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Пытаннi да залiку па методыцы выкладання беларускай мовы 
(для студэнтаў завочнай формы навучання), 4 курс 

 
1. Методыка выкладання беларускай мовы як навука i навучальная 

дысцыплiна. 
2. Сувязь курса методыкi выкладання мовы з iншымi гуманiтарнымi 

дысцыплiнамi. 
3. Гiсторыя развiцця метадычнай думкi на Беларусi ў XVI – пач. XX ст. 
4. Метадычная спадчына К. Мiцкевiча (Я. Коласа). 
5. Развiццё метадычнай думкi на Беларусi ў XX ст. 
6. Беларуская мова як вучэбны прадмет, яго месца i значэнне ў агульнай 

сiстэме навучання. 
7. Агульна-дыдактычныя прынцыпы навучання мове. 
8. Прыватна-метадычныя прынцыпы навучання мове. 
9. Пазнавальныя метады навучання. 
10. Практычныя метады навучання. 
11. Дыктант як практычны метад навучаня мове. 
12. Метады кантролю ведаў, уменняў i навыкаў. Тэставыя заданнi на 

ўроках беларускай мовы. 
13. Урок роднай мовы: агульная характарыстыка, структурныя элементы. 
14. Урок паведамлення новых ведаў, урок замацавання новых ведаў: 

характарыстыка, структурныя элементы. 
15. Урок камбi наванай будовы, урок сiстэматызацыi ведаў, урок 

паўтарэння: характарыстыка, структурныя элементы. 
16. Пераказ i яго вiды. 
17. Урок наiсання пераказу. 
18. Сачыненне i яго вiды. 
19. Урок навучання напiсанню сачыненняў. 
20. Методыка арфаграфii. Мэты, змест, метады, прыёмы, практыкаваннi. 
21. Методыка пунктуацыi. Мэты, змест, азнаямленне з пунктуацыйнымi 

паняццямi i методыка працы над пунктуацыйным правiлам.  
22. Вывучэнне лексiкi i фразеалогii. Мэты, змест, прынцыпы, метады, 

прыёмы, практыкаваннi. 
23. Методыка фанетыкi. Тыпы фанетычных практыкаванняЎ. 
24. Выпрацоўка вымаўленчых уменняў i навыкаў. 
25. Методыка словаўтварэння.  
26. Методыка марфалогii. 
27. Методыка сiнтаксiсу. 
28. Тэкст у сiстэме навучання беларускай мове, яго асноўныя 

характарыстыкi (тэмат. адзiнства, разгорнутасць, паслядоўнасць). 
29. Тэкст у сiстэме навучання беларускай мове, яго асноўныя 

характарыстыкi (сэнс цэльнасць, звязнасць, закончанасць). 
30. Маўленчая дзейнасць вучняў (асноўныя вiды).  
31. Пераклад на ўроках беларускай мовы, методыка правядзення. 

 
 



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. 

 
 

 


