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Анатацыя. Беларуская літаратура – гэта вучэбная дысцыпліна, з дапамогай якой 

ажыццяўляецца фарміраванне гарманічнай асобы, здольнай усведамляць сябе 

сапраўдным грамадзянінам, пагэтаму неабходна ствараць умовы для павышэння 

матывацыі навучэнцаў да яе вывучэння. 

У артыкуле прадстаўлены матэрыялы з вопыту работы, якія могуць 

выкарыстоўвацца ў вучэбнай і выхаваўчай рабоце. 
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Вывучэнне гістарычнай і культурнай спадчыны сваёй краіны з’яў-

ляецца важным сродкам грамадзянскага выхавання маладога пакалення, бо 

ў першую чаргу – гэта магчымасць далучыць навучэнцаў да духоўнага 

жыцця народа, да агульначалавечай духоўнай спадчыны. Адным з 

накірункаў вучэбна-выхаваўчай работы з’яўляецца фарміраванне грама-

дзянскасці і патрыятызму, здольнасцяў да супрацоўніцтва ў розных сферах 

культурнай дзейнасці. Рэалізацыя гэтай задачы патрабуе ў сваю чаргу 

фарміравання грамадзянскай культуры. 

Беларуская літаратура мае вялікі выхаваўчы патэнцыял, дае магчы-

масць засвоіць асновы агульначалавечай і нацыянальнай культуры, выха-

ваць патрыёта і грамадзяніна. Гістарычны матэрыял, увасоблены ў мастац-

кай творчасці, садзейнічае ўмацаванню духоўнай сувязі пакаленняў, дапа-

магае грамадзянскаму сталенню. Работа па фарміраванні грамадзянскасці 

можа быць эфектыўнай толькі тады, калі яна: 

– вядзецца мэтанакіравана, сістэматычна; 

– мае практычную накіраванасць; 

– абапіраецца на інтарэсы навучэнцаў; 

– звернута да маральна-этычных і духоўных каштоўнасцяў 

беларускага народа. 
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У апошні час значнае распаўсюджанне ў педагагічнай практыцы на-

бываюць інтэрактыўныя тэхналогіі навучання, сутнасць якіх заключаецца 

ў тым, што вучэбны працэс адбываецца на ўмовах пастаяннага, актыўнага 

ўзаемадзеяння ўсіх яго удзельнікаў. Адной з такіх тэхналогій з’яўляецца 

праектная работа. Гэты метад не з’яўляецца новым у сусветнай педагогіцы. 

Ён узнік у 1920-я гады ў ЗША. Яго назвалі таксама метадам праблем і 

звязвалі з ідэямі гуманістычнага накірунку ў адукацыі. Метад быў 

распрацаваны амерыканскім філосафам і педагогам Дж. Дз’юнаным і яго 

вучнем В.Х. Кілпатрыкам. Аднак на сённяшні дзень недастаткова публіку-

ецца распрацовак вучэбных заняткаў у рамках тэхналогіі праектнага 

навучання. Матэрыял аб метадзе праектаў можна знайсці ў кнігах 

М.В. Жуковіча “Сучасныя педагагічныя тэхналогіі на ўроках беларускай 

мовы і літаратуры”, В.У. Бухаўца “Выкарыстанне сучасных адукацыйных 

тэхналогій на ўроках беларускай мовы і літаратуры” і іншых. 

Грамадства ўсё больш востра ўсведамляе неабходнасць для кожнага 

чалавека ведаць родны край, яго гісторыю, культуру, прыроду. Паняцці 

“Бацькаўшчына”, “Радзіма”, “патрыятызм” маюць сапраўды высокі сэнс. 

Выхаваць грамадзяніна-патрыёта без глыбокай павагі да нацыянальнай 

спадчыны, традыцый, звычаяў, культуры немагчыма. Спасціжэнне чала-

векам сваёй Радзімы, выхаванне грамадзянскіх пачуццяў – складаны 

працэс. На вучэбных занятках і ў пазаўрочны час навучэнцы знаёмяцца з 

нацыянальнай культурай, літаратурай, мастацтвам. Выкладчыкі беларус-

кай мовы і літаратуры нясуць адказнасць за вырашэнне гэтай задачы. 

Навучыць граматна пісаць – прафесійная задача. Грамадзянскі абавязак – 

выхаваць чалавека, патрыёта, актыўнага дзеяча. Выкарыстанне метаду 

праектаў, на мой погляд, садзейнічае сацыяльнаму станаўленню асобы 

навучэнца, усебаковаму і гарманічнаму яе развіццю, задавальненню патрэ-

бы ў самараскрыцці, самавыражэнні, самасцвярджэнні, выхаванні лепшых 

маральных якасцяў і далучэнні да агульначалавечых каштоўнасцяў. 

