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Уводзіны  

          Сістэма адукацыі ў любой краіне заклікана садзейнічаць рэалізацыі 

асноўных задач сацыяльна-эканамічнага і культурнага развіцця грамадства, бо 

менавіта школа, сярэднія спецыяльныя і вышэйшыя навучальныя ўстановы 

рыхтуюць чалавека да асноўнай дзейнасці ў розных сферах эканомікі, 

культуры, палітычнага жыцця грамадства.  

          Ключавым момантам, які вызначае аспекты любой адукацыйнай сістэмы,  

з’яўляецца адказ на пытанне: якога чалавека  мы  жадаем убачыць пасля 

праходжання  ім  усіх  адукацыйных  прыступак? У  Кодэксе  Рэспублікі 

Беларусь  аб  адукацыі сказана: “ Мэтамі адукацыі  з’яўляюцца  фарміраванне  

ведаў,  уменняў,  навыкаў  і  інтэлектуальнае,  маральнае  і  творчае  развіццё  

асобы  вучня”.[1].  

          Змены  ў  грамадстве патрабуюць ад устаноў адукацыі падрыхтоўкі такога 

выпускніка, які будзе запатрабаваны, здольны да самарэалізацыі, паспяховы, 

дзейсны ў сучасным шматпраблемным свеце,  які павінен  валодаць пэўнымі 

якасцямі: гібка адапціравацца ў зменных жыццёвых сітуацыях, умець 

самастойна набываць патрэбныя веды, прымяняць іх на практыцы, умець 

бачыць праблемы і шукаць шляхі іх вырашэння; самастойна працаваць над 

развіццём інтэлекту, культурнага  ўзроўню.  

         Як бачым,  галоўная  задача  школы -  не  толькі  вучыць  школьнікаў,  але  

і   навучыць  іх  вучыцца,  не  толькі  даваць  веды,  але  і  садзейнічаць  

развіццю  асобы.   

         Хуткія  тэмпы  росту  аб’ёму  інфармацыі, разнастайныя  сродкі  доступу  

да  яе  і  неабходнасць умення  арыентавацца  ў  вялікай колькасці   інфармацыі  

прад’яўляюць  высокія  патрабаванні  да  інтэлектуальных  якасцей  асобы.      

Вучні  павінны  ўмець  прасейваць  інфармацыю  і  самім  прымаць  рашэнні  аб  

тым,  што  для  іх  важна,  а  што  не.   

         Якуб  Колас пісаў: “Толькі  тыя  веды  становяцца  нашым    набыткам, 

калі мы прыходзім  да  іх,  здабываем іх самі”.  Самыя  каштоўныя  і  трывалыя  

веды  не  тыя,  што  засвоены  шляхам  завучвання,  а  тыя,  што  здабыты  
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самастойна,  падчас  творчых  пошукаў.  Трэба  падкрэсліць, што пазнавальны  

аспект  рэалізоўваецца  праз  навучанне  школьнікаў  рацыянальным  прыёмам  

і  метадам  самастойнага  здабывання  ведаў. Тут  на  дапамогу і  прыходзіць  

тэхналогія  развіцця  крытычнага  мыслення  праз  чытанне  і пісьмо. 

          Асноўнай  мэтай   прымянення  тэхналогіі  развіцця  крытычнага  

мыслення  на  ўроках  беларускай  мовы  і  літаратуры  з’яўляецца  развіццё  

мысліцельных навыкаў вучняў, неабходных у вучобе  і паўсядзённым жыцці.       

          Дасягненне  пастаўленай  мэты  прадугледжвае  вырашэнне  наступных  

задач: 

- фарміраванне  навыкаў  працы з  інфармацыяй  у  працэсе  чытання  і  

пісьма; 

- фарміраванне  даследчай,  творчай  актыўнасці; 

- стварэнне  ўмоў  для  асэнсавання  новага матэрыялу, яго  творчай  

перапрацоўкі  і  абагульнення  атрыманых  ведаў; 

- фарміраванне  камунікатыўных  навыкаў; 

-  развіццё  ўменняў  прымаць  узважаныя  рашэнні. 

       Плануецца,  што ў  выніку  выкарыстання  тэхналогіі   вучань  з   цягам 

 часу  выпрацуе  у  сабе  ўменне  суб’ектыўнага  бачання,  аргументаванага  

меркавання,  прыме  незалежныя  прадуманыя  рашэнні. 

Працягласць  працы па дадзенай  тэме  вопыту  складае  сем  гадоў. 

Асноўныя  этапы  работы  наступныя: 

1. Арганізацыйны. 

2. Праца  з  літаратурай  па  тэме, вывучэнне  метадаў і  прыёмаў  

тэхналогіі. 

3. Распрацоўка  і  правядзенне  ўрокаў   па  тэхналогіі развіцця  

крытычнага  мыслення  праз  чытанне і  пісьмо. 

4. Выступленне  вучняў  на  рэспубліканскай  алімпіядзе  па  беларускай  

мове  і  літаратуры  і   на  раённай  навукова-практычнай  канферэнцыі. 
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Апісанне  тэхналогіі    вопыту 

       Тэхналогія развіцця  крытычнага  мыслення  праз  чытанне  і  пісьмо  

распрацавана  ў  канцы  ХХ стагоддзя  амерыканскімі  вучонымі.  Яна  ўяўляе  

сабой  цэласную сістэму,  якая  фарміруе  навыкі  работы  з  інфармацыяй  у  

працэсе  чытання  і  пісьма,  таму і запатрабавана  найбольш  настаўнікамі- 

філолагамі.       

