце прыёмы гукавога аналізу і сінтэзу. 
– Якія практыкаванні садзейнічаюць узбагачэнню слоўнікавага запасу 

вучняў? 
– Назавіце прыёмы тлумачэння значэння слоў. 
– Якія практыкаванні прымяняюцца пры працы са сказам? 
– Якая праца праводзіцца па развіцці звязнага маўлення вучня ў перыяд 

навучання грамаце? 
– Якія віды заданняў садзейнічаюць развіццю мыслення вучняў? 
3. Аналіз “Буквара” і пропісяў. 
Студэнты аналізуюць “Буквар”, Пропісь 1”, “Пропісь 2”, “Пісьмо”. 
На канкрэтных букварных старонках разглядаецца магчымасць 

выкарыстання практыкаванняў, якія былі акрысліны студэнтамі (на 
канкрэтных прыкладах). 

Разглядецца арганізацыя працы па развіцці маўлення і мыслення 
вучняў на ўроках навучання пісьму, віды заданняў, якія прапануюцца ў 
пропісях. 

4. Прагляд відэазапісу ўрока па тэме “Гук [ч]. Літары Ч, ч”. 
Аналіз урока (у аспекце працы па развіцці маўлення вучняў): 
– Ці была прадстаўлена на ўроку праца па развіцці маўлення вучняў? 

На якіх этапах урока? 
– Якім чынам настаўнік арганізаваў працу па знаёстве з новым гукам? 

Якія прыёмы былі выкарыстаны для выпрацоўкі гукавой культуры маўлення? 
– Як была праведзена слоўнікавая праца? Якія спосабы тлумачэння 

значэння слоў выкарыстоўваў настаўнік? 
– Якая праца ў аспекце развіцця маўлення не была рэалізавана на 

ўроку? Што можна дадаць? 
5. Распрацоўка ўласных планаў-канспектаў урокаў па тэме “Гукі 

[п], [п’]. Літары П, п”. 
Праверка і абмеркаванне распрацаваных планаў-канспектаў урока. 
6. Падвядзенне вынікаў заняткаў. 
– Назавіце накірункі працы па развіцці маўлення вучняў у перыяд 

навучання грамаце? 
– Што прадугледжвае праца па выпрацоўцы гукавой культуры мовы? 
– Як арганізоўваецца работа над словам у перыяд навучання грамаце? 
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– Назавіце віды практыкаванняў па рабоце над сказам. 
– Якія практыкаванні садзейнічаюць развіццю звязнага маўленння 

першакласнікаў? 
– Якія віды заданняў садзейнічаюць развіццю мыслення вучняў? 
7. Дамашняе заданне. 
Падабраць неабходны дыдактычны і наглядны матэрыял да ўрока па 

тэме “Гукі [п], [п’]. Літары П, п”. 
 
Якасці паўнацэннага навыку чытання і шляхі яго выпрацоўкі 
Мэты: пазнаёміць з этапамі фарміравання навыку чытання, якасцямі 

паўнацэннага навыку чытання, прыёмамі выпрацоўкі правільнага, беглага, 
свядомага і выразнага чытання, асноўнымі сродкамі, што забяспечваюць 
выразнасць чытання; пазнаёміць са спосабамі праверкі і ўліку уменняў i 
навыкаў чытання. 

Абсталяванне: вучэбная праграма па літаратурным чытанні для 
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання, 
“Літаратурнае чытанне. 2 клас” (І. А. Гімпель), часопіс “Пачатковая школа” 
(2012 г. № 3; 2014 № 3). 

 
Ход заняткаў 

1. Разгляд і аналіз этапаў фарміравання навыку чытання. 
– Колькі этапаў фарміравання навыкаў чытання вылучаюць у 

методыцы? 
Студэнты характарызуюць кожны з названых этапаў фарміравання 

навыку чытання. 
2. Разгляд якасцей паўнацэннага навыку чытання. 
Студэнты запісваюць праграмныя патрабаванні да чытання вучняў (па 

гадах навучання). 
– Якімі якасцямі характарызуецца навык чытання? 
– Ахарактарызуйце прыёмы навучання правільнаму чытанню. 
– Назавіце віды заняткаў і прыёмы, якія дапамагаюць выпрацоўцы 

бегласці чытання. 
Выкарыстанне практыкаванняў для развіцця бегласці чытання: 

“Фініш”, “Буксір”, “Не прапусці памылкі”, “Рэгулюем гучнасць”, “Маланка”. 
– Сфармулюйце патрабаваннi да свядомасцi чытання. Якія віды 

заняткаў дапамагаюць выпрацоўцы свядомасці чытання? 
– Ахарактарызуйце сродкі выразнасці чытання (дыханне, дыкцыя, 

лагiчны нацiск, лагiчныя i псiхалагiчныя паўзы, тон i тэмп чытання, 
iнтанацыя) і прыёмы навучання выразнаму чытанню і маўленню. 

Разгляд практыкаванняў для выпрацоўкі правільнага дыхання і 
артыкуляцыі гукаў: 

“Кантралюем дыханне”, “Усмешка”, “Каша кіпіць”, “Расці вялікі!”, 
“Лыжнік”, “Гусі ляцяць”, “Мыльныя бурбалкі”, “Дзьмухавец”, “Паветраны 
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шарык”, “Патушы свечку”, “Аса”, “Рэха”, “Гук за мячом”, гульня “Гукавы 
тэніс”, “Вецер”. 

– Чаму свядомасць чытання з’яўляецца галоўнай умовай выразнасці 
чытання і наадварот? 

3. Прагляд відэазапісу ўрока літаратурнага чытання ў ІІ класе па 
тэме “Васіль Хомчанка “Гузік”. 

Аналіз урока па наступным плане: 
Які тэкст чытаўся на ўроку? 
Як настаўнік выпраўляў памылкі вучняў пры чытанні? 
Калі і якім чынам тлумачыліся незразумелыя словы? 
Якія віды работы над асэнсаваннем тэксту выкарыстоўваў настаўнік? 
Якія прёмы выразнага чытання былі выкарыстаны? 
Якая абагульняльная гутарка была праведзена? 
4. Знаёмства са спосабамі праверкі i ўлiку ўменняў i навыкаў 

чытання. 
Звяртаецца ўвага студэнтаў на наступнае: для праверкі ўзроўню 

авалодання вучнямі навыкам чытання прапануецца незнаёмы, даступны для 
разумення вучняў тэкст. Для ўчытвання вучню даюцца 2—3 сказы ў пачатку 
тэксту. Настаўнік кантралюе спосаб, правільнасць і тэмп чытання вучняў. 
Усвядомленасць чытання пацвярджаецца адказамі на пытанні, якія задае 
настаўнік, калі вучань прачытае тэкст поўнасцю. 

У канцы навучальнага года ў ІІІ—ІV класах устаноў агульнай сярэдняй 
адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання праводзіцца выніковая 
праверка ўзроўню сфарміраванасці чытацкіх уменняў вучняў. Як адзін са 
спосабаў праверкі прапануюцца практычныя заданні па тэкстах, якія 
вывучаліся на ўроках літаратурнага чытання ў бягучым навучальным годзе, і 
змешчаны ў падручніку. Перад выкананнем заданняў вучням даецца 
магчымасць самастойна ўзнавіць па падручніку змест твора, па якім будзе 
праводзіцца вуснае апытанне. Затым настаўнік паслядоўна задае вучням 
пытанні, на падставе якіх робіць вывад пра ўзровень сфарміраванасці 
чытацкіх уменняў вучняў. Праверка ўзроўню сфарміраванасці чытацкіх 
уменняў у вучняў кожнага варыянта ажыццяўляецца па розных тэкстах. 

Студэнты знаёмяцца з тэкстамі, якія можна выкарыстоўваць для 
праверкі ўзроўню авалодання вучнямі навыкам чытання і заданнямі 
(пытаннямі) для кантролю ўзроўню сфарміраванасці чытацкіх уменняў 
(часопіс “Пачатковая школа”). 

5. Падвядзенне вынікаў заняткаў. 
– Назавіце і ахарактарыхуйце якасці паўнацэннага навыку чытання. 
– Назавіце спосабы праверкі i ўлiку ўменняў i навыкаў чытання. 
 
Якасці паўнацэннага навыку чытання і шляхі яго выпрацоўкі (КСР) 
 
Узровень 1 (азнаямленне, разуменне) – максімальная адзнака 6 балаў 
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Падабраць сістэму практыкаванняў, якая дапамагае выпрацаваць у 
навучэнцаў 2(3 або 4) класа  правільнасць чытання. 

Узровень 2 (прымяненне, аналіз) – максімальная адзнака 8 балаў 
Распрацаваць сістэму практыкаванняў (па групах), якая дапамагае 

выпрацаваць у навучэнцаў 2(3 або 4) класа правільнасць і  бегласць чытаня. 
Узровень 3 (сінтэз, ацэнка) – максімальная адзнака 10 балаў 
Распрацаваць сістэму практыкаванняў (па групах), якая дапамагае 

выпрацаваць у навучэнцаў 2 (3 або 4) класа правільнасць, бегласць і 
выразнасць чытаня. Падрыхтаваць фрагмент урока літаратурнага чытання з 
выкарыстаннем гэтай сістэмы практыкаванняў 

 
Этапы працы з мастацкім творам 
Мэты: пазнаёміць з этапамі працы з мастацкiм творам, відамі вусных 

перакаў, методыкай іх правядзення, асноўнымі тыпамі ўрокаў лiтаратурнага 
чытання, iх структурныя кампаненты. 

Абсталяванне: “Літаратурнае чытанне. 3 клас” (В.С. Варапаева,  
Т.С. Куцанава), “Літаратурныя зярняткі, або развіццё творчых здольнасцей 
маленькага чытача” (І.А. Буторына), “Літаратурнае чытанне ў  
2-4 класах: вучэбны наглядны дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання” (І.А. Буторына). 

 
Ход заняткаў 

1. Разгляд і аналіз этапаў працы з мастацкім творам. 
– Назавіце асноўныя тыпы ўрокаў лiтаратурнага чытання, iх 

структурныя кампаненты. 
– Назавіце этапы працы з мастацкім творам. 
– Сфармулюйце задачы кожнага этапа (першы сінтэз, аналіз, другі 

сінтэз). 
– Якія практыкаванні неабходна выкарыстоўваць на кожным з этапаў? 
– Распрацуйце сістэму пытанняў да твора К. Каліны “Красавік”: 
1. Для праверкі першаснага ўспрымання твора. 
2. Для аналізу пры паўторным чытанні. 
3. Для заключнай гутаркі. 
2. Арганізацыя працы па складанні плана прачытанага. Пераказ 

тэксту. 
– Якія існуюць прыёмы навучання складанню плана прачытанага? 
Студэнты складаюць план да апавядання К. Каліны “Красавік”. 
– Што такое пераказ? 
– Назавіце віды пераказу і ахарактарызуйце кожны з іх (падрабязны, 

выбарачны, сціслы і творчы). Назавіце прыёмы навучання кожнаму з відаў 
пераказу. 

– У чым заключаецца падрыхтоўка да пераказу? 
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Студэнты рыхтуюць пераказ апавядання К. Каліны “Красавік” з апорай 
на план. 

3. Прагляд і аналіз фрагмента відэазапісу ўрока літаратурнага 
чытання ў ІІІ класе па тэме “К. Каліна. “Красавік”. 

– Як на ўроку арганізавана праверка дамашняга задання? Як можна 
было арганізаваць праверку найбольш эфектыўна? 

– Як настаўнік падрыхтаваў вучняў да ўспрымання твора? 
– Калі і як тлумачыліся незразумелыя словы? Якія спосабы тлумачэння 

незразумелых слоў можаце прапанаваць вы? 
– Якім чынам была арганізавана праца па падрыхтоўцы да пераказу? 
– Як вучні складалі план тэксту? 
4. Разгляд асаблівасцей выкарыстання малюнкаў і ілюстрацый на 

ўроках чытання. Творчыя работы на ўроках літаратурнага чытання. 
– Якая методыка выкарыстання малюнкаў і ілюстрацый на ўроках 

чытання? 
Студэнты знаёмяцца з вучэбным наглядным дапаможнікам для 

настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай 
мовамі навучання “Літаратурнае чытанне ў 2-4 класах”. 

– Якія творчыя работы праводзяцца ў сувязі з чытаннем мастацкіх 
твораў? 

Праца з кнігай І.А. Буторынай “Літаратурныя зярняткі, або развіццё 
творчых здольнасцей маленькага чытача” (Раздзелы “Творча працуем з 
апавяданнямі”, “Вучымся цікава і займальна”). 

5. Падвядзенне вынікаў заняткаў. 
– Назавіце этапы працы з мастацкім творам і задачы кожнага з этапаў. 
– Назавіце віды вусных пераказаў. 
– Якія прыёмы навучання складанню плана вам вядомы? 
Дамашняе заданне. 
Распрацаваць план-канспект урока па тэме “К.Каліна. “Красавік”. 
 
Асаблівасці чытання і аналізу твораў розных жанраў 
Мэты: пазнаёміць з асаблівасцямі чытання і аналізу твораў розных 

жанраў (вершаў, казак, баек), асаблівасцямі арганізацыі самастойнай працы 
вучняў, вiдамі заданняў падчас аналiзу твора. 

Абсталяванне: “Літаратурнае чытанне. 3 клас” (В.С. Варапаева,  
Т.С. Куцанава), “Літаратурнае чытанне. 2 клас” (А.В. Вольскі, І.А. Гімпель), 
“Літаратурныя зярняткі, або развіццё творчых здольнасцей маленькага 
чытача” (І.А. Буторына), “Літаратурнае чытанне ў 2-4 класах: вучэбны 
наглядны дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з 
беларускай і рускай мовамі навучання” (І.А. Буторына). 

 
Ход заняткаў 

1. Праверка дамашняга задання. 
Правядзенне студэнтамі ўрока па тэме “К.Каліна. “Красавік”. 
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Аналіз урока, рэкамендацыі па ўдасканаленні. 
2. Разгляд асаблівасцей працы з лірычнымі вершамі. 
– Назавіце віды вершаў, што вывучаюцца ў пачатковых класах. 
– У чым асаблівасць эпічных вершаў? 
– Назавіце віды лірычных вершаў. 
– Назавіце асаблівасці аналізу вершаў пейзажнай лірыкі. Як 

арганізоўваецца праца з мастацкім вобразам? Якія этапы вылучаюць у 
методыцы? 

– Назавіце этэпы ўрока чытання вершаў. 
Прагляд і аналіз фрагмента відэазапісу ўрока літаратурнага 

чытання па вывучэнні верша“Якуба Коласа “Усход сонца” (ІІІ клас). 
– Як настаўнік прачытаў верш? Ці быў прапанаваны узор выразнага 

чытання? 
– На вымаўленне якіх слоў неабходна было звярнуць асаблівую ўвагу 

вучняў пры працы з вершам? 
– Ці правільна была арганізавана праца з вершам? 
– Чаму ў вучняў не атрымалася прачытаць верш выразна? 
Распрацоўка ўрока літаратурнага чытання ў ІІ класе па тэме 

“Васіль Жуковіч “Прыляцела восень”. 
Студэнты спрабуюць самастойна вызначыць мэты ўрока: 
-пазнаёміць з вершам Васіля Жуковіча “Прыляцела восень”; 
-выпрацоўваць навык чытання (правільнасць, бегласць, асэнсаванасць, 

выразнасць); 
- фарміраваць уменні працы з творам (вызначаць эмацыянальны 

настрой верша, ілюстраваць змест слоўнымі малюнкамі); 
-раўвіваць слыхавую памяць, лагічнае і вобразнае мысленне, 

назіральнасць; 
-выхоўваць любоў да прыроды. 
Студэнты распрацоўваюць план-канспект урока. 
3. Разгляд асаблівасцей працы з казкай. 
– Якія віды казак вы ведаеце? 
– На якія асаблівасці казкі звяртаем увагу вучняў пры яе аналізе? 
– Якія віды заняткаў выкарыстоўваюцца пры працы з казкай? 
Прагляд і аналіз фрагмента відэазапісу ўрока літаратурнага 

чытання ў ІІ класе па тэме “Беларуская народная казка “Коцік Петрык і 
мышка”. 

Падрабязна аналізуюцца віды заняткаў з казкай, якія былі выкарыстаны 
на ўроку. 

4. Разгляд асаблівасцей працы з байкай. 
– Што такое байка? 
– Як арганізоўваецца праца з байкай? 
Звяртаецца ўвага студэнтаў на аналiз зместу баек, раскрыццё алегорыi, 

засваенне вучнямi маралi. 
– Якія этапы ўключае ўрок па вывучэнні байкі? 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



155 
 

Падвядзенне вынікаў заняткаў. 
– Назавіце асаблівасці чытання i аналiзу лiрычных і эпічных вершаў 

(казак, баек). 
Дамашняе заданне. 
Распрацаваць план-канспект урока літаратурнага чытання ў ІІ класе па 

вывучэнні баек (тэма ўрока “ Што ведаеш, аб тым не пытайся. “Дакучлівая 
байка”). 

 
Асаблівасці чытання і аналізу твораў розных жанраў (КСР) 
 
Узровень 1 (азнаямленне, разуменне) – максімальная адзнака 6 балаў 
Падрыхтаваць спіс літаратуры па пытанні “Самастойная праца вучняў, 

яе характар, вiды заданняў, месца падчас аналiзу твора”. 
Узровень 2 (прымяненне, аналіз) – максімальная адзнака 8 балаў 
Падрыхтоўка планаў-канспектаў урокаў чытання казкі (1 група), байкі 

(2 група), апавядання (3 група), пейзажнага верша (4 група) з выкарыстаннем 
самастойнай працы вучняў. 

Узровень 3 (сінтэз, ацэнка) – максімальная адзнака 10 балаў 
Правядзенне падрыхтаванага ўрока, самааналіз, удзел у абмеркаванні 

ўрокаў іншых студэнтаў. 
 
Праца з прыказкамі, прымаўкамі і загадкамі на ўроках мовы і 

літаратурнага чытання 
Мэты: пазнаёміць з асаблівасцямі чытання i аналiзу прыказак, 

прымавак i загадак, магчымасцямі выкарыстання прыказак у вучэбным 
працэсе, асаблівасцямі працы з прыказкамі, прымаўкамі і загадкамі на ўроках 
беларускай мовы. 

Абсталяванне: “Літаратурнае чытанне. 2 клас” (А.В. Вольскі,  
І.А. Гімпель), “Літаратурныя зярняткі, або развіццё творчых здольнасцей 
маленькага чытача” (І.А. Буторына), зборнікі прыказак і прымавак, зборнік 
загадак, план-канспект урока беларускай мовы для ІІ класа па тэме 
“Паўтараем арфаграфію ў загадках”. 

 
Ход заняткаў 

1. Разгляд асаблівасцей працы з прыказкамі, прымаўкамі і 
загадкамі на ўроках літаратурнага чытання. 

– Чаму на ўроках літаратурнага чытання і беларускай мовы неабходна 
выкарыстоўваць прыказкі і прымаўкі? 

– З якога класа мэтазгодна пачынаць працу з прыказкамі і прымаўкамі? 
– Якія віды працы з прыказкамі і прымаўкамі можна выкарыстоўваць 

на ўроках літаратурнага чытання? 
Праца з кнігай І.А. Буторынай “Літаратурныя зярняткі, або развіццё 

творчых здольнасцей маленькага чытача” (Раздзел “Знаёмімся з прыказкамі і 
прымаўкамі”). 
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– Якія віды працы можна прапаноўваць з загадкамі на ўроках 
літаратурнага чытання? 

– Як навучыць дзяцей складаць загадкі (адгадваць загадкі)? 
Праца з кнігай І.А. Буторынай “Літаратурныя зярняткі, або развіццё 

творчых здольнасцей маленькага чытача” (Раздзел “Адгадвае і складаем 
загадкі”). 

2. Распрацоўка фрагмента ўрока літаратурнага чытання ў ІІ класе 
па тэме “Скорагаворкі. Загадкі. Прыказкі”. 

Студэнты разглядаюць паслядоўнасць працы над загадкай, прыказкамі; 
распрацоўваюць фрагмент урока па знаёмстве з загадкамі, прыказкамі з 
выкарыстаннем падручніка “Літаратурнае чытанне. 2 клас” (А.В. Вольскі, 
І.А. Гімпель). 

3. Разгляд асаблівасцей працы з прыказкамі, прымаўкамі і 
загадкамі на ўроках беларускай мовы. 

– Калі і як могуць быць выкарыстаны прыказкі, прымаўкі на ўроках 
беларускай мовы? 

– Пры вывучэнні якіх тэм можна выкарыставаць загадкі на ўроках 
беларускай мовы? 

Аналіз распрацаванага плана-канспекта ўрока беларускай мовы для ІІ 
класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання па тэме 
“Паўтараем арфаграфію ў загадках”. 

4. Падвядзенне вынікаў заняткаў. 
– Назавіце віды працы з прыказкамі і прымаўкамі на ўроках 

літаратурнага чытання і беларускай мовы. 
– Назавіце віды працы з загадкамі на ўроках літаратурнага чытання і 

беларускай мовы. 
5. Дамашняе заданне. 
Дапрацаваць, удасканаліць фрагмент урока літаратурнага чытання па 

тэме “Скорагаворкі. Загадкі. Прыказкі”. 
 
Задачы і арганізацыя пазакласнага чытання ў пачатковых класах 
Мэты: пазнаёміць задачамі пазакласнага чытання, формамі арганізацыі 

пазакласнага чытання, этапамі фарміравання чытацкай самастойнасці вучняў, 
задачамі кожнага з этапаў; разгледзіць формы арганізацыі ўліку самастойнага 
чытання вучняў, прыёмы актывізацыі і заахвочвання пазакласным чытаннем. 

Абсталяванне: вучэбныя праграмы па літаратурным чытанні для 
ўстаноў адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання, “Пазакласнае 
чытаннеў 2 класе: вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў устаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання” (І.А. Буторына), 
“Зборнік апавяданняў для пазакласнага чытання вучняў пачатковай школы: 
для малодшага школьнага ўзросту” (Л.Ф. Кузняцова, Н.У. Антонава). 

 
Ход заняткаў 

1. Вызначэнне мэт і задач урокаў пазакласнага чытання. 
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– Сфармулюйце мэты і задачы пазакласнага чытання ў І-ІV класах. 
– Пазанёмцеся з праграмнымі патрабаваннямі па пазакласным чытанні 

для І-ІV класаў. 
Студэнты аналізуюць вучэбныя праграмы па літаратурным чытанні для 

ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі 
навучаннямі, адзначаюць адрозненні, прасочваюць паслядоўнасць у 
пашырэнні ведаў вучняў, якія яны набываюць у працэсе самастойнага 
чытання ад класа да класа, ступенчатасць у фарміраванні навыкаў, што 
забяспечваюць самастойнасць дзіцячага чытання. 

– Якія этапы ў арганізацыі пазакласным чытаннем вылучаюць? 
Назавіце задачы кожнага з этапаў. 

– Укажыце асноўныя формы арганізацыі пазакласнага чытання. 
– Назавіце найбольш мэтазгодныя спосабы ўліку пазакласнага чытання. 
– Якія прыёмы неабходна выкарыстоўваць для заахвочвання 

пазакласным чытаннем? 
– Якія асноўныя патрабаванні да адбору літаратуры для заняткаў 

пазакласным чытаннем? 
Дэманстрацыя наступных кніг: 
“Зборнік апавяданняў для пазакласнага чытання вучняў пачатковай 

школы: для малодшага школьнага ўзросту” (Л.Ф. Кузняцова, Н.У. Антонава); 
“Пазакласнае чытаннеў 2 класе: вучэбна-метадычны дапаможнік для 

настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай 
навучання” (І.А. Буторына), 

2. Распрацоўка планаў-канспектаў урокаў пазакласнага чытання. 
Праца студэнтаў у групах. 
Распрацоўка планаў канспектаў урокаў па наступных тэмах: 
1 група – урок пазакласнага чытання ў 2 класе “У госці да лясных 

жыхароў…” 
2 група – урок пазакласнага чытання ў 3 класе “У мяшку вялізны звязак 

новых Васілёвых казак” (па казках Васіля Віткі). 
3 група – урок пазакласнага чытання ў 4 класе  “Мама і мы”. 
3. Падвядзенне вынікаў заняткаў. 
– Назавіце этапы фарміравання чытацкай самастойнасці вучняў, задачы 

кожнага з этапаў. 
– Назавіце формы арганiзацыі і кіраўніцтва пазакласным чытаннем ў 

пачатковых класах. 
4. Дамашняе заданне. 
Дапрацаваць планы-канспекты ўрокаў пазакласнага чытання. 
 
Урокі пазакласнага чытання 
Мэты: пазнаёміць з агульнымі патрабаваннямі да ўрокаў пазакласнага 

чытання, сiстэмай урокаў пазакласнага чытання, умовамі iх арганiзацыi i 
методыкай правядзення; відамі заняткаў на ўроках пазакласнага чытання. 
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Абсталяванне: вучэбныя праграмы па літаратурным чытанні для 
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання, 
часопісы “Вясёлка” і “Буся”, “Урокі. Вясёлка. Часопіс для дзяцей”  
(І.А. Буторына). 

 
Ход заняткаў 

1. Праверка дамашняга задання. 
Правядзенне і аналіз урокаў пазакласнага чытання тэмах: “У госці да 

лясных жыхароў…” (2 клас), “У мяшку вялізны звязак новых Васілёвых 
казак” (па казках Васіля Віткі) (3 клас), “Мама і мы” (4 клас). 

2. Разгляд агульных патрабаванняў да ўрокаў пазакласнага 
чытання. 

– Як часта праводзяцца ўрокі пазакласнага чытання? 
– Якая праца ажыццяўляецца на кожным з этапаў пазакласнага чытання 

(падрыхтоўчым, пачатковы, асноўным, заключным)? 
– Якімі павінны быць кнігі для чытання і разгляду? 
– Якія ўменні і навыкі набываюць вучні, працуючы з кнігай? 
3. Знаёмства з дзіцячым перыядычным друкам. 
– На якім этапе (у якім класе) згодна з вучэбнай праграмай 

прадугледжана знаёмства з дзіцячым перыядычным друкам? 
– Якія часопісы для дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага 

ўзросту на беларускай мове вам вядомы? 
 
Дэманстрацыя часопісаў “Вясёлка” і “Буся”. 
Прапануецца серыя часопісаў “Вясёлка” за 2011 год, кожны номар 

часопіса прысвечаны пэўнай краіне. 
Студэнты вызначаюць, на што неабходна звярнуць увагу вучняў пры 

знаёмстве з часопісам (пазнаёміць з назвай часопіса, (чаму менавіта такая 
назва), рубрыкамі, хто друкуецца ў часопісе, звярнуць увагу на апошнюю 
старонку (галоўны рэдактар, рэдакцыйная рада)). 

Для прагляду студэнтам прапануецца ведэаролік пра гісторыю 
стварэння часопіса “Вясёлка”. Арганізоўваецца завочная экскурсія ў філіял 
музея часопіса “Вясёлка” (для прагляду прапануецца відэаматэрыял). 

4. Распрацоўка ўрока пазакласнага чытання па тэме “Знаёмства з 
часопісам “Вясёлка”. 

Студэнты нагадваюць структуру ўрока працы з часопісам, калектыўна 
фармулююць мэты ўрока: 

- пазнаёміць з дзіцячым перыядычным друкам, часопісам “Вясёлка”, 
яго будовай; 

- развіваць звязнае вуснае маўленне, памяць; 
- выхоўваць інтарэс да чытання дзіцячых часопісаў. 
Для разгляду прапануецца кніга І.А. Буторынай “Урокі. Вясёлка. 

Часопіс для дзяцей”. 
Кожны студэнт распрацоўвае ўрок індывідуальна па пэўным нумары. 
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5. Падвядзенне вынікаў заняткаў. 
– Назавіце агульныя патрабаваннi да ўрокаў пазакласнага чытання.  
– Якія вiды заняткаў прымяняюцца на ўроках пазакласнага чытання? 

Назавіце прыёмы іх рэалiзацыi. 
6. Дамашняе заданне. 
Дапрацаваць план-канспект урока пазакласнага чытання па тэме 

“Знаёмства з часопісам “Вясёлка”. 
 
Лінгвістычныя і псіхолага-педагагічныя асновы навучання 

беларускай мове 
Мэты: пазнаёміць з навуковымі асновамі методыкі выкладання 

фанетыкі, граматыкі і правапісу, з заканамернасцямі i прынцыпамі засваення 
беларускай мовы, задачамі i зместам пачатковага навучання беларускай мове, 
структурай праграмы, аб’ёмам матэрыялу, сiстэмай размеркавання па гадах 
навучання. 

Абсталяванне: вучэбная праграмы па беларускай мове для ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання, падручнікі па 
беларускай мове для ІІ-ІV класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з 
беларускай мовай навучання. 

 
Ход заняткаў 

1. Праверка дамашняга задання. 
Правядзенне і аналіз урока пазакласнага чытання тэме “Знаёмства з 

часопісам “Вясёлка”. 
2. Характарыстыка лінгвістычных і псіхолага-педагагічныях 

асноў навучання беларускай мове. 
– Якія лінгвістычныя асновы ўзаемазвязанага вывучэння ў школе 

фанетыкі, лексікі, словаўтварэння і граматыкі? 
– Пакажыце на канкрэтных прыкладах унутраную ўзаемасувязь усіх 

узроўняў мовы (фанетычнага, лексічнага, словаўтваральнага, марфалагічнага 
і сінтаксічнага). 

– Як у працэсе навучання малодшых школьнікаў роднай мове настаўнік 
дапамагае фарміраванню ў іх навуковага светапогляду? 

– Пералічыце агульнадыдактычныя прынцыпы навучання мове. 
Ахарактарызуйце сутнасць кожнага прынцыпу. 

– Назавіце заканамернасці і прынцыпы навучання мове, вылучаныя  
Л.П. Федарэнка. 

– Ахарактарызуйце прынцыпы пачатковага навучання роднай мове, 
вылучаныя Л.П. Падгайскім. 

3. Аналіз вучэбнай праграмы па беларускай мове для ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. 

– Назавіце асноўную мэту і задачы пачатковага навучання беларускай 
мове. 
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– Якімі сістэмаўтваральнымі прынцыпамі моўнай адукацыі абумоўлена 
навучанне беларускай мове на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі? 

– У чым сутнасць практычнай накіраванасці навучання беларускай 
мове? 

– Як структурыраваны змест вучэбнага матэрыялу па беларускай мове 
ў вучэбнай праграме для ІІ-ІV класаў? 

– Дайце сціслую характарыстыку кожнаму з раздзелаў (“Родная мова”, 
“Тэкст”, “Сказ”, “Слова”, “Гукі мовы. Літары.”). 

– Як размеркаваны вучэбны матэрыял па беларускай мове па гадах 
навучання? Ці прасочваецца ўзаемасувязь памiж раздзеламi праграмы? 

4. Аналіз падручнікаў па беларускай мове для ІІ-ІV класаў устаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. 

Студэнты разглядаюць, які матэрыял прапануецца па кожным з 
названых раздзелаў у падручніках, якім чынам ён прадстаўлены. 

5. Падвядзенне вынікаў заняткаў. 
– Назавіце заканамернасці і прынцыпы навучання роднай мове. 
– Назавіце асноўную мэту і задачы навучання беларускай мове на І 

ступені атрымання агульнай сярэдняй адукацыі. 
– Па якіх раздзелах структурыраваны вучэбны матэрыял па беларускай 

мове? На якім прынцыпе заснавана яго размяшчэнне? 
6. Дамашняе заданне. 
Паўтарыць лекцыйны матэрыял па тэме “Метады і прыёмы навучання 

беларускай мове”. 
 
Метады і прыёмы навучання беларускай мове 
Мэты: разгледзіць сутнасць развiццёвага навучання пры засваеннi 

законаў i правiлаў фанетыкi, словаўтварэння, граматыкi i правапiсу; 
пазнаёміць з асноўнымі метадамі i прыёмамі навучання беларускай мове. 

Абсталяванне: вучэбныя праграмы па беларускай мове для ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання, 
падручнікі па беларускай мове для ІІ-ІV класаў устаноў агульнай сярэдняй 
адукацыі з беларускай мовай навучання, “Камплект апорна-аналітычных 
табліц па беларускай мове па тэмах “Назоўнік”, “Дзеяслоў”, “Прыметнік”, 
“Займеннік” для пачатковых класаў агульнаадукацыйных устаноў” 
(В.І. Свірыдзенка). 

 
Ход заняткаў 

1. Развiццёвае навучанне пры засваеннi законаў i правiлаў 
фанетыкi, словаўтварэння, граматыкi i правапiсу з апорай на 
дыдактыка-метадычныя прынцыпы. 

– Што такое “развіццёвае выхаванне на ўроках мовы”? 
– Назавіце аспекты інтэлектуальнай і эмацыянальна-валявой сферы 

дзейнасці, якія трэба мець на ўвазе пры вызначэнні развіццёвай мэты ўрока. 
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– Назавіце асноўныя аспекты эстэтычнага выхавання вучняў пры 
вывучэнні фанетыкі і граматыкі. 

– У чым сутнасць прынцыпу адзінства навучання, выхавання і развіцця 
вучняў? 

2. Разгляд метадаў i прыёмаў навучання беларускай мове. 
– Што такое метад навучання? 
– Што такое прыём навучання? 
– Як суадносяцца паміж сабой метады і прыёмы навучання? 
– Якія класіфікацыі метадаў навучання вам вядомы? 
– Назавіце метады навучання паводле крыніцы перадачы і ўспрымання 

вучэбнай інфармацыі (у залежнасці ад логікі перадачы інфармацыі, паводле 
характару вучэбнай дзейнасці). 

– Дайце характарысту такому метаду навучання як паведамленне (слова 
настаўнiка). Калі мэтазгодна выкастоўваць гэты метад? 

– Што такое гутарка? Назавіце віды гутаркі. З якой мэтай 
выкарыстоўваецца падрыхтоўчая (паведамляльная, ці эўрыстычная, 
узнаўляльная, паўтаральна-абагульняльная) гутарка? 

– Ахарактарызуйце метад практыкаванне. Як рэалізуецца гэты метад? 
Назавіце тыпы практыкаванняў. 

– На чым заснаваны такі метад навучання як самастойная праца? Калі 
можна выкарыстоўваць гэты метад у пачатковай школе? 

– У чым сутнасць метаду назіранне над фактамі мовы? Як можа быць 
арганізавана назіранне? 