На працягу апошніх гадоў сумесна з навучэнцамі выкарыстоўваю 

метад праектаў, які ўключае праблемнае навучанне, дыферэнцыраваны 

падыход, методыку супрацоўніцтва. Ён дазваляе ператварыць урокі бела-

рускай літаратуры ў творчыя майстэрні, дзе вырашаюцца сапраўды ціка-

выя, практычна значныя і даступныя для навучэнцаў праблемы. Гэты 

метад – сукупнасць даследчай, пошукавай, праблемнай работы, творчай па 

сваёй сутнасці. На пачатку работы над пэўным праектным заданнем разам 

з навучэнцамі прадумваем, які праект па характары дзейнасці будзе 

выбраны для рэалізацыі: даследчы, прыкладны (практыка-арыентаваны), 

інфармацыйны, творчы.  

Даследчы праект па структуры нагадвае навуковае даследаванне, 

прыкладныя праекты накіраваны на стварэнне канкрэтных прадуктаў 
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дзейнасці, інфармацыйныя – на збор і апрацоўку інфармацыі, творчы 

праект прадугледжвае максімальна свабодны і нетрадыцыйны падыход да 

афармлення вынікаў. Праекты таксама адрозніваюцца па камплектнасці, па 

працягласці, па ліку ўдзельнікаў. Найбольш адчувальная розніца 

заключаецца ў тым, што адны праекты разлічаны на рэалізацыю на 

працягу адных вучэбных заняткаў (міні-праект), другія ахопліваюць серыю 

вучэбных заняткаў і самастойную пазаўрочную дзейнасць навучэнцаў, 

трэція адносяцца да сферы пазаўрочнай дзейнасці. Затым знаёмімся з 

этапамі работы над праектам: падрыхтоўкай, планаваннем, даследаваннем, 

аналізам і абагульненнем, прадстаўленнем праекта, ацэнкай вынікаў і 

працэсу. Паэтапную дзейнасць і долю выкладчыка і навучэнцаў у сумеснай 

рабоце над праектам можна прадставіць у выглядзе наступнай схемы: 
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Каб навучэнцы актыўна ўключаліся ў працу, ствараю праблемную 

сітуацыю, якая будзе спрыяць фармуляванню актуальнай і цікавай тэмы 

для вывучэння або даследавання, даю навучэнцам магчымасць самастойна 

рэалізаваць праект, затым разам размяркоўваем ролі паміж навучэнцамі. 

Дапамагаю ажыццявіць пошукавую ці даследчую дзейнасць, кансультую 

навучэнцаў на ўсіх этапах дзейнасці, арганізоўваю правядзенне прамеж-

кавых вынікаў. Навучэнцы самастойна ацэньваюць сваю працу, калі ёсць 

патрэба, арганізоўваем прэзентацыю. 

Асобна патрэбна сказаць пра арганізацыю знешняй ацэнкі праектаў. 

Такім чынам можна адсочваць эфектыўнасць, збоі, праводзіць своечасо-

вую карэкцыю. Характар ацэнкі залежыць ад тыпу і тэмы праекта, умоў 

правядзення. Калі гэта даследчы праект, то ён прадугледжвае этапнасць. 

Поспех яго шмат у чым залежыць ад правільна арганізаванай працы на 

асобных этапах. 

Вынікі даследчых прац можна прадставіць як навуковы даклад, дзела-

вую гульню, экскурсію, канферэнцыю, інсцэніроўку, спектакль, падарож-

жа, рэкламу, рэферат, прэзентацыю і інш. Крытэрыі ацэнкі праекта павін-

ны быць зразумелыя. Іх павінна быць не больш за 7–10. У рабоце 

прадстаўлены крытэрыі ацэнкі прэзентацыі (дадатак 4). 

Фарміраванне грамадзянскасці ў навучэнцаў звязана з вывучэннем на 

ўроках літаратуры гістарычнай і культурнай спадчыны. Мною быў 

прапанаваны праект на тэму “Валянцін Таўлай – вядомы чалавек Лідчыны” 
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у сувязі са 100-годдзем з дня нараджэння паэта і грамадзяніна (2014) і 

адкрыццём літаратурнага Дома-музея В.Таўлая. 

Мэта праекта: садзейнічаць фарміраванню грамадзянскай і патрыя-

тычнай пазіцыі навучэнцаў на аснове жыццёвага шляху Валянціна Таўлая. 

Тып праекта: па колькасці ўдзельнікаў – групавы, па часе выканання – 

сярэдняй працягласці, па характары дзейнасці – прыкладны. 

Праграма рэалізацыі: 

1. Збор інфармацыі аб перыядзе жыцця Валянціна Таўлая на Лідчыне. 

2. Вывучэнне жыццёвага шляху паэта. 

3. Экскурсія ў Дом-музей Валянціна Таўлая. 

4. Напісанне рэферата на тэму “Валянцін Таўлай – вядомы чалавек 

Лідчыны”. 

5. Выступленне навучэнца на пасяджэнні літаратурнага аб’яднання 

“Суквецце” па дадзенай тэме . 

6. Стварэнне прэзентацыі-справаздачы па рабоце над праектам. 

