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Ад аўтара

На сучасным этапе развіцця грамадства арыентацыя на поспех вы-
ступае як неабходная ўмова пабудовы любой эфектыўнай педагагічнай 
сістэмы. 

Адным з фактараў паспяховасці як настаўніка ў выкладанні, так  
і вучня ў навучанні выступае спраектаванае адукацыйнае асяроддзе як 
працэс узаемадзеяння суб’ектаў адукацыі, іх самарэалізацыі з улікам 
магчымасцей асобы. Ператвараючы адукацыйнае асяроддзе ў цэласную 
сістэму, якой можна кіраваць, праектаванне садзейнічае развіццю вучняў, 
эфектыўнаму навучанню, рэалізацыі асобаснага патэнцыялу. Педагог 
атрымлівае, такім чынам, магчымасць лагічна вывесці сістэму дзеянняў, 
убачыць і сфармуляваць актуальныя запатрабаванні і задаволіць іх, праг-
назаваць адукацыйны працэс, выяўляючы або папярэджваючы праблемы 
ў сферы адукацыі, эфектыўна кантраляваць, аптымізаваць прафесійнае 
ўздзеянне. 

Па словах Э. Севруса, «большасці з нас запамінаецца не тое, чаму нас 
вучаць, а тое, як вучаць» [66; 204]. Пасля заліковага ўрока па педагагічнай 
практыцы ў інстытуце мой кіраўнік заўважыў: «Урок моцны, метадычна 
граматны. Але дзе вучням будзе цікава, калі ў цябе на твары напісана, 
што табе самой нецікава?» Мабыць, гэта і стала для мяне адпраўным 
пунктам пошукаў таго, што запомнілася б, гэта значыць, «цікава» спраек-
таванага адукацыйнага асяроддзя. 

Асноўны змест зборніка складаюць нетрадыцыйныя формы наву-
чання і сучасныя адукацыйныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы  
і літаратуры.

Модульная тэхналогія прадстаўлена распрацоўкай па тэме «Правапіс 
н (нн) у прыметніках», скіраванай на самастойную фармулёўку правіла 
на аснове назірання за моўнымі з’явамі і выкананне рознаўзроўневых 
заданняў пры магчымасці вучняў самім выбраць узровень складанасці.

Дальтан-заданні «Даданыя члены сказа», «Лексічнае значэнне сло-
ва. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы», «Лексіка», як заўважыла 
настаўніца С. І. Лявоненка, дазваляюць павялічыць працэнт актыўнай 
дзейнасці самога вучня на ўроку і вучыць эфектыўна і творча праца-
ваць самастойна, у пары, групе, вылучаць істотнае, абагульняць, працу-
ючы з рознымі крыніцамі інфармацыі, прымяняць веды ў нестандартнай 
сітуацыі. 

Гульнёвыя тэхналогіі праз элемент спаборніцтва актывізуюць асо-
бу вучня, фарміруюць культуру зносін з аднакласнікамі, у займальнай 
форме дазваляюць вырашаць дыдактычныя задачы ўрока, садзейнічаюць 
выхаванню пазнавальных інтарэсаў. Гульнёвыя тэхналогіі могуць 
выкарыстоўвацца пры тлумачэнні новай тэмы і паўтарэнні, у час абагуль-
нення і сістэматызацыі, праверкі і ацэнкі ведаў вучняў, як самастойны 
ўрок ці яго частка (гульня «Лато» па раздзеле «Прыметнік», гульня «Азар-
тны тузін» па літаратуры ў 9 класе). 
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Тэхналогія педмайстэрняў (педмайстэрня «Прыгажосць» па паэме 
Я. Купалы «Бандароўна»), ствараючы ўмовы для свабоднага выбару віду 
дзейнасці і спосабаў прадстаўлення вынікаў працы, садзейнічае развіццю 
творчых здольнасцей, вобразнага мыслення, камунікатыўных навыкаў 
вучняў.

Інфармацыйныя тэхналогіі — якія выкарыстоўваюць тэхнічныя 
сродкі навучання (у вузкім сэнсе — камп’ютар). 

З пункту гледжання выкарыстання камп’ютарнай тэхнікі на ўроках 
беларускай мовы і літаратуры ў зборніку прадстаўлены формы: 

•  дэманстрацыйныя («Максімавы прысады» (па біяграфіі М. Гарэц-
кага), «Быў. Ёсць. Буду» (па біяграфіі У. Караткевіча), вывучэнне 
верша У. Караткевіча «Дзе мой край», «З майго падарожжа на На-
рач» (вывучэнне тэмы «Лічэбнік як часціна мовы»), «Падарожжа 
ў Бярэзінскі запаведнік» (вывучэнне тэмы «Скланенне лічэбнікаў 
5—20, 30»), якія валодаюць значнымі магчымасцямі для развіцця 
камунікатыўных навыкаў, разлічаныя на працяглае маналагічнае 
выступленне паводле слайдаў прэзентацыі на аснове папярэдняй 
падрыхтоўкі вучняў, маюць магутны эстэтычны, грамадзянска-па-
трыятычны патэнцыял за кошт спецыяльна падабраных тэкстаў, 
стымулююць на стварэнне ўласных выказванняў па тэме ўрока;

•  камп’ютарнага тэсціравання (гульня «Хто жадае стаць выдатнікам» 
па тэме «Акцэнталагічныя нормы», тэсты па аповесцях М. Лужаніна 
«Добры хлопец Дзік», М. Лынькова «Пра смелага ваяку Мішку»), 
якія дазваляюць не толькі хутка ацаніць вынік працы, ажыццяўляць 
паўрочны і выніковы кантроль ведаў, але і ўмацоўваюць адварот-
ную сувязь «настаўнік — вучань», даючы інфармацыю пра тэмы, не  
ў поўнай меры засвоеныя вучнямі;

•  форма канструявання (стварэнне вучнямі прэзентацый з далей-
шай абаронай і прадстаўленнем свайго праекта «Прэзентацыя 
зборніка Ніла Гілевіча»), якая спрыяе фарміраванню больш высока-
га ўзроўню самаадукацыйных і камунікатыўных навыкаў, уменняў 
арыентавацца ў вялікім аб’ёме інфармацыі, абагульняць, вылу-
чаць сутнаснае, рабіць вывады, садзейнічае павышэнню ўзроўню 
ўспрымання інфармацыі, дае дадатковую матывацыю вывучэн-
ня прадмета, павышае самаацэнку вучняў, бо ўменне працаваць  
з камп’ютарам з’яўляецца адным з элементаў сучаснай маладзёж-
най культуры. 

Такім чынам, праяўляючы творчасць падчас навучання, школьнікі, 
безумоўна, растуць, атрымліваючы эмоцыі для самаразвіцця і паспяхо- 
васці. А на педагога, які імкнецца да поспеху ў выкладанні, усклада-
ецца сур’ёзная адказнасць за ўмелы выбар і прымяненне тых формаў  
і тэхналогій, якія найбольш адпавядаюць зместу і мэтам вывучэння 
прадмета, садзейнічаюць гарманічнаму развіццю вучняў з улікам індыві- 
дуальных асаблівасцей. 
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