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Інфармацыйны блок 

1.1 Названне тэмы вопыту 

“Выкарыстанне інтэрактыўных метадаў як сродак  актывізацыі ўнутранай 

матывацыі навучэнцаў на ўроках беларускай літаратуры” 

1.2 Актуальнасць вопыту 

Сёння адукацыйны працэс, як і на працягу ўсяго перыяду свайго 

існавання, вырашае два важныя пытанні: чаму вучыць і як вучыць. Чаму 

вучыць – гэта пытанне зместу адукацыі. Змест вызначаны ў адукацыйным 

стандарце, патрабаваннях да ведаў і ўменняў, замацаваны ў Кодексе Рэспублікі 

Беларусь аб адукацыі, акрэслены дакументальна. З гэтым пытаннем настаўніку 

ўсё зразумела. А вось як вучыць – гэта праблема больш складаная, яна 

датычыць метадаў і адукацыйных тэхналогій, галоўная задача якіх – не толькі 

вучыць навучэнцаў, але і навучыць іх вучыцца; не толькі даваць веды, але і 

развіваць асобу навучэнца. Развіццё ніколі не можа быць дасягнута шляхам 

прымусу, яно мае месца толькі тады, калі чалавек сам цягнецца да ведаў, да 

творчасці[1, с.3]. 

Выбар тэмы, да якой я звярнулася,  не выпадковы. На працягу некалькі 

гадоў я працую над  тэмай па самаадукацыі  “Выкарыстанне інтэрактыўных 

метадаў на ўроках беларускай літаратуры”.  Неабходнасць звароту  да гэтай 

тэмы была прадыктавана  таксама і тымі зменамі, якія адбываюцца сёння ў 

грамадстве. Кожны дзень шматлікія тэлевізійныя каналы і радыёстанцыі  

прапануюць нам мноства інтэрактыўных ток-шоу. Прэса заклікае чытачоў да 

інтэрактыўных зносін на старонках часопісаў і газет. А самым яскравым 

прыкладам інтэрактыўнай папулярнасці з’яўляецца Інтэрнет.  

Змяніліся патрабаванні і да маладога спецыяліста , які ўступае ў жыццё, 

сёння патрабуецца ўменне працаваць у групе і ў калектыве, адстойваць сваю 

думку, згладжваць канфлікты, адчуваць адказнасць за работу, быць мабільным, 

камунікабельным, гібкім у розных сітуацыях. Валоданне  гэтымі  ўменнямі  

дапаможа  выпускніку  ўладкавацца  на першым рабочым месцы і ўвогуле ў  

жыцці.   
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Праблемай сённяшняга дня ў сістэме ПТА, на мой погляд, з’яўляецца 

нізкая матывацыя навучэнцаў да  навучання і недастатковы зровень вучэбных 

дасягненняў. Са свайго настаўніцкага вопыту я ведаю, што нельга навучыць 

навучэнца,  калі ён раўнадушны, абыякавы, не бачыць патрэбы ў набыцці ведаў. 

І, на жаль, такіх дзяцей у групе большасць.  Па- першае, некаторыя з іх  ўжо 

вызначыліся са сваёй будучай прафесіяй і не бачаць патрэбы  ў вывучэнні  

беларускай  літаратуры. Магчыма, негатыўную ролю тут адыграла празмерная 

інфармацыйная насычанасць сучасных дзеючых праграм практычна па ўсіх 

прадметах. Да таго ж адведзена малая колькасць гадзін на вывучэнне пэўнай 

тэмы і, трэба прызнаць, што дзесяцібальная сістэма ацэнкі ведаў дала 

магчымасць навучэнцу  атэставацца  нават з самымі нізкімі баламі. Такім 

чынам, адсутнасць матывацыі  ў навучэнцаў да вучобы з’яўляецца сапраўднай 

праблемай. 

Практыка  паказвае,  што сучасны навучэнец — асоба досыць 

патрабавальная, у якой мы адзначаем такія рысы, як раскаванасць думкі, 

здольнасць да самастойнага мыслення, нават пры недастатковым  узроўні ведаў 

па прадмету, яны  праяўляюць цікавасць, любяць паразважаць, аднак вучэбны 

матэрыял ведаюць павярхоўна. А мне, як выкладчыку літаратуры, заўсёды было 

цікава абапірацца на іх унутраную  матывацыю, уласны вопыт, індывідуальныя 

і псіхалагічныя  асаблівасці.  

3 другога боку, пашырэнне камп’ютарызацыі  і адпаведна 

рознаўзроўневых  тэставых форм кантроля ведаў  ствараюць праблему набыцця 

навыкаў інтэлектуальных зносін, абмяжоўвае моўную практыку навучэнцаў. 

Для мяне, як выкладчыка літаратуры, які працуе са словам, гэта праблема  

вельмі адчувальна і відавочна. 

На мой погляд, зменшыць негатыўнае  ўздзеянне названых фактараў 

зможа жывы, цікавы і ў той жа час эфектыўны працэс навучання літаратуры, 

таму без нетрадыцыйных формаў  і  інтэрактыўных метадаў яго правядзення 

сёння не абысціся.  

Актуальнасць прадстаўленага мной   вопыту  абумоўлена педагагічнай 
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значымасцю інтэрактыўных  метадаў  навучання, а  таксама неабходнасцю 

ўсебаковага   вывучэння і прымянення іх  на ўроках беларускай літаратуры з 

мэтай  актывізацыі ўнутранай  матывацыі навучэнцаў і павышэння якасці ведаў.   

1.3 Мэта вопыту 

Адбор эфектыўных метадаў інтэрактыўнага навучання  і стварэнне  

сістэмы выкарыстання гэтых метадаў  ў вучэбным працэсе, пры якіх навучэнцы 

атрымліваюць магчымасць развіваць свае  здольнасці і схільнасці, павышаць  

унутраную матывацыю.  

 1.4 Задачы вопыту: 

1) прааналізаваць літаратуру, метадычныя дапаможнікі, рэкамендацыі і 

артыкулы па тэме вопыту. 

2) ствараць сістэму работы, якая забяспечвае фарміраванне трывалых 

ведаў навучэнцаў і развіццё мышлення, пазнавальных працэсаў, творчых 

здольнасцей, эмацыянальнай сферы, павышае матывацыю да ведаў у 

навучэнцаў.  

3) ахарактарызаваць сістэму інтэрактыўных метадаў  і апісаць некаторыя  

канкрэтныя  групы прыдатныя для работы з навучэнцамі  на розных этапах 

урока. 

4) распрацаваць і сістэматызаваць  дыдактычныя матэрыялы, якія даюць 

магчымасць  выкарыстоўваць інтэрактыўныя метады на ўроках літаратуры. 

1.5 Працягласць работы над вопытам: 

Інтэрактыўныя метады навучання вядомы ў педагагічнай практыцы 

даўно, але  асабліва актуальным  пытанне іх выкарыстання ў працэсе навучання 

стала ў апошнія гады. Выкарыстоўваць інтэрактыўныя метады ў сваёй працы я 

пачала з 2014 года. Падштурхнула да дзейнасці знаёмства з працамі С.С. 