Беларуская літаратура фарміруецца на агульначалавечых каштоў-

насцях, вызначаецца пільнай увагай да асобы чалавека і будзённых праяў 

жыцця. Пісьменнікі разам з героямі жывуць клопатамі пра час, Айчыну, 

лёс народа. Дзякуючы літаратуры мы вывучаем свой край, спазнаём сябе, 

адкрываем свет, фарміруем асабістую грамадзянскую свядомасць. Выка-

рыстоўваю метад праектаў падчас работы над творамі Івана Шамякіна 

(раман “Сэрца на далоні”), Івана Чыгрынава (апавяданні “Дзівак з 

Ганчарнай вуліцы”, “У ціхім тумане”), Рыгора Барадуліна ( лірыка), Ніла 

Гілевіча (лірыка, раман “Родныя дзеці”), Яўгеніі Янішчыц (лірыка), 

Уладзіміра Караткевіча (раман “Каласы пад сярпом тваім”). Тэмы праектаў 

распрацоўваю з улікам практычнай значнасці для навучэнцаў (табліцы, 

апорныя канспекты, відэасюжэты, аўдыёзапісы). Па дамінуючаму ў 

праекце метаду ці віду дзейнасці выкарыстоўваю творчыя (сачыненне, 

рэпартаж, газета), інфармацыйныя праекты (рэферат, дыскусія, канферэн-

цыя). Часцей практыкую кароткачасовыя праекты. 

Сумесна з навучэнцамі ствараю цікавыя даследчыя праекты. Адзін з 

іх – “Песенна-народная творчасць у сямейных абрадах Панямоння”. Пры 

напісанні работы нам давялося працаваць у краязнаўчым музеі горада, 

сустракацца з фальклорнымі калектывамі Лідскага раёна, удзельнічаць у 

фальклорных экспедыцыях. 
Задача праекта – сабраць з розных крыніц звесткі пра сямейныя 

абрады нашага рэгіёна, даследаваць шэраг фальклорных твораў Лідчыны, 
аформіць выніковы матэрыял. Асноватворнае пытанне, якое я ставіла 
перад сабой: ці можна захаваць нязменнымі побыт і традыцыі ў новы час? 
Праект меў 4 этапы: арганізацыйна-падрыхтоўчы, навучальны, даследчы, 
выніковы. Быў распрацаваны маршрутны ліст работы над праектам (дада-
так 3), дзе адзначаліся цяжкасці на пэўных этапах і шляхі іх вырашэння. 
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Для навучэнцаў быў распрацаваны рабочы ліст групы (дадатак 3), а так-
сама ліст работы над праектам (дадатак 3), у якіх навучэнцы сумесна з 
выкладчыкам адзначалі задачы, напрамкі даследавання, формы работы, 
тэрміны выканання. Даследчая работа прадстаўлялася на навуковай канфе-
рэнцыі навучэнцаў, была высока адзначана, зачытвалася на пасяджэнні 
краязнаўчага музея каледжа. Такім чынам, праектная работа ўключае не 
толькі ўрочную, а і пазаўрочную дзейнасць: тэматычныя гасцёўні, 
літаратурна-музычныя кампазіцыі, экскурсіі, сустрэчы з творчымі людзьмі, 
удзел у навуковых канферэнцыях навучэнцаў і інш. Так, навучэнцамі 
распрацаваны сцэнарыі народных свят нашага рэгіёна, аформленыя 
альбомам пад назваю “Чароўны куфэрак”. Альбом выкарыстоўваецца 
навучэнцамі пры праходжанні практыкі ў школах, дзіцячых садках, на 
вучэбных занятках па літаратуры. Шырока выкарыстоўваю на практыцы 
літаратурныя гасцёўні. Навучэнцамі распрацаваны сцэнарыі да юбілейных 
дат, прысвечаных Яўгеніі Янішчыц, Нілу Гілевічу, Уладзіміру Караткеві-
чу, Рыгору Барадуліну і іншым паэтам і пісьменнікам. У каледжы нала-
джана работа музея “Беларуская хатка”, дзе праводзяцца экскурсіі для 
першакурснікаў, наладжваюцца сустрэчы з народнымі майстрамі нашага 
раёна, арганізоўваюцца пасяджэнні фальклорнай групы. Сумесна з Тава-
рыствам беларускай мовы наладжваем сустрэчы з цікавымі людзьмі нашай 
краіны. Навучэнцы гуманітарнага аддзялення наведваюць пасяджэнні 
раённага літаратурнага аб’яднання “Суквецце”, друкуюць свае вершы ў 
“Лідскай газеце”. Супрацоўнічаем з музеямі нашага горада. 

Варта адзначыць, што выкарыстанне метаду праектаў садзейнічае 
станаўленню навучэнцаў як грамадзян, усебаковаму і гарманічнаму іх 
развіццю, задавальненню патрэбы ў самавыражэнні, выхаванні лепшых 
маральных якасцяў, далучэнні да агульначалавечых каштоўнасцяў. 
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