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1. ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Праграма педагагічнай пераддыпломнай практыкі прызначана для 

студэнтаў 4 курса спецыяльнасцей 1–21 05 01 «Беларуская філалогія (па 

напрамках)», напрамкі спецыяльнасці: 1–21 05 01-01 «Беларуская філалогія 

(літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)», 1–21 05 01-02 «Беларуская філалогія 

(камп’ютарная  філалогія)», 1–21 05 01-03 «Беларуская філалогія (дзелавая 

камунікацыя)», вочнай і завочнай формаў атрымання вышэйшай адукацыі, 

I ступені вышэйшай адукацыі.  

Працягласць педагагічнай пераддыпломнай практыкі складае: 

1) 10 тыдняў (15 заліковых адзінак) – па спецыяльнасці «Беларуская 

філалогія (па напрамках)», вочная форма навучання; 

2) 4 тыдні (15 заліковых адзінак) – па спецыяльнасці «Беларуская 

філалогія (па напрамках)», завочная форма навучання. 

Педагагічная пераддыпломная практыка праводзіцца ў 8 семестры ў 

адпаведнасці з вучэбнымі планамі спецыяльнасцей 1-21 05 01 01 ―Беларуская 

філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)‖ (№ D 21-079/вуч.), 1-21 05 

01 01 ―Беларуская філалогія (камп’ютарнае забеспячэнне)‖ (№ D 21-

080/вуч.),  1-21 05 01 01―Беларуская філалогія (дзелавая камунікацыя)‖ (№ D 

21-081/вуч.).   

Праграма педагагічнай пераддыпломнай практыкі распрацавана ў 

адпаведнасці: 

- з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі ад 13 студзеня 2011 г.; 

- з пунктам 4 «Палажэння аб практыцы студэнтаў, курсантаў, слухачоў», 

зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 

3 чэрвеня 2010 г. № 860; 

- з пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 06.04. 

2015 г. «Парадак распрацоўкі і зацвярджэння вучэбных праграм і праграм 

практык для рэалізацыі зместу адукацыйных праграм вышэйшай адукацыі»; 

- з пастановай Міністэрства адукацыі рэспублікі Беларусь ад 

20.03.2012 г. № 24 «Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку і асаблівасцях 

праходжання практыкі студэнтамі, якім пасля завяршэння навучання 

прысвойваюцца педагагічныя кваліфікацыі»; 

- з «Палажэннем аб практыцы студэнтаў першай і другой ступеней 

вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца ва ўстановах адукацыі комплексу 

БДУ», зацверджаным загадам № 46-АД ад 07. 02. 2014 г. 

Праграма распрацавана на аснове адукацыйных стандартаў АСВА 1-21 

05 01-2013  для спецыяльнасцей 1–21 05 01 «Беларуская філалогія (па 

напрамках)», напрамкі спецыяльнасці: 1–21 05 01-01 «Беларуская філалогія 

(літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)» (вучэбны план № D 21.079/вуч.); 1–21 

05 01-02 «Беларуская філалогія (камп’ютарная  філалогія)» (вучэбны план 

№D 21.080/вуч.); 1–21 05 01-03 «Беларуская філалогія (дзелавая 

камунікацыя)» (вучэбны план № D 21.081/вуч.). 

Мэта пераддыпломнай педагагічнай практыкі – фарміраванне ў 

студэнтаў прафесійна-педагагічных уменняў арганізацыі вучэбна-выхаваўчай 
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работы ва ўстанове агульнай сярэдняй адукацыі і падрыхтоўка выпускнікоў 

да самастойнай прафесійнай дзейнасці ў якасці настаўніка  беларускай мовы і 

літаратуры. 

Задачы пераддыпломнай педагагічнай практыкі: 

- знаѐмства з сістэмай вучэбна-выхаваўчай работы ва ўстанове адукацыі, 

вывучэнне арганізацыі адукацыйнага працэсу ў навучальнай установе, 

азнаямленне з нарматыўнай дакументацыяй; 

- знаѐмства з педагагічным вопытам, далучэнне да практычнай 

педагагічнай дзейнасці, авалоданне сістэмай працы настаўніка беларускай 

мовы і літаратуры; 

- фарміраванне здольнасці да комплекснага выкарыстання ведаў і 

ўменняў па цыкле філалагічных, псіхолага-педагагічных дысцыплін, методык 

выкладання мовы і літаратуры пры вырашэнні разнастайных педагагічных 

задач; 

- развіццѐ ўменняў арганізоўваць цэласны адукацыйны працэс, 

ажыццяўляць кіраванне ім з дапамогай маніторынгу, кантролю, ацэнкі; 

- азнаямленне з сістэмай выхаваўчай работы з навучэнцамi ў 

навучальнай установе, з сутнасцю працы класнага кіраўніка; вывучэнне 

асобы навучэнца, вучнѐўскага калектыву і адносін, якія ўзнікаюць у ім; 

- развіццѐ каштоўнасных адносін да прафесіі педагога, адказнасці за 

вынікі педагагічнай працы. 

Рэалізацыя названых мэты і задач педагагічнай практыкі накіравана на 

тое, каб шляхам уключэння студэнтаў у віды педагагічнай дзейнасці, якія 

паступова ўскладняюцца, забяспечваць фарміраванне ў іх прафесійна-

педагагічных кампетэнцый, што вызначаюцца ўзроўнем здольнасці студэнта 

(выпускніка) прымяняць атрыманыя псіхолага-педагагічныя і спецыяльныя 

веды і ўменні для паспяховага вырашэння прафесійных задач. 

Патрабаванні да зместу і арганізацыі пераддыпломнай педагагічнай 

практыкі (у адпаведнасці з адукацыйным стандартам). Пераддыпломная 

педагагічная практыка студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці 

«Беларуская філалогія (па напрамках)», мае на ўвазе: 

- азнаямленне з вучэбнай і выхаваўчай работай установы адукацыі: 

гутаркі з кіраўніком навучальнай установы, намеснікамі дырэктара па 

вучэбнай і выхаваўчай рабоце, класнымі кіраўнікамі, настаўнікамі-

прадметнікамі; наведванне ўрокаў; 

- назіранне за навучальным калектывам, замацаваным для праходжання 

практыкі, вывучэнне асобы вучня; 

- правядзенне вучэбнай працы ў якасці настаўніка беларускай мовы і 

літаратуры: азнаямленне з каляндарна-тэматычным планам работы па 

прадмеце, навучальнымі і метадычнымі дапаможнікамі, дадатковай 

літаратурай; распрацоўку канспектаў урокаў, падбор дыдактычнага 

матэрыялу і наглядных дапаможнікаў да ўрока; правядзенне і аналіз пробных 

і заліковых урокаў па мове і літаратуры; праверку і аналіз пісьмовых работ 

вучняў; наведванне і аналіз урокаў, якія праводзяцца калегамі-студэнтамі ва 

ўстанове адукацыi; правядзенне пазакласнай работы па прадмеце; 
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- правядзенне выхаваўчай і культурна-творчай працы ў якасці класнага 

кіраўніка: складанне сцэнарыяў і канспектаў мерапрыемстваў, іх рэалізацыю 

і самааналіз; наведванне і аналіз выхаваўчых мерапрыемстваў, якія 

праводзяцца студэнтамі-практыкантамі; 

- правядзенне навукова-даследчай работы па псіхолага-педагагічнымх 

праблемах; 

- удзел у метадычнай рабоце ўстановы адукацыі; 

- ацэнку прафесійных ведаў, уменняў і навыкаў, набытых за час 

праходжання педагагічнай практыкі; падрыхтоўку справаздачнай 

дакументацыі; удзел у канферэнцыі па выніках педагагічнай практыкі. 

У ходзе выканання праграмы практыкі фарміруюцца наступныя  

 акадэмічныя кампетэнцыі спецыяліста:   

– АК-1. Умець выкарыстоўваць  базавыя навукова-тэарэтычныя веды для 

вырашэння тэарэтычных і практычных задач. 

–  АК-2. Валодаць сістэмным і параўнальным аналізам.  

– АК-3. Валодаць даследчымі навыкамі. 

 – АК-4. Умець працаваць самастойна. 

– АК-5.Быць здольным прадуцыраваць новыя ідэі (валодаць 

крэатыўнасцю). 

 –АК-6. Валодаць міждысцыплінарным падыходам пры рашэнні 

праблем.  

– АК-7. Мець навыкі, звязаныя з выкарыстаннем тэхнічных 

прыстасаванняў, кіраваннем інфармацыяй і працай з камп'ютарам. 

 – АК-8. Мець навыкі вуснай і пісьмовай камунікацыі.  

– АК-9. Умець вучыцца, павышаць сваю кваліфікацыю на працягу ўсяго 

жыцця; 

 

 сацыяльна-асобасныя кампетэнцыі спецыяліста: 

– САК-1. Валодаць якасцямі грамадзянскасці. 

– САК-2. Быць здольным да сацыяльных кантактаў.  

– САК-3. Валодаць здольнасцю да міжасабовых камунікацый.  

– САК-4.Валодаць навыкамі захавання здароўя. 

– САК-5.Быць здольным да крытыкі і самакрытыкі. 

– САК-6. Умець працаваць у калектыве. 

 

 прафесійныя кампетэнцыі спецыяліста ў наступных галінах. 

 

Навукова-педагагічная і вучэбна-метадычная дзейнасць 

- ПК-1. Планаваць, арганізоўваць і весці педагагічную (вучэбную, 

метадычную, выхаваўчую) дзейнасць. 

- ПК-2. Выкарыстоўваць розныя тэхналогіі навучання беларускай мове і 

літаратуры. 

- ПК-3. Ствараць і рэдагаваць дакументы з улікам спецыфікі дзелавой 

камунікацыі. 
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- ПК- 4. Ажыццяўляць маніторынг адукацыйнага працэсу, дыягностыку 

вучэбных і выхаваўчых вынікаў. 

Навукова-даследчая дзейнасць 

– ПК-5. Планаваць, арганізоўваць і весці навукова-даследчую працу ў 

галіне філалогіі.  

– ПК-6. Выбіраць неабходныя метады даследавання , мадыфікаваць 

існуючыя і выкарыстоўваць новыя, зыходзячы з з задач канкрэтнага 

даследавання. 

– ПК-7.  Выкарыстоўваць у працы сучасныя камп’ютарныя метады збору 

апрацоўкі і захавання інфармацыі. 

– ПК-8. Прадстаўляць вынікі навуковай працы ў адпаведнасці з 

патрабаваннямі. 

– ПК-9.Выкарыстоўваць сучасную методыку рэферавання і рэдагавання 

тэкстаў. 

– ПК-10. Карыстацца навуковай і даведачнай літаратурай па беларускай, 

рускай і замежных мовах. 

 

Праектная дзейнасць 

– ПК-11. Выкарыстоўваць сучасную метадалогію лінгвістычных  і 

літаратуразнаўчых даследаванняў, выкарыстоўваць сродкі аўтаматызацыі 

праектавання, афармляць праектную дакументацыю. 

– ПК-12. Праводзіць аналіз праектнай дзейнасці ў гуманітарнай сферы, 

распрацоўваць прпановы па павышэнні эфектыўнасці запланаваных 

доследаў. 

Арганізацыйна-кіруючая дзейнасць 

– ПК-13. Арганізоўваць працу малых калектываў выканаўцаў для 

дасягнення пастаўленых мэт. 

– ПК-14. Выкарыстоўваць у свѐй дзейнасці навыкі педагагічных 

(дзелавых) кантактаў. 

– ПК-15. Узаемадзейнічаць са спецыялістамі сумежных спецыяльнасцей 

– ПК-16. Весці перамовы, распрацоўваць кантракты з іншымі 

зацікаўленымі ўдзельнікамі 

– ПК-17. Рыхтаваць даклады, матэрыялы для прэзентацый і кіраваць імі.  

– ПК-18. Выкарыстоўваць сучасныя сродкі тэле- і  інтэрнэткамунікацый . 

–ПК-19. Засвойваць і рэалізоўваць інавацыі ў галіне кіравання ў 

прафесійнай дзейнасці.  

Інавацыйная дзейнасць 

– ПК-20. Ажыццяўляць пошук, сістэматызацыю і аналіз інфармацыі па 

перспектывах развіцця галіны, інавацыйных тэхналогіях, праектах і 

рашэннях.  

– ПК-21. Вызначаць мэты інавацый і спосабы іх дасягнення. 

– ПК-22. Працаваць з навуковай, тэхнічнай і патэнтнай літаратурай. 

– ПК-23.Праводзіць эксперыменты (доследы), заснаваныя на 

інавацыйных  тэхналогіях і методыках. 
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– ПК-24.Авалодваць і укараняць у навучальны працэс інавацыйныя 

тэхналогіі. 

У выніку праходжання педагагічнай пераддыпломнай практыкі 

студэнты павінны: 

1) замацаваць і ўдасканаліць веды, атрыманыя ў выніку вывучэння 

лінгвістычных і літаратуразнаўчых дысцыплін, педагогікі, псіхалогіі, 

методык выкладання мовы і літаратуры; 

2) авалодаць асноўнымі прафесійнымі ўменнямі настаўніка-

прадметнікаў і класнага кіраўніка: 

- мадэляваць і праводзіць урокі мовы і літаратуры розных тыпаў; 

- правільна ацэньваць вынікі вучэбнай дзейнасці школьнікаў; 

- ажыццяўляць пазакласную працу па прадмеце, выхаваўчую работу з 

навучэнцамі, весці псіхолага-педагагічныя назіранні;  

3) навучыцца аналізаваць сваю вучэбна-педагагічную дзейнасць. 