Кашлева “Інтэрактыўныя метады навучання педагогіцы” і артыкуламі 

С.М.Тарасавай  “Навучанне літаратуры з выкарыстаннем інтэрактыўных 

тэхналогій “, якія друкаваліся ў часопісе “Беларуская  мова і літаратура”.      

Вопыт выкарыстання інтэрактыўных метадаў  на ўроках дае добрыя 

вынікі, таму з цікавасцю быў сустрэты не толькі навучэнцамі, але і 
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выкладчыкамі пад час правядзення  мной  адкрытых урокаў. У межах ліцэя 

ўрок з  выкарыстаннем такіх метадаў  быў адзначаны як лепшы ўрок года. За 3 

гады назапашвання матэрыялаў было падрыхтавана  выступленне на 

педагагічным савеце “Навучанне літаратуры з выкарыстаннем інтэрактыўных 

метадаў”. Акрамя  гэтага была праведзена дыягностыка  матывацыі навучання і 

адносін да вывучэння прадмета “ Беларуская літаратура”( праводзілася разам з 

псіхолагам ліцэя Аўсюк Н.А.). Па выніках дадзенай дыягностыкі ( 

мадыфікацыя тэста Ч.Д.Спілберга) назіраецца станоўчая данаміка матывацыі ( 

гл.дадатак № 12). Гэта дало штуршок мне на далейшае ўкараненне ў вучэбны 

працэс па літаратуры актыўных метадаў навучання, удасканаленне і 

прымяненне іх на розных этапах урока.  

                                 2. Апісанне тэхналогіі вопыту 

       2.1. Вядучая педагагічная ідэя 

Ідэя  майго педагагічнага вопыту – гэта абаснаваць, што прымяненне  

інтэрактыўных  метадаў  навучання ў педагагічным працэсе,  стварае  ўмовы 

для фармавання  актыўнай, самастойнай пазіцыі навучэнцаў і  развівае  іх  

камунікатыўныя ўменні, павышае цікавасць да літаратуры, актывізуе 

ўнутраную матывацыю. 

           2.2 Сутнасць вопыту 

Праблема матывацыі да вучобы, прывіцця цікавасці да ведаў  застаецца 

нявырашанай,  хоць і напісана безліч псіхолага – педагагічных прац. Аднак не 

кожны педагог на гэтым акцэнтуе ўвагу, лічачы, што калі падлетак прыйшоў 

вучыцца, то павінен, а то і абавязаны, рабіць усё, што рэкамендуе педагог. 

Сёння  навучэнец  хоча на ўроку разумець матыў – гэта тое, што натхняе, 

скіроўвае яго да пэўнай дзейнасці, а калі ён гэтага  не бачыць, не разумее, то і 

не імкнецца да таго, што прапануе  выкладчык. [1,с.4]. Таму важна не 

навязываць  навучэнцу  сваіх  вучэбных мэт « зверху». Мэта настаўніка на 

ўроку павінна зрабіцца мэтаю навучэнца. 

На мой  погляд,  інтэрактыўныя метады ў форме навучальных, справавых, 

ролевых  гульняў, а не спаборніцтва, робяць звычайную паўсядзённасць 
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цікавай, насычанай, даюць магчымасць навучэнцам выказваць сваё разуменне і 

бачанне аб'екта, рабіць самастойныя вывады. Трэба пры гэтым  не забываць за  

правільныя адказы і выкананыя заданні ўзнагароджваць сваіх выхаванцаў 

добрым словам, пахвалою, ніколі не крытыкаваць за няўдачу і не прыніжаць 

годнасць навучэнца, ствараючы  спрыяльную атмасферу на ўроку, бо ўсё гэта 

дапамагае вырашыць «адвечную» праблему па фарміраванасці  ўнутранай 

матывацыі ў навучэнцаў на ўроках.  

У інтэрактыўным навучанні змяняецца ўзаемадзеянне педагога і 

навучэнца: актыўнасць педагога саступае месца актыўнасці навучэнцаў, а 

задачай педагога становіцца стварэнне ўмоў для іх ініцыятывы. Такі падыход 

не "прэсуе" асобу, а дапамагае ёй  развіцца ў творчым плане.  

Змяняецца само становішча на занятках, адбываецца адыход ад звыклых 

патрабаванняў да дысцыпліны.Навучэнцы на такіх занятках узаемадзейнічаюць 

адзін з адным, а педагог клапоціцца аб тым, каб іх намаганні былі накіраваны 

на станоўчы вынік. 

Пошукі вытокаў інтэрактыўнага навучання прывялі мяне да педагагічных 

ідэй антычнага свету. Дыялектычныя спрэчкі вёў са сваімі вучнямі Сакрат; 

эўрыстычныя гутаркі знаходзіліся ў педагагічным арсенале Платона; публічны 

дыялог “правакаваў” актыўнае ўключэнне вучняў у абмеркаванне літаратурных 

тэкстаў у Квінціліяна. Сучасныя дыдакты (Д.Джонсан, М.У. Запрудскі, С.С. 

Кашлеў) падкрэсліваюць, што інтэрактыўнае навучанне – гэта навучанне, 

пагружанае ў стасункі.  Пры гэтым самі стасункі ні ў якім разе не падмяняюць 

само навучанне. [2, с.14]. 

Назва інтэрактыўных метадаў паходзіць ад псіхалагічнага тэрміна 

“інтэракцыя”, што азначае “ўзаемадзеянне”. Інтэракцыянізм – напрамак у 

сучаснай педагогіцы, які базіруецца на канцэпцыях амерыканскага сацыёлага і 

псіхолага Дж.Г.Міда. Сэнс інтэрактыўнасці складаецца з абагульнення 

паняццяў “інтэр” (паміж) і “актыўнасць” (узмоцненая дзейнасць). У гэтай сувязі 

тэрмін “інтэрактыўнае ўзаемадзеянне” можна тлумачыць як узмоцненую 

дзейнасць удзельнікаў па ўзаемадзеянні паміж сабой, а тэрмін “інтэрактыўнае 
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педагагічнае ўзаемадзеянне” – як узмоцненую мэтанакіраваную дзейнасць 

педагога і навучэнцаў па арганізацыі ўзаемадзеяння паміж сабой у мэтах 

развіцця. [7, с.27] 

Інтэрактыўныя метады - гэта сістэма правілаў арганізацыі 

прадуктыўнага  ўзаемадзеяння навучэнцаў паміж сабой і з настаўнікам ў форме 

навучальных, справавых, ролевых гульняў, дыскусій і інш., пры якіх 

адбываецца засваенне новага досведу і атрыманне новых ведаў. 

