


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛАЎЛЯЮЧЫ МАТЧЫНА СЛОВА: 

ПЕДАГАГІЧНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ Ў МЕТОДЫЦЫ ВЫКЛАДАННЯ 

БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ 

 

Анатаваны бібліяграфічны спіс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Віцебск, 2019 

 

 

 

 

УСЛАЎЛЯЮЧЫ МАТЧЫНА СЛОВА: 

ПЕДАГАГІЧНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ Ў МЕТОДЫЦЫ ВЫКЛАДАННЯ 

БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ 

 

Анатаваны бібліяграфічны спіс 

 

 

 

 

 

Складальнік Фенчанка Наталля Віктараўна 

Адказны за выпуск Т. М. Адамян 

Камп’ютарная вёрстка А. В. Юпатавай 

Мастацкае афармленне Т. Л. Завядзеевай 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тыраж 3 экз. 

Надрукавана на ксераксе ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна» 

210601 г. Віцебск, вул. Леніна, д. 8а 

E-mail: vlib@vlib.by 

  



  УДК 011/016 : 372.8 

ББК 91.9 : 74.268.0(=411.3)  

         У75 

 

 

Складальнік Н. В. Фенчанка 

Рэдакцыйная калегія: 

В. М. Камендантава (адказ. рэд.), В. М. Аўсяннікава 

Адказны за выпуск Т. М. Адамян 

 

Услаўляючы матчына слова : педагагічныя тэхналогіі ў 

методыцы выкладання беларускай мовы і літаратуры : анатаваны 

бібліяграфічны спіс / ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна», 

Інфармацыйна-бібліяграфічны аддзел ; [склад. Н. В. Фенчанка]. – Віцебск, 

2019. –  64 с. 

 
Неабходнасць павышэння эфектыўнасці вучэбнага працэсу ў апошні час стала 

відавочнай, асабліва таго яго боку, які звязаны з гуманізацыяй адукацыі, развіццём 

асобаснага патэнцыялу вучня. На сучасным этапе мадэрнізацыі агульнаадукацыйнай 

школы, ва ўмовах пераходу на новы змест навучання перад педагогамі ўзнікае шэраг 

пытанняў: якім павінен быць урок? Якое месца адведзена адукацыйным тэхналогіям у 

вучэбным працэсе? Як настаўніку змяніць падыход да выкладання прадмета? 

У прапанаваным бібліяграфічным дапаможніку адлюстраваны выданні з 

фондаў Віцебскай абласной бібліятэкі імя У. І. Леніна, якія прысвечаны 

педагагічным інавацыям у методыцы выкладанні беларускай мовы і літаратуры, а 

таксама знаёмяць з новымі тэхналогіямі, якія выкарыстоўваюцца настаўнікамі-

філолагамі ў сучасным адукацыйным працэсе. 

Дадзены бібліяграфічны спіс адрасаваны настаўнікам беларускай мовы і 

літаратуры, студэнтам філалагічных факультэтаў ВНУ, метадыстам устаноў павышэння 

педагагічнай кваліфікацыі, а таксама тым, хто цікавіцца вызначанымі пытаннямі. 
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педагогу». – 2011. – № 8. – С. 13–18. 
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Тэкст, яго стылі і тыпы». 

360. Ярмашэвіч, А. М. Конкурсная праграма «У госці да 
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  АД СКЛАДАЛЬНІКА 

 

Хто, паважаючы старое, спасцігае новае, 

Той можа быць настаўнікам. 

  Канфуцый 

 

З пачатку свайго існавання сістэма адукацыі, як спецыяльны 

сацыяльны інстытут грамадства, была вымушана пастаянна вырашаць два 

прынцыповыя пытанні: чаму вучыць і як вучыць. Сёння гэтыя пытанні 

трансфармаваліся ў дзве асноўныя праблемы педагогікі – змест адукацыі і 

адукацыйныя тэхналогіі. 

Неабходнасць павышэння эфектыўнасці вучэбнага працэсу ў 

апошні час стала відавочнай, асабліва таго яго накірунку, які звязаны з 

гуманізацыяй адукацыі, развіццём асобаснага патэнцыялу вучня. 

Прычыны пошукаў змен у працэсе навучання школьным дысцыплінам 

наступныя. 

Па-першае, гэта зніжэнне матывацыі навучання. Паводле даных 

сацыялагічных апытанняў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 

вучацца з цікавасцю і стараюцца вучыцца як мага лепш каля 26 % вучняў 

9–11-х класаў. Наведваюць школу па неабходнасці – 30 %, для 7 % вучняў 

8–11-х класаў школа – «мука», «казарма». У 27 % не хапае часу на 

выкананне дамашніх заданняў. Адной з матывацый быў названы СТРАХ 

(атрымаць дрэнную адзнаку, «праваліцца» на выпускным экзамене, страх 

перад бацькамі, настаўнікам і інш.). 

Па-другое, перагрузкі. Сярэдняя працягласць навучальнага дня 

для вучняў 9–10-х класаў складае ад 11 да 14 гадзін. Многія школьнікі 

скардзяцца на розныя фізічныя недамаганні (санлівасць, 

раздражняльнасць, галаўны боль, бяссонніцу і г. д.). 

Па-трэцяе, вынікі навучання, якія не задавальняюць як саміх 

навучэнцаў, так і іх бацькоў. Асабліва выразна гэта прасочваецца ў 

неабходнасці дадатковага навучання з рэпетытарамі, як правіла, у апошнія 

А. В. Маслова. – Минск : Экоперспектива, 2006. – 90 с. 

344. Навумчык, В. М. Літаратурны турнір : для вучняў 6-га класа /  

В. М. Навумчык, М. І. Навумчык // Беларуская мова і літаратура. Серыя 

«У дапамогу педагогу». – 2018. – № 4. – С. 8–11. 

345. Нестандартныя ўрокі па беларускай мове і літаратуры: 5–11 кл. : 

дапам. для настаўнікаў / А. М. Евіч [і інш.]. – Мазыр : Белы Вецер, 2009. – 

158 с. – (З вопыту работы). 

346. Папёл, С. П. Урок-конкурс «Красуй, родная мова!»: 

выкарыстанне актыўных метадаў навучання ў пазаўрочнай дзейнасці па 

беларускай мове і літаратуры / С. П. Папёл // Народная асвета. – 2019. – 

№ 8. – С. 68–70. 

347. Пахвалёная, А. К. Літаратурна-краязнаўчы калейдаскоп 

«Хто самы ўважлівы чытач?» : конкурс уважлівых і начытаных для вучняў 

6–8-х класаў / А. К. Пахвалёная // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У 

дапамогу педагогу». – 2014. – № 4. – С. 57–63. 

348. Пахвалёная, А. К. Хто самы ўважлівы чытач : конкурс для 

вучняў 7–8-х класаў / А. К. Пахвалёная // Беларуская мова і літаратура. 

Серыя «У дапамогу педагогу». – 2011. – № 4. – С. 60–61. 

349. Прышчэпчык, С. П. Літаратурная гасцёўня «Спатканне дзвюх 

кніг» : творчая сустрэча з пісьменнікам / С. П. Прышчэпчык, Г. А. Богдан, 

А. М. Грынцэвіч // Народная асвета. – 2017. – № 8. – С. 56–59. 

350. Руцкая, А. В. Новыя формы ўрокаў па беларускай 

літаратуры / А. В. Руцкая // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У 

дапамогу педагогу». – 2011. – № 11. – С. 44–47. 

Разгледжаны вопыт укаранення новых адукацыйных тэхналогій у 

практыку работы настаўнікаў беларускай літаратуры. 

351. Сірачэнка, Т. А. «Па волі лёсу беларус» : літаратурна-

музычная гасцёўня па вывучэнні творчасці Максіма Багдановіча: 

пазакласная дзейнасць з элементамі даследавання / Т. А. Сірачэнка //  

Народная асвета. – 2019. – № 4. – С. 42–45. 

352. Суравец, І. А. Нашы песняры : турнір знаўцаў, прысвечаны 
4 61 



  два гады (10–11 класы) навучання ў школе, бо, на жаль, базавымі, 

агульнаўстаноўленымі ведамі авалодваюць не ўсе вучні і далёка не ў 

поўным аб’ёме, паколькі адсутнічае арганізацыя працэсу навучання ў 

адпаведнасці з індывідуальнымі асаблівасцямі вучняў успрымаць, 

засвойваць праграмны матэрыял. З другога боку, вынікі навучання не 

адпавядаюць і задачам навучання ў агульнаадукацыйнай школе. 

Зразумела, што знаёмства з тэхналогіямі навучання, авалоданне 

імі – гэта яшчэ не выхад, не панацэя ад усіх бед і недахопаў навучання ў 

школе, бо неабходна прытрымлівацца, у першую чаргу, сістэмы 

кіравальна-педагагічнай дзейнасці па развіцці асобы вучня сродкамі 

свайго прадмета. 

Упершыню тэрмін «педагагічная тэхналогія» ўпамінаецца ў 20-я гг. 

ХХ стагоддзя ў працах па педалогіі, заснаваных на выніках даследаванняў 

па рэфлексалогіі (І. П. Паўлаў, В. М. Бехцераў, А. А. Ухтомскі). У гэты ж 

час распаўсюджваецца паняцце «педагагічная тэхніка», якое было 

вызначана як сукупнасць прыёмаў і сродкаў, накіраваных на дакладную і 

эфектыўную арганізацыю вучэбных заняткаў. 

У 1989 г. вядомы дыдакт М. В. Кларын вызначыў два ўзроўні 

тэхналагізацыі ў педагогіцы: 

1) тэхналогія навучання;  

2) педагагічная, ці адукацыйная тэхналогія. 

Пад першым узроўнем разумелася канструяванне сістэм масавай 

адукацыі і прафесійнай падрыхтоўкі па канкрэтных дысцыплінах. 

Пад другім – выяўленне прынцыпаў і спосабаў аптымізацыі 

адукацыйнага працэсу ў цэлым, кантролю і ацэнкі яго вынікаў. 

У наш час ва ўспрыманні і ўжыванні тэрміна педагагічная 

тэхналогія існуе некалькі розных пазіцый. 

1. Педагагічныя тэхналогіі як распрацоўка і прымяненне сродкаў 

апаратуры, вучэбнага абсталявання і тэхнічных сродкаў навучання (ТСН). 

2. Педагагічная тэхналогія вызначаецца як працэс камунікацыі ці 

спосаб вучэбнай задачы, які ўключае прымяненне біхевіярыстычных 

дапамогу педагогу». – 2012. – № 8. – С. 51–57.  

335. Зубко, А. С. Моўны турнір : (9–11-я класы) / А. С. Зубко //  

Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2009. –

 № 4. – С. 57–59. 

336. Зубко, А. С. Тыдзень лексікі / А. С. Зубко // Беларуская мова 

і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2012. – № 6. – С. 51–64. 

337. Казека, А. Лінгвістычны батл : урок беларускай мовы ў 5-м 

класе) / А. Казека // Роднае слова. – 2019. – № 5. – С. 67–68. 

338. Корнева, А. Дарогі класікаў... : тэлемост (9–10-я класы) / 

А. Корнева, Н. Меньшэніна // Роднае слова. – 2017. – № 7. – С. 59–63.  

Прыведзена распрацоўка інтэграванага ўрока беларускай 

літаратуры і англійскай мовы па творчасці Я. Купалы і Я. Коласа. 

339. Лаўрэнка, Л. А. Хараство роднай прыроды ў пейзажнай 

замалёўцы І. Мележа «Першы іней» : інтэграваны ўрок, 6-ты клас / 

Л. А. Лаўрэнка, Н. М. Трошка // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У 

дапамогу педагогу». – 2011. – № 11. – С. 22–24. 

Прадстаўлены план-канспект урока. 

340. Малашук, Н. «Вобразная, вольная, пявучая мова беларуская 

мая» / Н. Малашук // Настаўніцкая газета. – 2005. – 30 сак. – С. 14–16. – 

(Дадатак: Адкрыты ўрок). 

Прапанавана распрацоўка ўрока развіцця мовы па тэме «Родная 

мова» ў 6-м класе ў выглядзе творчай майстэрні. 

341. Мароз, С. С. Беларуская мова ў сям’і славянскіх моў і моў 

народаў свету : урок-лекцыя з элементам гутаркі : 9-ты клас / С. С. Мароз, 

М. Ржавуцкая // Роднае слова. – 2011. – № 8. – С. 44–48. 

Прапанаваны план-канспект урока. 

342. Марук, І. А. Імкнуцца быць крэатыўнай асобай / І. А. Марук //  

Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2008. –

 № 12. – С. 21–23. 

Аб сучасных уроках настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры. 

343. Модельный урок : пособие для учителей / сост. 
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  метадаў і сістэмнага аналізу для паляпшэння навучання (В. П. Бяспалька, 

В. А. Сласценін, А. М. Кушнір). 

3. Педагагічная тэхналогія разглядаецца як абагуленая галіна 

ведаў, што займаецца канструяваннем аптымальных навучальных сістэм і 

абапіраецца на дадзеныя сацыяльных, кіравальных і прыродазнаўчых 

навук (В. В. Гузеева, Р. Каўфман, С. Ведэмер). 

Такім чынам, педагагічная (адукацыйная) тэхналогія разглядаецца 

як навукова-прыкладная дзейнасць, што задае стратэгію рэалізацыі 

глабальных мэт адукацыі, праектаванне ідэальнай тэарэтычнай мадэлі 

тэхналагізацыі адукацыі; гэта сістэма функцыянавання ўсіх кампанентаў 

педагагічнага працэсу, якая пабудавана на навуковай аснове, 

запраграмавана ў часе і ў прасторы і прыводзіць да намечаных вынікаў. 