– У спалучэнні з якім метадам часцей за ўсё выкарыстоўваецца 
назіранне над фактамі мовы? Што прадугледжвае метад моўнага аналізу? 
Ахарактарызуйце віды моўнага разбору, якія выкарыстоўваюцца ў ІІ-ІV 
класах. 

– Якія наглядныя метады навучання мэтазгодна выкарыстоўваць на І 
ступені атрымання агульнай сярэдняй адукацыі? Сфармулюйце патрабаванні 
да выкарыстання табліц, ілюстрацый. 

– Назавіце вядомыя вам метады кантролю. 
Студэнты прыводзяць канкрэтныя прыклады прымянення 

ахарактарызаваных метадаў навучання мове. 
3. Разгляд і аналіз падручнікаў па беларускай мове для ІІ-ІV класаў 

устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. 
Студэнты разглядаюць тыпы практыкаванняў прадстаўленыя ў  

падручніках па беларускай мове для ІІ-ІV класаў устаноў агульнай сярэдняй 
адукацыі з беларускай мовай навучання, устанаўліваюць паслядоўнасць, у 
якой прапануюцца практыкаванні, мэтазгоднасць практыкаванняў (на 
прыкладзе канкрэтных тэм); знаходзяць практыкаванні, у якіх прапануюцца 
розныя віды моўнага разбору. 

4. Падвядзенне вынікаў заняткаў. 
– Назавіце асноўныя метады i прыёмы навучання беларускай мове на І 

ступені атрымання агульнай сярэдняй адукацыі. 
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Урок беларускай мовы 
Мэты: пазнаёміць з тыпамі ўрокаў беларускай мовы, іх структурнымі 

кампанентамі, асаблiвасцямі пабудовы ўрока ў залежнасцi ад зместу, тэмы, 
этапаў навучання, падрыхтоўкi вучняў, патрабаваннямі да ўрокаў граматыкi i 
правапiсу; пазнаёміць з нагляднымі дапаможнiкамі, тэхнiчнымі сродкамі 
навучання i дыдактычным матэрыял, прыёмамі іх выкарыстання на ўроках 
беларускай мовы. 

Абсталяванне: вучэбныя праграмы па беларускай мове для ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання, 
“Камплект апорна-аналітычных табліц па беларускай мове па тэмах 
“Назоўнік”, “Дзеяслоў”, “Прыметнік”, “Займеннік” для пачатковых класаў 
агульнаадукацыйных устаноў” (В.І. Свірыдзенка), праграмна-метадычны 
комплекс “Беларуская лексіка” (электронны рэсурс) (І.М. Васільева). 

 
Ход заняткаў 

1. Разгляд традыцыйных тыпаў урокаў беларускай мовы. 
– Якія тыпы ўрокаў навучання мове вылучаюць у методыцы ў 

залежнасці ад дыдактычнай мэты? 
– Якая асноўная мэта ўрока вывучэння новага матэрыялу? Назавіце 

структурныя кампаненты гэтага ўрока. 
– Якім чынам мэтазгодна ажыццяўляць прэзентацыю новага 

матэрыялу? 
– Сфармулюйце патрабаванні да правядзення ўрока вывучэння новага 

матэрыялу. 
– Якая асноўная мэта ўрока замацавання ведаў і ўменняў? Назавіце 

структурныя кампаненты гэтага ўрока. 
– Якія віды практыкаванняў неабходна выкарыстоўваць на ўроках 

замацавання ведаў і ўменняў? 
– З якой мэтай праводзяцца ўрокі паўтарэння і абагульнення 

вывучанага? Як часта праводзяцца такія ўрокі? Назавіце структурныя 
кампаненты ўрока паўтарэння і абагульнення вывучанага. 

– Які ўрок называецца камбінаваным? Назавіце структурныя 
кампаненты камбінаванага ўрока. 

– З якой мэтай праводзяцца ўрокі кантролю і ацэнкі ведаў і ўменняў 
вучняў? Калі праводзяцца такія ўрокі? 

– Як часта праводзяцца ўрокі развіцця звязнага маўлення ў пачатковай 
школе? (Студэнты звяртаюцца да вучэбнай праграмы па беларускай мове.) 

2. Разгляд нетрадыцыйных тыпаў урокаў беларускай мовы і 
іншых форм навучання беларускай мове. 

– Назвіце вядомыя вам нетрадыцыйныя тыпы ўрокаў. У чым іх 
адрозненне ад традыцыйных? Як яны суадносяцца з традыцыйнымі тыпамі 
ўрокаў? 

– Якія формы навучання беларускай мове вам вядомы? 
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– Якія факультатыныя заняткі па беларускай мове праводзяцца ў 
пачатковай школе? 

– Якую пазакласную працу па прадмеце беларускай мова можна 
праводзіць у пачатковай школе? 

3. Патрабаванні да сучаснага ўрока беларускай мовы. 
– Сфармулюйце дыдактычныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. 
– Назавіце псіхалагічныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. 
– Укажыце санітарна-гігіенічныя патрабаванні да ўрока беларускай 

мовы. 
4. Дэманстрацыя наглядных дапаможнiкаў, тэхнiчных сродкаў 

навучання i дыдактычнага матэрыялу, які мэтазгодна выкарыстоўваць на 
ўроках беларускай мовы. 

Студэнтам дэманструюцца наступныя наглядныя дапаможнiкі, 
тэхнiчныя сродкі навучання: 

“Камплект апорна-аналітычных табліц па беларускай мове па тэмах 
“Назоўнік”, “Дзеяслоў”, “Прыметнік”, “Займеннік” для пачатковых класаў 
агульнаадукацыйных устаноў” (В.І. Свірыдзенка); 

праграмна-метадычны комплекс “Беларуская лексіка” (электронны 
рэсурс) (І.М. Васільева). 

Каменціруецца магчымасць і мэтазгоднасць выкарыстання названых 
сродкаў навучання на ўроках беларускай мовы пры вывучэння розных тэм. 

5. Падвядзенне вынікаў заняткаў. 
– Назавіце тыпы ўрокаў беларускай мовы і іх структурныя кампаненты. 
– Сфармулюйце патрабаванні да сучаснага ўрока беларускай мовы. 
6. Дамашняе заданне. 
Паўтарыць лекцыйны матэрыял па тэме “Методыка вывучэння асноў 

фанетыкі і графікі. Фарміраванне афаграфічнага навыку пры вывучэнні 
фанетыкі”. 

 
Методыка вывучэння асноў фанетыкі і графікі. Фарміраванне 

афаграфічнага навыку пры вывучэнні фанетыкі 
Мэты: пазнаёміць са зместам навучання фанетыкі і графікі на І ступені 

атрымання агульнай сярэдняй адукацыі, арганізацыяй працы па развіцці 
маўлення і мыслення дзяцей пры вывучэнні асноў фанетыкі і графікі. 

Абсталяванне: вучэбная праграма па беларускай мове для ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання, “Беларуская 
мова. 2 клас” (І.І. Паўлоўскі, Л.Ф. Леўкіна), “Беларуская мова. 2 клас”  
(В.І. Свірыдзенка). 

 
Ход заняткаў 

1. Аналіз вучэбнай праграмы па беларускай мове для ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. 

– У якім класе вывучаецца раздзел “Гукі імовы. Літары”? 
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– Чаму гэты раздзел вывучаецца адным з першым? У якой узаемасувязі 
знаходзіцца фанетыка з іншымі ўзроўнямі мовы? 

– Якое значэнне мае вывучэнне фанетыкі і графікі на І ступені 
атрымання агульнай сярэдняй адукацыі? 

– Які матэрыял па фанетыцы вывучаецца ў пачатковай школе? 
– Якія арфаграмы засвойваюць вучні ў сувязі з вывучэннем фанетыкі? 
– Ахарактарызуйце працу па развіцці маўлення і мыслення дзяцей пры 

вывучэнні асноў фанетыкі і графікі. 
2. Разгляд і аналіз падручнікаў па беларускай мове для ІІ класа 

ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі 
навучання. 

Студэнты праглядаюць падручнікі для ІІ класа (знаёмяцца з 
тэарэтычным матэрыялам, які прапануецца, са зместам практыкаванняў). 

3. Прагляд і аналіз відэазапісу ўрока беларускай мовы ў ІІ класе 
па тэме “Націск”. 

Перад праглядам відэазапісу студэнты калектыўна вызначаюць мэты 
ўрока. 

– Якія міжпрадметныя сувязі былі рэалізаваны на ўроку? 
– Як навучыць дзяцей уменню вызначаць націск у слове? Якія прыёмы 

навучання вызначэнню націску выкарыстоўваў настаўнік? 
– На вывучэнне якога матэрыялу на ўроку было адведзена мала часу? 

Як можна было арганізаваць працу? 
– Ці была прадстаўлена на ўроку праца па развіцці маўлення вучняў? 
– Праца над якой арфаграмай была прадстаўлена на ўроку? 
– Як прадстаўлена праца са слоўнікавым словам? 
4. Падвядзенне вынікаў заняткаў. 
– Назавіце асноўныя паняцці, якія засвойваюць вучні падчас вывучэння 

раздзела “Гукі мовы і літары”. 
– У чым заключаецца тэарэтычнае і практычнае значэнне вывучэння 

фанетыкі? 
5. Дамашняе заданне. 
Паўтарыць лекцыйны матэрыял па тэме “Метадычныя асновы 

фарміравання граматычных і словаўтваральных паняццяў. Фарміраванне 
афаграфічнага навыку пры вывучэнні элементаў граматыкі і 
словаўтварэння”. 

 
Метадычныя асновы фарміравання граматычных і 

словаўтваральных паняццяў. Фарміраванне афаграфічнага навыку пры 
вывучэнні элементаў граматыкі і словаўтварэння 

Мэты: пазнаёміць з метадычнымі прыёмамі эфектыўнага засваення 
граматычных паняццяў, словаўтваральнымі i граматычнымі 
практыкаваннямі, iх тыпы i прызначэннем, методыкай правядзення на 
розных этапах засваення паняццяў. 
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Абсталяванне: вучэбная праграма па беларускай мове для ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання, падручнікі па 
беларускай мове для ІІІ-ІV класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з 
беларускай і рускай мовамі навучання, “Скланенне назоўнікаў. 4 клас: 
сшытак-трэнажор” (В.І. Свірыдзенка), “Скланенне прыметнікаў. 4 клас: 
сшытак-трэнажор” (В.І. Свірыдзенка), “Скланенне дзеясловаў. 4 клас: 
сшытак-трэнажор”(В.І. Свірыдзенка). 

 
Ход заняткаў 

1. Разгляд тэарэтычных пытанняў па асаблівасцях вывучэння 
граматычных і словаўтваральных паняццяў у пачатковай школе. 

Аналіз вучэбнай праграмы па беларускай мове для ўстаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. 

– З якімі граматычнымі і словаўтваральнымі паняццямі знаёмяцца 
вучні на І ступені атрымання агульнай сярэдняй адукацыі? 

– У чым заключаецца агульнаадукацыйнае і выхаваўчае, тэарэтычвае і 
практычнае значэнне вывучэння граматыкі? 

– Чаму вывучэнне граматычных паняццяў выклікае ў малодшых 
школьнікаў значныя цяжкасці? 

– Як адбываецца працэс фарміравання моўных паняццяў? 
– Назавіце метадычныя ўмовы эфектыўнасці засваення граматычных 

паняццяў. 
– Назавіце віды граматычных практыкаванняў. 
– У чым карысць граматычнага разбору слоў і сказаў? 
– Якімі спосабамі трэба праводзіць розныя віды граматычнага разбору 

(асобнага слова і сказа)? 
– З якіх этапаў складаецца работа над граматычнымі памылкамі і як яна 

праводзіцца? 
2. Аналіз падручнікаў па беларускай мове для ІІІ-ІV класаў 

устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі 
навучання. 

Студэнты аналізуюць падручнікі. Арганізоўваецца гутарка па 
наступных пытаннях: 

– Якія віды граматычнага разбору прапануюцца ў падручніках? 
– Які моўны матэрыял трэба выкарыстоўваць для граматчынага 

разбору? 
– Пазнаёмцеся па падручніку з практыкаваннямі па тэме “Род 

прыметніка”. Якія з іх тэарэтыка-пазнавальныя, а якія – правапісныя 
(марфолага-арфаграфічныя)? 

– Пазнаёмцеся па падручніку з практыкаваннямі па тэме “Спражэнне 
дзеяслова”. Якія з гэтых практыкаванняў граматычныя (тэарэтыка-
пазнавальныя), а якія – арфаграфічныя (практычныя)? 

3. Дэманстрацыя сшыткаў-трэнажораў: 
“Скланенне назоўнікаў. 4 клас”. 
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“Скланенне прыметнікаў. 4 клас”. 
“Скланенне дзеясловаў. 4 клас”. 
Студэнты аналізуюць прапанаваныя сшыткі, вызначаюць, якія віды 

практыкаванняў прадстаўлены, якія заданні яны змяшчаюць. Вызначэнне 
найбольш эфектыўных практыкаванняў. 

Студэнтам прапануецца самастойна распрацаваць розныя віды 
граматычных практыкаванняў па тэме “Скланенне назоўнікаў”. 

4. Падвядзенне вынікаў заняткаў. 
– У чым цяжкасці засваення граматычных паняццяў малодшымі 

школьнікамі? 
– Назавіце этапы работы над граматычнымі паняццямі. 
5. Дамашняе заданне. 
Паўтарыць лекцыйны матэрыял па тэме “Вывучэнне марфемнага 

складу слова. Фарміраванне арфаграфічнага навыку пры вывучэнні 
марфемнага складу слова”. 

 
Вывучэнне марфемнага складу слова. Фарміраванне арфаграфічнага 

навыку пры вывучэнні марфемнага складу слова 
Мэты: пазнаёміць са значэннем і задачамі працы па вывучэнні 

марфемнага складу слова на І ступені атрымання агульнай сярэдняй 
адукацыі, сістэмай вывучэння марфемнага складу слова ў пачатковых класах. 

Абсталяванне: вучэбныя праграмы па беларускай мове для ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання, 
падручнікі па беларускай мове для ІІ-ІІІ класаў устаноў агульнай сярэдняй 
адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. 

 
Ход заняткаў 

1. Аналіз вучэбных праграм па беларускай мове для ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. 

– З якога класа пачынаецца вывучэнне марфемнага складу слова? 
– У якім класе вывучаецца падраздзел “Састаў слова”? Ці ёсць 

адрозненні ў школах з беларускай і рускай мовамі навучання? 
– Знайдзіце ў вучэбнай праграме, якія ўменні вучняў патрабуецца 

выпрацаваць у працэсе вывучэння падраздзела “Састаў слова”. 
– У чым заключаецца значэнне працы над марфемным складам слова? 
– Сфармулюйце задачы працы па вывучэнні марфемнага складу слова ў 

пачатковых класах. 
– У якой паслядоўнасці арганізуецца праца па вывучэнні значымых 

частак слова ў школах з беларускай (рускай) мовай навучання ? 
– Раскажыце, як пазнаёміць вучняў з паняццямі, звязанымі з 

марфемнай структурай слова. 
2. Аналіз падручнікаў па беларускай мове для ІІ-ІІІ класаў устаноў 

агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. 
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Студэнты аналізуюць падручнікі, вызначаюць, які тэарэтычны і 
практычны матэрыял прапануецца. 

3. Распрацоўка плана-канспекта ўрока беларускай мовы па тэме 
“Роднасныя словы. Корань слова” (3 клас). 

Студэнты калектыўна вызначаюць мэты ўрока, распрацоўваюць план-
канспект урока. 

4. Падвядзенне вынікаў заняткаў. 
– У якой сістэме прапануецца вывучэнне марфемнага складу слова ў 

пачатковых класах? 
– Чаму ў школах з беларускай мовай навучання аснова слова 

разглядаецца ў ІІ класе? Для чаго неабходна навучыць дзяцей вызначаць 
аснову слова? 

5. Дамашняе заданне. 
Распрацаваць план-канспект урока па тэме: 
1 група – “Канчатак слова” (2 клас), 
2 група – “Прыстаўка” (3 клас), 
3 група – “Суфікс” (3 клас). 
Падабраць неабходны дыдактычны і наглядны матэрыял да ўрока. 
 
Вывучэнне марфемнага складу слова. Фарміраванне арфаграфічнага 

навыку пры вывучэнні марфемнага складу слова 
Мэты: пазнаёміць з асаблівасцямі выпрацоўкі арфаграфiчнага навыку 

на аснове засваення марфемнай будовы слова, відамі практыкаванняў для 
вывучэння марфемнай будовы слова і выпрацоўкі арфаграфічных навыкаў. 

Абсталяванне: вучэбныя праграмы па беларускай мове для ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання, 
падручнікі па беларускай мове для ІІ-ІІІ класаў устаноў агульнай сярэдняй 
адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. 

 
Ход заняткаў 

1. Праверка дамашняга задання. 
Студэнты праводзяць распрацаваныя ўрокі па наступных тэмах: 
1 група – “Канчатак слова” (2 клас), 
2 група – “Прыстаўка” (3 клас), 
3 група – “Суфікс” (3 клас). 
Аналіз урокаў, парады па ўдасканаленні. 
2. Аналіз падручнікаў па беларускай мове для ІІ-ІІІ класаў устаноў 

агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. 
– Які матэрыял па арфаграфіі прапануцца для засваення вучням 

пачатковых класаў у сувязі з вывучэннем марфемнага складу слова? 
– Якія віды практыкаванняў для вывучэння марфемнай будовы слова і 

выпрацоўкі арфаграфічных навыкаў прадстаўлены ў падручніках? Ці 
дастатковая колькасць практыкаванняў прапануецца ў падручніках? 
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Студэнты знаходзяць у падручніках розныя віды практыкаванняў па 
вывучэнні марфемнага складу слова, аналізуюць іх змест. 

3. Распрацоўка планаў-канспектаў урокаў па тэмах “Правапіс 
прыставак на з-, с-“, “Правапіс прыставак аб-, ад-, над-, аб-”. 

Кожны студэнт распрацоўвае план-канспект урока індывідуальна. 
4. Падвядзенне вынікаў заняткаў. 
– Назавіце арфаграмы, якія засвойваюць вучні пачатковых класаў у 

сувязі з вывучэнне марфемнага складу слова. 
5. Дамашняе заданне. 
Дапрацаваць план-канспект урока (па тэмах “Правапіс прыставак на  

з-, с-“ або “Правапіс прыставак аб-, ад-, над-, аб-”), падабраць неабходны 
дыдактычны і наглядны матэрыял. 

 
Методыка вывучэння элементаў марфалогіі ў пачатковых класах. 

Фарміраванне афаграфічнага навыку пры вывучэнні часцін мовы 
Мэты: пазнаёміць з задачамі і зместам працы па вывучэнні часцін 

мовы ў пачатковых класах, сістэмай вывучэння назоўніка, прыметніка, 
дзеяслова, займенніка, прыслоўя, прыназоўніка і злучніка. 

Абсталяванне: вучэбныя праграмы па беларускай мове для ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання, 
падручнікі па беларускай мове для ІІ-ІV класаў устаноў агульнай сярэдняй 
адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання, “Камплект апорна-
аналітычных табліц па беларускай мове па тэмах “Назоўнік”, “Дзеяслоў”, 
“Прыметнік”, “Займеннік” для пачатковых класаў агульнаадукацыйных 
устаноў” (В.І. Свірыдзенка), “Скланенне назоўнікаў. 4 клас: сшытак-
трэнажор” (В.І. Свірыдзенка), “Скланенне прыметнікаў. 4 клас: сшытак-
трэнажор” (В.І. Свірыдзенка), “Скланенне дзеясловаў. 4 клас: сшытак-
трэнажор”(В.І. Свірыдзенка). 

 
Ход заняткаў 

1. Праверка дамашняга задання. 
Студэнты праводзяць распрацаваныя ўрокі па наступных тэмах: 
“Правапіс прыставак на з-, с-“, 
“Правапіс прыставак аб-, ад-, над-, аб-”. 
2. Аналіз вучэбных праграм па беларускай мове для ўстаноў 

агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. 
– Сфармулюйце асноўныя задачы вывучэння часцін мовы ў пачатковых 

класах. 
– Пазнаёмцеся з раздзелам “Слова” ў вучэбнай праграме. 
– З якім самастойнымі часцінамі мовы знаёмяцца вучні пачатковых 

класаў? Ці аднолькавы матэрыял прапануецца для засваення вучням устаноў 
адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання? 

– З якім службовымі часцінамі мовы знаёмяцца вучні? 
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– Ахарактарызуйце сістэму вывучэння назоўніка. Якая праца па 
вывучэнні назоўніка прадугледжана ў кожным з класаў? 

– У якой сістэме вывучаецца прыметнік? 
– Ахарактарызуйце змест і паслядоўнасць працы над дзеясловам. 
– У якім класе прадугледжана вывучэнне займенніка і прыслоўя? Які 

матэрыял прапануецца для засваення? 
– Ахарактарызуйце методыку працы над прыназоўнікам у пачатковых 

класах. 
– Калі вучні знаёмяцца са злучнікам? Ці прадугледжана ўвядзенне 

паняцця “злучнік”? 
– З якімі арфаграмамі знаёмяцца вучні пачатковых класаў у сувязі з 

ввывучэннем часцін мовы? 
3. Аналіз падручнікаў па беларускай мове для ІІ-ІV класаў устаноў 

агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. 
Студэнты знаёмяцца з відамі і зместам практыкаванняў па вывучэнні 

часцін мовы, што прапануюцца ў падручніках па беларускай мове. 
4. Распрацоўка планаў-канспектаў урокаў. 
Студэнты індывідуальна распрацоўваюць план-канспект урока. 
1 варыянт – па тэме “Род назоўніка”. 
2 варыянт – па тэме “Змяненне прыметніка па ліках”. 
3 варыянт – па тэме “Цяперашні, будучы і прошлы час дзеяслова”. 
5. Падвядзенне вынікаў заняткаў. 
– Якія часціны мовы вывучаюць вучні пачатковых класаў? 
– Назавіце задачы вывучэння часцін мовы на І ступені атрымання 

агульнай сярэдняй адукацыі. 
6. Дамашняе заданне. 
Дапрацаваць план-канспект урока (па тэмах “Род назоўніка”, 

“Змяненне прыметніка па ліках”, “Цяперашні, будучы і прошлы час 
дзеяслова”), падабраць неабходны дыдактычны і наглядны матэрыял, 
падрыхтаваць свае практыкаванні для замацавання. 

 
Методыка вывучэння элементаў марфалогіі ў пачатковых класах. 

Фарміраванне арфаграфічнага навыку пры вывучэнні элементаў 
марфалогіі (КСР) 

 
Узровень 1 (азнаямленне, разуменне) – максімальная адзнака 6 балаў 
Прааналізаваць праграмы па беларускай мове для ўстаноў агульнай 

сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання, адзначыць у 
канспектах, як падаецца матэрыял па марфалогіі па гадах навучання (1-4 
класы). 

Узровень 2 (прымяненне, аналіз) – максімальная адзнака 8 балаў 
Падрыхтаваць нагляднасць, займальны дыдактычны матэрыял для 

вывучэння назоўніка, прыметніка, дзеяслова ў 2 – 4 класах. 
Узровень 3 (сінтэз, ацэнка) – максімальная адзнака 10 балаў 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



170 
 

Падрыхтаваць канспекты ўрокаў і паведамленні па групах. 
1 група:-Як пазнаёміць вучняў 3 класа з родам назоўнікаў, вучняў 4 

класа – са скланеннем? Падрыхтаваць фрагменты ўрокаў па гэтых тэмах. 
-Скласці анатацыі артыкулаў па тэме “Назоўнік”, апублікаваных у 

часопісах “Пачатковае навучанне”, “Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы 
сад, школа” за апошнія 5 гадоў. 

-З якім арфаграмамі знаёмяцца малодшыя школьнікі пры вывучэнні 
назоўніка ў пачатковых класах? Распрацаваць сваю сістэму практыкаванняў 
для засваення адной з пералічаных арфаграм. 

2 група:-Як арганізаваць вывучэнне тэмы “Змяненне прыметнікаў па 
родах і ліках у 3 класе”? Як пазнаёміць вучняў 4 класа са скланеннем 
прыметнікаў? Падрыхтаваць фрагменты ўрокаў па гэтых тэмах. 

-Скласці анатацыі артыкулаў па тэме “Прыметнік”, апублікаваных у 
часопісах “Пачатковае навучанне”, “Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы 
сад, школа” за апошнія 5 гадоў. 

-З якім арфаграмамі знаёмяцца малодшыя школьнікі пры вывучэнні 
прыметніка ў пачатковых класах? Распрацаваць сваю сістэму 
практыкаванняў для засваення адной з пералічаных арфаграм. 

3 група: -Як пазнаёміць вучняў з сутнасцю спражэння дзеяслова? 
Падрыхтаваць канспект урока на тэму “Спражэнне дзеясловаў”. Якую 
часціну мовы на гэтым уроку мэтазгодна паўтарыць? Чаму? 

Скласці анатацыі артыкулаў па тэме “Дзеяслоў”, апублікаваных у 
часопісах “Пачатковае навучанне”, “Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы 
сад, школа” за апошнія 5 гадоў. 

-З якім арфаграмамі знаёмяцца малодшыя школьнікі пры вывучэнні 
дзеяслова ў пачатковых класах? Распрацаваць сваю сістэму практыкаванняў 
для засваення адной з пералічаных арфаграм. 

 
Вывучэнне элементаў сінтаксісу і пунктуацыі ў пачатковых класах 
Мэты: пазнаёміць з задачамі, зместам і сістэмай працы па вывучэнні 

элементаў сінтаксісу ў пачатковых класах, вучыць распрацоўваць урокі па 
сінтаксісе. 

Абсталяванне: вучэбныя праграмы па беларускай мове для ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання, 
падручнікі па беларускай мове для ІІ-ІV класаў устаноў агульнай сярэдняй 
адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. 

 
Ход заняткаў 

1. Аналіз вучэбных праграм па беларускай мове для ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. 

– Сфармулюйце асноўныя задачы вывучэння сінтаксісу ў пачатковых 
класах. 

– Пазнаёмцеся з раздзелам “Сказ” у вучэбнай праграме. 
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– Ці аднолькавы матэрыял прапануецца для засваення вучням устаноў 
адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання? Якая колькасць гадзін 
адводзіцца на вывучанне радзела “Сказ” у кожным класе пачатковай школе 
ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай (рускай) мовай 
навучання? 

– Які сінтаксічны матэрыял прапануецца для засваення ў ІІ-ІV класах? 
– Якія сiнтаксiчныя веды, уменнi i навыкi, павiнны набыць вучнi пры 

засваеннi часцiн мовы? 
2. Аналіз падручнікаў па беларускай мове для ІІ-ІV класаў устаноў 

агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. 
Студэнты знаёмяцца са зместам правіл па сінтаксісе, якія прапануюцца 

ў падручніках па беларускай мове, відамі і зместам практыкаванняў па 
вывучэнні сінтаксісу. 

– Як растлумачыць вучням паняцце “сказ”? Якія цяжкасці могуць 
сустрэць вучні пры засваенні гэтага паняцця? 

– Пазнаёмцеся з тлумачэннем відаў сказаў па мэце выказвання ў 
падручніку для ІІІ класа. На які від сказаў мэтазгодна звярнуць асаблівую 
ўвагу? 

– Якія ўжо набытыя веды вучняў аблягчаюць вывучэнне тэмы “Дзейнік 
і выказнік” у ІІІ класе? 

– Як навучыць малодшых школьнікаў уменню ўстанаўліваць сувязь 
слоў у сказе? 

3. Распрацоўка плана канспекта ўрока па тэме “Вызначэнне слоў, 
якія абазначаюць пра каго ці пра што гаворыцца ў сказе і што 
гаворыцца”. 

Студэнты спрабуюць самастойна сфармуляваць мэты ўрока: 
- вучыць вылучаць словы, якія абазначаюць пра каго ці пра што 

гаворыцца ў сказе і што гаворыцца; 
- фарміраваць уменні вызначаць межы сказа, складаць сказы з 

асобных слоў, дапаўняць іх патрэбнымі словамі; 
- развіваць звязнае маўленнне, фанематычны слых, граматычны 

лад маўлення, лагічнае мысленне, памяць, назіральнасць; 
- выхоўваць ветлівасць, сяброўскія адносіны паміж вучнямі. 
Кожны студэнт распрацоўвае план-канспект урока індывідуальна. 
4. Падвядзенне вынікаў заняткаў. 
– Які сінтаксічны матэрыял вывучаюць вучні пачатковых класаў? 
– Назавіце задачы вывучэння элементаў сінтаксісу на І ступені 

атрымання агульнай сярэдняй адукацыі. 
5. Дамашняе заданне. 
Дапрацаваць план-канспект урока па тэме “Вызначэнне слоў, якія 

абазначаюць пра каго ці пра што гаворыцца ў сказе і што гаворыцца”. 
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Вывучэнне элементаў сінтаксісу і пунктуацыі ў пачатковых класах 
Мэты: пазнаёміць з задачамі, зместам і сістэмай працы па вывучэнні 

элементаў пунктуацыі ў пачатковых класах. 
Абсталяванне: вучэбныя праграмы па беларускай мове для ўстаноў 

агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання, 
падручнікі па беларускай мове для ІІ-ІV класаў устаноў агульнай сярэдняй 
адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. 

 
Ход заняткаў 

1. Праверка дамашняга задання. 
Студэнты праводзяць распрацаваны ўрок па тэме “Вызначэнне слоў, 

якія абазначаюць пра каго ці пра што гаворыцца ў сказе і што гаворыцца”. 
2. Разгляд асаблівасцей вывучэння пунктуацыі ў пачатковых 

класах. 
Праца з вучэбнымі праграмамі для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі 

з беларускай і рускай мовамі навучання, падручнікамі па беларускай мове 
для ІІ-ІV класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай 
мовамі навучання. 

– Які матэрыял па пунктуацыі засвойваюць вучні пачатковых класах? 
– У сувязі з вывучэннем якога матэрыялу вучні знаёмяцца са знакамі 

прыпынку? У якім класе? 
– Як у падручніку для ІІІ класа тлумачыцца матэрыял па знаёмстве з 

клічнымі сказамі? 
– На што неабходна звярнуць увагу малодшых школьнікаў пры 

знаёмстве з відамі сказаў паводле мэты выказвання і паводле інтанацыі? Якія 
цяжкасці могуць узнікаць? 

– Як пазнаёміць вучняў пачатковай школы з аднароднымі членамі 
сказа? 

Калектыўная распрацоўка фрагмента ўрока (тлумачэнне новага 
матэрыялу) па тэме “Аднародныя члены сказа”. 

3. Распрацоўка плана канспекта ўрока па тэме “Знакі прыпынку 
пры аднародных членах сказа”. 

Студэнты індывідуальна распрацоўваюць план-канспект урока. 
Праверка і абмеркаванне распрацаваных планаў-канспектаў урока. 
4. Падвядзенне вынікаў заняткаў. 
– Які сінтаксічны і пунктуацыйны матэрыял засвойваюць вучні 

пачатковых класаў? 
– У якой сістэме вывучаюцца элементы сінтаксісу і пунктуацыі ў 

пачатковых класах? 
5. Дамашняе заданне. 
Пазнаёміцца з вучэбнай праграмай па беларускай мове для школ з 

рускай мовай навучання. 
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Вывучэнне беларускай мовы ў школах з рускай мовай навучання 
Мэты: пазнаёміцца з асаблiвасцямі пабудовы курса беларускай мовы 

для пачатковых класаў у школах з рускай мовай навучання, са зместам 
вуснага курса, уступнага моўнага курса, асаблівасцямі працы над фанетыкай, 
графікай беларускай мовы ў школах з рускай мовай навучання. 

Абсталяванне: падручнікі для 1-га класа (Н. У. Антонава, Г.А. Галяш), 
падручнік для 2-га класа (В. І. Свірыдзенка), сшыткі на друкаванай аснове 
для 1-га, 2-га класаў (Н. У. Антонава, Г. А. Галяш), дыск з матэрыяламі для 
вуснага курса, прэзентацыя падручніка. 

 
Ход заняткаў 

1. Дома студэнты знаёміліся з праграмамі па беларускай мове 
для школ з рускай мовай навучання. 

- Якія мэты, задачы вывучэння беларускай мовы як другой 
акрэсліваюцца ў тлумачальнай запісцы? 

- Якія перыяды вылучаюцца ў  вывучэнні беларускай мовы як другой 
мовы? 

2. Азнаямленне са зместам працы ў падрыхтоўчы перыяд 
(вусны курс, 1 клас) 

- Якія віды маўленчай дзейнасці развіваюцца на ўроках беларускай 
мовы ў 1-ым класе? 

Дэманстрацыя падручніка (с. 23), сшытка (с.19), нагляднага матэрыялу 
(ур.10) (тэма “Аденне і абутак”), урок 14 (дзень нараджэння). 

3. Азнаямленне са зместам працы ва ўступным моўным курсе 
(ІІ клас) 

- Звярніцеся да праграмы па беларускай мове і ахарактарызуйце змест 
уступнага моўнага курса ў ІІ класе. З чым знаёмім дзяцей? 

Паведамляю, што ўступны моўны курс – гэта інтэграваны курс, 
расказваю, чаму вучым дзяцей, пра асаблівасці пабудовы ўрокаў (артыкул 
пра падручнік). 

Дэманстрацыя падручніка (першыя 12 урокаў) (прэзентацыя), сшытка 
на друкаванай аснове. 

4. Групавая праца над канспектамі ўрокаў уступнага моўнага 
курса. 

а) Раздаюцца канспекты ўрокаў уступнага моўнага курса і адпаведныя 
старонкі падручніка. 

- Пазнаёмцеся з канспектамі ўрокаў, выберыце з прапанаваных 
фармулёвак мэт урока тую, якую лічыце правільнай. 

б) Паказваю паслядоўна старонкі кожнага ўрока ўступнага моўнага 
курса, студэнты фармулююць мэты ўрока (правяраем правільнасць 
фармулёваак). 

5. Знаёмлю са зместам раздзела “Гукі і літары” ў падручніку, 
расказваю, на што неабходна звяртаць увагу вучняў пры вывучэнні 
канкрэтных фанетычных тэм. 
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Звяртаемся да тэмы націск. Узгадваем, які канспект урока складалі на  
лаб. занятках па тэме “Націск” у беларускамоўнай школе. Знаходзім 
адрозненні ў вывучэнні гэтай жа тэмы ў школах з рускай мовай 
навучання.(с. 85) 

Студэнты спрабуюць самастойна сфармуляваць мэты ўрока: 
1 урок: устанавіць адпаведнасць паміж паняццем “ударение” у рускай 

мове і паняццем “націск” у беларускай мове, выпрацоўваць уменне 
вызначаць націскны склад у словах, пазнаёміць вучняў з сэнсаадрознівальнай 
роляй націску; развіваць фанематычны слых; узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексіка-семантычнай групай “посуд”, развіваць вуснае звязнае 
маўленне, мысленне, памяць, выхоўваць пачуццё адказнасці за свае ўчынкі. 

