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Эфектыўным з’яўляецца той урок,  
на якім вучню дапамагаюць стаць  

паспяховым і здольным, а паспяховаму  
і здольнаму – праявіць і захаваць  

свой талент і здольнасці.   
  

       Сучасная школа  знаходзіцца  ў працэсе  пошуку падыходаў,  
шляхоў  і спосабаў  адукацыі маладога пакалення,  якое  будзе   здольна    
самастойна  вырашаць  праблемныя   сітуацыі і  дзейнічаць   крэактыўна.  
Адным са шляхоў рашэння праблемы можа быць  ўкараненне мадэлі 
арганізацыі вучэбнай дзейнасці ў малых групах з размеркаваннем абавязкаў 
унутры групы. Пры рабоце ў такой групе вучні ўзаемадзейнмчаюць з мэтай 
вырашэння адной і той жа вучэбнай задачы, аднак кожны пры гэтым мае сваю 
ролю. Ролі ў групе змяняюцца, што дае магчымасць кожнаму вучню выканаць 
розныя вучэбныя дзеянні, абмяркоўваць, супастаўляць, кантраляваць і 
ацэньваць як уласную дзейнасць, так і дзейнасць партнёраў.  Такая  
арганізацыя вучэбнай дзейнасці дае  магчымасць  кожнаму  вучню   прыняць  
актыўную пазіцыю     ў працэсе  навучання  незалежна  ад  яго  адукацыйных 
запытаў і  магчымасцей, бо  ў  сваёй  аснове  мае  дыялагічную форму  аналізу  
вучэбных  сітуацый  і рашэння  вучэбных  задач  вучнямі ва  ўзаемадзеянні з 
аднакласнікамі пад  кіраўніцтвам настаўніка.  

Вашай увазе прапануецца апісанне работы ўдзельнікаў вучэбна-
метадычнага аб’яднання настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры ДУА 
“Мотальскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – сярэдняя школа” 
іванаўскага раёна па рэалізацыі тэмы “Павышэнне эфектыўнасці ўрока  
беларускай мовы на аснове арганізацыі  вучэбнай дзейнасці ў малых 
групах”. 

Для забяспячэння выніковасці работы па асваенні і ўкараненні методыкі 
арганізацыі работы ў групах у рамках метадычнага аб’яднання была 
арганізавана сумесная праца настаўнікаў, а менавіта: 

- вывучэнне тэарэтычных  асноў арганізацыі  работы ў парах і групах; 
- распрацоўка дыдактычнага матэрыялу  для арганізацыі    групавой і 

парнай работы   на ўроку; 



- арганізацыя  вучэбнай дзейнасці  вучняў з рознымі адукацыйнымі   
патрэбнасцямі  ў групавой форме;  

- распрацоўка дыферэнцыраваных заданняў для арганізацыі групавой 
работы на ўроках; 

- аналізвыніковасці работы ў групах. 
Дзейнасць па ўкараненні групавой формы навучання настаўнікі 

праводзілі ў  некалькі этапаў: 
1. Вывучэнне індывідуальных асаблівасцей вучняў – фізічных (здароўя), 

псіхалагічных, асобасных, у тым ліку асаблівасцей разумовай дзейнасці.  
Для гэтага выкарыстоўваліся  асабістыя назіранні, анкетаванне, гутаркі з 

бацькамі, а таксама  вынікі абследаванняў, якія праводзяцца педагогам-
псіхолагам.  

2. Выдзяленне асобных груп навучэнцаў, якія адрозніваюцца: 
– розным узроўнем засваення матэрыялу на дадзены момант; 
– розным  узроўнем працаздольнасці і тэмпам працы; 
– асаблівасцямі ўспрымання, памяці, мыслення; 
3. Арганізацыя работы вучняў па выкананні дыферэнцыраваных 

заданняў, што ўключаюць розныя прыёмы, якія дапамагаюць навучэнцам 
самастойна справіцца з заданнем або звязаных з павелічэннем аб'ёму і 
складанасці задання. 