Пераддыпломная педагагічная практыка студэнтаў, якія навучаюцца па 

спецыяльнасці «Славянская філалогія», прадугледжвае:  

- азнаямленне і вучэбнай і выхаваўчай работай установы адукацыі;  

- правядзенне вучэбнай працы ў якасці настаўніка адпаведнага 

прадмета;  

- правядзенне выхаваўчай і культурна-творчай працы ў якасці класнага 

кіраўніка;  

- вывучэнне псіхолага-педагагічных праблем;  

- удзел у метадычнай рабоце ўстановы адукацыі;  

- ацэнку прафесійных ведаў, уменняў і навыкаў, набытых за час 

праходжання педагагічнай практыкі; падрыхтоўку справаздачнай 

дакументацыі; ўдзел у выніковай канферэнцыі па выніках педагагічнай 

практыкі.  

У ходзе выканання праграмы практыкі фармуюцца наступныя 

акадэмічныя і прафесійныя кампетэнцыі:  

- АК-1. Умець прымяняць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для 

вырашэння тэарэтычных і практычных задач.  

- АК-2. Валодаць сістэмным і параўнальным аналізам.  

- АК-3. Валодаць даследчымі навыкамі.  

- АК-4. Умець працаваць самастойна.  

- АК-8. Валодаць навыкамі вуснай і пісьмовай камунікацыі.  

- ПК-1. Планаваць, арганізоўваць і весці педагагічную (вучэбную, 

метадычную, выхаваўчую) дзейнасць.  

- ПК-2. Прымяняць розныя тэхналогіі навучання мове і літаратуры.  

- ПК-3. Асвойваць і ўкараняць у навучальны працэс інавацыйныя 

адукацыйныя тэхналогіі.  

- ПК-4. Выкарыстоўваць у сваѐй дзейнасці навыкі педагагiчнага 

(дзелавога) суразмоўніцтва.  

- ПК-5. Ствараць і рэдагаваць дакументы з улікам спецыфікі дзелавой 

камунікацыі. 
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Базы пераддыпломнай педагагічнай практыкі. Студэнты 4 курса 

філалагічнага факультэта праходзяць практыку, як правіла, у 5-11 класах 

устаноў агульнай сярэдняй адукацыі г. Мінска: сярэдніх школах, гімназіях, 

ліцэях, каледжах, а таксама на філалагічным факультэце Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта і ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі  іншых 

рэгіѐнаў краіны (звычайна студэнты завочнай формы навучання). 

Студэнты завочнай формы навучання, якія працуюць па спецыяльнасці 

ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі Рэспублікі Беларусь, праходзяць 

педагагічную практыку па месцы працы. Для студэнтаў завочнай формы 

навучання, якія не працуюць або працуюць не паводле профілю абранай 

спецыяльнасці, праходжанне практыкі з'яўляецца абавязковым на месцах, 

вызначаных выпускаючай кафедрай, і па зацверджанай ва ўніверсітэце 

праграме. 

 

2. ЗМЕСТ ПЕРАДДЫПЛОМНАЙ ПЕДАГАГІЧНАЙ ПРАКТЫКІ  

 

У першы дзень практыкі праводзіцца ўстаноўчы курсавы сход па 

арганізацыйна-метадычных пытаннях, падчас якога студэнты атрымліваюць 

неабходныя ўказанні і рэкамендацыі па арганізацыі і правядзенні вучэбна-

выхаваўчай работы ва ўстановах адукацыі, па вядзенні дакументацыі і 

складання справаздачы аб праходжанні практыкі. 

Падчас праходжання практыкі студэнт пад кантролем непасрэднага 

кіраўніка практыкі ад арганізацыі (настаўніка-прадметніка, выкладчыка) 

выконвае праграму практыкі і адлюстроўвае ход яе выканання ў дзѐнніку 

праходжання практыкі. 

Пераддыпломная педагагічная практыка праходзіць у тры этапы: 

1) азнаямленча-адаптацыйны этап; 

2) вучэбна-трэніровачны этап; 

3) залікова-трэніровачны этап.  

Падчас азнаямленча-адаптацыйнага этапу студэнты знаѐмяцца з 

установай адукацыі, настаўнікамі, вучнямі, арганізацыяй і планаваннем 

вучэбна-выхаваўчага працэсу.  

Студэнт замацоўваецца за адным альбо двума паралельнымі класамі з 

такім разлікам, каб тыднѐвая колькасць урокаў мовы і літаратуры была не 

менш за пяць-шэсць. Практыканты наведваюць ўсе ўрокі беларускай мовы і 

літаратуры а таксама ўрокі іншых настаўнікаў у тых класах, за якімі яны 

замацаваны, вывучаюць правілы вядзення школьнай дакументацыі. 

Вынікі ўсіх назіранняў за дзейнасцю настаўніка і вучняў на наведаных 

уроках і пазакласных мерапрыемствах афармляюцца ў выглядзе 

пратакольных запісаў. Гл. Дадатак №1.1 

Вучэбна-трэніровачны этап прадугледжвае ўключэнне студэнтаў у 

вучэбна-выхаваўчы працэс ва ўстанове агульнай сярэдняй (або вышэйшай) 

адукацыі. Студэнты праводзяць пробныя ўрокі, прысутнічаюць на пробных 

ўроках аднакурснікаў, працягваюць наведваць урокі настаўнікаў беларускай 

мовы і літаратуры, назіраюць за вучэбнай дзейнасцю навучэнцаў.  
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Канспекты ўсіх урокаў павінны быць падрыхтаваны самім студэнтам, 

метадычна правільна аформлены, цалкам адлюстроўваць задуманы ход 

урока. Канспекты урокаў правяраюцца і зацвярджаюцца настаўнікам (або 

групавым кіраўніком) за 1-2 дні да правядзення дадзенага ўрока. Студэнт не 

дапускаецца да правядзення ўрока, калі ў яго адсутнічае падрыхтаваны 

канспект. 

Пасля ўрокаў праводзіцца іх аналіз, падчас якога спачатку выступае з 

самааналізам студэнт, які праводзіў урок, затым - аднакурснікі, якія 

прысутнічалі на ўроку, і ў канцы - настаўнік або групавы кіраўнік. Адзнакі за 

пробныя ўрокі не ставяцца.  

Падчас залікова-трэнiровачнага этапа студэнты: 

- праводзяць ўсе ўрокі беларускай мовы і літаратуры ў замацаваных за 

імі класах, пры гэтым некаторыя ўрокі могуць быць заліковымі; 

- наведваюць і аналізуюць заліковыя ўрокі аднакурснікаў; 

- праводзяць выхаваўчае мерапрыемства або даследчую работу па 

педагогіцы; 

- выконваюць заданне па псіхалогіі.  

Колькасць заліковых урокаў: 

1) для студэнтаў спецыяльнасці «Беларуская філалогія (па напрамках)» 

вочнай формы навучання - 16 (восем па мове і восем па літаратуры); 

2) для студэнтаў спецыяльнасці «Беларуская філалогія (па напрамках)" 

завочнай формы навучання - 6 (тры па мове і тры па літаратуры). 

Студэнт не дапускаецца да правядзення ўрока, калі ў яго адсутнічае 

канспект дадзенага ўрока. Нядопуск да ўрока прыраўноўваецца да адмоўнай 

адзнакі за ўрок. 

Заліковыя ўрокі аналізуюцца самім студэнтам, аднакурснікамі, 

настаўнікам, групавым кіраўніком і ацэньваюцца, адзнака ставіцца на 

канспекце дадзенага ўрока і суправаджаецца подпісам настаўніка ці 

групавога кіраўніка.  

Акрамя таго, ацэньваюцца ўменне студэнта ажыццяўляць самааналіз 

праведзенага ўрока, уменні практыкантаў аналізаваць ўрокі аднакурснікаў, 

метадычна правільна афармляць канспекты урокаў. 

У апошні тыдзень практыкі студэнты прыступаюць і да афармлення 

справаздачнай дакументацыі аб праходжанні практыкі. 
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3. ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 

 

3.1. АРГАНІЗАЦЫЯ ПРАКТЫКІ 

 

Каляндарны графік практыкі  

 

Этапы 

практыкі 

Беларуская 

філалогія(вочная форма 

навучання) 

Беларуская 

філалогія (завочная 

форма навучання) 

 

Азнаямляльна-

адаптацыйны  

Першы тыдзень  Першы тыдзень  

Вучэбна-

трэніровачны  

Другі-чацвѐрты тыдзень  Другі тыдзень 

Залікова-

трэніравальны  

Пяты-дзясяты тыдзень Трэці-чацвѐрты 

тыдзень 

 

Пробныя і заліковыя ўрокі студэнты праводзяць па індывідуальным 

графіку, звязаным з раскладам урокаў мовы і літаратуры ў замацаваных за 

практыкантамі класах. Расклад пробных урокаў паведамляецца групавому 

кіраўніку. 

Да канца вучэбна-трэнiровачнага этапа студэнты складаюць графік 

заліковых урокаў па наступнай схеме:  

 

Узор афармлення графіка заліковых урокаў  

 

Графік заліковых  урокаў па беларускай мове і  літаратуры 

ў гімназіі з беларускай мовай навучання №23 г.Мінска 

Хто 

праводзіць 

(прозвшча,і

мя, імя па 

бацьку)  

 

 

 

Клас 

 

Тэма ўрока Дата 

правя- 

дзення 

Час 

правяд

зення  

 

№ 

кабі-

нета 

      

 

Графік заліковых урокаў здаецца старасту групы, які зводзіць усе звесткі 

ў адную табліцу, здае яе групавому кіраўніку і кіраўніку практыкі ад 

факультэта. Калі пасля ў графіку заліковых урокаў адбываюцца змены, 

студэнты абавязаны папярэдзіць пра гэта групавога кіраўніка. 
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Даты правядзення выхаваўчых мерапрыемстваў вызначаюцца ў 

адпаведнасці з планам выхаваўчай працы ў дадзеным класе, узгадняюцца з 

класным кіраўніком і паведамляюцца кіраўніку ад кафедры педагогікі.  

 

3.2. ПРЫКЛАДНАЯ ТЭМАТЫКА ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ 

ПЕДАГАГІЧНЫХ ЗАДАННЯЎ-ПРАЕКТАЎ 

 ДАСЛЕДЧАГА ХАРАКТАРУ  

 

1. Вывучыць асаблівасці ўзаемадзеяння ў сістэме «настаўнік - вучань». 

Прапанаваць, калі неабходна, рэкамендацыі па ўдасканаленні прафесійных і 

асобасных якасцей настаўніка. 

2. Вызначыць ступень самастойнасці вучняў на ўроку беларускай мовы. 

Сфармуляваць рэкамендацыі па яе аптымізацыі. 

3. Вывучыць стыль зносін настаўніка са школьным класам. Вызначыць 

ступень уплыву стылю зносін настаўніка на актывізацыю пазнавальнай 

дзейнасці вучняў. Сфармуляваць, калі неабходна, рэкамендацыі па 

ўдасканаленні стылю зносін настаўніка. 

4. Вывучыць пазнавальныя інтарэсы вучняў і месца ў іх беларускай 

мовы. Прапанаваць праграму развіцця пазнавальных інтарэсаў школьнікаў. 

5. Ацаніць прафесійную накіраванасць асобы настаўніка. Сфармуляваць, 

калі неабходна, рэкамендацыі па яе ўдасканаленні. 

6. Вывучыць міжасобасныя адносіны ў вучнѐўскай групе. Прапанаваць 

праграму іх аптымізацыі. 

7. Вызначыць ўплыў маўленчых паводзін настаўніка на актывізацыю 

пазнавальнай дзейнасці вучняў. 

8. Вывучыць і ахарактарызаваць магчымасці выкарыстання актыўных 

форм і метадаў навучання на ўроках беларускай літаратуры. 

9. Раскрыць практычныя прыѐмы актывізацыі вучэбнай дзейнасці вучняў 

на ўроку беларускай мовы. 

10. Вывучыць каштоўнасныя арыентацыі падлеткаў. Абагульніць і 

прааналізаваць атрыманыя дадзеныя. Прапанаваць рэкамендацыі. 

11. Скласці анкету для вывучэння прафесійнай арыентацыі 

старшакласнікаў. Правесці анкетаванне і прааналізаваць атрыманыя 

дадзеныя. 

12. Вызначыць вядучыя матывы вучэння навучэнцаў пэўнага класа. 

Вылучыць умоўныя групы навучэнцаў. Сфармуляваць рэкамендацыі па 

працы з кожнай групай. 

13. Прасачыць узаемасувязь асобасных якасцей настаўніка і спосабаў 

пераадолення ім цяжкасцей у педагагічных зносінах. Зрабіць высновы і 

абгрунтаваныя каментарыі. 

14. Прапанаваць сістэму мер па папярэджанні і карэкцыі дзіцячай 

канфліктнасці на аснове вывучэння гэтай праблемы ў школьным класе. 

15. Вывучыць матывы выбару вучнямі адзін аднаго для сумеснай 

вучэбнай працы. Сфармуляваць рэкамендацыі па камплектаванні вучэбных 

рабочых груп. 



 12 

16. Вызначыць узровень таварыскасці настаўніка. Прапанаваць, калі 

неабходна, шляхі яго самавыхавання. 

17. Вывучыць уплыў адносін настаўніка і вучняў на працэс і вынікі 

вучэбнай дзейнасці. Прапанаваць, калі неабходна, праграму ўдасканалення 

стылю адносін настаўніка да вучняў. 

18. Вывучыць формы дыферэнцыраванага навучання ў школе. 

Прапанаваць, калі неабходна, шляхі ўдасканалення дыферэнцыраванага 

навучання. 

 

 

3.3. ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЕ І ІНФАРМАЦЫЙНАЕ 

ЗАБЕСПЯЧЭННЕ 

 

І .  Л і т а р а т у р а  п а  п е д а г о г і ц ы  

 

Артеменко, З.В. Формы воспитательной работы с молодежью: 

организация и методика проведения / З. В. Артеменко, Ж. Е. Завадская; под 

ред. А. П. Сманцера. – Минск, 2000. 

Беларускія народныя гульні і забавы / укл. К. Л. Лабачэўская. – Мінск, 

1990. 

