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Другое выданне “Методыкі роднай мовы” (1930г.) К. Міцкевіча 

падрыхтавана ў суаўтарстве з В.П. Тэпіным [гл. пра яго 1]. 

Аўтары, вызначаючы задачы выкладання роднай мовы ў школе, 

падкрэсліваюць, яе цесную сувязь з мысленнем. Яны адзначаюць, што “ 

і псіхолагі і мовазнаўцы аднолькава прызнаюць, што развіццё мыслення 

цесна звязана з развіццём мовы і што развіццё кожнай навукі 

знаходзіцца ў сувязі з развіццём ўласнай яе мовы” [2, 399]. 

Аналізуючы “Методыку роднай мовы”, не перастаеш здзіўляцца 

надзённасці тых ідэй, якія закладзены славутым пісьменнікам-педагогам 

і таленавітым прафесійным метадыстам у яе змест. 

Вельмі актуальным на сённяшні дзень нам здаецца тое, што 

аўтары вялікае значэнне надавалі “ развіццю ў дзецях здольнасці вуснай 

мовы”, лічачы яе “прыладай нашага мыслення” і адзначаючы, што 

“вусная мова па самай сутнасці сваёй цесна звязана з мовай пісьменнаю, 

і развіццё вуснай мовы ёсць такім парадкам і развіццё пісьменнай 

мовы”. На аснове гэтага імі робіцца вывад,  што “развіццё вуснай 

і пісьменнай мовы злучаецца ў адно цэлае і ідзе побач”. А як сведчыць 

сённяшняя практыка навучання беларускай мове ва ўстановах адукацыі 

краіны, гэты аспект навучання застаецца па-за ўвагай. Выніковая форма 

кантролю за ведамі і ўменнямі вучняў у форме дыктанта, пераказу 

і тэставага кантролю вымагае ў большай ступені працаваць над 

удасканаленнем пісьмовай мовы школьнікаў. І вынік навучання 

атрымліваецца несуцяшальным.  

Вельмі сучасным падаецца нам і разуменне аўтарамі, што 

“ў аснове пазнання свету ляжыць чалавечая актыўнасць і праца”, што 

“асобныя прадметы губляюцца ў агульнай масе з’яў”. Таму факты і 

матэрыялы жывой сапраўднасці павінны вывучацца па пэўнай сістэме, у 

“адзінстве ўсіх тых дысцыплін, якія выкладаюцца”. “Адгэтуль і самая 



мэта заняткаў па мове павінна быць яснай і зразумелай для вучня і цесна 

злучана з агульным бегам школьнага жыцця” [2, 403].  

Такі падыход да навучання роднай мове сугучны пошукам 

творчых настаўнікаў як ва ўсім свеце, так і на Беларусі [гл., напрыклад, 

3; 4]. Цэласная (халістычная) адукацыя імкнецца пабудаваць навучанне 

ў адпаведнасці з законамі прыроды, дзе ўсё ўзаемазвязана і зменліва.  

“І, урэшце, уся ўстаноўка работы з роднай мовай мысліцца не як 

вывучэнне асобнага прадмету, а як адзін са сродкаў падыходу 

да шырокага вывучэння рэчаіснасці” [2, 403]. У адпаведнасці з такой 

пастаноўкай мэты навучання пабудаваны раздзелы “Методыка 

чытання”, “Методыка развіцця мовы” і інш. 

У ”Методыцы чытання” падкрэсліваецца, што “трэба лічыцца, з 

аднаго боку, з тым, што па сканчэнні школы чытанне будзе адным з 

важнейшых сродкаў самасветы для вучня. З другога боку , трэба мець на 

ўвазе тое вялікае значэнне, якое мае кніга, і наогул друкаванае слова ў 

сэнсе развіцця і пашырэння нашых ведаў.<…> Чытанне з’яўляецца і 

важнаю крыніцаю для развіцця мовы ў дзяцей”. [2, 449]. Іменна таму ў 

дапаможніку шмат увагі надаецца такім праблемам (актульным і сёння), 

як выбар матэрыялу для чытання, навучанне розным відам чытання – 

“актыўнае класнае чытанне”,“аб’ясняльнае класнае”, “выхавальнае” і 

інш. Сучаснай з’яўляецца і методыка навучання чытанню, якая прапануе 

наступную схему: чытанне тэксту самім настаўнікам, пастаноўку 

пытанняў па змесце прачытанага (“выпытванне”), тлумачэнне 

незразумелых слоў і выразаў, “устаноўка ўнутранай сувязі паміж 

мыслямі”, складанне плана, другое чытанне, пераказ прачытанага, 

гутарка пасля чытання. Аўтары падрабязна характарызуюць спосабы 

чытання ў залежнасці ад таго матэрыялу, які бярэцца “да чытання”: 

чытанне дзелавых артыкулаў, чытанне мастацкіх твораў; прапануюць 

прыёмы правядзення “заняццяў”, якія адбываюцца разам з класным 

чытаннем: “вывучванне на памяць”, “выразлівае чытанне”, ілюстраванне 

прачытанага. 