4. Пастаянны кантроль за вынікамі работы вучняў, у адпаведнасці з якімі 
змяняецца характар заданняў. 

Па выніках   гэтай работы  вучні ў класах  былі падзелены  на тры 
ўмоўныя  групы. Гэтыя  групы не з’яўляюцца  пастаяннымі, іх склад  час ад 
часу мяняецца.  
      Група  С  – вучні з устойлівай высокай паспяховасцю, якія маюць 
дастатковы запас ведаў, высокі  ўзровень пазнавальнай  актыўнасці, здольныя  
абстрагаваць, абагульняць, аналізаваць. Яны менш  за  другіх вучняў 
стамляюцца ад актыўнай  разумовай  працы,  валодаюць дастатковым  
узроўнем самастойнасці, здольны  спраўляцца з матэрыялам за кароткі тэрмін 
з высокай якасцю і аказваць дапамогу іншым.  
 Колькасць  вучняў  гэтай групы  ў класах ўвесь час мяняецца ў 
залежнасці ад этапаў работы над матэрыялам. Дзеці  з гэтай групы  час ад 
часу, асабліва пры вывучэнні новага   матэрыялу, працуюць  у групе Б. Але  на 
ўроках  падагульнення  і сістэматызацыі   ведаў  яны   з’яўляюцца актыўнымі 
кансультантамі: здольны планаваць дзейнасць групы, выслухоўваць адказы 
іншых,  выпраўляць памылкі, тлумачыць недахопы.  
 Група  Б  – вучні з сярэднімі вучэбнымі магчымасцямі. У іх добрая 
памяць  і ўвага, добра развіта  мысленне, іх адрозніваюць стараннасць, 
добрасумленнасць, высокая  вучэбная  матывацыя. Пры рабоце з гэтымі 
вучнямі  ўвагу ўдзялялася  развіццю іх пазнавальнай актыўнасці, удзелу ў 
вырашэнні праблемных сітуацый, выхаванню самастойнасці і ўпэўненасці ў 
сабе і сваіх ведах.  Настаўнікі стараюцца сачыць за  поспехамі  і 
ствараюць ўмовы  для  паступовагапераходуіх у групу  С.  
Група А  – вучні  адрозніваюцца нізкай і няўстойлівай працаздольнасцю, 
павышанай стамляльнасцю, цяжкасцямі ў арганізацыі ўласнай дзейнасці, 
нізкім узроўнем развіцця памяці, увагі, мыслення. Ім неабходна пастаянная 
стымуляцыя, яркая матывацыя, дакладнае адсочванне часовага рэжыму, 



праверка якасці выканання заданняў. Ім удзяляеццана ўроках асаблівая ўвага: 
пакуль  групы Б  і С працуюць самастойна, настаўнікі могуць працаваць з 
вучнямі дадзенай групы (развіваць ўменне тлумачыць арфаграму або 
пунктаграму, прагаворваць услых).  

Звычайна новы  матэрыял тлумачыцца  для ўсіх аднолькава, г. зн. ва ўсіх 
вучняў ёсць магчымасць вучыцца ў аднолькавых умовах. Як  вынік  
тлумачэння новага  матэрыялу  настаўнікі практыкуюць выкарастанне  
апорных схем, табліц, графічных абазначэнняў, што садзейнічае  працэсу  
асэнсаванага  запамінання.  На  кожным ўроку вызначаеццаагульная 
пазнавальная мэта і задачы, але кожная група вырашае іх на сваім узроўні.  
“Заданні для групы  А”- гэта базавы  стандарт. Выконваючы яго, вучні 
авалодваюць  матэрыялам па прадмеце  на  ўзроўні яго ўзнаўлення. Работа з 
такім матэрыялам мае свае асаблівасці. Яна  патрабуе шматразовага  
паўтарэння, умення выдзяляць сэнсавыя групы, вычляняць галоўнае, веданне 
прыёмаў  запамінання.  
“Заданні для групы   Б”  дапамагаюць  школьнікам авалодаць тымі прыёмамі  
вучэбнай і разумовай дзейнасці, якія неабходны  для прымянення  новага  
матэрыялу.  Гэты ўзровень павялічвае аб’ём звестак па тэме, дазваляе глыбей  
зразумець асноўны  матэрыял, развівае актыўнасць школьнікаў, уключае іх у 
рашэнне праблемных  сітуацый.  
“Заданні для групы  С” прадугледжваюць  свабоднае валоданне праграмным 
матэрыялам, уздымаюць  вучняў на ўзровень  усвядомленага, творчага  
прымянення  ведаў.  