Сёння адукацыйнай тэхналогіяй называецца таксама сістэма навуковай 

арганізацыі навучання і кантролю, якая грунтуецца на аснове перадавых 

дасягненняў педагогікі, псіхалогіі, на прымяненні новых формаў і метадаў 

навуковай арганізацыі вучэбна-выхаваўчага працэсу, на выкарыстанні 

разнастайных тэхнічных сродкаў навучання, на прымяненні камп’ютара, 

на аснове самастойнай работы школьніка пры навучанні і праверцы ведаў. 

Тэхналогія навучання ставіць сваёй мэтай праектаванне мадэлі 

тэхналагізацыі канкрэтнага вучэбнага працэсу ў межах асобнай 

дысцыпліны, г. зн. задае тактыку рэалізацыі стратэгіі задач адукацыі. Для 

вырашэння канкрэтызаваных дыдактычных задач і праектуецца пэўная 

тэхналогія навучання. Усе тэхналогіі навучання арыентаваны на практыку 

навучання і выхавання. 

На сённяшні дзень распрацаваны і практычна асвоены 

разнастайныя і шматлікія тэхналогіі навучання. 

Выкарыстанне ІКТ і мультымедыйных тэхналогій у 

выкладанні прадметаў гуманітарнага цыкла. Дзякуючы прымяненню 

такой камп’ютарнай тэхналогіі на сучасным уроку школьнік мае 

магчымасць успрымаць неабходную інфармацыю адначасова праз 

некалькі органаў пачуццяў, а не паслядоўна, як гэта звычайна бывае пры 

Прадстаўлена распрацоўка інтэграванага ўрока геаграфіі ў 

выглядзе даследчай завочнай экспедыцыі. 

327. Гаўрыленка, А. В. Купалаўскі баль : (для вучняў 9–11-х 

класаў) / А. В. Гаўрыленка // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У 

дапамогу педагогу». – 2017. – № 6. – С. 54–57. 

328. Дабравольская, Т. П. Падагульняльны ўрок-конкурс па тэме 

«Вусная народная творчасць» у 5-м класе / Т. П. Дабравольская // 

Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2018. – 

№ 6. – С. 25–28. 

329. Дзейка, А. І. Злучнік як службовая часціна мовы : 7-мы клас / 

А. І. Дзейка // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 

2011. – № 3. – С. 3–7. 

Прапанаваны план-канспект урока вывучэння новага матэрыялу. 

Форма ўрока – урок-блок. 

330. Дзейка, А. І. Пазакласныя мерапрыемствы да Тыдня 

беларускай мовы і літаратуры : лінгвістычны конкурс, 5–6-я класы / 

А. І. Дзейка // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 

2011. – № 11. – С. 52–54. 

331. Дзем’янчук, Л. А. Мінулае вучыць нас, як жыць 

сёння : (літаратурна-творчая гасцёўня, 9-ты клас) / Л. А. Дзем’янчук //  

Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2010. –

 № 11. –С. 53–56. 

332. Долмат, В. Урок-гульня «Мова. Маўленне», «Сінтаксіс», 

«Фанетыка і арфаэпія». 5-ты клас / В. Долмат // Роднае слова. – 2006. – 

№ 3. – С. 60–61. 

333. Жук, Т. Л. Медыя-ўрок – для больш эфектыўнай 

працы: вывучэнне адасобленых членаў сказа на ўроку беларускай мовы ў 

9-м класе / Т. Л. Жук // Народная асвета. – 2008. – № 11. – С. 53–55. 

334. Заяц, Т. У. Паэт з сузор’я Купалы і Коласа : літаратурная 

вечарына, прысвечаная 100-годдзю з дня нараджэння Максіма Танка (10–

11-я класы) / Т. У. Заяц // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У 
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  традыцыйным выкладанні. 

Мэта тэхналогіі праектнага навучання заключаецца ў 

забеспячэнні вучняў магчымасцю самастойна набываць веды з розных 

крыніц, навучыцца карыстацца імі для вырашэння новых пазнавальных і 

практычных задач, развіваць даследчыя ўменні і аналітычнае мысленне. 

Тэхналогія педагагічных майстэрняў была распрацавана 

французскімі педагогамі – прадстаўнікамі ЖФЭН (Groupe Francais 

d’Education Nouvelle – «Французская група новага выхавання»), а вытокі 

руху гэтай групы педагогаў звязаны з імёнамі знакамітых псіхолагаў 

П. Лажэвена, Анры Валона, Жана Піажэ і інш. 

Сутнасць тэхналогіі педагагічных майстэрняў заключаецца ў 

пабудове («адкрыцці») ведаў самімі вучнямі шляхам калектыўнай працы 

ва ўмовах развіццёвай прасторы. Пад развіццёвай прасторай мюцца на 

ўвазе аб’ектыўныя жыццёвыя сітуацыі, у якіх змешчаны ўсе неабходныя 

ўмовы для развіцця патрэбнасцей і здольнасцей вучняў. 

Прынцып методыкі М. Мантэсоры, якая заснавана на 

індывідуальным падыходзе педагога да дзіцяці з улікам асабістых 

магчымасцей кожнага, – «Дапамажы мне зрабіць гэта самому!». Цікавасць 

да яе сёння абумоўлена тым, што сучасная педагогіка ў цэлым грунтуецца 

на ўвазе да індывідуальнасці, на неабходнасці падрыхтоўкі падрастаючага 

пакалення да паспяховай дзейнасці ў грамадстве. На ўроках беларускай 

мовы і літаратуры паспяховае выкарыстанне сродкаў методыкі 

М. Мантэсоры абумоўлена наступным: такая работа спрыяе абуджэнню 

цікаўнасці дзяцей да прадмета, актывізацыі разумовай дзейнасці за кошт 

нестандартных сродкаў і форм працы, больш якаснаму засваенню 

інфармацыі і сістэматызацыі ведаў, пашырэнню слоўнікавага запасу, 

развіццю крэатыўнага мыслення і дробнай маторыкі, а таксама пазітыўна 

ўплывае на псіхалагічны настрой школьнікаў. 

Тэхналогія навучання як вучэбнага даследавання была апісана 

ў працах розных вучоных-педагогаў (Дж. Брунер, Д. Шваб, Х. Таб, 

Г. Альтшулер, М. Кларын і інш.) у 50–60-я гады ХХ ст. Аналізуючы 

ЗАВІТАЙЦЕ НА ЎРОК!: НЕТРАДЫЦЫЙНЫЯ ФОРМЫ  

ЎРОКАЎ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ 

 

321. Альфяровіч, А. М. Чытацкая канферэнцыя па п’есе 

Кандрата Крапівы «Хто смяецца апошнім» : (10-ты клас) / 

А. М. Альфяровіч // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2010. – № 10. – С. 43–46. 

322. Арлова, А. Г. Урок-экскурсія па горадзе беларускай 

мовы : (падагульненне вывучанага, 5-ты клас) / А. Г. Антонава //  

Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2009. –

 № 5. –С. 13–15. 

323. Балоцька, А. К. «Без іх імёнаў я Беларусь не ўяўляю...» : 

літаратурны вечар-конкурс да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і 

Якуба Куласа (10–11-я класы) / А. К. Балоцька // Беларуская мова і 

літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2012. – № 8. – С. 41–44. 

324. Важгурава, А. У. Экскурсія як сродак фарміравання 

патрыятычнай культуры на ўроках беларускай літаратуры / 

А. У. Важгурава, А. С. Апет // Современное образование Витебщины. – 

2018. – № 3. – С. 41–46. 

Абгрунтавана актуальнасць фарміравання патрыятычнай 

культуры ў школьнікаў праз правядзенне ўрокаў беларускай літаратуры ў 

форме экскурсіі. 

325. Віслабокава, Н. С. Урок беларускай мовы на сучасным 

этапе / Н. С. Віслабокава // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У 

дапамогу педагогу». – 2008. – № 12. – С. 10–12. 

326. Ганчар, С. С. Геаграфічнае становішча і гісторыя 

даследавання Афрыкі. Дзеепрыметнік як асобая форма дзеяслова: 

агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля : 

інтэграваны ўрок геаграфіі і беларускай мовы : даследчая завочная 

экспедыцыя / С. С. Ганчар, А. Ю. Карнач // Геаграфія. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2018. – № 2. – С. 46–50. 
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  «авангардныя дыдактычныя пошукі ў русле вучэбнага даследавання», 

М. Кларын выводзіць наступныя дыдактычныя патрабаванні да зместу 

навучання як даследавання: 

 у вучняў павінна ўзнікнуць пачуццё незадаволенасці 

існуючымі ўяўленнямі, неабходна, каб яны прыйшлі да адчування іх 

абмежаванасці, разыходжання з уяўленнямі навукоўцаў; 

 патрабуецца, каб новыя паняцці былі такімі, каб вучні ясна 

ўяўлялі іх змест. Гэта не азначае, што школьнікі павінны іх 

прытрымлівацца самі, верыць, што яны апісваюць рэальны свет; 

 новыя ўяўленні павінны быць праўдападобнымі ва ўспрыманні 

вучняў (патэнцыяльна дапушчальнымі, суадноснымі з іх ўяўленнямі пра 

свет); 

 каб вучні адмовіліся ад першасных уяўленняў, патрабуюцца 

сур’ёзныя прычыны. Новыя ідэі павінны быць значна больш карыснымі, 

чым старыя: спрыяць вырашэнню праблемы, весці да новых сэнсаў. 

Заснаваная ў 1919 годзе амерыканскім педагогам Х. Паркхерст 

педагогіка дальтан уяўляе сабой сістэму адносін, культуру вучэбнай 

працы, лад жыцця. Гэтая тэхналогія рэалізуецца праз сістэму 

індывідуальных творчых заданняў, лабараторную работу над заданнем, 

стварэнне атмасферы даверу, адказнасці, поспеху ў такіх арганізацыйных 

формах вучэбна-выхаваўчага працэсу, як дальтан-урок, дальтан-гадзіна, 

дальтан-дзень, дальтан-тыдзень, дальтан-канферэнцыя. Мэта дальтан-

тэхналогіі – забяспечыць індывідуалізаванае развіццё дзіцяці і стварыць 

умовы для фарміравання сацыяльнага вопыту вучня за кошт авалодання 

навыкамі супрацоўніцтва, адказнасці і самастойнасці ў адукацыйным 

працэсе. 

Пры вывучэнні мовы актыўна выкарыстоўваецца тэхналогія 

модульнага навучання, якая спрыяе асэнсаванаму засваенню матэрыялу, 

разуменню прычынна-выніковых сувязяў, прывівае культуру самастойнай 

працы. Модульнае навучанне ўзнікла як альтэрнатыва традыцыйнаму 

314. Пазняк, А. Г. Складаем сінтаксічныя адзінкі і выхоўваем 

павагу да традыцый : урок беларускай мовы ў 5-м класе з выкарыстаннем 

мнагамернай дыдактычнай тэхналогіі / А. Г. Пазняк // Народная асвета. –

 2008. – № 9. – С. 61–63. 

315. Пракаповіч, І. В. Займеннік як часціна мовы : (6-ты клас) / 

І. В. Пракаповіч // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2017. – № 2. – С. 6–9. 

Прапанавана распрацоўка ўрока з выкарыстаннем шматмернай 

дыдактычнай тэхналогіі. 

316. Рэянтовіч, Г. П. Методыка працы са шматмернымі 

дыдактычнымі інструментамі: інструменты шматмернай тэхналогіі на 

ўроках беларускай мовы ў 5-м класе / Г. П. Рэянтовіч // Беларуская мова і 

літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2013. – № 6. – С. 7–12. 

317. Салаўян, Н. У. Навучыць чытаць і разважаць: логіка-

сэнсавыя мадэлі на ўроку літаратуры: развіццё славесна-лагічнага 

мыслення вучняў 9–11-х класаў праз выкарыстанне шматмернай 

дыдактычнай тэхналогіі / Н. У. Салаўян // Народная асвета. – 2017. – 

№ 2. – С. 85–89. 

Прадстаўлена распрацоўка ўрока на тэму «Маладое пакаленне ў 

рамане Івана Шамякіна “Сэрца на далоні”. Сімвалічнасць назвы твора». 

318. Саўко, А. Фарміраванне навыкаў пазнавальнай дзейнасці 

праз выкарыстанне элементаў мнагамернай дыдактычнай тэхналогіі / 

А. Саўко // Роднае слова. – 2016. – № 8. – С. 54–55. 

319. Сіўко, А. У. Ад традыцыйнага навучання – да асобасна-

арыентаванага / А. У. Сіўко // Народная асвета. – 2010. – № 6. – C. 38–40. 

Шматмерная дыдактычная тэхналогія на ўроку беларускай мовы. 

320. Сякацкая, Л. В. Інструменты шматмернай дыдактычнай 

тэхналогіі на ўроках беларускай літаратуры / Л. В. Сякацкая // Беларуская 

мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2013. – № 6. – С. 51–55. 
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  яшчэ на пачатку 1960-х гг. у навучальных установах ЗША і Заходняй 

Еўропы. Сутнасць тэхналогіі заключаецца ў тым, што вучань працуе з 

праграмай, што складаецца з модуляў. 

Тэхналогія развіцця крытычнага мыслення скіравана на тое, 

каб абудзіць у вучняў даследчую, творчую актыўнасць, задзейнічаць тыя 

веды, што ўжо ёсць, і стварыць умовы для асэнсавання новага матэрыялу. 