З уласнага  вопыту  хачу падкрэсліць важнасць і неабходнасць 

выкарыстання інтэрактыўных метадаў. Гэта абумоўлена наступнымі фактарамі: 

яны вядуць, па-першае, да павелічэння працэнта запамінання, па-другое, да 

павышэння матывацыі  да навучання сярод навучэнцаў.  Акрамя гэтага 

інтэрактыўныя метады даюць магчымасць зацікавіць навучэнцаў сваім 

прадметам, стварыць умовы для зносін, супрацоўніцтва  і сумеснай творчасці. 

Пагадзіцеся, што гэтага ўжо дастаткова, каб больш уважліва прыгледзецца да 

такіх педагагічных метадаў. 

Інтерактыўныя метады дазваляюць вырашаць наступныя задачы: 

 Актыўнае ўключэнне кожнага навучэнца ў навучальна-выхаваўчы працэс; 

 Навучанне навыкам паспяховых зносін (умення слухаць і чуць адзін 

аднаго, ладзіць дыялог, задаваць пытанні на разуменне); 

 Выхаванне лідэрскіх якасцяў; 

 Уменне працаваць з камандай і ў камандзе; 

 Уменне прымаць на сябе адказнасць за супольную і ўласную дзейнасць 

для дасягнення выніку. 

У сістэме інтэрактыўных метадаў шмат мадыфікацый, кожная з якіх 

цікавая па-свойму і прыдатная для выкарыстання. Так што тут прадстаўляецца 

шырокае поле для творчай дзейнасці не толькі навучэнцаў, але і выкладчыкаў. 

Знаходзячыся ў  пошуку вырашэння праблемы   павышэння  матывацыі 

навучэнцаў  на ўрокаў  беларускай літаратуры і прывіцця цікавасці да прадмета, 

я вырашыла апрабіраваць інтэрактыўныя прыёмы навучання на кожным этапе 
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ўрока. Гэта дапамагло зрабіць працэс навучання больш асэнсаваным, лагічна 

завершаным, эмацыянальна станоўча афарбаваным, і як вынік – больш 

эфектыўным.  

Сваю дзейнасць па апрабіраванні інтэрактыўных метадаў пачынала 

паступова, паколькі і мне, і навучэнцам  неабходна было набыць пэўны вопыт. 

Для гэтага вывучыла літаратуру, склала план выкарыстання гэтых метадаў. За 

2014 год падрыхтавала і правяла некалькі  заняткаў, распрацавала правілы 

арганізацыі інтэрактыўнага навучання (гл. дадатак №1). Выкарыстоўвала 

спачатку простыя інтэрактыўныя метады - работа ў парах, групах, мазгавы  

штурм і г.д. Калі з’явіўся вопыт падобнай работы, наступныя заняткі 

праходзіліся  лягчэй, а падрыхтоўка не патрабавала шмат часу. Пасля некалькіх 

скурпулёзна падрыхтаваных заняткаў адчула, што змяніліся адносіны 

навучэнцаў да літаратуры, а таксама сама атмасфера ў групе, стала 

практыкаваць выкарыстанне гэтах метадаў дастаткова шырока і на пазакласных 

мерапрыемствах. Гэта паслужыла дадатковым стымулам да работы з 

інтэрактыўнымі метадамі. Для эфектыўнага прымынення іх, а не каб 

ператварыць у бяссэнсавыя  “гульні дзеля саміх гульняў”, выкарыстоўваю 

метады, адэкватныя  ўзросту  нашых навучэнцаў і іх вопыту, здольнасцям, а ў 

некаторых групах даю заданні навучэнцам для папярэдняй падрыхтоўкі. 

Адбіраю для заняткаў тыя заданні,  якія даюць “ключ” для засваення тэмы, 

адводжу  час падумаць, улічваю тэмп работы кожнага  навучэнца і яго 

здольнасці.  На адным занятку выкарыстоўваю 1-2 інтэрактыўныя метады, а не 

іх “калейдаскоп”. Інтэрактыўнымі метадамі нельга падмяніць увесь вучэбны 

працэс, але з іх выкарыстаннем яго можна цудоўна разнастаіць і тым самым 

зрабіць максімальна эфектыўным. Літаратура як прадмет у сілу сваіх 

спецыфічных асаблівасцей з’яўляецца прыдатнай сферай для выкарыстання 

самых найноўшых тэхналогій, у тым ліку і інтэрактыўных. Іх выкарыстанне 

дапамагае стварыць займальную сітуацыю на занятках, творча раскрыцца 

асобе, прымусіць з зацікаўленасцю працаваць увесь калектыў. 

Для ажыццяўлення кантролю за ходам працэсу навучання планую і 
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распрацоўваю змест і ход заняткаў: вызначаю хранаметраж, ролю ўдзельнікаў, 

рыхтую пытанні і магчымыя адказы, выпрацоўваю крытэрыі эфектыўнасці 

ўрока, пры гэтым прадугледжваю розныя прыёмы для прыцягнення і 

актывізацыі ўвагі навучэнцаў, уцягнення іх у работу.  

Так, на арганізацыйным этапе ўрока, дзе забяспечваецца спрыяльная 

знешняя абстаноўка для работы, а таксама псіхалагічная падрыхтаванасць 

навучэнцаў да зносін, часта сутыкалася з праблемай, як  настроіць на 

паспяховую работу калектыў. Стварэнне канструктыўнай атмасферы – важная 

ўмова паспяховай выніковасці вучэбных заняткаў. Менавіта з гэтага пачынала 

ўрок. Мэтазгодным і прадуктыўным стала выкарыстанне на арганізацыйным 

этапе метадаў стварэння спрыяльнай атмасферы. У аснову іх пакладзена 

“камунікатыўная атака”. Гэта могуць быць такія метады як  “Эстафета добрых 

слоў ”, “ Пажаданні на дзень”, дзе навучэнцы па ланцужку дзеляцца добрымі 

словамі або пажаданнямі на дзень, а  таксама  метад  “Ці верыце вы ў 

прыкметы?” (гл. дадатак № 2). На першым этапе пры паведамленні тэмы важна 

не толькі запісаць яе на дошцы, але і выклікаць ў дзяцей эмацыянальны водгук, 

станоўчыя адносіны да яе вывучэння, што спрыяе матывацыі навучання, 

выклікаючы ў навучэнцаў цікавасць. Даны метад мэтазгодна выкарыстоўваць 

пры вывучэнні мастацкіх тэкстаў на маральна-этычную тэму.  Напрыклад, па 

творчасці  П.Панчанкі “Без чалавечнасці не будзе вечнасці”  і вывучаючы 

паэзію П.Броўкі “ Гуманістычны характар лірыкі П.Броўкі”. 

Пры рэалізацыі метадаў стварэння спрыяльнай атмасферы абавязкова 

ўлічваю ўзрост і псіхалагічныя  асаблівасці сваіх навучэнцаў: ніколі не  

патрабую кампліменты ад чалавека, які не хоча іх вымаўляць. Названыя метады 

дапамагаюць выявіць і ступень згуртаванасці калектыву. Пры выкарыстанні 

даных метадаў улічваю і агульны ўзровень культуры групы. Калі становіцца 

відавочным, што большасць навучэнцаў несур’ёзна ставіцца да прапанаванага 

віду дзейнасці, ператвараючы  пачатак урока ў балаган, то адмаўляюся ад 

данага метаду. 

