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Адукацыя сѐння накіравана на фарміраванне інтэлектуальна развітай 

асобы з цэласным гарманічным светапоглядам, з разуменнем глыбіні 

сувязей з’яў і працэсаў навакольнага асяроддзя.  

Іменна выкарыстанне мiжпрадметных сувязей на ўроках беларускай 

мовы і беларускай літаратуры дапамагаюць настаўнiку прывесцi ў сiстэму 

веды, атрыманыя вучнямі пры вывучэннi іншых дысцыплiн. 

Ажыццяўленне мiжпрадметных сувязей адкрывае перад настаўнiкам 

дадатковыя магчымасці: ахапiць вялiкi па аб׳ѐму матэрыял, глыбей 

раскрыць яго, удакладнiць раней засвоенае, актывiзаваць увагу і мысленне 

вучняў, актуалiзаваць раней набытыя веды, што стануць тым грунтам, на 

якi лягуць новыя. 

Усе школьныя дысцыпліны валодаюць інтэграцыйным патэнцыялам, 

але беларуская мова і беларуская літаратура займаюць асобае месца. Гэтыя 

прадметы знаходзяцца ў цеснай узаемасувязі як паміж сабой, так і з 

іншымі школьнымі прадметамі. 

Асноўны накірунак сваѐй працы я бачу ва ўстанаўленні сувязей 

беларускай мовы і беларускай літаратуры, калі веды па мове, 

маўленчыя навыкі замацоўваюцца на ўроках беларускай літаратуры, а 

веды па літаратуры ўзбагачаюць маўленне вучняў на ўроках беларускай 

мовы.  

Для рэалiзацыi ўзаемасувязей пры вывучэннi беларускай мовы i 

беларускай лiтаратуры варта як мага часцей звяртацца да падручнiкаў па 



абодвух прадметах. Заданнi трэба фармуляваць так, каб школьнiкi не 

толькi аднаўлялi раней вывучанае, але глыбей яго асэнсоўвалi. 

У працэсе вывучэння беларускай літаратуры мэтазгодна 

выкарыстоўваць першым чынам веды і ўменні вучняў па іншых 

гуманітарных прадметах: рускай літаратуры, рускай і замежнай мовах, 

гісторыі, а таксама па дысцыплінах эстэтычнага цыклу - музыка, 

выяўленчае мастацтва. На гэта скіроўваюць і афіцыйныя дакументы [1], 

[2].  

Ажыццяўленне сувязей з рускай літаратурай прадугледжвае зварот да 

кантактных сувязей (сяброўства пісьменнікаў, гісторыя перакладу твораў 

беларускіх пісьменнікаў на рускую мову, водгукі дзеячаў рускай культуры 

аб творчасці беларускіх пісьменнікаў). Іншым аспектам сувязей з рускай 

літаратурай з'яўляецца выяўленне тыпалагічна агульных тэм, ідэй, 

матываў. Зварот да ўзаемаўплыву літаратур дапамагае вучням выявіць 

агульнае і падобнае ў творчасці беларускіх і рускіх пісьменнікаў (стыль, 

тэмы, вобразы, матывы, сімвалы).  

Вывучэнне беларускай літаратуры ў школе цесна звязана з гісторыяй. 

Таму на ўроках беларускай літаратуры і пры вывучэнні біяграфій 

пісьменнікаў, і пры аналізе мастацкіх твораў, і пры вывучэнні аглядавых 

тэм не абыйсціся без гістарычнага матэрыялу. Можна прадставіць 

гістарычны каментарый настаўніка, а таксама якасныя прэзентацыі, 

відэаролікі, якія будуць садзейнічаць лепшаму засвойванню інфармацыі. 

Міжпрадметныя сувязі беларускай літаратуры і гісторыі найлепш 

рэалізуюцца ў IX-XI класах, у якіх змест літаратурнай адукацыі 

сканструяваны ў адпаведнасці з гісторыка-храналагічным прынцыпам. 

Выкарыстанне ў вучэбным працэсе твораў музыкі, выяўленчага, 

тэатральнага і кінамастацтва дапамагае стварыць пэўны эмацыянальны 

настрой на ўроку, узбагачае духоўны свет вучняў, з’ўляецца дадатковай 

крыніцай ведаў і пачуццяў. 



Значнае месца пры вывучэнні беларускай літаратуры належыць 

выяўленчаму мастацтву. Сюжэтныя карціны часта называюць 

апавядальнымі, што падкрэслівае іх сувязь з літаратурай. Супастаўленне 

падзей, адлюстраваных у творы жывапісу і літаратуры, накіроўвае ўвагу 

вучняў на паглыблены аналіз тэксту літаратурнага твора, падводзіць іх да 

роздуму аб спецыфіцы сумежных відаў мастацтва. Мастацкія ілюстрацыі 

можна выкарыстоўваць у працэсе вывучэння асобных раздзелаў твора або 

разгледзець іх пасля заканчэння работы над усім творам і потым 

прапанаваць вучням напісаць невялікае сачыненне. 

Музыка. Зварот да розных відаў мастацтва пры вывучэнні беларускай 

літаратуры носіць выбарачны характар. Тлумачыцца гэта спецыфікаю 

літаратурнага тэксту, які вывучаецца на ўроку. Пры вывучэнні лірыкі, 

напрыклад, менш за ўсѐ патрэбны ілюстрацыі і найбольш патрэбна музыка, 

якая адпавядае самой прыродзе паэзіі і дапамагае развіццю ўяўленняў.  

Выкарыстанне твораў выяўленчага мастацтва і музыкі пры вывучэнні 

беларускай літаратуры дазваляе данесці да свядомасці вучняў агульныя 

заканамернасці, уласцівыя літаратуры і іншым відам мастацтва, 

фарміраваць у вучняў навуковы светапогляд. 

Поспех у выкладаннi беларускай мовы i беларускай лiтаратуры на 

аснове мiжпрадметных сувязей будзе залежыць i ад таго, цi ўдасца 

настаўнiку зрабiць вучняў зацiкаўленымi саўдзельнiкамi навучальнага 

працэсу. Iх трэба сiстэматычна арыентаваць на прыпамiнанне i 

аператыўнае прымяненне ведаў, атрыманых з сумежных прадметаў. Не 

менш важна выхоўваць у вучняў патрэбу самастойна звяртацца да 

падручнiкаў па iншых дысцыплiнах, знаходзiць там iнфармацыю, 

неабходную для паспяховага выканання задання. У такiм разе вучань сам 

стане арганiзатарам мiжпрадметных сувязей, што выявiць закладзеныя ў iх 

вучэбна-выхаваўчыя мажлiвасцi. 
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