Групавыя формы работы з размеркаванымі ролямі ўнутры групы  можна  
выкарыстоўваць  на любым  этапе ўрока.  

Пры праверцы дамашняга   задання вучням прапануецца заданне, 
надрукаванае  на асобным  лісце. Напрыклад,    падкрэсліць  дзеепрыслоўі 
закончанага трывання.   Вучні перадаюць ланцужком ліст з заданнем, уголас 
чытаюць  дзеепрыслоўі,   ставяць пытанне  і агучваюць сваю думку.  Усе 
астатнія згаджаюцца або выпраўляюць памылкі.  Вучні групы Б і  С часта 
атрымоўваюць яшчэ і дадатковае заданне, якое  паспяхова  паспяваюць 
выканаць: скласці сказы, выканаць марфемны разбор.  
 Пры вывучэнні новага матэрыялу  дыферэнцыруецца для  груп   
колькасць інфармацыі, якая  ўказвае, якім шляхам  неабходна ісці для набыцця 
новых ведаў.  Напрыклад,  для групы С даецца  толькі мэта,  для групы Б -  
некаторыя пункты, на якія  абавязкова  неабходна звярнуць увагу,  для групы  
А -  падрабязная  пакрокавая інструкцыя  выканання.  
 Для стварэння сітуацыі поспеху   на  этапе  замацавання  ведаў  
падбіраюцца  розныя  заданні:  

- па ўзроўні цяжкасці. Так, вучні    групы А   выконваюць  заданні  па   
  адпрацаваным алгарытме.  Для вучняў груп В і С  да базавага задання 
дабаўляюцца дадатковыя  (згрупаваць словы, падабраць свае прыклады, 
растлумачыць лексічнае значэнне слова, падабраць сінонімы); 

- па  аб’ёме вучэбнага матэрыялу. Вучні груп В  і С  і   выконваюць,  
акрамя  асноўнага, яшчэ і дадатковае заданне, аналагічнае асноўнаму і 
аднатыпнае з ім. Неабходнасць дыферэнцыяцыі заданняў па аб’ёме 
абумоўлена розным тэмпам работы вучняў. Марудныя дзеці і дзеці з нізкім 
узроўнем навучальнасці даволі часта не паспяваюць выканаць самастойную 



работу да моманту яе франтальнай праверкі ў класе, ім для гэтага патрабуецца 
дадатковы час. Астатнія вучні затрачваюць гэты час на выкананне дадатковага 
задання, якое не з’яўляецца абавязковым для ўсіх. 