       Структура дадзенай педагагічнай тэхналогіі стройная і лагічная. У яе 

аснове ляжыць базавая мадэль, якая складаецца з трох  стадый. 

      Першая стадыя выклік арыентавана на актуалізацыю ведаў па тэме, 

фарміраванне асобаснага інтарэсу да атрымання новай інфармацыі. Настаўнік 

павінен даць вучню магчымасць прааналізаваць тое, што яму ўжо вядома па 

тэме. Гэта створыць дадатковы стымул для фармуліроўкі вучнем уласных мэт – 

матываў. 

        Важным аспектам пры рэалізацыі стадыі выкліку з’яўляецца 

сістэматызацыя ўсёй інфармацыі, якая з’явілася ў выніку свабодных 

выказванняў вучняў. Гэта неабходна для таго, каб яны змаглі, з аднаго боку, 

убачыць сабраную інфармацыю ў “павялічаным” катэгарыяльным выглядзе, 

пры гэтым прымаюцца ўсе думкі: “правільныя” і “няправільныя”. З другога 

боку, упарадкаванне выказаных думак дазволіць убачыць супярэчнасці, 

незразумелыя моманты, якія і вызначаць напрамкі далейшага пошуку ў ходзе 

вывучэння новай інфармацыі. Прычым для кожнага з вучняў гэтыя напрамкі 

могуць быць індывідуальнымі. Школьнік вызначае для сябе, на якім аспекце 

вывучаемай тэмы ён павінен засяродзіць ўвагу, а якая інфармацыя патрабуе 

толькі праверкі.         

            На  гэтым  этапе  работы   прымяняю  такія  прыёмы, як “ Кластар”,  

“Правільныя  і няправільныя  сцвярджэнні”, “Ключавыя  словы”, 

“Пераблытаныя лагічныя  ланцужкі”. 

              Кластары – графічныя сістэматызатары, якія паказваюць некалькі 

тыпаў сувязі паміж аб’ектамі або з’явамі. У цэнтры ліста запісваецца тэма. 

Вакол яе – сэнсавыя адзінкі. Сістэма кластараў ахоплівае вялікую колькасць 



 5 

інфармацыі. Мы сістэматызуем інфармацыю да знаёмства з асноўнай крыніцай 

(тэкстам) у выглядзе пытанняў або загалоўкаў сэнсавых блокаў.              

            Працягваецца работа з даным прыёмам і на стадыі асэнсавання, у 

працэсе работы з тэкстам уносяцца выпраўленні і дапаўненні ў “гронкі”. Вялікі 

патэнцыял мае гэты прыём на стадыі рэфлексіі. Гэта выпраўленні памылковых 

меркаванняў у папярэдніх кластарах, запаўненне прычынна-выніковых сувязей 

паміж асобнымі сэнсавымі блокамі (работа можа весціся індывідуальна, у 

групах; па ўсёй тэме ці па асобных сэнсавых блоках).  Вельмі важным 

момантам з’яўляецца прэзентацыя “новых” кластараў. На стадыі рэфлексіі 

работа з кластарамі заканчваецца. 

            Разгледзім прыклад  выкарыстання  гэтага  прыёму  на  ўроку 

беларускай  мовы ў 5 класе па тэме “Правапіс е,ё,я”.  

           На стадыі  выкліку прапаную вучням запісаць, што ім вядома пра 

напісанне е, ё (1 кластар), напісанне я  (2 кластар). На стадыі  асэнсавання  

школьнікі  працуюць  з  правілам і  дапаўняюць  кластары новымі звесткамі і 

прыкладамі.  Абмяркоўваюць ў групах   і  абараняюць. 

           Прыём “Правільныя і няправільныя сцвярджэнні”.  

          У пачатку ўрока па тэме прапаную  выказванні. Потым звяртаюся да 

вучняў з просьбай вызначыць, ці правільныя даныя сцвярджэнні. На  стадыі  

асэнсавання пасля знаёмства школьнікаў з асноўнай інфармацыяй (тэкст 

параграфа, лекцыя па тэме) вяртаюся да выказванняў і прашу вучняў ацаніць іх 

дакладнасць, выкарыстоўваючы атрыманую інфармацыю. Такі  прыём можна  

выкарыстоўваць як  на  ўроках  мовы, так і літаратуры. Напрыклад, пры  

вывучэнні  тэмы “Адасобленыя дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні” ў 8 

класе  прапаную школьнікам  выбраць  з  прапанаваных правільныя 

сцвярджэнні, абапіраючыся  на ранейшыя веды  ці  проста  адгадваючы 

(выказванні  змешчаны на  экране): - азначэнне  -  даданы   член  сказа;    -

азначэнне адказвае  на  пытанні  ўскосных  склонаў;  - азначэнне  паясняе  

дзеяслоў; - дапасаванае азначэнне  выражана  прыметнікам, дзеепрыметнікам, 

парадкавым  лічэбнікам,  займеннікам, прыметнікавым  або  
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дзеепрыметнікавым  зваротам; - адасабленне  -  гэта  сэнсавае  і  інтанацыйнае  

выдзяленне  членаў  сказа;  -  азначэнні  адасабляюцца  незалежна   ад  месца  ў  

сказе. 

        На ўроках  літаратуры  пры  вывучэнні жыццёвага  і творчага  шляху  

пісьменніка  выкарыстоўваю прыём “ Пераблытаныя  лагічныя  ланцужкі”. 