Вельмі важна адысці ад пасіўнага слухання да актыўнай працы вучняў, 

што павышае эфектыўнасць заняткаў. Прыём развіцця крытычнага 

мыслення пад назвай шасцівугольнае навучанне ў апошні час стаў 

вельмі папулярным у школах Вялікабрытаніі. 

Такім чынам, толькі пералік некалькіх тыпаў тэхналогій 

навучання і раскрыццё іх сутнасці дазваляе выявіць накірункі і спосабы 

арганізацыі навучальнай дзейнасці вучняў з мэтай развіцця іх самастойнасці, 

творчасці, цікавасці да авалодання новым матэрыялам, новымі ведамі і 

асабліва да выпрацоўкі спосабаў самастойнага здабывання ведаў. 

У прапанаваным бібліяграфічным дапаможніку адлюстраваны 

выданні з фондаў Віцебскай абласной бібліятэкі імя У. І. Леніна, якія 

прысвечаны педагагічным інавацыям у методыцы выкладанні беларускай 

мовы і літаратуры, а таксама знаёмяць з новымі тэхналогіямі, якія 

выкарыстоўваюцца настаўнікамі-філолагамі ў сучасным адукацыйным працэсе. 

Крыніца пошуку інфармацыі пры складанні бібліяграфічнага 

спіса – электронны каталог бібліятэкі: базы даных «Кнігі», «Артыкулы». 

Храналагічны ахоп – з 1999 па 2019 год. Бібліяграфічны дапаможнік 

уключае 3 тэматычныя раздзелы: «Мець свой стыль навучання: 

укараненне інавацый у методыку выкладання беларускай мовы і 

літаратуры», «Тэхналогіі адкрыцця ведаў: сучасныя адукацыйныя 

тэхналогіі працэса навучання», які складаецца з 11 падраздзелаў: «Асобасна 

арыентаванае навучанне», «Гульнёвыя тэхналогіі навучання», «Інтэрактыўныя 

тэхналогіі навучання», «Інфармацыйна-камунікатыўныя тэхналогіі навучання», 

«Модульная тэхналогія навучання», «Праектнае навучанне», «Тэхналогіі 

здароўезберажэння», «Тэхналогія педагагічных майстэрняў», «Тэхналогія 

мовы з элементамі тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення праз чытанне 

і пісьмо (6-ты клас) / Н. Трыгубовіч // Роднае слова. – 2013. – № 12. – 

С. 43–44. 

312. Тумаш, Г. Чалавек і прырода : урок па апавяданні «Былі ў 

мяне мядзведзі» Уладзіміра Караткевіча з выкарыстаннем тэхналогіі 

крытычнага мыслення праз чытанне і пісьмо / Г. Тумаш // Роднае слова. –

 2008. – № 7. – С. 32–33. 

313. Чэркас, В. І. Выкарыстанне тэхналогіі развіцця крытычнага 

мыслення праз чытанне і пісьмо на ўроках беларускай мовы і літаратуры / 

В. І. Чэркас // Кіраванне ў адукацыі. – 2008. – № 3. – C. 46–51. 

 

 

ШМАТМЕРНАЯ ДЫДАКТЫЧНАЯ ТЭХНАЛОГІЯ 

 

Шматмерная дыдактычная тэхналогія – гэта тэхналогія 

нагляднага, сістэмнага, лагічнага, паслядоўнага, даступнага 

прадстаўлення, успрымання, перапрацоўкі, засваення, запамінання, 

прымянення вучэбнай інфармацыі. Дадзеную тэхналогію яшчэ называюць 

тэхналогіяй развіцця інтэлекту, мовы, сістэмнага мыслення і ўсіх відаў 

памяці. Мэта тэхналогіі – зніжэнне працаёмкасці, павышэнне 

эфектыўнасці дзейнасці настаўніка і навучэнцаў праз выкарыстанне 

шматмерных дыдактычных інструментаў, такіх як інтэлект-карты 

(ІК), або карты-памяці, аўтарам якіх з’яўляецца Тоні Б’юзен, англійскі 

псіхолаг, трэнер, пісьменнік, і логіка-сэнсавыя мадэлі (ЛСМ), аўтар якіх – 

В. Штэйнберг, расійскі вучоны, доктар тэхнічных навук. Інфармацыя ў ІК 

і ЛСМ фіксуецца не лінейна, а асацыятыўна, звязваючы думкі адна за 

адной у прасторы, таму што ў аснове іх складання пакладзены прынцып 

«радыяльнага мыслення». З дапамогай ЛСМ і ІК дзеці вучацца лагічна 

размяшчаць, структурыраваць і засвойваць навучальны матэрыял на 

высокім узроўні. 
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  праблемнага навучання», «Тэхналогія развіцця крытычнага мыслення» і 

«Шматмерная дыдактычная тэхналогія» і раздзел «Завітайце на ўрок!: 

нетрадыцыйныя формы ўрокаў беларускай мовы і літаратуры». 

Некаторыя падраздзелы папярэджваюцца невялікім тэматычным 

уступам. Унутры раздзелаў бібліяграфічныя запісы прыведзены ў 

алфавіце прозвішчаў аўтараў і (або) загалоўкаў адлюстраваных 

дакументаў. Многія запісы суправаджаюцца кароткай анатацыяй, якая 

раскрывае змест дакументаў.  

Бібліяграфічныя запісы, што ўключаны ў спіс, складзены ў 

адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі ДАСТ 7.1-2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления» і ДАСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления». 

Дадзены бібліяграфічны спіс адрасаваны настаўнікам беларускай 

мовы і літаратуры, студэнтам філалагічных факультэтаў ВНУ, метадыстам 

устаноў павышэння педагагічнай кваліфікацыі, а таксама тым, хто 

цікавіцца вызначанымі пытаннямі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. М. Каваленка // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2015. – № 6. – С. 30–33. 

304. Казачэнка, І. Р. Шасцівугольнае навучанне на ўроках 

беларускай мовы / І. Р. Казачэнка // Беларуская мова і літаратура. Серыя 

«У дапамогу педагогу». – 2019. – № 4. – С. 6–8. 

Апісаны адзін з прыёмаў тэхналогіі развіцця крытычнага 

мыслення – шасцівугольнае навучанне. 

305. Прохарава, А. Метадычныя прыёмы працы з тэкстам: 

тэхналогія развіцця крытычнага мыслення / А. Прохарава // Роднае 

слова. – 2018. – № 7. – С. 56–59. 

306. Румянцава, С. Л. Падагульненне і сістэматызацыя 

вывучанага па тэме «Прыметнік» : (тэхналогія развіцця крытычнага 

мыслення, 6-ты клас) / С. Л. Румянцава // Беларуская мова і літаратура. 

Серыя «У дапамогу педагогу». – 2008. – № 12. – С. 45–49. 

307. Румянцава, С. Л. Тэхналогія развіцця крытычнага 

мыслення: вывучаем, асэнсоўваем, прымаем рашэнне / С. Л. Румянцава // 

Народная асвета. – 2011. – № 11. – С. 52–55. 

Прапанавана метадычная распрацоўка ўрока беларускай мовы ў 

7-м класе па сістэматызацыі ведаў. 

308. Савасцьянава, Н. А. «Існаванне Бібліі – самае каштоўнае 

для чалавечай расы»: развіццё крытычнага мыслення вучняў на ўроку 

беларускай літаратуры ў 5-м класе / Н. А. Савасцьянава // Народная 

асвета. – 2009. – № 3. – С. 62–64. 

309. Скапец, Г. Метады тэхналогіі крытычнага мыслення на 

ўроках мовы і літаратуры / Г. Скапец // Роднае слова. – 2017. – № 9. – 

С. 65–67. 

310. Трафімчык, Т. У. Урок вывучэння лірыкі Янкі Купалы ў 9-м 

класе па тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення / Т. У. Трафімчык // 

Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2015. – 

№ 2. – С. 11–16. 

311. Трыгубовіч, Н. Прыналежныя займеннікі : урок беларускай 
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  стварэнне базавага стаўлення да сябе і свету, якое і будзе варыятыўным, 

самастойным, асэнсаваным. Гэта пазіцыя значна павялічвае надзейнасць 

адукацыі, таму што яна становіцца больш усвядомленай і рэфлексіўнай, – 

і павялічвае камунікатыўны патэнцыял асобы. 

 

297. Бурнель, А. Тэхналогія развіцця крытычнага мыслення праз 

чытанне і пісьмо / А. Бурнель // Роднае слова. – 2007. – № 5. – С. 36–37. 

298. Вакар, Э. У. Майстар-клас «Фішбоўн – прадуктыўны прыём 

навучання»: выкарыстанне тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення праз 

чытанне і пісьмо на ўроках беларускай мовы і літаратуры / Э. У. Вакар // 

Народная асвета. – 2018. – № 9. – С. 66–68. 

299. Ермаковіч, С. В. Асаблівасці арфаэпічных нормаў рускай і 

беларускай моў : (урок з выкарыстаннем тэхналогіі крытычнага мыслення, 

10-ты клас) / С. В. Ермаковіч // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У 

дапамогу педагогу». – 2010. – № 7. – С. 45–49. 

300. Жуковіч, М. В. Дыдактычныя мадэлі ўрокаў па тэхналогіі 

развіцця крытычнага мыслення / М. В. Жуковіч // Беларуская мова і 

літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2008. – № 12. – С. 26–35. 

301. Ігнатовіч, В. Г. Вучыць мысліць крытычна – актуальная 

педагагічная задача / В. Г. Ігнатовіч, В. А. Сідаровіч // Народная асвета. – 

2011. – № 11. – С. 23–27. 

Узняты пытанні развіцця крытычнага мыслення падлеткаў на 

ўроках беларускай літаратуры. 

302. Ігнатовіч, В. Г. Развіццё крытычнага мыслення вучняў на 

ўроках беларускай мовы і літаратуры / В. Г. Ігнатовіч, В. А. Сідаровіч // 

Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2011. – 

№ 5. – С. 28–35. 

Прадстаўлены матэрыялы круглага стала «Адукацыйныя 

тэхналогіі ў сучаснай школе: тэорыя, практыка, праблемы». 

303. Каваленка, А. М. Выкарыстанне прыёмаў тэхналогіі 

развіцця крытычнага мыслення пры падрыхтоўцы даследчай работы / 

МЕЦЬ СВОЙ СТЫЛЬ НАВУЧАННЯ: УКАРАНЕННЕ ІНАВАЦЫЙ  

У МЕТОДЫКУ ВЫКЛАДАННЯ  

БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ 

 

1. Акачонак, Т. Ф. Выкарыстанне ўласных вершаў настаўніка з 

мэтай развіцця творчых здольнасцей вучняў : (з вопыту працы) / 

Т. Ф. Акачонак // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2014. – № 5. – С. 59–61. 

2. Анохіна, В. Д. У беларусаў ёсць свая, не згубленая ў вірлівым 

свеце, мова : прыкладны алгарытм арганізацыі Тыдня беларускай мовы і 

літаратуры / В. Д. Анохіна, В. В. Седлавец // Народная асвета. – 2016. – 

№ 2. – С. 76–79. 

Разгледжаны вопыт работы сярэдняй школы № 2 

г. Наваполацка. 

3. Антонава, Н. У. Лінгваметадычныя прынцыпы адбору зместу 

развіцця маўлення (аўдзіраванне і чытанне) на аснове дзейнаснага 

падыходу / Н. У. Антонава // Пачатковая школа. – 2014. – № 8. – С. 38–43. 

4. Верціхоўская, М. І. Каб не перарваўся ланцужок логікі / 

М. І. Верціхоўская // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2009. – № 5. – С. 28–33. 

Вызначаны асаблівасці сучаснага ўрока беларускай мовы і 

літаратуры. 

5. Герцык, А. В. Кампаратывістыка на ўроках беларускай 

літаратуры / А. В. Герцык // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У 

дапамогу педагогу». – 2008. – № 7. – С. 9–12. 

6. Грынько, С. Д. Роля і месца школьнага музея пры выкладанні 

беларускай літаратуры / С. Д. Грынько // Беларуская мова і літаратура. 

Серыя «У дапамогу педагогу». – 2018. – № 3. – С. 34–40. 

7. Грынюк, Ж. У. Псіхалагічныя пытанні вывучэння беларускай 

мовы і літаратуры : дапаможнік для настаўніка / Ж. У. Грынюк. – Минск : 

Нар. асвета, 2000. – 144 с. 
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  8. Гурчонак, А. В. Арганізацыя тлумачэння арфаграфічных 

правіл з дапамогай апорных канспектаў / А. В. Гурчонак // Беларуская 

мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2010. – № 6. – С. 33–39 ; 

№ 7. – С. 55–62 ; № 10. – С. 51–56 ; 2011. – № 5. – С. 10–16. 

Народная асвета. – 2017. – № 1. – С. 65–68. 

294. Хвясюк, І. А. Праблема зямлі і волі ў паэме «Новая зямля» 

Якуба Коласа : 9-ты клас / І. А. Хвясюк // Беларуская мова і літаратура. 

Серыя «У дапамогу педагогу». – 2011. – № 4. – С. 3–9. 

9. Дрэнь, Н. Л. Дапытлівыя даследчыкі: займальны матэрыял па 

вывучэнні слоўнікавых слоў / Н. Л. Дрэнь // Пачатковая школа. – 2014. – 

№ 8. – С. 28–31. 

Прапанаваны план-канспект праблемна-пошукавага ўрока. 

295. Шкарадзёнак, Т. П. Выкарыстанне праблемнага навучання 

на ўроках беларускай мовы і літаратуры / Т. П. Шкарадзёнак // Беларуская 

мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2011. – № 6. – С. 45–50. 

