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Cëння мы добра ўсведамляем значнасць абнаўлення форм i метадаў 

навучання i выхавання, звязваючы гэтыя працэсы з неабходнасцю 

ўкаранення сiстэмна-дзейнаснага падыходу да працэсу выкладання 

прадметаў, патрэбнай актывiзацыi вучэбна-пазнавальнай дзейнасцi вучняў, 

замены малаэфектыўных славесных сродкаў перадачы ведаў i выхавання 

магчымасцю праектавання сумеснай дзейнасцi вучняў i настаўнiка, здольнай 

забяспечыць высокiя паказчыкi працы педагога. У сучасных сацыяльна-

эканамiчных умовах развiццë краiны, поспех у працы залежыць ад 

канкурэртназдольнасці асобы. Змены ў накiраванасцi, мэтах, зместу адукацыi 

ў пачатку XXI стагоддзя ўсë больш арыентуюць на “вольнае” развiццë 

чалавека, на творчую iнiцыятыву, самастойнасць, мабiльнасць будучых 

спецыялiстаў. Выпускнiк школы павiнен не толькi валодаць ведамi, але мець 

ключавыя кампетэнцыi, якiя дапамогуць яму з поспехам самарэалiзавацца ў 

дарослым жыццi, самастойна развiваць уменнi i навыкi, асвойваць новыя 

тэхналогii. 

Для фармiравання базавых прадметных кампетэнцый на ўроках я 

выбрала дзейнасны падыход навучання. Пры дадзеным падыходзе ў 

навучэнцаў фармiруюцца навыкi самаадукацыi, працэс навучання будуецца 

на аснове ўсвядомлення мэт дзейнасці. Вучнi большую частку працуюць 

самастойна, вучацца планаванню, арганiзацыi, cамакантролю i ацэнцы сваëй 

дзейнасцi.Для гэтага я прымяняю на ўроках розныя педагагiчныя тэхналогii. 

Але перавагу аддаю тэхналогii развіцця крытычнага мыслення праз чытанне i 

пiсьмо.  



Вашай увазе прапануецца майстар-клас “Актывізацыя пазнавальнай 

дзейнасці на ўроках беларускай мовы і літаратуры”.  

Задачы майстар-класа: 

а) паказаць прыёмы актывізацыі пазнавальнай дзейнасці на ўроках 

беларускай мовы і літаратуры; 

б) прэзентаваць педагагічны вопыт фарміравання ў школьнікаў 

навыкаў актыўнай пазнавальнай дзейнасці на ўроках беларускай мовы і 

літаратуры; 

в) адпрацаваць пэўныя метадычныя прыёмы праз далучэнне 

ўдзельнікаў майстар-класа да сумеснай працы; 

г) стварыць творчую і прадуктыўную атмасферу для атрымання новых 

прафесійных ведаў. 

ХОД МАЙСТАР-КЛАСА 

I. Арганізацыйна-матывацыйны этап 

Мэта этапу: матывацыя ўдзельнікаў на працу, арганізацыя ўвагі.  

Педагагічная задача: падрыхтаваць удзельнікаў да сумеснай працы па 

засваенні інфармацыі. 

Майстар. Паважаныя калегі, якое вызначэнне, на вашу думку, можна 

даць паняццю “пазнавальная дзейнасць?” 

Пазнавальная дзейнасць - цэласная сістэма ўзаемазвязаных паміж сабой 

элементаў, якія ў працэссе рэалізацыі вучэбна-пазнавальнай мэты 

забяспечваюць выкананне трох асноўных функцый: 

а) арыентацыйнай, 

б) выканаўчай, 

в) кантрольна-карэкцыйнай. 

Вучнi павiнны навучыцца крытычна i прадуктыўна ацэньваць 

iнфармацыйны паток, прасейваць iнфармацыю i самастойна прымаць 

рашэннi, што на сëнняшнi дзень важна, а што нет. Для гэтага трэба авалодаць 

практычнымi i пэўнымi разумовымi навыкамi. Вось тут i дапаможа новая для 

многiх тэхналогiя развiцця крытычнага мыслення праз чытанне і пісьмо. 



Аснова тэхналогii – трохфазавая структура ўрока: выклiк, асэнсаванне i 

рэфлексiя. 

II. Пазнавальна-практычны этап 

Мэта этапу: прадстаўленне ўдзельнікам магчымасцей метадаў 

актывізацыі пазнавальнай дзейнасці на ўроках беларускай мовы і літаратуры. 