Вучням  прапануюцца  непаслядоўныя  звесткі  пра пісьменніка. Пасля лекцыі  

ці самастойнага  чытання  дзеці  выпраўляюць  недакладнасці.  

        Такім чынам, у працэсе  рэалізацыі стадыі  выкліку: 

1. Вучні свабодна выказваюць свой пункт погляду наконт вывучаемай тэмы, не 

баяцца памыліцца. 

2. Выказванні  фіксуюцца, любое з іх будзе важным для далейшай работы. Пры 

гэтым на дадзеным этапе няма “правільных” і “няправільных” выказванняў. 

3. Спалучаецца індывідуальная і групавая работа. Індывідуальная работа 

дазваляе кожнаму вучню актуалізаваць свае веды і вопыт. Групавая работа 

дазваляе пачуць іншыя думкі, выкласці свой пункт погляду. Абмен думкамі 

можа садзейнічаць і выпрацоўцы новых ідэй, з’яўленню цікавых пытанняў, 

пошук адказу на якія будзе пабуджаць да вывучэння новага матэрыялу. Работа 

ў невялікіх групах дазваляе вучням адчуваць сябе больш камфортна. 

       Роля выкладчыка на гэтым этапе работы заключаецца ў тым, каб 

стымуляваць вучняў да ўспаміну таго, што яны ведаюць па тэме, садзейнічаць 

бесканфліктнаму абмену думкамі ў групах, фіксацыі і сістэматызацыі  

інфармацыі, атрыманай ад школьнікаў. Пры гэтым важна не крытыкаваць іх 

адказы, нават калі яны недакладныя ці няправільныя. 

     У выпадку паспяховай рэалізацыі стадыі выкліку ў класе ўзнікае стымул для 

работы на наступным этапе – этапе атрымання і асэнсавання новай 

інфармацыі.     

      У працэсе рэалізацыі сэнсавай стадыі вучні ўступаюць у кантакт з новай 

інфармацыяй. Адной з умоў развіцця крытычнага мыслення з’яўляецца 

адсочванне свайго разумення пры рабоце з вывучаемым матэрыялам. 

Арганізацыя работы на даным этапе можа быць разнастайнай. Гэта можа быць 
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апавяданне, лекцыя, індывідуальнае, парнае ці групавое чытанне, прагляд 

відэаматэрыялу. Аўтары педагагічнай тэхналогіі развіцця крытычнага 

мыслення адзначаюць, што ў працэсе рэалізацыі сэнсавай стадыі галоўная 

задача заключаецца ў тым, каб падтрымліваць актыўнасць вучняў, іх цікавасць і  

інерцыю руху, створаную ў час стадыі выкліку. У гэтым сэнсе важнае значэнне 

мае якасць адабранага матэрыялу. 

      На  гэтай  стадыі  ўрока  прымяняю такія  метады  і  прыёмы, як 

  Прыём  “Інсерт”.   У час чытання тэксту неабходна папрасіць вучняў рабіць 

на палях паметкі, а пасля прачытання тэксту запоўніць табліцу, дзе значкі “√”, 

“+”, “-“, “?” або “+”, “!”, “?” стануць загалоўкамі граф табліцы. У табліцу 

коратка заносяцца звесткі з тэксту. 

     Гэты прыём працуе на стадыі асэнсавання. Для запаўнення табліцы вучням 

спатрэбіцца зноў вярнуцца да тэксту. Такім чынам забяспечваецца ўдумлівае, 

уважлівае чытанне. Тэхналагічны прыём “Інсерт” і табліца “Інсерт” зробяць 

бачным працэс накаплення інфармацыі, шлях ад “старых” ведаў да “новых”. 

Важным этапам работы з’яўляецца абмеркаванне запісаў, унесеных у табліцу 

(дадатак 2). 

      Метад  “ В – Х – Д “ таксама  прымяняю на  стадыі  асэнсавання  для  

чытання  на  працягу  аднаго  ўрока  або  для  даследчай  дзейнасці  вучняў,  

якая  працягваецца  некалькі  дзён.  Асноўныя  крокі  рэалізацыі  метаду: - 

праца  над  пытаннем: “Што вы  ведаеце  пра…? (індывідуальна, у  парах, у  

групе);  - запаўненне першай  графы  табліцы; - паралельнае  запаўненне  

другой графы ( пры рабоце  ў  групе); - знаёмства з  інфармацыяй  і  запаўненне  

трэцяй  графы (калі  ўзнікаюць  новыя  пытанні,  то  яны  адносяцца  ў  другую  

графу); - абмеркаванне  вынікаў  работы  над  табліцай  у парах,  у групе.  

      Галоўная  мэта ўрока  літаратуры – выхаванне  ўдумлівага  чытача, развіццё 

чытацкага  густу, умення  бачыць  тэкст  і  асэнсоўваць  яго. Для  мяне стала  

зразумела,  што найбольш  эфектыўны тут прыём “Чытанне з прыпынкамі”. 

Галоўным патрабаваннем лічыцца  наступнае: твор  павінен  быць  незнаёмым  

для  вучняў,  мець  дынамічны  сюжэт, невялікі  аб’ём.[5]. Таму дадзены  прыём  
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пачала  практыкаваць  пры  вывучэнні такіх  твораў,  як  “Сябры” Алены  

Васілевіч, “Алені” Івана  Пташнікава, “Насцечка” Кузьмы Чорнага, “Жуль 

Верн” Івана Навуменкі  і  іншыя. Вучні з вялікай  цікавасцю  уносяць  свае  

прапановы  пра  далейшае  развіццё  сюжэта, пра  пачуцці  і  думкі  герояў, 

матывах  іх  учынкаў і  г. д.,  становяцца  ўважлівымі  і  ўдумлівымі  чытачамі 

(слухачамі).       

