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У структуры агульнай сярэдняй адукацыі ролю беларускай мовы можна 

акрэсліць як важкі фактар фарміравання асобы грамадзяніна Беларусі. 

Беларускай мове належыць адно з вядучых месцаў сярод нацыянальных 

каштоўнасцяў, бо яна адначасова з'яўляецца своеасаблівым нацыянальным 

кодам, які аб'ядноўвае ўсіх грамадзян Беларусі, незалежна ад таго да якой 

нацыянальнасці належыць чалавек – беларус, рускі, яўрэй, паляк ці літовец. 

На тэрыторыі Беларусі гістарычна склалася двухмоўе, таму, пачынаючы з 

пачатковай школы, лепш з дзіцячага садка, дзеці павінны ўсведамляць 

неабходнасць ведання дзвюх дзяржаўных мовы Рэспублікі Беларусь. 

Выкладанне ведаў па беларускай мове не павінна паўтараць урокі рускай 

мовы. Таму што ў апошнія часы жывую беларускую гаворку нашы дзеці 

чуюць усѐ радзей і радзей. Хаця зацікаўленасць да роднай мовы ўзрастае.  

“На сучасным этапе развіцця моўнай адукацыі беларуская мова павінна 

стаць не толькі прадметам навучання, але і дзейсным сродкам  фарміравання 

асобы, здольнай успрымаць на роднай мове змест прачытанага і пачутага, 

ствараць вусныя і пісьмовыя выказванні ў залежнасці ад мэты і задач 

камунікацыі”
 
[1]. 

На ўроках роднай мовы вучні павінны засвоіць не толькі пэўную суму 

лінгвістычных ведаў, але і навучыцца актыўна карыстацца мовай як сродкам 

зносін. Гэтыя працэсы будуць эфектыўнымі толькі тады, калі вучань стане 

актыўным удзельнікам таго, што адбываецца на занятках, спажыўцом 

выказанай настаўнікам інфармацыі. Таму інавацыйныя пераўтварэнні, якія 

ахапілі сучасную школу, тычацца перш методыкі навучання. Новыя 

падыходы да тэхналогіі правядзення ўрока ствараюць спрыяльныя ўмовы для 

развіцця творчасці навучэнцаў, фарміравання моўнай асобы. Формы могуць 



быць самыя разнастайныя: семінар, практыкум, канферэнцыя, дыспут, 

падарожжа або сустрэча, міні-тэатральная пастаноўка і інш.  

Трэба больш ўвагі надаваць дыялогавым і трэнінгавым тэхналогіям. Бо 

такія формы працы будуць садзейнічаць фарміраванню маўленчай 

камунікацыі і культуры вучняў,  узбагачаць слоўнікавы запас.   

Рэаліі сѐнняшняга дня патрабуюць новых ідэй і падыходаў настаўніка да 

вывучэння традыцыйных раздзелаў беларускай мовы, да ўзбагачэння 

метадалагічнай базы падачы таго ці іншага матэрыялу. Асновай 

лінгвадыдактычных асноў вывучэння лексікалогіі лічым тэкст, яго 

вобразную сістэму, змястоўнае напаўненне, якія складаюць семантычную 

структуру тэксту, сістэму вобразных сродкаў, якія выкарыстоўваюцца ў ім, 

кантэкст, у рамках якога яны набываюць канкрэтнага аўтарскага значэння і 

да таго падобнае.  

На ўроках лексікалогіі дзеці вывучаюць слова як адзінку лексічнага 

ўзроўню мовы, знаѐмяцца з багаццем і разнастайнасцю слоўнікавага складу 

беларускай мовы. Слоўнікавая праца, г. зн. праца над узбагачэннем 

слоўнікавага запасу вучняў, праводзіцца на ўсіх ўроках беларускай мовы 

пачынаючы з пачатковай школы. 

Крыніцай папаўнення слоўніка вучняў з'яўляецца навакольнае асяроддзе, 

у якім яны знаходзяцца: гаворка бацькоў, настаўнікаў, таварышаў, мова 

твораў мастацкай літаратуры, кінафільмаў, радыѐ- і тэлеперадач і інш. Аднак 

вядома, што з бытавой прамовы сяброў, таварышаў, дарослых навучэнцы 

засвойваюць часам дыялектызмы, жарганізмы, прастамоўныя словы. Нават з 

мовы мастацкай літаратуры, тэле- і радыѐперадач вучні часам могуць 

засвоіць словы, недарэчныя ў дзіцячым побыце.  