Педагагічная задача: арганізаваць пазнавальную дзейнасць удзельнікаў 

па засваенні інфармацыі, прадэманстраваць на практыцы розныя прыёмы.  

Майстар. На стадыi выкліку вучнi могуць атрымлiваць заданне, потым 

метадам мазгавога штурму складаць спiс таго, што яны ведаюць цi думаюць. 

Мазгавы штурм можа праводзiцца iндывiдуальна з кожным вучнем, парамi 

або ў групе. Важна, каб настаўнiк гаварыў менш, а вучнi – больш. Задача 

настаўнiка ў тым, каб выступаць у ролi праваднiка, прымушаючы вучняў 

разважаць. На гэтай стадыi фармiруецца матыў навучання.  

Што адбываецца на стадыi выклiка? Па-першае, вучань аналiзуе 

асабiстыя веды па тэме, якую ëн пачне вывучаць ва ўсiх падрабязнасцях. Па-

другое, адбываецца актывізацыя дзейнасці вучня. Навучанне па дадзенай 

тэхналогii – не пасiўная, а актыўная дзейнасць. Удзел у працэсе навучання 

становiцца актыўным толькi тады, калi вучань мэтанакiравана думае i 

выражае свае думкi пры дапамозе вуснай або пiсьмовай мовы. Такiм чынам, 

атрыманыя раней веды выводзяць на ўзровень усведамлення.  

Трэцяя мэта стадыi выклiку – вызначэнне мэты вывучэння 

прапанаванай тэмы. Мэты, выбраныя вучнем, больш моцныя i матываваныя.  

 

Задачы фазы выклiку 

 

 

Прыëмы 

 актуалiзаваць веды i 

навыкi вучняў у сувязi з 

вывучаемым матэрыялам, 

 абудзiць пазнавальный 

iнтарэс да вывучаемага 

матэрыялу, 

 дапамагчы вучням 

самiм вызначыць напрамкi ў 

1. Мазгавы штурм: 

“Вольнае плаванне” 

“Думкi па крузе” 

“Атака ўсляпую” 

“Наглядны штурм” 

2. Складанне кластара. 

3. “Дрэва прадказанняў” (тэма – камель, 

прагноз – лiсточкi, аргументы – галiнкi). 

4. Таблiца “Ведаю – хачу ведаць – 



вывучэннi тэмы даведаўся”. 

5. Стварэнне эмацыянальнага настрою. 

6. Прыëм “тоўстых” i “тонкiх” пытанняў: 

Што вам вядома? 

Чаго чакаеце ад урока? 

Чаму вам неабходна гэта вывучыць? 

7. Мэтапакладанне: 

а) настаўнiкам, 

б) вучнямi: 

 вывучыць матэрыял падручнiка, 

 атрымаць добрую адзнаку за ўрок, 

 быць лiдарам на  ўроку, 

 даць ацэнку ўласнай дзейнасцi  

(Удзельнікі выказваюць свае меркаванні.) 

Майстар. На стадыі асэнсавання адбываецца кантакт навучэнца з 

новай iнфармацыяй. Форма кантакту можа быць рознай: чытанне тэксту, 

выкананне доследаў, аўдзiраванне i г.д. Такiя прыемы, як “паметкi на палях”, 

“двайныя дзеннiкi” i iншыя, падтрымлiваюць у вучняў цiкавасць, актыўнасць 

i iнерцыю руху, створаныя ў час стадыі выклiку. Важнай задачай з’яўляецца i 

падтрыманне намаганняў навучэнцаў па разуменнi тэмы.  

 

Задачы фазы асэнсавання 

 

 

Прыëмы 

 дапамагчы актыўна 

ўспрымаць вывучаемы 

матэрыял,  

 дапамагчы суаднесцi 

старыя веды з новымi 

1. Чытанне тэксту з выкарыстаннем таблiц: 

 

V – я гэта ведаў 

+ – гэта для мяне зусiм новае 

 гэта супярэчыць таму, што я ведаў – ־־

? – я хачу аб гэтым даведацца больш 

 

Ведаю – хачу ведаць – даведаўся 

 

Што добрага – што ў гэтым дрэннага – што ў 

гэтым цiкавага 

 

Сюжэтная таблiца: хто? што? калi? дзе? чаму? 

 

2. “Тоўстыя” i “тонкiя” пытаннi (для пятага 

класса). 

3. “Дрэва прадказанняў” (для шостага класа). 

4. “Двайны дзëннiк”. 



5. “За мной апошняе слова”. 