- па ступені  самастойнасці. Усе дзеці выконваюць аднолькавыя прак- 
тыкаванні, але адны гэта робяць пад кіраўніцтвам настаўніка, а другія — 
самастойна.             
Звычайна работуарганізую наступным чынам. На арыенціровачным этапе 
вучні знаёмяцца з заданнем, высвятляюць яго сэнс. Пасля гэтага вучні групы 
С, а часта і групы Б пачынаюцьсамастойнавыконвацьзаданні, а з 
вучнямігрупы Амы прадумваем спосабвыкананняабопрапанаваныўзор, 
франтальнавыконваемчасткупрактыкавання. Тыявучні, якіясутыкаюцца з 
цяжкасцямі ў рабоце, выконваюць усе заданніпадмаімкіраўніцтвам. 
У ходзе работы настаўнікі імкнуцца зацікавіць слабых вучняў нескладанымі 
заданнямі, матывуючы іх да вывучэння прадмета. Ва  ўмовах групавой  формы  
навучання  адчуваюць  сябе камфортна на ўроку   не толькі моцныя вучні, але 
і  слабыя.  Галоўнае, каб яны былі “навучаны вучыцца”.   А для гэтага 
неабходна: дакладна фармуляваць  заданні, расчляняючы іх  слабым вучням на 
часткі; размеркаваць  ролі ўнутры групы, калі таго   патрабуюць заданні; 
навучыць дзяцей  гаварыць, не баючыся памыліцца: навучыць  слухаць іншых  
і выпраўляць памылкі.  
 Арганізацыя  работы ў групах  дзяцей  з аднолькавымі адукацыйнымі 
запытамі дапамагае  рэалізаваць наступныя задачы: 
Група А  -   ліквідаваць недахопы ў ведах і ўменнях,  сфарміраваць уменні 
ажыццяўляць самастойную дзейнасць па ўзоры. 
     Група Б -    навучыць вучыцца, прымяняць веды, працаваць самастойна, 
выкарыстоўваючы гэтыя веды 
    Група С  - сфарміраваць новыя  спосабы дзеяння, уменні выконваць заданні 
павышанай складанасці.                                                                                                                                  
 Мэта групавой формы  навучання  заключаецца ў тым, каб прывесці  
патрабаванні да вучняў  у адпаведнасць  з іх магчымасцямі,  стварыць  
аптымальныя ўмовы  для навучання  і садзейнічаць    паспяховаму росту 
вучня.  Пры такім навучанні   яны набываюць  большую свабоду дзейнасці з 
правам памыліцца,  а гэта  дазваляе кожнаму вучню  прымаць  самы актыўны 
ўдзел  у  пазнавальнай дзейнасці на ўроку. Забеспячэнне ўсяго гэтагаі 
з’яўляецца   галоўнай складаючай   у павышэнні эфектыўнасці ўрока 
беларускай мовы. 
 Для  абгрунтавання эфектыўнасці  ўрокаў  роднай мовы на аснове 
выкарыстання групавой формы арганізацыі  вучэбнай дзейнасцінастаўнікамі 
былі абраны наступныя  крытэрыі: 

- узровеньвучэбнайматывацыі ; 
- узровеньпазнавальнагаінтарэсу. 

 Вучням была  прапанавана  дыягностыка вучэбнай  матывацыі (па 
Т.Д.Дубавіцкай)  у пачатку  і  па завяршэнні   дзейнасці па арганізацыі 
работы ў групах. (Дадатак 1). 

Мэта дадзенай  методыкі -  выяўленне  накіраванасці  і ўзроўню    
развіцця  ўнутранай матывацыі вучэбнай дзейнасці  вучняў   пры вывучэнні  
імі роднай мовы.  

 



Вынікі праведзенай дыягностыкі атрымаліся наступныя: 
Навучальны 

год 
Узроўні матывацыі 

Нізкі Сярэдні Высокі 
2018/2019 14 54 % 10 38 % 2 8 % 
2019/2020 8 31 % 12 46 % 6 23 % 
   Яшчэ вучням  была прапанавана  Дыягностыка ўзроўню пазнавальнага  
інтарэсу(  па Г. І. Шчукінай, Т. І. Шамавой) (Дадатак 2) 
 
Вынікі  дыягностыкі  атрымаліся наступныя: 
Навучальны 

год 
Узроўні пазнавальнага інтарэсу 

Нізкі Сярэдні Высокі 
2019/2020 10 38 % 12 46 % 4 16 % 
2020/2021 4 15 % 13 50 % 9 35 % 

 
Вынікі дыягностык і назіранні  паказваюць,  што ўзровень  пазнавальнага  
інтарэсу і ўзровень вучэбнай матывацыі вучняў павысіліся, што з’яўляецца  
адной  з падстаў  меркаваць пра   павышэнне   эфектыўнасці   ўрока  
беларускай мовы   на аснове выкарысання групавой  формы  арганізацыі  
вучэбнай дзейнасці. Асаблівасцю  павышэння  эфектыўнасці ўрокаў 
беларускай  мовы на сучасным этапе з’явілася і яе накіраванасць не толькі на 
дзяцей, якія патрабуюць увагі, але і на адораных вучняў. 