296. Шкарадзёнак, Т. П. Правапіс суфіксаў дзеепрыслоўяў 

(тэхналогія праблемнага навучання, 7-мы клас) / Т. П. Шкарадзёнак //  

Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2007. –

№ 9. – С. 52–54. 

 

ТЭХНАЛОГІЯ РАЗВІЦЦЯ КРЫТЫЧНАГА МЫСЛЕННЯ 

 

Метады і прыёмы адукацыйнай тэхналогіі развіцця крытычнага 

мыслення праз чытанне і пісьмо накіраваны на фарміраванне здольнасці 

да самастойнага разважання. Навучэнец, падрыхтаваны да таго, каб 

крытычна думаць, валодае разнастайнымі спосабамі інтэрпрэтацыі 

звестак, здольны вылучаць у тэксце супярэчнасці і тыпы прысутных у ім 

структур, доказна аргументаваць свой пункт гледжання, 

абапіраючыся не толькі на логіку, але і на выказванні суразмоўцы. Такі 

вучань адчувае ўпэўненасць у працы з рознымі тыпамі інфармацыі і можа 

эфектыўна выкарыстоўваць самыя разнастайныя рэсурсы. Школьнік, які 

ўмее ажыццяўляць крытычны аналіз інфармацыі, можа эфектыўна 

ўзаемадзейнічаць з інфармацыйнымі прасторамі, прынцыпова прымаючы 

магчымасць суіснавання разнастайных пунктаў гледжання ў межах 

агульначалавечых каштоўнасцяў. 

Калі мы кажам пра якасць адукацыі сёння, то часта разумеем 

адэкватнасць атрыманай адукацыі сучасным сацыяльна-эканамічным 

умовам. Фарміраванне крытычнага мыслення ў навучэнца мае на ўвазе 

10. Ермаловіч, А. В. Метадычная сістэма навучання стварэнню 

вучнямі тэкстаў-апісанняў розных відаў з улікам іх зместавых, 

кампазіцыйных і лінгвастылістычных асаблівасцей (5–9-я класы) : 

аўтарэф. дыс. … канд. пед. навук / А. В. Ермаловіч. – Минск : БДУ, 

2013. – 24 с. 

11. Ермаловіч, А. В. Сачыненні-апісанні: тэорыя і практыка 

навучання : дапам. для настаўнікаў / А. В. Ермаловіч. – Минск : Чатыры 

чвэрцi, 2006. – 160 с. 

12. Жукоўская, А. А. «Мой свет загадак і цудаў»: 

этналінгвістыка на ўроках літаратуры : метады і прыёмы фарміравання 

нацыянальнай самасвядомасці вучняў / А. А. Жукоўская // Народная 

асвета. – 2016. – № 5. – С. 71–73. 

13. Захарчук, І. У. Развіццё вобразнага мыслення і маўленчай 

культуры вучняў праз выкарыстанне асацыятыўных картак / І. У. Захарчук // 

Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2019. – 

№ 4. – С. 9–14. 

14. Казачэнка, І. Р. QR-коды – новыя сродкі арганізацыі ўрокаў 

беларускай мовы / І. Р. Казачэнка // Беларуская мова і літаратура. Серыя 

«У дапамогу педагогу». – 2018. – № 12. – С. 27–31. 

15. Канцавая, Р. М. Фарміраванне культуры інтэлектуальнай 

дзейнасці навучэнцаў на занятках па беларускай мове / Р. М. Канцавая, 

А. А. Мазанка // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2011. – № 6. – С. 51–53. 

16. Капецкая, Г. А. Інтэлектуальныя гульні па беларускай 
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  аснова тэхналогіі праблемнага навучання: якаснае засваенне ведаў, 

развіццё інтэлекту і творчых здольнасцей асобы / Т. П. Дзіндзікава //  

Народная асвета. – 2008. – № 8. – С. 50–53. 

літаратуры для вучняў 5 класа / Г. А. Капецкая, Т. А. Гаўрыленка // 

Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2015. – 

№ 5. – С. 53–57. 

287. Дощинский, Р. А. Использование деятельностных технологий 

на уроках литературы: на примере изучения лирики Янки Купалы / 

Р. А. Дощинский, М. С. Смирнова // Литература в школе. – 2017. – № 1. – 

С. 28–31. 

Представлен урок литературы с использованием 

деятельностных технологий и проблемных ситуаций на примере изучения 

лирики белорусского поэта Янки Купалы. 

17. Карцялёва, Н. У. Роля логіка-сэнсавых мадэляў і інтэлект-

карт у павышэнні якасці ведаў навучэнцаў / Н. У. Карцялёва // Беларуская 

мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2013. – № 6. – С. 28–38. 

18. Кендыш, Н. А. Сучасны ўрок: шляхі падвышэння матывацыі 

да навучання / Н. А. Кендыш // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У 

дапамогу педагогу». – 2019. – № 4. – С. 14–16. 

Прааналізаваны педагагічны вопыт. 

288. Кныш, М. Праблема фарміравання мэтавызначэння на ўроку /  

М. Кныш, А. Кныш // Роднае слова. – 2011. – № 4. – С. 85–86. 

19. Краўцэвіч, Н. Я. Мова павінна стаць інструментам мыслення і 

дзеяння: метады і прыёмы фарміравання інфармацыйнай граматнасці і моўнай 

кампетэнцыі вучняў 10–11-х класаў / Н. Я. Краўцэвіч // Народная асвета. – 

2016. – № 5. – С. 19–21.  

Аб выкарыстанні праблемных сітуацый на ўроку. 

289. Палешка, Н. У. Стымуляваць інтэнсіўную работу 

думкі: тэхналогія калектыўнай мыслядзейнасці на ўроках беларускай 

літаратуры / Н. У. Палешка // Народная асвета. – 2006. – № 9. – С. 58–59. 

20. Куліковіч, У. І. Алімпіяды па беларускай мове / У. І. Куліковіч. – 

Минск : Аверсэв, 2007. – 416 с. – (Школьнiкам, абiтурыентам, навучэнцам). 

Праблемнае навучанне. 21. Ламака, Н. Д. Інтэлект-карта як адзін са сродкаў развіцця 

сістэмнага мыслення / Н. Д. Ламака // Беларуская мова і літаратура. Серыя 

«У дапамогу педагогу». – 2013. – № 6. – С. 13–15. 

290. Пушкіна, А. І. Праблемнае навучанне на ўроках беларускай 

літаратуры ў 7 класе як сродак развіцця творчых здольнасцей вучняў : (з 

вопыту працы) / А. І. Пушкіна // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У 

дапамогу педагогу». – 2016. – № 9. – С. 32–39. 

291. Руцкая, А. В. Умовы эфектыўнасці літаратурнага 

навучання / А. В. Руцкая // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У 

дапамогу педагогу». – 2008. – № 12. – С. 15–17. 

22. Лаўрэенка, Л. В. Міждысцыплінарны падыход пры 

выкладанні літаратуры: гісторыка-культурны кантэкст / Л. В. Лаўрэенка, 

Л. В. Лаўрэенка // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2017. – № 6. – С. 10–17. 

23. Лісай, М. Творчасць настаўніка – неабходная ўмова творчага 

развіцця вучняў / М. Лісай // Роднае слова. – 2014. – № 7. – С. 48–49. Аб выкарыстанні праблемнага навучання ў адукацыйным працэсе. 

24. Лойша, Т. В. Рэфлексія як элемент сучаснага ўрока / 

Т. В. Лойша // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2017. – № 8. – С. 45–49. 

292. Севярын, Т. А. Спасціжэнне мастацкага твора праз 

праблемнае навучанне: фарміраванне нацыянальнай свядомасці 

навучэнцаў на ўроках беларускай літаратуры ў 7–9-х класах / 

Т. А. Севярын // Народная асвета. – 2018. – № 1. – С. 70–73. 

293. Семяняка, І. Я. Праблемнае навучанне – шлях да творчага 

засваення ведаў: вывучэнне творчасці Яўгеніі Янішчыц / І. Я. Семяняка // 

25. Лявоненка, С. У. Вывучэнне змен у беларускім правапісе на 

арфаграфічных пяціхвілінках / С. У. Лявоненка, М. В. Царук // Беларуская 

мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2011. – № 6. – С. 33–37. 
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  З вопыту работы настаўнікаў. Н. Трыгубовіч // Роднае слова. – 2012. – № 9. – С. 69–70. 

26. Ляшук, В. Я. Міжпрадметныя сувязі на ўроках беларускай 

літаратуры / В. Я. Ляшук // Беларуская мова i лiтаратура. Серыя 

«У дапамогу педагогу». – 2008. – № 5. – С. 3–11. 

283. Яўсеенка, І. «А сын яе дадому не прыйшоў...» : урок-

майстэрня беларускай літаратуры па апавяданні «Незагойная рана» Васіля 

Быкава (7-мы клас) / І. Яўсеенка // Роднае слова. – 2012. – № 9. – С. 71. 

 27. Мароз, Т. І. Вывучэнне літаратуры ў кантэксце сувязей з 

іншымі відамі мастацтва / Т. І. Мароз // Беларуская мова і літаратура. 

Серыя «У дапамогу педагогу». – 2012. – № 5. – С. 7–9. 

 

ТЭХНАЛОГІЯ ПРАБЛЕМНАГА НАВУЧАННЯ 

 Вызначаны сучасныя пытанні методыкі навучання літаратуры ў 

святле навукова-педагагічных ідэй М. А. Лазарука. Пры выкарыстанні тэхналогіі праблемнага навучання работа 

настаўніка заключаецца ў тым, што ён, даючы ў неабходных выпадках 

тлумачэнне найбольш цяжкіх паняццяў, сістэматычна стварае 

праблемныя сітуацыі, паведамляе вучням факты і арганізоўвае іх 

вучэбна-пазнавальную дзейнасць. На аснове іх аналізу дзеці робяць 

самастойныя высновы і абагульненні, фармулююць азначэнні паняццяў, 

правілы ці самастойна прымяняюць вядомыя веды ў новай сітуацыі. 

28. Методы и приемы развития творческих способностей и 

исследовательских умений на факультативных занятиях // Народная 

асвета. – 2010. – № 8. – C. 55–68. 

Представлены материалы интернет-педсовета 

«Факультативные занятия: проблемы, задачи, технологии». 

29. Навумчык, М. І. Тэст-кантроль: у чым сутнасць і навізна 

тэстаў-малюнкаў? : нестандартныя падыходы да арганізацыі тэставага 

кантролю на ўроках беларускай мовы і літаратуры / М. І. Навумчык // 

Народная асвета. – 2015. – № 10. – С. 37–39. 

Тэхналогія праблемнага навучання даволі эфектыўная пры розных 

формах арганізацыі ўрока: індывідуальным, групавым і франтальным 

вырашэнні праблемы, на практычных, выніковых і абагульняльных 

занятках. Гэтая тэхналогія варыятыўная, спалучальная з іншымі 

(гульнявой, педмайстэрань, поўнага засваення) і зручная ў выкарыстанні 

не толькі на ўроках, але на занятках аб’яднанняў па інтарэсах, 

факультатыўных занятках. 

 

Прапанаваны тэст-малюнак для 7-га класа па апавяданні 

І. Навуменкі «Жуль Верн». 

30. Панкоў, І. М. Творчы ўрок прыносіць навізну, загадкавасць, 

таямнічасць: сістэма планавання і падрыхтоўкі творчых урокаў / 

І. М. Панкоў // Народная асвета. – 2014. – № 4. – С. 20–22. 

284. Далгапалец, Т. М. Культура маўлення і экалогія 

мыслення : міжкультурная камунікацыя на ўроку беларускай мовы / 

Т. М. Далгапалец // Народная асвета. – 2009. – № 4. – C. 45–47. 

31. Пасюта, А. В. Урок – заўсёды творчасць / А. В. Пасюта //  

Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2009. –

 № 5. – С. 45–46. 

32. Паўлоўскі, І. І. Культурадзейнасныя кампаненты методыкі 

навучання беларускай мове / І. І. Паўлоўскі // Беларуская мова і 

літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2008. – № 10. – С. 35–39. 

Аб выкарыстанні праблемных сітуацый у працэсе навучання. 

285. Дзеравяга, Т. У. Вывучэнне аповесці В. Быкава «Знак 

бяды» : (праблемнае навучанне, 11-ты клас) / Т. У. Дзеравяга // Беларуская 

мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2008. – № 7. – С. 18–22. 33. Праскаловіч, В. У. Канцэпцыя вучэбнага прадмета 

«Беларуская літаратура» (5–11-е класы) : праект / В. У. Праскаловіч, 286. Дзіндзікава, Т. П. Самостойны пошук і даследаванне – 
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  І. Шаўлякова-Барзенка // Роднае слова. – 2016. – № 3. – С. 51–60. выкарыстаннем зместу паэмы Якуба Коласа «Новая зямля» (6-ты клас) / 

Я. І. Кілбас // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2012. – № 9. – С. 17–20. 

34. Праскаловіч, В. У. Тэставыя тэхналогіі па беларускай 

літаратуры: праблемы і перспектывы / В. У. Праскаловіч // Беларуская 

мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2009. – № 5. – С. 33–36. 275. Мянькоў, Ю. Педагагічная майстэрня па казцы 

«Зачарованая гаспадарка» Пятра Сіняўскага : урок беларускай літаратуры 

(5-ты клас) / Ю. Мянькоў // Роднае слова. – 2013. – № 10. – С. 53–54. 