6. Пытанне-прагноз “Што адбудзецца 

далей?”. 

7. “Паметкi на палях”. 

8. Скразное чытанне (лiсткi з пытаннямi). 

9. Сцвярджэннi “Наколькi я разумею…”, 

“Гэта мне напомнiла раней сказанае…” i iнш. 

10. Мiнi-сачыненне, эсе 

(Удзельнікі выказваюць свае меркаванні.) 

Майстар. Фаза рэфлексіі неабходна не толькi для таго, каб настаўнiк 

атрымаў адваротную сувязь, але i для таго, каб вучнi замацавалi новыя веды, 

перабудавалi свае ўяўленні, уключыўшы ў iх новыя паняццi. Менавiта ў 

гэтай фазе заключаецца вучэнне, якое доўга служыць чалавеку. На стадыi 

рэфлексii эфектыўны такiя метадычныя прыëмы, як кластар, сiнквейн, 

пяцiхвiлiннае эсе i iншыя.  

 

Задачы фазы рэфлексii 

 

 

Прыëмы 

 дапамагчы самастойна аба-

гульняць вывучаемы матэрыял, 

 дапамагчы самастойна вы-

значыць напрамкi ў далейшым 

вывучэннi матэрыялу 

1. Разбiўка на кластары. 

2. Сiнквейн. 

3. “Рэфлексiўны круг”. 

4. Мiнi-cачыненне (“Я – ва ўроку, урок – 

у ва мне”, “Што мне даў гэты ўрок”. 

“Мае думкi пра свой удзел у справе” i 

iнш.). 

5. Ключавое слова. 

6. “Ланцужок пажаданняў”. 

7. Анкета – газета (у выглядзе 

сяброўскiх шаржаў, карыкатур). 

8. Завяршы фразу. 

9. “Астравы”. 

10. Рэфлексiўны рынг.   

(Удзельнікі выказваюць свае меркаванні.) 

Майстар. Выкарыстанне розных спосабаў выклiку асэнсавання i рэфлексii 

на ўроках беларускай мовы i лiтаратуры дае станоўчы вынiк. У вучня 

з’явiлася цiкавасць да такiх форм вучэбнай дзейнасцi, як iндывiдуальная, 

парная, групавая. Дзецi сталi праяўляць iнiцыятыву на ўроках, 



пераадольвасць цяжкасцi, бачыць праблемныя сiтуацыi i знаходзiць шляхi iх 

вырашэння. Вынiкам гэтага з’яўляецца павышэнне якасцi ведаў. 

Добра арганiзаваны этап выклiку на ўроку даводзiць эмацыянальную i 

разумовую актыўнасць вучняў да ўзроўню асэнсаванага i трывалага 

засваення ведаў па тэме, а этап рэфлексii дазваляе зрабiць правiльныя 

высновы. Вучань усведамляе, наколькi поўна ëн засвоiў матэрыял i што 

засталося па-за яго ўвагай, над чым трэба яшчэ папрацаваць. 

Можна з упэўненасцю сказаць, што правiльна арганiзаваныя выклiк 

асэнсавання i рэфлексiя дапамагаюць настаўнiку не толькi актывiзаваць 

работу вучняў, а i выклiкаць цiкавасць да ўрока i асобы самога настаўнiка i 

з’яўляюцца аднымi са складнiкаў паспяховага ўрока. 

ПРАКТЫЧНАЯ ЧАСТКА 

Майстар. Так як аснова тэхналогіі – трохфазавая структура урока 

(выклік, асэнсаванне і рэфлексія), я прапаную вам падзяліцца на тры групы і 

выканаць заданні: 

1 група. Спланаваць урок на стадыіі выкліку па тэме “Адназначныя і 

мнагазначныя словы”. 

2 група. Спланаваць урок на стадыіі асэнсавання па тэме “Адназначныя і 

мнагазначныя словы”. 

 3 група. Спланаваць урок на стадыі рэфлексіі па тэме “Адназначныя і 

мнагазначныя словы”. 

(Удзельнікі працуюць, затым кожная група прадстаўляе урок на зададзенай 

стадыі.) 

III. Рэфлексіўны этап 

Майстар. Ці спраўдзіліся вашы пажаданні? (Аналіз майстар-класа 

ўдзельнікамі.) 

Калі вы зацікавіліся метадамі актывізацыі пазнавальнай дзейнасці 

вучняў на уроках беларускай мовы і літаратуры, то станоўчая матывацыя да 

працэсу навучання ў вашых дзяцей, я думаю, будзе забяспечана.    
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