2 урок: замацоўваць уменне вызначаць націскны склад у словах, 
назіраць за несупадзеннем націску ў рускіх і беларускіх словах; узбагачаць 
слоўнікавы запас вучняў лексіка-семантычнымі групамі “посуд”, “ежа”, 
развіваць вуснае звязнае маўленне, мысленне, памяць, выхоўваць жаданне 
дапамагаць бацькам, сябрам. 

6. Падвядзенне вынікаў заняткаў. 
- Назавіце мэты вывучэння беларускай мовы як другой у І – ІV класах 

школ з рускай мовай навучання/ 
- Як арганізоўваецца вывучэнне беларускай мовы ў школах з рускай 

мовай навучання (перыяды, выкарыстоўваецца апора на што?). 
- З асаблівасцямі вывучэння раздзелаў “Слова”, “Сказ”, “Тэкст” у 

школах з рускай мовай навучання пазнаёмімся на лабараторых занятках. 
7. Дамашняе заданне. 
КСР: Падабраць да свайго ўрока па ўступным моўным курсе матэрыял 

для фанетычнай зарадкі, дадатковы займальны матэрыял, тэматычна звязаны 
з дыдактычным матэрыялам практыкаванняў. Прадумаць у які этап урока яго 
можна ўключыць. 

 
Вывучэнне беларускай мовы ў школах з рускай мовай навучання 

(КСР) 
 
Узровень 1 (азнаямленне, разуменне) – максімальная адзнака 6 балаў 
На аснове аналізу праграм па беларускай мове для ўстаноў агульнай 

сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання вызначыць перыяды вывучэння 
беларускай мовы як другой мовы. 

Узровень 2 (прымяненне, аналіз) – максімальная адзнака 8 балаў 
Распрацаваць план-канспект любога ўрока ў вусным курсе, прадставіць 

у ім матэрыял для фанетычнай зарадкі, дадатковы займальны матэрыял, 
тэматычна звязаны з дыдактычным матэрыялам практыкаванняў.  

Узровень 3 (сінтэз, ацэнка) – максімальная адзнака 10 балаў 
Распрацаваць план-канспект урока ва ўступным моўным курсе і план-

канспект урока ў вусным курсе. Прадставіць у канспектах матэрыял для 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



175 
 

фанетычнай зарадкі, дадатковы займальны матэрыял, тэматычна звязаны з 
дыдактычным матэрыялам практыкаванняў. 

 
Выпрацоўка арфаграфічных уменняў і навыкаў 
Мэты: пазнаёміць з метадамі і прыёмамі фарміравання арфаграфічных 

уменняў і навыкаў, з асноўнымі прыёмамі працы з арфаграфiчным правiлам, 
відамі арфаграфічных практыкаванняў і методыкай іх правядзення. 

Абсталяванне: вучэбныя праграмы па беларускай мове для ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання, 
падручнікі па беларускай мове для ІІ-ІV класаў устаноў агульнай сярэдняй 
адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. 

 
Ход заняткаў 

1. Аналіз вучэбных праграм і падручнікаў па беларускай мове для 
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі 
навучання. 

- Якія задачы ставяцца ў галіне навучання арфаграфіі ў пачатковай 
школе? 

- З якімі арфаграмамі згодна з вучэбнай праграмай знаёмяцца вучні 
пачатковых класаў? 

- У якой паслядоўнасці, у сувязі з вывучэннем якіх раздзелаў 
прапануецца для засваення матэрыял па арфаграфіі? 

2. Разгляд метадаў і прыёмаў фарміравання арфаграфічных 
уменняў і навыкаў, прыёмаў працы з арфаграфiчным правiлам. 

- Што такое арфаграфічны навык? 
- Назавіце прыёмы выпрацоўкі арфаграфічных уменняў і навыкаў. 
- З якіх кампанентаў складаецца кожнае арфаграфічнае правіла? 
- Раскажыце пра этапы работы над арфаграфічным правілам. 
- Як навучыць вучняў прымяняць арфаграфічнае правіла? 
Для аналізу студэнтам прапануюцца распрацаваныя алгарытмы 

прымянення арфаграфічных правілаў. 
- Што такое арфаграфічная пільнасць? Назавіце заданні, якія 

дапамагаюць яе выпрацоўваць. 
3. Характарыстыка відаў арфаграфічных практыкаванняў і 

методыкі іх правядзення. 
- Якая доля практыкаванняў у фарміраванні арфаграфічных навыкаў? 
- Назавіце віды арфаграфічных практыкаванняў. 
Студэнты характарызуюць такія віды арфаграфічных практыкаванняў, 

як спісванне (з гатовага ўзору, з дадатковымі заданнямі, творчае, выбарачнае, 
з групоўкай), дыктанты (папераджальны, тлумачальны, выбарачны, творчы, 
самадыктант) і дэманструюць методыку іх правядзення на канкрэтных 
прыкладах. 

Асобна разглядаецца методыка правядзення кантрольнага спісвання і 
кантрольнага дыктанта, распрацоўваюцца фрагменты ўрокаў. 
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Звяртаецца ўвага студэнтаў на віды арфаграфічных практыкаванняў, 
якія прапануюцца ў падручніках па беларускай мове для ІІ-ІV класаў устаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. 

4. Падвядзенне вынікаў заняткаў. 
- Назавіце метады і прыёмы фарміравання арфаграфічных уменняў і 

навыкаў. 
- Назавіце прыёмы працы з арфаграфiчным правiлам. 
5. Дамашняе заданне. 
Пазнаёміцца са спісамі слоўнікавых слоў, што прапануюцца для 

засваення ў ІІ-ІV класах, з метадамі і прыёмамі навучання правапісу 
слоўнікавых слоў у пачатковых класах. 

 
Выпрацоўка арфаграфічных уменняў і навыкаў 
Мэты: пазнаёміць з метадамі і прыёмамі навучання правапісу 

слоўнікавых слоў, асаблівасцямі арганізацыі работы над памылкамі, відамі 
арфаграфічных памылак, вучыць выпраўляць арфаграфічныя памылкі ў 
вучнёўскіх працах. 

Абсталяванне: “Слоўнікавыя словы: карткі-заданні. 2 клас”  
(Н.М. Антановіч, В.І. Свірыдзенка), “Слоўнікавыя словы: карткі-заданні. 3 
клас” (Н.М. Антановіч, В.І. Свірыдзенка), “Слоўнікавыя словы: карткі-
заданні. 4 клас” (Н.М. Антановіч, В.І. Свірыдзенка), “Памяткі па рабоце над 
памылкамі. 2 клас” (Н.У Антонава, Н.М. Антановіч), “Памяткі па рабоце над 
памылкамі” (Н.А. Жыліч), “Нормы ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў 
агульнаадукацыйных устаноў па вучэбных прадметах”, вучнёўскія працы. 

 
Ход заняткаў 

1. Знаёмства з метадамі прыёмамі навучання правапісу 
слоўнікавых слоў. 

- Якія словы адносяцца да слоўнікавых? 
- Для засваення правапісу якіх слоўнікавх слоў мэтазгодна прымяняць 

такі прыём, як арфаэпічнае прагаворванне? 
- У чым сутнасць прыёму арфаграфічнага прагаворвання? Пакажыце на 

прыкладзе выкарыстанне гэтага прыёму. 
- Які прыём навучання правапісу з’яўляецца самым распаўсюджаным? 
- У чым сутнасць і мэтазгоднасць прымянення мнеманічных прыёмаў? 
Студэнтам дэманструюцца вучэбныя дапаможнікі “Слоўнікавыя словы: 

карткі-заданні. 2 клас”, “Слоўнікавыя словы: карткі-заданні. 3 клас”, 
“Слоўнікавыя словы: карткі-заданні. 4 клас” (для ўстаноў адукацыі з рускай 
мовай навучання). 

Студэнты знаходзяць рэалізацыю прыёму шматразовага запісу слова з 
уключэннем яго ў розныя па змесце практыкаванні; аналізуюцца зрокавыя 
апоры (малюнкі) для засваення правапісу слоўнікавых слоў. 

2. Разгляд асаблівасцей арганізацыі работы над памылкамі. 
Паказ спосабаў выпраўлення арфаграфічных памылак. 
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Тлумачэнне методыка правядзення работы над памылкамі. 
Дэманстрацыя вучэбных дапаможнікаў “Памяткі па рабоце над 

памылкамі. 2 клас” (Н.У Антонава, Н.М. Антановіч), “Памяткі па рабоце над 
памылкамі” (Н.А. Жыліч), аналіз прапанаваных падыходаў да арганізацыі 
работы над памылкамі, іх мэтазгоднасць і эфектыўнасць. 

3. Знаёмства з нормамі ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў 
агульнаадукацыйных устаноў па прадмеце “Беларуская мова”. 

Студэнты знаёмяцца з відамі арфаграфічных памылак, асаблівасцямі іх 
уліку, ацэньваннем дамашніх і класных пісьмовых работ вучняў. 

Студэнтам прапануюцца вучнёўскія пісьмовыя працы, якія неабходна 
праверыць і ацаніць. 

4. Падвядзенне вынікаў заняткаў. 
- Назавіце прыёмы навучання правапісу слоўнікавых слоў. 
- Якія прыёмы мэтазгодна выкарыстоўваць пры навучанні выкананню 

работы над памылкамі? 
- Назавіце прыёмы папярэджання арфаграфічных памылак. 
5. Дамашняе заданне. 
Паспрабаваць распрацаваць свае спосабы запамінання слоўнікавых 

слоў (малюнкі, вершы, табліцы і інш.). 
 
Навуковыя асновы методыкі развіцця маўлення 
Мэты: пазнаёміць з мэтамі i зместам працы па развiццi маўлення 

малодшых школьнiкаў, відамі маўленчай дзейнасці, працай па развіцці 
кожнага віду маўленчай дзейнасці на працягу ўсяго перыяду навучання ў 
пачатковай школе. 

Абсталяванне: вучэбныя праграмы па беларускай мове для ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання, 
“Беларуская мова. 1 клас” (Н.У Антонава, Г.А. Галяш), “Беларуская мова. 1 
клас: рабочы сшытак” (Н.У Антонава, Г.А. Галяш). 

 
Ход заняткаў 

1. Аналіз вучэбных праграм па беларускай мове для ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. 

- Прааналізуйце вучэбныя праграмы па беларускай мове з пункту 
погляду рэалізацыі ў іх прынцыпу сувязі ўрокаў навучання грамаце, чытання, 
граматыкі і правапісу з развіццём маўлення вучняў. 

- Прааналізуйце раздзел “Развіццё маўлення вучняў” (для кожнага 
класа) у вучэбнай праграме для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай 
мовай навучання. 

- Якія ўмовы неабходны для развіцця маўлення вучняў? 
- Сфармулюйце задачы развіцця маўлення вучняў пачатковых класаў. 
- Назавіце віды маўленчай дзейнасці. Ахарактарызуйце паслядоўнасць 

працы па развіцці кожнага віду маўленчай дзейнасці на працягу ўсяго 
перыяду навучання ў пачатковай школе. 
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- Сфармулюйце патрабаванні да вуснага i пiсьмовага маўлення 
школьнікаў. 

- Якія прынцыпы пакладзены ў аснову пабудовы методыкі развіцця 
маўлення? 

2. Прагляд відэазапісу ўрока ў І класе па тэме “Поры года і заняткі 
людзей”. 

Абмеркаванне прагледжанага ўрока. 
- Праца над якімі відамі маўленчай дзейнасці прадстаўлена на ўроку? 
- Якім чынам арганізавана праца па выпрацоўцы навыкаў літаратурнага 

вымаўлення? 
- Якія арфаэпічныя памылкі сустракаліся ў маўленні вучняў? 
- Якія прыёмы работы па выпрацоўцы выразнасці вуснага маўлення 

вам вядомы? 
- Як была прадстаўлена слоўнікавая праца на ўроку? Якія спосабы 

тлумачэння значэння слоў былі выкарыстаны? Ахарактарызуйце 
мэтазгоднасць выкарыстання нагляднасці. 

- Як была арганізавана праца па фарміраванні ўмення аўдзіравання? 
- Як была арганізавана праца па чытанні слоў вучнямі? 
3. Падвядзенне вынікаў заняткаў. 
- Назавіце задачы развіцця маўлення вучняў пачатковых класаў. 
- Праца над якім відамі маўленчай дзейнасці арганізоўваецца на  

І ступені атрымання агульнай сярэдняй адукацыі? 
- Ахарактарызуйце ўмовы паспяховага развіцця маўлення вучняў 

пачатковых класаў. 
4. Дамашняе заданне. 
Паўтарыць лекцыйны матэрыял па тэме “Напрамкі развіцця маўлення 

вучняў пачатковых класаў”. 
 
Напрамкі развіцця маўлення вучняў пачатковых класаў 
Мэты: пазнаёміць з напрамкамі працы па развіцці маўлення вучняў 

пачатковых класаў, напрамкамі слоўнікавай работы, відамі практыкаванняў 
са словазлучэннем, сказам, разгледзіць методыку правядзення пісьмовага 
пераказу. 

Абсталяванне: падручнікі па літаратурным чытанні для ІІ-ІІІ класаў 
устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання, 
“Пераказы ў пачатковай школе” (В.У. Протчанка, Я.М. Лаўрэль). 

 
Ход заняткаў 

1. Разгляд напрамкаў у слоўнікавай рабоце, асаблівасцей 
азнаямлення вучняў са словазлучэннем, арганізацыі работы са сказам. 

- У якіх напрамках вядзецца праца па развіцці маўлення вучняў? 
- У якіх напрамках вядзецца слоўнікавая работа ў пачатковай школе? 
- Ахарактарызуйце спосабы тлумачэння лексічнага значэння слова. 
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- Якія спосабы тлумачэння лексічнага значэння слова прапануюцца ў 
падручніку па літаратурным чытанні для ІІ класа? 

Аналіз падручніка па літаратурным чытанні для ІІ класа. 
- Выпішыце з падручніка па літаратурным чытанні для ІІІ класа сем 

незразумелых слоў і падрыхтуйце тлумачэнне іх лексічнага значэння. 
- Якія віды практыкаванняў праводзяцца над словазлучэннямі? 
- Назавіце найбольш пашыраныя віды практыкаванняў над сказамі. 
- Назавіце практыкаванні, якія садзейнічаюць развіццю звязнага 

маўлення малодшых школьнікаў. 
2. Прагляд фрагмента відэазапісу ўрока літаратурнага чытання ў 

ІІ класе па тэме “В. Вольскі. “Паводка”. 
Аналіз прагледжанага фрагмента ўрока. 
- Як была арганізавана слоўнікавая праца на ўроку? Што можна было 

зрабіць інакш? 
- Як праводзілася праца па выпрацоўцы навыкаў літаратурнага 

вымаўлення? 
- Якія віды заданняў, што прымяняў настаўнік, садзейнічаюць развіццю 

звязнага маўлення вучняў? 
3. Разгляд методыкі правядзення вусных і пісьмовых пераказаў. 
- Назавіце віды вусных пераказаў. Ахарактарызуйце кожны від 

пераказу. 
- Назавіце прыёмы працы над пераказам. 
- Сфармулюйце патрабаванні да тэкстаў, якія адбіраюцца для 

пісьмовых пераказаў у пачатковай школе. 
Дэманстрацыя кнігі “Пераказы ў пачатковай школе” (В.У. Протчанка, 

Я.М. Лаўрэль). 
- Ахарактарызуйце методыку работы па правядзенні пісьмовага 

пераказу. 
4. Распрацоўка плана-канспекта ўрока па напісанні пераказу. 
Студэнты распрацоўваюць план-канспект урока для ІV класа па 

напісанні навучальнага пераказу апавядальнага тэксту па калектыўна 
складзеным плане (студэнтам прапануецца тэкст “Незвычайны грыбнік”). 

5. Падвядзенне вынікаў заняткаў. 
- Назавіце напрамкі працы па развіцці маўлення вучняў пачатковых 

класаў. 
- Ахарактарызуйце напрамкі слоўнікавай работы. 
- Назавіце найбольш пашыраныя віды практыкаванняў над 

словазлучэннем і сказам. 
6. Дамашняе заданне. 
Дапрацаваць план-канспект урока па напісанні пераказу. 
 
Сістэма працы па развіцці звязнага маўлення вучняў 
Мэты: пазнаёміць з задачамі і зместам працы па развіцці звязнага 

маўлення, сачыненнем як відам працы па развіцці звязнага маўлення вучняў, 
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методыкай работы па падрыхтоўцы і напісанні сачыненняў, нормамі ацэнкі 
творчых прац вучняў. 

Абсталяванне: вучэбныя праграмы па беларускай мове для ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання, “Нормы 
ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў агульнаадукацыйных устаноў па 
вучэбных прадметах”. 

 
Ход заняткаў 

1. Разгляд зместу працы па развіцці звязнага маўлення вучняў. 
- Сфармулюйце задачы працы па развіцці звязнага маўлення вучняў. 
- Назавіце практыкаванні па развіцці звязнага маўлення вучняў. 
- Як часта праводзяцца ўрокі па развіцці звязнага маўлення вучняў, на 

якія адводзіцца цэлы ўрок (урокі напісання сачыненняў, пераказаў)? 
Звяртаецца ўвага студэнтаў на наступнае: работа па развіцці маўлення 

вучняў праводзіцца сістэматычна на працягу ўсяго вучэбнага года ў І-ІV 
класах (развіццё звязнага вуснага маўлення – на кожным уроку беларускай 
мовы і літаратурнага чытання; пісьмовыя работы па развіцці маўлення, 
займаюць частку ўрока, праводзяцца не менш, чым 1 раз у 2 тыдні). 

- Нагадайце методыку работы па правядзенні пісьмовага пераказу. 
2. Прадстаўленне і абмеркаванне распрацаваных на папярэдніх 

занятках планаў-канспектаў урокаў па напісанні пераказу. 
3. Разгляд методыкі ўрока правядзення сачынення. 
- Колькі этапаў у рабоце над сачыненнем можна вылучыць? 
- Як адбываецца накапленне матэрыялу для напісання сачынення? 
- Калі пачынаецца падрыхтоўчая праца да напісання сачынення? 
- Якія віды сачыненняў прапануюцца ў пачатковай школе згодна з 

вучэбнай праграмай? 
- Якая тэматыка дзіцячых сачыненняў? 
- Якія ўменні трэба выпрацоўваць у вучняў для паспяховай работы над 

сачыненнем? 
- Ахарактарызуйце методыку правядзення ўрока напісання сачынення. 
4. Распрацоўка плана-канспекта ўрока напісання сачынення па 

сюжэтных малюнках. 
Кожны студэнт распрацоўвае план-канспект урока індывідуальна. 
5. Аналіз норм ацэнкі творчых прац вучняў (пераказаў і 

сачыненняў). 
- З улікам якіх параметраў праводзіцца ацэньванне пераказаў і 

сачыненняў? 
- З улікам якіх крытэрыяў ацэньваецца змест пераказаў і сачыненняў? 
- Якія памылкі лічацца зместавымі (тэкставымі)? Якія памылкі 

адносяцца да маўленчых? 
- Як ацэньваецца граматнасць пераказаў і сачыненняў? 
6. Падвядзенне вынікаў заняткаў. 
- Назавіце задачы працы па развіцці звязнага маўлення вучняў. 
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- Назавіце віды сачыненняў, якія праводзяцца ў пачатковых класах. 
- Сцісла апішыце методыку работы па падрыхтоўцы і напісанні 

сачыненняў. 
 
Сістэма працы па развіцці звязнага маўлення вучняў (КСР) 
 
Узровень 1 (азнаямленне, разуменне) – максімальная адзнака 6 балаў 
Падрыхтаваць паведамленне на тэму “Сачыненне як від працы па 

развіцці звязнага маўлення вучняў”. 
Узровень 2 (прымяненне, аналіз) – максімальная адзнака 8 балаў 
Падрыхтаваць паведамленне на тэму “Сачыненне як від працы па 

развіцці звязнага маўлення вучняў”На аснове аналізу метадычнай літаратуры 
ахарактарызаваць структуру ўрока напісання сачынення.  

Узровень 3 (сінтэз, ацэнка) – максімальная адзнака 10 балаў 
Падрыхтаваць паведамленне на тэму “Сачыненне як від працы па 

развіцці звязнага маўлення вучняў” Падрыхтаваць канспекты урокаў 
напісання сачыненняў розных відаў. 

 
Лабараторныя заняткі 

№ 1. Урокі навучання грамаце ў асноўны перыяд 
Мэта: вучыць распрацоўваць урокі навучання грамаце ў асноўны 

перыяд, падбіраць і выкарыстоўваць дыдактычны матэрыял па навучанні 
грамаце 

Абсталяванне: вучэбныя праграмы для агульнаадукацыйных устаноў з 
беларускай мовай навучання, “Буквар” А. Клышкі, дыдактычны матэрыял па 
навучанні грамаце 

 
Тэарэтычная падрыхтоўка:  
1. Сiстэма заняткаў на асноўным этапе навучання грамаце. 
2. Змест, задачы, важнейшыя асаблiвасцi навучання чытанню i 

пiсьму ў залежнасцi ад будовы буквара (парадку вывучэння гукаў i лiтар, 
характару складоў i слоў). 

3. Аналiтыка-сiнтэтычныя практыкаваннi, iх значэнне ў 
выпрацоўцы навыкаў чытання i пiсьма. 

4. Тыпы ўрокаў навучання грамаце, iх структура ў асноўны перыяд 
навучання грамаце. 

 
Літаратура:  
Методыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах. /пад. рэд. 

А. П. Шанько.  Мiнск, 1986. 
Клышка, А. К.Буквар: старонкі і ўрокі: вучэбна-метадычны дапаможнік 

для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання. 
Мн., 2008. 
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Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных 
классах: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 
заведений / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. М., 2002. 

Старжынская, Н.С. Займальны матэрыял па навучанні грамаце / 
Н. С. Старжынская. Мiнск, 1989. 

 
Заданне: распрацаваць план-канспект урока па навучанні грамаце ў 

асноўны перыяд навучання па тэме “Гукі [в], [в'], літара в” 
 
№ 2. Урокі чытання і аналізу апавяданняў 
Мэта: вучыць распрацоўваць урокі чытання і аналізу апавяданняў, 

падбіраць і выкарыстоўваць дыдактычны матэрыял для урокаў літаратурнага 
чытання 

Абсталяванне:  вучэбныя праграмы для агульнаадукацыйных устаноў 
з беларускай мовай навучання, падручнікі па літаратурным чытанні для 2 – 4 
класаў школ з беларускай мовай навучання, дыдактычны матэрыял для 
ўрокаў літаратурнага чытання 

 
Тэарэтычная падрыхтоўка:  
1. Этапы працы з мастацкiм творам. 
2. Задачы i характар заданняў пры чытаннi i аналiзе мастацкага 

твора. 
3. Методыка чытання i аналiзу апавяданняў. 
4. Вiды заняткаў у залежнасцi ад характару апавядання i развiцця 

сюжэта. Арганiзацыя назiранняў за мовай твора, асаблiвасцямi яе 
выкарыстання пiсьменнiкам з мэтай стварэння мастацкага вобраза, 
раскрыцця характараў герояў, матываў iх паводзiн. Высвятленне кампазiцыi 
твора, яго iдэi. 

5. Асаблiвасцi чытання i аналiзу твораў з гiстарычным зместам. 
 
Літаратура:  
Ворожбитова, А. А. Начальное лингвориторическое образование: 

Методика преподавания русского языка: Таблицы, схемы, алгоритмы: 
Учебно-методическое пособие / А. А. Ворожбитова. М., 2002. 

Методыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах. /пад. рэд. 
А. П. Шанько.  Мiнск, 1986. 

Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных 
классах: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 
заведений / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. М., 2002. 

Нетрадыцыйныя падыходы да навучання мове і чытанню малодшых 
школьнікаў / склад. Г. М. Канцавая, А. В. Сазановіч. Брэст, 2003. 

Паўлоўская, В. I. Выразнае чытанне ў пачатковых класах / В. І. Паўлоўская. 
Мiнск, 1989. 
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Заданне: распрацаваць план-канспект урока літаратурнага чытання ў 4 
класе па тэме “Апавяданне М. Янчанкі “А таму!” 

 
План заняткаў 

1. Прагляд відэаўрока літаратурнага чытання ў 4 класе. 
2. Аналіз урока (вызначэнне этапаў чытання і аналізу мастацкага твора; 

характарыстыка відаў заданняў, якія былі выкарыстаны настаўнікам на 
кожным этапе чытання і аналізу мастацкага апавядання). 

3. Распрацоўка ўласных планаў-канспектаў урока літаратурнага 
чытання ў 4 класе па тэме “Апавяданне М. Янчанкі “А таму!”. 

4. Праверка і абмеркаванне распрацаваных планаў-канспектаў урока 
літаратурнага чытання. 

 
№ 3. Урокі мовы па раздзеле “Гукі мовы. Літары” ў 2 класе 
Мэта: вучыць распрацоўваць урокі па тэме “Гукі і літары” ў 2 класе, 

падбіраць дыдактычны матэрыял для вывучэння фанетычных тэм, 
выкарыстоўваць розныя прыёмы выпрацоўкі ў вучняў фанетычных і 
графічных уменняў 

Абсталяванне:  вучэбныя праграмы для агульнаадукацыйных устаноў 
з беларускай мовай навучання, падручнікі па беларускай мове для 2 класа 
школ з беларускай і рускай мовамі навучання 

 
Тэарэтычная падрыхтоўка:  
1. Адукацыйнае і практычнае значэнне вывучэння фанетыкі і 

графікі.  
2. Методыка працы над гукамі, літарамі, складам, націскам. 

Вызначэнне гукавога і літарнага складу слова. 
3. Развіццё мыслення і маўлення дзяцей пры вывучэнні асноў 

фанетыкі і графікі.. 
4. Арфаэпiчныя памылкi, прычыны iх узнiкнення, прыёмы i 

спосабы папярэджання і выпраўлення. 
 
Літаратура:  
Методыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах. /пад. рэд. 

А. П. Шанько.  Мiнск, 1986. 
Падгайскі, Л. П. Методыка беларускай мовы: Граматыка, правапіс: 1 — 

3 кл. / Л. П. Падгайскі. Мінск, 1981. 
Нетрадыцыйныя падыходы да навучання мове і чытанню малодшых 

школьнікаў|/ склад. Г. М. Канцавая, А. В. Сазановіч. Брэст, 2003. 
Выгонная, Л.Ц. Фанетыка беларускай мовы ў школе / Л. Ц. Выгонная. 

Мн., 1995. 
Сторажава, Н.А. Мова твая i мая: Вучу дзяцей па-беларуску / 

Н. А. Сторажава. Мiнск, 1993. 
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Заданне: распрацаваць па групах планы-канспекты урокаў беларускай 
мовы па тэмах “Мяккія і цвёрдыя зычныя гукі”, “Звонкія і глухія зычныя 
гукі”, “Падоўжаныя зычныя гукі” ў 2 класе. 

 
План заняткаў 
1. Прагляд відэаўрока беларускай мовы ў 2 класе. 
2. Аналіз урока (вызначэнне этапаў урока, метадаў і прыёмаў 

тлумачэння настаўнікам фанетычнай тэмы; характарыстыка відаў заданняў, 
якія былі выкарыстаны настаўнікам на кожным этапе ўрока, дыдактычнага 
матэрыялу да ўрока). 

3. Распрацоўка па групах планаў-канспектаў урокаў беларускай мовы ў 
2 класе па тэмах “Мяккія і цвёрдыя зычныя гукі”, “Звонкія і глухія зычныя 
гукі”, “Падоўжаныя зычныя гукі”. 

4. Прадстаўленне распрацаваных планаў-канспектаў урокаў кожнай 
групай студэнтаў. 

5. Абмеркаванне прадстаўленых планаў-канспектаў урокаў. 
 
№ 4. Вывучэнне беларускай мовы ў школах з рускай мовай навучання 
Мэта: вучыць распрацоўваць урокі вуснага курса, уступнага моўнага 

курса ў школах з рускай мовай навучання, выкарыстоўваць розныя прыёмы 
выпрацоўкі ў вучняў уменняў і навыкаў аўдзіравання, гаварэння, чытання, 
першапачатковых навыкаў пісьма, падбіраць дыдактычны матэрыял для 
ўзбагачэння слоўнікавага запасу вучняў беларускай лексікай розных 
тэматычных груп. 

Абсталяванне:  вучэбныя праграмы для агульнаадукацыйных устаноў 
з рускай мовай навучання, падручнікі па беларускай мове для 1, 2 класа школ 
з рускай мовай навучання, сшыткі на друкаванай аснове. 

 
Тэарэтычная падрыхтоўка:  
1. Перанос, транспазіцыя і інтэрферэнцыя.  
2. Дыферэнцыяльна-сістэматычны прынцып навучання.  
3. Камунікатыўная накіраванасць навучання. 
4. Асаблiвасцi пабудовы курса беларускай мовы для пачатковых 

класаў у школах з рускай мовай навучання. 
5. Асаблівасці працы над фанетыкай, графікай, лексікай, 

граматыкай, арфаграфіяй беларускай мовы ў школах з рускай мовай 
навучання. 

 
Літаратура:  
Методыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах. /пад. рэд. 

А. П. Шанько.  Мiнск, 1986. 
Актуальныя праблемы развіцця сучаснай методыкі выкладання 

беларускай мовы / пад навук. рэд. В. П. Протчанка, М. Г. Яленскага. Мінск, 
2003. 
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Нетрадыцыйныя падыходы да навучання мове і чытанню малодшых 
школьнікаў|/ склад. Г. М. Канцавая, А. В. Сазановіч. Брэст, 2003. 

Катонова, Е. М. Методика преподавания русского языка в начальной 
школе: курс лекций / Е. М. Катонова. Минск, 2005.  

Паўлоўскi, І. I. Моўная адукацыя малодшых школьнiкаў: Тэарэтыка-
дыдактычнае даследаванне / І. І. Паўлоўскі. Мiнск, 1998. 

Яленскі, М. Г. Лінгвадыдактычная парадыгма асобасна арыентаванага 
навучання мове ў сучаснай школе / М. Г. Яленскі. Мінск, 2002. 

 
Заданне: распрацаваць па групах планы-канспекты урокаў беларускай 

мовы па тэмах “Я і навакольны свет. Надвор’е і з’явы прыроды” ў 1 класе, 
“Гук [ў] і яго абазначэнне на пісьме”, “Значэнне слова” ў 2 класе. 

 
План заняткаў 

1. Прагляд відэаўрока беларускай мовы ў 1 класе школы з рускай мовай 
навучання. 

2. Аналіз урока (вызначэнне этапаў урока, метадаў і прыёмаў 
выпрацоўкі ў вучняў уменняў і навыкаў слухання, гаварэння і чытання на 
беларускай мове; характарыстыка відаў заданняў, якія былі выкарыстаны 
настаўнікам для ўзбагачэння слоўнікавага запасу першакласнікаў, 
дыдактычнага матэрыялу да ўрока). 

3. Распрацоўка па групах планаў-канспектаў урокаў беларускай мовы 
па тэмах “Я і навакольны свет. Надвор’е і з’явы прыроды” ў 1 класе, “Гук [ў] 
і яго абазначэнне на пісьме”, “Значэнне слова” ў 2 класе. 

4. Прадстаўленне распрацаваных планаў-канспектаў урокаў кожнай 
групай студэнтаў. 

5. Абмеркаванне прадстаўленых планаў-канспектаў урокаў. 
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РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЮ ВЕДАЎ 
Праграма заліку  

1. Інавацыйныя працэсы ў навучанні малодшых школьнікаў 
беларускай мове. Асобасны падыход у выкладанні мовы. 

2. Гісторыка-крытычны агляд метадаў навучання грамаце. 
Лінгвістычныя і псіхолага-педагагічныя асновы сучаснага метаду навучання 
грамаце. 

3. Метад навучання грамаце ў сучаснай школе (характэрныя 
прыметы). Метад навучання грамаце ў распрацоўцы К. Дз. Ушынскага. 

4. Задачы навучання пісьму ў перыяд навучання грамаце. 
Характарыстыка сучаснага пісьма. 

5. Заканамернасці і прынцыпы навучання грамаце. Урокі навучання 
грамаце ў падрыхтоўчы перыяд. 

6. Падрыхтоўчы перыяд навучання грамаце. Веды, уменні, навыкі, 
якія набываюць дзеці ў падрыхтоўчы перыяд. 

7. Букварны перыяд у навучанні грамаце. Граматычная і 
арфаграфічная падрыхтоўка ў перыяд навучання грамаце. Прыёмы гукавога 
аналізу і сінтэзу пры навучанні грамаце. 

8. Тыпы ўрокаў чытання і пісьма ў букварны перыяд. 
9. Прынцыпы пабудовы буквара. Кароткая характарыстыка 

тэарэтычнага і дыдактычнага матэрыялу буквара. 
10. Адукацыйнае і выхаваўчае значэнне класнага і пазакласнага 

чытання ў пачатковых класах. Задачы ўрокаў чытання. Прынцыпы 
арганізацыі ўрокаў чытання. 

11. Прынцыпы пабудовы праграмы па чытанні. Асноўныя раздзелы 
праграмы, іх змест. 

12. Урокі беларускага чытання ў школах з рускай мовай навучання. 
13. Чытанне і аналіз мастацкіх твораў. Этапы працы з мастацкім 

творам. 
14. Падрыхтоўка вучняў да чытання-аналізу мастацкага твора, аналіз 

яго. 
15. Выразнае чытанне. Метады і прыёмы выпрацоўкі выразнасці 

чытання. 
16. Фарміраванне навыку чытання. Правільнае чытанне. 
17. Фарміраванне навыку чытання. Свядомае чытанне. 
18. Беглае чытанне, прыёмы выпрацоўкі гэтай якасці чытання. 
19. Адрозненне мастацкіх твораў ад навукова-папулярных. 

