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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

 

Аб’ём дыпломнай работы – 59 с.,  2 дадаткі, 46 крыніц літаратуры. 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: АДУКАЦЫЙНАЯ ТЭХНАЛОГІЯ, 

КРЫТЫЧНАЕ МЫСЛЕННЕ,  ВЫКЛІК, АСЭНСАВАННЕ, РЭФЛЕКСІЯ, 

ІНТЭЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, МАТЫВАЦЫЯ. 

Аб’ект даследавання – працэс выкладання літаратуры ў 9 класе ўстаноў 

агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. 

Прадмет даследавання – прымяненне тэхналогіі развіцця крытычнага 

мыслення праз чытанне і пісьмо на ўроках літаратуры ў 9 класе. 

Асноўная мэта работы – абгрунтаваць практычнае значэнне 

выкарыстання прыёмаў тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення праз 

чытанне і пісьмо на ўроках беларускай  літаратуры ў 9 класе і паказаць 

перспектыўныя шляхі ўжывання дадзенай тэхналогіі. 

Метады: тэарэтычны аналіз псіхолага-педагагічнай, метадычнай 

літаратуры; канстатуючы і навучальны эксперымент. 

У дыпломнай рабоце аналізуюцца асноўныя аспекты тэорыі развіцця 

крытычнага мыслення праз чытанне і пісьмо: сутнасць, галоўныя задачы, 

структура, прыёмы і інш. 

Сістэматызуецца структура вучэбнага зместу паводле тэорыі развіцця 

крытычнага мысленне праз чытанне і пісьмо, разглядаюцца новыя прыклады 

ўжывання названай адукацыйнай тэхналогіі пры вывучэнні творчасці 

Францішка Багушэвіча, Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча і 

выкарыстання вынікаў у працэсе выкладання літаратуры ў 9 класе. 

 



REFERAT ZUR DIPLOMARBEIT  
 

Diplomarbeit enthält 59 Seiten, 2 Anlagen, 46 Literaturquellen. 

Stichwörter: BILDUNGSTECHNOLOGIE, KRITISCHES  DENKEN, 

HERAUSFORDERUNG, VERSTÄNDNIS, REFLEXION, GEISTIGE 

AKTIVITÄT, MOTIVATION. 

Objekt der Untersuchung: Literaturunterricht in der 9. Klasse der 

Allgemeinbildenden Mittelschule mit der belarussischen und russischen 

Unterrichtssprache. 

Gegenstand der Untersuchung: Einsatz der Entwicklungstechnologie des 

kritischen Denkens im Literaturunterricht in der 9. Klasse. 

Ziel der Untersuchung: Erläuterung der praktischen Bedeutung des Einsatzes 

von Methoden der Entwicklungstechnologie des kritischen Denkens im Unterricht 

für belarussische Literatur und Vorführung der zukunftsorientierten Wege des 

Einsatzes dieser Technologie. 

Methoden: Theoretische Analyse der psychologischen, pädagogischen, 

methodischen Literatur; Ermittlung und Lehrexperiment. 

In der Diplomarbeit werden die wichtigsten Aspekte der Theorie des 

kritischen Lesens und Schreibens, dessen Wesen, die wichtigsten Ziele, Struktur, 

Techniken usw. analysiert. 

In der Diplomarbeit wird die Struktur der Bildungsinhalte der Theorie des 

kritischen Denkens durch Lesen und Schreiben systematisiert. Es werden neue 

Einsatzmöglichkeiten der genannten Bildungstechnologie beim Erlernen der 

Werke von Franzischak Bahuschewitsch, Janka Kupala, Jakub Kolas, Maksim 

Bahdanowitsch sowohl die Anwendung der Ergebnisse im Literaturunterricht in 

der 9. Klasse erläutert. 

 