35. Прымшыц, А. Ю. Інфармацыйна-выхаваўчае асяроддзе 

кабінета беларускай мовы і літаратуры: нестандартныя падыходы да 

праектавання прадметнага кабінета як сродку фарміравання 

лінгвакультуралагічнай кампетэнцыі вучняў / А. Ю. Прымшыц, 

Т. А. Бутрына // Народная асвета. – 2015. – № 8. – С. 46–49. 

276. Мянькоў, Ю. У. Педагагічная майстэрня па творы 

С. Алексіевіч «Чарнобыльская малітва»: выхаванне і навучанне праз 

творчасць на ўроку літаратуры ў 11-м класе / Ю. У. Мянькоў // Народная 

асвета. – 2009. – № 2. – С. 58–64. 

277. Пахвалёная, А. К. Павышэнне якасці адукацыі з дапамогай 

сучасных педагагічных тэхналогій / А. К. Пахвалёная // Беларуская мова і 

літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2010. – № 5. –С. 40–44. 

36. Рэпенка, І. У. Выкарыстанне логіка-сэнсавых мадэляў на ўроках 

беларускай мовы і літаратуры : (з вопыту працы) / І. У. Рэпенка // Беларуская 

мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2013. – № 6. – С. 39–50. 

37. Салавей, Л. С. Выкарыстанне элементаў інавацыйных 

тэхналогій на ўроках беларускай мовы і літаратуры / Л. С. Салавей // 

Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2018. – 

№ 12. – С. 20–27. 

Аб выкарыстанні элементаў тэхналогіі педагагічнай майстэрні 

на ўроку. 

278. Рымша, Т. Маці : урок беларускай мовы па тэхналогіі 

французскіх педагагічных майстэрняў : 6-ты клас / Т. Рымша // Роднае 

слова. – 2005. – № 6. – С. 58–59. 

279. Собаль, Л. Іван Мележ. Жыццёвы і творчы шлях пісьменніка : 

урок беларускай літаратуры (11-ты клас) / Л. Собаль // Роднае слова. – 

2011. – № 2. – С. 85–86. 

38. Саламевіч, А. У. Мнемоніка пры вывучэнні беларускай 

мовы / А. У. Саламевіч // Роднае слова. – 2013. – № 1. – С. 60–63 ; № 2. – 

С. 53–57 ; № 3. – С. 54–56. 

39. Салаўян, Н. У. Логіка-сэнсавая мадэль – навігатар у 

прасторы мастацкага тэксту: вывучэнне апавядання А. Васілевіч «Сябры» / 

Н. У. Салаўян // Народная асвета. – 2018. – № 3. – С. 70–73. Прыведзены план-канспект урока – педагагічнай майстэрні. 

280. Струк, Т. У. Педагагічная майстэрня «Кіраванне пазнавальнай 

актыўнасцю вучняў»: развіццё інтэлектуальных і творчых здольнасцей 

навучэнцаў на ўроках беларускай мовы / Т. У. Струк // Народная асвета. – 

2018. – № 5. – С. 58–61. 

281. Тарноўская, А. У. Работа са словам. Навучыць думаць і 

адчуваць: гульні і педагагічныя майстэрні на ўроках беларускай літаратуры / 

А. У. Тарноўская // Народная асвета. – 2013. – № 6. – С. 72–74. 

40. Саматыя, І. М. Нацыянальная мова: прадмет вывучэння і 

сродак навучання : сістэма моўных практыкаванняў на аснове тэкстаў для 

фарміравання лінгвістычнай кампетэнцыі / І. М. Саматыя // Народная 

асвета. – 2016. – № 5. – С. 15–18. 

41. Саўко, У. П. Семінар як форма арганізацыі навучання 

беларускай мове / У. П. Саўко // Беларуская мова і літаратура. Серыя 

«У дапамогу педагогу». – 2008. – № 7. – С. 7–9. 

282. Трыгубовіч, Н. «Іх вечныя агні»: французская педагагічная 

майстэрня па апавяданні «Незагойная рана» Васіля Быкава (7-мы клас) / 

42. Ступчык, Н. Ф. Скрайбінг і сторытэлінг як сродкі 

фарміравання камунікатыўнай кампетэнцыі на ўроках беларускай мовы і 
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  Прыведзены план-канспект для 10-га класа. 

266. Ганчар, Т. М. «Каб быць карысным для іншых» : выніковы 

ўрок у 11-м класе па трылогіі Якуба Коласа «На ростанях» з прымяненнем 

тэхналогіі педагагічных майстэрань / Т. М. Ганчар // Народная асвета. –

 2007. – № 1. – С. 38–41. 

літаратуры / Н. Ф. Ступчык // Беларуская мова і літаратура. Серыя 

«У дапамогу педагогу». – 2019. – № 8. – С. 31–37. 

43. Сыско, І. Г. Шляхі да роднай мовы: сучасныя падыходы да 

выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах / І. Г. Сыско. – Мозырь : 

Содействие, 2007. – 72 с. 

44. Фаміна, Т. В. «Цудоўная кніжачка»: творчая праца на міні-

блоках / Т. В. Фаміна // Народная асвета. – 2011. – № 8. – С. 46–48. 

267. Дубіна, А. Х. Сакрэты педмайстэрні, або Якім павінен быць 

урок беларускай літаратуры / А. Х. Дубіна // Беларуская мова і 

літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2009. – № 5. – С. 41–44. Прапанаваны варыянт арганізацыі факультатыўных заняткаў 

па беларускай мове ў 10-м класе. 268. Жукоўская, Н. С. Вобраз Рагнеды ў творы У. Бутрамеева 

«Славутая дачка Полацкай зямлі» : (урок-праект з элементамі тэхналогіі 

педмайстэрні і ЭСН, 6-ты клас) / Н. С. Жукоўская // Беларуская мова і 

літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2013. – № 3. – С. 3–11. 

269. Зубко, А. С. Фразеалагізмы : факультатыў «Грані слова: ад 

гука да сказа» : 5-ты клас / А. С. Зубко // Беларуская мова і літаратура. 

Серыя «У дапамогу педагогу». – 2011. – № 7. – С. 47–49. 

45. Філюта, Н. Р. Урок роднай літаратуры, або Шлях да саміх сябе: 

нетрадыцыйныя прыёмы фарміравання ў вучняў нацыянальнай самасвядомасці 

на ўроках беларускай літаратуры / Н. Р. Філюта // Народная асвета. – 2018. – 

№ 2. – С. 21–22. 

46. Цыбульская, С. І. Настольная кніга настаўніка беларускай 

мовы і літаратуры : метад. рэк. і нармат. патрабаванні / С. І. Цыбульская. – 

Минск : Сэр-Вит, 2007. – 176 с. – (Майстэрня настаўніка). Педагагічная майстэрня па тэме «Фразеалагізмы». 

47. Шандроха, Н. Э. «Усё там: і зямля, і неба, і вада ...» : 

беларуская народная загадка ў сучаснай школе / Н. Э. Шандроха // Роднае 

слова. – 2014. – № 10. – С. 49–51. 

270. Іванькова, С. А. Чалавек і вайна ў апавяданні В. Адамчыка 

«Салодкія яблыкі» : (урок-педмайстэрня, 6-ты клас) / С. А. Іванькова // 

Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2012. – 

№ 2. – С. 37–39. 

271. Каліноўская, Н. А. Тэхналогія французскіх педмайстэрняў: 

творчасць на ўроку: развіццё ў вучняў творчых здольнасцей пры 

навучанні беларускай літаратуры / Н. А. Каліноўская // Народная асвета. – 

2018. – № 2. – С. 68–72. 

48. Шылёнак, Т. П. Шматаспектны аналіз слова: авалодваем 

мовай праз дзейнасць: фарміраванне метапрадметнай кампетэнтнасці на ўроках 

беларускай мовы / Т. П. Шылёнак // Народная асвета. – 2019. – № 5. – С. 41–44. 

49. Шыцёнак, М. А. Адукацыйнае асяроддзе кабінета 

беларускай мовы: прынцыпы і прыёмы параўнальна-супастаўляльнай 

лінгвістыкі / М. А. Шыцёнак // Народная асвета. – 2016. – № 2. – С. 80–86. 272. Качынская, Т. Вытокі подзвігу і здрады герояў аповесці 

«Жураўліны крык» Васіля Быкава : педмайстэрня (8-мы клас) / 

Т. Качынская // Роднае слова. – 2017. – № 2. – С. 56–57. 

Прадстаўлены вопыт работы настаўніка беларускай мовы і 

літаратуры СШ № 2 г. Полацка. 

50. Яленскі, М. Г. Маўленчая культура вучняў: як навучыць 

дакладна выказваць свае думкі: тыпалогія практыкаванняў і структура 

моўнай асобы / М. Г. Яленскі, В. І. Свірыдзенка // Народная асвета. – 

2016. – № 6. – С. 17–20. 

273. Кендыш, Н. У краіне кветак : урок развіцця мовы па 

тэхналогіі «французскія педагагічныя майстэрні» : 5-ты клас / Н. Кендыш // 

Роднае слова. – 2004. – № 5. – С. 29–32. 

274. Кілбас, Я. І. Род і лік назоўнікаў : педмайстэрня з 
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  (Майстар, аўтар, іншы вучань). 

6. «Разрыў» – унутранае ўсведамленне ўдзельнікам майстэрні 

непаўнаты ці неадпаведнасці сваіх старых ведаў новым, унутраны 

эмацыянальны канфлікт, які рухае яго да пошуку адказаў, да паглыблення 

ў праблему, да зверкі новых ведаў з навуковай крыніцай, літаратурай. 

7. «Рэфлексія» – адлюстраванне пачуццяў, адчуванняў, што 

ўзніклі ў вучняў у ходзе майстэрні, гэта багацейшы матэрыял для 

рэфлексіі самога Майстра, для ўдасканалення ім канструкцыі майстэрні, 

для далейшай работы. 

План майстэрні дэталізаваны, неабходна прадугледзець мноства 

заданняў, «падказак» – інфармацыі, якая будзе прапанавана вучням у той 

момант, калі ў ёй узнікне неабходнасць. Для работы настаўнік рыхтуе 

мноства картак, схем, табліц, даведачнага матэрыялу, у якім вучні 

знойдуць адказы, новыя праблемы. Гэта можа адштурхнуць настаўніка, 

але вынікі працы вучняў падштурхнуць настаўнікаў да 

самаўдасканалення, да супрацоўніцтва з калегамі, аднадумцамі. 

 

262. Арлова, А. Г. Сачыненне-апісанне знешнасці чалавека «Мая 

мама» (французская педмайстэрня, 7-мы клас) / А. Г. Арлова // Беларуская 

мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2006. – № 8. – С. 22–25. 

263. Ахрамовіч, Т. М. Тэхналогія педагагічных майстэрань на 

ўроках беларускай мовы і літаратуры / Т. М. Ахрамовіч // Народная 

асвета. – 2006. – № 5. – С. 51–52. 

264. Брытанава, С. Камфорт для вучня і настаўніка / 

С. Брытанава // Настаўніцкая газета. – 2015. – 14 лют. – С. 5. 

Пра выкарыстанне элементаў педмайстэрняў на вучэбных 

занятках па беларускай мове і літаратуры. Разгледжаны ўрок пазакласнага 

чытання па аповесці У. Караткевіча «Сівая легенда» ў 10-м класе. 

265. Бурак, А. М. Урок – педагагічная майстэрня па аповесці 

І. Шамякіна «Непаўторная вясна» / А. М. Бурак // Беларуская мова i 

лiтаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2007. – № 1. – С. 36–38. 

ТЭХНАЛОГІІ АДКРЫЦЦЯ ВЕДАЎ: СУЧАСНЫЯ АДУКАЦЫЙНЫЯ 

ТЭХНАЛОГІІ ПРАЦЭСА НАВУЧАННЯ 

 

51. Адукацыйныя тэхналогіі ў сучаснай школе: тэорыя, 

практыка, праблемы : матэрыялы «круглага стала» // Беларуская мова і 

літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2009. – № 8. – С. 49–60. 

52. Арлова, А. Г. Каб праца дала жаданы плён: арсенал метадаў 

і прыёмаў – трывалы падмурак у працы настаўніка-філолага / А. Г. Арлова // 

Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2012. – 

№ 5. – С. 12–17. 

53. Арлова, А. Г. Мець свой стыль навучання / А. Г. Арлова //  

Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2009. –

 № 5. – С. 38–41. 

Аб сучасных адукацыйных тэхналогіях на ўроках беларускай мовы 

і літаратуры. 

54. Армонік, С. Каштоўнасныя гуманітарныя асновы 

беларускай мовы і культуры: педагагічны праект / С. Армонік // Роднае 

слова. – 2019. – № 5. – С. 58–59. 

55. Багатка, Л. Р. Подзвіг і здрада на вайне: вывучаем аповесць 

В. Быкава «Жураўліны крык»: арганізацыя актыўнай пазнавальнай 

дзейнасці на ўроках беларускай літаратуры / Л. Р. Багатка // Народная 

асвета. – 2019. – № 3. – С. 65–68. 

56. Барысік, С. С. Вывучэнне твора У. Караткевіча «Лебядзіны 

скіт» на аснове мадэлі актыўнай ацэнкі / С. С. Барысік // Беларуская мова і 

літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2016. – № 5. – С. 13–15. 

57. Беларуская мова. Беларуская літаратура / склад. 

Дз. П. Зылевіч. – Минск : Зорны верасень, 2007. – 56 с. – (Педагагічная палітра). 

58. Бельскі, А. І. Канцэптуальныя і метадычныя асновы 

літаратурнай адукацыі / А. І. Бельскі // Беларуская мова і літаратура. 

Серыя «У дапамогу педагогу». – 2013. – № 7. – С. 17–22 ; № 8. – С. 14–20. 

