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Выкарыстанне інтэрактыўных метадаў навучання для 

фарміравання і развіцця літаратурна-творчых здольнасцей вучняў V-VIII 
класаў на ўроках беларускай літаратуры 

 
У час інфарматызацыі грамадства дзеці не праяўляюць цікавасці да 

чытання мастацкай літаратуры, аддаюць перавагу больш лёгкім і даступным 
відам дзейнасці, якія не патрабуюць аналітычнага падыходу. Каб сэканоміць 
час, дзеці часта чытаюць павярхоўна, не ўдзяляючы асаблівай увагі апісанням 
прыроды, знешнасці чалавека, аўтарскім адступленням і разважанням. Гэта 
прыводзіць да неўсвядомленага разумення зместу, ідэі твора, адсутнасці 
паўнаты створанай аўтарам карціны. У працэсе чытання многія беларускія 
словы дзеці  не разумеюць, яны проста іх прапускаюць. 

З другога боку, згодна праграме па беларускай літаратуры, галоўная 
мэта навучання прадмету – далучэнне вучняў да мастацтва слова, 
фарміраванне мастацкага мыслення, чытацкай і маўленчай культуры, 
выхаванне асобы з выразна выяўленымі творчымі схільнасцямі, здольнай 
успрыманне прыгожага выкарыстаць для выпрацоўкі стымулу маральнага, 
інтэлектуальнага і духоўнага развіцця. 

Недастаткова сфарміраваная чытацкая граматнасць, слабая развітасць 
літаратурных здольнасцей вучняў ставіць перад настаўнікам важныя пытанні: 
якім чынам сфарміраваць і павысіць літаратурны інтарэс у працэсе навучання? 
Якімі метадамі навучання неабходна карыстацца ў педагагічнай дзейнасці, каб 
развіваць творчасць вучняў? 

Лічу, што для ажыццяўлення паспяховай дзейнасці па фарміраванню і 
развіццю літаратурна-творчых здольнасцей вучняў на ўроку літаратуры перш 
за ўсё неабходны пэўныя ўмовы: стварэнне ўнутранай матывацыі вучняў, 
падтрымка і заахвочванне з боку настаўніка, стварэнне сітуацыі поспеху, 
разнастайнасць метадаў і формаў працы, творчых заданняў, самастойнасць 
вучняў у творчай дзейнасці. 

 Наступны мой крок – адаптацыя выбраных метадаў у адпаведнасці са 
спецыфікай вучэбнага прадмета ”Беларуская літаратура“. Прыдатнымі могуць 
быць многія інтэрактыўныя метады. Але выбар залежыць ад задач, якія 
рэалізоўваюцца на ўроку, ад узроўню падрыхтаванасці вучняў.  

Знаходзячыся ў пошуку вырашэння праблемы фарміравання і развіцця 
літаратурна-творчых здольнасцей, апрабіравала інтэрактыўныя метады 
навучання на розных этапах урока. Гэта дапамагло зрабіць працэс навучання 
больш асэнсаваным, лагічна завершаным, пазітыўна афарбаваным і больш 



эфектыўным. Пры арганізацыі вучэбнай дзейнасці ўлічваю ўзроставыя 
асаблівасці вучняў, іх вопыт, здольнасці, у некаторых класах нават даю 
заданні для папярэдняй падрыхтоўкі. На адным уроку выкарыстоўваю 1-2 
інтэрактыўныя метады. Для ажыццяўлення кантролю за ходам працэсу 
навучання вызначаю хранаметраж, ролю ўдзельнікаў, рыхтую пытанні і 
магчымыя адказы. 

Так, на арганізацыйным этапе ўрока стараюся стварыць спрыяльную 
атмасферу для паспяховай дзейнасці. З гэтай мэтай выкарыстоўваю 
“камунікатыўную атаку”:  метады “Падары камплімент”, “Пажаданні  суседу”, 
“Прагноз надвор’я” і іншыя. Падрабязней спынюся на апошнім. 