На этапе актуалізацыі суб’ектнага вопыту навучэнцаў забяспечваецца 
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матывацыя і адбываецца ўключэнне навучэнцаў у сумесную дзейнасць. Як 

паказвае вопыт, найбольш эфектыўнымі на даным этапе з’яўляюцца метады 

стварэнне праблемнай сітуацыі:  “Інтэрв’ю”, “ Хто? Што?”  “Закончы фразу”. 

Пералічаныя  метады дапамагаюць навучэнцам усвядоміць мэты ўрока праз 

пытанні і заданні, аператыўна, з першых хвілін урока ўключыць у работу 

адразу ўсіх навучэнцаў,  сканцэнтраваць увагу  навучэнцаў на вывучаемай 

праблеме, стымулююць разумовую дзейнасць, даюць магчымасць актуалізаваць 

ужо набытыя веды. 

Напрыклад, можна  выпісаць на дошцы, або выкарыстаць рэсурс 

прэзентацыі і арганізаваць групавую  гульню “ Хто? Што?”. Навучэнцы 

павінны падабраць з аднаго слупка імёны пісьменнікаў, а з другога творы, якія 

былі імі  напісалі.  І вось тое імя пісьменніка і твор, якія засталіся не вядомым і 

будуць разглядацца на ўроку. Так навучэнцы самастойна могуць сфармуляваць 

тэму ўрока.  

Гэты метад дае магчымасць выкладчыку  на ўводным (яшчэ ён называецца 

навукоўцамі матывацыйным) этапе  ўрока вырашыць адну з задач, якая  

патрабуе ад настаўніка-філолага актывізацыі ў сваіх навучэнцаў  апорных ведаў 

да будучай плануемай тэмы ўрока або, інакш, стварыць сітуацыю поспеху: 

пахваліць сваіх выхаванцаў за пэўныя веды, набытыя раней.Такі метад можа 

быць паспяхова рэалізаваны перад вывучэннем творчасці І.Шамякана,І.Мележа, 

В.Быкава і інш.  

Метад “Закончы фразу”   я прымяняю  на  гэтым этапе ўрока, вывучаючы 

творчасць Н. Гілевіча  і  яго раман у вершах “ Родныя дзеці”,  або  верш  

Р.Барадуліна “ Трэба дома бываць часцей”.  Напрыклад, закончы фразу: 

1. Мае бацькі для мяне – гэта… 

2. Няўдзячныя  дзеці горш за чужога чалавека, бо…  

У даным выпадку  метад “Закончы фразу”   звяртае нас да суб’ектыўнага 

вопыту навучэнцаў, тым самым  забяспечваецца матывацыя і адбываецца 

ўключэнне навучэнцаў у сумесную дзейнасць. 

На пачатку ўрока  можа быць рэалізаваны метад “ Інтэрвью”. Вядучай 
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педагагічнай умовай рэалізацыі  гэтага метаду  з’яўляецца дыялагічнасць. (гл. 

дадатак № 3). Магчыма выкарыстанне гэтага метада пры правядзенні 

нетрадыцыйных ўрокаў-інтэрв’ю, калі адны  навучэнцы маюць магчымасць 

выконваць ролю карэспандэнтаў і задаваць цікавыя, актуальныя пытанні, а 

другія выступаюць у якасці аўтара, героямі твораў ці літаратурнымі крытыкамі 

і даюць лаканічныя адказы. Напрыклад, гэты метад можа быць рэалізаваны пры 

вывучэнні дакументальнай прозы С.Алексіевіч “ Цынкавыя хлопчыкі” (гл. 

дадатак №4).   

На этапе замацавання новых ведаў арганізоўваю дзейнасць навучэнцаў 

па апрацоўцы  і замацаванню атрыманых ведаў праз іх выкарыстанне па ўзоры 

або ў змененай сітуацыі, выкарыстоўваючы анімацыйны  метад.  

Прыкладнымі заданнямі пры выкарыстанні анімацыйнага метаду могуць 

быць наступныя. Напрыклад, я гэты метад практыкую пры вывучэнні аповесці 

В.Быкава “ Знак бяды”. Вядома, што пісьменнік добра маляваў, таму неабходна 

зрабіць творчае афармленне  выставы рэпрадукцый карцін ці малюнкаў 

навучэнцаў да зместу аповесці і да кожнага малюнка ці карціны падабраць 

цытату з твора,  а таксама прыдумаць назву ўсёй выставе. Эфектыўным 

з’яўляецца гэты метад пры падрыхтоўцы да сачынення. Усе адабраныя цытаты  

запісваюцца ў  сшытак  у адвольным выглядзе. Гэта дазваляе стварыць апору 

для навучэнца, якому патрэбна дапамога, і пакідае прастору для творчасці 

матываваных дзяцей.  

Таксама ў межах падрыхтоўкі мультымедыйнай прэзентацыі да 

падрыхтаваных партрэтаў пісьменнікаў неабходна размясціць прапанаваныя 

вокладкі кніг. Анімацыйны метад у маёй  рабоце знайшоў адлюстраванне ў 

прэзентацыі да ўрока па тэме“ Сучасная беларуская паэзія” . 

На этапе абагульнення  і сістэматызацыі ведаў  арганізоўваю дзейнасць 

навучэнцаў па пераводзе асобных ведаў і спосабаў дзейнасці ў цэласную 

сістэму. Як паказвае вопыт, найбольш дзейснымі метадам на гэтым этапе ўрока 

з’яўляюцца наступныя: анкета “5 з 25”, “ Бура прапаноў”, “ Тэхніка 

намінальных груп”, “ Алфавіт”, “ Карэктар”.  Даныя методыкі дазваляюць 
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актывізаваць разумовую дзейнасць навучэнцаў, развіваць навыкі 

супрацоўніцтва, вучыць аргументаваць, пераконваць, дасягаць згоды.  

Метад “5 з 25” выкарыстоўваю пад час характарыстыкі вобразаў  

галоўных герояў Сцепаніды і Петрака з аповесці В.Быкава “ Знак бяды”. (гл. 

дадатак №5). Да метаду « 5 з 25» блізкія  такія метады  як « Бура прапаноў» і « 

Тэхніка намінальных груп» (гл. дадатак № 6,7,8). Метад «Бура прапаноў» я 

выкарыстоўвала пры вывучэнні рамана І. Мележа « Людзі на балоце» (гл. 

дадатак № 9) 

Метад “Алфавіт” з’яўляецца ўніверсальным, ён не мае ні ўзроставых, ні 

змястоўных межаў. Яго можна выкарыстоўваць з навучэнцамі любога ўзросту. 

