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“МЕТОДЫКА РОДНАЕ МОВЫ” К МІЦКЕВІЧА: 

МЕТАДЫ НАВУЧАННЯ НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

 

У 1926 годзе  выйшаў першы ў гісторыі беларускай методыцы 

даведнік для настаўнікаў малодшых класаў “Методыка роднае мовы”  

К. Міцкевіча, дзе выдатны пісьменнік і педагог падагульняе сваю 

настаўніцкую дзейнасць, робіць вывады, прапануе вырашэнне многіх 

набалелых на той час педагагічных пытанняў. 

Адной з самых важных праблем выкладання роднай мовы 

К. Міцкевіч лічыў авалоданне словам, уменне выказвацца на роднай 

мове багата, змястоўна, лагічна.Значную ролю ў гэтым працэсе аўтар 

адводзіць метадам навучання. Трэба адзначыць, што і на сённяшні дзень 

не існуе ўніверсальнай класіфікацыі метадаў навучання роднай мове. 

Існуюць, напрыклад, такія класіфікацыі метадаў. 

Класіфікацыя метадаў навучання па С.І. Пяроўскаму, 

Е.Я. Голант – а крыніцы перадачы і характары ўспрымання інфармацыі 

метады падзяляюцца на славесныя, наглядныя і практычныя. 

Класіфікацыя метадаў навучання па М.А. Данілаву, 

Б.П. Есіпаву – у залежнасці ад асноўных дыдактычных задач, 

рэалізаваных на дадзеным этапе навучання, вылучаюць: 

 метады набыцця ведаў, уменняў, навыкаў; 

 метады прымянення ведаў; 

 метады творчай дзейнасці; 

 метады праверкі ведаў, уменняў, навыкаў 

Класіфікацыя метадаў навучання па М.І. Махмутаву – у 

прапанаванай класіфікацыі спалучаюцца метады выкладання з метадамі 

навучання: 

 інфармацыйна-паведамляльны і выканаўчы; 

 тлумачальны і рэпрадуктыўны; 

 інструктыўна-практычны і прадуктыўна-практычны; 

 тлумачальна-пабуджальны і часткова-пошукавы; 

 пабуджальны і пошукавы. 



Класіфікацыя метадаў паіх месцы ў цэласным цыкле працэса 

навучання (па Ю.К. Бабанскаму) – зыходзячы з арганізацыйнага, 

стымулюючага і кантрольна-ацэначнага кампанентаў навучання, 

існуюць тры групы метадаў мавучання: 

 метады арганізацыі і ажыццяўлення вучэбна-пазнавальнай 

дзейнасці  - перцэптыўныя, лагічныя, гнастычныя -  (дзякуючы ім 

забяспечваецца працэс засваення асобай вучня вучэбнай 

інфармацыі); 

 метады стымулявання і матывацыі навучання – пазнавальныя ігры, 

дыскусіі, станоўчы прыклад і інш. - (дзякуючы ім забяспечваецца 

рэгуліроўка і актывізацыя вучэбнай дзейнасці); 

 метады кантролю і самакантролю – метады вуснага і пісьмовага  

кантролю, праграміраванага кантролю, самакантролю, 

лабараторна-практычнага кантролю - (дзякуючы ім педагогі і 

вучні ажыццяўляюць функцыі кантролю і самакантролю ў ходзе 

навучання). 

Класіфікацыя метадаў па ўзроўнях пазнавальнай дзейнасці 

вучняў: 

 метады паведамлення новых ведаў; 

 метады замацавання ведаў, уменняў і навыкаў; 

 метады фарміравання ўменняў і навыкаў; 

 метады кантролю. 

Таму матэрыял, прапанаваны К.М. Міцкевічам яшчэ ў 1926 годзе, 

з’яўляецца важным укладам у развіццё беларускай метадалогіі, 

класіфікацыю метадаў і, дарэчы, прыёмаў. 

Інфармацыйна-рэцэптыўны метад, на думку аўтара методыкі, 

дасягае сваёй мэты ў выніку падачы гатовай інфармацыі. 

Рэпрадуктыўны метад накіраваны на ўзнаўленне і ўдасканаленне 

ведаў, ўжо вядомых і асэнсаваных вучнямі, дзякуючы інфармацыйна-

рэцэптыўнаму метаду. Неаднаразовае ўзнаўленне ведаў, якія ляжаць у 

аснове ўменняў, дазваляе не толькі прымяняць, але і паглыбляць іх, і 

тым самым забяспечваць іх трывалае засваенне. 