Букатов, В.М. Педагогические таинства дидактических игр / 

В. М. Букатов. – М., 1997. 

Горленко, В.П. Педагогическая практика студентов: развитие научных 

основ / В. П. Горленко; под ред. И. Ф. Харламова. – Минск, 2002. 

Запрудский, Н. И. Современные школьные технологии / 

Н. И. Запрудский. – Минск, 2006. 

Звоник, И.Я. Содержание и организация педагогической практики: 

учеб.-метод. пособие для студентов-практикантов географического и 

филологического факультетов: в 2 ч. / И. Я. Звоник, Л. С. Полякова. – Минск, 

2006. 

Кульневич, С.В. Воспитательная работа в современной школе. 

Воспитание: от формирования к развитию / С. В. Кульневич, 

Т. П. Лакоценина. – М.: Ростов н/Д, 2000. 

Методика воспитательной работы: учеб. пособие для студентов высш. 

пед. учеб.  заведений / Л. А. Байкова [и др.]; под ред. В. А. Сластенина. – М., 

2004. 

Настольная книга для преподавателя / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 

Минск, 2005.  

Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии / 

Г. К. Селевко. – М., 1998. 

Чепиков, В.Т. Педагогическая практика: учеб.-практ. пособие / 

В. Т. Чепиков. – Минск, 2004. 
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І І .  В у ч э б н а - м е т а д ы ч н ы я  д а п а м о ж н і к і  д л я  

н а с т а ў н і к а ў  

  і  д а п а м о ж н і к і  д л я  н а в у ч э н ц а ў   

 

Беларуская мова і літаратура 

 

5 клас 
 

Валочка, Г.М. Беларуская мова. 5–9 класы. Вывучаем беларускі правапіс: 

дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі 

навучання / Г.М. Валочка, В.У.Зялянко. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі; Аверсэв, 

2010, 2012. 

Валочка, Г.М. Вывучаем беларускі правапіс. 5–9 кл.: вучэб.-метад. комплекс / 

Г.М. Валочка, В.У. Зелянко. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2010. 

Васюковіч, Л.С. Беларуская мова ў 5 класе: вучэб.-метад. дапам. для 

настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / 

Л.С. Васюковіч, В.П. Красней, Я.М. Лаўрэль. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 

2010. 

Гамеза, Л.М. Беларуская мова. 5 клас. Грані слова: ад гука да сказа: дапам. 

для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

Л.М. Гамеза. – Мінск: Аверсэв, 2012. 

Гамеза, Л.М. Грані слова: ад гука да сказа: 5 клас: вучэб.-метад. комплекс / 

Л.М. Гамеза. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2010. 

Жуковіч, М.В. Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы 

і літаратуры: дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / М.В. Жуковіч. – Мінск: 

Аверсэв, 2015. 

Красней, В.П. Беларуская мова. Тэставыя заданні для 5 класа: у 2 ч.: дапам. 

для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларус. і рус. мовамі 

навучання / В.П. Красней, Я.М. Лаўрэль. – Мазыр: Белы Вецер, 2012. 

Красней, В.П. Дыдактычны матэрыял па беларускай мове. 5 клас: дапам. для 

настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларус. і рус. мовамі 

навучання / В.П. Красней, Я.М. Лаўрэль. – Мазыр: Белы Вецер, 2015. 

Мартынкевіч, С.В. Развіццѐ камунікатыўнай кампетэнцыі школьнікаў пры 

вывучэнні беларускай мовы (5–6 класы): вучэб.-метад. дапам. для 

настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / С.В. 

Мартынкевіч. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2010. 

Новікава¸ Г.Д. Беларуская мова. 5 клас. Апорныя канспекты: дапам. для 

вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларус. і рус. мовамі 

навучання / Г.Д.Новікава. – Мінск: Аверсэв, 2014. 

Праскаловіч, В.У. Беларуская літаратура ў 5 класе: дапаможнік для 

настаўнікаў ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай 

мовамі навучання / В.У. Праскаловіч [і інш.]; пад рэд. В.У. Праскаловіч. – 

Мазыр: Белы Вецер, 2015. 
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Тумаш, Г.В. Беларуская мова. 5 клас: рабочы сшытак: дапам. для вучняў 

устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

Г.В.Тумаш. – Мінск: Аверсэв, 2014, 2015. 

Хмялеўская, А.У. Тэматычны кантроль па беларускай мове: 5-ы кл.: рабочы 

сшытак: дапам. для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларус. і 

рус. мовамі навучання / А.У. Хмялеўская. – Мінск: Сэр-Віт, 2012, 2013. 

Цыбульская, С.І. Беларуская мова: 5–11 класы: кантрольныя работы: дапам. 

для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларус. і рус. мовамі 

навучання / С.І. Цыбульская. – Мінск: Сэр-Віт, 2012. 

Цыбульская, С.І. Беларуская мова. 5 клас. Рабочы сшытак: дапаможнік для 

вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларус. і рус. мовамі 

навучання / С.І. Цыбульская. – Мінск: Сэр-Віт, 2015. 

Цітова, Л.К. «Браму скарбаў сваіх адчыняю…»: 5 клас: дапам. для вучняў 

агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / Л.К. Цітова. – 

Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. 

Цітова, Л.К. «Браму скарбаў сваіх адчыняю…»: 5 клас: дапам. для 

настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / 

Л.К. Цітова. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. 

 

6 клас 
 

Валочка, Г.М. Беларуская мова. 5–9 класы. Вывучаем беларускі правапіс: 

дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі 

навучання / Г.М. Валочка, В.У. Зялянко. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі; 

Аверсэв, 2010, 2012. 

Валочка, Г.М. Вывучаем беларускі правапіс. 5–9 кл.: вучэб.-метад. комплекс / 

Г.М.Валочка, В.У.Зелянко. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2010. 

Жуковіч, М.В. Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы 

і літаратуры: дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / М.В. Жуковіч. – Мінск: 

Аверсэв, 2015. 

Красней, В.П. Беларуская мова. Тэставыя заданні для 6 класа: у 2 ч.: дапам. 

для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларус. і рус. мовамі 

навучання / В.П. Красней, Я.М. Лаўрэль. – Мазыр: Белы Вецер, 2012. 

Красней, В.П. Беларуская мова ў 6 класе: вучэб.-метад. дапам. для 

настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / 

В.П. Красней, Я.М. Лаўрэль, С.Р. Рачэўскі. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2010. 

Красней, В.П. Дыдактычны матэрыял па беларускай мове. 6 клас: дапам. для 

настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

В.П. Красней, Я.М. Лаўрэль. – Мазыр: Белы Вецер, 2014. 

Мартынкевіч, С.В. Развіццѐ камунікатыўнай кампетэнцыі школьнікаў пры 

вывучэнні беларускай мовы (5–6 класы): вучэб.-метад. дапам. для 

настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / 

С.В. Мартынкевіч. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2010. 
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Тумаш, Г.В. Беларуская мова. 6 клас: рабочы сшытак: дапам. для вучняў 

устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

Г.В. Тумаш. – Мінск: Аверсэв, 2014, 2015. 

Хмялеўская, А.У. Тэматычны кантроль па беларускай мове: 6-ы кл.: рабочы 

сшытак: дапам. для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларус. і 

рус. мовамі навучання / А.У. Хмялеўская. – Мінск: Сэр-Віт, 2012, 2013. 

Цыбульская, С.І. Беларуская мова: 5–11 класы: кантрольныя работы: дапам. 

для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларус. і рус. мовамі 

навучання / С.І. Цыбульская. – Мінск: Сэр-Віт, 2012. 

Якуба, С.М. Беларуская мова. 6 клас. Сакрэты словазмянення і 

формаўтварэння: дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і 

рус. мовамі навучання / С.М. Якуба. – Мінск: Аверсэв, 2012. 

Якуба, С.М. Сакрэты словазмянення і формаўтварэння: 6 клас: вучэб.-метад. 

комплекс / С.М. Якуба. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2010. 

Цітова, Л.К. «Слова – радасць, слова – чары…»: 6 клас: дапам. для вучняў 

агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / Л.К. Цітова. – 

Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. 

Цітова, Л.К. «Слова – радасць, слова – чары…»: 6 клас: дапам. для 

настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / 

Л.К. Цітова. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. 

 

7 клас 
 

Валочка, Г.М. Беларуская мова. 7 клас. Слова ў тэксце: дапам. для вучняў 

устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

Г.М. Валочка, С.А. Язерская. – Мінск: Аверсэв, 2012. 

Валочка, Г.М. Беларуская мова. Тэставыя заданні для 7 класа: у 2 ч.: дапам. 

для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларус. і рус. мовамі 

навучання / Г.М. Валочка, С.А. Язерская. – Мазыр: Белы Вецер, 2012. 

Валочка, Г.М. Беларуская мова ў 7 класе: вучэб.-метад. дапам. для 

настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / 

Г.М. Валочка, С.А. Язерская. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2011; Мінск: ТАА 

―ВИТпостер», 2013. 

Валочка, Г.М. Беларуская мова. 5–9 класы. Вывучаем беларускі правапіс: 

дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі 

навучання / Г.М. Валочка, В.У. Зелянко. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі; 

Аверсэв, 2010, 2012. 

Валочка, Г.М. Вывучаем беларускі правапіс. 5–9 кл.: вучэб.-метад. комплекс / 

Г.М. Валочка, В.У.  Зелянко. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2010. 

Валочка, Г.М. Слова ў тэксце: 7 клас: вучэб.-метад. комплекс / Г.М. Валочка, 

С.А.Язерская. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2010. 

Валочка, Г.М.. Дыдактычны матэрыял па беларускай мове. 7 клас: дапам. для 

настаўнікаў устаноў агул. сярэд.ю адукацыі з беларус. і рус. мовамі 

навучання / Г.М. Валочка, С.А. Язерская. – Мазыр: Белы Вецер, 2014. 
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Жуковіч,М.В. Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы і 

літаратуры: дапаможнік для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з 

беларускай і рускай мовамі навучання / М.В. Жуковіч. – Мінск: Аверсэв, 

2015. 

Леўкіна, Л.Ф. Беларуская мова. 7 клас: рабочы сшытак: дапам. для вучняў 

устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

Л.Ф. Леўкіна, Г.В. Тумаш. – Мінск: Аверсэв, 2014, 2015. 

Хмялеўская, А.У. Тэматычны кантроль па беларускай мове: 7-ы кл.: рабочы 

сшытак: дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. 

мовамі навучання / А.У. Хмялеўская. – Мінск: Сэр-Віт, 2012, 2013. 

Цыбульская, С.І. Беларуская мова: 5–11 класы: кантрольныя работы: дапам. 

для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі 

навучання / С.І. Цыбульская. – Мінск: Сэр-Віт, 2012. 

Логінава, Т.У .Беларуская літаратура ў 7 класе: вучэб.-метад. дапам. для 

настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

Т.У. Логінава, Т.І. Мароз. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2012. 

Логінава, Т.У. Таямніца паэзіі і загадка прозы: 7 клас: дапам. для вучняў 

агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / Т.У. Логінава, 

Т.І. Мароз. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. 

Логінава, Т.У. Таямніца паэзіі і загадка прозы: 7 клас: дапам. для настаўнікаў 

агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / Т.У. Логінава, 

Т.І. Мароз. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. 

 

8 клас 
 

Бадзевіч, З.І. Дыдактычны матэрыял па беларускай мове. 8 клас: дапам. для 

настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

З.І. Бадзевіч, І.М. Саматыя. – Мазыр: Белы Вецер, 2015. 

Валочка, Г.М. Беларуская мова. 5–9 класы. Вывучаем беларускі правапіс: 

дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі 

навучання / Г.М. Валочка, В.У. Зелянко. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі; 

Аверсэв, 2010, 2012. 

Валочка, Г.М. Вывучаем беларускі правапіс. 5 – 9 кл.: вучэб.-метад. 

комплекс / Г.М. Валочка, В.У. Зелянко. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2010. 

Жуковіч, М.В. Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы 

і літаратуры: дапаможнік для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з 

беларускай і рускай мовамі навучання / М.В. Жуковіч. – Мінск: Аверсэв, 

2015. 

Саматыя, І.М. Беларуская мова. 8 клас. Гэты няпросты просты сказ: дапам. 

для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

І.М. Саматыя, В.С. Палтаржыцкая. – Мінск: Аверсэв, 2012. 

Саматыя, І.М. Гэты няпросты просты сказ: 8 клас: вучэб.-метад. комплекс / 

І.М. Саматыя, В.С. Палтаржыцкая. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2010. 

Тумаш, Г.В. Беларуская мова. 8 клас: рабочы сшытак: дапам. для вучняў 
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устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

Г.В. Тумаш. – Мінск: Аверсэв, 2014, 2015. 

Хмялеўская, А.У. Тэматычны кантроль па беларускай мове: 8-ы кл.: рабочы 

сшытак: дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. 

мовамі навучання / А.У. Хмялеўская. – Мінск: Сэр-Віт, 2012, 2013. 

Цыбульская, С.І. Беларуская мова: 5–11 класы: кантрольныя работы: дапам. 

для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі 

навучання / С.І. Цыбульская. – Мінск: Сэр-Віт, 2012. 

Язерская, С.А. Беларуская мова ў 8 класе: вучэб.-метад. дапам. для 

настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

С.А. Язерская. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2011. 

Лявонава, П.І. Беларуская літаратура ў 8 класе: вучэб.-метад. дапам. для 

настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

П.І. Лявонава, В.І. Русілка, І.М. Слесарава. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2012. 

Русілка, В.І. Незвычайнае літаратуразнаўства: вывучэнне твора ў яго родавай 

і жанравай спецыфіцы: 8 клас: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з 

беларус. і рус. мовамі навучання / В.І. Русілка. – Мінск: Літаратура і 

Мастацтва, 2010. 