Асаблівасці чытання і вывучэння мастацкіх твораў. 
20. Методыка чытання і вывучэння казак у пачатковых класах. 
21. Вывучэнне вершаў пейзажнай і пейзажна-псіхалагічнай лірыкі. 
22. Вывучэнне вершаў псіхалагічнай лірыкі і лірыкі роздуму. 
23. Чытанне апавяданняў і артыкулаў з гістарычным зместам. 
24. Слоўнікавая праца на ўроках мовы і чытання, яе змест і задачы. 
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25. Методыка чытання і вывучэння баек ў пачатковых класах. 
26. Навучанне дзяцей складанню плана артыкула ці апавядання на 

ўроках чытання. 
27. Вывучэнне і выкарыстанне прыказак, прымавак і загадак на 

ўроках беларускай мовы і чытання. 
28. Формы ўліку пазакласнага чытання. Прыёмы заахвочвання да 

пазакласнага чытання. 
29. Урокі пазакласнага чытання на кожным этапе, іх задачы. 
30. Значэнне пазакласнага чытання ў агульнай сістэме класнага 

чытання. Змест работы па пазакласным чытанні. 
 

Праграма экзамену 

1. Рысы асобаснага падыходу ў выкладанні мовы. Прынцыпы 
асобасна арыентаванага навучання беларускай мове 

2. Прынцыпы моўнай адукацыі малодшых школьнікаў. 
3. Метады навучання грамаце: гістарычны аспект. Метад навучання 

грамаце ў распрацоўцы К.Д. Ушынскага. 
4. Лінгвістычныя і псіхолага-педагагічныя асновы сучаснага метаду 

навучання грамаце. 
5. Метад навучання грамаце ў сучаснай школе (характэрныя 

прыметы).  
6. Задачы навучання пісьму ў перыяд навучання грамаце. 

Характарыстыка сучаснага пісьма. 
7. Заканамернасці і прынцыпы навучання грамаце.  
8. Падрыхтоўчы перыяд навучання грамаце. Веды, уменні, навыкі, 

якія набываюць дзеці ў падрыхтоўчы перыяд. 
9. Букварны перыяд у навучанні грамаце. Граматычная і 

арфаграфічная падрыхтоўка ў перыяд навучання грамаце.  
10. Урокі навучання грамаце ў падрыхтоўчы перыяд. Прыёмы 

гукавога аналізу і сінтэзу пры навучанні грамаце. 
11. Тыпы ўрокаў чытання і пісьма ў букварны перыяд. Прыёмы 

гукавога аналізу і сінтэзу пры навучанні грамаце. 
12. Прынцыпы пабудовы буквара. Кароткая характарыстыка 

тэарэтычнага і дыдактычнага матэрыялу буквара. 
13. Развіццё маўлення і мыслення вучняў у перыяд навучання 

грамаце. 
14. Адукацыйнае і выхаваўчае значэнне класнага і пазакласнага 

чытання ў пачатковых класах. Задачы ўрокаў чытання.  
15. Прынцыпы арганізацыі ўрокаў чытання. Асноўныя раздзелы 

праграмы па літаратурным чытанні, іх змест. 
16. Чытанне і аналіз мастацкіх твораў. Этапы працы з мастацкім 

творам. 
17. Выразнае чытанне. Метады і прыёмы выпрацоўкі выразнасці 

чытання. 
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18. Фарміраванне навыку чытання. Правільнае чытанне. 
19. Фарміраванне навыку чытання. Свядомае чытанне. 
20. Фарміраванне навыку чытання. Беглае чытанне. 
21. Адрозненне мастацкіх твораў ад навукова-папулярных. 

Асаблівасці чытання і вывучэння навукова-папулярных твораў. 
22. Методыка чытання і вывучэння казак у пачатковых класах. 
23. Вывучэнне вершаў пейзажнай і пейзажна-псіхалагічнай лірыкі. 
24. Вывучэнне вершаў псіхалагічнай лірыкі і лірыкі роздуму. 
25. Чытанне апавяданняў і артыкулаў з гістарычным зместам. 
26. Слоўнікавая праца на ўроках мовы і чытання, яе змест і задачы. 
27. Методыка чытання і вывучэння баек ў пачатковых класах. 
28. Навучанне дзяцей складанню плана артыкула ці апавядання на 

ўроках чытання. 
29. Вывучэнне і выкарыстанне прыказак, прымавак і загадак на 

ўроках беларускай мовы і чытання. 
30. Прынцыпы арганізацыі і задачы пазакласнага чытання. 
31.  Формы арганізацыі пазакласнага чытання і ўліку самастойнага 

чытання. 
32.  Этапы фарміравання чытацкай самастойнасці. 
33. Урокі пазакласнага чытання на кожным этапе, іх структура. 
34. Прынцыпы пабудовы праграмы па беларускай мове, асноўныя 

раздзелы, іх структура і ўзаемасувязь. 
35. Урокi беларускай мовы, iх тыпы і структурныя кампаненты. 

Патрабаванні да ўрокаў мовы. 
36. Развіццё мыслення на ўроках мовы. Лагічныя практыкаванні на 

ўроках мовы. 
37. Віды самастойнай працы на ўроках мовы і чытання. 
38. Асаблівасці вывучэння беларускай мовы ў школах з рускай мовай 

навучання. 
39. Вывучэнне асноў фанетыкі і графікі ў пачатковых класах. 

Фанетычны разбор у 2 – 4 класах. 
40. Вывучэнне марфемнага складу слова ў пачатковых класах. 
41. Сістэма навучання часцінам мовы ў пачатковых класах. 
42. Вывучэнне тэмы “Прыметнік” у пачатковых класах. 
43. Вывучэнне тэмы “Дзеяслоў” у пачатковых класах. 
44. Вывучэнне тэмы “Назоўнік” у пачатковых класах. 
45.  Вывучэнне займенніка, прыслоўя і прыназоўніка ў пачатковых 

класах. 
46. Вывучэнне элементаў сінтаксісу і пунктуацыі ў пачатковых 

класах. 
47. Граматычны разбор, яго значэнне, віды. Методыка правядзення 

граматычнага разбору ў 2 – 4 класах. 
48. Этапы выпрацоўкі арфаграфічных навыкаў. Выбарачны дыктант, 

самадыктант, методыка іх правядзення. 
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49. Умовы фарміравання арфаграфічнага навыку. Свабодны дыктант, 
творчы дыктант, методыка іх правядзення. 

50. Віды арфаграфічных практыкаванняў. Спісванне. Віды спісвання. 
Граматыка-арфаграфічны разбор. 

51. Мэты навучання арфаграфіі ў школе. Кантрольны дыктант, яго 
віды, методыка правядзення. Патрабаванні да кантрольнага дыктанта. 
Праверка і ацэнка кантрольных дыктантаў.  

52. Сутнасць каменціраваных практыкаванняў і прыёмаў 
прагаворвання ў час пісьма. Папераджальны і тлумачальны дыктанты, 
методыка іх правядзення. 

53. Прынцыпы методыкі развіцця маўлення. Задачы развіцця 
маўлення вучняў. Патрабаванні да вуснага i пiсьмовага маўлення школьнікаў. 

54. Выпрацоўка літаратурнага вымаўлення ў малодшых школьнікаў. 
55. Напрамкі працы па развіцці маўлення школьнікаў. 
56. Навучанне малодшых школьнікаў вусным апавяданням і 

пісьмовым сачыненням.  
57. Вусныя і пісьмовыя пераказы, іх сістэма. 
58. Планаванне граматычнай тэмы і асобных урокаў. Календарна-

тэматычнае планаванне. 
59. Наглядныя вучэбныя дапаможнікі і ТСН на ўроках мовы і 

чытання. 
60. Выпраўленне памылак у пісьмовых працах. 10-бальная сістэма 

ацэнкі пісьмовых прац. 
 

Прыкладная тэматыка курсавых работ 

1. Узбагачэнне слоўнікавага запасу навучэнцаў І класа на ўроках 
беларускай мовы ва ўстановах адукацыі з рускай мовай навучання. 

2. Асаблівасці вывучэння фальклорных твораў на ўроках 
літаратурнага чытання на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 

3. Выкарыстанне камп’ютарных тэхналогій на ўроках беларускай 
мовы на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 

4. Выкарыстанне камп’ютарных тэхналогій на ўроках літаратурнага  
чытання на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 

5. Фарміраванне навыку выразнага чытання на ўроках літаратурнага 
чытання на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 

6. Асаблівасці вывучэння празаічных твораў на ўроках 
літаратурнага чытання на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 

7. Асаблівасці вывучэння вершаваных твораў на ўроках 
літаратурнага чытання на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 

8. Фарміраванне моўнай кампетэнцыі пры вывучэнні назоўніка на 
ўроках беларускай мовы на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 

9. Фарміраванне моўнай кампетэнцыі пры вывучэнні прыметніка на 
ўроках беларускай мовы на І ступені атрымання агульнай сярэдняй адукацыі. 
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10. Фарміраванне моўнай кампетэнцыі пры вывучэнні дзеяслова на 
ўроках беларускай мовы на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 

11. Асаблівасці працы з загадкамі на ўроках беларускай мовы і 
літаратурнага чытання ў II (III, IV) класе. 

12. Асаблівасці працы з прыказкамі і прымаўкамі на ўроках 
літаратурнага чытання на І ступені атрымання агульнай сярэдняй адукацыі. 

13. Фарміраванне арфаграфічнага навыку пры вывучэнні раздзела 
“Гукі і літары” ў ІІ класе. 

14. Асаблівасці фарміравання арфаграфічных навыку навучэнцаў 
пачатковых класаў у сітуацыі руска-беларускага двухмоўя. 

15. Сістэма працы са слоўнікавымі словамі на ўроках беларускай 
мовы на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 

16. Асаблівасці работы па авалоданні арфаэпічнымі нормамі на 
ўроках беларускай мовы ва ўстановах адукацыі з рускай мовай навучання. 

17. Асаблівасці работы па авалоданні арфаэпічнымі нормамі на 
ўроках літаратурнага чытання ва ўстановах адукацыі з рускай мовай 
навучання. 

18. Арганізацыя літаратурна-творчай дзейнасці навучэнцаў 
пачатковых класаў на ўроках літаратурнага чытання. 

19. Актывізацыя слоўнікавага запасу навучэнцаў пачатковых класаў 
пры правядзенні слоўнікавай працы. 

20. Прыёмы аналізу мастацкага тэксту на ўроках літаратурнага 
чытання на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 

21. Фарміраванне лінгвакультуралагічнай і маўленча-
камунікатыўнай кампетэнцый навучэнцаў пачатковых класаў праз знаёмства 
з ўстойлівымі выслоўямі беларускай мовы. 

22. Методыка навучання тэкстаўтварэнню ў пачатковых класах. 
23. Фарміраванне навыкаў літаратурнага вымаўлення ў навучэнцаў 

пачатковых класаў у білінгвальным асяроддзі. 
24. Рэалізацыя прынцыпаў пераемнасці і перспектыўнасці пры 

вывучэнні марфалогіі ў пачатковых класах. 
25. Актывізацыя маўленчай дзейнасці малодшых школьнікаў на 

ўроках беларускай мовы праз гульню і гульнёвыя практыкаванні. 
26. Фарміраванне маўленча-камунікатыўнай кампетэнцыі 

навучэнцаў пачатковых класаў праз выкарыстанне прыёмаў моўнай гульні на 
ўроках беларускай мовы. 

27. Развіццё чытацкай культуры малодшых школьнікаў у працэсе іх 
літаратурнай адукацыі. 

28. Фарміраванне маўленча-камунікатыўнай кампетэнцыі на ўроках 
беларускай мовы на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 

29. Фарміраванне маўленча-камунікатыўнай кампетэнцыі на ўроках 
літаратурнага чытання на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 

30. Формы работы з творамі (Н. Галіноўскай) на ўроках пазакласнага 
чытання. 
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31. Прыёмы ўзбагачэння маўлення навучэнцаў устойлівымі 
спалучэннямі слоў на Ι ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 

32. Дыферэнцыраваная ацэнка вучэбных дзеянняў навучэнцаў 
пачатковых класаў па беларускай мове як сродак павышэння інтарэсу да 
вывучэння прадмета. 

33. Дыферэнцыраваная ацэнка вучэбных дзеянняў навучэнцаў 
пачатковых класаў па літаратурным чытанні як сродак павышэння інтарэсу 
да вывучэння прадмета. 

34. Фарміраванне ў навучэнцаў пачатковых класаў прыёмаў 
самакантролю ў працэсе рашэння арфаграфічных задач. 

35. Выкарыстанне метаду мадэліравання як умова эфектыўнага 
навучання навучэнцаў пачатковых класаў беларускай мове. 

36. Псіхолага-педагагічныя асновы развіцця творчасці навучэнцаў 
пачатковых класаў на ўроках літаратурнага чытання. 

37. Фарміраванне камунікатыўных якасцей маўлення (багацця, 
выразнасці, дакладнасці) навучэнцаў пачатковых класаў у працэсе вывучэння 
лексікі. 

38. Навучанне вучняў пачатковых класаў беларускаму маўленчаму 
этыкету на ўроках беларускай мовы. 

39. Фарміраванне маўленчай культуры навучэнцаў пачатковых 
класаў ва ўмовах білінгвізму. 

40. Асваенне малодшымі школьнікамі метапрадметных вынікаў 
навучання ў працэсе вывучэння беларускай мовы. 

41. Асваенне першакласнікамі метапрадметных вынікаў на ўроках 
навучання грамаце. 

42. Класны літаратурны часопіс як сродак развіцця творчых 
здольнасцей навучэнцаў пачатковых класаў. 

43. Літаратурны гурток як форма арганізацыі пазаўрочнай дзейнасці 
з адоранымі дзецьмі. 

44. Прыёмы інтэрпрэтацыі зместу тэксту мастацкага твора як сродак 
фарміравання маўленчых уменняў навучэнцаў пачатковых класаў. 

45. Фарміраванне першасных уяўленняў навучэнцаў пачатковых 
класаў пра мастацкія сродкі выразнасці (на прыкладзе творчасці Я. 
Галубовіча). 

46. Фарміраванне першасных уяўленняў навучэнцаў пачатковых 
класаў пра мастацкія сродкі выразнасці (на прыкладзе творчасці В. 
Жуковіча). 

47. Фарміраванне навыкаў выразнага чытання вершаў у вучняў 
пачатковых класаў.  

48. Рэалізацыя міжпрадметных сувязей на ўроках літаратурнага 
чытання на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі. (Т. Падаляк) 

49. Прыёмы і сродкі фарміравання лінгвакультуралагічнай 
кампетэнцыі на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі. (М. Харланчук) 
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50. Роля сацыяльна-ролевай гульні ў фарміраванні камунікатыўных 
уменняў малодшых школьнікаў на ўроках беларускай мовы. 

51. Заданні творчага характару як сродак развіцця звязнага вуснага 
маўлення вучняў пачатковых класаў на ўроках літаратурнага чытання. 

 
Патрабаванні да курсавой работы 

 
У сістэме прафесійнай падрыхтоўкі спецыялістаў важнае месца займае 

навукова-даследчая работа студэнтаў, у прыватнасці такая яе форма 
арганізацыі, як напісанне і абарона курсавога праекта. 

Курсавая работа ўяўляе сабой лагічна завершаны і аформлены ў 
выглядзе тэксту твор навукова-даследчага зместу, накіраваны на вырашэнне 
пэўных праблем і задач у галіне методыкі выкладання беларускай мовы і 
літаратурнага чытання. 

Выкананне курсавой работы накіравана на дасягненне наступных мэт: 
- сістэматызацыя, абагульненне, замацаванне і паглыбленне 

тэарэтычных і практычных ведаў па методыцы выкладання беларускай мовы 
і літаратурнага чытання; 

- удасканаленне навыкаў прымянення атрыманых ведаў для рашэння 
канкрэтных задач, а таксама навыкаў самастойнай работы з навуковай 
літаратурай і апрацоўкі вынікаў тэарэтычных або эксперыментальных 
даследаванняў. 

Тэма курсавой работы зацвярджаецца на кафедры беларускага і 
русскага мовазнаўства факультэта пачатковай адукацыі, а заданне на яе 
выкананне афармляецца кіраўніком.  

Прыкладны аб’ём работы (без дадаткаў і спісу літаратуры) у 
камп’ютарным варыянце – 25-40 (шрыфт – Times New Roman, 14 пт, 
міжрадковы інтэрвал – 1, колькасць радкоў на старонцы – 38-42). Левае 
поле – 30 мм, правае – 15 мм, верхняе і ніжняе —20 мм.  

У агульную нумарацыю ўключаюцца тытульны ліст і змест, хоць на іх 
нумар старонкі не ставіцца. На астатніх старонках нумар ставіцца справа або 
ў цэнтры старонкі зверху.  

Кожную структурную частку – УВОДЗІНЫ, ГЛАВЫ, ЗАКЛЮЧЭННЕ, 
СПІС ЛІТАРАТУРЫ, ДАДАТАК – трэба пачынаць з новай старонкі. 

Структура курсавой працы 
Стурктура курсавой працы павінна спрыяць раскрыццю выбранай тэмы 

і яе састаўных элементаў. Усе часткі курсавой работы павінны быць 
узаемазвязаны і выкладзены ў лагічнай паслядоўнасці. Структура працы 
ўключае заданне, тытульны ліст, змест, уводзіны, асноўную частку, 
заключэнне, бібліяграфічны спіс, дадаткі. 

На тытульным лісце пазначаюцца: поўная назва ўстановы адукацыі і 
назва кафедры, тэма, звесткі пра аўтара (факультэт, курс, прозвішча, імя, імя 
па бацьку), вучоная ступень і вучонае званне, прозвішча і ініцыялы 
навуковага кіраўніка; месца і год выканання працы. 
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Змест уяўляе сабой паслядоўны пералік пунктаў і падпунктаў курсавой 
працы. Усе загалоўкі пачынаюцца з вялікай літары, кропкі не ставяцца. 
Пунктам Уводзіны, Заключэнне, Бібліяграфічны спіс парадкавы нумар не 
прысвойваецца.  

Уводзіны ўключаюць абгрунтаванне выбару тэмы, яе актуальнасці, 
вызначэнне аб’екта, прадмета, мэты, задач, метадаў і базы даследавання 
(кожная рубрыка пачынаецца з чырвонага радка, назва рубрыкі вылучаецца 
іншым шрыфтам ці падкрэсліваннем). 

Пры абгрунтаванні выбару і актуальнасці тэмы даследавання 
неабходна звярнуць увагу на ступень яе вывучанасці (сцісла асвяціць 
гісторыю пытання) і сфармуляваць праблему (назваць тое, што трэба 
вывучыць). 

Аб’ект і прадмет даследавання суадносяцца як цэлае і частка. Аб'ект – 
сфера, галіна пошуку, тая частка навукі ці практыкі, з якой даследчык 
непасрэдна мае справу; прадмет – абмежаваны аспект сферы пошуку ўнутры 
аб'екта, той бок, той пункт гледжання, з якім даследчык спасцігае цэласны 
аб'ект, вылучаючы пры гэтым найбольш істотныя прыметы аб'екта. 
Напрыклад, аб’ект даследавання – працэс фарміравання ведаў, а прадмет – 
фарміраванне якасці ведаў. 

Мэта даследавання – тое, што ў агульным выглядзе павінна быць 
дасягнута падчас працы. Фармулюецца з выкарыстаннем дзеясловаў 
абрунтаваць ролю, раскрыць, паказаць, устанавіць, распрацаваць і інш. 
Задачы вынікаюць з мэты і канкрэтызуюць яе (напрыклад, вывучыць, 
вызначыць, выявіць, абагульніць, праверыць у вопытнай працы, апрабіраваць 
і г.д.). 

Метады даследавання вызначаюцца з улікам спецыфікі задач. Могуць 
быць выкарыстаны: 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. 

База даследавання: указваецца вучэбная ўстанова (нумар школы, 
класа), дзе праводзілася даследаванне, колькасць выкарыстаных тэарэтычных 
крыніц. 

Практычная значнасць: акрэсліваецца, кім і калі могуць быць 
выкарыстаны матэрыялы, атрыманыя ў ходзе даследавання. 

У асноўнай частцы вылучаюцца главы, якія пры неабходнасці 
падзяляюцца на параграфы (іх не трэба афармляць з новай старонкі). Змест 
структурных частак адпавядае пастаўленым задачам: разглядаецца 
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гістарычны і тэарэтычны аспекты праблемы даследавання, прыводзіцца 
крытычны аналіз навуковай і метадычнай літаратуры, асноўныя тэарэтычныя 
палажэнні пацвярджаюцца адказамі вучняў, вытрымкамі з іх пісьмовых 
работ, фрагментамі ўрокаў, вынікамі эксперыменту, лічбавымі дадзенымі. 
Студэнт аналізуе змест навучання, абгрунтоўвае выбар метадаў, прыёмаў, 
сродкаў навучання і кантролю, адказвае на пытанні: «З якой мэтай вучыць?», 
«Чаму вучыць?», «Як вучыць?», «Чаму так вучыць, а не інакш?», «Як 
кантраляваць засвоенае?». Кожная глава завяршаецца вывадамі або 
канстатацыяй вынікаў.  

Спасылкі на літаратуру ў тэксце курсавой працы афармляюцца ў 
квадратныя дужкі: [5] – спасылка на запіс у спісе літаратуры, [5, с.8] – 
спасылка з указаннем старонак працытаванай працы, [3;5;7] – спасылка на 
шэраг прац. 

Заключэнне можа быць прадстаўлена ў выглядзе абагульненых 
вывадаў па кожнай главе, дзе акрэсліваецца значэнне праведзенай працы для 
паляпшэння якасці навучання, даюцца практычныя рэкамендацыі, 
раскрываюцца далейшыя перспектывы даследавання тэмы. 

Бібліяграфічны спіс падаецца ў алфавітным парадку з захаваннем 
бібліяграфічных патрабаванняў па схеме: прозвішча, ініцыялы аўтара; 
загаловак; тэматыка, від, назначэнне дакумента; звесткі аб адказнасці 
(складальнікі, рэдактары); звесткі аб выданні (месца і час выдання); аб’ём. У 
спіс уключаюцца ўсе крыніцы, выкарыстаныя ў ходзе даследавання (не менш  
за 20-25). 

Дадаткі ўключаюць схемы, табліцы, дыяграмы, матэрыялы 
даследавання. Кожны дадатак афармляецца на асобных лістах і мае свой 
тэматычны загаловак. У правым верхнім вугле ўказваецца парадкавы нумар 
“Дадатак 1”, “Дадатак 2”. Нумарацыя старонак працягваецца ў былым 
парадку. 
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ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ 
Праграма па дысцыпліне 

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



198 
 

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
Гуманітарнае развіццё асобы — адна з асноўных задач сучаснай 

школы. У вырашэнні гэтай задачы важнае месца адводзіцца моўнай адукацыі 
чалавека. Навучанне беларускай мове ў Рэспубліцы Беларусь 
характарызуецца камунікатыўнай накіраванасцю, якая забяспечвае развіццё ў 
вучняў гатоўнасці да эфектыўных маўленчых зносін у розных сферах 
дзейнасці. Такі падыход прадугледжвае засваенне школьнікамі не толькі 
сістэмы мовы, але і правілаў функцыянавання яе адзінак у маўленні, што 
азначае фарміраванне ў вучняў як лінгвістычнай, так і камунікатыўнай 
кампетэнцыі. 

Беларуская мова ў 1-4 класах устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з 
беларускай мовай навучання з’яўляецца адным з асноўных вучэбных 
прадметаў. На ўроках роднай мовы школьнiкi вучацца правiльна пiсаць, 
засвойваюць асноўныя моўныя паняццi, выпрацоўваюць уменнi i навыкi ў 
вусным i пiсьмовым маўленні, рыхтуюцца да засваення сiстэматычнага курса 
беларускай мовы ў далейшым школьным навучаннi. Літаратурнае чытанне 
выступае ў якасці арганічнага звяна сістэмы адзінай бесперапыннай 
літаратурнай адукацыі і ўяўляе сабой самастойны вучэбны прадмет, які 
ўводзіць дзяцей у свет мастацкай літаратуры, абуджае ў іх цікавасць да кніг і 
чытання, закладвае асновы чытацкай культуры. 

Ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання 
школьнікі авалодваюць практычнымi ўменнямi засваення беларускай мовы 
як сродку зносiн. Яны вучацца правiльна гаварыць, чытаць i пiсаць па-
беларуску, засвойваюць беларускую лексiку, атрымлiваюць прапедэўтычныя 
звесткi па фанетыцы, словаўтварэннi, граматыцы i правапiсе. 

Беларуская мова служыць важным сродкам выхавання школьнiкаў. Яна 
дапамагае выкладчыку далучаць вучняў да мастацкай лiтаратуры, развiваць у 
iх пазнавальныя магчымасцi, фармiраваць асновы навуковага светапогляду. 

Мэта і задачы вучэбнай дысцыпліны 
Мэта вучэбнай дысцыпліны - дапамагчы студэнтам засвоіць тэорыю 

навучання школьнікаў мове, авалодаць уменнямі правільна арганізоўваць 
вучэбна-выхаваўчы працэс і кіраваць пазнавальнай дзейнасцю вучняў. 

Задачы вывучэння вучэбнай дысцыпліны: 
дапамагчы студэнтам засвоіць тэарэтычныя веды, вынікам чаго будзе 

правільнае разуменне будучымі настаўнікамі накіраванасці, логікі і 
структуры курса беларускай мовы і літаратурнага чытання ў пачатковых 
класах; 

дапамагчы студэнтам асэнсаваць мэты навучання мове і літаратурнаму 
чытанню; пазнаёміць з праграмамі, падручнікамі (усвядоміць іх ідэі, змест, 
будову); навучыць планаваць і арганізоўваць вучэбны працэс; 

сфарміраваць у студэнтаў уменне аналізаваць тэксты розных тыпаў і 
жанраў, падбіраць дыдактычны матэрыял да ўрокаў, праводзіць розныя віды 
пісьмовых прац, весці апытванне і аб’ектыўна ацэньваць веды, уменні і 
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навыкі вучняў, правільна выкарыстоўваць нагляднасць і ТСН у навучальным 
працэсе; 

стымуляваць творчыя пошукі студэнтаў, фарміраваць уменні працаваць 
з навукова-метадычнай літаратурай, развіваць навукова-даследчыя 
здольнасці, выхоўваць маральна-этычныя якасці, неабходныя сучаснаму 
настаўніку. 

Месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі спецыяліста 
адпаведнага профілю, сувязі з іншымі вучэбнымі дысцыплінамі 

Тэматыка і змест дысцыпліны разглядаюцца ў кантэксце вядучых 
тэндэнцый сучаснай лінгваметодыкі. Пры вывучэнні дысцыпліны “Методыка 
выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання” прадугледжваецца 
пераемнасць і сувязь яе з іншымі дысцыплінамі (“Педагогіка”, “Беларуская 
мова”, “Методика преподавания русского языка и литературного чтения”). 

Патрабаванні да асваення вучэбнай дысцыпліны ў адпаведнасці з 
адукацыйным стандартам 

Адпаведна адукацыйнаму стандарту вышэйшай адукацыі ОСВО 1-01 
02 01-2013 па спецыяльнасці 1-01 02 01 Пачатковая адукацыя вывучэнне 
вучэбнай дысцыпліны “Методыка выкладання беларускай мовы і 
літаратурнага чытання”павінна забяспечыць фарміраванне ў студэнтаў 
акадэмічных, сацыяльна-асабістых і прафесійных кампетэнцый. 

Патрабаванні да акадэмічных кампетэнцый 
Студэнт павінен: 
АК-1. Умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для 

рашэння тэарэтычных і практычных задач. 
АК-5. Быць здольным параджаць новыя ідэі (валодаць крэатыўнасцю). 
АК-8. Валодаць навыкамі вуснай і пісьмовай камунікацыі. 
Патрабаванні да сацыяльна-асобасных кампетэнцый 
Студэнт павінен: 
САК-3. Валодаць здольнасцю да міжасобасных камунікацый. 
САК-7. Быць здольным ажыццяўляць самаадукацыю і ўдасканальваць 

прафесійную дзейнасць. 
Патрабаванні да прафесійных кампетэнцый 
Студэнт павінен: 
ПК-1. Кіраваць вучэбна-пазнаваўчай і вучэбна-даследчай дзейнасцю 

навучэнцаў. 
ПК-2. Выкарыстоўваць аптымальныя метады, формы і сродкі 

навучання. 
ПК-3. Арганізоўваць і праводзіць вучэбныя заняткі розных відаў і 

форм. 
ПК-4. Арганізоўваць самастойную работу навучэнцаў. 
ПК-11. Развіваць вучэбныя магчымасці і здольнасці навучэнцаў на 

аснове сістэмнай педагагічнай дыягностыкі. 
ПК-12. Развіваць навыкі самастойнай работы навучэнцаў з вучэбнай, 

даведачнай, навуковай літаратурай і іншымі крыніцамі інфармацыі. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



200 
 

ПК-13. Арганізоўваць і праводзіць карэкцыйна-педагагічную дзейнасць  
з навучэнцамі. 

ПК-14. Папярэджваць і пераадольваць непаспяховасць навучэнцаў. 
ПК-15. Фармуляваць адукацыйныя і выхаваўчыя мэты. 
ПК-16. Ацэньваць вучэбныя дасягненні навучэнцаў, а таксама ўзроўні 

іх выхаванасці і развіцця. 
ПК-17. Ажыццяўляць прафесійную самаадукацыю і самавыхаванне з 

мэтай ўдасканальвання прафесійнай дзейнасці. 
ПК-18. Арганізоўваць цэласны адукацыйны працэс з улікам сучасных 

адукацыйных тэхналогій і педагагічных інавацый. 
ПК-19. Аналізаваць і ацэньваць педагагічныя з’явы і падзеі мінулага ў 

свеце сучасных навуковых ведаў. 
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнты павіны ведаць: 
асноўныя паняцці методыкі выкладання беларускай мовы ў пачатковых 

класах;  
змест і патрабаванні праграмы па беларускай мове і літаратурным 

чытанні ў пачатковых класах;  
методыку навучання грамаце ў пачатковых класах;  
метады і прыёмы вывучэння кожнага з раздзелаў курса беларускай 

мовы ў пачатковых класах;  
этапы фарміравання паўнацэннага навыку чытання;  
методыку вывучэння літаратурных твораў у пачатковых класах. 
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнты павіны ўмець: 
рэалізоўваць тэарэтычныя веды па методыцы навучання беларускай 

мове і літаратурнаму чытанню ў пачатковай школе ў прафесійнай дзейнасці;  
падбіраць і выкарыстоўваць дыдактычны матэрыял у розных відах 

вучэбнай дзейнасці;  
спалучаць работу па засваенні вучнямі нормаў і законаў беларускай 

мовы з фарміраваннем камунікатыўных уменняў і навыкаў; 
выяўляць, класіфікаваць і папярэджваць моўныя і маўленчыя памылкі 

рознага характару ў вусных выказваннях і пісьмовых працах вучняў 
пачатковых класаў; 

распрацоўваць методыку вывучэння мастацкага тэксту з улікам 
спецыфікі яго роду і жанру, узроставых і індывідуальных асаблівасцяў 
вучняў. 

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнты павіны валодаць: 
навыкамі падрыхтоўкі і правядзення розных тыпаў урокаў па 

беларускай мове і літаратурным чытанні; 
метадамі арганізацыі вучэбнай дзейнасці навучэнцаў; 
навыкамі ацэначнай дзейнасці вусных і пісьмовых работ навучэнцаў; 
навыкамі аналізу літаратурнага твора; 
навыкамі арганізацыі пазакласнага чытання. 
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Агульная колькасць гадзін і колькасць аўдыторных гадзін, што 
адводзяцца на вывучэнне вучэбнай дысцыпліны ў адпаведнасці з 
тыпавым вучэбным планам 

Праграма вучэбнай дысцыпліны “Беларуская мова (прафесійная 
лексіка)” разлічана на 280 гадзін. З іх 140 аўдыторныя: 

для дзённай формы атрымання адукацыі: у 4 семестры 28 г. лекцый, 
з іх 2 г. КСР, 22 г. практычных заняткаў, з іх 6 г. КСР,  4 г. лабараторных 
заняткаў, 70 гадзін – самастойнай работа; форма кантролю – залік у 2 
семестры; у 3 семестры 38 г. лекцый, з іх 4 г. КСР, 44 г. практычных 
заняткаў, з іх 6 г. КСР,  4 г. лабараторных заняткаў, 70 гадзін – самастойнай 
работа; форма кантролю – экзамен у 5 семестры. 

для завочнай формы атрымання адукацыі: у 6 семестры 8 г. лекцый 
4 г. практычных заняткаў,  2 г. лабараторных заняткаў, форма кантролю – 
залік у 7 семестры; у 7 семестры 8 г. лекцый, 8 г. практычных заняткаў,  4 г. 
лабараторных заняткаў, форма кантролю – экзамен у 8 семестры. 

для завочнай скарочанай формы атрымання адукацыі: у 2 семестры 
4 г. лекцый 2 г. практычных заняткаў, форма кантролю – залік у 3 семестры; 
у 3 семестры 6 г. лекцый, 4 г. практычных заняткаў,  2 г. лабараторных 
заняткаў, форма кантролю – экзамен у 4 семестры. 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 
 

РАЗДЗЕЛ 1. АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ МЕТОДЫКІ 
ВЫКЛАДАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

 
Тэма 1.1. МЕТОДЫКА ВЫКЛАДАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ЯК 

НАВУКА 
Методыка пачатковага навучання беларускай мове як навука. Тэорыя 

пазнання − метадалагiчная аснова методыкi выкладання беларускай мовы. 
Прадмет i задачы курса методыкi выкладання беларускай мовы ў пачатковых 
класах. Структура курса методыкi. Прынцыпы навучання роднай мове ў 
пачатковай школе. Метады навуковага даследавання.  

Месца методыкi пачатковага навучання сярод iншых навук. Сувязь яе  
з фiласофiяй, мовазнаўствам, лiтаратуразнаўствам, псiхалогiяй, педагогiкай. 

Кароткi гiсторыка-крытычны агляд методыкi пачатковага навучання 
мове i чытанню. Роля К. М. Мiцкевiча (Якуба Коласа) у станаўленнi 
методыкi выкладання беларускай мовы. Новыя тэхналогii ў сiстэме 
навучання малодшых школьнiкаў мове, актуальныя праблемы методыкi 
выкладання беларускай мовы на розных этапах. 

 
Тэма 1.2. БЕЛАРУСКАЯ МОВА ЯК ВУЧЭБНЫ ПРАДМЕТ  

У ПАЧАТКОВЫХ КЛАСАХ 
Значэнне беларускай мовы y сiстэме школьнай адукацыi, у 

фармiраваннi iнтэлектуальна развiтай асобы. Задачы навучання мове ў 
пачатковых класах. 

