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На ўроках, прысвечаных вывучэнню творчасці Якуба Коласа, у 

вучняў павінна сфарміравацца ўяўленне аб непаўторнасці, адметнасці, 

глыбокім сэнсе яго твораў. Для таго каб урокі былі запамінальныя, 

настаўніку неабходна выкарыстоўваць не толькі багаты арсенал 

метадычных прыёмаў, але і сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі. Адной 

з іх можна назваць работу з камп’ютарнымі прэзентацыямі, асноўная 

функцыя якіх – служыць наглядным матэрыялам. Пры дапамозе 

праектара на экран выводзяцца каляровыя партрэты пісьменнікаў, 

ілюстрацыі да твораў, фотаздымкі і многія другія матэрыялы, якія 

ажыўляюць ход урока, абуджаюць у навучэнцаў цікавасць да 

літаратурных твораў, дазваляюць вобразна ўявіць жыццё і асобу 

пісьменніка. Другая функцыя прэзентацыі – інфармацыйная. Мэты 

ўрока, заданні, пытанні, тэксты можна вывесці на экран, каб вучні маглі 

самастойна працаваць з імі. Прэзентацыя дазваляе працаваць адразу з 

усім класам, можа служыць як асноўнай формай правядзення ўрока, калі 

нясе значную частку інфармацыйнай нагрузкі, так і дадатковай, у якасці 

апорнага канспекта ці нагляднага дапаможніка. Мажліва і 

індывідуальная работа вучняў з прэзентацыяй (на асобных 

камп’ютарах). Акрамя таго, прэзентацыі могуць быць адной з форм 

справаздачы  па завяршэнні работы  над літаратурным творам. 

Сапраўды, выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій садзейнічае 

эфектыўнаму засваенню вучэбнага матэрыялу, павялічвае яго аб’ём за 

кошт эканоміі часу. Пашыраюцца мажлівасці прымянення 

дыферэнцыраванага падыходу ў навучанні, ажыццяўляюцца 

міжпрадметныя сувязі. Але самае галоўнае – павышаецца матывацыя 

навучання, актывізуецца самастойная дзейнасць вучняў. 

Безумоўна, камп’ютар не заменіць настаўніка ці падручнік, яго 

выкарыстанне на кожным уроку нерэальна, ды і не патрэбна, таму ён 

разлічаны на выкарыстанне ў комплексе з другімі метадычнымі 

сродкамі. 



Найбольш часта прэзентацыі выкарыстоўваюцца на ўроках 

вывучэння біяграфіі пісьменніка. Метадычна правільна пры правядзенні 

такіх урокаў выкарыстоўваць не толькі ілюстрацыйны метад навучання, 

але і часткова-пошукавы, сумяшчаць інфармацыйную тэхналогію з 

тэхналогіяй праблемнага навучання. Такія работы, акрамя набору 

партрэтаў, фотаздымкаў пісьменнікаў, мясцін, звязаных з іх жыццём і 

творчасцю, утрымліваюць кароткую інфармацыю аб асноўных этапах 

літаратурнай дзейнасці і жыцця. У асобных выпадках прэзентацыя можа 

стаць асновай для ўрока завочнай экскурсіі. Мажліва яе выкарыстанне 

на ўроках-віктарынах, падчас правядзення літаратурнай гасцёўні. 

Прэзентацыя можа ўтрымліваць ілюстрацыйны матэрыял, пытанні 

віктарыны і адказы на іх. Паколькі для літаратурнай гасцёўні важна 

пэўная атмасфера на ўроку, можна ўключыць музычныя кампазіцыі і 

відэафрагменты. Але якую б форму ўрока не абраў настаўнік, важна, каб 

усім яго зместам, строга прадуманымі вучэбнымі сітуацыямі, 

выкарыстанымі метадамі і прыёмамі ён мог захапіць вучняў жыццём і 

творчасцю пісьменніка, выклікаў жаданне спазнаць не толькі асобныя 

старонкі біяграфіі, але і мастацкі свет яго твораў. Віды дзейнасці вучняў: 