Паспяховае ўзбагачэнне лексікі навучэнцаў залежыць і ад працэсу 

пазнання аб'ектыўнай рэчаіснасці, усведамленне таго, што слова служыць 

сродкам мастацкай выразнасці. Магчыма ж такое пазнанне толькі праз 

глыбокае засваенне асноўных тэарэтычных звестак аб лексіцы і яе 



стылістычных магчымасцях. А таксама праз камунікатыўны падыход да 

вывучэння мовы.  

Важным пры гэтым з'яўляецца і ўзбагачэнне культуры зносін вучняў з 

апорай на вобразныя моўныя сродкі. У гэтым як мага лепш дапаможа 

настаўніку лексічны матэрыял, узяты з мастацкіх твораў беларускіх 

пісьменнікаў і паэтаў. Выкарыстанне мастацкага твора як з'явы маўленчага 

мастацтва на ўроках беларускай мовы дапаможа педагогу разам з вучнямі 

паўнавартасна даследаваць лексічныя выяўленчыя сродкі. 

Падчас выканання практыкаванняў настаўнік звяртае ўвагу дзяцей на 

яркасць, вобразнасць мовы народных казак, загадак, прыказак, мастацкіх 

тэкстаў, паэзіі, вучыць школьнікаў выбіраць патрэбнае слова для ўласнага 

выказвання. 

У працэсе працы над лексічным багаццем слоўніка дзяцей важна не 

засяроджвацца на пэўнай тэматыцы, напрыклад, толькі прырода, бытавая 

сфера. Трэба пашыраць лексічны запас вучняў, карыстаючыся тэкстамі з 

самых разнастайных галін ведаў – навукі і мастацтва (фізіка, хімія, біялогія, 

гісторыя, музыка, тэатр і інш.). 

Дзяцей зацікавяць апавяданні на беларускай мове пра касмічныя караблі, 

пра дзівосныя расліны і жывѐл, што засяляюць нашу планету, пра таямніцы 

гісторыі, пра жыццѐ людзей у іншых краінах. Зацікаўленасць матэрыялам 

будзе садзейнічаць засваенню лексікі роднай мовы, спрыяць развіццю 

маўленчай культуры. 

Асноўнымі спосабамі камунікатыўна-дзейнаснага навучання з’яўляюцца 

метад творчага чытання, даследчы метад, аналітычны метад. 

Асноўнымі прыѐмамі метаду творчага чытання з'яўляюцца: выразнае 

чытанне, каменціраванае чытанне, гутарка, скіраваная на высвятленне 

першасных уражанняў, слова настаўніка, гутарка пасля вывучэння твора, 

мэта якой актывізаваць мастацкія перажыванні вучняў, якія ўзбагачаюцца ў 

працэсе працы над творам
 
[2]. 



Назіранні за мастацкімі тэкстамі павінны прадугледжваць выкананне 

практыкаванняў як у вуснай форме (вусны пераказ, адказ на пытанні), так і ў 

пісьмовай форме (пісьмовы пераказ, праца над страутурай тэксту, выяўленне 

граматычных асаблівасцяў і інш.). Праца не павінна абмяжоўвацца толькі 

высвятленнем значэнняў слоў і сферай ужывання лексічных адзінак.  

Настаўнік павінен фарміраваць у школьнікаў уменні і навыкі нармаванай 

вуснай і пісьмовай мовы, ставячы перад сабой перш за ўсѐ камунікатыўную 

мэта, рэалізацыя якой немагчыма без апоры на пазамоўную рэчаіснасць, без 

сувязі са светам прадметаў, з’яў, без апоры на культурна-гістарычны вопыт 

беларускага народа.  

Майстэрства выкладчыка выкарыстоўваць маўленчы матэрыял на 

занятках па роднай мовы з'яўляецца важным, таму што ўзятыя ўрыўкі з 

розных тэкстаў  – гэта не толькі ілюстрацыйны матэрыял для засваення 

розных моўных з’яў, але і дзейсны спосаб пашырэння кругагляду вучняў, 

развіцця эстэтычнага густу, фарміраванне іх светапогляду.  
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