Русілка, В.І. Незвычайнае літаратуразнаўства: вывучэнне твора ў яго родавай 

і жанравай спецыфіцы: 8 клас: дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. 

устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / В.І. Русілка. – Мінск: Літаратура 

і Мастацтва, 2010. 

9 клас 
 

Валочка, Г.М. Беларуская мова: тэставыя работы: 8–11 класы: дапам. для 

настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

Г.М. Валочка, В.У. Зелянко. – Мінск: Аверсэв, 2013, 2014. 

Валочка, Г.М. Беларуская мова. 5–9 класы. Вывучаем беларускі правапіс: 

дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі 

навучання / Г.М. Валочка, В.У. Зелянко. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі; 

Аверсэв, 2010, 2012. 

Валочка, Г.М. Вывучаем беларускі правапіс. 5–9 кл.: вучэб.-метад. комплекс / 

Г.М. Валочка, В.У. Зелянко. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2010. 

Гардзей, Н.М. Беларуская мова ў 9 класе: вучэб.-метад. дапам. для 

настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

Н.М. Гардзей, П.Л. Навіцкі, З.М. Тамашэвіч; пад рэд. Н.М. Гардзей. – Мінск: 

Нац. ін-т адукацыі, 2013. 

Жуковіч,М.В. Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы і 

літаратуры: дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі 

з беларускай і рускай мовамі навучання / М.В. Жуковіч. – Мінск: Аверсэв, 

2015. 

Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце  

«Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на ІІ ступені агульнай 

сярэдняй адукацыі: тэксты дыктантаў / склад.: Л.М. Гамеза [і інш.]. – Мінск: 
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Нац. ін-т адукацыі; Аверсэв, 2014, 2015. 

Калечыц, А.І. Дыктанты па беларускай мове. 9–11 класы: дапам. для вучняў 

устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

А.І. Калечыц, А.К. Пекач, Т.Я. Старасценка. – Мінск: Народная асвета, 2013. 

Новік, М.І. Беларуская мова. 9 клас. Складаны сказ без складанасці: дапам. 

для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

М.І. Новік, С.Ф. Бут-Гусаім, В.М. Касцючык. – Мінск: Аверсэв, 2012, 2013. 

Хмялеўская, А.У. Тэматычны кантроль па беларускай мове: 9 клас: рабочы 

сшытак: дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. 

мовамі навучання / А.У. Хмялеўская. – Мінск: Сэр-Віт, 2011, 2013. 

Цыбульская, С.І. Беларуская мова: 5–11 класы: кантрольныя работы: дапам. 

для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларус. і рус. мовамі 

навучання / С.І. Цыбульская. – Мінск: Сэр-Віт, 2012. 

Праскаловіч, В.У. Выкажыся, каб я цябе ўбачыў! (Мастацтва вусных 

выказванняў): 9 клас: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і 

рус. мовамі навучання / В.У. Праскаловіч, В.В. Кушнярэвіч. – Мінск: 

Літаратура і Мастацтва, 2010. 

Праскаловіч, В.У. Выкажыся, каб я цябе ўбачыў! (Мастацтва вусных 

выказванняў): 9 клас: дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з 

беларус. і рус. мовамі навучання / В.У. Праскаловіч, В.В. Кушнярэвіч. – 

Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. 

Шамякіна, Т.І. Беларуская літаратура ў 9 класе: вучэб.-метад. дапам. для 

настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

Т.І. Шамякіна, В.У. Праскаловіч. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2012. 

Язерская, С.А. Дыдактычны матэрыял па беларускай мове. 9 клас: дапам. для 

настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

С.А. Язерская, Я.М. Лаўрэль. – Мазыр: Белы Вецер, 2015. 

 

10 клас 
 

Беларуская мова ў 10 класе: вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў 

агульнай сярэдняй адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

Г.М. Валочка [і інш.]. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2011. 

Валочка, Г.М. Беларуская мова: тэставыя работы: 8–11 класы: дапам. для 

настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

Г.М. Валочка, В.У. Зелянко. – Мінск: Аверсэв, 2013, 2014. 

Валочка, Г.М. Беларуская мова. 10–11 класы. Практыкум па арфаграфіі і 

пунктуацыі: дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. 

мовамі навучання / Г.М.Валочка, В.У.Зелянко, І.Л. Бурак. – Мінск: Аверсэв,  

2012. 

Валочка, Г.М. Практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі беларускай мовы. 10–11 

класы: вучэб.-метад. комплекс / Г.М.Валочка, В.У.Зелянко, І.Л.Бурак. – 

Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2010. 

Жуковіч, М.В. Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы 
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і літаратуры: дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / М.В. Жуковіч. – Мінск: 

Аверсэв, 2015. 

Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце  

«Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на ІІІ ступені агульнай 

сярэдняй адукацыі: тэксты для пераказаў / склад.: Г.М.Валочка [і інш.]. – 

Мінск: Нац. ін-т адукацыі; Аверсэв, 2013, 2014. 

Зелянко, В.У. Навучанне беларускай мове: лінгвакультуралагічны падыход. 

10–11 класы: вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. 

адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / В.У. Зелянко. – Мінск: Нац. ін-т 

адукацыі, 2011. 

Калечыц, А.І. Дыктанты па беларускай мове. 9–11 класы: дапам. для вучняў 

устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

А.І. Калечыц, А.К. Пекач, Т.Я. Старасценка. – Мінск: Народная асвета, 2013. 

Цыбульская, С.І. Беларуская мова: 5–11 класы: кантрольныя работы: дапам. 

для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі 

навучання / С.І. Цыбульская. – Мінск: Сэр-Віт, 2012. 

Беларуская літаратура: дапам. для 10-га класа агульнаадукац. устаноў з 

беларус. і рус. мовамі навучання / А.І. Бельскі [і інш.]; пад рэд.: 

А.І. Бельскага, М.А. Тычыны. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. 

Беларуская літаратура ў 10 класе: вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў 

устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

З.П. Мельнікава [і інш.]; пад рэд.: З.П. Мельнікавай, Г.М. Ішчанкі. – Мінск: 

Нац. ін-т адукацыі, 2011. 

Верціхоўская, М.І. Вывучэнне беларускай літаратуры ў 10–11 класах: дапам. 

для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі 

навучання / М.І. Верціхоўская. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2012. 

Грынько, М.У. Пад ветразем спасціжэння і творчасці: 10 клас: дапам. для 

вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / 

М.У. Грынько, А.В. Руцкая. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. 

Грынько, М.У. Пад ветразем спасціжэння і творчасці: 10 клас: дапам. для 

настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / 

М.У. Грынько, А.В. Руцкая. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. 

 

11 клас 
 

Беларуская мова ў 11 класе: вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў 

агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і 

інш.]. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2011. 

Валочка, Г.М. Беларуская мова: тэставыя работы: 8–11 класы: дапам. для 

настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

Г.М. Валочка, В.У. Зелянко. – Мінск: Аверсэв, 2013, 2014. 

Валочка, Г.М. Беларуская мова: дапаможнік для падрыхтоўкі да 

цэнтралізаванага тэсціравання: дапам. для агульнаадукац. устаноў з беларус. і 
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рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка, Я.М. Лаўрэль, С.А. Язерская. – Мінск: 

Новое знание, 2010. 

Валочка, Г.М. Беларуская мова. 10–11 класы. Практыкум па арфаграфіі і 

пунктуацыі: дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. 

мовамі навучання / Г.М. Валочка, В.У. Зелянко, І.Л. Бурак. – Мінск: Аверсэв, 

2012. 

Валочка, Г.М. Практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі беларускай мовы. 10–11 

класы: вучэб.-метад. комплекс / Г.М. Валочка, В.У. Зелянко, І.Л. Бурак. – 

Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2010. 

Жуковіч, М.В. Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы 

і літаратуры: дапаможнік для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з 

беларус. і рус. мовамі навучання / М.В. Жуковіч. – Мінск: Аверсэв, 2015. 

Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце 

«Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на ІІІ ступені агульнай 

сярэдняй адукацыі: тэксты для пераказаў / склад.: Г.М. Валочка [і інш.]. – 

Мінск: Нац. ін-т адукацыі; Аверсэв, 2013, 2014. 

Зелянко, В.У. Навучанне беларускай мове: лінгвакультуралагічны падыход. 

10–11 класы: вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. 

адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / В.У. Зелянко. – Мінск: Нац. ін-т 

адукацыі, 2011. 

Іўчанкаў, В.І. Беларускі правапіс у апорных схемах: паводле новай рэдакцыі 

«Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі»: дапам. для настаўнікаў 

устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

В.І. Іўчанкаў. – Мінск: Пачатковая школа, 2013. 

Калечыц, А.І. Дыктанты па беларускай мове. 9–11 класы: дапам. для вучняў 

устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

А.І. Калечыц, А.К. Пекач, Т.Я. Старасценка. – Мінск: Народная асвета, 2013. 

Цыбульская, С.І. Беларуская мова: 5–11 класы: кантрольныя работы: дапам. 

для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі 

навучання / С.І. Цыбульская. – Мінск: Сэр-Віт, 2012. 

Беларуская літаратура: дапам. для 11 класа. агульнаадукац. устаноў з 

беларус. і рус. мовамі навучання / А.І. Бельскі [і інш.]; пад рэд.: 

А.І. Бельскага, М.А. Тычыны. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. 

Беларуская літаратура ў 11 класе: вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў 

устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

З.П. Мельнікава [і інш.]; пад рэд.: З.П. Мельнікавай, Г.М. Ішчанкі. – Мінск: 

Нац. ін-т адукацыі, 2011. 

Верціхоўская, М.І. Вывучэнне беларускай літаратуры ў 10–11 класах: дапам. 

для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі 

навучання / М.І. Верціхоўская. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2012. 

Верціхоўская, М.І. Вывучэнне сучаснай беларускай драматургіі. 11 клас: 

дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі 

навучання / М.І. Верціхоўская. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2015. 

Гоўзіч, І.М. Шукаем шэдэўры!..: (вопыты літаратурных даследаванняў): 11 

клас: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі 
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навучання / І.М. Гоўзіч, І.Л. Шаўлякова-Барзенка. – Мінск: Літаратура і 

Мастацтва, 2010. 

Гоўзіч, І.М. Шукаем шэдэўры!..: (вопыты літаратурных даследаванняў): 11 

клас: дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі 

навучання / І.М. Гоўзіч, І.Л. Шаўлякова-Барзенка. – Мінск: Літаратура і 

Мастацтва, 2010. 

 

Дадатковая літаратура 

 

Пералік артыкулаў па вучэбных прадметах ―Беларуская мова‖, ―Беларуская 

літаратура‖ 

Бельскі, А.І. Урбаністычная тэма ў сучаснай беларускай паэзіі: (матэрыял да 

агляднай лекцыі ў 11-м класе) / А.І. Бельскі // Беларуская мова і літаратура. – 

2014. – № 2. 

Бельскі, А.І. Канцэптуальныя і метадычныя асновы літаратурнай адукацыі / 

А.І. Бельскі // Беларуская мова і літаратура. – 2013. – № 7; № 8. 

Бельскі, А.І. Свет дзяцінства ў прозе Кузьмы Чорнага / А.І. Бельскі // 

Беларуская мова і літаратура.– 2014. – № 11, 12. 

Булаўкіна, І.У. Даследчая дзейнасць вучняў устаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі: падыходы, задачы, вынікі / І.У. Булаўкіна, В.У. Зелянко //  

Беларуская мова і літаратура. – 2014. – № 5. 

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

рэкамендацыі па напісанні і афармленні / Г.М. Валочка, В.У. Зелянко // 

Беларуская мова і літаратура. – 2013. – № 11. 

Варанько, К.Д. Матэрыял да вывучэння сучаснай беларускай паэзіі ў XI 

классе / К.Д. Варанько // Беларуская мова і літаратура. – 2014. – № 2; № 3. 

Даранчук, А. Фарміраванне камунікатыўнай кампетэнцыі вучняў на ўроках 

беларускай мовы і літаратуры / А. Даранчук // Роднае слова. – 2013. – № 9. 

Есіс, Я. Электронныя адукацыйныя рэсурсы ў працэсе вывучэння навейшай 

беларускай літаратуры ў школе /Я. Есіс // Роднае слова. – 2013. – № 7. 

Жуковіч, М.В. Лічбавыя адукацыйныя рэсурсы і інфармацыйна-

камунікатыўныя тэхналогіі ў сучасным вучэбным працэсе / М.В. Жуковіч // 

Беларуская мова і літаратура. – 2014. – № 2. 

Забалотная, І. Беларуская ваенная проза ХХ стагоддзя: нацыянальны і 

ўніверсальны кантэкст / І. Забалотная, П. Лявонава // Роднае слова. – 2013. – 

№ 3; № 4. 

Зелянко, В.У. Рэалізацыя прынцыпу пераемнасці пры навучанні беларускай 

арфаграфіі / В.У. Зелянко // Беларуская мова і літаратура.– 2014. – № 9. 

Караткевіч, В.І. Падрыхтоўка да рэспубліканскай алімпіяды: узровень 

патрабаванняў, аналіз памылак, парады / В.І. Караткевіч, В.У. Праскаловіч, 

А.А. Радзевіч // Беларуская мова і літаратура. – 2013. – № 7. 

Мартынкевіч, С. Вывучэнне маўленчых паняццяў на камунікатыўна-

дзейнаснай аснове: ад тэорыі да практыкі: V–VI класы / С. Мартынкевіч // 

Роднае слова. – 2013. – № 9. 
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Праскаловіч, В.У. Змест вучэбных праграм па літаратуры: тэарэтыка-

метадалагічнае абгрунтаванне адбору і структуравання / В.У.Праскаловіч // 

Роднае слова. – 2013. – № 3. 

Праскаловіч, В.У. Метадычная сістэма сродкаў культуратворчага развіцця 

вучняў у працэсе навучання літаратуры / В.У.Праскаловіч // Роднае слова. – 

2014. – № 3; № 4. 