59. Булаўкіна, І. У. Даследчая дзейнасць вучняў устаноў 
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  агульнай сярэдняй адукацыі: падыходы, задачы, вынікі / І. У. Булаўкіна, 

В. У. Зелянко // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2014. – № 5. – С. 3–5. 

60. Былінская, Л. Фарміраванне даследчых кампетэнцый 

вучняў / Л. Былінская // Роднае слова. – 2008. – № 2. – С. 78–82. 

61. Валочка, Г. М. Навукова-даследчая работа навучэнцаў: 

метадычныя рэкамендацыі па напісанні і афармленні / Г. М. Валочка, 

В. У. Зелянко // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2013. – № 11. – С. 3–8. 

62. Валочка, Г. М. Навучанне перакладу ў школе : дапаможнік 

для настаўнiкаў / Г. М. Валочка. – Минск : НМЦэнтр, 1999. – 104 с. 

63. Васюковіч, Ж. Л. Актыўныя метады і прыёмы навучання на 

ўроках беларускай мовы : (план-канспект майстар-класа) / 

Ж. Л. Васюковіч // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2019. – № 6. – С. 31–35. 

64. Верціхоўская, М. І. У чым прычыны трагедыі Марыны 

Гарновай і Ніны Купрыянавай : урок-даследаванне па апавяданнях 

М. Зарэцкага «Кветка пажоўклая» і «Ворагі» (10-ты клас) / 

М. І. Верціхоўская // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2008. – № 11. – С. 3–13. 

65. Выкарыстанне сучасных адукацыйных тэхналогій на ўроках 

беларускай мовы і літаратуры / В. У. Бухавец [і інш.] ; пад рэд. 

С. І. Цыбульскай. – Мінск : Сэр-Вит, 2006. – 208 с. – (Майстэрня настаўніка). 

66. Гамеза, Л. М. Рэалізацыя камунікатыўна-дзейнаснага 

падыходу ў працэсе ўзбагачэння слоўнікавага запасу школьнікаў / 

Л. М. Гамеза // Беларуская мова i лiтаратура. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2007. – № 6. – С. 8–15. 

67. Гапанович-Кайдалова, Е. В. Современные тенденции 

использования технологий развивающего обучения в образовании / 

Е. В. Гапанович-Кайдалова // Веснік адукацыі. – 2008. – № 5. – С. 17–23. 

Изучены подходы к формированию письменной речи младших 

раскрываецца праз прынцыпы яе будовы, якія не толькі ўяўляюць сабой 

арганізацыйны пачатак педагагічнай дзейнасці, але адлюстроўваюць 

філасофію свабоднага, гуманнага і творчага педагога. 

Прынцыпы пабудовы педагагічных майстэрняў: 

1. Майстар (настаўнік) стварае атмасферу адкрытасці, 

добразычлівасці, сумеснай творчасці ў зносінах. 

2. Уключае эмацыянальную сферу навучэнца, звяртаецца да яго 

пачуццяў, будзіць зацікаўленасць вучня да вывучэння праблемы (тэмы). 

3. Працуе разам з усімі, майстар роўны вучням у пошуках ісціны. 

4. Майстар не спяшаецца адказваць на пытанні. 

5. Неабходную інфармацыю ён падае малымі порцыямі, адчуўшы 

патрэбу вучняў у ёй. 

6. Выключае афіцыйную ацэнку работы вучня (не хваліць, не 

сварыцца, не выстаўляе ацэнкі ў журнал), але праз сацыялізацыю, 

афішыраванне работ дае магчымасць з’яўлення самаацэнкі вучнем і яе 

змен, самакарэкцыі. 

Сутнасць і этапы работы майстэрні: 

1. «Індукцыя» – стварэнне эмацыянальнага настрою, уключэнне 

падсвядомасці, вобласці пачуццяў кожнага вучня, стварэнне асабістых 

адносін да прадмета абмеркавання. Індуктар – слова, вобраз, фраза, 

прадмет, гук, мелодыя, тэкст, малюнак – усё, што можа разбудзіць 

пачуццё, выклікаць асацыяцыі, успаміны, адчуванні, пытанні. 

2. «Самаканструкцыя» – індывідуальнае стварэнне гіпотэзы, 

рашэння, тэксту, малюнка, праекта. 

3. «Сацыяканструкцыя» – пабудова гэтых элементаў групай. 

4. «Сацыялізацыя» – усё, што зроблена індывідуальна, у пары, у 

групе, павінна быць абнародавана, абмеркавана, «пададзена» ўсім, усе 

думкі выслуханы, усе гіпотэзы разгледжаны і абмеркаваны. 

5. «Афішыраванне» – вывешванне «твораў» – работ вучняў і 

Майстра (тэкстаў, малюнкаў, схем, праектаў, рашэнняў) у класе і 

азнаямленне з імі – усе чытаюць, абмяркоўваюць ці зачытваюць услых 
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  подростков в условиях обучения близкородственным языкам (русскому и 

белорусскому) с использованием технологий развивающего обучения 

Эльконина-Давыдова, Л. В. Занкова, Г. А. Бакулиной. 

68. Гоўзіч, І. М. Выкарыстанне сучасных адукацыйных 

тэхналогій на ўроку беларускай літаратуры / І. М. Гоўзіч, М. С. Рак // 

Весці Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. Серыя 1, 

Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2018. – № 4. – С. 103–107. 

69. Групповые формы обучения / сост. Н. А. Сохранная. – Минск : 

Красико-Принт, 2007. – 128 с. – (Деятельность классного руководителя). 

70. Гурская, І. Універсальны інструмент развіцця мыслення: аб 

выкарыстанні інтэлект-карт як сродку раскрыцця творчага патэнцыялу 

вучняў / І. Гурская // Минская школа сегодня. – 2018. – № 3. – С. 34–45. 

Прадстаўлены распрацоўкі ўрокаў беларускай літаратуры ў 9-м 

класе па тэме «Знаёмства з асобай Міколы Гусоўскага. Паэма «Песня пра 

зубра» як выдатны твор літаратуры эпохі Адраджэння» і беларускай 

мовы ў 7-м класе па тэме «Прыслоўе як часціна мовы: агульнае значэнне, 

марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля» з выкарыстаннем 

інтэлект-карт. 

71. Дзіндзікава, Т. П. Прадуктыўная тэхналогія навучання для 

рашэння вучэбных задач / Т. П. Дзіндзікава // Народная асвета. – 2011. – 

№ 8. – С. 49–52. 

Факультатыўныя заняткі па беларускай мове ў 9-м класе. 

72. Доўгаль, А. В. Даследчая дзейнасць школьнікаў па вучэбных 

прадметах «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура»: пытанні і адказы / 

А. В. Доўгаль // Роднае слова. – 2018. – № 2. – С. 55–59. 

73. Доўгаль, Дз. Вучымся пісаць водгук: спроба алгарытмізацыі 

творчага працэсу / Дз. Доўгаль // Роднае слова. – 2008. – № 10. – С. 88–93. 

74. Есіс, Я. В. Праца над мастацкім тэкстам – сродак 

фарміравання камунікатыўнай кампетэнцыі вучняў : з вопыту работы / 

Я. В. Есіс // Роднае слова. – 2018. – № 6. – С. 58–60. 

75. Жуковіч, М. В. Сучасныя педагагічныя тэхналогіі на ўроках 

тэхналогій, 7-мы клас / М. В. Масіеўская // Беларуская мова і літаратура. 

Серыя «У дапамогу педагогу». – 2011. – № 2. – С. 57–61. 

258. Серадзінская, І. А. «Не люблю, калі на ўроку пануе 

ідэальная цішыня» / І. А. Серадзінская ; размаўляла Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. – 2011. – 18 жн. – С. 6. 

Артыкул знаёміць са здароўезберагальным падыходам да 

навучання, прапанаваным настаўніцай беларускай мовы і літаратуры 

СШ № 13 г. Слуцка І. А. Серадзінскай. 

259. Серадзінская, І. А. Шляхі стварэння здароўезберагальнага 

асяродку на ўроках беларускай мовы і літаратуры / І. А. Серадзінская // 

Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2012. – 

№ 12. – С. 3–7 ; 2013. – № 1. – С. 38–44. 

260. Сяткоўская, І. Г. Урок-спаборніцтва «Уверх па лесвіцы 

поспеху»: фарміраванне камунікатыўнай культуры і здаровага ладу жыцця 

на ўроках беларускай мовы ў 5-м класе / І. Г. Сяткоўская // Народная 

асвета. – 2009. – № 2. – С. 50–53. 

261. Шахалевіч, Я. І. Захаванне фізічнага і псіхічнага здароўя 

вучняў на ўроках беларускай літаратуры сродкамі экалагічных 

здароўезберагальных тэхналогій / Я. І. Шахалевіч // Экалогія. Серыя «У 

дапамогу педагогу». – 2009. – № 9. – С. 29–32. 

З вопыту работы Камянюкскай дзяржаўнай агульнаадукацыйнай 

сярэдняй экалагічнай школы. 

 

 

ТЭХНАЛОГІЯ ПЕДАГАГІЧНЫХ МАЙСТЭРНЯЎ 

 

А. Дыстэрвег лічыў, што не той добры настаўнік, хто падносіць 

ісціну, а той, хто вучыць яе шукаць. Калі ў традыцыйным навучанні 

настаўнік прапануе веды ў гатовым выглядзе, то майстэрня пачынаецца 

з таго, што па кожным важным пытаніі вучні прапануюць свае 

гіпотэзы, меркаванні, схемы, мадэлі. Сутнасць жа майстэрні 
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  беларускай мовы і літаратуры : дапам. для настаўнікаў / М. В. Жуковіч. – 

Мінск : Аверсэв, 2015. – 252 с. – (Бібліятэка настаўніка). 

адраджэнні духоўнасці : літаратурны міні-праект / Л. Собаль // Роднае 

слова. – 2010. – № 8. – С. 85–86. 

255. Цупік, В. М. Паэма М. Гусоўскага «Песня пра 

зубра» : (інтэграваны ўрок-праект, 9-ты клас) / В. М. Цупік // Беларуская 

мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2010. – № 7. – С. 33–39. 

 

 

ТЭХНАЛОГІІ ЗДАРОЎЕЗБЕРАЖЭННЯ 

 

 Адна з галоўных задач устаноў адукацыі – захаваць здароўе і бяспеку 

дзяцей на працягу ўсяго перыяду выхавання і навучання. З-за высокіх вучэбных і 

пазавучэбных нагрузак, інтэнсіфікацыі адукацыйнага працэсу і дэфіцыту часу 

для засваення інфармацыі, што спалучаецца з нерацыянальным харчаваннем, 

гіпакінезіяй, нізкай працягласцю сну і прагулак, распаўсюджваннем 

рызыкоўных форм паводзін, звязаных з ужываннем тытуню, алкаголю і 

наркотыкаў, неабходна як мага раней павышаць у дзяцей матывацыю да 

захавання ўласнага здароўя. З гэтай мэтай у агульнаадукацыйных установах 

фарміруецца здароўезберагальнае асяроддзе, якое ўяўляе сабой комплекс 

прафілактычных мерапрыемстваў і аздараўленчых тэхналогій, якія ўлічваюць 

унутры- і пазашкольныя фактары рызыкі. У сваёй рабоце педагогі павінны 

выкарыстоўваюць фізкультхвілінкі, эмацыянальныя разрадкі, розныя віды 

гімнастык, рухавыя і спартыўныя гульні, псіхагімнастыку, музыкатэрапію, 

пешыя паходы і экскурсіі, загартоўванне, у тым ліку і на ўроках беларускай 

мовы і літаратуры.  

 

256. Камарова, Т. А. «Што карысна для здароўя, тое будзем 

выбіраць» : урок беларускай мовы ў 8-м класе з выкарыстаннем 

здароўезберагальнай тэхналогіі / Т. А. Камарова // Народная асвета. –

 2010. – № 2. – C. 53–55. 

257. Масіеўская, М. В. Лінгвістычны конкурс «Прыслоўе і 

здароўе» з выкарыстаннем камп’ютарных і здароўезберагальных 

76. Жуковіч, М. В. Тэорыя і практыка выкарыстання тэставай 

тэхналогіі на ўроках беларускай мовы і літаратуры / М. В. Жуковіч //  

Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2010. –

 № 8. – С. 40–48. 

77. Жэўнерава, А. М. Пазнавальная дзейнасць вучняў: 

праектаванне і кіраванне: метады і прыёмы стымулявання ў вучняў 

цікавасці да вывучэння беларускай мовы / А. М. Жэўнерава // Народная 

асвета. – 2017. – № 8. – С. 27–30. 

78. Запрудский, Н. И. Современные школьные технологии : 

пособие для учителей / Н. И. Запрудский. – Минск : Сэр-Вит, 2003. – 

288 с. – (Мастерская учителя). 

79. Запрудский, Н. И. Современные школьные технологии-2 / 

Н. И. Запрудский. – Минск : Сэр-Вит, 2010. – 256 с. – (Мастерская 

учителя). 

80. Казачэнка, І. Тэкстацэнтрычны падыход як неабходная 

ўмова фарміравання камунікатыўнай кампетэнцыі вучняў / І. Казачэнка // 

Роднае слова. – 2016. – № 7. – С. 54–56. 

81. Казлова, А. У. Карэкцыйныя карты як адна з формаў працы 

па выпраўленні памылак / А. У. Казлова // Беларуская мова і літаратура. 

Серыя «У дапамогу педагогу». – 2011. – № 5. – С. 36–38. 

Прапанаваны матэрыялы круглага стала «Адукацыйныя 

тэхналогіі ў сучаснай школе: тэорыя, практыка, праблемы». 