Гэты метад у свой  час быў рэалізаваны  пры вывучэнні рамана К.Чорнага “ 

Пошукі будучыні”( гл. дадатак № 10) 

Метад «Карэктар» дае магчымасць у працэсе параўноўвання і пошуку 

памылак  у літаратурным дыктанце  развіваць  ўважлівасць, выхоўваць 

супрацоўніцтва ў час працы ў міні-калектыве. Напраклад, гэты метад можа 

быць выкарыстаным пад час вывучэння творчасці І.Мележа, В Быкава, К. 

Чорнага (гл. дадатак № 11) 

На этапе рэфлексіі выкарыстоўваю прыём  “Рэфлексійны круг”, які 

дазваляе ацаніць стан эмацыянальна-пачуццёвай сферы і ўзровень, на якім 

знаходзіцца навучэнец  па авалоданню ўменнямі і навыкамі па прадмету. А для 

авалодання ступенню сфарміраванасці ўменняў і навыкаў мэтазгодным  лічу 

выкарыстоўваць метад “Завяршы фразу”.     

З уласнага вопыту трэба зазначыць, што пры карыстанні інтэрактыўнымі 

метадамі цяжка спрагназаваць канчатковы вынік працы, нельга быць да канца 

ўпэўненым, што задуманы на пачатку вынік атрымаецца ў фінале. 

Спадарожнічае працы своеасаблівая творчая раскаванасць, якая стварае 

шумавы эфект, што не заўсёды адназначна ўспрымаецца збоку. Складанасці 

ўзнікаюць так сама з ацэньваннем навучэнцаў. 

        2.3.Выніковасць і эфектыўнасць вопыту 

    Інтэрактыўныя метады – гэта эфектыўныя педагагічныя прыёмы, якія можна 
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і трэба выкарыстоўваць на занятках па літаратуры для фарміравання ў 

навучэнцаў станоўчай матывацыі да вучэбнай дзейнасці.  

Каштоўнасць выкарыстання даных метадаў не толькі ў навізне, але і ў 

тым, што яны  ўздзейнічаюць  на якасць ведаў, робяць працэс навучання 

жывым і займальным. Навучэнцы  лягчэй засвойваюць вучэбны матэрыял і аб 

гэтым сведчаць вынікі абавязковых  кантрольных  работ, прамежкавай і 

выніковай атэстацыі ( дадатак № 12).   

Для  павышэння ўнутранай матывацыі ў навучэнцаў мной распрацаваны 

дыдактычны матэрыял і сцэнарыі ўрокаў з выкарыстаннем інтэрактыўных 

метадаў. Абсалютная большасць навучэнцаў добра адносяцца да беларускай 

мовы і літаратуры, бо выбіраюць здачу экзамена па беларускай мове і з 

задавальненнем прымаюць удзел у пазакласных мерапрыемствах. Літаральна ў 

сакавіку гэтага года  паспяхова прынялі ўдзел у абласным конкурсе “ Праз 

майстэрства да творчасці”, дзе прэзентавалі абарону праекта “ Жыццё 

пачынаецца з яйка” ( гісторыя пісанкі)  і   занялі другое  месца. 

Выніковасць сваёй  працы я ацэньваю не толькі  па аб’ёму ведаў, а бачу  

больш у развіцці навучэнца, у павышэнні  цікавасці да жыцця, у змене пазіцыі 

“няўдачніка” на пазіцыю “пераможцы”.  

       3.Заключэнне 

Выкарыстанне інтэрактыўных метадаў навучання на ўроках  і ў 

пазакласнай рабоце з’яўляецца не мэтай, а сродкам актывізацыі ўнутранай 

матывацыі навучэнцаў.  Такія метады дазваляюць ўцягнуць у сур’ёзную 

аналітычную і практычную дзейнасць усю групу, убачыць у дзеянні кожнага 

навучэнца. У  навучэнцаў з’яўляюцца новыя матывацыйныя ўстаноўкі: яны 

прызнаюцца, што многіх з іх падштурхоўвае да актыўнасці на ўроку 

нетрадыцыйная форма іх правядзення, да таго ж “сорамна не ведаць таго, што з 

цікавасцю вывучае ўся група”. Вынікам інтэрактыўнага ўзаемадзеяння заўсёды 

бывае сітуацыя поспеху, таму што праз сумесную дзейнасць настаўніка і 

навучэнцаў дасягаюцца мэты ўрока, знікаюць канфліктныя сітуацыі, навучэнцы  

ўзбагачаюць свой камунікатыўны вопыт і пашыраюць матывацыйна-



14 
 

каштоўнасную сферу - усё гэта  выклікае ў навучэнцаў і выкладчыка масу 

станоўчых эмоцый і перажыванняў. 

Разумнае і мэтанакіраванае выкарастанне інтэрактыўных метадаў значна 

павышае эфект навучання і ўнутраную матывацыю навучэнцаў,  таму іх 

неабходна ўключаць  у педагагічны працэс. Знаёмячыся з тым або іншым 

метадам, я  думаю, пры вывучэнні якой тэмы яго можна выкарыстаць, якім 

зместам напоўніць, як адаптаваць да сябе і сваіх навучэнцаў. Такі творчы стан 

не пакідае мяне на працягу некалькіх гадоў і пацвярджае той факт, што 

інтэрактыўныя метады навучання з’яўляюцца дзейсным педагагічным сродкам, 

а іх выкарыстанне – важнай умовай развіцця самога педагога. 

Літаратура: 

1. Жуковіч М.В. Фарміраванне ў школьнікаў матывацыі да навучання на 

ўроках беларускай мовы і літаратуры / Беларус. мова і літ.- 2004.- №6, – 

с.3-5  

2.  Цыбульская С.І. Выкарыстанне сучасных адукацыйных тэхналогій на 

ўроках беларускай мовы і літаратуры / Мінск: “Сэр-Вит”, 2006. 

3.     Шаламіцкая  Н.М. Якасць адукацыі: Актывізацыя і стымуляванне матываў    

вучэння / Народная асвета.- 2014.-№10, – с. 68-73 

4.    Руцкая А.В. Грынько М.У. Актывізацыя пазнавальнай дзейнасці вучняў: 

інтэрактыўныя метады навучання літаратуры /  Беларус. мова і літ.- 2015.-
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5.   Тарасава  С.М. Навучанне літаратуры з выкарыстаннем інтэрактыўных 

тэхналогій /  Беларус.  мова і літ.- 2004.-№1, 3 – с. 14-16 

6.     Кашлев, С.С. Интерактивные методы обучения педагогике / С.С. Кашлев. 

Минск: «Вышэйшая школа», 2004. 
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ДАДАТАК № 1   
 

Правілы арганізацыі інтэрактыўнага навучання 

 

Правіла першае. У працу павінны быць уцягнуты ў той ці іншай меры ўсе  

навучэнцы. З гэтай мэтай карысна выкарыстоўваць тэхналогіі, якія дазваляюць 

далучыць усіх удзельнікаў да працэсу абмеркавання. 