Рачэўскі, С. Р. Пазакласная праца па беларускай мове: на шляху да новай 

парадыгмы / С.Рачэўскі // Роднае слова. – 2013. – № 11. 

Руцкая, А.В. Інтэграваны ўрок як сродак падвышэння эфектыўнасці 

навучання літаратуры / А.В.  Руцкая //Беларуская мова і літаратура.– 2014. – 

№ 10. 

Руцкая, А.В. Актывізацыя пазнавальнай дзейнасці вучняў: інтэрактыўныя 

метады навучання літаратуры / А.В.  Руцкая, М.У. Грынько // Беларуская 

мова і літаратура.– 2015. – № 2. 

Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры : аналіз заданняў 

і парады / Г.А.Арцямѐнак [і інш.] // Беларуская мова і літаратура. – 2013. – 

№ 12. 

Шур, В.В. Краязнаўчы матэрыял і яго выкарыстанне ў навучанні і выхаванні 

школьнікаў (на прыкладзе Хойніцкага раѐна) / В.В. Шур // Беларуская мова і 

літаратура.– 2014. – № 6. 

Шуцьева, Ж.С. Дыдактычныя матэрыялы для падрыхтоўкі вучняў да 

алімпіяд / Ж.С.Шуцьева // Беларуская мова і літаратура. – 2013. – № 9. 

Язерская, С.А. Развіццѐ крэатыўнасці вучняў на ўроках беларускай мовы / 

С.А.Язерская // Беларуская мова і літаратура.– 2013. – № 7. 

 

Кантрольна-вымяральныя матэрыялы па вучэбных прадметах 

“Беларуская мова”, “Беларуская літаратура” 
 

Беларуская мова: навучальныя і кантрольныя дыктанты: 5–9 класы: дапам. 

для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі 

навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. – Мінск: Аверсэв, 2014, 2015. 

Беларуская мова: навучальныя і кантрольныя пераказы: 5–9 класы: дапам. 

для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі 

навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. – Мінск: Аверсэв, 2012, 2014. 

Валочка, Г.М. Беларуская мова: тэставыя работы: 8–11 класы: дапам. для 

настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 

Г.М. Валочка, В.У. Зелянко. – Мінск: Аверсэв, 2013, 2014. 

Беларуская мова: навучальныя і кантрольныя дыктанты і пераказы: 10–11 

класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. 

мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. – Мінск: Аверсэв, 2012, 2014. 

Беларуская літаратура:зборнік творчых заданняў для тэматычнага кантролю: 

5–9 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і 

рус. мовамі навучання / І.М. Гоўзіч [і інш.]. – Мінск: Аверсэв, 2012. 

Грынько, М.У. Беларуская літаратура: зборнік творчых заданняў для 
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тэматычнага кантролю: 10–11 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. 

сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / М.У. Грынько, 

А.В. Руцкая, І.М. Гоўзіч. – Мінск: Аверсэв, 2012. 

 

*** 

Электронныя версіі падручнікаў і вучэбныя праграмы па беларускай 

мове і літаратуры, праграмы факультатыўных курсаў, дадатковыя 

электронныя навучальныя матэрыялы размешчаны на сайце Нацыянальнага 

інстытута адукацыі (www.adu.by).  

Матэрыялы для падрыхтоўкі да ўрокаў па беларускай мове і літаратуры, 

а таксама да пазакласных мерапрыемстваў размяшчаюцца ў часопісах 

«Народная асвета» (n-asveta.by), «Беларуская мова і літаратура» (aiv.by), 

«Роднае слова». 

 

3.4. МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ ДЛЯ ЗАБЕСПЯЧЭННЯ 

САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ СТУДЭНТАЎ НА ПРАКТЫЦЫ  

 

3.4.1. АФАРМЛЕННЕ ПРАТАКОЛЬНЫХ ЗАПІСАЎ  

НАВЕДАНЫХ ЎРОКАЎ  

 

 

1.1. ПРАТОКОЛЬНЫ ЗАПІС УРОКА МОВЫ 

 

 Дата назірання__________ прадмет___________ клас____ школа________ 

Прозвішча, імя, імя па бацьку настаўніка ____________________________ 

Тэма ўрока______________________________________________________ 

Мэты ўрока* ____________________________________________________  

Задачы 

ўрока*____________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Тып 

урока*____________________________________________________________ 

Абсталяванне______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

*Высвятляюцца ў настаўніка перад урокам ці пасля яго. 

http://www.adu.by/
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Змест і ход урока Часа-

вы 

праме-

жак 

Заўвагі па ходу урока, дзейнасць настаўніка і 

навучэнцаў па рэалізацыі задач урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывады 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рэкамендацыі 
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Прыкладны пратакольны запіс урока 

 

Змест і ход урока Ча

са-

вы 

пра

ме-

жак 

Заўвагі па ходу урока, дзейнасць 

настаўніка і навучэнцаў па 

рэалізацыі задач урока 

 

Арганізацыйны момант: 

падрыхтаванасць да ўрока 

настаўніка, вучняў, кабінета 

(наяўнасць у настаўніка плана-

канспекта ўрока; падрыхтаванасць 

вучняў да ўрока, стан іх рабочых 

месцаў; афармленне дошкі, 

абсталяванне ўрока, санітарны 

стан кабінета.) 

 

Праверка дамашняга задання 

1. Ушчыльненае апытванне 

1.1. Індывідуальнае пісьмовае 

апытванне (1-2 вучні выконваюць 

пісьмовае заданне каля дошкі). 

1.2. Вуснае франтальнае 

апытванне. 

2. Калектыўная праверка 

выканання індывідуальнага 

задання. 

 

 

 

Заяўка тэмы, пастаноўка мэтаў 

урока, матывацыя вучэбнай 

дзейнасці. 

Паведамленне настаўніка, 

уключэнне школьнікаў у 

названую дзейнасць 

 

 

Увядзенне новага матэрыялу 

1. Актуалізацыя апорных ведаў 

2. Назіранне над вывучаемай моўнай 

з'явай. 

~2 

хв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

~7 

хв. 

 

Настаўнік і дзеці падрыхтаваны 

да ўрока. З дапамогай музыкі і 

прывітальных слоў устаноўлены 

кантакт з дзецьмі. 

 

 

 

 

 

 Мэтазгоднасць выбару спосабаў і 

формаў праверкі дамашняга 

задання, прыцягненне вучняў да 

дапаўнення, выпраўлення адказаў 

аднакласнікаў і інш. 

   Узровень засваення школьнікамі 

вывучанай тэмы. 

   Эфектыўнасць актуалізацыі 

апорных ведаў, ажыццяўленне 

сувязі новай тэмы з вывучанай 

раней. 

 

 

 

Адпаведнасць мэтаў урока 

праграмным патрабаванням. 

Спосабы матывацыі вучэбнай 

дзейнасці школьнікаў. 

 

 

 

Выкарыстанне розных метадаў і 

прыѐмаў азнаямлення вучняў з 

новай тэмай; адпаведнасць 

дадзеных метадаў і прыѐмаў 

зместу лінгвістычнага матэрыялу 
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3. Паведамленне настаўніка з 

элементамі аналізу моўнай з'явы. 

4. Праца з параграфам падручніка. 

5. Асэнсаванне, тлумачэнне, 

запамінанне навучэнцамі новага 

матэрыялу. 

 

 

Першаснае замацаванне ведаў.  

Узнаўляльная гутарка. 

 

 

Фарміравання вучэбна-моўных 

і правапісных уменняў. 

1. Знаходжанне і аналіз моўнай 

з'явы. 

2. Ускладненае спісванне. 

Уключэнне новага матэрыялу ў 

сістэму раней засвоеных ведаў: 

канструяванне сказаў па апоры; 

рэдагаванне сказаў; самастойная 

праца (па варыянтах, кожнаму 

вучню на індывідуальнай картцы) 

з наступнай праверкай. 

 

 

 

 

 

 

Падвядзенне вынікаў урока. 

1. Франтальнае апытванне. 

2. Ацэньванне вучэбнай дзейнасці 

вучняў 

3.Рэфлексія 

 

 

 

 

 

 

 

Дамашняе заданне 

Інструктаж па яго выкананні 

 

і ўзроставым асаблівасцям 

навучэнцаў. 

    Прыѐмы стымулявання 

пазнавальнай дзейнасці вучняў, 

актыўнасць школьнікаў пры 

рабоце па асэнсаванні новага 

матэрыялу. 

 

Эфектыўнасць выбраных 

настаўнікам формаў першаснага 

замацавання ведаў. 

 

Адпаведнасць дыдактычнага 

матэрыялу мэтам ўрока. Улік пры 

падборы практыкаванняў 

прынцыпу градацыі ад простага да 

складанага, ад калектыўных форм 

работы да самастойных. 

Мэтазгоднасць выкарыстання 

розных відаў практыкаванняў. 

Дыферэнцыяцыя заданняў, 

выкарыстанне індывідуальнай, 

групавой, калектыўнай форм 

работы. Арганізацыя 

спадарожнага паўтарэння; 

фарміраванне культуры мовы 

школьнікаў. Ажыццяўленне 

ўнутрыпрадметных і 

міжпрадметных сувязей. 

Эфектыўнасць работы па 

фарміраванні ўменняў і навыкаў. 

 

Эфектыўнасць выбраных 

спосабаў падвядзення вынікаў 

урока. 

    Узровень тэарэтычных ведаў і 

практычных уменняў навучэнцаў, 

дасягнуты на ўроку. 

    Формы ўліку і ацэнкі работы 

школьнікаў на ўроку, 

аб'ектыўнасць ацэнкі. 

 

 

Характар, аб'ѐм хатняга задання, 

адпаведнасць мэтам 
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Вывады  

Узровень лінгвістычнай, 

метадычнай, псіхолага-

педагагічнай падрыхтоўкі 

настаўніка. 

Адпаведнасць структурных этапаў 

урока, выкарыстаных метадаў і 

прыѐмаў навучання, формаў 

арганізацыі працы мэтам і задачам 

урока. Выкарыстанне 

раздатачнага матэрыялу, 

наглядных дапаможнікаў, 

тэхнічных сродкаў навучання. 

Тэмп урока. Эмацыйная 

атмасфера урока, стыль 

узаемаадносін настаўніка з 

вучнямі. 

Дасягненне пастаўленых мэтаў 

урока. Адукацыйныя, 

развіццѐвыя, выхаваўчыя вынікі 

ўрока. 

ўрока,дыферэнцыяцыя і інш. 

 

 

 

 

 

Рэкамендацыі 

 

Пажадана… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПРЫКЛАДНЫ ПЛАН ПАДРЫХТОЎКІ  

ДА НАПІСАННЯ КАНСПЕКТА ЎРОКА  

 

1. Вывучэнне праграмы па мове ці літаратуры, каляндарна-тэматычнага 

планавання,  падручнікаў, вучэбна-метадычных дапаможнікаў. 

2. Вызначэнне тэмы ўрока, якая мае адбыцца. Вызначэнне ролі і месца 

дадзенага ўрока ў агульнай сістэме (яго сувязь з папярэднім і наступным 

урокамі). 

3. Фармуляванне мэт урока, вызначэнне яго тыпу. 

4. Вывучэнне адпаведнага раздзела падручніка па мове ці літаратуры, 

метадычных дапаможнікаў і часопісаў, электронных дыдактычных 

матэрыялаў, дадатковай навукова-папулярнай літаратуры для навучэнцаў па 

абранай тэме. 

5. Адбор зместу вучэбнага матэрыялу для ўрока мовы ці літаратуры па 

абранай тэме. 
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6. Групоўка адабранага матэрыялу ў адпаведнасці з тыпам ўрока; 

вызначэнне метадаў і прыѐмаў навучання, аб'ѐму калектыўнай, групавой, 

самастойнай работы навучэнцаў. 

7. Адбор (падрыхтоўка) раздатачнага матэрыялу па мове ці літаратуры, 

табліц, схем, тэхнічных сродкаў навучання і г. д.  

8. Напісанне канспекта ўрока. 

 

 

3. ПРЫКЛАДНЫ ПЛАН АНАЛІЗУ ЎРОКА МОВЫ  

 

1. Тэма ўрока. Месца дадзенага ўрока ў агульнай сістэме ўрокаў па тэме. 

2. Гатоўнасць да ўрока (афармленне дошкі, стан працоўных месцаў 

вучняў, гатоўнасць школьнікаў да ўрока і інш.), Абсталяванне ўрока. 

3. Тып урока. 

4. Мэты ўрока, іх адпаведнасць праграмным патрабаванням. Спосабы 

матывацыі вучэбнай дзейнасці школьнікаў. 

5. Спосабы і формы праверкі дамашняга задання, прыцягненне вучняў да 

дапаўнення, выпраўлення адказаў аднакласнікаў. 

6. Эфектыўнасць актуалізацыі апорных ведаў, ажыццяўленне сувязі 

новай тэмы і раней вывучанай. 

7. Выкарыстанне розных метадаў і прыѐмаў азнаямлення вучняў з новай 

тэмай; адпаведнасць дадзеных метадаў і прыѐмаў зместу лінгвістычнага 

матэрыялу, узроставым і інтэлектуальным асаблівасцям навучэнцаў. 

8. Прыѐмы стымулявання пазнавальнай дзейнасці вучняў, актыўнасць 

школьнікаў пры рабоце па асэнсаванні новага матэрыялу. 

9. Арганізацыя першаснага замацавання ведаў і фарміравання ўменняў і 

навыкаў: 

а) эфектыўнасць прымененых формаў першаснага замацавання ведаў; 

б) адпаведнасць дыдактычнага матэрыялу мэтам ўрока; 

в) улік пры падборы практыкаванняў прынцыпу градацыі ад простага да 

складанага, ад калектыўных форм работы да самастойных; 

г) мэтазгоднасць выкарыстання розных відаў практыкаванняў; 

д) ажыццяўленне дыферэнцыяцыі заданняў, наяўнасць індывідуальнай, 

групавой, калектыўнай форм работы; 

е) арганізацыя спадарожнага паўтарэння; 

ж) фарміраванне культуры мовы школьнікаў. 