Змест адукацыi па мове ў сучаснай школе. Месца роднай (беларускай) 
мовы ў вучэбных планах i праграмах агульнаадукацыйнай школы 
(пачатковыя класы). Пераемнасць i перспектыўнасць у навучаннi. 

Прынцыпы пабудовы праграмы па беларускай мове ў пачатковых 
класах. Раздзелы праграмы, змест, сiстэма размяшчэння вучэбнага 
матэрыялу; патрабаваннi да ведаў, уменняў i навыкаў па гадах навучання. 
Развiццёвыя магчымасцi прадмета “Беларуская мова”, яго выхавальнае 
значэнне. Агульнае i спецыфiчнае ў раздзелах праграмы беларускамоўных i 
рускамоўных школ. Падручнiкi i метадычныя дапаможнiкi для пачатковых 
класаў, iх змест, прынцыпы пабудовы.  

 
РАЗДЗЕЛ 2. МЕТОДЫКА НАВУЧАННЯ ГРАМАЦЕ 

 
Тэма 2.1. НАВУКОВЫЯ АСНОВЫ МЕТОДЫКІ НАВУЧАННЯ 

ГРАМАЦЕ 
Роля пiсьменнасцi ў развiццi мовы i грамадства. Значэнне i задачы 

навучання грамаце ў агульнай сiстэме вучэбна-развiццёвага навучання i 
выхавання малодшых школьнiкаў. 
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Навуковыя асновы методыкi навучання грамаце ў сучаснай школе. 
Звесткi з фанетыкi, графiкi, словаўтварэння, граматыкi, што павiнны 
ўлiчвацца пры навучаннi грамаце. Фанетычная i графiчная структура слова, 
iх узаемасувязь i ўзаемаабумоўленасць. Чытанне i пiсьмо − вiды маўленчай 
дзейнасцi. Механiзм чытання i пiсьма. Значэнне антыцыпацыi i поля зроку ў 
чытаннi, методыка iх развiцця. Псiхафiзiялагiчная характарыстыка працэсаў 
чытання i пiсьма. Этапы фармiравання ўменняў i навыкаў чытання i пiсьма. 
Педагагiчныя патрабаваннi да навучання грамаце з улiкам узроставых 
асаблiвасцей дзяцей, iх магчымасцей у засваеннi матэрыялу. 

Класiфiкацыя метадаў навучання грамаце. Кароткi гiсторыка-
крытычны агляд матадаў навучання грамаце: лiтаразлучальны, складовы, 
гукавы, метад цэлых слоў. Гукавы аналiтыка-сiнтэтычны метад у 
распрацоўцы К.Дз.Ушынскага i яго паслядоўнiкаў. К.М.Мiцкевiч пра 
навучанне грамаце. Праблемы развiцця методыкi навучання грамаце на 
сучасным этапе. Роля буквара ў навучаннi грамаце. З гiсторыi буквароў на 
Беларусi. Прынцыпы пабудовы сучасных буквароў, iх развiццёвыя i 
выхавальныя магчымасцi. Навейшыя даследаваннi ў галiне методыкi 
навучання чытанню i пiсьму.  

 
Тэма 2.2. СУЧАСНЫ ГУКАВЫ АНАЛІТЫКА-СІНТЭТЫЧНЫ МЕТАД 

НАВУЧАННЯ ГРАМАЦЕ 
Гукавы аналiтыка-сiнтэтычны метад навучання грамаце, яго 

адукацыйнае i выхавальнае значэнне. Гук − аснова навучання грамаце, 
склад — адзiнка чытання. Гукавая структура слова як важнейшы арыенцір 
чытання i пiсьма. Графiчны вобраз слова — аснова правапiсных уменняў i 
навыкаў. Развiццёвы характар сiстэмы аналiтыка-сiнтэтычнай дзейнасцi 
вучняў, апора на жывое маўленне. Фармiраванне i развiццё ў дзяцей 
фанематычнага слыху. Прыметы сучаснага метаду навучання грамаце. 

Развiццё маўлення i мыслення пры навучаннi грамаце. Удакладненне, 
узбагачэнне i актывiзацыя слоўнiка школьнiкаў. Выхаванне чуйнасцi да 
сэнсавых адценняў слоў, да граматычных формаў i ўжывання iх у звязным 
маўленнi. Словаўтваральная, граматычная i арфаграфiчная прапедэўтыка пры 
навучаннi грамаце. Авалоданне нормамi лiтаратурнага вымаўлення. 

Працэс навучання грамаце з улiкам перыядаў (падрыхтоўчы, асноўны, 
заключны). 

Сучасны вучэбна-метадычны комплекс па навучанні грамаце. 
 

Тэма 2.3. АРГАНІЗАЦЫЯ І ЗМЕСТ ПРАЦЫ Ў ПАДРЫХТОЎЧЫ 
ПЕРЫЯД НАВУЧАННЯ ГРАМАЦЕ 

Падрыхтоўчы перыяд навучання грамаце, яго змест i задачы.  
Веды, уменні і навыкі, якімі авалодваюць вучні ў падрыхтоўчы перыяд 

навучання грамаце. Змест заняткаў у падрыхтоўчы перыяд навучання 
грамаце: практычнае азнаямленне  дзяцей з маўленнем, тэкстам, сказам,  
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словам, гукам, зычнымі цвёрдымі і мяккімі гукамі. Развiццё ў вучняў увагi да 
гукаў роднай мовы. 

Патрабаванні да ўрока навучання грамаце ў падрыхтоўчы перыяд, яго 
структура. Развіццё маўлення і мыслення дзяцей. Выкарыстанне наглядных 
дапаможнікаў, дыдактычных гульняў і займальнага матэрыялу. 

Улік засваення ведаў, уменняў і навыкаў у падрыхтоўчы перыяд 
адпаведна асноўным патрабаванням вучэбнай праграмы на змястоўна-
ацэначнай аснове без выкарыстання адзнак. 

 
Тэма 2.4. АРГАНІЗАЦЫЯ І ЗМЕСТ ПРАЦЫ Ў АСНОЎНЫ ПЕРЫЯД 

НАВУЧАННЯ ГРАМАЦЕ 
Сiстэма заняткаў на асноўным этапе навучання грамаце. Змест, задачы, 

важнейшыя асаблiвасцi навучання чытанню i пiсьму ў залежнасцi ад будовы 
буквара (парадку вывучэння гукаў i лiтар, характару складоў i слоў). 
Артыкуляцыйныя прыёмы выдзялення зычных i галосных. Прапедэўтычнае 
чытанне па схемах-мадэлях з надрукаванай на iх першай лiтарай, чытанне 
двухлiтарных складоў тыпу “зычны + галосны”. Удасканаленне правiльнага 
вымаўлення ўсiх гукаў у моўнай плынi. Падзел слоў на склады, знаёмства з 
націскным складам. Аналiтыка-сiнтэтычныя практыкаваннi, iх значэнне ў 
выпрацоўцы навыкаў чытання i пiсьма. Цэласнае чытанне трох- і 
чатырохлітарных складоў як аснова далейшага развіцця навыку чытання 
шматскладовых слоў. Метады i прыёмы выпрацоўкi тэхнiкi чытання цэлымi 
словамi. Тыпы ўрокаў навучання грамаце, iх структура ў асноўны перыяд 
навучання грамаце. Патрабаванні да ўрокаў навучання грамаце ў асноўны 
перыяд. 

Паслябукварны перыяд навучання грамаце, яго задачы, тэматыка 
чытання, структура ўрокаў. Развiццё навыкаў чытання i пiсьма, 
выпрацаваных у букварны (асноўны) перыяд, i пераход да чытання звязных 
тэкстаў. Фармiраванне ўмення адрознiваць тэкст ад набору сказаў, слова ад 
сказа. Розныя формы ўзнаўлення тэксту: адказы на пытаннi, расказванне, 
вусны пераказ, слоўнае i графiчнае маляванне. Дапаўненне сюжэта, 
складанне па малюнку невялiкага тэксту (апавядання, казкi). 

Шляхi i сродкi выпрацоўкi самастойнасцi школьнiкаў у перыяд 
навучання грамаце. Выкарыстанне наглядных дапаможнікаў, дыдактычных 
гульняў і займальнага матэрыялу. 

Улік засваення ведаў, уменняў і навыкаў у асноўны і паслябукварны 
перыяды адпаведна асноўным патрабаванням вучэбнай праграмы на 
змястоўна-ацэначнай аснове без выкарыстання адзнак. 

 
Тэма 2.5. НАВУЧАННЕ ПІСЬМУ Ў АСНОЎНЫ ПЕРЫЯД 

НАВУЧАННЯ ГРАМАЦЕ 
Задачы выпрацоўкi навыку пiсьма на розных этапах навучання 

грамаце. Псіхафізіялагічныя асновы і гігіенічныя ўмовы выпрацоўкі 
графічнага навыку. Этапы фармiравання ў дзяцей навыку пiсьма, найбольш 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



205 
 

эфектыўныя прыёмы навучання пісьму. Характарыстыка сучасных пропiсаў. 
Цяжкасцi, што ўзнiкаюць у вучняў пры авалоданнi навыкамi напiсання лiтар, 
слоў, сказаў; iх характарыстыка, прыёмы пераадолення.  

Патрабаванні да ўрокаў пісьма ў першым класе. Элементы 
арфаграфічнай прапедэўтыкі ў перыяд навучання грамаце.  

Улік засваення ведаў, уменняў і навыкаў на розных этапах навучання 
грамаце адпаведна асноўным патрабаванням вучэбнай праграмы на 
змястоўна-ацэначнай аснове без выкарыстання адзнак. 

 
Тэма 2.6. РАЗВІЦЦЁ МАЎЛЕННЯ І МЫСЛЕННЯ ВУЧНЯЎ 

У ПЕРЫЯД НАВУЧАННЯ ГРАМАЦЕ 
Фармiраванне ў вучняў пазнавальнай актыўнасцi, развiццё памяцi i 

мыслення. Прынцыпы развіцця маўлення пры навучанні грамаце. 
Выпраўленне дэфектаў дыкцыі. Выпрацоўка гукавой культуры 

маўлення. Узбагачэнне і актывізацыя слоўніка вучняў. Слоўнікава-лагічныя 
практыкаванні (параўнанне, абагульненне, групоўка, класіфікацыя). 
Прапедэўтычная праца з сінонімамі, антонімамі, амонімамі, мнагазначнымі 
словамі. Праца са словазлучэннем і сказам. Развіццё звязнага маўлення 
першакласнікаў. Пераказ прачытанага па пытаннях, падбор загалоўкаў да 
тэксту, складанне вусных апавяданняў па малюнках, па назіраннях. 

Развіцце маўлення вучняў на ўроках навучання пісьму. 
 

РАЗДЗЕЛ 3. МЕТОДЫКА КЛАСНАГА І ПАЗАКЛАСНАГА 
ЧЫТАННЯ 

 
Тэма 3.1. СІСТЭМА КЛАСНАГА ЧЫТАННЯ Ў СУЧАСНАЙ ШКОЛЕ  

Адукацыйнае, развiццёвае i выхавальнае значэнне лiтаратурнага 
чытання. Фарміраванне базавых кампанентаў культуры малодшых 
школьнікаў у працэсе іх літаратурнай адукацыі. Задачы ўрокаў чытання ў 
пачатковых класах на сучасным этапе. 

Сувязь методыкі літаратурнага чытання з іншымі навукамі. 
Лiтаратуразнаўчыя i псiхолага-педагагiчныя палажэннi, якiя вызначаюць 
методыку чытання i аналiзу мастацкiх твораў па гадах навучання. Гісторыка-
крытычны агляд метадаў чытання. 

Прынцыпы пабудовы праграмы па лiтаратурным чытаннi ў пачатковых 
класах, яе раздзелы, змест i тэматыка па гадах навучання. Падручнiкi па 
чытаннi, iх структура.  

Заканамернасці і прынцыпы арганізацыі ўрокаў чытання мастацкіх 
твораў. 

Улік засваення ведаў, уменняў і навыкаў на ўроках літаратурнага 
чытання ў другім класе адпаведна асноўным патрабаванням вучэбнай 
праграмы на змястоўна-ацэначнай аснове без выкарыстання адзнак. Праверка 
і ўлік ведаў, уменняў і навыкаў, атрыманых вучнямі на ўроках літаратурнага 
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чытання. Віды і формы апытання, методыка яго ажыццяўлення. Нормы 
ацэнкі вусных адказаў вучняў. 

 
Тэма 3.2. ЯКАСЦІ ПАЎНАЦЭННАГА НАВЫКУ ЧЫТАННЯ 

І ШЛЯХІ ЯГО ВЫПРАЦОЎКІ 
Этапы фарміравання навыку чытання. Якасцi паўнацэннага навыку 

чытання: правiльнасць, свядомасць, бегласць, выразнасць. Чытанне ўголас i 
маўклiвае чытанне (сам сабе). Практыкаваннi на антыцыпацыю, развiццё 
поля зроку (“поля чытання”). 

Правiльнае чытанне. Тыповыя памылкi пры чытаннi на розных этапах 
навучання, прыёмы iх папярэджання i выпраўлення. Патрабаваннi да 
правiльнасцi чытання. Прыёмы выпрацоўкi правiльнага чытання.  

Свядомае чытанне. Патрабаваннi да свядомасцi чытання. Выпрацоўка 
навыку свядомага чытання. Слоўнiкавая (лексiчная) работа як адзiн з 
прыёмаў выпрацоўкi асэнсаванага чытання. Эмацыянальнае ўспрыманне 
зместу твора, азнаямленне з яго структурай, разгляд iлюстрацый. 

Беглае чытанне. Патрабаваннi да бегласцi чытання. Прыёмы 
выпрацоўкi такога чытання. Вiды чытання: выбарачнае, чытанне ланцужком, 
чытанне дыялогаў (па ролях), завучванне на памяць вершаў, скорагаворак, 
баек i да т.п.  

Выразнае чытанне. Патрабаваннi да выразнасцi чытання. Асноўныя 
сродкi, што забяспечваюць выразнасць чытання: дыханне, дыкцыя, лагiчны 
нацiск, лагiчныя i псiхалагiчныя паўзы, тон i тэмп чытання, iнтанацыя. 
Прыёмы навучання выразнаму чытанню. 

Праверка i ўлiк уменняў i навыкаў у чытаннi: правiльнасць, 
асэнсаванасць, бегласць, выразнасць; уменне вызначаць галоўную думку 
тэксту, расказваць пра героя цi падзею, пераказваць тэкст, даваць ацэнку 
прачытанаму; вызначаць жанр мастацкага твора, яго структуру. 

 
Тэма 3.3. ЭТАПЫ ПРАЦЫ З МАСТАЦКІМ ТВОРАМ 

Этапы працы з мастацкiм творам. Разнастайнасць заняткаў на ўроках 
лiтаратурнага чытання ў пачатковых класах з улiкам псiхалагiчных 
асаблiвасцей i ўзроставых магчымасцей школьнiкаў. Задачы i характар 
заданняў пры чытаннi i аналiзе мастацкага твора. Першаснае чытанне i 
праверка эмацыянальнага ўспрымання прачытанага. Аналiз зместу твора ў 
адзiнстве з яго формай. Гутарка як метад працы на ўроках лiтаратурнага 
чытання, яе вiды, формы правядзення. Вiды вусных пераказаў, методыка iх 
правядзення. Падрыхтоўчая праца да пераказу, яе змест, характар заданняў i 
пытанняў. Навучанне складанню плана прачытанага тэксту. Лiтаратурная 
творчасць вучняў пры чытаннi i аналiзе мастацкiх твораў: драматызацыя i 
iнсцэнiраванне, апавяданні па аналогii з прачытаным, дамыслiванне лёсу 
герояў, развiццё пэўных падзей, што разглядалiся ў творы, складанне 
дыялогаў, невялiкiх казак, загадак.  
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Асноўныя тыпы ўрокаў лiтаратурнага чытання, iх структурныя 
кампаненты. Падрыхтоўка выкладчыка да чытання i аналiзу твораў розных 
жанраў. Абагульняльныя ўрокi, iх структура, змест i значэнне ў агульнай 
сiстэме ўрокаў па тэме цi раздзеле. Падрыхтоўка выкладчыка i навучэнцаў да 
абагульняльных урокаў. Узаемасувязь розных вiдаў заняткаў на 
абагульняльных уроках. 

Асаблівасці працы з мастацкім творам на ўроках літаратурнага чытання 
ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання. 

 
Тэма 3.4. АСАБЛІВАСЦІ ЧЫТАННЯ І АНАЛІЗУ ТВОРАЎ РОЗНЫХ 

ЖАНРАЎ 
Чытанне i аналiз твораў розных жанраў: апавяданняў, вершаў, казак, 

баек, прыказак. Азнаямленне навучэнцаў пачатковых кдасаў з вобразна-
выяўленчымi сродкамi ў мастацкiх творах, методыка працы з iмi. Вiды 
тэксту, вызначэнне iх характэрных асаблiвасцей. 

Методыка чытання i аналiзу апавяданняў. Вiды заняткаў у залежнасцi 
ад характару апавядання i развiцця сюжэта. Арганiзацыя назiранняў за мовай 
твора, асаблiвасцямi яе выкарыстання пiсьменнiкам з мэтай стварэння 
мастацкага вобраза, раскрыцця характараў герояў, матываў iх паводзiн. 
Высвятленне кампазiцыi твора, яго iдэi. Асаблiвасцi чытання i аналiзу твораў 
з гiстарычным зместам. 

Чытанне i аналiз розных лiрычных вершаў: пейзажнай, пейзажна-
псiхалагiчнай лiрыкi, псiхалагiчнай лiрыкi, лiрыкi роздуму. Чытанне эпiчных 
вершаў, iх аналiз. Вызначэнне сродкаў выразнасцi i мастацкае чытанне 
вершаў. Прыёмы завучвання вершаў на памяць. 

Чытанне баек, вызначэнне iх мастацкiх асаблiвасцей. Аналiз зместу 
баек, раскрыццё алегорыi, засваенне вучнямi маралi. 

Казка як жанр мастацкага твора. Усведамленне дзецьмi кампазiцыi 
казкi. Прыёмы i формы працы з вобразнымi сродкамi, выяўленне лексiчных i 
сiнтаксiчных асаблiвасцей казкi. Педагагiчнае ўздзеянне казак на розум i 
пачуццi школьнiкаў. Расказванне казак.  

Наглядныя дапаможнiкi, тэхнiчныя сродкi навучання. Узаемадзеянне 
наглядных i лексічных сродкаў пры чытаннi i аналізе мастацкiх твораў. 
Сувязь урокаў лiтаратурнага чытання з экскурсiямi, назiраннямi за прыродай 
у розныя поры года. Выкарыстанне на ўроках краязнаўчага матэрыялу, 
жывапiсу, музыкi. 

Актывiзацыя вучэбнай i пошукавай дзейнасцi навучэнцаў на ўроках 
лiтаратурнага чытання. Развiццё звязнага вуснага маўлення. Самастойная 
праца вучняў, яе характар, вiды заданняў, месца падчас аналiзу твора.  

 
Тэма 3.5. ПРАЦА З ПРЫКАЗКАМІ, ПРЫМАЎКАМІ І ЗАГАДКАМІ 

НА ЎРОКАХ МОВЫ І ЛІТАРАТУРНАГА ЧЫТАННЯ 
Чытанне i аналiз прыказак i загадак. Разуменне вучнямi тэмы i зместу 

прыказак. Выкарыстанне прыказак у вучэбным працэсе. Загадка — малы 
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лiтаратурны жанр. Выяўленне прымет, пакладзеных у аснову загадкi. 
Выпрацоўка ў малодшых школьнiкаў уменняў адгадваць загадкi, iх складаць. 

Асаблівасці працы з прыказкамі, прымаўкамі і загадкамі на ўроках 
беларускай мовы. 

 
Тэма 3.6. ЗАДАЧЫ І АРГАНІЗАЦЫЯ ПАЗАКЛАСНАГА ЧЫТАННЯ 

Ў ПАЧАТКОВЫХ КЛАСАХ 
Пазакласнае чытанне, яго мэты i задачы. Змест пазакласнага чытання. 

Месца пазакласнага чытання ў сiстэме пачатковага навучання. Кнiга як 
сродак павышэння пазнавальнай актыўнасцi малодшых школьнiкаў. 
Прынцыпы адбору кнiг для чытання. 

Фармiраванне чытацкай самастойнасцi вучняў на розных этапах, 
развiццё ў дзяцей цiкавасцi да кнiгi, выпрацоўка необходных уменняў i 
навыкаў культуры чытання, пазнанне праз кнiгу духоўных каштоўнасцей 
грамадства. 

Вучэбны матэрыял да ўрокаў пазакласнага чытання з улiкам этапаў 
навучання, яго асаблiвасцi, асноўныя патрабаваннi.  

Формы арганiзацыі і кіраўніцтва пазакласным чытаннем ў пачатковых 
классах: урокi пазакласнага чытання, iндывiдуальная праца з вучнямi, 
пазакласныя мерапрыемствы, ранiшнiкi, конкурсы. Прапаганда кнiгi, прыёмы 
актывiзацыi самастойнага чытання. Кантроль i формы ўлiку.  

 
Тэма 3.7. УРОКІ ПАЗАКЛАСНАГА ЧЫТАННЯ 

Урокi пазакласнага чытання, агульныя патрабаваннi да iх. Сiстэма 
ўрокаў пазакласнага чытання, умовы iх арганiзацыi i методыка правядзення. 
Вiды заняткаў на ўроках пазакласнага чытання, iх узаемасувязь, прыёмы 
рэалiзацыi. Кiраўнiцтва самастойным чытаннем на падрыхтоўчым этапе. 
Урокi пазакласнага чытання на пачатковым i асноўным этапах.  

 
РАЗДЗЕЛ 4. МЕТОДЫКА ВЫВУЧЭННЯ АСОБНЫХ ТЭМ 

ШКОЛЬНАГА КУРСА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў ПАЧАТКОВЫХ 
КЛАСАХ 

 
Тэма 4.1. ЛІНГВІСТЫЧНЫЯ І ПСІХОЛАГА-ПЕДАГАГІЧНЫЯ 

АСНОВЫ НАВУЧАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 
Звесткі з гiсторыi методыкі выкладання фанетыкі, граматыкі і 

правапісу. К. М. Мiцкевiч пра граматычныя азначэннi i правiлы, iх засваенне 
вучнямi пачатковых класаў. Навуковыя асновы методыкі выкладання 
фанетыкі, граматыкі і правапісу. Заканамернасцi i прынцыпы засваення 
беларускай мовы. 

Агульная характарыстыка задач i зместу пачатковага навучання 
беларускай мове. Структура праграмы, аб’ём матэрыялу, сiстэма 
размеркавання па гадах навучання, яе характарыстыка, узаемасувязь памiж 
раздзеламi праграмы, яе абгрунтаванне. 
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Фармiраванне ў малодшых школьнiкаў асноў навуковага светапогляду 
пры навучаннi роднай мове. Развiццё пазнавальнай актыўнасцi. 
Выкарыстанне прыёмаў аналiзу, сiнтэзу, параўнання i супастаўлення. 
Выпрацоўка ўменняў рабiць вывады i абагульненнi. Фармiраванне 
абстрактнага мыслення на аснове назiранняў за моўнымi з’явамi. 

 
Тэма 4.2. МЕТАДЫ І ПРЫЁМЫ НАВУЧАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 
Развiццёвае навучанне пры засваеннi законаў i правiлаў фанетыкi, 

словаўтварэння, граматыкi i правапiсу з апорай на дыдактыка-метадычныя 
прынцыпы. Асноўныя метады i прыёмы навучання беларускай мове: 
паведамленне, слова настаўнiка; назiраннi за моўнымi з’явамi, iх аналiз, 
абагульненне i вывад; работа з падручнiкам, таблiцамi i iншым вучэбным 
матэрыялам; самастойная праца навучэнцаў; розныя вiды граматычнага 
разбору; практыкаваннi творчага характару.  

 
Тэма 4.3. УРОК БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

Урокi беларускай мовы, iх тыпы i структурныя кампаненты, 
асаблiвасцi пабудовы ў залежнасцi ад зместу, тэмы, этапаў навучання, 
падрыхтоўкi вучняў. Патрабаваннi да ўрокаў граматыкi i правапiсу. 
Методыка правядзення ўрокаў роднай мовы. 

Наглядныя дапаможнiкi, тэхнiчныя сродкi навучання i дыдактычны 
матэрыял, iх месца на ўроках мовы, прыёмы выкарыстання. 

Паўтарэнне пройдзенага па граматыцы i правапiсе. Сiстэматычнасць 
паўтарэння з мэтай замацавання вывучанага i паглыблення ведаў вучняў. 
Абагульненне вывучанага матэрыялу. Спецыяльныя ўрокi паўтарэння ў 
пачатку, у канцы чвэрцi, у канцы навучальнага года. Абагульняльныя ўрокi, 
iх структура, змест, асаблiвасцi арганiзацыi, методыка правядзення. 

Праверка i ўлiк ведаў, уменняў i навыкаў, атрыманых вучнямi па 
беларускай мове. Вiды i формы апытання, методыка яго ажыццяўлення. 
Нормы ацэнкi вусных адказаў вучняў, розных вiдаў пiсьмовых прац. 

 
Тэма 4.4. МЕТОДЫКА ВЫВУЧЭННЯ АСНОЎ ФАНЕТЫКІ І 

ГРАФІКІ. ФАРМІРАВАННЕ АРФАГРАФІЧНАГА НАВЫКУ ПРЫ 
ВЫВУЧЭННІ ФАНЕТЫКІ  

Адукацыйнае і практычнае значэнне вывучэння фанетыкі і графікі. 
Методыка працы над гукамі, літарамі, складам, націскам. Развіццё ў вучняў 
уменняў распазнаваць галосныя і зычныя гукі, націскныя і ненаціскныя 
склады, парныя па цвёрдасці і мяккасці, звонкасці і глухасці зычныя гукі. 
Вызначэнне гукавога і літарнага складу слова. Фармiраванне ў малошых 
школьнiкаў гукавога i графiчнага вобразаў слоў, iх суаднясенне, высвятленне 
агульнага i адметнага. Знаёмства з алфавітам, фарміраванне ўмення 
карыстацца ім на практыцы. 

Развіццё мыслення і маўлення дзяцей пры вывучэнні асноў фанетыкі і 
графікі. Развiццё ў вучняў фанематычных уменняў. Выпрацоўка ў малодшых 
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школьнiкаў навыкаў лiтаратурнага вымаўлення. Арфаэпiчныя памылкi, 
прычыны iх узнiкнення, прыёмы i спосабы папярэджання і выпраўлення. 

 
Тэма 4.5. МЕТАДЫЧНЫЯ АСНОВЫ ФАРМІРАВАННЯ 

ГРАМАТЫЧНЫХ І СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫХ ПАНЯЦЦЯЎ. 
ФАРМІРАВАННЕ АРФАГРАФІЧНАГА НАВЫКУ ПРЫ ВЫВУЧЭННІ 

ЭЛЕМЕНТАЎ ГРАМАТЫКІ І СЛОВАЎТВАРЭННЯ 
Сутнасць граматычных паняццяў, метадычныя прыёмы i формы iх 

засваення. Цяжкасці засваення школьнікамі граматычных паняццяў. 
Метадычныя ўмовы эфектыўнага іх засваення. 

Словаўтваральныя i граматычныя практыкаваннi, iх тыпы i 
прызначэнне; методыка правядзення на розных этапах засваення паняццяў. 
Патрабаваннi да практыкаванняў: аб’ём, якасць моўнага матэрыялу, яго 
даступнасць для дзяцей пэўнага ўзросту. Граматычны разбор, яго вiды, 
методыка правядзення. 

 
Тэма 4.6. ВЫВУЧЭННЕ МАРФЕМНАГА СКЛАДУ СЛОВА. 

ФАРМІРАВАННЕ АРФАГРАФІЧНАГА НАВЫКУ ПРЫ ВЫВУЧЭННІ 
МАРФЕМНАГА СКЛАДУ СЛОВА 

Значэнне і задачы працы па вывучэнні марфемнага складу слова ў 
пачатковых класах. Значэнне словаўтваральнай працы ва ўзбагачэннi 
слоўнікавага запасу малодшых школьнiкаў. Сістэма вывучэння марфемнага 
складу слова ў пачатковых класах: знаёмства вучняў з асаблівасцямі 
аднакаранёвых слоў і кораня слова, з роляй прыставак, суфіксаў, канчатка; 
паглыбленне ведаў пра марфемны склад слова і элементы словаўтварэння ў 
сувязі з вывучэннем часцiн мовы. Марфемны разбор як сродак асэнсаванага 
ўсведамлення марфемнай структуры слова. 

Выпрацоўка арфаграфiчнага навыку на аснове засваення марфемнай 
будовы слова. Віды практыкаванняў для вывучэння марфемнай будовы слова 
і выпрацоўкі арфаграфічных навыкаў. 

 
Тэма 4.7. МЕТОДЫКА ВЫВУЧЭННЯ ЭЛЕМЕНТАЎ МАРФАЛОГІІ Ў 

ПАЧАТКОВЫХ КЛАСАХ. ФАРМІРАВАННЕ АРФАГРАФІЧНАГА 
НАВЫКУ ПРЫ ВЫВУЧЭННІ ЧАСЦІН МОВЫ 

Задачы і змест працы па вывучэнні часцін мовы ў пачатковых класах.  
Сiстэма вывучэння назоўнiка ў пачатковых класах, яе абгрунтаванне. 

Методыка азнаямлення вучняў з родам, лiкам, склонам назоўнiкаў. Паняцце 
пра скланенне назоўнiкаў. Засваенне склонавых пытанняў. Ужыванне 
прыназоўнiкаў з назоўнiкамi розных склонаў. Практычнае авалоданне 
формамi назоўнiкаў першага, другога, трэцяга скланенняў. Развіццё маўлення 
і мыслення школьнікаў пры вывучэнні назоўнікаў. 

Сістэма вывучэння прыметніка ў 1 – 4 класах: фарміраванне паняцця 
“прыметнік”, праца над катэгорыямі роду, ліку і склону прыметніка. Лексіка-
стылістычная работа ў працэсе вывучэння прыметніка.  
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Сістэма вывучэння дзеяслова ў 1 – 4 класах: фарміраванне паняцця 
“дзеяслоў”, азнаямленне вучняў з формамі часу дзеяслова, тлумачэнне 
змянення дзеясловаў па асобах і ліках, паняцце аб неазначальнай форме 
дзеяслова, аб першым і другім спражэнні дзеясловаў. Развіццё маўлення 
вучняў у працэсе вывучэння дзеяслова. 

Асаблівасці вывучэння займенніка ў пачатковых класах. 
Методыка працы над прыназоўнікамі і злучнікамі ў пачатковых класах. 

Работа над усведамленнем вучнямі ролі прыназоўнікаў, іх семантыкі. 
Навучанне выкарыстанню ў маўленні граматычных канструкцый з 
прыназоўнікамі і злучнікамі. 

Асаблівасці вывучэння малодшымі школьнікамі прыслоўяў. 
Узбагачэнне слоўнікавага запасу вучняў прыслоўямі. 

Выпрацоўка арфаграфічнага навыку пры вывучэнні часцін мовы. 
 

Тэма 4.8. ВЫВУЧЭННЕ ЭЛЕМЕНТАЎ СІНТАКСІСУ І ПУНКТУАЦЫІ 
Ў ПАЧАТКОВЫХ КЛАСАХ 

Значэнне, задачы, змест і сістэма працы па вывучэнні элементаў 
сінтаксісу і пунктуацыі ў пачатковых класах. Фармiраванне ў вучняў 
асноўных сiнтаксiчных паняццяў. Сінтаксічны матэрыял у 1 – 4 класах: сказ, 
віды сказаў па інтанацыі і мэце выказвання, члены сказа, сувязь слоў у сказе, 
словазлучэнне, аднародныя члены сказа. Сiнтаксiчныя веды, уменнi i навыкi, 
якiя павiнны набыць вучнi пры засваеннi часцiн мовы. Выкарыстанне знакаў 
прыпынку ў канцы сказаў, пры аднародных членах сказа. 

 
Тэма 4.9. ВЫВУЧЭННЕ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ВА ЎСТАНОВАХ 

АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ З РУСКАЙ МОВАЙ НАВУЧАННЯ 
Перанос, транспазіцыя і інтэрферэнцыя. Дыферэнцыяльна-

сістэматычны прынцып навучання. Камунікатыўная накіраванасць 
навучання. Асаблiвасцi пабудовы курса беларускай мовы для пачатковых 
класаў у школах з рускай мовай навучання. 

Асаблівасці працы над фанетыкай, графікай, лексікай, граматыкай, 
арфаграфіяй беларускай мовы ў школах з рускай мовай навучання. 

 
Тэма 4.10. ВЫПРАЦОЎКА АРФАГРАФІЧНЫХ УМЕННЯЎ І 

НАВЫКАЎ 
Методыка навучання арфаграфii. Прыёмы выпрацоўкi правапiсных 

уменняў i навыкаў з улiкам прынцыпаў сучаснай беларускай арфаграфii, 
характару напiсанняў, этапаў навучання. Роля зрокавых, слыхавых, 
кiнестэзiчных аналiзатараў у фармiраваннi арфаграфiчных дзеянняў. Прыёмы 
i формы выпрацоўкi ўмення вызначаць арфаграфiчную задачу, парадак 
арфаграфiчнага дзеяння, хутка i беспамылкова падбiраць праверачныя словы. 

Асноўныя прыёмы працы з арфаграфiчным правiлам. Фармiраванне ў 
вучняў умення прымяняць арфаграфiчныя правiлы на пiсьме, улiчваць 
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тэарэтычныя звесткi, атрыманыя пры вывучэннi фанетыкi, марфемнай 
будовы слова, граматыкi. 

Арфаграфiчныя практыкаваннi: розныя вiды спiсвання, дыктантаў, 
граматыка-арфаграфiчны разбор, лексіка-арфаграфічныя практыкаванні, 
пераказы. Праца з арфаграфiчным слоўнiкам. Умовы выпрацоўкi 
арфаграфiчнага навыку. 

Класiфiкацыя арфаграфічных памылак на аснове аналiзу вучнёўскiх 
пiсьмовых прац, iх выпраўленне i прыёмы папярэджання.  

 
РАЗДЗЕЛ 5. МЕТОДЫКА РАЗВIЦЦЯ МАЎЛЕННЯ 

НАВУЧЭНЦАЎ 
 

Тэма 5.1. НАВУКОВЫЯ АСНОВЫ МЕТОДЫКІ РАЗВІЦЦЯ 
МАЎЛЕННЯ 

Паняцці “мова”, “маўленне”, “мысленне” Узаемаабумоўленасць і 
ўзаемасувязь мовы, маўлення, мыслення. Віды маўлення: унутранае, 
знешняе, вуснае, пісьмовае, маналагічнае, дыялагічнае. 

