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Сучаснае грамадства ставіць задачы якасных змяненняў у дзейнасці 

ўсёй школы, надаючы вялікае значэнне фарміраванню здольнасці вучня да 

самастойнага пошуку інфармацыі. Ад нашага разумення значнасці гэтых 

уменняў і гатоўнасці да фарміравання адпаведных навыкаў залежыць не 

толькі поспех дзяцей у пазнаваўчай і практычнай дзейнасці, але і ў пэўнай 

ступені верагоднасць іх сацыяльнай адаптацыі. Усё гэта абумоўлівае 

неабходнасць прымянення ў адукацыйнай прасторы школы даследавання 

як сродку, які арганізуе вучэбную дзейнасць вучня. Адной з найбольш 

эфектыўных і сучасных форм здзяйснення самастойнага навучання 

з'яўляецца выкананне школьнікамі самастойных даследаванняў.  

Сістэмная работа па развіцці інтэлектуальнай  і творчай компетэнцыі 

з дапамогай  праектна-даследчых метадаў  вядзецца з 2004 года. Праектна-

даследчы метад дапамагае стварыць такую атмасферу, у якой бяздзейнасць 

становіцца немагчымай, у якой максімальна раскрываецца кожны 

ўдзельнік вучэбнага працэсу 

Вучэбна-даследчая дзейнасць рэалізуецца мною праз урок, 

пазаўрочную, вучэбна-даследчую дзейнасць. За апошні час апрабавана 

методыка стварэння навучальных праектаў рознага характару: 

інфармацыйных, гульнёвых, творчых, даследчых, распрацаваны алгарытм 

вучэбнай дзейнасці па рэалізацыі метаду праектаў на ўроках беларускай 

літаратуры.  

Стварэнне любога праекта прадугледжвае некалькі этапаў: 

арганізацыйна-падрыхтоўчы, пошукавы, выніковы. Пры гэтым мною 

прымяраюцца наступныя ролі: энтузіяста, спецыяліста, кансультанта, 

кіраўніка, каардынатара, эксперта. Як эфектыўную форму працы я 

разглядаю творчы праект, які не мае выразнай структуры, але фарміруецца 

з жадання, крэатыўнасці ўдзельнікаў праекта. Вынік такога праекта – гэта 

стварэнне кластараў, афармленне афішы да спектакля ці вокладкі да кнігі, 

кадрапланаў, буктрэлераў, відэапрэзентацый, каляровых спектраў. 

Творчы праект можна стварыць на ўроку. Так, вывучаючы аповесць 

К.Чорнага “Насцечка”, шасцікласнікам было прапанавана сабраць у 

куфэрак дэталі, якія дапамагаюць ахарактарызаваць герояў. 

Урок літаратуры прадугледжвае працу з літаратурным тэкстам. Праз 

характарыстыку вобразаў на ўроках літаратуры школьнікі маюць 

магчымасць выказаць сваё разуменне паводзін таго ці іншага героя, 

супаставіць розныя меркаванні аб учынках, памылках і жыццёвых 



поглядах людзей. Вучням даю магчымасць выбару матэрыялу, які 

вывучаецца. Кожны навучэнец самастойна вывучае, апісвае і інтэрпрэтуе 

тыя звесткі і назіранні, якія ён нараўне з усімі атрымлівае ў ходзе 

даследавання. На ўроках літаратуры практыкую праблемна-схематычны 

аналіз твора. Вучні на паперы паказваюць сваё бачанне твора праз схемы 

ці малюнкі, дзе адлюстраваны  тэма, ідэя, праблематыка, кампазіцыя, 

сюжэтныя лініі, героі. Гэты метад вымагае ад вучняў разумення сутнасці 

твора.  

Павобразна-сімвалічны аналіз твора садзейнічае развіццю творчых 

здольнасцей вучняў, выхоўвае моўную асобу. Перад вывучэннем твора 

клас дзеліцца на групы. На картках напісаны імёны герояў, якім трэба 

будзе даваць характарыстыку. Кожная група выцягвае картку, загадзя не 

ведаючы, каго трэба будзе ахарактарызаваць. Калі гэта праводзіцца 

ўпершыню, то на картцы, дзе пазначана імя героя, змяшчаюцца пытанні, 

якія дапамагаюць вучням больш поўна раскрыць вобраз. Затым кожная 

група праз малюнак паказвае вобраз-сімвал і абараняе яго, прыводзіць 

доказ, абгрунтаванне. Могуць быць прыведзены і цытаты з тэксту, каб 

абгрунтаванне было дэталёвае. Напрыклад, калі вывучалася драма 

Я.Купалы “Раскіданае гняздо”, то Зоську паказалі ў вобразе рамонка, 

васілька, зоркі, сэрца, напоўненага палявымі кветкамі, Марылю – у вобразе 

вярбы, ластаўкі, торбачкі, квахтухі, Сымона – у вобразе арла, палаючага 

сэрца, Данілку – у вобразе скрыпкі. Пры вывучэнні аповесці Я.Брыля 

“Сірочы хлеб” пана Цабу паказалі праз вобраз хамелеона. 