82. Казловіч, А. Ю. Падзеі мінулага ў творчасці Міхаіла 

Зарэцкага: фарміраванне гістарычнага мыслення пры вывучэнні 

беларускай літаратуры / А. Ю. Казловіч // Народная асвета. – 2019. – 

№ 4. – С. 50–51. 

83. Капцюг, Т. А. Развіццё пазнавальнай актыўнасці вучняў з 

цяжкімі парушэннямі маўлення на ўроках беларускай мовы і літаратуры 

праз выкарыстанне разнастайных прыёмаў / Т. А. Капцюг // Спецыяльная 
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  клас) / А. Кныш // Роднае слова. – 2015. – № 2. – С. 74–77. 

246. Кныш, А. Я – мы – яны: сям'я – грамадства – Радзіма : праект па 

літаратуры (11-ты клас) / А. Кныш // Роднае слова. – 2015. – № 1. – С. 52–56. 

247. Кныш, А. «Я хачу, каб вякі чорных асаў спалілі 

праклёнам...» : праект па літаратуры (10-ты клас) / А. Кныш // Роднае 

слова. – 2015. – № 4. – С. 59–61. 

248. Корнева, А. П. Вывучэнне рамана Андрэя Мрыя «Запіскі 

Самсона Самасуя» : (урок-праект, 10-ты клас) / А. П. Корнева // Беларуская 

мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2013. – № 10. – С. 45–52. 

249. Літвінчык, С. І. Сэнсава-стылістычныя магчымасці складаных 

сказаў. Праект «Чыстая планета – чыстае сумленне» : (факультатыў «Цяжкія 

пытанні сінтаксісу і пунктуацыі», 11-ты клас) /  С. І. Літвінчык // Беларуская 

мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2016. – № 5. – С. 37–43. 

250. Мароз, Т. Праектная дзейнасць на ўроках і факультатыўных 

занятках па беларускай літаратуры: выхаванне і навучанне / Т. Мароз, 

А. Кныш // Роднае слова. – 2011. – № 2. – С. 68–69. 

251. Мойса, Т. І. Праект «З кнігай роднай лета правядзём» / 

Т. І. Мойса // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2016. – № 5. – С. 20–27. 

252. Пазнякова, Л. В. Францыск Скарына і яго час : (праектная 

тэхналогія, 9-ты клас) / Л. В. Пазнякова // Беларуская мова і літаратура. Серыя 

«У дапамогу педагогу». – 2009. – № 9. – С. 16–18. 

253. Пекач, А. К. Фарміраванне даследчых уменняў навучэнцаў 

на аснове праектнай дзейнасці : (з вопыту працы) / А. К. Пекач // 

Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2016. – 

№ 2. – С. 46–53. 

Разгледжаны асаблівасці даследчай дзейнасці навучэнцаў і 

падыходы да яе арганізацыі, акрэслены этапы і план работы над 

праектам, актуалізаваныя апорныя тэарэтычныя паняцці, неабходныя 

для напісання самастойнай працы. 

254. Собаль, Л. «Момант ісціны»: роля роднага слова ў 

адукацыя. – 2014. – № 2. – С. 14–22. 

84. Краўчанка, І. А. Праца ў групах: зацікаўленасць і 

адказнасць: вывучэнне складаназалежнага сказа ў 9-м класе / 

І. А. Краўчанка // Народная асвета. – 2010. – № 11. – C. 66–68. 

85. Краўчанка, М. Д. Тэхналогія «адкрыцця» ведаў / 

М. Д. Краўчанка // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2011. – № 6. – С. 40–44. 

Прапанаваны матэрыялы круглага стала па тэме «Адукацыйныя 

тэхналогіі ў сучаснай школе: тэорыя, практыка, праблемы». 

86. Кулікоўская, Т. І. Выкарыстанне тэхналогіі калектыўных 

спосабаў навучання / Т. І. Кулікоўская // Беларуская мова і літаратура. Серыя 

«У дапамогу педагогу». – 2008. – № 12. – С. 38–45. 

87. Кулікоўская, Т. І. Ступені параўнання якасных 

прыметнікаў, іх утварэнне і ужыванне : (урок па тэхналогіі КСН – 

методыцы Рывіна-Бажэнава, 6-ты клас) / Т. І. Кулікоўская // Беларуская 

мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2009. – № 11. – С. 19–24. 

88. Кушнярэвіч, В. В. Каштоўнасная прырода літаратуры: 

спасціжэнне жыццёвай філасофіі: творчыя заданні па літаратуры як сродак 

фарміравання каштоўнасных арыентацый вучняў / В. В. Кушнярэвіч // 

Народная асвета. – 2015. – № 1. – С. 51–53. 

Прыведзены заданні па разделах «Літаратура эпохі 

Адраджэння» і «Рамантызм як вядучы літаратурны напрамак». 

89. Ламака, Н. Дз. Рамантызм як вядучы літаратурны напрамак 

канца XVIII – першай паловы ХІХ стагоддзя / Н. Дз. Ламака // Гісторыя і 

грамадазнаўства. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2016. – № 1. – С. 62–68. 

Прыведзена распрацоўка ўрока з выкарыстаннем сучасных 

педагагічных тэхналогій. 

90. Ліпаева, Т. К. Дзейнасць на ўроку як рухальная сіла 

развіцця асобы: актывізацыя пазнавальнай дзейнасці вучняў 5–6-х класаў 

на ўроках беларускай літаратуры / Т. К. Ліпаева // Народная асвета. – 

2016. – № 6. – С. 21–24. 
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  91. Літвінчык, С. І. Падагульненне і сістэматызацыя ведаў па 

тэме «Дзеепрыслоўе» : (вучэбна-творчае дальтан-заданне, 7-мы клас) / 

С. І. Літвінчык // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2009. – № 11. – С. 25–26. 

«Гісторыя Беларусі» як умова развіцця моўнай асобы / Т. М. Каўлярова, 

А. А. Савіна // Народная асвета. – 2016. – № 11. – С. 71–74. 

236. Кендыш, Н. А. Выхаванне на традыцыях / Н. А. Кендыш //  

Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2010. –

 № 5. – С. 45–46. 

Аб выкарыстанні праектных тэхналогій на ўроках беларускай 

літаратуры. 

237. Кендыш, Н. А. Лексічнае значэнне слова : (урок-праект, 10-

ты клас) / Н. А. Кендыш // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У 

дапамогу педагогу». – 2015. – № 10. – С. 23–27. 

238. Кендыш, Н. А. «Па дарозе да Коласавай зямлі...» : праект 

для вучняў 9-га класа / Н. А. Кендыш // Беларуская мова і літаратура. 

Серыя «У дапамогу педагогу». – 2016. – № 11. – С. 51–58. 

239. Кендыш, Н. А. Парк Янкі Купалы запрашае ў госці ... : 

(праект для вучняў 7–8-х класаў) / Н. А. Кендыш // Беларуская мова і 

літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2015. – № 6. – С. 59–64. 

240. Кендыш, Н. У. Беларускія прысмакі : (матэрыялы для 

падрыхтоўкі і правядзення праекта ў 5-м класе) / Н. У. Кендыш //  

Беларуская мова i лiтаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2008. –

 № 4. –С. 61–64.  

241. Кныш, А. Ад сярэднявечнай да новай беларускай літаратуры : 

праекты (9-ты клас) / А. Кныш // Роднае слова. – 2016. – № 1. – С. 64–69. 

242. Кныш, А. Годнасць і гонар : праект па літаратуры (10-ты 

клас) / А. Кныш // Роднае слова. – 2015. – № 5. – С. 51–53. 

243. Кныш, А. «За праўду светлую, за праўду новую!»: пошукі 

жыццёвага шляху : праект па літаратуры ў 10-м класе) / А. Кныш // Роднае 

слова. – 2015. – № 3. – С. 64–67. 

244. Кныш, А. «У пошуках ісціны» : даследчы праект (11-ты 

клас) / А. Кныш // Роднае слова. – 2018. – № 8. – С. 53–57. 

245. Кныш, А. «Я знаю сілу слоў»: беларуская паэзія на 

сучасным этапе (з сярэдзіны 1980-х гг.) : праект па літаратуры (11-ты 

92. Ляшук, В. Я. Да пытання аб перспектыўных прыёмах, 

метадах, тэхналогіях выкладання літаратуры / В. Я. Ляшук // Беларуская 

мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2008. – № 12. – С. 3–5. 

93. Манойла, В. Б. Тэкстацэнтрычны падыход да навучання 

мове : [9-ты клас] / В. Б. Манойла // Беларуская мова і літаратура. Серыя 

«У дапамогу педагогу». – 2006. – № 10. – С. 3–8. 

94. Мацкевіч, С. С. Чытацкай культуры – прыярытэт / 

С. С. Мацкевіч // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2011. – № 5. – С. 39–41. 

Пададзены матэрыялы круглага стала «Адукацыйныя тэхналогіі 

ў сучаснай школе: тэорыя, практыка, праблемы». 

95. Мурына, Л. А. Сістэмна-функцыянальны і камунікатыўна-

дзейнасны падыходы пры навучанні мовам у школе / Л. А. Мурына, 
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неабходнасць у ведах, вучоны зазначыў, што спачатку трэба паказаць ім 
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выкарыстаннем электроннага вучэбна-метадычнага комплексу (на 

прыкладе блока-модуля «Максім Танк»). 

217. Пышко, Л. Л. Пытальныя і адносныя займеннікі : (модульны 

ўрок, 6-ты клас) / Л. Л. Пышко // Беларуская мова i лiтаратура. Серыя «У 

дапамогу педагогу». – 2008. – № 3. – С. 13–14. 

218. Савашэвіч, Н. С. Ужыванне дзеясловаў іншамоўнага 

паходжання з суфіксамі –ава- (-ява-), -ірава- (-ырава-), -іва- (-ыва-), -ва- : 

(урок беларускай мовы з выкарыстаннем модульнай тэхналогіі, 10-ты 

клас) / Н. С. Савашэвіч // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У 

дапамогу педагогу». – 2014. – № 3. – С. 44–50. 

219. Сірэнка, А. М. Сэнсавыя разрады прыслоўяў : (з выкарыстаннем 

модульнай тэхналогіі, 7-мы клас) / А. М. Сірэнка //  Беларуская мова і 

літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2009. – № 9. – С. 47–50. 

220. Смыкоўская, В. І. Модульная тэхналогія пры вывучэнні 

рамана Кузьмы Чорнага «Пошукі будучыні» ў 10-м класе / В. І. Смыкоўская //  

Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2009. – № 11. –

 С. 34–46. 

123. Цімафеенка, Н. Д. Навучанне ў супрацоўніцтве: 

суб’ектнасць, дыялагічнасць, індывідуалізацыя: фарміраванне 

камунікатыўнай кампетэнцыі вучняў асобасна арыентаванымі метадамі і 

прыёмамі на ўроках беларускай мовы і літаратуры / Н. Д. Цімафеенка // 

Народная асвета. – 2015. – № 8. – С. 83–85. 

124. Яленскі, М. Г. Асобава арыентаванае навучанне беларускай 

мове / М. Г. Яленскі // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2000. – № 3. – С. 82–98. 

125. Яленскі, М. Г. Асобасна арыентаваная тэхналогія навучання 

мове / М. Г. Яленскі // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2008. – № 12. – С. 8–10. 

 

 

ГУЛЬНЁВЫЯ ТЭХНАЛОГІІ НАВУЧАННЯ 

 

126. Альфяровіч, А. М. Падарожжа па лінгвістыцы : пазакласнае 

мерапрыемства для 8–10-х класаў / А. М. Альфяровіч // Беларуская мова і 

літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2010. – № 5. – С. 51–53. 

127. Аляшэвіч, А. А. Клуб вясёлых і знаходлівых філолагаў: 

сістэматызацыя ведаў па новых правілах беларускага правапісу / 

А. А. Аляшэвіч // Народная асвета. – 2014. – № 6. – С. 87–89. 

Сцэнарый пазакласнага мерапрыемства.  

128. Вайтовіч, Т. Любі, ведай, шануй роднае слова! : клуб 

вынаходлівых знаўцаў (5–6-я класы) / Т. Вайтовіч // Роднае слова. – 

2017. – № 8. – С. 67–68. 

129. Варонава, Г. «У пошуках папараць-кветкі»: інтэрактыўная 

гульня ў літаратурным музеі / Г. Варонава // Роднае слова. – 2012. – № 6. – 

С. 82. 

130. Восеньская, А. Матчын дарунак ад самай калыскі : заняткі 

для малодшых школьнікаў / А. Восеньская // Пазашкольнае выхаванне. Серыя 
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  «У дапамогу педагогу». – 2010. – № 2. – С. 34–36. 

131. Гвоздзева, С. Г. «КВІЗ» юных філолагаў : 5–9-я класы / 

С. Г. Гвоздзева // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2011. – № 6. – С. 37–39. 

Прапанавана распрацоўка мерапрыемства-гульні «Клуб вясёлых і 

знаходлівых» для замацавання тэмы «Вывучаем беларускі правапіс». 

132. Дзітлава, В. Таямніцы беларускіх слоў : праект віктарыны-

гульні для вучняў 8–10-х класаў / В. Дзітлава // Бібліятэка прапануе. – 

2013. – № 11. – С. 4–6. 

Прапанаваны сцэнарый бібліятэчнага мерапрыемства пра 

значэнне беларускай мовы. 

133. Дрэнь, Н. Л. Дапытлівыя даследчыкі: займальны матэрыял 

па вывучэнні слоўнікавых слоў / Н. Л. Дрэнь // Пачатковая школа. – 

2014. – № 8. – С. 28–31. 

