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БЕЛАРУСКАЯ ФІЛАЛОГІЯ ПА ТЭМЕ "РАЗВІЦЦЁ МОВЫ ВУЧНЯЎ У 
СІСТЭМЕ ЛІТАРАТУРНАЙ АДУКАЦЫІ" 

 
1. Якія практыкаванні па развіцці пісьмовай мовы вучняў адносяцца 

да рэпрадуктыўных? 
 
1. Пераказ падрабязны, сціслы, выбарачны, з заменай асобы 
апавядальніка, ускладнены граматычнымі заданнямі.  

2. Сачыненні розных жанраў: сачыненне-мініяцюра, сачыненне па 
загадцы, па прымаўцы, па асабістых назіраннях, сачыненне па карціне і 
г. д. 

3. Пераказ з элементамі сачынення.  
4. Сачыненні і пераказы з элементамі мастацкай творчасці.  
 
2. Адзначце віды сачыненняў на літаратурную тэму. 
 
1. Сачыненні аб літаратурных героях (індывідуальная, групавая, 
параўнальная характарыстыка вобразаў-персанажаў).  

2. Сачыненні, заснаваныя на аналізе твора ў цэлым.  
3. Разбор асобных эпізодаў і частак твора.  
4. Сачыненні-даследаванні праблемнага характару.  
5. Роздумы вучняў аб адносінах літаратуры да жыцця.  
 
3. Адзначце патрабаванні да вучнёўскага сачынення. 
 
1. Адпаведнасць зместу сачынення тэме.  
2. Змястоўнасць, завершанасць, паўната ахопу тэмы.  
3. Доказнасць, аргументаванасць палажэнняў, лагічнасць і 
паслядоўнасць.  

4. Падрыхтоўка шпаргалак.  
5. Самастойнасць у падыходзе да тэмы, дакладнасць у выкарыстанні 
эпіграфа і цытатнага матэрыялу.  

6. Адсутнасць фактычных памылак.  
 
4. Адзначце тыповыя прыёмы работы на ўроках навучання 

сачыненню: 
1. Складанне плана.  



2. Абмеркаванне і выбар удалых эпітэтаў. 
3. Падбор тэкставага матэрыялу.  
4. Фармулёўка асобных палажэнняў. 
5. Выбар жанру пісьмовай работы.  

 
5. Па прызначэнні і спосабах арганізацыі матэрыялу даклады ўмоўна 

можна падзяліць на інфармацыйныя, даследчыя і праблемна-
дыскусійныя. Задача інфармацыйных выступленняў – паведамленне 
фактычных звестак з элементамі аналізу і ацэнкі. Прыкладам 
інфармацыйна-ілюстратыўных могуць служыць выказванні з аналізам 
літаратурных твораў ці з’яў сумежных мастацтваў пры 
характарыстыцы літаратурных напрамкаў. Інфармацыйна-
дапаўняльныя знаёмяць клас  з асобнымі этапамі жыцця і творчасці 
пісьменніка, творчай гісторыяй твора і інш. 

 
1. Так.  
2. Не.  
 
6. Сутнасць даследчага даклада заключаецца ў самастойным 

разглядзе вучнямі мастацкага тэксту (эпізода). На першы план 
выступаюць уласныя меркаванні, знаёмства з літаратуразнаўчай, 
крытычнай і вучэбнай літаратурай. 

 
1. Так.  
2. Не.  

 
7. Праблемна-дыскусійны даклад патрабуе ад вучняў максімальнай 

самастойнасці ў аналізе і ацэнцы літаратурных матэрыялаў, 
прадугледжвае разгляд і ўлік розных пазіцый, выказаных крытыкамі. 
Такія даклады карысна заслухоўваць толькі на ўроках паглыбленага 
аналізу. 

 
1. Так.  
2. Не.  
 
8. Навучанню школьнікаў дыялагічным зносінам садзейнічае аналіз 

узораў дыялогаў з мастацкіх твораў (дыялог-спрэчка, дыялог-згода). 
Дыялог літаратурных герояў – прыклад паўнацэннага выкарыстання 
лексічнага багацця мовы, умення слухаць субяседніка, улічваць яго 
псіхалагічны стан, падбіраць дакладныя аргументы ў спрэчцы, аказваць 
на партнёра эмацыянальнае ўздзеянне і інш. 