работа з манаграфічнымі працамі, прысвечанымі Якубу Коласу, 

эпіграфам, удзел у рэпрадуктыўнай і эўрыстычнай гутарках,  у 

каментары апераджальных заданняў, выступленне з вуснымі 

паведамленнямі, выразнае чытанне твораў, удел у паэтычным міні-

вернісажы. Вучням патрэбна ведаць асноўныя этапы жыццёвага і 

творчага шляху Коласа, асаблівасці фарміравання светапогляду, ацэнку 

яго дзейнасці крытыкай і літаратуразнаўствам. Яны павінны ўмець 

вылучаць у біяграфічным матэрыяле самае істотнае, тлумачыць 

заканамернасці часу, эпохі, у якую жыў і працаваў Якуб Колас, 

раскрыць адметнасць творчага таленту. Для падрыхтоўкі 

апераджальнага задання пошукавага характару можна параіць 

выкарыстаць настапную літаратуру: З жыццяпісу Якуба Коласа: 

дакументы і матэрыялы. – Мінск, 2982; Мушынскі, М. Якуб Колас: 

летапіс жыцця і творчасці. – Мінск, 1982; Па коласаўскіх мясцінах. – 

Мінск, 1990; Навуменка, І.Я. Якуб Колас: нарыс жыцця і творчасці. – 2-

е выд. – Мінск, 2003; Шамякіна, Т.І., Праскаловіч, В.У. Беларуская 

літаратура ў 9 класе: вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў. – Мінск, 

2012.  

Самастойная праца вучняў з разнастайным біяграфічным 

матэрыялам, з крытычнымі артыкуламі, успамінамі пра пісьменнікаў, 

апераджальныя заданні, накіраваныя на паглыбленае ўспрыманне 

праграмнага матэрыялу, – ўсё гэта надзвычай важна ў вучэбна-

выхаваўчым і моўна-развіццёвым плане. Галоўнае, яны вучацца 



працаваць творча, выконваюць такія апераджальныя заданні з ахвотай, 

уносяць у іх элементы навізны, пошуку. Больш таго, праца з 

літаратурнымі першакрыніцамі, навуковымі і крытычнымі артыкуламі, 

манаграфіямі, біяграфіямі пісьменнікаў падчас выканання самастойных 

заданняў павышае цікавасць да прадмета, развівае агульную эстэтычную 

культуру вучняў. 

Вопыт паказаў, што супастаўленне біяграфіі пісьменніка з яго 

творчасцю з’яўляецца прадуктыўным шляхам вывучэння яго 

літаратурнай спадчыны. Гэта праявілася пры аўтабіяграфічнасці 

творчага метаду, калі абставіны ўласнага жыцця, па-мастацку 

перапрацаваныя, уключаюцца ў твор, становяцца яго асновай ці 

вызначаюць некаторыя тэмы і матывы. У гэтых адносінах творчасць 

Якуба Коласа паказальная, у большасці яго твораў адлюстравана 

рэальная і духоўная біяграфія. Веданне біяграфічных фактаў дасць 

магчымасць вучням правесці паралель паміж мастацтвам і жыццём, 

спасцігнуць працэс літаратурнага пераўтварэння рэальнасці. Акрамя 

таго, праз суаднесенне мастацкага тэксту з біяграфічнымі абставінамі 

вучні спасцігнуь светаўспрымальную пазіцыю мастака, яго маральныя 

ўстаноўкі, грамадскія погляды і інш. 

Важнай на ўроку будзе і пастаноўка праблемных пытанняў, 

выкарыстанне  розных, часам процілеглых, пунктаў погляду крытыкаў 

як на асобныя старонкі жыцця пісьменніка, так і на ацэнку яго творчасці, 

характары літаратурных персанажаў, індывідуальны стыль мастака 

слова. 
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