Рэпрадуктыўны метад падымае засваенне ведаў на наступны 

ўзровень, на ўзровень прымянення па ўзору ў варыятыўных сітуацыях. 

Даследчы метад арганізуе творчае засваенне ведаў, вучыць 

прымяняць вядомыя веды для рашэння праблемных задач і здабываць 

новыя ў працэсе такога рашэння, фарміруе інтарэс і творчыя здольнасці 

вучняў. 

Этапы працэсу даследавання: 

1. назіранне і вывучэнне фактаў і з’яў; 

2. фармулёўка гіпотэзы; 



3. пабудова плана даследавання; 

4. выяўленне сувязей вывучаемай з’явы з іншымі; 

5. рашэнне і яго праверка; 

6. практычныя вывады аб магчымасці прымянення здабытых ведаў. 

Авалоданне этапамі рашэння праблемных задач забяспечваецца 

эўрыстычным метадам.  

Найбольш выразнай формай гэтага метада з’яляецца эўрыстычная 

гутарка. Эўрыстычная гутарка складаецца з серыі ўзаемазвязаных 

пытанняў, кожнае з якіх служыць крокам на шляху рашэння праблемы. 

Эўрыстычная гутарка патрабуе ад вучняў не толькі ўзнаўлення ведаў, 

але і ажыццяўлення невялікага пошуку. 

Выкарыстоўваючы метад праблемнага пераказу, вучні ставяць 

праблемы, тлумачаць гіпотэзы, будуюць мысленны эксперымент, 

выяўляюць шлях да магчымага рашэння праблемы. 

Структура праблемнага пераказу: 

1. Пастаноўка праблемы 

2. Ход і логіка рашэння праблемы  

3. Цяжкасці і супярэчанні рашэння праблемы 

4. Рашэнне і доказ яго правільнасці 

5. Значнасць рашэння для далейшага развіцця думкі 

Мэты і зместзаняткаў, як зазначае К.М. Міцкевіч, робяць метад, а 

не наадварот. На выбар метада навучання ўплываюць яшчэ час, 

магчымасці вучняў і настаўнікаў. Прыметы метада: 

1. мэтанакіраванасць дзеяння; 

2. адрэгуляванасць па пэўнаму прынцыпу дзеяння, якое ўяўляе сабой 

сістэму прыёмаў. 

Прыёмам К.М. Міцкевіч называе асобныя аперацыі ў 

працэсерэалізацыі метада. Да прыкладу, лагічныя метады рэалізуюцца 

праз наступныя прыёмы: вылучэнне галоўнага, класіфікацыю, 

тлумачэнне, правядзенне аналогій, абагульненне, доказ. 

Праблемна-пошукавыя метады ўключаюць у сябе прыёмы: 

 прыём стварэння праблемных сітуацый; 

 прыём фарміравання вучэбных гіпотэз па вырашэнні праблемных 

сітуацый; 

 прыём доказу вучэбных гіпотэз; 

 прыём фармулявання вучэбных вывадаў, абагульненняў.  

Заслугоўваюць значнай увагі метады пачуццёвага ўспрымання 

інфармацыі (перцэптыўныя метады) і метады арганізацыі мыслення: 

1. метады слыхавога ўспрымання вучэбнай інфармацыі 

(паведамленне, лекцыя, гутарка і інш.); 



2. метады зрокавага ўспрымання вучэбнай інфармацыі (ілюстрацыі, 

дэманстрацыі і інш.); 

3. метады перадачы вучэбнай інфармацыі шляхам практычных 

дзеянняў (практычныя метады) (практыкаванні, лабараторныя 

вопыты і інш.). 

Метады арганізацыі мыслення (лагічныя метады). 

Метады рэпрадуктыўнага і пошукавага характару (гнастычныя 

метады). 

Можна працягваць пералік метадаў: чытанне, творчы дыктант, 

ролевыя гульні і іншыя. Адно можна сцвярджаць з упэўненасцю: 

методыка роднай мовы К.М. Міцкевіча – з’яўляецца важным этапам у 

працэсе фарміравання метадычнай думкі на Беларусі, крыніцай 

метадычнай, педагагічнай мудрасці і разважлівасці, творам, якім 

ганарацца пакаленні беларускіх настаўнікаў-практыкаў. 

 

 
 