Урокі з выкарыстаннем работы ў групах – гэта ўрокі сумеснага пошуку, 
гэта навучанне, якое праектуецца ў адпаведнасці з узроўнем падрыхтоўкі і 
здольнасцямі кожнага вучня. Настаўнік працуе над тым, каб на кожным уроку 
кожны вучань авалодваў, а потым з узрастаючай ступенню самастойнасці 
выкарыстоўваў  эфектыўныя спосабы здабывання ведаў. Выкарыстанне 
групавой формы арганізацыі вучэбнай дзейнасці дазваляе вучню авалодваць 
агульным спосабам дзеянняў па засваенні прадметных ведаў, садзейнічае 
развіццю камунікатыўных уменняў школьнікаў, актыўнаму ўключэнню ў 
працэс навучання, вынікам чаго з’яўляецца павышэнне якасці навучання. 

Дадатак 1                              
  Прачытайце  кожнае  выказванне  і пазначце  свае  адносіны да  школьнага 
прадмета -  беларускай мовы,  паставіўшы насупраць наступныя  абазначэнні: так 
(++); напэўна, так, (+); напэўна, не  (-), не (--). 
1. Вывучэнне дадзенага прадмета дае мне магчымасць даведацца шмат 
патрэбнага для сябе, праявіць свае здольнасці. 
 2. Вывучаемы прадмет для мяне з’яўляецца цікавым, і я хачу ведаць як мага 
больш.  
3. Пры вывучэнні дадзенага прадмета мне дастаткова тых ведаў, якія я 
атрымліваю на ўроках.  
4. Вучэбныя заданні па дадзеным прадмеце не з’яўляюцца для мяне цікавымі, я 
іх выконваю, бо гэтага патрабуе ад мяне настаўнік.  
5. Цяжкасці,  якія  ўзнікаюць пры вывучэнні  дадзенага прадмета,  робяць яго 
для мяне  яшчэ больш   цікавым.  
6. Пры вывучэннні  дадзенага  прадмета, акрамя  дапаможнікаў  і 
рэкамендаванай  літаратуры,  самастойна чытаю дадатковую літаратуру 
7. Лічу, што цяжкія тэарэтычныя пытанні па дадзеным прадмеце    можна было б 
і не вывучаць.  
8. Калі нешта не атрымоўваецца па дадзеным прадмеце, імкнуся разабрацца   і 
дайсці да сутнасці.  



9. На ўроках па дадзеным прадмеце ў мяне часта бывае такі стан, калі                                                               
“зусім не хочацца вучыцца”. 
10. Актыўна працую і выконваю заданні толькі пад кіраўніцтвам настаўніка. 
11. Матэрыял, які вывучаецца па дадзеным прадмеце,  з цікавасцю   абмяркоўваю  
ў вольны час  са сваімі  сябрамі  і аднакласнікамі. 
 12. Імкнуся самастойна  выконваць  заданні  па дадзеным прадмеце, не люблю, 
калі мне падказваюць. 
13. Па магчымасці імкнуся спісаць ў сяброў або   прашу выканаць заданне за 
мяне.  
14. Лічу, што ўсе веды па прадмеце з’яўляюцца карыснымі і па магчымасці трэба 
ведаць па гэтым прадмеце як мага больш.  
15. Адзнака па гэтым прадмеце мне патрэбна больш за веды.  
16. Калі я дрэнна падрыхтаваны да ўрока, то асабліва не хвалююся. 
17. Мае інтарэсы і захапленні ў вольны час звязаны з дадзеным прадметам. 
18. Дадзены прадмет даецца мне цяжка, і я прымушаю сябе выконваць вучэбныя 
заданні.  
19. Калі па хваробе ці іншых прычынах я прапускаю ўрокі, то гэта мяне не 
засмучае.  
20. Пры магчымасці я б выкіну ў гэты прадмет са школьнай праграмы.  
   Апрацоўка дыягностыкі   адбывалася  згодна  з ключом, дзе  “так”  абазначае  
станоўчыя  адказы, а “не” – адмоўныя (  так: 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19 ;   Не: 3, 4, 
7, 9, 10, 13, 15, 16, 18,20; за кожнае супадзенне  налічваецца бал).  