10. Ажыццяўленне унутрыпрадметных і міжпрадметных сувязей. 

11. Характар, аб'ѐм хатняга задання, адпаведнасць мэтам урока, 

інструктаж, дыферэнцыяцыя і г. д. 

12. Спосабы падвядзення вынікаў урока. 

13. Узровень тэарэтычных ведаў і практычных уменняў навучэнцаў, 

дасягнуты на ўроку. 

14. Формы ўліку і ацэнкі работы школьнікаў на ўроку, аб'ектыўнасць 

ацэнкі. 
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15. Выкарыстанне раздатачнага матэрыялу, наглядных дапаможнікаў, 

тэхнічных сродкаў навучання. 

16. Тэмп урока. 

17. Эмацыйная атмасфера урока, стыль узаемаадносін настаўніка з 

вучнямі. 

18. Узровень лінгвістычнай, метадычнай, псіхолага-педагагічнай 

падрыхтоўкі настаўніка. 

19. Дасягненне пастаўленых мэтаў урока. Адукацыйныя і выхаваўчыя 

вынікі ўрока. 

 

4. ПРЫКЛАДНЫ ПЛАН  АНАЛІЗУ  ЎРОКА  

БЕЛАРУСКАЙ  ЛІТАРАТУРЫ 

 

1. Тэма ўрока. Дакладнасць і абгрунтаванасць фармулѐўкі.  

2. Месца тэмы ўрока ў курсе дадзенага класа, у праграме ў цэлым. 

Ажыццяўленне рэтраспектыўных і перспектыўных сувязей.  

3. Асноўная мэта, задачы ўрока, іх абгрунтаванасць. Адпаведнасць мэты 

і  задач урока праграмным патрабаванням.  

4. Адпаведнасць зместу ўрока яго мэтам і  задачам, канцэпцыі зместу 

адукацыі, дыдактычнай сістэме.  

5. Эфектыўнасць рэалізацыі мэт і  задач урока.  

6. Арганізацыя работы: паведамленне тэмы, мэт і  задач урока, 

гатоўнасць вучняў да выканання задач, пастаўленых на ўроку (наяўнасць 

ведаў, уменняў, навыкаў, без якіх гэтыя задачы не могуць быць вырашаны; 

наяўнасць тэкстаў, неабходных даведачных матэрыялаў, слоўнікаў і г. д.).  

7. Абсталяванне ўрока: зменныя стэнды і выставы, партрэт пісьменніка, 

ілюстрацыі да вывучаемага літаратурнага твора і г. д.  

8. Структура урока. Асноўныя вучэбныя сітуацыі ўрока. «Пераходы» ад 

адной вучэбнай сітуацыі да другой. 

9. Тып урока.  

10. Форма правядзення ўрока.  

11. Літаратуразнаўчая канцэпцыя ўрока. Крытэрыі адбору гісторыка-

літаратурнага матэрыялу. Фактычная і  літаратуразнаўчая дакладнасць.  

12. Адпаведнасць метадаў і прыѐмаў навучання мэтам і зместу ўрока, 

узроставым і індывідуальным асаблівасцям  успрымання вучняў.  

13. Выкарыстанне розных форм, метадаў, прыѐмаў, сродкаў навучання, 

іх эфектыўнасць.  

14. Спосабы засваення мастацкага твора (віды чытання, шляхі аналізу і 

інтэрпрэтацыі).  

15. Характар і ўмовы работы з тэкстам (веданне вучнямі тэксту, уменне 

яго выкарыстоўваць, выбар спосабу засваення тэксту, умовы рэалізацыі 

выбранага спосабу, ініцыіраванне праблемных сітуацый, іх вырашэнне і 

г. д.).  
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16. Фарміраванне ведаў, уменняў, навыкаў (у адпаведнасці з 

патрабаваннямі праграмы).  

17. Фарміраванне чытацкіх здольнасцей вучняў.  

18. Развіццѐ розных бакоў чытацкага ўспрымання: эмацыянальнай 

спагадлівасці, актыўнасці і аб’ектыўнасці чытацкага ўяўлення, здольнасці да  

спасціжэння зместу твора на ўзроўні рэпрадуктыўным, аналітычным, да 

ўсведамлення мастацкай формы на ўзроўні дэталі і кампазіцыі.  

19. Фарміраванне літаратурна-творчых здольнасцей вучняў.  

20. Развіццѐ псіхалагічных асаблівасцей асобы (эмоцый, пачуццяў, 

памяці, мыслення, уяўлення, асацыяцый).  

21. Фарміраванне спецыяльных уменняў аналізу мастацкага твора.  

22. Вывучэнне пытанняў тэорыі літаратуры. Аб’ѐм тэарэтыка-

літаратурных ведаў вучняў і ўменне прымяняць іх у аналізе художественного 

твора.  

23. Развіццѐ мовы вучняў.  

24. Ажыццяўленне ўнутрыпрадметных і міжпрадметных сувязей.  

25. Віды дзейнасці настаўніка і вучня. Аб’ѐм рэпрадуктыўнай, творчай, 

даследчай дзейнасці.  

26. Спалучэнне ў ходзе ўрока калектыўных, групавых і індывідуальных 

форм навучання.  

27. Самостойная работа вучняў на ўроку, навучанне прыѐмам 

самостойнай работы.  

28. Способы актуалізацыі базавых ведаў вучняў.  

29. Сістэмнасць урока: сістэмнасць падачы гісторыка-літаратурнага 

матерыялу, фарміравання тэарэтычных паняццяў, выкарыстання метадаў і 

прыѐмаў і г. д.  

30. Ацэньванне ведаў вучняў на ўроку. 

31. Характар, аб’ѐм дамашняга задання. Рашэнне задач замацавання 

вывучанага і падрыхтоўкі да вывучэння новага матэрыялу. Аб’ѐм 

апераджальных заданняў.  

32. Выкарыстанне наглядных дапаможнікаў і тэхнічных сродкаў 

навучання. Віды нагляднасці, функцыі наглядных дапаможнікаў.  

33. Тэмп урока. 

34. Эмацыянальная атмасфера ўрока.  

35. Педагагічны такт настаўніка, яго ўменне ўстанавіць дысцыпліну, 

знайсці кантакт з дзецьмі. Спосабы актывізацыі пазнаваўчай дзейнасці 

вучняў. Мова настаўніка.  

36. Выкарыстанне інавацый, педагагічных тэхналогій.  

37. Адукацыйныя і развіццѐвыя вынікі ўрока.  

 

3.5. СПРАВАЗДАЧНАЯ ДАКУМЕНТАЦЫЯ ПА 

ПЕРАДДЫПЛОМНАЙ ПЕДАГАГІЧНАЙ ПРАКТЫЦЫ  

 

1. Справаздачная дакументацыі, якую здаюць студэнты-

практыканты: 
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1) кіраўнікам ад кафедраў педагогікі і псіхалогіі – выкананыя заданні па 

педагогіцы і псіхалогіі; 

2) кіраўніку практыкі ад кафедры (групавому кіраўніку): 

- дзѐннік педагагічнай пераддыпломнай практыкі, які змяшчае кароткае 

апісанне выкананай працы, падпісаны непасрэдным кіраўніком практыкі ад 

арганізацыі (настаўнікам, выкладчыкам) (гл. Дадатак 1, 2); 

- пратакольныя запісы двух наведаных урокаў: аднаго ўрока мовы і 

аднаго ўрока літаратуры; 

- канспекты двух праведзеных урокаў: 1 –  па мове, 1 – па літаратуры (гл. 

Дадатак 3, 4); 

- пісьмовы водгук настаўніка (выкладчыка) аб праходжанні педпрактыкі 

студэнтам (гл. Дадатак 5); 

- выкананыя заданні па педагогіцы і псіхалогіі з адзнакамі, выстаўленымі 

кіраўнікамі ад кафедраў педагогікі і псіхалогіі; 

- справаздачу аб праходжанні практыкі, падпісаную самім студэнтам, 

настаўнікам (выкладчыкам) і зацверджаную кiраўнiком або намеснікам 

кіраўніка ўстановы адукацыі (гл. Дадатак 6).  

У справаздачы ў вольнай форме апісваецца сутнасць працы практыканта 

ў якасці настаўніка (выкладчыка) і класнага кіраўніка, адлюстроўваюцца 

вынікі самааналізу ўласнай педагагічнай дзейнасці, могуць быць унесены 

прапановы па арганізацыі і правядзенню педагагічнай практыкі і інш. 

Уся справаздачная дакументацыя, прадстаўленая студэнтам групавым 

кіраўніку, павінна быць аформлена ў адной папцы. 

2. Студэнты вочнай формы навучання, якія праходзяць педагагічную 

практыку індывідуальна па месцы жыхарства, на праверку групавому 

кіраўніку здаюць, акрамя вышэйпералічанай дакументацыі, канспекты ўсіх 

праведзеных пробных і заліковых урокаў. Дадзеныя канспекты вяртаюцца 

студэнту пасля іх праверкі. 

Дзѐннік студэнтаў, якія праходзяць педагагічную практыку 

індывідуальна па месцы жыхарства, павінен быць дадаткова завераны 

подпісам кіраўніка (намесніка кіраўніка) ўстановы адукацыі і пячаткай.  

3. Студэнты завочнай формы навучання, якія працуюць па 

спецыяльнасці ва ўстановах адукацыі, прад'яўляюць да пачатку педагагічнай 

практыкі выпіску з працоўнай кніжкі. У якасці справаздачнай дакументацыі 

яны прадастаўляюць: 

1) кіраўнікам ад кафедраў педагогікі і псіхалогіі – выкананыя заданні па 

педагогіцы і псіхалогіі; 

2) групавому кіраўніку: 

- справаздачу аб рабоце, падпісаную самім студэнтам, зацверджаную 

кiраўнiком або намеснiкам кiраўнiка ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі і 

завераную пячаткай; 

- канспекты двух адкрытых урокаў: адзін – па мове, адзін – па 

літаратуры; 

- выпіску з пратакола абмеркавання дадзеных урокаў (з адзнакай); 



 32 

- выкананыя заданні па педагогіцы і псіхалогіі з адзнакамі, выстаўленымі 

кіраўнікамі ад кафедраў педагогікі і псіхалогіі.  

4. Дакументацыя, якую здае на кафедру рыторыкі і методыкі 

выкладання мовы і літаратуры кіраўнік практыкі ад кафедры: 

1) дакументы для аплаты працы настаўнікаў (здаюцца кіраўніку 

практыкі ад факультэта ва ўстаноўленыя тэрміны); 

2) справаздачную дакументацыю студэнтаў; 

3) ведамасць з адзнакамі за педагагічную практыку студэнтаў дадзенай 

групы.  

 

3.6. ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ ПЕДАГАГІЧНАЙ 

ПЕРАДДЫПЛОМНАЙ ПРАКТЫКІ 

 

1. Асноўнымі крытэрыямі ацэнкі вынікаў педагагічнай практыкі 

з'яўляюцца: 

- ступень сфарміраванасці ў студэнтаў прафесійных педагагічных 

уменняў па выкарыстанні на практыцы спецыяльных і псіхолага-

педагагічных ведаў; 

- узровень прафесійнай накіраванасці асобы будучага выкладчыка 

(матываванасць авалодання педагагічнай прафесіяй, здольнасць да 

самарэгуляцыі, самаадукацыі, гатоўнасць да пастаяннага прафесійнага 

самаўдасканалення, наяўнасць такіх прафесійных якасцей, як любоў да 

дзяцей, самастойнасць, ініцыятыўнасць, адказнае і творчае стаўленне да 

працы і інш.).  

Пры гэтым улічваюцца наступныя змястоўныя кампаненты прафесійна-

педагагічнай характарыстыкі выпускніка філалагічнага факультэта: 

- сістэма прафесійна-педагагічных ведаў (агульнанавуковыя веды; веды 

па лінгвістыцы і літаратуразнаўстве; веды па педагогіцы, псіхалогіі, 

методыках выкладання беларускай мовы і літаратуры); 

- сістэма прафесійна-педагагічных уменняў і навыкаў (гнастычных, 

праекціровачных, канструктыўных, арганізатарскіх, камунікатыўных); 

- сістэма сацыякультурных ведаў; 

- асобасныя прафесійна значныя якасці настаўніка-славесніка (шырокая 

эрудыцыя, валоданне культурай вуснага і пісьмовага маўлення, разуменне 

ролі мовы для развіцця мыслення моўнай асобы для фарміравання духоўнага 

свету чалавека, валоданне методыкай выкладання беларускай мовы і 

літаратуры і інш.).  

Для ацэнкі вынікаў практыкі выкарыстоўваюцца наступныя метады: 

- назіранне за студэнтамі ў працэсе педагагічнай практыкі; 

- аналіз і ацэнка якасці вучэбна-выхаваўчай работы, якая праводзіцца 

практыкантамі; 

- гутаркі з настаўнікамі, класнымі кіраўнікамі, са студэнтамі; 

- аналіз і ацэнка дакументацыі студэнтаў: педагагічных дзѐннікаў, 

пратакольных запісаў урокаў, канспектаў урокаў, справаздач аб працы і інш.; 

- аналіз вынікаў вучэбна-даследчай працы студэнтаў.  
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Выніковая адзнака за педагагічную практыку выстаўляецца групавым 

кіраўніком на падставе адзнак за заліковыя ўрокі, аналіз урокаў і метадычна 

правільнае афармленне канспектаў урокаў, адзнак за выкананне заданняў па 

педагогіцы і псіхалогіі, а таксама з улікам якасці здадзенай студэнтам 

справаздачнай дакументацыі. Гэтую адзнаку групавы кіраўнік выстаўляе ў 

залікова-экзаменацыйную ведамасць студэнтаў дадзенай групы і ў заліковыя 

кніжкі студэнтаў. 