        Цікавым прыёмам з’яўляецца “Двайны дзённік”. Гэты прыём дае 

магчымасць чытачу звязаць змест тэксту са сваім уласным вопытам. У левай 

частцы дзённіка вучні запісваюць тыя моманты з тэксту, якія аказалі на іх 

найбольшае ўражанне, выклікалі нейкія ўспаміны, асацыяцыі з эпізодамі з іх 

асабістага жыцця, выклікалі пратэст ці, наадварот, захапленне, здзіўленне. 

        Справа яны павінны даць каментарый: што прымусіла запісаць менавіта 

гэту цытату. На стадыі рэфлексіі вучні вяртаюцца да работы з двайнымі 

дзённікамі, пры іх дапамозе тэкст паслядоўна разбіраецца, вучні дзеляцца 

заўвагамі, якія яны зрабілі да кожнай старонкі. Настаўнік знаёміць вучняў з 

уласнымі каментарыямі, калі хоча прыцягнуць увагу школьнікаў да тых 

эпізодаў у тэксце, якія не прагучалі ў ходзе абмеркавання. Есць дзённікі, якія 

маюць трэцюю графу – “пісьмо настаўніку”. Гэты прыём дазваляе працаваць не 

толькі з тэкстам, але і праводзіць дыялог з настаўнікам аб прачытаным. На 

стадыі рэфлексіі вучні могуць прадставіць сваю пазіцыю ў выглядзе эсэ. 

         Гэты прыём падкрэслівае важнасць актыўнага чытання тэксту; вучыць 

задаваць пытанні па тэксце; вучыць выказваць свае ідэі; пры рабоце над 

тэкстам садзейнічае прыцягненню асабістага вопыту вучняў; фарміруе 

сацыяльныя навыкі: вучыць разам вырашаць праблемы, нягледзячы на розныя 

пункты погляду. 

    Асаблівасці тэксту, з якім працуюць вучні: 

 інфармацыя прадугледжвае разнастайнасць інтэрпрэтацый; эмацыянальнасць;   

змест матэрыялу носіць праблемны характар. 
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   Такі  прыём  выкарыстоўваю  часцей  на ўроках  літаратуры   пры  вывучэнні 

твораў “Салодкія  яблыкі” Вячаслава Адамчыка,  “Жураўліны  крык” Васіля  

Быкава,  “Паром  на  бурнай  рацэ” Уладзіміра  Караткевіча  і  іншыя. 

      На фазе асэнсавання зместу вучні: 

1. Ажыццяўляюць кантакт з новай інфармацыяй. 

2. Спрабуюць  параўнаць  гэту інфармацыю з ведамі і вопытам, якія ўжо 

маюцца. 

3. Акцэнтуюць сваю ўвагу на пошуку адказаў на пытанні і цяжкасці, што 

ўзніклі раней. 

4. Звяртаюць увагу на няяснасці, спрабуючы паставіць новыя пытанні. 

5. Імкнуцца адсачыць сам працэс знаёмства з новай інфармацыяй, звярнуць 

увагу на тое, што менавіта прыцягвае іх увагу, якія аспекты менш цікавыя і 

чаму. 

6. Рыхтуюцца да аналізу пачутага або прачытанага.     

    Настаўнік  на  дадзеным этапе: 

1. Можа быць непасрэднай крыніцай новай інфармацыі. У гэтым выпадку яго 

задача заключаецца ў яе ясным і прыцягальным выкладанні. 

2. Калі школьнікі працуюць з тэкстам, настаўнік адсочвае ступень актыўнасці 

работы, уважлівасці пры чытанні. 

3. Пры арганізацыі работы з тэкстам настаўнік прапануе разнастайныя прыёмы 

для ўдумлівага чытання  і  разважання  аб прачытаным. 

       Для рэалізацыі сэнсавай стадыі неабходна выдзеліць дастаткова часу. Калі 

вучань працуе з тэкстам, было б мэтазгодна выдзеліць час для паўторнага 

прачытання. Гэта дастаткова важна, таму што для таго, каб праясніць 

некаторыя пытанні, неабходна звярнуцца да дадатковых крыніц. 

         Трэцяя   стадыя  тэхналогіі  - рэфлексія.    У працэсе рэфлексіі тая 

інфармацыя, якая была новай, становіцца прысвоенай, ператвараецца ва 

ўласныя веды. Аналізуючы функцыі дзвюх першых фаз тэхналогіі развіцця 

крытычнага мыслення, можна зрабіць вывад аб тым, што, па сутнасці, 

рэфлексіўны аналіз і ацэнка пранізваюць усе этапы работы. Аднак рэфлексія на 
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фазах выкліку і асэнсавання мае іншыя формы і функцыі. На трэцяй жа фазе 

рэфлексія працэсу становіцца асноўнай мэтай дзейнасці школьнікаў і 

настаўніка. Рэфлексіўны аналіз накіраваны на праясненне сэнсу новага 

матэрыялу, пабудову далейшага маршруту навучання (гэта зразумела, гэта 

незразумела, пра гэта неабходна даведацца яшчэ і г.д.). Але гэты аналіз 

неэфектыўны, калі ён не звернуты ў славесную або пісьмовую форму. Пры 

гэтым спалучэнне індывідуальнай і групавой работы на дадзеным этапе 

з’яўляецца найбольш мэтазгодным. У працэсе індывідуальнай работы (розныя 

віды пісьма: эсэ, ключавыя словы, графічная арганізацыя матэрыялу і г.д.) вучні 

праводзяць адбор інфармацыі, найбольш значнай для разумення сутнасці тэмы, 

а таксама выражаюць новыя ідэі і інфармацыю ўласнымі словамі, самастойна 

будуюць прычынна-выніковыя сувязі. Школьнікі памятаюць лепш за ўсё тое, 

што яны зразумелі ва ўласным кантэксце, выражаючы гэта сваімі словамі. 