0 – 5 балаў – нізкі ўзровень матывацыі; 
6 – 14 балаў – сярэдні ўзровень  матывацыі;  
15 – 20 балаў –высокі ўзровень матывацыі. 

Дадатак 2 
№ Крытэрыі  А Б В 

1. З якім настроем  ты ідзеш 
на ўрок? 

з задавальненнем  бо патрэбна неахвотна 

2.  Ці намагаешся ты  
зразумець матэрыял  і  
шмат паспець за ўрок? 

рэдка заўсёды як  атрымоў-
ваецца 

3. Ці гатовы ты адразу  
задаць  пытанне 
настаўніку, каб 
удакладніць незразумелы                     
матэрыял? 

не задаю 
пытанняў 

рэдка  задаю   заўсёды 

4. Як ты  дзейнічаеш   пры 
ўзнікненні  немагчымасці  
знайсці адказ  па пэўнае 
заданне ? 

запішу  адказ  
пасля праверкі 
правільнасці 
выканання 

падніму руку, 
каб рашаць 
каля дошкі 

 спытаю  ў 
аднакласнікаў 

5. Ці адразу ты   карыстаешся 
дапамогай   ншых? 

адразу спачатку паду- 
маю сам, а калі 
не атрымаецца, 
прашу дапамогі 

не  выкарыстоў 
ваю дапамогу 
нават  калі не 
атрымоўваецца 

6. Як рэгулярна ты 
выконваеш дамашняе 
заданне самастойна? 

часта нячаста  заўсёды 

7. Ці важна  для цябе   якасць  
і самастойнасць  пры 
выкананні  дамашняга  
задання? 

галоўнае, каб у 
сшытку было 
рашэнне 

я запісваю 
толькі  сваё 
рашэнне, што 
не атрымоўвае- 
цца, тое і не 

намагаюся 
выканаць усё 
заданне  самас- 
тойна, знайсці   
адказы на  ўсе 



рашаю пытанні з 
настаўнікам або 
вучнямі 

8. Колькі  часу табе патрэбна 
для  выканання  дамашняга 
задання? 

 каля паўгадзіны не менш 
гадзіны 

больш за гадзіну 

9.  Прыйшоўшы  са школы,  
ты адразу выконваеш  
дамашняе заданне  ці 
пасля адпачынку? 

адразу выконваю 
ўсе дамашнія 
заданні, каб  
потым займацца 
сваімі справамі 

як атрымаецца  стараюся  
выконваць 
дамашняе 
заданне  пасля 
адпачынку,   
чаргуючы   са 
сваімі справамі 

Падлік  вынікаў   праводзіўся па табліцы 

№  А Б В 

1 3 2 1 

2 2 3 1 

3 1 2 3 

4 1 3 2 

5 2 3 1 

6 2 1 3 

7 1 2 3 

8 3 2 1 

9 2 1 3 

 
Адпаведна атрымоўваецца : 9 – 13 балаў –нізкі  ўзровень пазнавальнага інтарэсу;  
 14 – 20 балаў – сярэдні ўзровень;  21 – 27 балаў– высокі ўзровень.  
 