134. Зелянко, С. В. Беларуская мова: займальныя заданні для 

малодшых школьнікаў / С. В. Зелянко. – Минск : Пачат. шк., 2010. – 47 с. – 

(Играй и учись). 

135. Зубко, А. С. Гульня-конкурс па творчасці Якуба 

Коласа : (9-ты клас) / А. С. Зубко // Беларуская мова і літаратура. Серыя 

«У дапамогу педагогу». – 2008. – № 7. – С. 52–54. 

136. Калечыц, А. І. Засваенне лінгвістычнай тэрміналогіі на 

ўроках беларускай мовы ў 5-м класе / А. І. Калечыц // Беларуская мова і 

літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2011. – № 5. – С. 3–10. 

137. Кандакова, Т. Р. Вучыцца трэба з захапленнем. Гульнявыя 

тэхналогіі на ўроку : комплекс мэтанакіраваных педагагічных уздзеянняў 

па інтэнсіфікацыі дзейнасці вучняў / Т. Р. Кандакова // Народная асвета. – 

2014. – № 6. – С. 66–69. 

Прыведзены сцэнарый урока падагульнення і сістэматызацыі 

вывучанага па раздзеле «Лічэбнік» у форме гульні «Шчаслівы выпадак». 

138. Кандратовіч, А. П. «Любі, шануй, ведай роднае слова!» : 

(урок у 5-м класе ў форме «КВіЗ») / А. П. Кандратовіч // Беларуская мова і 

пазнавальнай дзейнасці, індывідуальная праграма, якая змяшчае мэтавы 

план дзеянняў, банк інфармацыі, указанні па ажыццяўленні 

самакантролю, самаацэнкі і самааналізу. 

Вядучымі прынцыпамі модульнага навучання з’яўляюцца 

мабільнасць, структурызацыя зместу адукацыі, дынамічнасць, 

дзейснасць і аператыўнасць ведаў, гнуткасць, усвядомленая перспектыва, 

рознабаковасць метадычнага кансультавання і парытэтнасць. 

Выкарыстанне блочна-модульнай тэхналогіі на ўроках дазваляе 

развіваць самастойнасць навучэнцаў на занятках, павышае ў школьнікаў 

усвядомленыя адносіны да вучобы і пазнавальную актыўнасць. 

Захоўваецца права дзяцей на выбар узроўню авалодання зместам, 

дзякуючы чаму на ўроках ствараецца сітуацыя поспеху. А гэта 

садзейнічае самарэалізацыі навучэнцаў і матывацыі вучобы. Заданні на 

ўсіх этапах урока дыферэнцыраваны па ўзроўнях складанасці. Дамашняе 

заданне таксама дыферэнцыравана – у школьнікаў ёсць свабодны выбар 

аб’ёму, узроўню цяжкасці і характару заданняў. 

 

209. Валюкевіч, В. А. Чаму наш выбар спыніўся на модульнай 

тэхналогіі навучання? : развіццё мысліцельных аперацый на ўроках 

беларускай мовы / В. А. Валюкевіч // Народная асвета. – 2013. – № 5. – 

С. 70–73. 

210. Есіс, Я. В. Электронны блок-модуль на ўроках беларускай 

літаратуры : вывучэнне тэмы «Людміла Рублеўская» (11-ты клас) / 

Я. В. Есіс // Роднае слова. – 2016. – № 5. – С. 58–61. 

211. Закурдаева, С. В. Правапіс склонавых канчаткаў 

назоўніка : урок беларускай мовы ў 6-м класе з выкарыстаннем модульнай 

тэхналогіі / С. В. Закурдаева // Народная асвета. – 2007. – № 5. – С. 41–42. 

212. Кендыш, Н. А. Ужыванне часоў дзеяслова : (урок па 

модульнай тэхналогіі, 6-ты клас) / Н. А. Кендыш // Беларуская мова і 

літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2009. – № 4. – С. 28–31. 

213. Кулікоўская, Т. І. Роля спалучальных, супраціўных і 
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  літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2012. – № 4. – С. 5–8. 10-м класе. 

204. Пучынская, С. М. Самастойная работа ў камбінацыі з 

інфармацыйнымі тэхналогіямі : урок беларускай літаратуры ў 10-м класе 

па творчасці У. Караткевіча / С. М. Пучынская // Народная асвета. – 

2015. – № 6. – С. 68–71. 

205. Саўко, І. Э. Удасканаленне зместу курса методыкі 

выкладання моў з дапамогай камп’ютарных тэхналогій / І. Э. Саўко //  

Філалагічная адукацыя : навук.-метад. зб. / гал. рэд. А. І. Бельскі. –

 Мінск, 2009. – Вып. 1. – С. 16–18. 

206. Шуцьева, Ж. Іван Шамякін – чалавек вялікай душы і 

таленту : урок па рамане «Сэрца на далоні» з выкарыстаннем інфармацыйных 

тэхналогій / Ж. Шуцьева // Роднае слова. – 2009. – № 10. – С. 73–74. 

207. Шэнец, А. І. Святкуем Міжнародны дзень роднай мовы : 

выхаваўчае мерапрыемства для вучняў 5–7-х класаў з выкарыстаннем 

інфармацыйных тэхналогій / А. І. Шэнец // Выхаванне і дадатковая 

адукацыя. – 2017. – № 1. – С. 4–7. 

208. Яскавец, С. М. Што такое шчасце? : урок па вершах 

Сяргея Грахоўскага «Чалавеку патрэбна не слава ...» і Максіма Танка 

«Шчасце» (8-мы клас) / С. М. Яскавец // Беларуская мова і літаратура. 

Серыя «У дапамогу педагогу». – 2011. – № 10. – С. 22–27. 

План-канспект урока на аснове прымянення ІКТ-тэхналогій. 

 

 

МОДУЛЬНАЯ ТЭХНАЛОГІЯ НАВУЧАННЯ 

 

Вядучай педагагічнай ідэяй тэхналогіі з’яўляецца фарміраванне 

ключавых кампетэнцый у навучэнцаў, стварэнне ўмоў, якія садзейнічаюць 

усебаковаму развіццю асобы школьнікаў. 

Модуль – гэта структурна-функцыянальны вузел, у якім 

аб’яднаны вучэбны змест і прыёмы вучэбнай дзейнасці па авалоданні 

гэтым зместам. Гэта інструкцыя па дасягненні мэты вучэбна-

139. Крыжэўская, М. М. Гульня КВіЗ «З рога ўсяго многа» для 

вучняў 5-га класа / М. М. Крыжэўская // Беларуская мова і літаратура. 

Серыя «У дапамогу педагогу». – 2011. – № 11. – С. 55–58. 

Прапанавана распрацоўка гульні-спаборніцтва, прысвечанай 

гісторыі беларускай мовы, этнаграфіі Беларусі.  

140. Куляшова, Н. Дыдактычныя гульні – сродак актывізацыі 

пазнавальнай дзейнасці навучэнцаў : майстар-клас / Н. Куляшова // Роднае 

слова. – 2017. – № 6. – С. 61–62. 

141. Кусцінская, А. П. Галосныя і зычныя гукі : (урок-

даследаванне з элементамі гульні, 5-ты клас) / А. П. Кусцінская //  

Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2008. –

 № 11. – С. 20–22. 

142. Лойша, Т. В. Пагуляем у роднае слова : комплекс заданняў 

№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 / Т. В. Лойша // Беларуская мова і літаратура. 

Серыя «У дапамогу педагогу». – 2015. – № 5. – С. 58–62 ; № 7. – С. 55–57 ; 

№ 8. – С. 46–49 ; № 10. – С. 51–54. 

143. Мянькоў, Ю. Віктар Карамазаў. «Дзяльба кабанчыка» : 

урок беларускай літаратуры (8-мы клас) / Ю. Мянькоў // Роднае слова. – 

2012. – № 9. – С. 63–64. 

Аб выкарыстанні гульнявых метадаў на ўроку. 

144. Мяцёлкіна, С. М. Лінгвістычная гульня-конкурс «Юныя 

лексіколагі» : 10–11-я класы / С. М. Мяцёлкіна // Беларуская мова і 

літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2011. – № 10. – С. 58–60. 

З вопыту пазакласнай работы. 

145. Пахвалёная, А. К. Літаратурны конкурс у форме «КВіЗ» 

па трылогіі Якуба Коласа «На ростанях» : (10-ты клас) / А. К. Пахвалёная //  

Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2008. –

 № 7. – С. 46–52. 

146. Пахвалёная, А. К. Урок у форме «КВіЗ» па тэме «Вусная 

народная творчасць» : (5-ты клас) / А. К. Пахвалёная // Беларуская мова і 
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  літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2010. – № 7. – С. 30–32. 

147. Пахвалёная, А. К. Урок у форме «КВіЗ» па тэме «Літаратура – 

мастацтва слова» : (7-мы клас) / А. К. Пахвалёная //  Беларуская мова і 

літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2010. – № 9. – С. 24–26. 

148. Рубіс, Л. М. Праект «Гульня як сродак навучання беларускай 

мове» / Л. М. Рубіс // Народная асвета. – 2012. – № 1. – С. 74–77. 

Прыведзены комплекс дыдактычных гульняў для развіцця 

пазнавальнай актыўнасці вучняў. 

149. Сафроненка, Н. Я. Дыдактычны тэатр як эфектыўны 

сродак навучання / Н. Я. Сафроненка // Беларуская мова і літаратура. 

Серыя «У дапамогу педагогу». – 2013. – № 9. – С. 58–60. 

150. Снітко, Г. М. Літаратурныя гульні / Г. М. Снітко // 

Беларуская мова i лiтаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2008. –

 № 3. – С. 59–64. 

151. Тарасевіч, А. Ф. Янку Купалу і Якубу Коласу 

прысвячаецца... : інтэлектуальная гульня-конкурс для вучняў 9–11-х 

класаў / А. Ф. Тарасевіч // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У 

дапамогу педагогу». – 2012. – № 8. – С. 47–50. 

152. Тарноўская, А. У. Работа са словам. Навучыць думаць і 

адчуваць: гульні і педагагічныя майстэрні на ўроках беларускай літаратуры / 

А. У. Тарноўская // Народная асвета. – 2013. – № 6. – С. 72–74. 

153. Філанюк, Л. С. «І сёння з намі Колас і Купала» : гульня-

конкурс да 135-годдзя з дня нараджэння класікаў : (8–11-я класы) / 

Л. С. Філанюк // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2017. – № 11. – С. 56–58. 

154. Філімонава, Н. Падарожжа па краіне Лексіка : урок-

падагульненне (з выкарыстаннем элементаў гульнёвай тэхналогіі), 5-ты 

клас / Н. Філімонава // Роднае слова. – 2008. – № 1. – С. 67–70. 

155. Цупік, В. М. Падагульненне вывучанага па тэме 

«Назоўнік» : (урок-гульня, 6-ты клас) / В. М. Цупік // Беларуская мова і 

літаратура. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2008. – № 10. – С. 27–29. 

195. Кушнярэвіч, А. М. Роля мультымедыйных сродкаў у 

навучанні / А. М. Кушнярэвіч // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У 

дапамогу педагогу». – 2010. – № 10. – С. 59–60. 

196. Мачэль, А. Выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій у 

выкладанні мовы і літаратуры / А. Мачэль // Роднае слова. – 2007. – № 2. –

 С. 61–62. 

197. Мельнік, І. Навучанне з захапленнем: інфармацыйна-

камп’ютарныя тэхналогіі ў выкладанні мовы і літаратуры / І. Мельнік // 

Роднае слова. – 2015. – № 7. – С. 59–61. 

198. Паляшчук, А. А. Развіццё інфармацыйнай кампетэнцыі 

вучняў на ўроках беларускай літаратуры праз сродкі і прыёмы 
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ІНФАРМАЦЫЙНА-КАМУНІКАТЫЎНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ 

НАВУЧАННЯ 

 

Перавага мультымедыйных сродкаў навучання ў тым, што 

вучань падчас самастойнай дзейнасці як на ўроку, так і дома можа 

выбіраць уласны тэмп працы, пасільны аб’ём інфармацыі і ступень яе 

цяжкасці. Такі прыём выкладання і навучання дае настаўніку мажлівасць 

з поспехам рэалізоўваць дыферэнцыраваны падыход у навучанні. Дзеці 

больш грунтоўна запамінаюць новы матэрыял, павышаецца іх 

матывацыя да пазнання школьных прадметаў, значна эканоміцца час на 

выкананне трэніровачна-карэкцыйных заданняў, развіваецца наглядна-

вобразнае мысленне, фарміруецца ўменне работы з інфармацыяй: яе 

пошукам, адборам і перапрацоўкай. 

Камп’ютар ніколі не заменіць настаўніка, а толькі дапаможа 

зрабіць яго працу больш эфектыўнай. Па-першае, педагог на медыа-ўроку 

часцей за ўсё выступае ў якасці кансультанта, а гэта значыць, ён зможа 

адвесці на індывідуальную работу з вучнямі больш часу. Па-другое, ёсць 

унікальная магчымасць зрабіць урокі роднай мовы і літаратуры больш 

цікавымі, нагляднымі і дынамічнымі. Па-трэцяе, школьнікі за даволі 

кароткі тэрмін нашмат лепш запамінаюць неабходны матэрыял, больш 

глыбока ўсведамляюць яго сутнасць. 

Мультымедыа-ўрок – гэта таксама тып урока фарміравання 

даследаванне. Праводзіць яго можна ў звычайным класе, які абсталяваны 

новых ведаў, як і ўрок-лекцыя, урок-семінар, урок-экскурсія, урок-
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