Такое разуменне носіць доўгатэрміновы характар.  

      Цікавай  пісьмовай  формай  рэфлексіі  з’яўляецца “Сінквейн”(дадатак 3).  

Гэта  верш, які  патрабуе  аналізу, сінтэзу і  абагульнення  інфармацыі  ў  

кароткіх  выразах. Ён  вучыць  свядома  выкарыстоўваць  паняцці  і  вызначаць  

уласныя  адносіны  да  праблемы.  Нельга  не  пагадзіцца з М. Жуковічам, які 

адзначыў, што  “сінквейн  -  гэта  форма свабоднай  творчасці,  выкарыстанне  

якой  на  ўроках  стварае  спрыяльныя  ўмовы  для  крэатыўнай  самарэалізацыі  

асобы  вучня,  развівае  яго  пазнавальныя  здольнасці  і  з’яўляецца  актыўным,  

знаходзіцца  ў  пастаянным  пошуку”. [3]. 

     Побач з пісьмовымі формамі не менш важнай з’яўляецца вусная рэфлексія. 

Абмен ідэямі паміж вучнямі дае магчымасць узбагаціць свой слоўнікавы запас, 

а таксама пазнаёміцца з рознымі ідэямі.  Вельмі важна,  каб у працэсе рэфлексіі 

вучні  самастойна  маглі  ацаніць свой шлях ад уяўлення да разумення.  

     На  гэтым   этапе  можна  вярнуцца  да  ключавых  слоў, правільных  і  

няправільных  сцвярджэнняў,  кластараў, табліц,  прыёму “Тоўстыя  і  тонкія  

пытанні”(дадатак 3).     
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Пабуджэнне да пастаноўкі пытанняў вучнямі – найбольш важная і адначасова 

цяжкая задача настаўніка ў працэсе навучання. Гэта задача патрабуе стараннай і 

сістэмнай работы. 

     Такім  чынам, на  трэцяй  стадыі  ідзе  суміраванне і сістэматызацыя новай 

інфармацыі, выпрацоўка ўласных адносін да вывучанага матэрыялу і 

фармуляванне пытанняў для далейшага руху ў інфармацыйным полі. 

Выніковасць  і эфектыўнасць  вопыту 

     Асноўным  паказчыкам  выніковасці  і  эфектыўнасці  майго  вопыту лічу  

тое, што мае вучні амаль штогод  прымаюць удзел  ў  рэспубліканскіх  

алімпіядах  розных этапаў. 

     У  2008, 2009 гадах  мая  вучаніца  Сняжко  Кацярына  стала  пераможцай  

заключнага  этапу  рэспубліканскай  алімпіяды  па  беларускай  мове  і  

літаратуры (2008год – дыплом ІІІ  ступені,  2009 – дыплом ІІІ ступені). 

      Пераможцамі  трэцяга  этапу  рэспубліканскай  алімпіяды   па  беларускай  

мове  і  літаратуры  былі  Цішкевіч  Яна ( 2005год – дыплом ІІІ ступені), Кіслюк  

Юлія ( 2011 -  дыплом ІІІ ступені), Савіч Караліна (2011 – дыплом ІІІ ступені). 

       У 2014  годзе  Мяцельская Дар’я  і  Пракаповіч  Дзіяна  сталі  пераможцамі  

раённага  конкурсу  даследчых  работ ( дыплом І ступені). 

Заключэнне 

    Сёння педагогіка базіруецца на ўспрыманні чалавека як універсальнай, 

актыўнай, свабоднай і адказнай асобы, г.зн. здольнай быць суб’ектам сваёй 

жыццядзейнасці, сваёй адукацыі і выхавання, верыць у шырокія 

патэнцыяльныя  магчымасці  чалавека, іх развіццё ў педагагічным працэсе. 

    Тэхналогія развіцця крытычнага мыслення з’яўляецца дзейсным 

педагагічным сродкам, а яе рэалізацыя ў педагагічным працэсе – важнейшай 

умовай аптымальнага развіцця суб’ектыўнасці ўдзельнікаў гэтага працэсу.  

    Вопыт працы па дадзенай тэхналогіі дазваляе зрабіць выснову, што 

тэхналогія “Развіццё крытычнага мыслення праз чытанне і пісьмо” ўяўляе 

сабой сістэму канкрэтных метадычных стратэгій і прыёмаў, накіраваных на 

дасягненне пэўных адукацыйных вынікаў: 
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= выпрацоўваюцца агульнавучэбныя ўменні: 

1) уменне працаваць з вялікай колькасцю інфармацыі; 

2) уменне графічна аформіць тэкставы матэрыял; 

3) уменне размеркаваць інфармацыю па ступені навізны і значнасці; 

4) уменне абагуліць атрыманыя веды; 

5) уменне задаваць пытанні, самастойна фармуляваць гіпотэзу; 

6) уменне выпрацоўваць уласную думку на аснове асэнсавання рознага вопыту, 

ідэй, меркаванняў; 

7) уменне вырашаць праблемы; 

8) уменне выражаць свае думкі (вусна і пісьмова) выразна, упэўнена і карэктна 

ў адносінах да акружаючых; 

9) уменне аргументаваць свой пункт погляду і ўлічваць думкі  іншых; 

10) здольнасць самастойна займацца сваім навучаннем; 

11) здольнасць удзельнічаць у сумесным прыняцці рашэння; 

12) уменне супрацоўнічаць і працаваць у групе; 

= ствараюцца ўмовы для дыферэнцыяцыі навучання.     