Метад ”Прагноз надвор’я“ прымальны для любога ўзросту. Прапаную 
вучням расказаць і пазначыць на графіку (восі – тэмпература душэўнага стану 
і нумар удзельніка) свой эмацыянальны стан праз ”прагноз надвор’я“. Выбар 
вучнямі аргументуецца. Напрыклад, так разважаюць пяцікласнікі: ”Мне сёння 
цёпла і ўтульна, таму што вечарам я еду ў Брэст да таты і выхадныя правяду з 
ім“. ”А мне цёпла і радасна, таму што была фізкультура і перапаўняюць 
станоўчыя эмоцыі…“ Хтосьці радуецца сустрэчы з бабуляй і часу, 
праведзенаму ў яе кампаніі, а хтосьці цудоўна сябе адчувае, таму што з 
нецярпеннем чакае слоўнікавага дыктанта. Падводзячы вынік, абавязкова 
адзначаю, што кожны з нас індывідуальнасць, кожны мае права на свой 
настрой, на свой душэўны стан і пабудаваны графік пацверджанне таму. 
Дадзены метад дапамагае не толькі актывізаваць дзейнасць вучняў, але і 
атрымаць дадатковую інфармацыю пра настрой класа і гатоўнасць кожнага 
вучня да працы. 

На этапе актуалізацыі ведаў для ўключэння вучняў у сумесную 
дзейнасць і стварэння станоўчай матывацыі выкарыстоўваю метады ”Хто? 
Што?“, ”Алітэрацыя імя“. Апошні метад прадуктыўна быў выкарастаны мною 
на ўроку пасля вывучэння ”Падслуханай казкі“ Андрэя Федарэнкі. На 
папярэднім уроку вялася слоўнікавая работа (вучні складалі руска-беларускі 
слоўнік назваў кветак), цікава было праверыць, як вучні запомнілі беларускія 
назвы. Кожны вучань павінен даць дадатковую характарыстыку да свайго імя 
(слова павінна пачынацца з той жа літары, што і імя). Напрыклад, Аляксандра 
– аксамітка, Надзея – незабудка, Лена – лілея, Паліна – пралеска, Цімафей – 
цюльпан і г.д.  

На этапе праверкі дамашняга задання ў V класе пры вывучэнні аповесці 
Міхася Лынькова ”Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў“ 
арганізую працу ў парах і ў групах (4-5 чалавек), звяртаюся да метада 
”Інтэрактыўная гульня“. На папярэднім уроку вучні атрымалі дамашняе 
заданне скласці тэст на тэму ”Уважлівы чытач“. Наколькі дасканала быў 
прачытаны твор правяраю ў час узаемаапытвання. Кожны вучань прапануе ў 
сваёй групе прайсці тэст. Пасля завяршэння працы група вызначае самага 
ўважлівага чытача. Вучні, як правіла, сур’ёзна ставяцца да пастаўленай перад 
імі задачы і даюць даволі аргументаваныя каментарыі. Праца разлічана 
прыкладна на 7-10 мінут.  



Дзеці ўваходзяць у свет, створаны пісьменнікам, асэнсоўваюць твор, 
абапіраючыся на ўласны вопыт ці вопыт вядомы ім. Працуючы з тэкстам, 
вучні чытаюць твор, пераказваюць прачытанае, шукаюць мастацкія дэталі, 
выяўленчыя сродкі і раскрываюць іх ролю у тэксце. Таму на этапе тлумачэння 
новага матэрыялу: пры першасным знаёмстве з творам, выяўленні ўспрымання 
прачытанага, на арыентацыйных занятках і ў час аналізу твора, 
характарыстыкі герояў – прымяняю метады ”Алітэрацыя паняцця“, ”Завяршы 
фразу“, ”Калі б я быў…“, ”Бура прапаноў“. На этапе замацавання вывучанага 
звяртаюся да такіх метадаў, як ”Мазаіка“, ”Алфавіт“, ”Складаем апавяданне“, 
”Асацыяцыі“, ”Мінута гаварэння“, ”Лагічны ланцужок“. 