Правіла другое. Трэба паклапаціцца аб псіхалагічнай падрыхтоўцы 

навучэнцаў. Гаворка ідзе пра тое, што не ўсе, хто прыйшоў на урок, 

псіхалагічна гатовыя да непасрэднага далучэння да тых ці іншых формаў 

работы. Адбіваецца вядомая скаванасць, традыцыйнасць паводзін. У гэтай 

сувязі карысныя размінкі, заахвочванне  навучэнцаў  да  працы, даванне 

магчымасці для самарэалізацыі. 

Правіла трэцяе. Навучэнцаў у тэхналогіі інтэрактыву не павінна быць 

шмат. Колькасць удзельнікаў і якасць навучання могуць быць у прамой 

залежнасці. У працы не павінны прымаць удзел больш за 25 чалавек. Толькі 

пры гэтай умове магчымая прадуктыўная праца ў малых групах. Бо важна, каб 

кожны быў пачуты, кожная група мела магчымасць выступіць. 

Правіла чацвёртае. Паставіцца з увагай да падрыхтоўкі памяшкання для 

працы. Гэта не такое нязначнае пытанне, як можа здацца спачатку. Клас 

павінен быць падрыхтаваны з такім разлікам, каб удзельнікам было лёгка 

перасаджвацца для працы ў вялікіх і малых групах. Іншымі словамі, для 

навучэнцаў павінен быць створаны фізічны камфорт. Дрэнна, калі камусьці на 

занятку давядзецца сядзець, “выкруціўшы шыю”. Добра, калі зараней будуць 

падрыхтаваны матэрыялы, неабходныя для творчай працы. 

Правіла пятае. Пастаўцеся з увагай да пытанняў працэдуры і рэгламенту. 

Аб гэтым трэба дамовіцца ў самым пачатку і пастарацца не парушаць яго. 

Напрыклад, карысна дамовіцца аб тым, што ўсе ўдзельнікі будуць выяўляць  

памяркоўнасць да ўсякага пункту гледжання, паважаць права кожнага на 

свабоду слова і яго годнасць. 

Правіла шостае. Пастаўцеся з увагай да падзелу ўдзельнікаў на групы. 

Першапачаткова яго лепш зладзіць на падставе добраахвотнасці. Затым дарэчна 

скарыстацца прынцыпам выпадковага выбару. 
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                                                                                               ДАДАТАК № 2     

Метад “Ці верыце Вы ў прыкметы?” 

 

 Метад “Ці верыце Вы ў прыкметы?”арганізуе ўвагу, добразычлівы настрой усіх 

навучэнцаў.  

Ці верыце вы ў прыкметы? Уменне прадвяшчаць надвор’е, зыход любой справы 

дастаўся нам у спадчыну ад вясковай культуры, ад уласцівай толькі нам, 

беларусам, чуйнасці да свету прыроды. 

-  Я веру, што калі зараз на вашых тварах загарацца ўсмешкі, то ўсё 

будзе добра, усё атрымаецца.  

Дадзены метад выкарыстоўваецца пры вывучэнні мастацкіх тэкстаў на 

маральна-этычную тэму ( напрыклад, Лірыка П.Панчанкі “Без чалавечнасці не 

будзе вечнасці” , “ Гуманістычны характар лірыкі П.Броўкі”). 

                                                                                                             

 

                                                                                                         ДАДАТАК № 3   
Метад інтэрв’ю 

Напрыклад, на ўроках літаратуры можна прапанаваць наступныя пытанні для 

інтэрв’ю: 

 

Тэма ўрока Пытанні 

 

 

Кузьма Чорны. 

“Пошукі будучыні” 

 

1. Якую сцэну ў рамане вы лічыце 

кульмінацыйнай? 

2. Ці з’яўляюцца сумяшчальнымі эпізод смерці 

Густава Шрэдэра і эпізод з яблыкамі антонаўкамі, 

якія Кастусь дае хворай дачцэ? 

 

 

Іван Мележ. “ Людзі 

на балоце ” 

 

1. В. Дзяцел- працаўнік  і ўласнік. 

2. Чаму разышліся дарогі Васіля і Ганны? 

 

К. Крапіва 

“ Хто смяецца 

апошнім” 

 

1. Чаму камедыя  мае такую назву? 

2. Ці актуальны  сёння праблемы, якія  

падымаюцца ў творы? 

 

Васіль Быкаў.  

“Знак бяды” 

 

1. Якія сімвалы – знакі бяды – выкрываюць 

жорсткасць і бесчалавечнасць фашызму? 

2. Чаму галоўныя героі – Пятрок і Сцепаніда – 

гінуць ад рук сваіх аднавяскоўцаў-паліцаяў? 
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ДАДАТАК № 4     
Метад  інтэрв’ю   

 

Дакументальная проза С.Алексіевіч  

“ Цынкавыя хлопчыкі” 

За часопісны столік садзяцца два вучні — адзін у ролі журналіста, другі  

(дзяўчына) выконвае ролю пісьменніцы.  

(У аснову інсцэніраванага інтэрв’ю пакладзены артыкул Валерыя Добкіна  

«Не кажыце, што вы не былі на вайне...» / Работніца і сялянка. 1990. № 2.)  

Журналіст. Сёння ў нас у гасця х беларуская пісьменніца, аўтар кніг «У вайны 

не жаночае аблічча», «А пошнія сведкі», «Цынкавыя хлопчыкі» Святлана 

Алексіевіч. Святлана Аляксандраўна, яшчэ ў 1991 годзе была надрукавана 

чарговая Ваша кніга-споведзь, кніга-дакумент, кніга памяці «Цынкавыя 

хлопчыкі». Што натхніла Вас на яе напісанне?  

Пісьменніца. Я ехала да бацькоў. Яны жывуць непадалёку ад Мазыра. Н а  

аўтастанцыі ў Мазыры аднойчы я ўбачыла прапаршчыка і хлопца ў цывіль- 

ным. Штосьці ў паводзінах хлопца падалося дзіўным, ды і не толькі мне адной. 

А ведаеце, як на аўтастанцыі ў невялікім горадзе, дзе і пасажыры, бадай, адны і 

тыя самыя: усё пра ўсіх ведаюць. Я дазналася, што прапаршчык суправаджае 

хлопца, ціхага вар’ята. Яны ехалі з Афганістана. А на аўтастанцыі былі тыя, 

чые дзеці таксама ваявалі там. I тут страшна закрычала нейкая жанчына. Не 

ведаю, што са мною ў гэты момант адбылося, але я зразумела, што павінна пра 

гэта расказаць , расказаць усю праўду пра гэтую неаб’яўленую вайну. Назва 

прыйшла ўжо калі працавала над кнігай.  