    Такім чынам, мэты тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення адпавядаюць 

мэтам адукацыі на сучасным этапе. Настаўнік павінен стварыць умовы для 

раскрыцця індывідуальнасці вучня, яго здольнасцей. Калі школьнік на занятках 

адчувае сябе творцам, калі захапляецца пошукам ісціны – рэалізоўваецца 

звышзадача ўрока. 
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Дадатак 1 
 

Тэхналагічная  карта 

ўрока  беларускай  мовы  ў 10  класе 

Тэма.  Знакі  прыпынку  ў  сказах  з  адасобленымі  акалічнасцямі. 

Мэта. 

     1.Стварыць  умовы  для  актуалізацыі  і  асэнсавання  вучнямі  прычын  і  

ўмоў  адасаблення  акалічнасцей  у  сказе  і  засваення  правіл  пастаноўкі  

знакаў  прыпынку  пры  адасобленых  акалічнасцях. 

     2.Садзейнічаць развіццю лагічнага і крытычнага мыслення, камунікатыўных  

здольнасцей  вучняў. 

     3.Спрыяць  патрыятычнаму  выхаванню  школьнікаў. 

Тэхналогія:  развіццё  крытычнага  мыслення  праз  чытанне  і  пісьмо. 

Тып  урока:  вывучэнне  новага  матэрыялу. 

Тэматычная  арганізацыя  ўрока:  Вялікая  Айчынная  вайна. 

Абсталяванне: 

    эпіграф 

    кластар 

    карткі  з  заданнямі 

    тэсты 

 

Этап ДдДД    Дзейнасць настаўніка Дзейнасць 

вучняў 

Формы, метады, 

прыёмы 

Выклік 1.Стварэнне 

эмацыйнага настрою. 

2.Выклік ведаў, якія 

меліся. 

3.Актывізацыя  вучняў. 

4.Матывацыя для 

далейшай працы. 

1.Рыхтуюць да 

ўрока неабходны  

матэрыял. 

2.Успрымаюць 

верш з мэтай 

актуалізацыі 

апорных ведаў па 

вызначанай тэме. 

1.Лірычны ўступ 

да ўрока. 

2.Часткова-

пошукавы  метад. 

 3. Кластар 

Асэнсаванне 

(рэалізацыя) 

1.Стварае сітуацыю 

поспеху. 

2.Тлумачыць, як 

працаваць з 

інфармацыйным  

тэкстам. 

3.Дапамагае прывесці ў 

сістэму набытыя  веды. 

4.Прапануе практычны 

матэрыял. 

1.Чытаюць 

інфармацыйны 

тэкст, робячы  

паметкі на палях. 

2.Вядуць запісы 

па меры 

асэнсавання новай 

інфармацыі. 

3.Працуюць з 

практычным  

матэрыялам. 

4.Ацэньваюць 

1.Чытанне з 

паметкамі. 

2.Індывідуальная 

работа. 

3.Парная і 

групавая  работа. 

4.Творчая 

справаздача. 

5. Самастойная 

работа. 
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работу ў рэжыме 

самакантролю. 

Рэфлексія 1.Арганізуе  рэфлексію. 

2.Зварот да мэт  урока. 

1.Ацэньваюць 

работу. 

2.Сістэматызуюць 

матэрыял. 

1.Кластар. 

2. Сінквейн. 

Заключны 1.Выстаўляе адзнакі. 

2.Дамашняе заданне. 

1.Запіс дамашняга  

задання. 

 

     

Ход урока 

 

   1. Выклік 

1.1. Матывацыя,  стварэнне  эмацыйнага  настрою 

Настаўнік  прапануе  вучням  прачытаць  эпіграф. 

                          Гэта  ён  да  пляча  прытуліўшы  прыклад 

                          Трапным  стрэлам  фашыстаў  здымаў, 

                          Гэта  ён  ваяваў  за  спакой  нашых  хат 

                          І  грудзямі  навалу  стрымаў. 

                                                  М. Лужанін 

-  Пра  каго  гаворыць  Максім  Лужанін  у  сваім  вершы?  (-  Пра  салдата, 

воіна  Вялікай  Айчыннай  вайны) 

1.2 Актуалізацыя 

-А зараз звярніце ўвагу на пунктуацыйнае афармленне эпіграфа.Якія 

недакладнасці  вы  заўважылі?(-Выраз  да  пляча  прытуліўшы  прыклад 

  Патрэбна  выдзеліць  коскамі,  таму  што  гэта  акалічнасць,  выражаная 

дзеепрыслоўным  зваротам) 

-Тэма  сённяшняга  ўрока  “Знакі  прыпынку  ў  сказах  з  адасобленымі 

членамі” 

Пэўныя  звесткі  па  гэтай  тэме  ў  вас  ужо  ёсць.  Сфармулюйце  мэту  ўрока. 

(- Узнавіць  веды  пра  ўмовы  адасаблення  акалічнасцей  і  дапоўніць  іх 

новымі.) 

