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У СВЯТЛЕ ПЕРАЕМНАСЦІ,
ДЫЯЛОГУ І СУПРАЦОЎНІЦТВА

Вучэбна�метадычны дапаможнік «Беларуская літаратура ў
8 класе» адпавядае зместу і логіцы размяшчэння матэрыялу ў
вучэбным дапаможніку. У VIII класе працягваецца тое ж кан�
цэптуальна адметнае літаратурнае навучанне, што было і ў па�
пярэдніх класах, толькі цяпер вывучэнне мастацкіх твораў ад�
бываецца ў святле іх родава�жанравай спецыфікі.

Пераемнасць, варыятыўнасць, арыентацыя на творчы ха�
рактар навучання — галоўныя прынцыпы, якія склалі аснову рас�
працаваных намі праектаў урокаў літаратуры. Сапраўднымі
ўрокамі яны стануць толькі ў працэсе рэалізацыі іх настаўнікам
у канкрэтным адукацыйным працэсе. Таму яшчэ адна асаблі�
васць прадстаўленых матэрыялаў — разлік на супрацоўніцтва
з настаўнікам.

Пад пераемнасцю мы разумеем не толькі закладзеную ў ву�
чэбнай праграме і вучэбным дапаможніку сістэму чытацкіх і
тэарэтыка�літаратурных уяўленняў вучняў або пераемнасць ма�
стацка�літаратурных традыцый беларускай і сусветнай літара�
тур, але найперш сістэму ведаў і ўяўленняў, якія вызначаны
айчыннымі нарматыўнымі дакументамі. Паступовае, з класа ў
клас, назапашванне вучнямі эстэтычных меркаванняў пра
тэматычную і жанравую адметнасць літаратурных твораў, пра
разнастайнасць характараў літаратурных герояў, пра выраз�
насць і вобразнасць роднага слова — усё гэта ўваходзіць у
паняцце пераемнасці навучання. Яна рэалізуецца ў пастаянным
вяртанні да навучальнага матэрыялу, які засвойваўся ў папя�
рэдніх класах, і ў бачанні перспектывы вывучэння літаратуры
ў тэарэтыка�гістарычным аспекце ў наступных класах.
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Прынцып варыятыўнасці складае сёння аснову гуманітар�
ных, асобасна арыентаваных тэхналогій і выяўляецца ў заха�
ванні права на выбар настаўніка як асобных, прапанаваных у
дапаможніку прыёмаў арганізацыі дзейнасці падлеткаў на
ўроку і пры падрыхтоўцы да яго, так і варыянтаў правядзення
ўсяго ўрока. Прынцып варыятыўнасці паслядоўна ўвасобіўся
ў матэрыялах да вывучэння лірычных і ліра�эпічных твораў.
Так, напрыклад, амаль да кожнага ўрока рэкамендуюцца апера�
джальныя заданні на выбар вучняў і прапануецца даведачная
інфармацыя на выбар настаўніка. У структуры ўрокаў апера�
джальныя заданні даюцца на пачатку прапанаванага зместу.
Настаўнік вольны выкарыстоўваць іх на любым этапе ўрока,
тады, калі палічыць гэта найбольш мэтазгодным.

Прынцып уліку родава�жанравай спецыфікі праграмных
твораў выяўляецца ў тым, што менавіта літаратурны твор ва
ўсім багацці сваіх дачыненняў да жыцця, ва ўсёй мастацкай не�
паўторнасці (а не біяграфія пісьменніка, не пэўнае тэарэтыка�
літаратурнае паняцце або мастацкі прыём) займае галоўнае
месца на ўроку. Жанравы аспект — адна з вядучых асаблівасцей
мастацкай спецыфікі твора, якая дазваляе не толькі пазнаёміць
вучняў з рознымі спосабамі адлюстравання жыцця ў лірыцы,
эпасе, драме, але і паглыбіць іх веды пра такія паняцці, як тэ�
ма, праблема, ідэя твора, пейзаж, партрэт, аўтарская харак�
тарыстыка, дапамагчы вучням спасцігнуць асаблівасці лірыкі —
надзвычай складанага і спецыфічнага літаратурнага роду.