Напрыклад, на ўроку літаратуры ”Духоўны свет чалавека і прыроды“ ў 
VIII класе выкарыстоўваю метад ”Мазаіка“. У аснове працы – тэкст, які 
дзеліцца згодна сэнсавых частак, з якімі вучні будуць працаваць у групах на 
працягу 5-10 мінут. Кожная група атрымлівае заданні да пэўнай часткі. Вынікі 
сваёй працы прэзентуе. Абавязковая ўмова, каб кожны ўдзельнік групы 
прапрацаваў адно з заданняў самастойна, прэзентаваў яго ў групе, а потым 
прыняў удзел у выніковай прэзентацыі. 

Самы просты па арганізацыі, даступны для выкарыстання сярод вучняў 
розных узростаў метад ”Бура прапаноў“. Так, у V класе на ўроку літаратуры па 
вывучэнню верша Петруся Броўкі ”Кропля“ прапаную вучням прачытаць 
назву твора і выказаць свае гіпотэзы пра змест твора. З тэкстам  вучні яшчэ не 
знаёмы. Варыянты прапаноў запісваюцца на дошцы. Пасля знаёмства з 
тэкстам робіцца выбар тых прапаноў, якія адпавядаюць зместу твора, адказ 
трэба абгрунтаваць прыкладамі з тэксту. 

Метад увасаблення ”Калі б я быў…“ ставіць перад вучнем задачу 
ўвасобіцца ў вобраз, зліцца са з’явай прыроды, стаць часткай яе і тым самым 
глыбей пазнаць твор. На этапе замацавання вывучанага ў VIII класе пры 
вывучэнні аповесці В. Быкава ”Жураўліны крык“ прапанавала вучням увайсці 
ў ролю салдата, уявіць сябе ў акопе, расказаць свае пачуцці. 

Калі неабходна заклікаць вучняў да роздуму, актывізаваць разумовую 
дзейнасць, актуалізаваць тэарэтычны матэрыял, выкарыстоўваю метад 
”Мінута гаварэння“. На ўроку літаратуры ў V класе пры вывучэнні ўрыўка 
”Песня ляснога жаваранка“ Якуба Коласа выкарыстала гэты метад на этапе 
замацавання ведаў пра мастацкія сродкі.  

Прымяненне згаданых вышэй метадаў паказвае, што ў вучняў 
развіваецца  ўяўленне, фантазія, эмпатыя, назіральнасць, асацыятыўнае 
мысленне, фарміруюцца моўныя здольнасці. 

На рэфлексійным этапе ўрока працую з метадамі ”Памяняемся месцамі“, 
”Завяршы фразу“, ”Ключавое слова“, якія дазваляюць вучню выявіць узровень 
авалодання навыкамі і ўменнямі, ацаніць  стан сваёй эмацыянальна-
пачуццёвай сферы. Метад ”Ключавое слова“ знайшоў адлюстраванне на ўроку 
”Пейзажная лірыка і духоўны свет чалавека“ ў VIII класе. 

Мой вопыт паказаў, што ёсць метады, якія можна выкарыстоўваць на 
розных этапах урока. 



Прымяненне метада ”Завяршы фразу“ бывае прадуктыўным і на 
матывацыйным этапе, і ў час аналізу твора, і на этапе рэфлексіі.Напрыклад, 
урок у VII класе па вершы Дануты Бічэль ”Роднае слова“ пачынаю з прытчы 
”Аднойчы цар размаўляў з мудрацом“, якую дачытваю не да канца. Прапаную 
вучням прадоўжыць думку. Пасля іх выказванняў зачытваю арыгінал. Дадзены 
прыём дапамагае ўвесці вучняў у тэму ўрока.  

У VII класе пры вывучэнні артыкула Цёткі ”Шануйце роднае слова!“ на 
этапе замацавання вывучанага прапаную прадоўжыць выраз ”Родная мова, 
як…“ З гэтага выразу павінен пачынацца кожны новы радок. Дадзеная творчая 
праца патрабуе ад вучняў актуалізацыі ведаў па тэме ”Параўнанне як мастацкі 
сродак“, акрамя гэтага патрэбна яшчэ і аргументаваць свой выбар. І на 
прыкладзе створанага вучнем тэксту знаёмлю з паняццем анафара. 