Пасля правядзення дыферэнцыраванага заліку групавы кіраўнік здае 

справаздачную дакументацыю студэнтаў і залікова-экзаменацыйную 

ведамасць групы кіраўніку практыкі ад факультэта. Кіраўнік практыкі ад 

факультэта ўносіць адзнакі, выстаўленыя групавымі кіраўнікамі, у зводную 

залікова-экзаменацыйную ведамасць курса. 

Студэнты завочнай формы навучання здаюць дакументацыю падчас 

бліжэйшага «дня завочніка».  

Дакументацыя па педагагічнай пераддыпломнай практыцы студэнтаў 

спецыяльнасці «Беларуская філалогія (па напрамках)» захоўваецца на 

кафедры рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры на працягу года.  
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3.7. ДАДАТКІ 

Дадатак1 

 

УЗОР  АФАРМЛЕННЯ ТЫТУЛЬНАГА ЛІСТА ДЗЁННІКА  

 

 

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

 

 

Дзѐннік  

пераддыпломнай педагагічнай практыкі 

(I ступень вышэйшай адукацыі)  

 

 

студэнта IV курса 

спецыяльнасці «Беларуская філалогія» 

Супруна Васіля Міхайлавіча  

 

 

 

 

     Каляндарны тэрмін практыкі: 

     пачатак        «____»____________ 20__ г.  

     завяршэнне «____»____________ 20__ г.  

 

 

      

     Назва ўстановы адукацыі  

      ____________________________________________________________ 
                        (поўная назва ўстановы, у якой праходзіла практыка)  

        

      

Кіраўнік практыкі ад кафедры  

 _____________________________________________                
 (прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада) 

 

 

Мінск, 20__ 
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Дадатак 2 

 

УЗОР  

АФАРМЛЕННЯ КАРОТКАГА АПІСАННЯ ВЫКАНАНАЙ ПРАЦЫ  

 

Кароткае апісанне праведзенай  працы  

 

Дата Змест працы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Непасрэдны 

кіраўнік  практыкай 

ад установы адукацыі 

настаўнік _____________________________прозвішча, імя, імя па бацьку 

                               (подпіс) 
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Дадатак 3 

 

ПРЫКЛАД 

 АФАРМЛЕННЯ КАНСПЕКТА  ЎРОКА  

ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

 

План-канспект урока па беларускай мове ў 8 класе, распрацаваны 

студэнткай V курса Варывончык Аксанай  

 

Тэма: Спосабы выражэння дзейніка 

Мэты ўрока: 

 пазнаѐміць вучняў з найбольш распаўсюджанымі спосабамі 

выражэння дзейніка, фразеалагізмамі і сінтаксічна непадзельнымі 

словазлучэннямі ў ролі галоўнага члена сказа; 

 садзейнічаць фарміраванню ў вучняў паняцця пра лексічнае і 

граматычнае значэнне дзейніка, ствараць умовы для выпрацоўкі ўмення 

вызначаць сэнсава-граматычныя адносіны паміж галоўнымі членамі сказа, 

характарызаваць марфалагічныя сродкі выражэння дзейніка; 

 выхоўваць любоў і павагу да беларускага слова. 

Абсталяванне: дошка, крэйда, вучэбны дапаможнік (Бадзевіч, З.І. 

Беларуская мова вучэб. дапам. для 8-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з 

беларус. і рус. мовамі навучання / З.І. Бадзевіч, І.М. Саматыя. – 2-е выд., 

перапрац. і дап. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2015. – 288 с. : іл.); раздатачны 

матэрыял з заданнямі, ілюстрацыйны матэрыял «Спосабы выражэння 

дзейніка». 

Тып урока: урок камбінаванай будовы. 

 

ХОД УРОКА 

 

І. Арганізацыйны момант 

Прывітанне вучняў. Канцэнтрацыя ўвагі, настрой на працу. Адзначэнне 

адсутных.  

– Добры дзень, шаноўныя васьмікласнікі! Я вельмі рада вас бачыць! 

Спадзяюся, што сѐння наша праца будзе цікавай і плѐннай! 

ІІ. Праверка дамашняга задання 

Пр. 105: 1. Восень (наз.) ходзіць. 2. Птушкі (наз.) пішуць. 3. Ягадка 

(наз.) свеціць. 4. Снег (наз.) выпаў. Чалавек (наз.) выйшаў. 5. Сакавік (наз.) 

наступае, скідае. 6. Усѐ (займ.) сціхае. 

ІІІ. Актуалізацыя ведаў 

- Просты сказ – гэта сказ, у якім… (адна граматычная аснова). 

- Сказ, у якім дзве і больш граматычных асноў, называецца… 

(называецца складаным). 

- Развіты сказ – гэта… (сказ, у састаў якога, апрача дзейніка і 

выказніка, уваходзяць даданыя члены сказа). 
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- Сказ, у якім ѐсць толькі галоўныя члены сказа, называецца… 

(неразвітым). 

- Галоўнымі членамі сказа з’яўляюцца… (дзейнік і выказнік). 

- Што мы называем дзейнікам? (галоўны член сказа). 

- Дзейнік абазначае… (прадмет думкі). 

- Ён адказвае на пытанні… (хто? што?). 

IV. Вызначэнне мэт і задач урока 

Паглядзіце, калі ласка, на дошку, зачытайце тэму. Паспрабуйце на 

аснове тэмы самастойна вызначыць мэты нашага ўрока. 

Сѐння мы павінны даведацца пра… 

- спосабы выражэння дзейніка. 

Мы павінны ўмець… 

- вызначаць дзейнік у структуры сказа і спосаб яго выражэння. 

Праца са схемай на дошцы. 

 

             ДЗЕЙНІК 

 

Ведаеш з 5 класа                                                                  Новае  

 

прадмет думкі      

                  сэнсавае пытанне:            хто? што? 

      пра каго, пра што ідзе гаворка 

                                                                         розныя спосабы выражэння 

V. Знаѐмства з новай тэмай  

1. Зараз я прапаноўваю вам наведаць кастынг у тэатры, дзе адбываецца 

абмеркаванне п’есы «Галоўныя члены сказа». Тут ідзе размова пра тое, які з 

галоўных членаў сказа самы галоўны. Існуюць розныя пункты гледжання, але 

звычайна іменна дзейнік характарызуюць як граматычна незалежны член 

сказа, які абазначае прадмет гаворкі, які кіруе другім галоўным членам сказа 

выказнікам. Як жа выражаецца ў сказе прадмет маўлення? Якія часціны мовы 

могуць іграць гэтую ролю? 

Давайце пазнаѐмімся з акцѐрамі, якія мараць сыграць галоўную ролю – 

ролю дзейніка (на дошцы вісяць імѐны акцѐраў – карткі з назвамі часцін 

мовы). 

Рэжысѐр узяў слова: каб вызначыць выканаўцу ролі, трэба ведаць яе 

асаблівасці. Першы прэтэндэнт на гэтую ролю – назоўнік, таму што назоўнік 

называе прадмет у шырокім сэнсе слова. Галоўная ўмова ролі – назоўны 

склон. 

Тут у размову ўмяшаўся займеннік, які таксама папрасіў назначыць яго 

асноўным выканаўцам галоўнай ролі, таму што калі назоўнік называе 

прадмет, дык займеннік указвае на яго. 

Рэжысѐр працягваў сваю гаворку. Ён назначыў дублѐраў: прыметнік, 

лічэбнік, прыслоўе, дзеяслоў (інфінітыў), дзеепрыметнік. Такіх выпадкаў 

нямнога, але ў добрым спектаклі нават эпізадычная роля павінна быць 

адыграна на выдатна. 
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Крыху падумаўшы, рэжысѐр працягваў сваю гаворку: трэба мець на 

ўвазе, што часам для выканання галоўнай ролі спатрэбяцца не словы, а 

словазлучэнні. 

Пасля быў аб’яўлены перапынак, перш чым выбіраць акцѐраў на ролю 

выказніка. 

!!! ВЫВАД: у ролі дзейніка могуць сустрэцца практычна ўсе часціны 

мовы. 

2. Знаѐмства з матэрыялам падручніка, § 16, с. 78-79. 

5.Фізкульхвілінка  

Устаньце, дзеці, усміхніцеся, 

Зямлі нашай пакланіцеся 

За шчаслівы дзень учарашні. 

Усе да сонца падцягніцеся, 

Улева, управа пахіліцеся, 

Вераценцам пакруціцеся. 

Раз прысядзьце, два прысядзьце 

І на месца ціха сядзьце. 

Якое слова  з назваў для прадметаў побыту нашых продкаў ужываецца? 

Ужыта ў прамым ці пераносным значэнні? (Вераценцам, ужыта ў 

пераносным значэнні). 

 

VІ. Замацаванне вывучанага 

У кожнага вучня на стале ляжаць памяткі: 

 

Падказка  

Як знайсці дзейнік:  

1. Удумайся ў сэнс сказа.  

2. Задай сэнсавае пытанне — пра каго, пра што ідзе размова?  

3. Пераканайся, што знойдзенае слова стаіць у назоўным склоне і да яго 

можна паставіць пытанне хто? што? 

 

1. Настаўнік выклікае трох вучняў для працы з карткамі заданняў ля 

дошкі. 

 

Картка1. Падкрэсліце дзейнік і выказнік, вызначце спосаб 

выражэння дзейніка. 

1. Вечар (наз.) зацяпліў бярозак свечы. 

2. Цяпер маладыя (прым.) не сядзяць дома. 

3. Ніхто (займ.) не пярэчыў бацьку. 

 

Картка 2. Падкрэсліце дзейнік і выказнік, вызначце спосаб 

выражэння дзейніка. 

1. Ваенны (прым.) паказаў дакументы. 

2. Кожны з нас (словазл.) ведаў праўду. 

3. Пасівеў лес (наз.) ад снегу. 
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Картка 3. Падкрэсліце дзейнік і выказнік, вызначце спосаб 

выражэння дзейніка. 

1. Адмірал з капітанам (словазл.) засмяяліся і адышлі. 

2. З гаю далятае ―ку-ку‖ (выклічн.). 

3. Адзін (ліч.) смяецца, другі плача. 

 

2. Заданні для індывідуальнай працы: 

Практыкаванне 1. Складзі і запішы сказы, каб у іх дзейнікамі былі 

наступныя словы і словазлучэнні.  

Рэспубліка Беларусь, кожны студэнт, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 

колькі шчасця, чалавек да дзесяці. 

 

Практыкаванне 2. Спішы сказы, падкрэслі дзейнікі і вызнач, чым 

яны выражаны.  
1. Кожны з нас памятае прачытаную ў юнацтве першую кнігу 

(Я. Скрыган). 2. Рэспубліка Беларусь мае пэўныя кантакты з Прыбалтыкай 

(ЛіМ). 3. Радасць — гэта заўсѐды лекі (Я. Брыль). 4. Над тундрай зара залатая 

нібыта калыска палярнага дня (А. Александровіч). 5. Уся сцяна нібыта 

шкляная (Т. Хадкевіч). 6. Не шукай ты шчасця, долі на чужым, далѐкім полі 

(Я. Купала). 7. Якое шчасце— быць не адзінокім! 8. З нас кожны — з тайнаю 

сваѐй (Я. Брыль). 9. Сучасны дах — гэта складаная канструкцыя. 

10. Найвялікшае багацце народа — яго мова. 11. Хата ў іх цяпер што клуб 

той (І. Шамякін). 12. Каўрыжка яго прозвішча (І. Мележ). 

 

3. Заданні для груп. 

Кожнай групе прапануюцца тэксты, у якіх трэба выдзеліць дзейнік. 

Зрабіць вывад: якая часціна мовы часцей з’ўляецца дзейнікам? Астатнія 

групы ўважліва слухаюць таго, хто адказвае, а прадстаўнік ад групы падымае 

карткі: чырвоная – згодзен, сіняя – не. 

1 тэкст. 

Падышла ноч. Алекса ўсѐ нерухома сядзеў на адным месцы. Баяўся 

адысціся ад дарогі, бо тады ѐн не зможа вярнуцца. Барханы ўсюды 

аднолькавыя. Пайсці наперад – значыць, заблудзіцца ў іх і ніколі не выбрацца 

назад. Да таго ж ѐн спадзяваўся, што Нігмату будзе лягчэй шукаць. Яму 

больш звыклыя тутэйшыя мясціны. Ён неяк адрознівае гэтыя барханы, для 

Алексы зусім аднолькавыя. Добры памочнік яму гэты чарнавокі хлопец! 

(паводле В. Іпатавай). 

Слоўнік: Барханы – пясчаныя ўзгоркі дугападобнай формы, нанесеныя 

ў пустынях і стэпах ветрам. 

 

2 тэкст. 

Ужо была першая восень. Іржэўнік пацямнеў, птушкі павырасталі і 

збіраліся разам. Відзѐн быў апусцелы Скуратовічаў хутар. Міхалка стаяў 

каля мураванага скляпка: ѐн надумаўся прайсці сюды паглядзець, ѐн тут 
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шмат з чым зжыўся. Ён паглядзеў у хлявы, абышоў сад і пайшоў у поле да 

дзічкі. Гэтая дзічка цягнула яго да сябе. Падышоў, азіраючыся, ці не глядзіць 

хто. Нікога нідзе не было (К.Чорны). 

Слоўнік: Іржэўнік – 1. Астаткі сцяблоў ад зжатага збожжа на полі. 

2. Зжатае поле. Хутар – адасоблены сялянскі зямельны ўчастак разам з 

сядзібай уладальніка. Дзічка – 1. Дзікая, не прышчэпленая груша або яблыня. 

2. Плод дзікай ігрушы або яблыні. 

 

3 тэкст. 