-Запішыце ў кластар  вядомае  па  дадзенай тэме. (Вучні працуюць у парах, 

потым  агучваюць  зафіксаваны  матэрыял)  

 

2 Асэнсаванне     

1.Чытанне  з  паметкамі  (індывідуальна)                     

  +  я  гэта  ведаю 

  !  даведаўся  новае 

  ?  хачу   даведацца больш    

Вучні знаёмяцца  з тэмай у падручніку (п.36,с.200) і  з дадатковым  

матэрыялам   у дапаможніку Г.М.Валочка, В.У. Зелянко, І.Л.Бурак Беларуская 
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мова 10-11 класы Практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі.-Мн., 2010.  С.147-

148.  

2.Абмен  думкамі          

3.Трэніровачна-карэкцыйны  этап  (Заданні на картках)                   
 3.1. Праца з тэкстам 

а) Прачытайце тэкст. 

б)Назавіце адасобленыя акалічнасці. Чым яны выражаны, да якіх членаў сказа  

адносяцца? 

в)Растлумачце знакі прыпынку. 

  Карпенка крочыў хутка, не вельмі разбіраючы  дарогі і не дужа шануючы свае 

новыя боты.Затуляючыся ад ветру каўняром шыняля,за ім шкандыбаў Фішар. 

   Баец зноў набыў свой звычайны, абыякавы  да ўсяго выгляд і,скіраваўшы 

позірк у загусцелую гразь дарогі, асцерагаўся паварушыць забінтаванай, 

балючай ад скулаў шыяй.У канавах шапацела на ветры лісце,наўкола 

тапырылася ржышча  асірочанага  восенню  поля. 

    З  сярэдзіны  касагора  Карпенка   азірнуўся і ўбачыў, што яго падначалены  

адстаў далёка і ледзьве  плёўся, зноў  чытаючы  на  хаду сваю кніжку.  

                                                                                      В. Быкаў        

         

                       
  3.2. Запішыце  сказы,  пастаўце  знакі  прыпынку;  падкрэсліце 

акалічнасці. Раскрыйце  дужкі. 

1.Тут яны  сядзелі  тады  (ў)трох  чакаючы  пакуль  камандзір (не)падасць  

сігнал  ісці  следам. 

2. Завіруха гула  (не)змаўкаючы. 

3. Васіль  таксама  (не)збіраўся  сядзець склаўшы  рукі. 

4. Дзякуючы  мужнасці  салдат  Чырвоная  Армія  прагнала  ворагаў з нашай 

зямлі. 

5. Марыйка  склаўшы  рукі  на  каленях  сядзела  каля  раненага. 

6.Нягледзячы  на (не)пагадзь  хлопцы  вырашылі  (не)адкладваць  паездку. 

      Праверка  работ 

 

 3.3. Тэксты  “з  белымі  плямамі “( праца  ў  групах) 

   а) Дапішыце  прапушчаныя   дзеепрыслоўі і дзеепрыслоўныя звароты . 

  б) Параўнайце свой тэкст  з  аўтарскім. 

  в) Якую ролю   адыгрываюць  дзеепрыслоўі  ў  тэксце? 

Падрыхтоўка  пазіцыі 

   Байцы  на  пераездзе  рупна  ўляглі  ў работу – капалі, дзяўблі, угрызаліся  ў 

сцвярдзелую  залеж  зямлі. Пшанічны ледзь не па самыя плечы  закапаўся ў 

рудую кучу гліны;................................., зухавата і весела асталёўваўся 

разгарачаны Свіст.Ён зняў з сябе  ўсе папругі і вопратку і,..................., спрытна 

сыпаў з яміны малой пехацінскай лапаткай.  У  дваццаці  кроках  ад яго, 

таксама над лініяй, .................,  ................  і  ................, крыху з меншым 

стараннем  акопваўся Аўсееў. Ля  самай будкі  спрактыкавана  ладзіў  

кулямётную  пазіцыю  старшына  Карпенка;  на другі  бок  ад яго старанна  
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дзёўб  зямлю расчырванелы, потны Глечык. ...................., хлопец рукамі  

выкідваў яго, пасля прыгаршчамі  выгортваў  пясок  і  зноў  дзёўб. Адзін  толькі  

Фішар  без  справы  самотна  сядзеў  у  быльнягу,  дзе  яго  пакінуў  старшына, 

і, ..........................,  гартаў  нейкую  кніжку. 

                                                                                          В. Быкаў 

3.4. Тэст (індывідуальна) 

1. Адзначце  сказы,  у  якіх адасобленыя  акалічнасці  выражаны   

дзеепрыслоўным  зваротам. 

   а) Дарога выйшла на край  узгорка  адкрыўшы  перад  намі  новыя краявіды. 

   б) Стаміўшыся  спіць вецер  ля  імшарнай  крыніцы. 

   в ) Вакол ападаючы  на  зямлю шамацела лісце. 

 

2. Адзначце  сказы,  у  якіх адасобленыя  акалічнасці  выражаны   адзіночным  

дзеепрыслоўем. 

    а ) Ціха шалясцяць на ветрыку пахучыя ліпы скідаючы  на траву цяжкія 

кроплі расы. 

    б) Пераступіўшы  парог  школы  дзіця не развітваецца з маленствам. 

    в)  Сцёпка  падмацаваўшыся  напіўся  ў рэчцы  вады. 

 

3. Адзначце  сказы,  у  якіх трэба  адасабляць  акалічнасці, выражаныя 

адзіночным  дзеепрыслоўем. 