Журналіст. Вы назвалі яе «Цынкавыя хлопчыкі». Нават ад гэтай назвы —  

мароз па скуры. Невыпадкова Вы напісалі ў прадмове: «Гісторыя гэтай вайны 

яшчэ не напісана. Мы ведаем аб ёй роўна столькі, колькі нам можна ведаць, каб 

не ўбачыць сябе такімі, якія мы ёсць... Не кажыце, што вы не былі на той вайне. 

Няпраўда! Мы ўсе вярнуліся адтуль...». Але, на жаль, многія — у цынкавых 

трунах...  

Пісьменніца. Гэтыя хлопцы і іх камандзіры, людзі старэйшыя, але, па  

сутнасці, таксама маладыя, з пасляваеннага пакалення, нябачна прысутнічаюць 

у аповедах аднапалчан, якія засталіся жывымі, у горкіх расказах удоў і мацярок. 

Першая з іх была Марыя Цярэнцеўна Бабкова, з якою я пазнаёмілася на 

могілках. А прывялі мяне туды хлопцы-«афганцы». У гэтай жанчыны былі два 

сыны, і абодва загінулі. Адзін — у час памятных канфліктаў на савецка-

кітайскай граніцы, а другі — у Афганістане. Чым змераць трагедыю маці, як 

перадаць яе боль, чым суцешыць?! Але я не знайшла ў сабе сілы распавесці аб 

сваіх дзецях... I, слухаючы яе, я «пачула» кнігу...  

Журналіст. Напэўна, Вам зноў, як і пры рабоце над першай кнігай, давялося  

пабываць у розных гарадах краіны, сустрэцца з сотнямі людзей, слухаць і  
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запісваць у блакнот і на магнітафонную стужку іх аповеды, поўныя краналь 

ных і страшных падрабязнасцей...  

Пісьменніца. I яшчэ — двойчы пабываць у Афганістане. Бо ледзь не кожны,  

з кім давялося гутарыць, пытаўся : «А вы там былі?» I я разу мела, як гэта  

важна для іх. Ды і для мяне, каб адчуць хоць бы тысячную долю іх пакут, іх 

суму па Радзіме, іх страху і адчаю. Гэта не была прыемная турыстычная паез 

дка. Напружанне не адпускала, бадай, з таго моманту, калі пры пералёце 

граніцы ў салоне самалёта  завыла сірэна..., і я з баявой машыны глядзела на 

афганскіх дзяцей, якія ваяўніча размахвалі рукамі і штосьці крычалі ў наш 

адрас... Затое цяпер я мела маральнае права пісаць.  

Журналіст. Што Вам асаблів а запомнілася ў той паездцы?  

Пісьменніца. Сустрэча ў турме. З душманамі, якія асуджаны на смерць. Я  

спыталася ў аднаго з іх: «Хіба не страшна забіваць?» Ён адказаў, бліснуўшы  

бялкамі сіня-чорных вачэй: «Гэта вельмі проста». I вось пазней, пры сустрэчы з 

хлопцамі, якія пабывалі там, я раптам зразумела, што і яны так лічаць: гэта 

вайна забівала і калечыла не толькі целы, але і душы. Вайна ў Афганістане была 

амаральная па сваёй сутнасці, і таму, думаю, цяжка было ў ходзе яе чакаць 

высокамаральных учынкаў. Хоць гераізм, вядома ж, быў.  

Журналіст. Якія водгукі Вы атрымалі аб кнізе?  

Пісьменніца. Калі ў друку з’явілася мая кніга, мне пазваніў бацька афіцэра,  

які загінуў у Афганістане, і сказаў, што я напісала шкодную кнігу, што ён 

заўсёды быў актыўным прапагандыстам маіх кніг, а цяпер не скажа аб новай 

ніводнага добрага слова, наадварот, будзе яе праціўнікам. Што тут сказаць ? Я 

не чакаю нічыёй удзячнасці. Я проста павінна дапамагчы выказаць праўду, якая 

б горкая я на ні была.  

Журналіст. Шчыра дзякую, Святлана Аляксандраўна, за гутарку! Шчаслівага 

лёсу Вам і Вашым кнігам! 

Дадатак №5 
 

                                                                  Метад анкета « 5 з 25» 
 

Хто ён Пятрок? 

(па аповесці В.Быкава « Знак бяды») 

 

1. Працавіты 

2. Добры  гаспадар 

3. Крыху набожны 

4. Прывык слухаць жонку 

5. “ Хутчэй аддасць, чым возьме” 

6. Ахвяра абставін 

7. Міралюбівы 

8. Цярплівы 

9. Цягавіты 
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10. Справядлівы 

11. Таленавіты 

12. Гасцінны 

13. Сумленны 

14. Верны традыцыям 

15. Сціплы 

16. З уменнем прыстасавацца 

17. Негаваркі, маўклівы чалавек 

18. З пачуццём чалавечай годнасці 

19. Законапаслушны 

20. Бязвольны, бесхарактарны 

21. Добры 

22. “Лепш саступіць, чым будзе спрачацца, канфліктаваць” 

23. Памяркоўны 

24. Пакладзісты 

25. Не паквапіцца на дармовае 

 

                                                                                                     ДАДАТАК №6 
  Метад “Тэхніка намінальных груп” 

Рысы нацыянальнага характару беларусаў 

                           ( па аповесці В.Быкава “Знак бяды”) 

1. Чалавечнасць    с 

2. Добразычлівасць  с 

3. Спагадлівасць  с 

4. Гасціннасць 

5. Памяркоўнасць  п 

6. Цярплівасць  п  

7. Працавітасць 

8. Цягавітасць 

9. Талерантнасць 

10. Сціпласць 

11. Нерашучасць   п 

12. Шчырасць 

13. Гаспадарлівасць 

14. Прыстасаванцтва   п 

15. Моцная натура 

16. Спакойны, ураўнаважаны да пэўнай мяжы   п 

17. Дзейсны 

18. Пакорнасць    п 

19. Забітасць 

20. Кемлівасць 

21.Безыніцыятыўнасць 
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22. Рахманнасць 

23. Пяшчотнасць 

24. Дружалюбств 

25.Адданасць сваёй зямлі  с 

26.Адсутнасць нацыянальнай годнасці 

27. Аптымізм  

28. Самаахвярнасць  с 

29. Па прынцыпу “мая хата з краю”  

30. Міралюбівасць  п 

31.Гераічнасць    с 

32. Таленавітасць 

33.Сардэчнасць  

30. Міралюбівасць  п 

31.Гераічнасць    с 

32. Таленавітасць 

33.Сардэчнасць  

 

                                                                               

    Дадатак  № 7 
Метад “ Тэхніка намінальных груп”  

                       Вобраз Сцепаніды ў аповесці  В.Быкава “ Знак бяды” 

     

     1. Дабразычлівасць 

2. Сардэчнасць 

3. Шчырасць 

4. Самаахвярнасць 

5. Чалавечнасць 

6. Кемлівасць 

7. Дзейсная натура 

8. Знаходлівая 

9. Церпялівая 

10. Працавітасць 

11. Гераічная 

12. Цягавітасць 

13. Ураўнаважаная да пэўнай мяжы 

14. Адданая сваей зямлі 

15. Гаспадарлівая 

16. Моцная натура 

 