Як ужо было адзначана вышэй, К. Міцкевіч і В. Тэпін раяць з 

першых дзён школьнага навучання высвятляць ступень развіцця вуснай 

мовы дзяцей і яе недахопы ў асобных вучняў, “сачыць за ходам развіцця 

жывой мовы ў дзяцей, заахвочваючы іх новымі заданнямі”. У якасці 

развіцця вуснай мовы прапануюцца такія прыёмы, як гутарка і расказ, 

гутарка па малюнках, вусны твор (твор на вызначаную тэму: расказ аб 

перажытым , аб найбольш цікавых здарэннях з дзіцячага жыцця і г.д.); 

працяг расказу або складанне свайго расказу на тэму, падобную да 

прачытанага; даклад, драматызацыя. Характарызуючы апошні прыём, 

аўтары адзначаюць “глыбокі выхаваўчы момант: каб зразумець людзей, 



трэба зразумець і перажыць стан душы другога чалавека, увайсці ў яго 

свет, а гэта ўваходжанне  ў жыццё другога чалавека, спроба зразумець 

яго ёсць шлях стварэння з дзяцей  – часта эгацэнтрычных і замкнёных у 

сабе – шырокіх грамадскіх і адкрыта прыймаючых свет натур” [2, 496].  

У дачыненні да гульні метадысты сцвярджаюць: “Рухі рук, ног, 

міміка, павышэнне ці паніжэнне голасу няўхільна прыносяць за сабою 

пэўныя эмоцыі, эмоцыі ствараюць прывычны настрой і азначаюць 

будучыя ўчынкі”[2, 498]. Думаецца, гэта вельмі сучасна. І такога тыпу 

практыкаванняў, выхаваўчага характару, не хапае ў традыцыйнай 

школьнай практыцы навучання мове. 

Падкрэсліваючы сувязь паміж пісьмовай моваю і вуснай, аўтары 

такім чынам фармулююць асноўныя мэты заняццяў пісьмоваю мовай: 

“…уменне выражаць свае мыслі, багатыя зместам, талкова і літаратурна-

правільна” [1, 503]. Таму пісьмовую мову прапаноўваюць ацэньваць “з 

боку зместу, г. зн. – лагічнага парадку і стройнасці ў размяшчэнні 

мыслей, і з боку стылістычнага, г.зн. пэўнай тэхнічнай дасканаласці 

слоўных форм мовы і ўзгодненасці ў дапасаванні іх” [2, 503]. 

Змест параграфа “Адпаведнасць характару практыкаванняў 

узросту і псіхалогіі вучня” [2, 503–504]. скіроўвае настаўнікаў на 

жанравы падыход у арганізацыі ўдасканалення маўленчай дзейнасці 

школьнікаў. Гэты падыход рэалізоўваецца ў сучасным змесце навучання 

роднай мове ва ўстановах адукацыі краіны [5]. 

У раздзеле “Віды практыкаванняў для развіцця пісьмовай мовы” 

прапануюцца (з падрабязнай характарыстыкай) такія практыкаванні і 

заданні, як пісьмовы пераказ зместу прачытанага, выняткі з 

прачытанага, наследаванне літаратурных узораў, пісьмовыя адказы на 

пытанні, кароткае апавяданне і апісанне, праца ў сувязі з літаратурным 

чытаннем. Цікавымі падаюцца заўвагі метадыстаў пра асобныя віды 

практыкаванняў. Напрыклад: “Ролю ўзбуджальніка дзіцячай творчасці 

можа адыграць малюнак, верш, рад звязаных па асацыяцыі слоў або 

нават асобныя выразы.” ”[2, 511].  У якасці задач прыводзяцца 

наступныя: 

- “Ноч… дарога… хлопчык ваўкі…лес…ляснік”…  

- “Маці ўвайшла ў пакой і жахліва пляснула рукамі”- раскажыце 

далей самі. 

- “У ночы пачуўся асцярожны шолах у дзверы.” 

- Злажыце маленькія расказы з гукаперайманнямі на тэмы: 

няўдалы стрэл; начныя страхі; на пажары; праца цесляра.  

У сучаснай практыцы гэта так званыя сітуатыўныя практыкаванні. 

Заслугоўваюць увагі сучасных метадыстаў і парады аўтараў пра 

моманты апавядання, апісання і характарыстыкі ў творчасці дзяцей, пра 



навучанне такім відам школьнай літаратурнай работы, як дзённік і 

журнал.  

Раздзел “Дзелавая мова” уключае метадычныя парады па напісанні 

лістоў, дзелавой карэспандэнцыі, плакатаў, лозунгаў і інш. Парады 

суправаджаюцца ўзорамі розных жанраў афіцыйна-справавога стылю. 

Задачкі маюць указанне на адрасата (што патрабуе сучасная праграма па 

мове [5]), тыпу: 

”1. Злажыце службовую запіску, узяўшы тэму і змест для запіскі 

з школьнага жыцця, службовага або грамадскага. 

2. Злажыце заяву на тыя ж самыя тэмы.  

4. Напішыце заяву аб прыняцці вас на службу, у школу, у 

прафсаюз. 

5. Злажыце ў пастаноўленай форме даверанасць на атрыманне 

тых ці іншых прадметаў.” І інш. [2, 523].   

Такім чынам, прааналізаваны намі раздзел “Развіццё мовы” ў 

“Методыцы роднае мовы” К. Міцкевіча і В. Тэпіна сведчыць пра 

сучаснасць падыходу аўтараў да ўдасканалення маўленчай дзейнасці. 

І пацвярджае думку, што вывучэнне метадычнай спадчыны – адна з 

асноўных крыніц развіцця методыкі як навукі.  
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