Па форме арганізацыі дзейнасці вучняў метад ”Майстэрня будучыні“ 
ўяўляе спалучэнне індывідуальнай, групавой і франтальнай дзейнасці. Праца 
на ўроку ідзе ў некалькі этапаў: этап крытыкі, этап канструявання ідэальнай 
мадэлі, этап рэальных дзеянняў і рэфлексійны этап. Так, на ўроку ў VIII класе 
пры вывучэнні верша Максіма Танка ”Шчасце“ на матывацыйным этапе 
прапаную вучням адказаць на пытанне: ці многа яны бачылі шчаслівых 
людзей? Затым прашу вызначыць складнікі шчасця. На наступным этапе 
работы прапаную заданне ў групах: скласці формулу шчасця шчаслівай дачкі, 
шчаслівага вучня, шчаслівай сям’і. Варыянты адказаў: ”Здаровая сям’я + 
любоў бацькоў + сябры = шчаслівая дачка“, ”(Здароўе + выдатныя адзнакі) 
памножыць на цудоўны настрой і падзяліць на радасць бацькоў = шчаслівы 
вучань)“. Калі формула гатова, прапаную рэальныя дзеянні: вызначыць 
канкрэтныя крокі, якія можна зрабіць ужо зараз, каб быць шчаслівым. На 
рэфлексійным этапе кожны зробіць самаацэнку сваёй дзейнасці на ўроку. 

Метад ”Інтэрактыўная гульня“ падразумявае стварэнне практычнай 
сітуацыі і сістэмы ўзаемаадносін, актывізацыі вучэбнай дзейнасці. 
Напрыклад,на ўроку ”У свеце прыгожага“ ў V класе я выкарыстала гульню 
”Сустрэча з іншапланецянінам“. Пяцікласнікі завочна вялі размову з 
іншапланецянінам, пераконвалі яго ў тым, што і дождж, і снегапад, і лісцвяная 
мяцеліца – з’явы ўнікальныя, прыгожыя. Свае ўласныя міні-тэксты суадносілі 
з аўтарскімі. У працэсе ўзнавілі свае веды пра мастацкія сродкі, іх ролю ў 
створанай аўтарам карціне. У якасці дамашняга задання вучні атрымалі 
творчае заданне: напісаць замалёўку ў школьную газету на адну з 
прапанаваных тэм: ”У свеце прыгожага“, ”Восень-чараўніца“. 

Творчая праца на ўроках часта выходзіць за межы ўрока і працягваецца 
ў пазакласнай дзейнасці, у прыватнасці, у рабоце паэтычнага клуба 
”Альтанка“. Мяне радуе тое, што вучні зацікавіліся беларускай літаратурай, 
палюбілі мастацкае слова. І як вынік – іх творчыя праекты ”У палоне паэзіі“, 
”Кветкавыя фантазіі“, ”Восень“ у маім горадзе“, ”Вальс сняжынак“, ”Нізкі 
паклон вам, салдаты вайны“. Павышэнню матывацыі да творчай дзейнасці 
садзейнічае прэзентацыя твораў на старонках часопісаў 



”Маладосць“,”Бярозка“, ”Качели“, газет ”Народная трыбуна“, ”Янаўскі край“, 
”Устами гимназиста“. 

Пры карыстанні інтэрактыўнымі метадамі цяжка спрагназаваць 
канчатковы вынік працы. Трэба быць гатовым да таго, што  працу 
суправаджае своеасаблівая творчая раскаванасць, якая часам стварае шумавы 
эфект. Інтэрактыўныя метады бываюць даволі аб’ёмныя ў храналагічных 
рамках, таму часам мэтазгодна прымяняць толькі некаторыя прыёмы. Не 
кожны ўрок можна правесці ў такім інтэрактыўным рэжыме. Тым не менш, 
выкарыстанне інтэрактыўных метадаў дае эфектыўнасць, калі сістэмна 
падыходзіць да працы, калі прытрымлівацца ўмоў, што ствараюць атмасферу 
добразычлівасці, узаемапавагі. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