Вобраз Петрака  ў аповесці  В.Быкава “ Знак бяды” 

 

1. Пакорны 

2. Нерашучы 

3. Памяркоўны 
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4. Цярплівы 

5. Добразычлівы 

6. Працавіты 

    7.Безыніціятыўны 

     8.Гаспадарлівы 

     9. Спакойны да пэўнай мяжы 

     10. Таленавіты 

     11. Сціплы 

12. Міралібівы 

13. Чалавечнасць 

     14. «Мая хата з краю» 

     15. Прыстасаванцтва 

     16. Адданы сваей зямлі 

 

                                                                                  ДАДАТАК № 8 
Метад “ Тэхніка намінальных груп” 

 

Навучэнцы выбіраюць рысы характару, якія супадаюць у                              

Петрака і Сцепаніды ( па аповесці В.Быкава “Знак бяды”) 

 

Супадаюць:  

1.Дабразычлівасць 

2. Чалавечнасць 

3. Ураўнаважаны да пэўнай мяжы 

4. Адданы сваёй зямлі 

5. Гаспадарлівасць  

6. Цярплівасць 

7. Працавітасць 

8. Шчырасць  

                                                                                                 

 Дадатак № 9 
 

Метад “ Бура прапаноў”  

Хто такі Васіль Дзяцел? Якія ўяўленні склаліся ў вас пра Васіля Дзятла? 

( па раману І.Мележа “ Людзі на балоце”) 

    1. Працавітасць  

2. Церпялівы    

3.Знешне пануры    

4. Схільны да развагі  

5. Упарты  

6. Замкнуты   

7. Рамантычны 

8. Добры 
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9. Беражлівы 

10. Бедны  

11. Багаты 

12. Любіць зямлю  

13. Нешчаслівы  

14. Раўнівы  

15. Нерашучы 

16. Адналюб 

     17. Практычны 

     18. Уласнік 

19. Рашучы 

20. Эгаіст 

21. Кулак 

22. Сапраўдны гаспадар  

23. Ахвяра сацыяльных абставін  

24. Сквапны  

25. Задзірысты  

26. Ганарлівы  

                                                                                                            Дадатак №10 

Метад “ Алфавіт” 

                        Раман Кузьмы Чорнага “Пошукі будучыні” 

     А – ачышчэнне, авантурысты, акупанты, антонаўкі, Акаловіч,  

Б – боль, Бог, боязь, Бацькаўшчына, будаўніцтва, будучыня, бацькі і дзеці, 

В – Волечка, вечнасць, вайна, вораг, ваеннапалонны, вера, выгнанец. 

Г – грамадзянская вайна, гаспадар, гняздо, граф, госць, Гертруда Шрэдэр, 

Густаў Шрэдэр, гуманізм, 

Д – дачка, дарога, душа,  

Е – ежа, 

Ж – жыццё, жонка, Жалезны звер,  

З – злодзей, золата, зямля, здраднік, заваёўнікі, “звярыная” філасофія, згода,  

І – інтэлігенцыя, ідэалы, 

К – крыж, канцлагер, клопаты, куток, кроў, каманда, Кастусь, каханне, 

Л – лёс, лагер, людзі, Ліза Ракуцька, Ліза Лукашэвіч, 

М – мінулае, мір, малітва, мары, маналог,  

Н – Нявада, немец, надзея, нелюдзі,  

П – палон, праца, пісьмо, Паліводскі, пошукі, прырода, пярсцёнак, 

праваслаўе, пакуты,  

Р – Ракуцька, рух, радасць, родныя, Радзіма, розум, ратаванне, ружжо, 

С – скрыжаванне, сімвал, смерць, Сымон Ракуцька, Сумлічы, свет, сям’я, 

слёзы, салдат, спагадлівасць, 

Т – Тамаш, танк, трагедыя, 
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У –  упэўненасць, украдзенае маленства, 

Ф – фурманка, фельчар, фашысты, філасофія. 

Х – хлебароб, хворы, хцівасць, 

Ц – цяжар,  

Ч – чужак, час,  

Ш – шаша, шчасце, 

Э – эгаізм.  

                                                                                                Дадатак №11 

Метад « Карэктар» 

 

Літаратурны дыктант 

                      (па змесце 2-га і 3-га раздзелаў часткі  рамана К.Чорнага  

“Украдзенае маленства”) 

 

1) Нявада вяртаецца дамоў да Волечкі ў … годзе (1920); 

2) У першыя месяцы пасля вайны з Польшчай гэтая карчма была … (тым 

пунктам, на які арыентаваўся кожны); 

3) У карчме Нявада пачуў гісторыю пра  …      (графа Паліводскага); 

4) Сымон Ракуцька выратаваў ад смерці …     (графа Паліводскага); 

5) “Памажы мне, божа, знайсці дзверы ў маю  будучыню”, – напісаў на сцяне 

карчмы …      (граф Паліводскі); 

6) Калі пачалася вайна, Нявада пайшоў … (на  фронт); 

7) Калі пачалася вайна, Сымон Ракуцька з бацькам і дзвюма сёстрамі апынуўся 

…    (сярод бежанцаў у абозе); 

8) У гады вайны Нявада страціў …     (жонку); 

9) У гады вайны Ракуцька страціў …     (бацьку, сясцёр); 

10) Пасля вайны Нявада жыў з …      (дачкой, зяцем і ўнучкай); 

11) Пасля вайны Ракуцька жыў …       (адзін у выгнанні); 

12) У мірны час … “ паглыбіўся ў шчасце  жыць тут, дзе жыў з малых і 

маладых год, і займацца тым, да чаго праз усе апошнія цяжкія гады імкнулася 

яго душа” (Нявада); 

13) У мірны час …    жыў марай, чаканнем, надзеяй, упартасцю думкі і 

фантазіяй  (Ракуцька). 
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                                                                                                         Дадатак №12 

 
Вынікі дыягностыкі матывацыі навучання і адносін да вывучэння                         

прадмета “Беларуская  літаратура” 

(мадыфікацыя тэста Ч.Д. Спілбергера). 

 

Выдзяляюцца  наступныя  ўзроўні  матывацыі навучання: 

I       узровень – высокі;   

II     узровень – вышэйшы за сярэдні; 

III   узровень — сярэдні; 

IV   узровень — ніжэйшы за сярэдні; 

V    узровень —  нізкі 

Па выніках дыягностыкі назіраецца станоўчая матывацыя. Навучэнцы 

паказалі павышэнне матывацыі і зацікаўленасці да беларускай літаратуры ( з 

паказчыка ніжэй за сярэдні на сярэдні). 
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Дадатак №14 

          Маніторынг паспяховасці па прадмету “Беларуская літаратура”  

ў групах I і II курсаў Гродзенскага ДХТПЛ за перыяд 2014-2015 гг. 
 

 
 