Маўленчая дзейнасць. Віды маўленчай дзейнасці: гаварэнне, слуханне, 
чытанне, пісьмо. 

Мэты i змест працы па развiццi маўлення малодшых школьнiкаў. 
Прынцыпы методыкі развіцця маўлення. Задачы развіцця маўлення вучняў.  

Патрабаванні да вуснага i пiсьмовага маўлення школьнікаў. Умовы 
паспяховага развіцця маўлення вучняў пачатковых класаў. 

 
Тэма 5.2. НАПРАМКІ РАЗВІЦЦЯ МАЎЛЕННЯ НАВУЧЭНЦАЎ 

ПАЧАТКОВЫХ КЛАСАЎ 
Выпрацоўка навыкаў літаратурнага вымаўлення. Недахопы вуснага 

маўлення школьнікаў, іх прычыны. Кірункі працы па засваенні вучнямі 
арфаэпічных нормаў. Прыёмы работы па выпрацоўцы выразнасці вуснага 
маўлення школьнікаў. 

Удакладненне, узбагачэнне i актывiзацыя слоўнiка вучняў. Задачы, 
змест i методыка лексiчнай працы на ўроках мовы i лiтаратурнага чытання ў 
пачатковых класах. Прыёмы семантызацыі слоў. Слоўнікава-семантычная і 
слоўнікава-стылістычная праца на ўроках беларускай мовы і літаратурнага 
чытання. Гульні і займальныя практыкаванні са словамі на ўроках мовы і 
літаратурнага чытання. 

Граматычны ўзровень працы па развіцці маўлення. Словазлучэнне i 
сказ — аснова развiцця звязнага маўлення малодшых школьнiкаў.  
Словаформа як адзінка мовы і маўлення. Асаблівасці засваення школьнікамі 
граматычных формаў. Задачы і змест працы над граматычнай формай слова ў 
аспеце развіцця маўлення. Тыпалогія практыкаванняў: практыкаванні, 
накіраваныя на засваенне вучнямі абмежаванняў ва ўтварэнні і 
спалучальнасці граматычных формаў, на ўсведамленне сэнсавых і 
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выяўленчых магчымасцяў граматычных формаў, на развіццё ўменняў 
мэтазгодна выкарыстоўваць граматычныя формы ў звязным маўленні.  

Фармiраванне камунiкатыўных уменняў — асноўны змест працы па 
развiццi звязнага маўлення. 

 
Тэма 5.3. СІСТЭМА ПРАЦЫ ПА РАЗВІЦЦІ ЗВЯЗНАГА МАЎЛЕННЯ 

НАВУЧЭНЦАЎ  
Задачы, змест працы па развiцці звязнага маўлення. Прапедэўтычныя 

лiнгвiстычныя веды, якiя павiнны набыць вучнi пачатковых класаў: паняцце 
пра тэкст, тэму, структуру i галоўную думку выказвання. Выпрацоўка ўмення 
падбiраць да выказвання загалоўкi, вызначаць тып тэксту (апiсанне, 
апавяданне, разважанне), яго структуру, назапашваць фактычны матэрыял да 
творчых прац розных вiдаў.  

Пераказ як від працы па развіцці звязнага маўлення вучняў. Віды 
пераказаў, агульныя патрабаванні да вусных і пісьмовых пераказаў. 
Асаблівасці працы над падрабязным, сціслым, выбарачным і творчым 
пераказам. Лексічная, граматычная, арфаграфічная і пунктуацыйная работа 
пры падрыхтоўцы пераказаў, папярэджанне памылак. Структура ўрока 
напісання пераказу. Напісанне і праверка пераказаў вучнямі. 

Сачыненне як від працы па развіцці звязнага маўлення вучняў. 
Віды сачыненняў па крыніцах выкарыстоўваемага матэрыялу: па 

асабістых назіраннях і ўражаннях, па ўласным вопыце, па матэрыялах 
экскурсій, па прачытаных творах, па сюжэтных малюнках і серыях 
малюнкаў, па прагледжаных фільмах, спектаклях, тэлеперадачах. Сачыненні 
з выкарыстаннем матэрыялаў з розных крыніц. Віды сачыненняў па тыпах 
тэкстаў: апавяданне, апісанне, разважанне, сачыненні змешанага тыпу. 
Разнавіднасці сачыненняў (калектыўныя і індывідуальныя) у залежнасці ад 
ступені ўдзелу настаўніка і класа ў іх падрыхтоўцы. Сачыненні-мініяцюры, іх 
асаблівасці і месца ў сістэме працы па развіцці звязнага маўлення вучняў. 

Методыка работы па падрыхтоўцы і напісанні сачыненняў: збор 
матэрыялу, яго сістэматызацыя і абагульненне, вызначэнне зместу будучага 
выказвання, складанне плана. Лексічная, граматычная, арфаграфічная і 
пунктуацыйная работа пры падрыхтоўцы сачынення, папярэджанне памылак. 
Структура ўрока напісання сачынення. 

Праверка вучнёўскiх пiсьмовых творчых прац. Тыпы памылак, iх 
выпраўленне, улiк i класiфiкацыя, прыёмы лiквiдацыi. Арганізацыя працы 
над памылкамі. Нормы ацэнкi творчых прац.  
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА 
(дзённая форма атрымання адукацыі) 

2 курс, 4 семестр 
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1. 
    
1.1 
 
 

Агульныя пытанні методыкі выкладання 
беларускай мовы 
Методыка выкладання беларускай мовы як 
навука 
Пытанні: 
1) Прадмет, задачы і змест курса методыкі 
выкладання беларускай мовы. 2) Прынцыпы 
навучання роднай мове ў пачатковай школе. 
3) Метады даследавання ў методыцы 
выкладання беларускай мовы. 4) Структура 
курса методыкі беларускай мовы. 5) Месца 
методыкi пачатковага навучання сярод 
iншых навук. 6) Новыя тэхналогii ў сiстэме 
навучання малодшых школьнiкаў мове, 
актуальныя праблемы методыкi выкладання 
беларускай мовы на розных этапах.  
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7) Кароткi гiсторыка-крытычны агляд 
методыкi пачатковага навучання мове i 
чытанню. 8) Роля К М. Мiцкевiча (Якуба 
Коласа) у станаўленнi методыкi выкладання 
беларускай мовы. 9) Найноўшыя навуковыя 
даследаванні ў галіне навучання малодшых 
школьнікаў беларускай мове. 
Заданні для самастойнай работы: 
1) Пазнаёміцца з “Другім чытаннем для 
дзяцей беларусаў”, вызначыць тэматыку 
твораў, заканспектаваць 3 творы. 2) 
Пазнаёміцца з “Методыкай роднай мовы” 
Я. Коласа, зрабіць канспект (асноўныя 
раздзелы, важныя палажэнні кожнага 
раздзела. 3) Пазнаёміцца з апошнімі 
навуковымі даследаваннямі ў галіне навучання 
малодшых школьнікаў беларускай мове і на 
гэтай аснове падрыхтаваць паведамленне па 
адным з актуальных пытанняў методыкі 
вкладання беларускай мовы 
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   1.2. Беларуская мова як вучэбны прадмет у 
пачатковых класах 
Пытанні: 
1) Значэнне беларускай мовы y сiстэме 
школьнай адукацыi, у фармiраваннi 
iнтэлектуальна развiтай асобы. 2) Задачы 
навучання мове ў пачатковых класах.3) Змест 
адукацыi па мове ў сучаснай школе. 4) Месца 
роднай (беларускай) мовы ў вучэбных планах i 
праграмах агульнаадукацыйнай школы 
(пачатковыя класы). 5) Развiццёвыя 
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[4], [7], 

[10],  
дад. 
[1] 

Праверка 
канспекта

ў 
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магчымасцi прадмета “Беларуская мова”, яго 
выхавальнае значэнне.  
Практычныя заданні: 
1) Прааналізаваць праграмы па беларускай 
мове для 1- 4 класаў і вызначыць прынцыпы 
пабудовы праграмы; агульнае i спецыфiчнае ў 
раздзелах праграмы беларускамоўных i 
рускамоўных школ. 2) Прааналізаваць змест і 
структуру падручнiкаў i метадычных 
дапаможнiкаў па беларускай мове для 
пачатковых класаў 

 2    Праграмы па 
беларускай 

мове для 
школ з 

рускай і 
беларускай 

мовамі 
навучання, 
падручнікі 

асн. 
[4], [7], 

[10], 
дад. 
 [1] 

Канспект 
выкананы
х заданняў 

2. 
   2.1 

Методыка навучання грамаце 
Навуковыя асновы методыкі навучання 
грамаце 
Пытанні: 
1) Значэнне i задачы навучання грамаце. 2) 
Звест-кi з фанетыкi, графiкi, словаўтварэння, 
граматы-кi, што павiнны ўлiчвацца пры 
навучаннi грамаце. 3) Чытанне i пiсьмо − вiды 
маўленчай дзейнасцi. 4) Псiхафiзiялагiчная 
характарыстыка працэсаў чытання і пісьма. 
5) Этапы фармiравання ўмен-няў i навыкаў 
чытання i пiсьма. 6) Класiфiкацыя метадаў 
навучання грамаце. 7) Кароткi гiсторыка-
крытычны агляд матадаў навучання грамаце. 
К.М.Мiцкевiч пра навучанне грамаце. 8) 
Прынцы-пы пабудовы сучаснага буквара, яго 
развiццёвыя i выхавальныя магчымасцi. 9) 
Навейшыя даследа-ваннi ў галiне методыкi 
навучання грамаце. 

 
 
 
2 

    
 
 
6 

 
 
 
Буквар, 
праграма па 
беларускай 
мове для 
школ з 
беларускай 
мовай 
навучання 

 
 
 

асн. 
[4], [7], 

[7д], 
дад. 
[8] 
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   2.2 Сучасны гукавы аналітыка-сінтэтычны метад 
навучання грамаце 
Пытанні:  
1) Гукавы аналiтыка-сiнтэтычны метад 
навучання грамаце, яго адукацыйнае i 
выхавальнае значэнне. 2) Прыметы сучаснага 
метаду навучання грамаце. 3) Развiццё 
маўлення i мыслення пры навучаннi грамаце. 
4) Сло-ваўтваральная, граматычная i 
арфаграфiчная прапедэўтыка пры навучаннi 
грамаце. 5) Ава-лоданне нормамi 
лiтаратурнага вымаўлення.  

 
 
2 

    
 
6 

Буквар, праг-
рама па 
беларускай 
мове для 
школ з бе-
ларускай мо-
вай навучан-
ня, прэзента-
цыя 

асн. 
[4], [7], 

дад. 
[7], [8] 

Праверка 
канспекта

ў 

Практычныя заданні: 
1. Прааналізаваць праграму, выявіць 
адрозненні ў змесце працы ў падрыхтоўчы, 
асноўны, заключны перыяды навучання 
грамаце. 2. Прааналізаваць сучасны вучэбна-
метадычны комплекс па навучанні грамаце. 

 2    Буквар, праг-
рама па 
беларускай 
мове для 
школ з бе-
ларускай мо-
вай наву-
чання 

асн. 
[4], [7], 

дад. 
[7], [8] 

Канспект 
выкананы
х заданняў 

   2.3 Арганізацыя і змест працы ў падрыхтоўчы 
перыяд навучання грамаце 
Пытанні: 
1) Падрыхтоўчы перыяд навучання грамаце, 
яго задачы. 2) Развiццё ў вучняў увагi да гукаў 
роднай мовы. 3) Патрабаванні да ўрока 
навучання грамаце ў падрыхтоўчы перыяд, 
яго структура. 4) Развіццё маўлення і 
мыслення дзяцей.  

2    6 Буквар, праг-
рама па 
беларускай 
мове для 
школ з бе-
ларускай мо-
вай 
навучання 

асн. 
[4], [7], 

дад. 
[7], [8] 

Праверка 
канспекта

ў 
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Практычныя заданні: 
1. Ахарактарызаваць змест заняткаў у 
падрыхтоўчы перыяд навучання грамаце: 
практычнае азнаямленне  дзяцей з маўленнем, 
тэкстам, сказам, словам, гукам, зычнымі 
цвёрдымі і мяккімі гукамі.  
2. Распрацаваць фрагмент урока ў 
падрыхтоўчы перыяд навучання грамаце з 
выкарыстаннем наглядных дапаможнікаў, 
дыдактычных гульняў і займальнага 
матэрыялу. 

 2    Буквар, праг-
рама па 
бела-рускай 
мове для 
школ з бе-
ларускай мо-
вай 
навучання 

асн. 
[4], [7], 

дад. 
[7], [8] 

Праверка 
фрагмента
ў урокаў 

   2.3 Арганізацыя і змест працы ў асноўны перыяд 
навучання грамаце 
Пытанні: 
1) Сiстэма заняткаў на асноўным этапе 
навучан-ня грамаце. 2) Змест, задачы, 
важнейшыя асаблiвасцi навучання чытанню i 
пiсьму ў залежнасцi ад будовы буквара 
(парадку вывучэння гукаў i лiтар, характару 
складоў i слоў). 3) Паслябукварны перыяд 
навучання грамаце, яго задачы, тэматыка 
чытання, структура ўрокаў. 4) Развiццё 
навыкаў чытання i пiсьма, выпрацаваных у 
букварны (асноўны) перыяд, i пераход да 
чытання тэкстаў. 5) Шляхi i сродкi 
выпрацоўкi самастойнасцi школьнiкаў у 
перыяд навучання грамаце. 

 
 
2 

  
 
 
 
 

  
 
6 

Буквар, праг-
рама па 
беларускай 
мове для 
школ з бе-
ларускай мо-
вай 
навучання 

асн. 
[4], [7], [9], 
[10], [23], 
[25] 

Праверка 
канспекта

ў 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праверка 
плана-

канспекта 

Практычныя заданні: 
1) Апісаць аналiтыка-сiнтэтычныя 
практыка-ваннi, раскрыць iх значэнне ў 
выпрацоўцы навыкаў чытання i пiсьма. 

2  Буквар, праг-
рама па 
бела-рускай 
мове для 

асн. 
[4], [7], [9], 
[10], [23], 
[25] 
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2) Ахарактарызаваць розныя тыпы ўрокаў 
навучання грамаце ў асноўны перыяд, iх 
структуру. 3) Распрацаваць план-канспект 
урока па навучан-ні грамаце ў асноўны перыяд 
навучання па тэме “Гукі [в], [в'], літара в”. 

школ з бе-
ларускай мо-
вай 
навучання 

урока 

   2.5 Навучанне пісьму ў асноўны перыяд 
навучання грамаце 
Пытанні: 
1) Задачы выпрацоўкi навыку пiсьма на 
розных этапах навучання грамаце. 2) 
Псіхафізіялагічныя асновы і гігіенічныя ўмовы 
выпрацоўкі графічнага навыку. 3) 
Патрабаванні да ўрокаў пісьма ў першым 
класе. 4) Элементы арфаграфічнай 
прапедэўтыкі ў перыяд навучання грамаце. 

2    5 Буквар, праг-
рама па 
бела-рускай 
мове для 
школ з бе-
ларускай мо-
вай 
навучання 
пропісі 

асн. 
[4], [7], 

дад. 
[7], [8] 

Праверка 
канспекта

ў 
 
 
 
 
 
 
 
 

Канспект 
выкананы
х заданняў 

Практычныя заданні: 
1) Ахарактарыхаваць этапы фармiравання ў 
дзяцей навыку пiсьма. 2) Апісаць найбольш 
эфектыўныя прыёмы навучання пісьму. 
3) Прааналізаваць і ахарактарызаваць 
сучасныя пропiсі. 

 2    Праграма па 
беларускай 
мове для 
школ з бела-
рускай 
мовай наву-
чання, 
пропісі, 
відэаўрок 

асн. 
[4], [7], 

дад. 
[7], [8] 

   2.6 Развіццё маўлення і мыслення вучняў у 
перыяд навучання грамаце 
Заданне для самастойнай работы: 
1) На аснове аналізу метадычнай літаратуры 
падрыхтаваць канспект лекцыі, у якім 
асвятліць наступныя пытанні: а) Прынцыпы 
развіцця маўлення пры навучанні грамаце. б) 

    
 

2 лк 

 
 
5 

Буквар, праг-
рама па 
бела-рускай 
мове для 
школ з бе-
ларускай мо-
вай 

асн. 
[4], [7], 

дад. 
[7], [8] 

Праверка 
канспек-

таў 
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Вып-раўленне дэфектаў дыкцыі. в) 
Выпрацоўка гука-вой культуры маўлення. г) 
Узбагачэнне і актыві-зацыя слоўніка вучняў. 
д) Праца са словазлучэн-нем і сказам.  

навучання  
 
 
 
 

Праверка 
плана-

канспекта 
урока 

Практычныя заданні: 
1)Ахарактарызаваць прыёмы працы па 
развіцці звязнага маўлення першакласнікаў. 
2) Распрацаваць план-канспект урока па тэме 
“Напісанне літар А, а”, адлюстраваць у ім 
прыёмы развіцця маўлення вучняў. 

2  Буквар, праг-
рама па бе-
ларускай мо-
ве для школ 
з беларускай 
мовай 
навучання 

асн. 
[4], [7], 

дад. 
[7], [8] 

3. 
 
   3.1 

Методыка класнага і пазакласнага 
чытання 
Сістэма класнага чытання ў сучаснай школе 
Пытанні: 
1) Адукацыйнае, развiццёвае i выхавальнае 
зна-чэнне лiтаратурнага чытання. 2) 
Фарміраванне базавых кампанентаў 
культуры малодшых школьнікаў у працэсе іх 
літаратурнай адукацыі. 3) Задачы ўрокаў 
чытання ў пачатковых класах на сучасным 
этапе. 4) Сувязь методыкі літара-турнага 
чытання з іншымі навукамі. 5) Гісто-рыка-
крытычны агляд метадаў чытання. 6) Пры-
нцыпы пабудовы праграмы па лiтаратурным 
чытаннi ў пачатковых класах. 7) Падручнiкi 
па чытаннi, iх структура. 8) Заканамернасці і 
прынцыпы арганізацыі ўрокаў чытання 
мастацкіх твораў. 

 
 
2 

    
 
5 

Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі 
навучання, 
падручнікі 
па літа-
ратурным 
чытанні 

асн. 
[4], [5], [7], 

[8], 
дад. 
[5] 

Праверка 
канспекта

ў 
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   3.2 Якасці паўнацэннага навыку чытання і шляхі 
яго выпрацоўкі 
Пытанні: 
1) Этапы фарміравання навыку чытання. 2) 
Правiльнае чытанне. Патрабаваннi да 
правiльнасцi чытання. 3) Свядомае чытанне. 
Патрабаваннi да свядомасцi чытання. 4) 
Беглае чытанне. Патрабаваннi да бегласцi 
чытання. 5) Выразнае чытанне. 
Патрабаваннi да выразнасцi чытання. 6) 
Асноўныя сродкi, што забяспечваюць 
выразнасць чытання: дыханне, дыкцыя, 
лагiчны нацiск, лагiчныя i псiхалагiчныя 
паўзы, тон i тэмп чытання, iнтанацыя. 
Прыёмы навучання выразнаму чытанню. 

 
 
2 

    
 
6 

Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі 
навучання, 
падручнікі 
па літа-
ратурным 
чытанні 

асн. 
[4], [5], [7], 

[8], 
дад. 
[5] 

Праверка 
канспекта

ў 
 

Практычныя заданні: 
1) Ахарактарызаваць і падабраць прыёмы 
выпрацоўкi правiльнага чытання.  
2) Ахарактарызаваць і падабраць прыёмы 
выпрацоўкі навыку свядомага чытання.  
3) Ахарактарызаваць і падабраць прыёмы 
выпрацоўкi беглага чытання.  
4) Апісаць праверку i ўлiк уменняў i навыкаў  
чытання. 

 2    Падручнікі 
па літаратур-
ным чытанні 

асн. 
[4], [5], [7], 

[8], 
дад. 
[5] 

Канспект 
выкана-

ных 
заданняў 

Заданні для самастойнай работы: 
1) Падрыхтаваць сістэму практыкаванняў, 
якая дапамагае выпрацаваць у навучэнцаў 2(3 
або 4) класа  правільнасць чытання. 
2 узровень: Падрыхтаваць сістэму 
практыкаванняў (па групах), якая дапамагае 
выпрацаваць у навучэнцаў 2(3 або 4) класа 

   2пр  Падручнікі 
па літа-
ратурным 
чытанні 

асн. 
[4], [5], [7], 

[8], 
дад. 
[5] 

Канспект 
выкананы
х заданняў РЕ
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правільнасць і  бегласць чытаня. 
3 узровень: Падрыхтаваць сістэму 
практыкаванняў (па групах), якая дапамагае 
выпрацаваць у навучэнцаў 2(3 або 4) класа 
правільнасць, бегласць і выразнасць чытаня. 

   3.3 Этапы працы з мастацкім творам 
Пытанні: 
1) Этапы працы з мастацкiм творам. 2) 
Задачы i характар заданняў пры чытаннi i 
аналiзе мастацкага твора. 3) Першаснае 
чытанне i праверка эмацыянальнага 
ўспрымання прачытанага. 4) Аналiз зместу 
твора ў адзiнстве з яго формай. 5) Асноўныя 
тыпы ўрокаў лiтаратурнага чытання, iх 
структурныя кампаненты.  

 
2 

    
5 

Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі наву-
чання, пад-
ручнікі па 
літаратур-
ным чытанні 

асн. 
[4], [5], [7], 

[8], 
дад. 
[5] 

Праверка 
канспекта

ў 
 
 
 
 
 
 
 
 

Канспект 
выкананы
х заданняў 

 

Практычныя заданні: 
1) Ахарактарызаваць гутарку як метад 
працы на ўроках лiтаратурнага чытання, яе 
вiды, формы правядзення.  
2) Апісаць розныя вiды вусных пераказаў, 
методыку iх правядзення.  
3) Праілюстраваць на прыкладзе мастацкага 
твора з падручніка па чытанні 
падрыхтоўчую праца да пераказу, яе змест, 
характар заданняў i пытанняў.  
4) Апісаць прыёмы навучання складанню 
плана прачытанага тэксту (складанне плана 
да апавядання К. Каліны “Красавік”)  
5) Ахарактарызаваць лiтаратурную 
творчасць вучняў пры чытаннi i аналiзе 

 2    Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі наву-
чання, пад-
ручнікі па 
літаратур-
ным чытанні 

асн. 
[4], [5], [7], 

[8], 
дад. 
[5] 
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мастацкiх твораў: драматызацыя i 
iнсцэнiраванне, апавяданні па аналогii з 
прачытаным, дамыслiванне лёсу герояў, 
развiццё пэўных падзей, што разглядалiся ў 
творы, складанне дыялогаў, невялiкiх казак, 
загадак. 

   3.4 Асаблівасці чытання і аналізу твораў розных 
жанраў 
Пытанні: 
1) Методыка чытання i аналiзу апавяданняў. 
2) ытанне i аналiз розных лiрычных вершаў: 
пейзажнай, пейзажна-псiхалагiчнай лiрыкi, 
псiхалагiчнай лiрыкi, лiрыкi роздуму. 3) 
Чытанне эпiчных вершаў, iх аналiз. 4) 
Чытанне баек, вызначэнне iх мастацкiх 
асаблiвасцей. 5) Казка як жанр мастацкага 
твора. Усведамленне дзецьмi кампазiцыi 
казкi.  

 
 
4 

    
 
5 

Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі 
навучання, 
падручнікі 
па літаратур-
ным чытанні 

асн. 
[1], [4], [5], 

[7], [8], 
дад. 
[5д] 

 
 
 
 
 

Праверка 
канспекта

ў 
 

Практычныя заданні: 
1) Праілюстраваць розныя прыёмы 
завучвання вершаў на памяць.  
2) Распрацаваць план-канспект урока аналізу  
зместу байкі  (“Аб чым ведаеш, пра тое не 
пытайся”). 
3) На аснове прагляду і аналізу фрагмента 
відэазапісу ўрока літаратурнага чытання ў ІІ 
класе па тэме “Беларуская народная казка 
“Коцік Петрык і мышка” апісаць прыёмы i 
формы працы з вобразнымi сродкамi, 
лексiчнымі i сiнтаксiчнымі асаблiвасцямі 
казкi. 

 2    Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі 
навучання, 
падручнікі 
па літаратур-
ным чытанні 

асн. 
[1], [4], [5], 

[7], [8], 
дад. 
[5д] 

Праверка 
канспекта
ў урокаў 
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Практычныя заданні: 
1) Ахарактарызаваць вiды зазаданняў у 
залеж-насцi ад характару апавядання i 
развiцця сюжэта.  
2) Праілюстраваць спосабы арганiзацыі 
назiранняў за мовай твора, асаблiвасцямi яе 
выкарыстання пiсьменнiкам з мэтай 
стварэння мастац-кага вобраза, раскрыцця 
характараў герояў, матываў iх паводзiн.  
3) Праілюстраваць прыёмы высвятлення 
кампазiцыi твора, яго iдэi.  
4) Ахарактарызаваць асаблiвасцi чытання i 
аналiзу твораў з гiстарычным зместам. 
5) Распрацаваць план-канспект урока 
літаратурнага чытання па тэме 
“Апавяданне М. Янчанкі “А таму!” 

  2   Падручнікі 
па літаратур-
ным 
чытанні, 
відэаўрок 

асн. 
[1], [4], [5], 

[7], [8], 
дад. 
[5д] 

Праверка 
канспекта
ў урокаў 

Заданні для самастойнай работы: 
1) Падрыхтоўка спіса літаратуры па 
пытанні “Самастойная праца вучняў, яе 
характар, вiды заданняў, месца падчас 
аналiзу твора”.  
2) Падрыхтоўка планаў-канспектаў урокаў 
чытання казкі (1 група), байкі (2 група), 
апавядання (3 група), пейзажнага верша (4 
група) з выкарыстаннем самастойнай працы 
вучняў.  
3) Абмеркаванне падрыхтаваных канспектаў, 
аналіз іх. 

   2 пр  Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і бе-
ларускай мо-
вамі 
навучан-ня, 
падручнікі 
па літаратур-
ным чытанні 

асн. 
[1], [4], [5], 

[7], [8], 
дад. 
[5д] 

Праверка 
канспекта
ў урокаў 

   3.5 Праца з прыказкамі, прымаўкамі і загадкамі 
на ўроках мовы і літаратурнага чытання 
Пытанні: 

2    5 Праграмы па 
беларускай 
мове для 

асн. 
[1], [4], [5], 

[7], [8], 

Праверка 
канспекта

ў 
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1) Чытанне i аналiз прыказак i загадак. 2) Вы-
карыстанне прыказак у вучэбным працэсе. 3) 
Вы-яўленне прымет, пакладзеных у аснову 
загадкi. 4) Выпрацоўка ў малодшых 
школьнiкаў уменняў адгадваць загадкi, iх 
складаць. 5) Асаблівасці працы з прыказкамі, 
прымаўкамі і загадкамі на ўроках беларускай 
мовы. 

школ з 
рускай і бе-
ларускай мо-
вамі 
навучан-ня, 
падручнікі 
па літаратур-
ным чытанні 

дад. 
[5д] 

Усяго за семестр 26 16 4 2 лк 
6 пр  

70   залік 

3 курс, 5 семестр 
   3.5 Праца з прыказкамі, прымаўкамі і загадкамі 

на ўроках мовы і літаратурнага чытання 
Практычныя заданні: 
1) Ахарактарызаваць прыёмы аналiзу 
прыказак i загадак.  
2) Праілюстраваць на прыкладах спосабы 
выкарыстання прыказак у вучэбным працэсе.  
3) Апісаць прыёмы выяўлення прымет, 
пакладзеных у аснову загадкi, выпрацоўкі ў 
малодшых школьнiкаў уменняў адгадваць 
загадкi, iх складаць.  
4) Паказаць асаблівасці працы з прыказкамі, 
прымаўкамі і загадкамі на ўроках беларускай 
мовы. 
5) Распрацаваць фрагмент урока 
літаратурнага чытання ў ІІ класе па тэме 
“Скорагаворкі. Загадкі. Прыказкі”. 

 2    Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі наву-
чання, пад-
ручнікі па лі-
таратурным 
чытанні 

асн. 
[1], [4], [5], 

[7], [8], 
дад. 

[5д] 

Канспект 
выкананы
х заданняў 
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   3.6 Задачы і арганізацыя пазакласнага чытання ў 
пачатковых класах 
Пытанні: 
1) Пазакласнае чытанне, яго мэты i задачы, 
змест. 2) Фармiраванне чытацкай 
самастойнасцi вучняў на розных этапах, 
развiццё ў дзяцей цiкавасцi да кнiгi, 
выпрацоўка необходных уменняў i навыкаў 
культуры чытання, пазнанне праз кнiгу 
духоўных каштоўнасцей грамадства.  

 
 
2 

    
 
4 

Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і бе-
ларускай мо-
вамі 
навучання 

асн. 
[1], [4], [5], 
[7], [8], [3], 

дад. 
[5д] 

Праверка 
канспекта

ў 
 
 
 
 
 
 
 

Праверка 
канспекта
ў урокаў  

Практычныя заданні: 
1) Ахарактарыхаваць формы арганiзацыі і 
кіраўніцтва пазакласным чытаннем ў 
пачатковых классах: урокi пазакласнага 
чытання, iндывiдуальная праца з вучнямi, 
пазакласныя мерапрыемствы.  
2) Апісаць формы кантролю i ўлiку 
самастойнага чытання. 
3) Распрацаваць урокі пазакласнага чытання 
па тэмах: “У госці да лясных жыхароў…” (2 
клас), “У мяшку вялізны звязак новых 
Васілёвых казак” (па казках Васіля Віткі) (3 
клас), “Мама і мы” (4 клас) 

 2    Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і бе-
ларускай мо-
вамі 
навучання 

асн. 
[1], [4], [5], 
[7], [8], [3], 

дад. 
[5д] 

   3.7 Урокі пазакласнага чытання 
Практычныя заданні: 
1) На аснове аналізу метадычнай літаратуры 
сфармуляваць агульныя патрабаваннi да 
ўрокаў пазакласнага чытання.  
2) Ахарактарызаваць сiстэму ўрокаў 
пазакласнага чытання, умовы iх арганiзацыi i 
методыка правядзення.  

  
2  

   
4 

Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі 
навучання 

асн. 
[1], [4], [5], 
[7], [8], [3], 

дад. 
[5д] 

Канспект 
выкананы
х заданняў 
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3) Апісаць вiды заняткаў на ўроках 
пазакласнага чытання, iх узаемасувязь, 
прыёмы рэалiзацыi. 4) 4) Ахарактарыхаваць 
прыёмы кiраўнiцтва самастойным чытаннем 
на падрыхтоўчым этапе.  
5) Правесці і прааналізаваць урокі 
пазакласнага чытання па тэмах: “У госці да 
лясных жыхароў…” (2 клас), “У мяшку 
вялізны звязак новых Васілёвых казак” (па 
казках Васіля Віткі) (3 клас), “Мама і мы” (4 
клас) 
Заданні для самастойнай работы: 
1) На аснове аналізу метадычнай літаратуры 
падрыхтаваць канспект лекцыі, які 
адлюстроўвае наступнае пытанне: Урокi 
пазакласнага чытання на пачатковым i 
асноўным этапах. 
2) Заканспектаваць тры урокі пазакласнага 
чытання. 

   2 лк  Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ 
беларус-кай 
мовай 
навучання 

асн. 
[1], [4], [5], 
[7], [8], [3], 

дад. 
[5д] 

Праверка 
канспекта

ў 
урокаў 

4. 
 
 
   4.1 

Методыка вывучэння асобных тэм 
школьнага курса беларускай мовы ў 
пачатковых класах 
Лінгвістычныя і псіхолага-педагагічныя 
асновы навучання беларускай мове 
Пытанні: 
1) Навуковыя асновы методыкі выкладання 
фанетыкі, граматыкі і правапісу. 2) 
Заканамер-насцi i прынцыпы засваення 
беларускай мовы. 3) Задачы i змест 
пачатковага навучання беларускай мове. 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
4 

Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі 
навучання, 
падручнікі 
па 
беларускай 
мове 

 
асн. 

[4], [7], [2], 
[10], [11], 

[20], 
дад. 

[2], [8] 

Праверка 
канспекта

ў 
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Практычныя заданні: 
1) Прааналізаваць вучэбную праграму па 
беларускай мове для ўстаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі з беларускай мовай 
навучання (структура праграмы, аб’ём 
матэрыялу, сiстэма размеркавання па гадах 
навучання, узаемасувязь памiж раздзеламi 
праграмы, яе абгрунтаванне). 
2) Прааналізаваць падручнікі па беларускай 
мове для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі 
з беларускай мовай навучання 

 2    Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і бе-
ларускай мо-
вамі 
навучання 

асн. 
[4], [7], [2], 
[10], [11], 

[20], 
дад. 

[2], [8] 

Канспект 
выкананы
х заданняў 

 

   4.2 Метады і прыёмы навучання беларускай мове 
Пытанні: 
1) Развiццёвае навучанне пры засваеннi 
законаў i правiлаў фанетыкi, словаўтварэння, 
граматыкi i правапiсу з апорай на 
дыдактыка-метадычныя прынцыпы. 2) 
Асноўныя метады i прыёмы навучання 
беларускай мове. 

2    4 Падручнікі 
па 
беларускай 
мове 

асн. 
[4], [7], [2], 

[10],  
дад. 

[2], [8] 

Праверка 
канспекта

ў 
 

Практычныя заданні: 
1) Ахарактарызаваць наступныя метады 
навучання: паведамленне, слова настаўнiка; 
назiраннi за моўнымi з’явамi, iх аналiз, 
абагульненне i вывад; работа з падручнiкам, 
таблiцамi i iншым вучэбным матэрыялам; 
самастойная праца вучняў; розныя вiды 
граматычнага разбору; практыкаваннi 
творчага характару. 
2) Праілюстраваць на прыкладзе адзін з 
метадаў навучання мове. 

 2    Падручнікі 
па 
беларускай 
мове 

асн. 
[4], [7], [2], 

[10], 
дад. 

