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РЭФЕРАТ 

 

Сінішына Ганна Леанідаўна 

Развіццё маўлення школьнікаў на ўроках беларускай мовы  

пры вывучэнні тэмы “Дзеяслоў” у VI класе 

 

Агульны аб’ём дыпломнай работы вызначаўся зыходзячы з 

запатрабаванага аб’ёму – 50 старонак, спіс выкарыстанай літаратуры 

складаецца з 36 найменняў. 

Ключавыя словы: КАМУНІКАТЫЎНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, РАЗВІЦЦЁ 

МАЎЛЕННЯ, УЗБАГАЧЭННЕ СЛОЎНІКАВАГА ЗАПАСУ, МЕТОДЫКА 

ВЫВУЧЭННЯ МАРФАЛОГІІ, VI КЛАС.  

Аб’ект даследавання – працэс развіцця маўлення школьнікаў VI класа 

на ўроках беларускай мовы. 

Мэта дыпломнага даследавання: распрацоўка сістэмы развіцця 

маўлення школьнікаў VI класа пры вывучэнні тэмы «Дзеяслоў». 

Метады даследавання: апісальны, аналiтычна-супастаўляльны.   

Развіцце маўлення з’яўляецца адным з раздзелаў методыкі выкладання 

мовы і мае на мэце павышэнне ўзроўню маўленчых здольнасцей вучняў на 

вербальна-семантычным, тэзаўрусным і прагматычным узроўнях навучання. 

Марфалогія служыць лінгвістычнай базай узбагачэння слоўніка вучняў, 

таму што дапамагае пашырыць слоўнікавы запас вучняў словамі пэўных 

часцін мовы, удасканальвае граматычны лад мовы, культуру вуснага і 

пісьмовага маўлення вучняў, спрыяе засваенню спецыфічнай інфармацыі па 

словаўтварэнню пэўных часцін мовы, выпрацоўвае неабходныя 

арфаграфічныя і пунктуацыйныя навыкі, якія абапіраюцца на разуменне 

марфалагічнай тэорыі. 

Галоўнай задачай настаўніка з’яўляецца навучыць дзяцей актыўна 

карыстацца новымі словамі, засвоенымі на ўроку; заўсёды правільна 

ўжываць іх у вуснай і пісьмовай мове, лёгка замяняць, вар’іраваць словы, 

будуючы выказванні пры размове. 

На аснове праведзеных назіранняў распрацоўваюцца заданні, а таксама 

планы правядзення ўрокаў, якія накіраваны на развіццё маўлення 

школьнікаў, узбагачэнне іх слоўнікавага запасу пры вывучэнні раздзела 

“Дзеяслоў”. Прапануецца шэраг практыкаванняў з выкарыстаннем прыказак і 

прымавак, а таксама з фразеалагічнымі адзінкамі. 

 



ABSTRACT 

 

Sinishina Anna L. 

Speech development of pupils in the classroom of Belarusian language  

in the study of the theme "The verb" (class VI) 

 

The total volume of the diploma work was determined on the base of 

the required volume of 50 pages, bibliography consists of 36 items. 

Keywords: communicative activity, speech development, enrichment of 

vocabulary, educational techniques, morphology, class VI. 

Object of the research – process of the speech development of class VI 

students in the classroom of the Belarusian language. 

The purpose of the graduate work: designing of a system of speech 

development of class VI students in the study of the topic "Verb". 

Research methods: descriptive method, comparative analysis. 

The development of speech is one of the sections of language teaching 

methods and aims to raise levels of speech abilities of students on the verbal-

semantic, thesaurus and pragmatic levels of education. 

Morphology is a linguistic base for vocabulary enrichment of the students 

because it helps students expand vocabulary using words with different speech 

characteristics, develop the grammatical structure of the language, culture of 

speaking and writing of students, helps the absorption of specific information on 

the formation of various grammatical groups of words, generates the necessary 

spelling and punctuation skills, based on an understanding of morphological 

theory. 

The main task of the teacher is to teach children to actively use new words, 

learned in the classroom; always use them correctly in oral and written speech, 

to replace the words easy, to vary them in the statements in conversation. 

Based on the observations, the educational exercises and the plans of lessons 

aimed at developing speech students, enriching their vocabulary in the study to 

date of the Belarusian language curriculum theme "Verb" were offered. A number 

of exercises using proverbs and sayings, and different phraseological means were 

proposed. 

 

 

 

 

 

 