 
1. Так.  
2. Не.  
 
9. У рабоце па развіцці мовы вучняў неабходна спалучаць тры 

падыходы: 
 
1. Псіхалінгвістычны, які базіруецца на тэорыі моўнай дзейнасці.  
2. Лінгвадыдактычны, які даследуе заканамернасці навучання роднай і 
замежным мовам.  

3. Методыка-літаратурны, які ўлічвае мажлівасці мастацкай літаратуры, 
літаратуразнаўства, крытыкі і тэорыі аратарскага майстэрства.  

 
10. Псіхалінгвістычная мадэль уключае ў сябе наступныя этапы: 
 
1. Этап матывацыі выказвання.  
2. Этап задумы.  
3. Этап ажыццяўлення задумы (рэалізацыі плана).  
4. Супастаўленне рэалізацыі задумы з самой задумай.  
 
11. Лінгвадыдактычны падыход фарміруе ўменні будаваць моўны 

твор. Для іх рэалізацыі прапануюцца наступныя групы 
практыкаванняў: 

1. Практыкаванні па развіцці ролевага прынцыпу развіцця мовы.  
2. Практыкаванні з элементамі развіцця прадуктыўнага артыстызму 
мовы.  

3. Развіццё ўменняў мастацкай крытыкі.  
4. Развіццё ўменняў эстэтычнага аналізу тэксту.  
 
12. Адзначце асноўныя накірункі работы ра развіцці мовы 

школьнікаў: 
 
1. Слоўнікава-фразеалагічная работа з тэкстам мастацкага твора і 
літаратурна-крытычных матэрыялаў.  

2. Навучанне школьнікаў розным відам і жанрам маналагічных 
выказванняў на літаратурныя тэмы ад пераказаў тэксту да 
індывідуальна-творчых выказванняў.  

3. Арганізацыя моўнай дзейнасці школьнікаў у працэсе дыялагічных 
зносін.  

4. Стварэнне моўных сітуацый, якія стымулююць развіццё мовы 
школьнікаў на дзейнаснай аснове.  



5. Актывізацыя міжпрадметных узаемадзеянняў на ўроках літаратуры ў 
аспекце моўнай дзейнасці.  

 
13. Да крытэрыяў моўнага развіцця метадысты адносяць: 
 
1. Валоданне актыўнай лексікай.  
2. Валоданне навуковай, тэарэтыка-літаратурнай, мастацтвазнаўчай 
тэрміналогіяй, вобразна-выяўленчымі сродкамі мовы.  

3. Разуменне асаблівасцей віду і жанру выказвання, асаблівасцямі 
моўнага стылю.  

4. Змястоўнасць, лагічнасць, стройнасць выказвання.  
5. Валоданне камп’ютэрам, ТСН.  
6. Валоданне прыёмамі зносін са слухачамі.  
 
14. Розныя віды і жанры маналагічных выказванняў на 

літаратурныя тэмы дзеляцца на рэпрадуктыўныя і прадуктыўныя.  
 
Да рэпрадуктыўных выказванняў адносяцца: а) творчыя пераказы 

мастацкага тэксту; б) пераказы артыкулаў падручніка, фрагментаў 
літаратуразнаўчых і літаратурна-крытычных артыкулаў, мемуарных і 
эпісталярных матэрыялаў. 

1. Так. 
2. Не. 
 
15. Адзначце прадуктыўныя выказванні на літаратурныя тэмы:  
1. Навуковыя, літаратуразнаўчыя: разгорнуты вусны адказ, 
паведамленне, даклад.  

2. Літаратурна-крытычныя: літаратурны агляд, крытычны эцюд, 
крытычнае эсэ, “слова пра пісьменніка” і інш.  

3. Мастацтвазнаўчыя: расказ ці даклад аб творы мастацтва (карціне, 
скульптуры, архітэктурнай пабудове), слова экскурсавода, рэжысёрскі 
каментарый.  

4. Публіцыстычныя: слова пра героя твора, аратарскае выступленне, 
рэпартаж.  