[2], [8] 

Канспект 
выкананы
х заданняў 
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  4.3 Урок беларускай мовы 
Заданні для самастойнай работы: 
1) На аснове аналізу метадычнай літаратуры 
падрыхтаваць канспект лекцыі, які 
адлюстроўвае наступныя пытанні: а) Урокi 
беларускай мовы, iх тыпы i структурныя 
кампаненты, асаблiвасцi пабудовы ў 
залежнасцi ад зместу, тэмы, этапаў 
навучання, падрыхтоўкi вучняў. б) 
Патрабаваннi да ўрокаў граматыкi i 
правапiсу.  
2) Падрыхтаваць канспект традыцыйнага 
ўрока беларускай мовы любога тыпу. 
3) Падрыхтаваць канспект нетрадыцыйнага 
ўрока беларускай мовы любога тыпу. 

    
2 лк 

 
4 

Праграмы, 
падручнікі 
па 
беларускай 
мове 

асн. 
[4], [7], [2], 

[10], 
дад. 

[2], [8] 

Праверка 
канспекта

ў 

Практычныя заданні: 
1) Ахарактарызаваць наглядныя 
дапаможнiкi, тэхнiчныя сродкi навучання i 
дыдактычны матэрыял(месца на ўроках 
мовы, прыёмы выкарыстання). 
2) Праілюстраваць прыёмы паўтарэння 
пройдзенага па граматыцы i правапiсе, 
абагульнення вывучанага матэрыялу. 

 2    Праграмы, 
падручнікі 
па 
беларускай 
мове 

асн. 
[4], [7], [2], 

[10], 
дад. 

[2], [8] 

Канспект 
Выкана-

ных 
заданняў 

 

   4.4 Методыка вывучэння асноў фанетыкі і 
графікі. Фарміраванне афаграфічнага навыку 
пры вывучэнні фанетыкі 
Пытанні: 
1) Адукацыйнае і практычнае значэнне 
вывучэння фанетыкі і графікі. 2) Вызначэнне 
гукавога і літарнага складу слова. 3) 
Знаёмства з алфавітам, фарміраванне ўмення 

 
 
 
4 

    
 
 
5 

Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і бе-
ларускай мо-
вамі 
навучання, 

 
 

асн. 
[4], [7], [2], 

[10], 
дад. 

[2], [8] 

Праверка 
канспек-

таў  
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карыстацца ім на практыцы.  падручнікі  
Практычныя заданні: 
1) Апісаць прыёмы развіцця мыслення і 
маўлення дзяцей пры вывучэнні асноў 
фанетыкі і графікі. 2) 2) На аснове аналізу 
відэазапісу ўрока беларускай мовы ў ІІ класе 
па тэме “Націск” ахарактарыхаваць 
арфаэпiчныя памылкi навучэнцаў, прычыны iх 
узнiкнення, прыёмы i спосабы папярэджання і 
выпраўлення. 

 2    Праграмы, 
падручнікі 
па 
беларускай 
мове 

асн. 
[4], [7], [2], 

[10], 
дад. 

[2], [8] 

Канспект 
выкананы
х заданняў 

 

Методыка працы над гукамі, літарамі, 
складам, націскам. 
Практычныя заданні: 
1) Прааналізаваць відэазапіс ўрока беларускай 
мовы ў ІІ класе па тэме “Парныя звонкія і 
глухія зычныя” (вызначыць этапы ўрока, 
метады і прыёмы замацавання вывучанай 
тэмы; ахарактарызаваць відаў заданняў, якія 
былі выкарыстаны настаўнікам на кожным 
этапе ўрока, дыдактычны матэрыял да 
ўрока). 
2) Распрацаваць план-канспект урок 
беларускай мовы ў 2 класе па тэме “Мяккія і 
цвёрдыя зычныя гукі” 

  2   Праграмы, 
падручнікі 
па 
беларускай 
мове, 
відэаўрок 

асн. 
[4], [7], [2], 

[10], 
дад. 

[2], [8] 

Праверка 
канспекта

ў 
урокаў 

   4.5 Метадычныя асновы фарміравання 
граматычных і словаўтваральных паняццяў. 
Фарміраванне афаграфічнага навыку пры 
вывучэнні элементаў граматыкі і 
словаўтварэння 
Пытанні: 
1) Сутнасць граматычных паняццяў, метады-

2    5 Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і бе-
ларускай мо-
вамі 

асн. 
[4], [7], [2], 

[10], 
дад. 

[2], [8] 

Праверка 
канспекта

ў 
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чныя прыёмы i формы iх засваення. 2) Мета-
дычныя ўмовы эфектыўнага іх засваення. 3) 
Граматычны разбор, яго вiды, методыка 
правядзення. 

навучан-ня, 
падручнікі 

Практычныя заданні: 
1) Ахарактарызаваць словаўтваральныя i 
граматычныя практыкаваннi, iх тыпы i 
прызначэнне, методыку правядзення на 
розных этапах засваення паняццяў. 
2) Самастойна распрацаваць розныя віды 
граматычных практыкаванняў па тэме 
“Скланенне назоўнікаў”. 

 2    Падручнікі 
па 
беларускай 
мове 

асн. 
[4], [7], [2], 

[10], 
дад. 

[2], [8] 

Канспект 
выкананы
х заданняў 

 

   4.6 Вывучэнне марфемнага складу слова. 
Фарміраванне арфаграфічнага навыку пры 
вывучэнні марфемнага складу слова 
Пытанні: 
1) Значэнне і задачы працы па вывучэнні 
марфем-нага складу слова ў пачатковых 
класах. 2) Значэнне словаўтваральнай працы 
ва ўзбагачэннi слоўнікавага запасу малодшых 
школьнiкаў. 3) Сістэма вывучэння 
марфемнага складу слова ў пачатковых 
класах.  

 
 
4 

 
 
 

 
 
 

  
 
5 

Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і бе-
ларускай мо-
вамі 
навучан-ня, 
падручнікі 

асн. 
[4], [7], [2], 

[10], 
дад. 

[1], [2] 

 
 

Праверка 
канспекта

ў 
 

Практычныя заданні: 
1) Ахарактарызаваць марфемны разбор як 
сродак асэнсаванага ўсведамлення марфемнай 
структуры слова.  
2) Апісаць прыёмы выпрацоўкі 
арфаграфiчнага навыку на аснове засваення 
марфемнай будовы слова.  
3) Ахарактарызаваць віды практыкаванняў 

 4    Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і бе-
ларускай мо-
вамі 
навучан-ня, 

асн. 
[4], [7], [2], 

[10], 
дад. 

[1], [2] 

Праверка 
канспекта

ў 
урокаў РЕ
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для вывучэння марфемнай будовы слова і 
выпрацоўкі арфаграфічных навыкаў. 
4) Распрацаваць план-канспект ўрока 
беларускай мовы па тэме “Роднасныя словы. 
Корань слова”. 
5) Правесці і прааналізаваць урок па тэме 
“Роднасныя словы. Корань слова”. 

падручнікі 
відэаўрок 

   4.7 Методыка вывучэння элементаў марфалогіі ў 
пачатковых класах. Фарміраванне афагра-
фічнага навыку пры вывучэнні часцін мовы 
Пытанні: 
1) Задачы і змест працы па вывучэнні часцін 
мовы ў пачатковых класах. 2) Сiстэма 
вывучэння назоўнiка ў пачатковых класах, яе 
абгрунтаванне. 3) Сістэма вывучэння 
прыметніка ў 1–4 класах. 4) Сістэма 
вывучэння дзеяслова ў 1–4 класах: 
фарміраванне паняцця “дзеяслоў. 5) 
Выпрацоўка арфаграфічнага навыку пры 
вывучэнні часцін мовы. 

 
 
 
4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
5 

Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і бе-
ларускай мо-
вамі 
навучан-ня, 
падручнікі 

асн. 
[4], [7], [2], 

[10], 
дад. 

[1], [2] 

 
 
 

Праверка 
канспекта

ў 
 

Практычныя заданні: 
1) Назваць асаблівасці вывучэння займенніка ў 
пачатковых класах.  
2) Раскрыць методыку працы над 
прыназоўнікамі і злучнікамі ў пачатковых 
класах.  
3) Паказаць прыёмы навучання школьнікаў 
выкарыстанню ў маўленні граматычных 
канструкцый з прыназоўнікамі і злучнікамі.  
5) Ахарактарызаваць асаблівасці вывучэння 
малодшымі школьнікамі прыслоўяў. 

 2    Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і бе-
ларускай мо-
вамі 
навучан-ня, 
падручнікі 

асн. 
[4], [7], [2], 

[10], 
дад. 

[1], [2] 

Праверка 
канспекта

ў 
урокаў 

 
Рэйтын-

гавая 
кантроль

-ная 
работа 
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6) Распрацаваць план-канспект урока па тэме 
“Род назоўніка”. 
Заданні для самастойнай работы: 
1) Прааналізаваць праграмы па беларускай 
мове для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі 
з беларускай і рускай мовамі навучання, 
адзначыць у канспектах, як падаецца 
матэрыял па марфалогіі па гадах навучання 
(1-4 класы). 
2) Вылучыць арфаграмы, з якімі  знаёмяцца 
малодшыя школьнікі пры вывучэнні назоўніка, 
прыметніка, дзеяслова ў пачатковых класах. 
3) Распрацаваць сваю сістэму 
практыкаванняў для засваення адной з 
пералічаных арфаграм. 

   2 пр  Падручнікі 
па 
беларускай 
мове 

асн. 
[4], [7], [2], 

[10], 
дад. 

[1], [2] 

Праверка 
канспекта

ў  

   4.8 Вывучэнне элементаў сінтаксісу і пунктуацыі 
ў пачатковых класах 
Пытанні: 
1) Значэнне, задачы, змест і сістэма працы 
па вывучэнні элементаў сінтаксісу і 
пунктуацыі ў пачатковых класах. 2) 
Фармiраванне ў вучняў асноўных сiнтаксiчных 
паняццяў.  

 
 
2 

 
 

 
 

  
 
5 

Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з руск-
ай і беларус-
кай мовамі 
навучання, 
падручнікі 

асн. 
[4], [7], [2], 

[10], 
дад. 

[1д], [2д], 
[9д] 

 
 

Праверка 
канспекта

ў 
 

Практычныя заданні: 
1) На аснове аналізу праграмы па беларускай 
мове ахарактарыхаваць сінтаксічны 
матэрыял у 1 – 4 класах(сказ, віды сказаў па 
інтанацыі і мэце выказвання, члены сказа, 
сувязь слоў у сказе, словазлучэнне, аднародныя 
члены сказа).  

 4    Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і бе-
ларускай мо-
вамі 

асн. 
[4], [7], [2], 

[10], 
дад. 

[1д], [2д], 
[9д] 

Праверка 
канспекта

ў 
урокаў 
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2) На аснове аналізу праграмы па беларускай 
мове пералічыць сiнтаксiчныя веды, уменнi i 
навыкi, якiя павiнны набыць вучнi пры 
засваеннi часцiн мовы.  
3) Распрацаваць сістэму практыкаванняў па 
выпрацоўцы ў малодшых школьнікаў пунктуа-
цыйных навыкаў пры вывучэнні аднародных 
членаў сказа. 
4) Распрацаваць план-канспект урока па тэме 
“Вызначэнне слоў, якія абазначаюць пра каго 
ці пра што гаворыцца ў сказе і што 
гаворыцца” 

навучання, 
падручнікі 

   4.9 Вывучэнне беларускай мовы ў школах з 
рускай мовай навучання 
Пытанні: 
1) Перанос, транспазіцыя і інтэрферэнцыя. 2) 
Дыферэнцыяльна-сістэматычны прынцып 
навучання. 3) Камунікатыўная накіраванасць 
навучання. 4) Асаблівасці працы над 
фанетыкай, графікай, лексікай, граматыкай 
беларускай мовы ў школах з рускай мовай 
навучання. 

 
 
2 

 
 

 
 

 
 

 
 
5 

Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з рус-
кай і бела-
рускай мо-
вамі навуча-
ння, камп’ю-
тарная праг-
рама “Бела-
руская 
лексіка” 

асн. 
[4], [7], [2], 

[10], 
дад. 

[1д], [2д], 
[9д] 

 
 

Праверка 
канспекта

ў 
 

Практычныя заданні: 
1) На аснове аналізу праграмы па беларускай 
мове для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі 
з рускай мовай навучання вызначыць 
асаблiвасцi пабудовы курса беларускай мовы 
для пачатковых. 
2) Прааналізаваць канспекты урокаў 

 2    падручнікі 
па 
беларускай 
мове, 
відэаўрок 

асн. 
[4], [7], [2], 

[10], 
дад. 

[1д], [2д], 
[9д] 

Канспект 
выкананы
х заданняў 

 
Рэйтын-

гавая 
кантроль
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уступнага моўнага курса. 
3) Падабраць дыдактычны матэрыял да 
аднаго з урокаў уступнага моўнага курса. 

-ная 
работа 

№ 2. 
Урокі беларускай мовы ў школах з рускай 
мовай навучання. 
Практычныя заданні: 
1) Прааналізаваць відэазапіс ўрока беларускай 
мовы ў 1 класе школы з рускай мовай 
навучання 
2) Распрацаваць планы-канспекты урокаў 
беларускай мовы па тэмах “Гук [ў] і яго 
абазначэнне на пісьме”, “Значэнне слова” ў 2 
класе. 

  2   камп’ютарна
я праграма 
“Беларуская 
лексіка» 

асн. 
[4], [7], [2], 

[10], 
дад. 

[1д], [2д], 
[9д] 

Праверка 
канспекта

ў 
урокаў 

Заданні для самастойнай работы: 
1) На аснове аналізу праграм па беларускай 
мове для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі 
з рускай мовай навучання вызначыць перыяды 
вывучэння беларускай мовы як другой мовы. 
2) Распрацаваць план-канспект любога ўрока 
ў вусным курсе, прадставіць у ім матэрыял 
для фанетычнай зарадкі, дадатковы 
займальны матэрыял, тэматычна звязаны з 
дыдактычным матэрыялам практыкаванняў.  
3) Распрацаваць план-канспект урока ва 
ўступным моўным курсе. Прадставіць у 
канспекце матэрыял для фанетычнай зарадкі, 
дадатковы займальны матэрыял, тэматычна 
звязаны з дыдактычным матэрыялам 
практыкаванняў. 

   2 пр  падручнікі 
па 
беларускай 
мове 

асн. 
[4], [7], [2], 

[10], 
дад. 

[1д], [2д], 
[9д] 

Праверка 
канспекта
ў урокаў 
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   4.10 Выпрацоўка арфаграфічных уменняў і 
навыкаў 
Пытанні: 
1) Прыёмы выпрацоўкi правапiсных уменняў i 
навыкаў з улiкам прынцыпаў сучаснай 
беларускай арфаграфii, характару 
напiсанняў, этапаў навучання. 2) Роля 
зрокавых, слыхавых, кiнестэзiчных 
аналiзатараў у фармiраваннi арфаграфiчных 
дзеянняў. 3) Прыёмы i формы выпрацоўкi 
ўмення вызначаць арфаграфiчную задачу, 
парадак арфаграфiчнага дзеяння, хутка i 
беспамылкова падбiраць праверачныя словы. 
4) Асноўныя прыёмы працы з арфаграфiчным 
правiлам.  

 
4 

    
5 

Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і бе-
ларускай мо-
вамі 
навучання, 
падручнікі 

асн. 
[4], [7], [2], 

[10], 
дад. 

[1д], [2д], 
[9д] 

 
Праверка 
канспекта

ў 
 

Практычныя заданні: 
1) На аснове аналізу метадычнай літаратуры 
скласці класіфікацыю арфаграфiчных 
практыкаванняў. 
2) Ахарактарызаваць этапы працы з 
арфаграфiчным правілам.  
3) На аснове аналізу метадычнай літаратуры 
вылучыць умовы выпрацоўкi арфаграфiчнага 
навыку.  
4) На аснове аналізу норм ацэнкі вынікаў 
вучэбнай дзейнасці вучняў 
агульнаадукацыйных устаноў па прадмеце 
“Беларуская мова” даць класiфiкацыю 
арфаграфічных памылак 
5) На аснове аналізу вучэбных дапаможнікаў 
(Н.У Антонава, Н.М. Антановіч “Памяткі па 

 4    Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і бе-
ларускай мо-
вамі 
навучан-ня, 
падручнікі 

асн. 
[4], [7], [2], 

[10], 
дад. 

[1д], [2д], 
[9д] 

Канспект 
Выкана-

ных 
заданняў 
Рэйтын-

гавая 
кантроль

-ная 
работа 
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рабоце над памылкамі. 2 клас”, Н.А. Жыліч 
“Памяткі па рабоце над памылкамі”) назваць 
спосабы выпраўлення арфаграфічных 
памылак і шляхі іх папярэджання. 

5 
   5.1 

Методыка развіцця маўлення вучняў  
Навуковыя асновы методыкі развіцця 
маўлення 
Пытанні: 
1) Узаемаабумоўленасць і ўзаемасувязь мовы, 
маўлення, мыслення. 2) Віды маўлення. 3) 
Маўленчая дзейнасць. 4) Віды маўленчай 
дзейнасці. 5) Мэты i змест працы па развiццi 
маўлення малодшых школьнiкаў. 6) Прынцыпы 
методыкі развіцця маўлення. Задачы развіцця 
маўлення вучняў.  

 
 
 
2 

 
 
 

   
 
 
5 

 
Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і бе-
ларускай мо-
вамі 
навучан-ня, 
падручнікі 

асн. 
[4], [7], [2], 

[10], 
дад. 

[1д], [3д], 
[6д] 

 
 
 

Праверка 
канспек-

таў 
 
 
 
 
 
 
 

Канспект 
выкана-

ных 
заданняў 

Практычныя заданні: 
1) На аснове аналізу метадычнай літаратуры 
вылучыць патрабаванні да вуснага i 
пiсьмовага маўлення школьнікаў.  
2) Ахарактарызаваць умовы паспяховага 
развіцця маўлення вучняў пачатковых класаў. 

 2    Праграмы па 
беларускай 
мове  

асн. 
[4], [7], [2], 

[10], 
дад. 

[1д], [3д], 
[6д] 

   5.2 Напрамкі развіцця маўлення вучняў 
пачатковых класаў 
Пытанні: 
1) Выпрацоўка навыкаў літаратурнага 
вымаў-лення. 2) Кірункі працы па засваенні 
вучнямі арфаэпічных нормаў. Прыёмы 
работы па выпрацоўцы выразнасці вуснага 
маўлення школьнікаў. 3) Удакладненне, 
узбагачэнне i актывiзацыя слоўнiка вучняў. 4) 

 
 
2 

 
 

 
 

  
 
5 

Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і бе-
ларускай мо-
вамі 
навучан-ня, 
падручні-кі, 

асн. 
[4], [7], [2], 

[9], [10], 
дад. 

[1д], [3д], 
[6д] 

 
 

Праверка 
канспек-

таў 
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Задачы, змест i методыка лексiчнай працы на 
ўроках мовы i лiтаратурнага чытання ў 
пачатковых класах. 5) Граматычны ўзровень 
працы па развіцці маў-лення. 6) Задачы і 
змест працы над граматычнай формай слова 
ў аспеце развіцця маўлення. 7) Ты-палогія 
практыкаванняў. 8) Фармiраванне камунi-
катыўных уменняў — асноўны змест працы 
па развiццi звязнага маўлення. 

прэзента-
цыя 

Практычныя заданні: 
1) Прааналізаваць відэазапіс ўрока літара-
турнага чытання ў ІІ класе па тэме 
“В. Вольскі “Паводка” і вылучыць прыёмы 
выпрацоўкі навыкаў літаратурнага 
вымаўлення, прыёмы арганізацыі слоўнікавай 
працы. 
2) На аснове аналізу метадычных 
дапаможнікаў (В.У.Протчанка, 
Я.М.Лаўрэль“Пераказы ў пачат-ковай школе”, 
В. І.Свірыдзенка, Н.У.Антонава Беларуская 
мова. 2- 4 класы. Навучальныя пераказы) 
ахарактарызаваць методыку работы па 
развіцці звязнага маўлення навучэнцаў 

 2    Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і бе-
ларускай мо-
вамі 
навучан-ня, 
падручні-кі, 
прэзентацыя 

асн. 
[4], [7], [2], 

[9], [10], 
дад. 

[1д], [3д], 
[6д] 

Канспект 
выкананы
х заданняў 

 

   5.3 Сістэма працы па развіцці звязнага маўлення 
вучняў 
Пытанні: 
1) Задачы, змест працы па развiцці звязнага 
маўлення. 2) Пераказ як від працы па развіцці 
звязнага маўлення вучняў. 3) Асаблівасці 
працы над падрабязным, сціслым, 
выбарачным і творчым пераказам.  

 
 
2 

 
 

  
 

 
 
5 

Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі наву-
чання  

асн. 
[4], [7], [2], 

[9], [10], 
дад. 

[1д], [3д], 
[6д] 

 
 

Праверка 
канспек-

таў 
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 Практычныя заданні: 
1) На аснове аналізу метадычнай літаратуры 
ахарактарызаваць структуру ўрока 
напісання пераказу.  
2) Распрацаваць план-канспект урока 
напісання падрабязнага пераказу ў 3 класе.  
3) На аснове аналізу норм ацэнкі вынікаў 
вучэбнай дзейнасці вучняў 
агульнаадукацыйных устаноў па прадмеце 
“Беларуская мова” даць класiфiкацыю 
памылак у пiсьмовых творчых працах.  
4) На аснове аналізу метадычнай літаратуры 
ахарактарызаваць спосабы арганізацыі 
працы над памылкамі, дапушчанымі ў 
пісьмовых творчых працах.  

 2    Падручнікі 
па 
беларускай 
мове 

асн. 
[4], [7], [2], 

[9], [10], 
дад. 

[1д], [3д], 
[6д] 

Праверка 
канспекта

ў 
урокаў 

Заданні для самастойнай работы: 
1) Падрыхтаваць паведамленне на тэму 
“Сачыненне як від працы па развіцці звязнага 
маўлення вучняў” 
2) На аснове аналізу метадычнай літаратуры 
ахарактарызаваць структуру ўрока 
напісання сачынення. 
3) Падрыхтаваць канспекты урокаў 
напісання сачыненняў розных відаў. 

   2 пр  Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі наву-
чання 

асн. 
[4], [7], [2], 

[9], [10], 
дад. 

[1д], [3д], 
[6д] 

Праверка 
канспекта
ў урокаў 

Усяго за семестр 34 38 4 4лк 6 
пр 

70   экзамен 
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ВУЧЕБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА 
завочная форма атрымання адукацыі (5 гадоў навучання) 

3 курс, 6 семестр 
Н
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Назва раздзела, тэмы, заняткаў; пералік 
вывучаемых пытанняў 
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1 2 3 4 5 7 8 9 
1. 
    
1.1 
 
 

Агульныя пытанні методыкі выкладання 
беларускай мовы 
Методыка выкладання беларускай мовы як 
навука 
Пытанні: 
1) Прадмет, задачы і змест курса методыкі 
выкладання беларускай мовы. 2) Прынцыпы 
навучання роднай мове ў пачатковай школе. 
3) Метады даследавання ў методыцы 
выкладання беларускай мовы. 4) Структура 
курса методыкі беларускай мовы. 5) Месца 
методыкi пачатко-вага навучання сярод 
iншых навук. 6) Кароткi гiсторыка-
крытычны агляд методыкi пачатко-вага 
навучання мове i чытанню. Роля К М. Мiцке-
вiча (Якуба Коласа) у станаўленнi методыкi 
выкладання беларускай мовы. 7) Новыя 

 
 
 
2 

  прэзентацыя асн. 
[4], [7], 

[10], 
дад. 
[1] 

 
 

Праверка 
канспектаў 
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тэхналогii ў сiстэме навучання малодшых 
школьнiкаў мове, актуальныя праблемы 
методыкi выкладання беларускай мовы на 
розных этапах. 8) Найноўшыя навуковыя 
даследаванні ў галіне навучання малодшых 
школьнікаў беларускай мове. 

2. 
   2.1 

Методыка навучання грамаце 
Сучасны гукавы аналітыка-сінтэтычны метад 
навучання грамаце 
Пытанні: 
Гукавы аналiтыка-сiнтэтычны метад 
навучання грамаце, яго адукацыйнае i 
выхавальнае значэнне. Прыметы сучаснага 
метаду навучання грамаце. Развiццё маўлення 
i мыслення пры навучаннi грамаце. 
Словаўтваральная, граматычная i 
арфаграфiчная прапедэўтыка пры навучаннi 
грамаце. Авалоданне нормамi лiтаратурнага 
вымаўлення. Працэс навучання грамаце з 
улiкам перыядаў (падрыхтоўчы, асноўны, 
заключны). Сучасны вучэбна-метадычны 
комплекс па навучанні грамаце. 

 
2 

   
Буквар, 
праграма па 
беларускай 
мове для 
школ з 
беларускай 
мовай 
навучання, 
прэзентацыя 

 
асн. 

[4], [7], 
дад. 

[7], [8] 

 
Праверка 

канспектаў 

   2.2 Арганізацыя і змест працы ў асноўны перыяд 
навучання грамаце 
Практычныя заданні: 
1) Апісаць аналiтыка-сiнтэтычныя 
практыкаваннi, раскрыць iх значэнне ў 
выпрацоўцы навыкаў чытання i пiсьма.  
2) Ахарактарызаваць розныя тыпы ўрокаў 
навучання грамаце ў асноўны перыяд, iх 
структуру. 

 2  Буквар, 
праграма па 
беларускай 
мове для 
школ з 
беларускай 
мовай 
навучання, 
відэаўрок 

асн. 
[4], [7], 

дад. 
[7], [8] 

Праверка 
канспектаў 

урокаў 
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3) Распрацаваць план-канспект урока па 
навучан-ні грамаце ў асноўны перыяд 
навучання па тэме “Гукі [в], [в'], літара в”. 

3. 
 
    3.1 

Методыка класнага і пазакласнага 
чытання 
Якасці паўнацэннага навыку чытання і шляхі 
яго выпрацоўкі 
Практычныя заданні: 
1) Ахарактарызаваць і падабраць прыёмы 
выпрацоўкi правiльнага чытання.  
2) Ахарактарызаваць і падабраць прыёмы 
выпрацоўкі навыку свядомага чытання.  
3) Ахарактарызаваць і падабраць прыёмы 
выпрацоўкi беглага чытання.  
4) Апісаць праверку i ўлiк уменняў i навыкаў  
чытання. 

 
 
 

 
2 

  
Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі 
навучання, 
падручнікі 
па 
літаратурны
м чытанні 

 
асн. 

[4], [5], 
[7], [8], 

дад. 
[5] 

 
Канспект 

выкананых 
заданняў 

 

   3.2 Этапы працы з мастацкім творам 
Пытанні: 
1) Этапы працы з мастацкiм творам. 2) 
Задачы i характар заданняў пры чытаннi i 
аналiзе мастацкага твора. 3) Першаснае 
чытанне i праверка эмацыянальнага 
ўспрымання прачытанага. 4) Аналiз зместу 
твора ў адзiнстве з яго формай. 5) Гутарка 
як метад працы на ўроках лiтаратурнага 
чытання, яе вiды, формы правядзення. 6) Вiды 
вусных пераказаў, методыка iх правядзення. 
7) Падрыхтоўчая праца да пераказу, яе 
змест, характар заданняў i пытанняў. 8) 
Навучанне складанню плана прачы-танага 
тэксту. 9) Лiтаратурная творчасць вуч-няў 

2   Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі 
навучання, 
падручнікі 
па 
літаратурны
м чытанні 

асн. 
[4], [5], 
[7], [8], 

дад. 
[5] 

Праверка 
канспектаў 
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пры чытаннi i аналiзе мастацкiх твораў: дра-
матызацыя i iнсцэнiраванне, апавяданні па 
ана-логii з прачытаным, дамыслiванне лёсу 
герояў, развiццё пэўных падзей, што 
разглядалiся ў творы, складанне дыялогаў, 
невялiкiх казак, зага-дак. 10) Асноўныя тыпы 
ўрокаў лiтаратурнага чытання, iх 
структурныя кампаненты.  

   3.3 Асаблівасці чытання і аналізу твораў розных 
жанраў 
Практычныя заданні: 
1) Ахарактарызаваць вiды зазаданняў у 
залеж-насцi ад характару апавядання i 
развiцця сюжэта.  
2) Праілюстраваць спосабы арганiзацыі 
назiран-няў за мовай твора, асаблiвасцямi яе 
выкарыс-тання пiсьменнiкам з мэтай 
стварэння мастац-кага вобраза, раскрыцця 
характараў герояў, матываў iх паводзiн.  
3) Праілюстраваць прыёмы высвятлення 
кампазiцыi твора, яго iдэi.  
4) Ахарактарызаваць асаблiвасцi чытання i 
аналiзу твораў з гiстарычным зместам. 
5) Распрацаваць план-канспект урока 
літаратурнага чытання па тэме 
“Апавяданне М. Янчанкі “А таму!” 

  2 Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі 
навучання, 
падручнікі 
па 
літаратурны
м чытанні, 
відэаўрок 

асн. 
[1], [4], 
[5], [7], 

[8], 
дад. 
[5] 

Праверка 
канспектаў 

урокаў 

   3.4 Задачы і арганізацыя пазакласнага чытання ў 
пачатковых класах 
Пытанні: 
1) Пазакласнае чытанне, яго мэты i задачы. 
2) Змест пазакласнага чытання. 3) 

2   Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 

асн. 
[1], [3], 
[4], [5], 
[7], [8], 

дад. 

Праверка 
канспектаў 
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Фармiраванне чытацкай самастойнасцi 
вучняў на розных этапах, развiццё ў дзяцей 
цiкавасцi да кнiгi, выпрацоўка необходных 
уменняў i навыкаў культуры чытання, 
пазнанне праз кнiгу духоўных каштоўнасцей 
грамадства. 4) Формы арганiзацыі і 
кіраўніцтва пазакласным чытаннем ў 
пачатковых классах: урокi пазакласнага 
чытання, iндывiдуальная праца з вучнямi, 
пазакласныя мерапрыемствы. 5) Кантроль i 
формы ўлiку. 

беларускай 
мовамі 
навучання 

[5] 

Усяго за семестр 8 4 2  
4 курс, 7 семестр 

залік 
4. 
 
 

Методыка вывучэння асобных тэм 
школьнага курса беларускай мовы ў 
пачатковых класах 

 
 
 

 
 
 

    

   4.1 Методыка вывучэння асноў фанетыкі і 
графікі. Фарміраванне афаграфічнага навыку 
пры вывучэнні фанетыкі 
Пытанні: 
1) Адукацыйнае і практычнае значэнне 
вывучэння фанетыкі і графікі. 2) Методыка 
працы над гукамі, літарамі, складам, 
націскам. 3) Вызна-чэнне гукавога і літарнага 
складу слова. 4) Знаём-ства з алфавітам, 
фарміраванне ўмення карыстацца ім на 
практыцы. 5) Развіццё мыслення і маўлення 
дзяцей пры вывучэнні асноў фанетыкі і 
графікі.  

2   Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі 
навучання, 
падручнікі 
па 
беларускай 
мове 

асн. 
[4], [7], 
[2], [10], 

дад. 
[2],  [8] 

Праверка 
канспектаў 
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Практычныя заданні: 
1) Прааналізаваць відэазапіс ўрока беларускай 
мовы ў ІІ класе па тэме “Парныя звонкія і 
глухія зычныя” (вызначыць этапы ўрока, 
метады і прыёмы замацавання вывучанай 
тэмы; ахарактарызаваць відаў заданняў, якія 
былі выкарыстаны настаўнікам на кожным 
этапе ўрока, дыдактычны матэрыял да 
ўрока). 
2) Распрацаваць план-канспект урок 
беларускай мовы ў 2 класе па тэме “Мяккія і 
цвёрдыя зычныя гукі” 

  2 відэаўрок, 
падручнікі 
па 
беларускай 
мове 

асн. 
[4], [7], 
[2], [10], 

дад. 
[2],  [8] 

Праверка 
канспектаў 

урокаў 

   4.2 Вывучэнне марфемнага складу слова. 
Фарміраванне арфаграфічнага навыку пры 
вывучэнні марфемнага складу слова 
Пытанні: 
1) Значэнне і задачы працы па вывучэнні 
марфемнага складу слова ў пачатковых 
класах. 2) Значэнне словаўтваральнай працы 
ва ўзбагачэннi слоўнікавага запасу малодшых 
школьнiкаў. 3) Сістэма вывучэння 
марфемнага складу слова ў пачатковых 
класах. 4) Марфемны разбор як сродак 
асэнсаванага ўсведамлення марфемнай 
структуры слова. 5) Выпрацоўка 
арфаграфiчнага навыку на аснове засваення 
марфемнай будовы слова. 6) Віды 
практыкаванняў для вывучэння марфемнай 
будовы слова і выпрацоўкі арфаграфічных 
навыкаў. 

 
 
2 

 
 
 

 
 
 

 
 
Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі 
навучання, 
падручнікі 
па 
беларускай 
мове 

 
 

асн. 
[4], [7], 
[2], [10], 

дад. 
[1], [2] 

 
 

Праверка 
канспектаў 

   4.3 Методыка вывучэння элементаў марфалогіі ў       
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пачатковых класах. Фарміраванне 
афаграфічнага навыку пры вывучэнні часцін 
мовы 
Пытанні: 
1) Задачы і змест працы па вывучэнні часцін 
мовы ў пачатковых класах. 2) Сiстэма 
вывучэння назоўнiка ў пачатковых класах, яе 
абгрунтаванне. 3) Сістэма вывучэння 
прыметніка ў 1–4 класах. 4) Сістэма 
вывучэння дзеяслова ў 1–4 класах: 
фарміраванне паняцця “дзеяслоў. 5) 
Асаблівасці вывучэння займенніка ў 
пачатковых класах. 6) Методыка працы над 
прыназоўнікамі і злучнікамі ў пачатковых 
класах. 7) Навучанне выкарыстанню ў 
маўленні граматычных канструкцый з 
прыназоўнікамі і злучнікамі. 8) Асаблівасці 
вывучэння малодшымі школьнікамі прыслоўяў. 
9) Выпрацоўка арфаграфічнага навыку пры 
вывучэнні часцін мовы. 

 
 
2 

 
 
 

 
 
 

 
Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі 
навучання, 
падручнікі 
па 
беларускай 
мове 

 
асн. 