Разам з тым пры ўсёй значнасці родава�жанравага аспекту
вывучэння літаратуры ў VIII класе ён не перакрывае сабой цэлас�
нага асобаснага чытацкага падыходу да мастацкага тэксту з
усімі яго выхаваўча�пазнавальнымі магчымасцямі. Таму пры
распрацоўцы кожнага этапа ўрока, кожнай навучальнай сітуа�
цыі ўлічваўся ўвесь маральна�эстэтычны патэнцыял літаратур�
нага твора (які выяўляецца праз сюжэт, кампазіцыю, сістэму
вобразаў, аўтарскую пазіцыю, вобразна�выяўленчыя сродкі маў�
лення), а таксама зацікаўленасць вучняў (тэматыкай, прабле�
мамі, персанажамі, жанрам), іх жаданне дасягнуць найлепшых
вынікаў у навучанні.

Вядома, што падлеткі з іх нястрымнай прагай да самастой�
насці і асобаснага самасцвярджэння не надта схільныя слухаць
доўгія тлумачэнні або выконваць працяглую па часе працу толь�
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кі таму, што яны патрэбныя для атрымання трывалых ведаў.
Ім больш даспадобы частая змена дзейнасці або творчыя яе
віды: чытанне па асобах, драматызацыя, параўнанне (фраг�
ментаў тэксту, мастацкіх вобразаў, твораў розных аўтараў або
жанраў і інш.), выбар правільнага варыянта адказу сярод ін�
шых у тэставых заданнях, спроба самастойна скласці некалькі
вершаваных радкоў, страфу або верш і г. д. Такую магчымасць
найбольш хутка выявіць свае здольнасці і дасягнуць поспеху
даюць тэставыя заданні з іх разлікам на элемент спаборніцтва,
разнастайнае выкарыстанне (для франтальнага апытвання,
працы па групах, індывідуальных самастойных заданняў, пра�
межкавага і выніковага кантролю), з арыентацыяй на самапра�
верку.

Прапаноўваючы для выкарыстання на ўроках шэраг тэста�
вых заданняў, мы разлічвалі на творчы характар літаратурнага
навучання і ў першую чаргу на педагагічную творчасць, бо толь�
кі ў творчага настаўніка вучні свабодна выяўляюць сябе як чы�
тачы і як асобы. Свабода творчай рэалізацыі чытацкіх зацікаў�
ленняў, літаратурных здольнасцей і магчымасцей, маральных
запатрабаванняў вучняў — гэта і ёсць найлепшая ўмова паспя�
ховага літаратурнага навучання, набыцця кожнай асобай гума�
ністычных каштоўнасных арыентацый.

Óðîê 1. ÓÂÎÄÇ²ÍÛ. Ë²ÒÀÐÀÒÓÐÀ ßÊ Â²Ä ÌÀÑÒÀÖÒÂÀ,
×ÀËÀÂÅÊ ßÊ ÃÀËÎ¡ÍÛ ÀÁ’ÅÊÒ Ë²ÒÀÐÀÒÓÐÛ

Чалавек — гэта цэлы свет.

Кузьма Чорны

М э т ы  ў р о к а: аднавіць веды вучняў аб літаратуры як
мастацтве слова, аб паэзіі і прозе як спосабах паказу жыцця;
увесці паняцце пра роды літаратуры — эпічны, лірычны і дра�
матычны; пазнаёміць з новым вучэбным дапаможнікам.

ПРЫКЛАДНЫ ЗМЕСТ І СТРУКТУРА ЎРОКА

Працягваючы знаёмства з асаблівасцямі мастацкай літара�
туры, на першым уроку настаўнік зазначыць, што ў VIII класе
вучні пазнаёмяцца з новымі імёнамі і творамі, паглыбяць свае
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