     а) Гуляючы  розуму  не   прыдбаеш. 

     б) Не  палажыўшы не возьмеш. 

      в) Дзед Талаш  ішоў не  спяшаючыся. 

 

4. Адзначце  сказы, у  якіх  выдзеленыя   акалічнасці  адасабляюцца. 

     а) Нягледзячы  на цёплае  надвор е  дзяўчына  была  ў паліто  і  шапцы. 

     б) Яны беглі  прыгнуўшыся. 

      в)Дзякуючы цёплым  дажджам  на  палях  і  лугах  усё   зазелянела. 

  

5. Адзначце  сказы, у  якіх  правільна  адасоблены  акалічнасці. 

     а)   Максім  сядзіць, задумаўшыся. 

     б)  Вецер  налятаў, зрываючы  лісце з дрэў і размятаючы яго па дарожках 

парку. 

      в)  Працаваў ён спусціўшы  рукавы. 

Самаправерка. 

 

3. Рэфлексія. 
     1. Зварот   да   кластара  
-Дапоўніце  кластар  новымі  звесткамі, якія  атрымалі  на ўроку. 

- Прэзентацыя 

     2. Складзіце  сінквейн  на  тэму “Вайна” 

-  Агучванне 

                    Вайна 
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Жорсткая, крывавая; 

Забівае,   разлучае,  разбурае; 

Нясе  за сабой  смерць і боль; 

Злачынства. 

 

   3.Выстаўленне  адзнак. Дамашняе  заданне: п.36, міні-сачынне ”А шапку я 

заўжды здыму перад магілай невядомай” . 

 

 

Кластар 

 
фразеалагізм                    адзіночнае  дзеепрыслоўе            прыслоўе+ і  + дзеепрыслоўе 

                                         з прыслоўным значэннем                             (дзеепрыслоўны зварот) 

(як? пасля дзеяслова) 

                                        

 

Часціцы і.толькі, 

нават  перад  

дзеепрыслоўным зваротам                   выражана 

(дзеепрыслоўем) 

 

не адасабляецца 

 

 

 

АКАЛІЧНАСЦЬ 

   

 

адасабляецца 

  

 

выражана 

 

 

 

 

 

дзеепрыслоўны назоўнік з прыназоўнікамі            адзіночнае дзеепрыслоўе 

зварот                       нягледзячы  на,  дзякуючы              (сярэдзіна сказа) 
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Дадатак  2 

Тэма. Беларускія народныя  казкі (5 клас) 

+ ! ? 
Я гэта ведаў Я даведаўся новае Пра што хачу 

даведацца больш, у 

чым сумняваюся ... 

1. У казках дзейнічаюць 

такія героі, як ліса, воўк, 

мядзведзь і іншыя , а 

таксама асілкі, волаты, 

простыя людзі. 

1. У казках увасоблены 

народная мудрасць, 

глыбокі роздум 

чалавека над жыццём, 

вопыт многіх 

пакаленняў. 

2. Казка – вуснае 

мастацкае апавяданне з 

элементамі выдумкі і 

фантазіі. 

3. Вылучаюць тры 

групы казак: казкі пра 

жывёл, чарадзейныя, 

бытавыя 

4. У казках 

сувярджаецца адданае 

сяброўства, 

бескарыслівасць, 

адмаўляюцца 

няўдзячнасць, 

здрадніцтва, 

баязлівасць, лянота 

5. Народныя казкі 

маюць сваеасаблівую 

будову: традыцыйны 

зачын, канцоўку, 

паўторы. 

6. Мова простая, 

зразумелая, надзвычай 

вобразная 

1. Пра элементы 

перабольшвання ў 

стварэнні казачных 

вобразаў. 

2. Пра мову казак. 

3. Прачытаць казкі пра 

жывёл, чарадзейныя і 

бытавыя казкі. 
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Дадатак 3 

 Сінквейн – гэта пяцірадкоўе, у якім чалавек выказвае свае адносіны да мовы. 

Парадак напісання сінквейна 

Першы радок – ключавое слова, якое вызначае змест сінквейна (назоўнік). 

Другі радок – два прыметнікі, якія характарызуюць гэта слова. 

Трэці радок – тры дзеясловы, што паказваюць дзеянне паняцця. 

Чацвёрты радок – сказ, у якім аўтар выказвае свае адносіны (цытата). 

Пяты радок – слова, звычайна назоўнік, праз якое чалавек выражае свае 

пачуцці, звязаныя з дадзеным   паняццем. 

    Напрыклад:  

Мова     Слуцк 

Мілагучная, жывая                              Старажытны, любімы 

Звініць, пяе, радуе                                Жыве, працуе, радуе 

“Як сонца маё беларускае”                 “Тчэ паясы ў добрым  часе...” 

Спадчына.                                               Бацькаўшчына. 

  

 “Тоўстыя і тонкія  пытанні” 

? ? 

    У гэту графу мы запісваем пытанні, 

на якія прадугледжаны разгорнуты, 

“доўгі”, грунтоўны адказ. 

    Напрыклад: 

1) Чаму пасля таго, як Міхаська 

выратаваў жорава, аўтар не дае 

апісання непрыгожага твару 

хлопчыка? 

 

    У гэту графу мы запісваем пытанні 

на якія прадугледжаны адназначны, 

“фактычны” адказ. 

    Напрыклад: 

1) Хто з’яўляецца галоўным героем 

апавядання Цёткі “Міхаська”? 

 

 

 

   