[4], [7], 
[2], [10], 

дад. 
[1], [2] 

 
Праверка 

канспектаў 

   4.4 Вывучэнне элементаў сінтаксісу і пунктуацыі 
ў пачатковых класах 
Практычныя заданні: 
1) На аснове аналізу праграмы па беларускай 
мове ахарактарыхаваць сінтаксічны 
матэрыял у 1–4 класах (сказ, віды сказаў па 
інтанацыі і мэце выказвання, члены сказа, 
сувязь слоў у сказе, словазлучэнне, аднародныя 
члены сказа).  
2) На аснове аналізу праграмы па беларускай 
мове пералічыць сiнтаксiчныя веды, уменнi i 

 
 

 
2 

 
 

Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі 
навучання, 
падручнікі 
па 
беларускай 

асн. 
[4], [7], 
[2], [10], 

дад. 
[1], [2], 

[9] 

Праверка 
канспектаў 

урокаў 
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навыкi, якiя павiнны набыць вучнi пры 
засваеннi часцiн мовы.  
3) Распрацаваць сістэму практыкаванняў па 
выпрацоўцы ў малодшых школьнікаў пунктуа-
цыйных навыкаў пры вывучэнні аднародных 
членаў сказа. 
4) Распрацаваць план-канспект урока па тэме 
“Вызначэнне слоў, якія абазначаюць пра каго 
ці пра што гаворыцца ў сказе і што 
гаворыцца” 

мове 

   4.5 Вывучэнне беларускай мовы ў школах з 
рускай мовай навучання 
Практычныя заданні: 
1) На аснове аналізу праграмы па беларускай 
мове для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі 
з рускай мовай навучання вызначыць 
асаблiвасцi пабудовы курса беларускай мовы 
для пачатковых. 
2) Прааналізаваць канспекты урокаў 
уступнага моўнага курса. 
3) Падабраць дыдактычны матэрыял да 
аднаго з урокаў уступнага моўнага курса. 

 
 

 
2 

 
 

Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі наву-
чання, пад-
ручнікі па 
бе-ларускай 
мо-ве 

асн. 
[4], [7], 
[2], [10], 

дад. 
[1], [2], 
[9] 

Канспект 
выкананых 
заданняў 

 

Практычныя заданні: 
1) Прааналізаваць відэазапіс ўрока беларускай 
мовы ў 1 класе школы з рускай мовай 
навучання 
2) Распрацаваць планы-канспекты урокаў 
беларускай мовы па тэмах “Гук [ў] і яго 
абазначэнне на пісьме”, “Значэнне слова” ў 2 
класе. 

  2 камп’ю-
тарная 
прагра-ма 
“Беларус-кая 
лексіка” 

асн. 
[4], [7], 
[2], [10], 

дад. 
[1], [2], 
[9] 

Праверка 
канспектаў 

урокаў 

   4.6 Выпрацоўка арфаграфічных уменняў і       
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навыкаў 
Практычныя заданні: 
1) На аснове аналізу метадычнай літаратуры 
скласці класіфікацыю арфаграфiчных 
практыкаванняў. 
2) Ахарактарызаваць этапы працы з 
арфаграфiчным правілам.  
3) На аснове аналізу метадычнай літаратуры 
вылучыць умовы выпрацоўкi арфаграфiчнага 
навыку.  
4) На аснове аналізу норм ацэнкі вынікаў 
вучэбнай дзейнасці вучняў 
агульнаадукацыйных устаноў па прадмеце 
“Беларуская мова” даць класiфiкацыю 
арфаграфічных памылак 
5) На аснове аналізу вучэбных дапаможнікаў 
(Н.У Антонава, Н.М. Антановіч “Памяткі па 
рабоце над памылкамі. 2 клас”, Н.А. Жыліч 
“Памяткі па рабоце над памылкамі”) назваць 
спосабы выпраўлення арфаграфічных 
памылак і шляхі іх папярэджання. 

 2 Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі 
навучання, 
падручнікі 
па 
беларускай 
мове 

асн. 
[4], [7], 
[2], [10], 

дад 
[1], [2], 
[9] 

Канспект 
выкананых 
заданняў 

 

5 
   5.1 

Методыка развіцця маўлення вучняў  
Навуковыя асновы методыкі развіцця 
маўлення 
Пытанні: 
1) Узаемаабумоўленасць і ўзаемасувязь мовы, 
маўлення, мыслення. 2) Віды маўлення. 3) 
Маўлен-чая дзейнасць. Віды маўленчай 
дзейнасці. 4) Мэты i змест працы па развiццi 
маўлення малодшых школьнiкаў. 5) Прынцыпы 
методыкі развіцця маў-лення. 6) Задачы 

 
 
2 

 
 
 

  
 
Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі 
навучання, 

 
 

асн. 
[4], [7], 
[2], [10], 

дад. 
[1], [3], 

[6] 
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развіцця маўлення вучняў. 7) Па-трабаванні 
да вуснага i пiсьмовага маўлення школьнікаў. 
8) Умовы паспяховага развіцця маўлення 
вучняў пачатковых класаў. 

падручнікі 
па 
беларускай 
мове, 
прэзентацыя 

   5.2 Напрамкі развіцця маўлення вучняў 
пачатковых класаў 
Практычныя заданні: 
1) Прааналізаваць відэазапіс ўрока літара-
турнага чытання ў ІІ класе па тэме 
“В. Вольскі “Паводка” і вылучыць прыёмы 
выпрацоўкі навыкаў літаратурнага 
вымаўлення, прыёмы арганізацыі слоўнікавай 
працы. 
2) На аснове аналізу метадычных 
дапаможнікаў (В.У.Протчанка, 
Я.М.Лаўрэль“Пераказы ў пачат-ковай школе”, 
В. І.Свірыдзенка, Н.У.Антонава Беларуская 
мова. 2- 4 класы. Навучальныя пераказы) 
ахарактарызаваць методыку работы па 
развіцці звязнага маўлення навучэнцаў 

 
 

 
2 

 
 

 
Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі 
навучання, 
падручнікі 
па 
беларускай 
мове, 
прэзентацыя 

 
 асн. 

[4], [7], 
[2], [9], 

[10], 
дад. 

[1], [3], 
[6]  

 
Канспект 

выкананых 
заданняў 

 

 Усяго за семестр 8 8 4    
4 курс, 8 семестр 

экзамен 
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ВУЧЕБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА  
завочная форма атрымання адукацыі (3,5 гады навучання) 

 
1 курс, 4 семестр 
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1 2 3 4 5 7 8 9 
1. 
   1.1 

Методыка навучання грамаце 
Сучасны гукавы аналітыка-сінтэтычны метад 
навучання грамаце 
Пытанні: 
1) Гукавы аналiтыка-сiнтэтычны метад 
навучання грамаце, яго адукацыйнае i 
выхавальнае значэнне. 2) Прыметы сучаснага 
метаду навучання грамаце. 3) Развiццё 
маўлення i мыслення пры навучаннi грамаце. 
4) Словаўтваральная, граматыч-ная i 
арфаграфiчная прапедэўтыка пры навучаннi 
грамаце. 5) Авалоданне нормамi 
лiтаратурнага вымаўлення. 6) Працэс 
навучання грамаце з улiкам перыядаў 
(падрыхтоўчы, асноўны, заключны). 7) 
Сучасны вучэбна-метадычны комплекс па 

 
2 

   
Буквар, 
праграма па 
беларускай 
мове для 
школ з 
беларускай 
мовай 
навучання, 
прэзентацыя 

 
асн. 

[4], [7], 
дад. 

[7], [8] 

 
Праверка 

канспектаў 
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навучанні грамаце. 
2. 
 
   2.1 

Методыка класнага і пазакласнага 
чытання 
Якасці паўнацэннага навыку чытання і шляхі 
яго выпрацоўкі 
Практычныя заданні: 
1) Ахарактарызаваць і падабраць прыёмы 
выпрацоўкi правiльнага чытання.  
2) Ахарактарызаваць і падабраць прыёмы 
выпрацоўкі навыку свядомага чытання.  
3) Ахарактарызаваць і падабраць прыёмы 
выпрацоўкi беглага чытання.  
4) Апісаць праверку i ўлiк уменняў i навыкаў  
чытання. 

 
 
 

 
 
2 

  
 
Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і бе-
ларускай 
мовамі наву-
чання, пад-
ручнікі па лі-
таратурным 
чытанні, 
відэаўрок 

 
 

асн. 
[4], [5], 
[7], [8], 

дад. 
[5] 

 
 

Канспект 
выкананых 
заданняў 

   2.2 Этапы працы з мастацкім творам 
Пытанні: 
1) Этапы працы з мастацкiм творам. 2) 
Задачы i характар заданняў пры чытаннi i 
аналiзе мастацкага твора. 3) Першаснае 
чытанне i праверка эмацыянальнага 
ўспрымання прачытанага. 4) Аналiз зместу 
твора ў адзiнстве з яго формай. 5) Гутарка 
як метад працы на ўроках лiтаратурнага 
чытання, яе вiды, формы правядзення. 6) Вiды 
вусных пераказаў, методыка iх правядзення. 
7) Падрыхтоўчая праца да пераказу, яе 
змест, характар заданняў i пытанняў. 8) 
Навучанне складанню плана прачы-танага 
тэксту. 9) Лiтаратурная творчасць вуч-няў 
пры чытаннi i аналiзе мастацкiх твораў: дра-

2   Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі 
навучання, 
падручнікі 
па літаратур-
ным чытанні 

асн. 
[4], [5], 
[7], [8], 

дад. 
[5] 

Праверка 
канспектаў 
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матызацыя i iнсцэнiраванне, апавяданні па 
анало-гii з прачытаным, дамыслiванне лёсу 
герояў, раз-вiццё пэўных падзей, што 
разглядалiся ў творы, складанне дыялогаў, 
невялiкiх казак, загадак. 10) Асноўныя тыпы 
ўрокаў лiтаратурнага чытання, iх 
структурныя кампаненты.  

Усяго за семестр 4 2   
2 курс, 3 семестр 

залік 
3. 
 
 
   3.1 

Методыка вывучэння асобных тэм 
школьнага курса беларускай мовы ў 
пачатковых класах 
Методыка вывучэння асноў фанетыкі і 
графікі. Фарміраванне афаграфічнага навыку 
пры вывучэнні фанетыкі 
Пытанні: 
1) Адукацыйнае і практычнае значэнне 
вывучэння фанетыкі і графікі. 2) Методыка 
працы над гукамі, літарамі, складам, 
націскам. 3) Вызначэнне гукавога і літарнага 
складу слова. 4) Знаёмства з алфавітам, 
фарміраванне ўмення карыстацца ім на 
практыцы. 5) Развіццё мыслення і маўлення 
дзяцей пры вывучэнні асноў фанетыкі і 
графікі. 6) Арфаэпiчныя памылкi, прычыны iх 
узнiкнення, прыёмы i спосабы папярэджання і 
выпраўлення. 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі 
навучання, 
падручнікі 
па 
беларускай 
мове 

 
 
 

 
 

асн. 
[4], [7], 
[2], [10], 

дад. 
[2д], [8д] 

 
 
 
 
 

Праверка 
канспектаў 

   3.2 Вывучэнне марфемнага складу слова. 
Фарміраванне арфаграфічнага навыку пры 
вывучэнні марфемнага складу слова 

 
 
 

2  
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[4], [7], 
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1) Ахарактарызаваць марфемны разбор як 
сродак асэнсаванага ўсведамлення марфемнай 
структуры слова.  
2) Апісаць прыёмы выпрацоўкі 
арфаграфiчнага навыку на аснове засваення 
марфемнай будовы слова.  
3) Ахарактарызаваць віды практыкаванняў 
для вывучэння марфемнай будовы слова і 
выпрацоўкі арфаграфічных навыкаў. 
4) Распрацаваць план-канспект ўрока 
беларускай мовы па тэме “Роднасныя словы. 
Корань слова”. 
5) Правесці і прааналізаваць урок па тэме 
“Роднасныя словы. Корань слова”. 

школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі 
навучання, 
падручнікі 
па 
беларускай 
мове, 
відэаўрок 

дад. 
[1], [2] 

   3.3 Методыка вывучэння элементаў марфалогіі ў 
пачатковых класах. Фарміраванне 
афаграфічнага навыку пры вывучэнні часцін 
мовы 
Пытанні: 
1) Задачы і змест працы па вывучэнні часцін 
мовы ў пачатковых класах. 2) Сiстэма 
вывучэння назоўнiка ў пачатковых класах, яе 
абгрунтаванне. 3) Сістэма вывучэння 
прыметніка ў 1–4 класах. 4) Сістэма 
вывучэння дзеяслова ў 1–4 класах: 
фарміраванне паняцця “дзеяслоў. 5) 
Асаблівасці вывучэння займенніка ў 
пачатковых класах. 6) Методыка працы над 
прыназоўнікамі і злучнікамі ў пачатковых 
класах. 7) Навучанне выкарыстанню ў 
маўленні граматычных канструкцый з 

 
 
 
2 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі 
навучання, 
падручнікі 
па 
беларускай 
мове 

 
 
 

асн. 
[4], [7], 
[2], [10], 

дад. 
[1], [2] 
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прыназоўнікамі і злучнікамі. 8) Асаблівасці 
вывучэння малодшымі школьнікамі прыслоўяў. 
9) Выпрацоўка арфаграфічнага навыку пры 
вывучэнні часцін мовы. 

   3.4 Вывучэнне элементаў сінтаксісу і пунктуацыі 
ў пачатковых класах 
Практычныя заданні: 
1) На аснове аналізу праграмы па беларускай 
мове ахарактарыхаваць сінтаксічны 
матэрыял у 1–4 класах(сказ, віды сказаў па 
інтанацыі і мэце выказвання, члены сказа, 
сувязь слоў у сказе, словазлучэнне, аднародныя 
члены сказа).  
2) На аснове аналізу праграмы па беларускай 
мове пералічыць сiнтаксiчныя веды, уменнi i 
навыкi, якiя павiнны набыць вучнi пры 
засваеннi часцiн мовы.  
3) Распрацаваць сістэму практыкаванняў па 
выпрацоўцы ў малодшых школьнікаў пунктуа-
цыйных навыкаў пры вывучэнні аднародных 
членаў сказа. 
4) Распрацаваць план-канспект урока па тэме 
“Вызначэнне слоў, якія абазначаюць пра каго 
ці пра што гаворыцца ў сказе і што 
гаворыцца” 

 
 

 
2 

 
 

Праграмы па 
беларускай 
мове для 
школ з 
рускай і 
беларускай 
мовамі 
навучання, 
падручнікі 
па 
беларускай 
мове 

асн. 
[4], [7], 
[2], [10], 

дад. 
[1], [2], 
[9] 

Праверка 
канспектаў 

урокаў 

   3.5 Вывучэнне беларускай мовы ў школах з 
рускай мовай навучання 
Практычныя заданні: 
1) Прааналізаваць відэазапіс ўрока беларускай 
мовы ў 1 класе школы з рускай мовай 
навучання 

 
 

 
 

 
2 

Праграмы і 
падручнікі 
па 
беларускай 
мове, 
камп’ютэрна

асн. 
[4], [7], 
[2], [10], 

дад. 
[1], [2], 

[9] 

Праверка 
канспектаў 

урокаў 
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2) Распрацаваць планы-канспекты урокаў 
беларускай мовы па тэмах “Гук [ў] і яго 
абазначэнне на пісьме”, “Значэнне слова” ў 2 
класе. 

я праграма 
“Беларуская 
лексіка” 

4 
   4.1 

Методыка развіцця маўлення вучняў  
Навуковыя асновы методыкі развіцця 
маўлення 
Пытанні: 
1) Узаемаабумоўленасць і ўзаемасувязь мовы, 
маўлення, мыслення. 2) Віды маўлення. 3) 
Маўленчая дзейнасць. Віды маўленчай 
дзейнасці. 4) Мэты i змест працы па развiццi 
маўлення малодшых школьнiкаў. 5) Прынцыпы 
методыкі развіцця маўлення. 6) Задачы 
развіцця маўлення вучняў. 7) Патрабаванні да 
вуснага i пiсьмовага маўлення школьнікаў. 8) 
Умовы паспяховага развіцця маўлення вучняў 
пачатковых класаў. 

 
 
2 

 
 
 

  
 
Праграмы і 
падручнікі 
па 
беларускай 
мове, 
прэзентацыя 

 
 

асн. 
[4], [7], 
[2], [10], 

дад. 
[1], [3], 

[6] 

 
 

Праверка 
канспектаў 

 Усяго за семестр 6 4 2    
2 курс, 4 семестр 

экзамен 
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Я. М. Івашуціч [і інш.] ; пад. рэд. А. П. Шанько. – Мiнск : Выш. шк., 1986. – 
407 с. 

6. Падгайскі, Л. П. Методыка беларускай мовы: Граматыка, 
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Нац. ін-т адукацыі, 2002. – 211 с. 

 
Дадатковая 
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5. Нетрадыцыйныя падыходы да навучання мове і чытанню 
малодшых школьнікаў : вучэб.-метад. рэкамендацыі для студэнтаў 
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6. Падгайскі, Л. П. Развіццё мовы вучняў пачатковых класаў / 
Л. П. Падгайскі, Я. М. Івашуціч. – Мінск : Нар. асвета, 1979. – 102 с. 
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ПЕРАЛІК ЛАБАРАТОРНЫХ РАБОТ 
1. Урокі навучання грамаце ў асноўны перыяд. 
2. Урокі чытання і аналізу апавяданняў. 
3. Урокі мовы па раздзеле “Гукі мовы. Літары” ў 2 класе. 
4. Урокі беларускай мовы ў школах з рускай мовай навучання. 
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Характарыстыка інавацыйных падыходаў да выкладання 
вучэбнай дысцыпліны 

Вывучэнне дысцыпліны “Методыка выкладання беларускай мовы і 
літаратурнага чытання” прадугледжвае наступныя віды дзейнасці: 

а) вучэбную: вывучэнне тэарэтычных асноў методыкі выкладання 
беларускай мовы і літаратурнага чытання ў пачатковых класах, 

б) навукова-педагагічную: вывучэнне перадавога педагагічнага вопыту 
ў выкладанні беларускай мовы на першай ступені агульнай сярэдняй 
адукацыі, 

в) практычную: асваеннне прадуктыўных педагагічных метадаў і 
прыёмаў выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання ў пачатковых 
класах. 

На лекцыйных занятках выкладаюцца асноўныя палажэнні і тэрміны, 
неабходныя для засваення матэрыялу дысцыпліны. Выклад асноўнага 
лекцыйнага матэрыялу суправаджаецца камп’ютарнымі прэзентацыямі. 

Практычныя заняткі праводзяцца з выкарыстаннем актыўных і 
інтэрактыўных метадаў педагагічнага ўзаемадзеяння, сярод якіх праектная 
дзейнасць, ролевыя гульні, круглыя сталы і інш. Рыхтуючыся да практычных 
заняткаў, студэнты ўключаюцца ў групавыя формы ўзаемадзеяння, рыхтуюць 
тэматычныя паведамленні, распрацоўваюць планы-канспекты і фрагменты 
ўрокаў, вучацца планаваць і арганізоўваць сваю самастойную работу, весці 
дыялог і адстойваць свой пункт погляду. 

 
 

Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі і выкананні 
самастойнай работы студэнтаў 

Самастойная работа з’яўляецца спецыфічным педагагічным сродкам 
арганізацыі і кіравання самастойнай дзейнасцю студэнтаў у вучэбным 
працэсе. Самастойная работа студэнтаў (СРС) фарміруе гатоўнасць да 
самаадукацыі, стварае базу неперарыўнай адукацыі, магчымасць пастаянна 
павышаць сваю кваліфікацыю. 

Мэта самастойнай работы – садзейнічаць аптымальнаму засваенню 
студэнтамі вучэбнага матэрыялу, развіваць іх пазнавальную актыўнасць, 
рыхтаваць да самаадукацыі. 

Задачы самастойнай работы: 
- паглыбленне і сістэматызацыя ведаў, 
- пастаноўка і рашэнне пазнавальных задач, 
- развіццё аналітыка-сінтэтычных здольнасцей разумовай 

дзейнасці, уменняў працаваць з рознай па аб’ёме інфармацыяй, вучэбнай і 
навуковай літаратурай, 

- практычнае прымяненне ведаў, уменняў, 
- развіццё навыкаў арганізацыі самастойнай вучэбнай працы і 

кантролю за яе эфектыўнасцю. 
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Арганізацыя СРС можа ўключаць у сябе наступныя тэхналагічныя 
складальнікі: 

1) адбор мэт самастойнай работы. Падставамі адбору мэт з’яўляюцца 
мэты, вызначаныя адукацыйным стандартам і вучэбнай праграмай 
дысцыпліны; 

2) адбор зместу СРС. Падставамі адбору зместу самастойнай работы 
з’яўляюцца адукацыйны стандарт, крыніцы самаадукацыі (літаратура, 
самааналіз), індывідуальна-псіхалагічныя асаблівасці студэнтаў 
(абучальнасць, абучанасць, інтэлект, матывацыя, асаблівасці вучэбнай 
дзейнасці); 

3) канструяванне заданняў. Заданні для самастойнай работы павінны 
адпавядаць мэтам рознага ўзроўню, адлюстроўваць змест дысцыпліны, якая 
вывучаецца, уключаць розныя віды і ўзроўні пазнавальнай дзейнасці 
студэнтаў; 

4) арганізацыя кантролю. Уключае ўважлівы адбор сродкаў кантролю, 
вызначэнне этапаў, распрацоўку індывідуальных форм кантролю. 

Для эфектыўнасці СРС неабходна выканаць шэраг умоў: 
1) забяспечыць правільнае спалучэнне аб’ёмаў аўдыторнай і 

самастойнай работы; 
2) метадычна правільная арганізацыя работы; 
3) забеспячэнне студэнта неабходнымі метадычнымі матэрыяламі; 
4) кантроль за арганізацыяй і ходам самастойнай работы і сродкаў 

заахвачвання студэнта за якаснае яе выкананне. 
Для СРС прапануюцца заданні па тэмах, асноўны матэрыял якіх 

разгледжаны на аўдыторных занятках, індывідуальныя заданні закліканыя 
пашырыць кругагляд студэнтаў, паглыбіць іх веды, развіць уменні даследчай 
дзейнасці, праявіць элементы творчасці. 

Пры вывучэнні дысцыпліны арганізацыя СРС уяўляе адзінства 
ўзаемазвязаных форм: 

- аўдыторная самастойная работа (на лекцыях, практычных 
занятках), якая здзяйсняецца пад непасрэдным кіраўніцтвам выкладчыка; 

- пазааўдыторная самастойная работа (па-за раскладам: на 
кансультацыях па вучэбных пытаннях, у ходзе творчых кантактаў, пры 
выкананні студэнтам вучэбных і творчых задач, пры ліквідацыі 
запазычанасцей, пры выкананні індывідуальных заданняў і г.д.). 

СРС можа быць індывідуальнай, парнай і групавой. Для эфектыўнай 
вучобы студэнт павінен валодаць метадамі планавання і арганізацыі 
самастойнай работы з вучэбным матэрыялам, навыкамі самаадукацыі. 

Віды самастойнай работы разнастайныя: 
- падрыхтоўка і напісанне рэфератаў, анатацый, эсэ і іншых 

пісьмовых работ на зададзеныя тэмы; 
- падбор і аналіз літаратурных крыніц; 
- распрацоўка і складанне схем, табліц; 
- падрыхтоўка фрагментаў і канпектаў урокаў. 
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СРС студэнтаў адбываецца ў форме дзелавога ўзаемадзеяння: студэнт 
атрымлівае непасрэдныя рэкамендацыі выкладчыка аб арганізацыі і змесце 
самастойнай дзейнасці, выкладчык выконвае функцыю кіравання (праз улік, 
кантроль і карэкцыю памылковых дзеянняў) і ацэнку вынікаў. 

 
Пералік сродкаў, што выкарыстоўваюцца для дыягностыкі 

вынікаў вучэбнай дзейнасці 
Для дыягностыкі кампетэнцый, выяўлення вучэбных дасягненняў 

студэнтаў у працэсе вывучэння вучэбнай дысцыпліны “Методыка 
выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання”прадугледжваецца 
прамежкавая і выніковая ацэнка. 

Асноўным сродкам дыягностыкі засваення ведаў і авалодання 
неабходнымі ўменнямі і навыкамі па вучэбнай дысцыпліне з’яўляюцца 
індывідуальнае і франтальнае апытванне і праверка заданняў розных тыпаў 
(у тым ліку распрацоўкі планаў-канспектаў урокаў), якія выконваюцца ў 
межах гадзін, адведзеных на практычныя заняткі і самастойную работу 
студэнтаў. 

У працэсе прамежкавай дыягностыкі ведаў па дысцыпліне 
прадугледжваецца вуснае і пісьмовае паведамленне, кантрольныя работы, 
тэсціраванне, залік. 

Выніковая ацэнка кампетэнцый прадугледжвае правядзенне экзамену. 
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КРЫТЭРЫІ АЦЭНКІ 
ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ СТУДЭНТАЎ 

 
Адзнака 
ў балах Крытэрыі 

1 
(адзін) 

не 
залічана 

Адсутнасць ведаў і кампетэнцый ў межах адукацынага стандарта 
вышэйшай адукацыі. Адмаўленне ад адказу. Нез’яўленне на 
атэстацыю без уважлівай прычыны. 

2 
(два) 

не 
залічана 

Фрагментарныя веды ў межах адукацынага стандарта вышэйшай 
адукацыі. Веданне асобных літаратурных крыніц, рэкамендаваных 
вучэбнай праграмай установы вышэйшай адукацыі па вучэбнай 
дысцыпліне. Няўменне выкарыстоўваць навуковую тэрміналогію 
вучэбнай дысцыпліны, наяўнасць у адказе грубых, лагічных памылак. 
Пасіўнасць на практычных і лабараторных занятках, нізкі ўзровень 
культуры выканання заданняў. 

3 
(тры) 

не 
залічана 

Недастаткова поўны аб’ём ведаў ў межах адукацынага стандарта 
вышэйшай адукацыі. Веданне часткі асноўнай літаратуры, 
рэкамендаванай вучэбнай праграмай установы вышэйшай адукацыі па 
вучэбнай дысцыпліне. Выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, выклад 
адказу на пытанні з істотнымі, лагічнымі памылкамі. Слабае 
валоданне інструментарыем вучэбнай дысцыпліны, некампетэнтнасць 
у рашэнні стандартных (тыповых) задач. Няўменне арыентавацца ў 
асноўных тэорыях, канцэпцыях і напрамках методыкі выкладання 
мовы і літаратурнага чытання. Пасіўнасць на практычных і 
лабараторных занятках, нізкі ўзровень культуры выканання заданняў. 

4 
(чатыры) 

 
залічана 

Дастатковы аб’ём ведаў ў межах адукацынага стандарта вышэйшай 
адукацыі. Засваенне асноўнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай 
праграмай установы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне. 
Выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, лагічна выклад адказу на 
пытанні, уменне рабіць вывады без істотных памылак. Валоданне 
інструментарыем вучэбнай дысцыпліны, уменне яго выкарыстоўваць 
у рашэнні стандартных (тыповых) задач. Уменне пад кіраўніцтвам 
выкладчыка рашаць стандартныя (тыповыя) задачы. Уменне 
арыентавацца ў асноўных тэорыях, канцэпцыях і напрамках методыкі 
выкладання мовы і літаратурнага чытання і даваць ім ацэнку. Праца 
пад кіраўніцтвам выкладчыка на практычных, лабараторных занятках, 
дапушчальны ўзровень культуры выканання заданняў. 
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5 
(пяць) 

залічана 

Дастатковыя веды ў аб’ёме вучэбнай праграмы ўстановы вышэйшай 
адукацыі па вучэбнай дысцыпліне. Выкарыстанне навуковай 
тэрміналогіі, лагічна правільны выклад адказу на пытанні, уменне 
рабіць вывады. Валоданне інструментарыем вучэбнай дысцыпліны, 
уменне яго выкарыстоўваць у рашэнні вучэбных і прафесійных задач. 
Здольнасць самастойна прымяняць тыповыя рашэнні ў межах 
вучэбнай праграмы ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай 
дысцыпліне. Засваенне асноўнай літаратуры, рэкамендаванай 
вучэбнай праграмай. Уменне арыентавацца ў базавых тэорыях, 
канцэпцыях і напрамках методыкі выкладання мовы і літаратурнага 
чытання і даваць ім параўнальную ацэнку. Самастойная праца на 
практычных, лабараторных занятках, фрагментарны ўдзел у групавых 
абмеркаваннях, дастатковы ўзровень культуры выканання заданняў. 

6 
(шэсць) 
залічана 

Дастаткова поўныя і стэматызаваныя веды ў аб’ёме вучэбнай 
праграмы ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне. 
Выкарыстанне неабходнай навуковай тэрміналогіі, лагічна правільны 
выклад адказу на пытанні, уменне рабіць абагульненні і 
абгрунтаваныя вывады. Валоданне інструментарыем вучэбнай 
дысцыпліны, уменне яго выкарыстоўваць у рашэнні вучэбных і 
прафесійных задач. Здольнасць самастойна прымяняць тыповыя 
рашэнні ў межах вучэбнай праграмы ўстановы вышэйшай адукацыі 
па вучэбнай дысцыпліне. Засваенне асноўнай літаратуры, 
рэкамендаванай вучэбнай праграмай. Уменне арыентавацца ў базавых 
тэорыях, канцэпцыях і напрамках методыкі выкладання мовы і 
літаратурнага чытання і даваць ім параўнальную ацэнку. Актыўная 
самастойная праца на практычных, лабараторных занятках, 
перыядычны ўдзел у групавых абмеркаваннях, высокі ўзровень 
культуры выканання заданняў. 

7 
(сем) 

залічана 

Сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах 
вучэбнай праграмы ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай 
дысцыпліне. Выкарыстанне навуковай тэрміналогіі (у тым ліку на 
замежнай мове), лагічна правільны выклад адказу на пытанні, уменне 
рабіць абгрунтаваныя вывады і абагульненні. Валоданне 
інструментарыем вучэбнай дысцыпліны, уменне яго выкарыстоўваць 
у пастаноўцы і рашэнні навуковых і прафесійных задач. Свабоднае 
валоданне тыповымі рашэннямі ў межах вучэбнай праграмы ўстановы 
вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне. Засваенне асноўнай і 
дадатковай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай. Уменне 
арыентавацца ў асноўных тэорыях, канцэпцыях і напрамках методыкі  
выкладання мовы і літаратурнага чытання і даваць ім аналітычную 
ацэнку. Самастойная праца на практычных, лабараторных занятках, 
удзел у групавых абмеркаваннях, высокі ўзровень культуры 
выканання заданняў 

8 
(восем) 
залічана 

Сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах 
вучэбнай праграмы ў аб’ёме вучэбнай праграмы ўстановы вышэйшай 
адукацыі па вучэбнай дысцыпліне. Выкарыстанне навуковай 
тэрміналогіі (у тым ліку на замежнай мове), лагічна правільны выклад 
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адказу на пытанні, уменне рабіць абгрунтаваныя вывады і 
абагульненні. Валоданне інструментарыем вучэбнай дысцыпліны 
(метадамі комплекснага аналізу, тэхнікай інфармацыйных 
тэхналогій), уменне яго выкарыстоўваць у пастаноўцы і рашэнні 
навуковых і прафесійных задач. Здольнасць самастойна вырашаць 
складаныя праблемы ў  межах вучэбнай праграмы ўстановы 
вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне. Засваенне асноўнай і 
дадатковай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай. Уменне 
арыентавацца ў тэорыях, канцэпцыях і напрамках методыкі 
выкладання мовы і літаратурнага чытання і даваць ім аналітычную 
ацэнку. Актыўная самастойная праца на практычных, лабараторных 
занятках, сістэматычны ўдзел у групавых абмеркаваннях, высокі 
ўзровень культуры выканання заданняў.  

9 
(дзевяць) 
залічана 

Сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах 
вучэбнай праграмы. Дакладнае выкарыстанне навуковай тэрміналогіі 
(у тым ліку на замежнай мове), лагічна правільны выклад адказу на 
пытанні. Валоданне інструментарыем вучэбнай дысцыпліны, уменне 
яго эфектыўна выкарыстоўваць у пастаноўцы і рашэнні навуковых і 
прафесійных задач. Здольнасць самастойна і творча вырашаць 
складаныя праблемы ў нестандартнай сітуацыі ў межах вучэбнай 
праграмы. Поўнае засваенне асноўнай і дадатковай літаратуры, 
рэкамендаванай вучэбнай праграмай. Уменне арыентавацца ў 
тэорыях, канцэпцыях і напрамках методыкі выкладання мовы і 
літаратурнага чытання і даваць ім аналітычную ацэнку. 
Сістэматычная, актыўная самастойная праца на практычных, 
лабараторных занятках, творчы ўдзел у групавых абмеркаваннях, 
высокі ўзровень культуры выканання заданняў. 

10 
(дзесяць) 
залічана 

Сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах 
вучэбнай праграмы, па асноўных пытаннях, якія выходзяць за яе 
межы. Дакладнае выкарыстанне навуковай тэрміналогіі (у тым ліку на 
замежнай мове), лагічна правільны выклад адказу на пытанні. 
Бездакорнае валоданне інструментарыем вучэбнай дысцыпліны, 
уменне яго эфектыўна выкарыстоўваць у пастаноўцы і рашэнні 
навуковых і прафесійных задач. Выразная здольнасць самастойна і 
творча вырашаць складаныя праблемы ў нестандартнай сітуацыі. 
Поўнае і глыбокае засваенне асноўнай і дадатковай літаратуры па 
дысцыпліне. Уменне свабодна арыентавацца ў тэорыях, канцэпцыях і 
напрамках методыкі выкладання мовы і літаратурнага чытання і 
даваць ім аналітычную ацэнку, выкарыстоўваць навуковыя дасягненні 
іншых дысцыплін. Творчая самастойная праца на практычных, 
лабараторных занятках, актыўны ўдзел у групавых абмеркаваннях, 
высокі ўзровень культуры выканання заданняў  
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ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ 
“Методыка выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання” 

з іншымі дысцыплінамі спецыльнасці 
 

Назва вучэбнай 
дысцыпліны, з 

якой патрабуецца 
ўзгадненне 

Назва кафедры Прапановы аб 
зменах у змесце 

вучэбнай 
праграмы 
ўстановы 

вышэйшай 
адукацыі па 
вучэб-най 

дысцыпліне 

Рашэнне, 
прынятае 

кафедрай, якая 
распрацавала 

вучэбную 
праграму (з 

указаннем даты і 
нумара 

пратакола) 
“Методыка 
выкладання 
беларускай мовы 
ў сярэдняй 
школе”  

Беларускага і 
рускага 
мовазнаўства 

Змест праграм 
узгоднены на 
стадыі 
распрацоўкі 

 
Пратакол № 11  
ад 07.04.2016 

“Методика 
преподавания 
русского языка и 
литературного 
чтения” 

Беларускага і 
рускага 
мовазнаўства 

Змест праграм 
узгоднены на 
стадыі 
распрацоўкі 

 
Пратакол № 11  
ад 07.04.2016 
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