У 8-11 класах  прымяняю метад “Складанне інтэлект-карты,або 

логіка-сэнсавых схем”, што спрыяе навучанню прыёмам узнаўлення і 

самастойнага прымянення раней засвоеных уменняў і навыкаў з 

выкарыстаннем лагічных і графічных схем. Прыём “Буклет” утрымлівае 

матэрыял як вучэбнага дапаможніка, так і дадатковы матэрыял з розных 

крыніц, замяняе канспектаванне і адначасова выконвае функцыю 

абагульнення набытых ведаў. 

Практычна кожны ўрок беларускай літаратуры  – гэта гульня, 

імправізацыя. І тут мне на дапамогу прыходзяць гульнёвыя праекты, якія 

збліжаюць удзельнікаў, спрыяюць раскрыццю індывідуальнасці. Кожнае 

дзіця прымае на сябе пэўныя ролі, прадумвае касцюмы, працуе над 

дэкламацыяй, мімікай, жэстамі, мізансцэнай.  

Урокі - літаратурна-музычныя кампазіцыі часцей праводзяцца з 

вучнямі 8 -11 класаў.   

Практыкую ўрокі-даследаванні пры вывучэнні публіцыстычнага 

твора У.Караткевіча “Зямля пад белымі крыламі” і паэмы Я.Коласа "Новая 

зямля" і ўрокі-праекты пры вывучэнні беларускіх легенд, паданняў і казак. 

Своеасаблівым фундаментам-мосцікам у сістэме рэалізацыі праектна-



даследчай дзейнасці на ўроках беларускай літаратуры з'яўляюцца ўрокі-

творчыя справаздачы,   урокі-разважанні  і  ўрокі-канферэнцыі. 

Належнай увагі заслугоўвае і складанне тэматычных слоўнікаў на 

аснове творчасці паэта, пісьменніка; складанне слоўніка дыялектных слоў. 

Праектна-даследчыя метады мною  выкарыстоўваюцца  не толькі  

на ўроках. На стымулюючых занятках у рамках падрыхтоўкі да навукова-

практычнай канферэнцыі ці алімпіяды выконваю ролю каардынатара 

даследчай дзейнасці, стараюся быць партнёрам для сваіх вучняў, 

пазбягаючы дырэктыўных прыёмаў. Імкнуся захапіць вучняў праблемай і 

працэсам яе глыбокага даследавання, стымулюючы творчае мысленне пры 

дапамозе пастаўленых пытанняў.  

Дзякуючы праектна-даследчай дзейнасці намі распрацавана   22 

вучэбна-даследчыя работы і 8 відэапраектаў. 

Стварэнне розных праектаў дапамагае мне ўбачыць тых навучэнцаў, 

якія пасля могуць праявіць сябе ў алімпіяднай дзейнасці. Штогод 

навучэнцы становяцца пераможцамі другога этапу рэспубліканскай 

алімпіяды па беларускай мове і літаратуры. Ёсць у нас дасягненні  на 

заключным этапе рэспубліканскай алімпіяды. 

Павысіўся ўзровень матывацыі вучняў да вучэбнай дзейнасці на 

ўроках беларускай літаратуры. Параўнанне вынікаў даследавання 

матывацыі вучэбнай дзейнасці вучняў у эксперыментальным і 

кантрольным класах з дапамогай тэста-апытальніка “Дыягностыка 

структуры вучэбнай матывацыі” Фрыдмана Л.І. дазваляе зрабіць вывад: у 

эксперыментальным класе назіраецца станоўчая дынаміка. Пасля трох 

гадоў прымянення прыёмаў эўрыстычнага метаду ў эксперыментальным 

класе павялічылася колькасць вучняў з высокім узроўнем матывацыі за 

кошт памяншэння вучняў з нізкім і сярэднім узроўнем матывацыі. 

Праблема, паднятая ў працы, стаіць сёння як ніколі востра: задача 

сучаснай школы фарміраваць асобу творчую, актыўную, крэатыўную, якая 

ўмее адаптавацца да любых умоў.  
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