
Кантрольная работа па методыцы выкладання мовы 
 
Тэарэтычная частка (пiсьмовыя адказы на пытаннi) 
 
1. Развiццё метадычнай думкi на Беларусi (агляд спадчыны аднаго з метадыстаЎ 19-20 

ст.). (Выконваецца факультатыўна). 
2. Вiды пераказаў, методыка падрыхтоўкi i правядзення. 
3. Вiды сачыненняў , методыка падрыхтоЎкi i правядзення. 
4. Урок-паўтарэння i абагульнення. Вiды паўтарэння, метады i прыёмы паўтарэння i 

абагульнення. 
 
Практычная частка 
 
1. План-канспект урока, на якiм праводзiцца падрыхтоЎчая работа да пераказа. План: 

1. Мэты i задачы ўрока. 
2. Уступная гутарка. 
3. Чытанне тэксту (тэкст абавязкова змясцiць у КР). 
4. Аналiз тэксту: 

4.1. Вызначэнне тэмы, асноўнай думкi, тыпу, стылю (адказы ў дужках). 
4.2. Пытаннi па змесце тэксту. 

5. Лексiчная праца (тлумачэнне значэння незразумелых слоў). 
6. Складанне плана: 

Пункты плана Апорныя словы 
  

7. Арфаграфiчная праца. 
8. Пунктуацыйная праца. 

2. План-канспект звычайнага ўрока (напрыклад, урок новых ведаў, цi камбiнаваны 
ўрок, цi урок замацавання). 

3. Аналiз школьнага падручнiка па мове (аўтары, год выдання, школы, пабудова 
падручнiка, характар падачы матэрыяла, якасць практычнага матэрыяла, кантрольных 
пытанняЎ i заданняў, ажыццяўленне мiжпрадметных сувязяў i г. д.). 

 
 

Асноўная  
1. Яленскі, М. Г. Методыка выкладання беларускай мовы. Сучасная 

лінгвадыдактыка: вучэб. дапам. для студэнтаў філал. спецыяльнасцей устаноў, якія 
забяспечваюць атрыманне выш.. адукацыі / М. Г. Яленскі. – Мн. : Адукацыя і выхаванне, 
2005. – 224с. 

2. Методыка выкладання беларускай мовы: вучэб. дапам. для студэнтаў філал. 
спецыяльнасцей устаноў, якія забяспечваюць атрыманне выш. адукацыі / М. Г. Яленскі  
[і інш.]; пад рэд. М. Г. Яленскага. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2007. 

 
Дадатковая  

 
1. Валочка, Г. М. Развіццё звязнага маўлення школьнікаў. – Мн., 2005. 
2. Литвинко, Ф. М. Методика изучения разделов школьного курса русского языка 

(функциональный подход): курс лекций для студентов филологического факультета. – 
Мн.: БГУ, 2001. 

3. Ляшчынская, В. А. Методыка выкладання беларускай мовы: вучэб. дапаможнік / 
В. А. Ляшчынская, З. У. Шведава. – Мінск : РІВШ, 2007. – 252с. 

4. Мурина, Л. А. Методика русского языка в школах Белоруссии: учеб. пособие / 
Л. А. Мурина. – Минск: Университетское, 1990. – 320 с. 



5. Протчанка, В. У. Актуальныя праблемы тэорыі і практыкі навучання беларускай 
мове. – Мн., 2001. 

6. Нормы ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў па беларускай мове // 
Беларуская мова і літаратура. – 2003. – №4. 

7. Праграмы і падручнікі па беларускай мове для агульнадукацыйнай сярэдняй 
школы. 
 