Кожная мясціна на Беларусі адметная не толькі нечым сваім 

непаўторным, але і сваѐй гаворкай. Асабліва ж вылучаюцца ѐй палешукі. У 

лясоў і ў ракі бралі яны сваѐ слова. Пра тых жа карпаў яны ніколі не 

скажуць, што гэта карпы, а толькі карпу-у-у. І іх мяккае, далікатнае “у-у-

у” доўга вісіць у паветры, мякка кругліць вусны і шчокі таго, хто гаворыць. 

Коціцца, коціцца над зямлѐй пявучае слова, як тая рэчка, ціха, але няспынна 

коціць свае воды сярод белых пяскоў, рудых і зялѐных балацін, ніцых лазнякоў, 

як шумяць іх гаманкія бары, гаі і дубровы…(Паводле В.Казько) 

Слоўнік: Карп – прэснаводная рыба сямейства карпавых, якая 

разводзіцца ў сажалках, штучных вадаѐмах. Руды – рыжа-карычневы. 

Балаціна – размоўнае слова. Невялікае балота, лагчына; балоцістае месца. 

Лазняк – кусты лазы, зараснік такіх кустоў.  

4. Праверка працы груп. 

VІІ. Абагульненне і рэфлексія 

1. - Што новага даведаліся на ўроку? 

- Што выклікала цяжкасці? 

- Ці атрымалі вы задавальненне ад працы на ўроку? 

Дзякуй вялікі за працу! Вы малайчынкі і разумнічкі! 

2. Выстаўленне адзнак. 

VІІІ. Дамашняе заданне. 

§ 16, пр. 106. 

Выкарыстаная літаратура 

 

1. Бадзевіч, З.І. Беларуская мова вучэб. дапам. для 8-га кл. устаноў 

агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / З.І. Бадзевіч, 

І.М. Саматыя. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2015. – 

288 с. : іл. 

2. Дзейнік. Спосабы яго выражэння [Электронны рэсурс].– 2016. – 

Рэжым доступу: http://lel-gimnazia.ihb.by/metrab/urmer/248-2013-04-15-07-08-

52.html.  Дата доступу: 01. 10. 2016. 

3. Саматыя, І.М. Беларуская мова. 8 клас. Гэты няпросты просты сказ: 

дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі 

навучання / І.М. Саматыя, В.С. Палтаржыцкая. – 2-е выд. – Мінск: Аверсэв, 

2012. – 136 с. – (Факультатыўныя заняткі). 

 

 

http://lel-gimnazia.ihb.by/metrab/urmer/248-2013-04-15-07-08-52.html
http://lel-gimnazia.ihb.by/metrab/urmer/248-2013-04-15-07-08-52.html
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Дадатак 4 

 

ПРЫКЛАД 

 АФАРМЛЕННЯ КАНСПЕКТА  ЎРОКА  

ПА БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

 

План-канспект урока па беларускай літаратуры ў 6 класе, 

распрацаваны студэнткай V курса Капур Ганнай  

 

Тэма: Максім Багдановіч. ―Вадзянік‖ 

 

Мэты ўрока:  

 Пашырыць уяўленне вучняў пра міфічных істот (духаў), пра 

увасабленне гэтых вобразаў у літаратурных творах; паказаць 

Вадзяніка як аднаго з герояў міфалогіі.  

 Развіваць уменне выразна чытаць верш, знаходзіць у ім сродкі 

мастацкай выразнасці. Вучыць супастаўляць вобразы міфалагічных і 

літаратурных герояў. 

 Выхоўваць любоў і павагу да светаўспрымання нашых продкаў, да 

спадчыны нашага народа. 

 

Эпіграф: 

“Глыбока на дне возера ляжыць рыбін цар. Ніхто яго не бачыў з людзей, а 

таму не ведае: рыба ѐн ці яшчэ хто”. У. Караткевіч. “Рыбін цар” 

 

Абсталяванне: партрэт М. Багдановіча; малюнкі вучняў; дапаможнік 

―Беларуская літаратура: вуч. дапам. для 6- га кл. устаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / А. І. Бельскі, Л. К. Цітова. – 2-е 

выд., перапрац. і дап. – Мінск: Нац.ін-т адукацыі, 2016‖.  

 

Від урока: педагагічная майстэрня. 

 

І.  Індукцыя. 

Чытанне слоў Уладзіміра Дубоўкі: 

 

Цудоўны скарб у творчасці народнай 

Для нас сабраны мудрымі дзядамі. 

Яго адкінуць – значыць без пашаны 

Паставіцца да продкаў працавітых. 

 

Вельмі доўгі час беларусы захоўвалі шчырую веру ў рэальнае існаванне 

міфічных істот, дэманаў і ў першую чаргу добрых і злых духаў, якія нібыта 

насяляюць навакольнае асяроддзе, жывуць побач з чалавекам. 
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На папярэдніх уроках мы з вамі пазнаѐміліся з міфічнымі істотамі. 

Уявіце сабе іх яшчэ раз і запішыце, каго менавіта вы ўявілі. (Дзеці пішуць, 

зачытваюць.) 

Падкрэсліце слова Вадзянік, бо сѐння ў нас будзе гутарка менавіта пра 

яго. 

(Паведамленне тэмы, мэты урока.) 

ІІ.  Самаканструкцыя. 

Запішыце словы, якія ў вас асацыіруюцца са словам Вадзянік: якім вы 

яго ўяўляеце, магчымыя пачуцці, калі б вы яго сустрэлі (сівыя валасы, 

зялѐная скура, у ціне, возера, на дне, доўгая барада, гладкая бліскучая скура, 

цела пакрыта водарасцямі, доўгія ногі, рыбін хвост і г. д.; страх, радасць, 

смех, жах). 

Агучце запісанае. Дапішыце асацыятыўныя рады. 

ІІІ. Сацыяканструкцыя. 

Сѐння мы з вамі пазнаѐмімся з вершам М. Багдановіча ―Вадзянік‖. 

Увага на партрэт пісьменніка; слова пра пісьменніка. 

М. Багдановіч – беларускі паэт. Ён нарадзіўся ў Беларусі, але яго лѐс 

склаўся так, што ѐн доўгі час жыў за мяжой, у Расіі. Нягледзячы на гэта, 

М.Багдановіч пісаў свае вершы па-беларуску, бо ѐн любіў сваю Радзіму, сваю 

мову і не ўяўляў свайго жыцця без яе. Пражыў ѐн мала, усяго 25 год, але 

спадчыну пакінуў пасля сябе вялікую і цікавую. У друку выйшаў адзіны 

прыжыццѐвы яго зборнік вершаў “Вянок”. У гэтым зборніку ў першым 

разделе “У зачараваным царстве” змешчаны цыкл вершаў пра міфічных 

істот. Адзін з гэтых вершаў мы паслухаем. 

Чытанне верша ―Вадзянік‖ настаўнікам. 

– Патлумачым незразумелыя словы (слоўнікавая работа). 

Асока – шматгадовая балотная трава з пругкімі доўгімі і вузкімі 

лісцем. 

Ціна – водарасці і іншыя вадзяныя расліны, якія асядаюць і асядаючы, 

утвараюць гразкае дно. 

Чытанне верша вучнямі ў паўголаса. 

Чытанне верша 2-3 вучнямі ўголас. 

Ацэнка таго, як ―малюецца голасам‖ таямнічы, казачны настрой 

(атмасфера) апісання.  

Дапішыце ў асацыятыўны рад словы, выразы, словазлучэнні з 

верша, якія характарызуюць Вадзяніка. Агучце. 

Адкажыце на пытанні: 

1. На якія часткі можна падзяліць верш? (На дзве часткі. У першай 

частцы Вадзянік нибыта расказвае пра сябе. У другой – даецца апісанне 

наваколля.) 

Давайце ўспомнім, што такое эпітэт, увасабленне, гукапіс. ЭПІТЭТ – 

гэта вобразнае слова, якое заключае ў сабе мастацкае азначэнне найбольш 

істотных прыкмет якога-небудзь прадмета ці з’явы. УВАСАБЛЕННЕ – 

гэта наданне чалавечых якасцей, уласцівасцей з’явам прыроды, прадметам, 
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рэчам (“ачалавечванне рэчаіснасці”). ГУКАПІС – гэта гукавыя паўторы, 

якія ўзмацняюць сэнсавую выразнасць і мілагучнасць маўлення. 

2. Што дапамагло вам уявіць вобраз Вадзяніка? (Сродкі мастацкай 

выразнасці: Эпітэты – сівавусы, згорблены – дапамаглі ўявіць постаць 

Вадзяніка; увасабленні – спіць асока, лаза жаліцца-шуміць, хвалі коцяцца – 

дапамагаюць ажывіць вобразы. Гукапіс – ціха спіць асока, лаза зялѐная 

жаліцца-шуміць – перадаюць шолах і шэпт асокі, неспакойны шум лазы.) 

ІV. Сацыялізацыя і афішыраванне. 

Вы дома рыхтавалі малюнкі, малявалі Вадзяніка, зараз кожны з вас 

падойдзе да дошкі і абароніць свой малюнак. 

V. “Разрыў”. 

– Якім уяўлялі нашы продкі Вадзяніка?  

Па-рознаму, у тым ліку – як дзядка з доўгай барадою, валасамі, 

падобнымі да тонкіх струменьчыкаў вады, бліскучай скураю і перапонкамі 

паміж пальцаў. Быццам бы мог таксама Вадзянік-чараўнік ператварацца ў 

рыбіну. 

– Якім яго ўявіў М. Багдановіч у вершы? 

Па-свойму ўявіў яго паэт. Ён уяўляў Беларусь па казках і легендах, 

паданнях і павер’ях народных, што былі ў бацькоўскай бібліятэцы. І сама 

зямля здавалася яму дзівоснай казкай, поўнай незвычайнага хараства і 

таямніц. 

– Ці можна назваць таленавітым наш народ беларускі? 

Канешне, нашы продкі былі таленавітымі, калі змаглі ўважліва, пільна 

ўглядзецца ў наваколле, паверыць у незвычайныя сілы, яскрава і паэтычна 

ўявіць іх і перадаць гэтыя вобразы нам з вамі. Мы павінны паважаць 

светаўспрыманне нашых продкаў, захоўваць гэтую спадчыну, каб перадаць 

нашым нашчадкам любоў да прыроды, роднай зямлі  і гісторыі гэтага краю. 

VІ. Творчая праца (пачатак). 

– Я запрашаю вас дапісаць невялічкае сачыненне-апісанне пра 

Вадзяніка, дапісаўшы сказы словамі з матэрыялу, які ў вас запісаны ў 

сшытках. 

Вадзянік – гэта стары дзед з .................... барадой, з .................... 

валасамі на галаве. Цела яго пакрыта .................... . Ляжыць ѐн на 

.................... ракі. Можа жыць толькі ў .................... , а на сушы ѐн гіне. 

Вадзянік .................... людзям. Любіць ѐн .................... і .................... . Ён 

аберагае .................... і з’яўляецца царом ................... . 

VII. Пастаноўка дамашняга задання. 

Прапануецца падрыхтаваць вусную замалѐўку пра Вадзяніка; найбольш 

моцным па ўзроўні паспяховасці вучням, па жаданні, – скласці пра яго 

незвычайную гісторыю, казку [заданне 5, с. 56 дапаможніка]. 

VІІI. Рэфлексія. 

– Што мы даведаліся пра Вадзяніка? 

– Ці спадабалася вам работа на ўроку? 

– Ці задаволеныя вы сваѐй працай? 

– З якім настроем пойдзеце на наступны ўрок? 
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Прапануецца прымацаваць на намаляваным відарысе рачнога пейзажу 

лісткі са сваімі ўражаннямі ад урока. 

 

 

Выкарыстаная літаратура 

 

1. Беларуская літаратура: вуч. дапам. для 6- га кл. устаноў агульнай 

сярэдняй адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / А. І. Бельскі, 

Л. К. Цітова. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мінск: Нац.ін-т адукацыі, 2016. – 

312 с. 

2. Рагойша, В. П. Паэтычны слоўнік / В. П. Рагойша. – 3-е выд., дапрац. і 

дапоўн. –  Мінск: Беларуская навука, 2004. – 576 с. 

3. Шамякіна, Т. I. Міфалогія і беларуская літаратура: нарысы і эсэ / 

Т.І. Шамякіна; пасляслоўе I. А. Чароты. — Мінск: Маст. літ., 2008. — 391 с. 

 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%9E_%D0%A0%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B9%D1%88%D0%B0
https://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1


 45 

Дадатак 5 

 

УЗОР  

АФАРМЛЕННЯ ВОДГУКА АБ ПРАЦЫ СТУДЭНТА  

 

Водгук 

аб працы падчас педагагічнай 

(пераддыпломнай) практыкі 

студэнта IV курса 

спецыяльнасці «Беларуская філалогія» 

Супруна Васіля Міхайлавіча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непасрэдны кіраўнік 

практыкі ад арганізацыі 

настаўнік 

                                        ______________________  прозвішча, імя, імя  

                                                                                         па бацьку                                                                                            

                                                (подпіс) 

 

 «____»________ 20___ 

 

 



 46 

Дадатак 6 

 

УЗОР АФАРМЛЕННЯ СПРАВАЗДАЧЫ ПА ПЕРАДДЫПЛОМНАЙ 

ПЕДАГАГІЧНАЙ ПРАКТЫЦЫ  

 
Зацвярджаю  

 Дырэктар (назва ўстановы адукацыі)  

_____________ прозвішча, імя, імя па бацьку  

«___» _________ 20__ 

 

Справаздача 

 аб праходжанні пераддыпломнай педагагічнай практыкі 

 студэнта IV курса спецыяльнасці 

«Беларуская філалогія (па напрамках)» 

Нехвядовіча Івана Пятровіча 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Студэнт                                     ______________________прозвішча, імя, імя па бацьку 

                                                             ( подпіс) 

   

Непасрэдны кіраўнік  

практыкі ад арганізацыі     ______________________прозвішча, імя, імя па бацьку 

                                                             ( подпіс) 

 