5. Мастацка-творчыя: а) літаратурна-мастацкія – вершы, апавяданні, 
нарысы, п’есы, самастойна створаныя вучнямі; б)мастацка-крытычныя: 
мастацка-біяграфічны расказ, расказ аб літаратурнай падзеі, мастацкая 
замалёўка і інш.  

   
16. Якія арыенціровачныя заданні дапамогуць больш эфектыўнай 

падрыхтоўцы навуковага пераказу тэксту старшакласнікамі? 



 
1. Прадумаць прызначэнне пераказу (яго ўплыў на адбор матэрыялу, 
моўных сродкаў, характар кампазіцыі).  

2. Якія падзеі і чаму вы перакажаце падрабязна, а якія сцісла?  
3. Якія цытаты будуць уключаны вамі ў пераказ і чаму?  
4. Прадумайце неабходны мінімум уласных каментарыяў, якія 
дапамогуць слухачам зразумець найбольш складаныя часткі тэксту.  

 
17. Будучыя ўдзельнікі дыялогу працуюць самастойна, незалежна 

адзін ад другога па наступнай праграме: 
 
1. Пазнаёмцеся з творчасцю паэта (пісьменніка). 
2. Супастаўце ў вашым дыялогу свае ўражанні ад прачытанага (глыбіня 
пачуцця, эмацыйнае ўздзеянне на слухача ці чытача).  

3. Якія мастацкія прыёмы, лексіка-стылістычныя сродкі ўзмацняюць 
эмацыянальнае ўздзеянне твора?  

4. Прадугледзьце, якія пярэчанні вашым думкам могуць узнікнуць у 
субяседнікаў. Падбярыце пераканаўчыя аргументы ў абарону сваіх 
палажэнняў.  

5. Выберыце мажлівыя варыянты структуры дыялогу, старайцеся 
прытрымлівацца яго. 

 
 
18. Якія патрабаванні прад’яўляюцца да стварэння моўнай сітуацыі 

на ўроках літарататуры? 
1. Змест моўнай сітуацыі і формы зносін  павінны быць цікавымі для 
вучняў. 

2. Сітуацыя павінна быць накіравана на стымуляванне моўнай 
актыўнасці школьнікаў, на выкарыстанне вобразных сродкаў мовы ў 
адпаведнасці з тэмай выказвання. 

3. Дадзеныя моўныя сітуацыі павінны ствараць умовы для фарміравання 
ў школьнікаў уменняў абараняць свае пазіцыі, перакананні, развіваць 
здольнасці аргументаваць  

4. Характар і формы зносін, кампазіцыйная структура вызначаюцца 
асаблівасцямі літаратурнага твора.  

5. Прапанаваная сітуацыя павінна адпавядаць узроставым і 
псіхалагічным асаблівасцям вучняў, узроўню іх развіцця.  

 
19. “Жывыя старонкі” біяграфіі пісьменніка ў метадычных адносінах 

могуць быць раздзелены: 
I. Па змесце.  



II. Па форме выкладу. 
Па змесце: 
а) партрэтныя, якія ўяўляюць сабой партрэтныя замалёўкі знешнасці 

пісьменніка з роздумамі дакладчыка; 
б) падзейныя, змест якіх складае пераказ найбольш яркіх, пераломных у 

жыцці пісьменніка фактаў біяграфіі; 
в) філасофскія, якія перадаюць духоўныя пошукі мастака, яго роздумы аб 

пражытых гадах, падвядзенне вынікаў жыцця і творчасці, роздумы аб лёсах 
грамадства, мастацтва, літаратуры; 
г) старонкі, прысвечаныя ўзаемадзеянню пісьменніка з літаратурна-

мастацкія акружэннем (“пісьменнік і вакол яго”). 
 
1. Так. 
2. Не. 
 
20. Па форме выкладу “старонкі біяграфіі” дзеляцца на: 
 
а) мемуарныя, заснаваныя на сведчаннях сучаснікаў пісьменніка; 
б) эпісталярныя, пры перадачы якіх выразна выконваюцца пісьмы да 

родных, сяброў, любімых жанчын, недругаў, афіцыйных асоб, пісьмы яго 
адрасантаў; 
в) зрокава-аналітычныя,асэнсаваныя і перададзеныя сённяшнім чытачам з 

сучасных пазіцый. 
 

1. Так. 
2. Не. 

 


