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АНАТАЦЫЯ 

У рабоце апісваецца вопыт выкарыстання дыферэнцыраванага 

падыходу да навучання на ўроках беларускай мовы. Аўтар разглядае сутнасць 

дыферэнцыраванага навучання, апісвае магчымыя формы, метады і прыѐмы 

арганізацыі дыферэнцыраванага падыходу на розных этапах ўрокаў беларускай 

мовы. Работа ўтрымлівае шмат метадычных парад, практычных матэрыялаў, 

якія можна выкарыстоўваць настаўнікам беларускай мовы на ўроках. 
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УВОДЗІНЫ 

Не сакрэт, што ў сучаснай школе існуе даволі многа сур’ѐзных праблем. 

Гэта і нежаданне вучняў атрымліваць веды, і складаныя праграмы, і 

недастатковая матэрыяльная база многіх навучальных устаноў. Адна з самых 

значных праблем сучаснай школы, на маю думку, – гэта рэзкае зніжэнне 

цікавасці вучняў да беларускай мовы. Адсюль – непісьменнасць, нізкі ўзровень 

культуры маўлення, адсутнасць умення правільна выказаць сваю думку, 

аргументаваць яе. 

Дыягностыка, якую я праводзіла ў класах, дзе працую, паказала, што не 

ўсе вучні ўмеюць самастойна атрымліваць і перапрацоўваць  вучэбную 

інфармацыю, многія не могуць выдзеліць  галоўную думку тэкста, не любяць 

пісаць сачыненні, бо дрэнна валодаюць моўнымі сродкамі, не праяўляюць 

актыўнасці на ўроках, калі трэба шукаць рашэнне праблемнай сітуацыі, не 

могуць даць ацэнку сваѐй дзейнасці і дзейнасці таварышаў. 

Вопыт работы паказаў, што для падтрымкі і развіцця цікавасці да 

прадмета трэба пастаянна ствараць атмасферу навізны на ўроку, прычым не 

толькі ў змесце матэрыялу, але і ў выкарыстанні разнастайных метадаў 

арганізацыі навучання на ўроку. Традыцыйныя формы работы не даюць 

належных вынікаў, бо работа на ўроку скіраваная ў асноўным на сярэдняга 

вучня, моцныя і слабыя астаюцца па-за межамі ўрока. Як вынік, узровень ведаў 

слабых дзяцей апускаецца ўсѐ ніжэй і ніжэй, таленавітыя дзеці не развіваюцца, 

стрымліваюцца іх пазнавальныя здольнасці, якасць ведаў вучняў недастаткова 

высокая.  

Як жа забяспечыць засваенне складанага і аб’ѐмнага матэрыялу ўсімі 

школьнікамі?  Як вырашыць супярэчнасць паміж складаным навучаннем і 

магчымасцямі розных груп вучняў? Як выхаваць станоўчыя адносіны да 

вучэбнай працы ва ўсіх вучняў? Адназначных адказаў на гэтыя пытанні няма і 

быць не можа, бо існуюць самыя разнастайныя методыкі выкладання, 

педагагічныя   тэхналогіі, у кожнага настаўніка ѐсць свае сакрэты педагагічнага 
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майстэрства. Гэтыя матэрыялы з вопыту работы – спроба даць адказ на 

пастаўленыя пытанні. 

На маю думку, станоўчага выніку ў вучэбна-выхаваўчым працэсе можна 

дасягнуць, улічваючы індывідуальныя здольнасці кожнага вучня. Але ж 

узровень ведаў, пазнавальных здольнасцей не ва ўсіх дзяцей аднолькавы. І вось 

тут пры калектыўнай форме работы неабходны асаблівы падыход да навучання 

– дыферэнцыраваны. Дадзены падыход ажыццяўляецца разам з франтальным 

навучаннем, садзейнічае глыбокаму засваенню вучэбнага матэрыялу ўсімі 

вучнямі і развіццю іх разумовых здольнасцей у адпаведнасці з іх магчымасцямі.  

Мэта дадзенай работы – адлюстраванне спецыфікі выкарыстання 

дыферэнцыраванага падыходу да навучання на ўроках беларускай мовы праз 

апісанне форм, метадаў і прыѐмаў з вопыту работы. 

Зыходзячы з пастаўленай  мэты,  пры  напісанні работы мной ставіліся 

наступныя задачы: 

 выявіць сутнасць паняцця дыферэнцыяцыі; 

 адлюстраваць структуру ўрока дыферэнцыраванага навучання; 

 апісаць арганізацыю работы, магчымыя формы, метады і прыѐмы 

выкарыстання дыферэнцыраванага навучання на ўроках беларускай 

мовы; 

 садзейнічаць развіццю цікавасці  сярод  педагогаў да шырокага  

выкарыстання  дыферэнцыраванага падыходу ў навучальным працэсе. 

Такім чынам, спадзяюся, што матэрыялы дадзенай работы дапамогуць 

настаўнікам  беларускай мовы арганізаваць вучэбны працэс так, каб выклікаць 

у вучняў цікавасць да прадмета, каб кожны вучань мог засвоіць матэрыял у  

адпаведнасці са сваімі здольнасцямі і магчымасцямі. 

 

ПАНЯЦЦЕ ДЫФЕРЭНЦЫЯЦЫІ 

Дыферэнцыяцыя ў перакладзе з лацінскай мовы абазначае падзел, 

расслаенне цэлага на часткі, формы, ступені. 
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Дыферэнцыяцыя ў адукацыі – гэта форма арганізацыі вучэбнай 

дзейнасці вучняў, пры якой улічваюцца іх індывідуальныя асаблівасці,  

схільнасці, інтарэсы. Пры гэтым вучні  групіруюцца на аснове якіх-небудзь 

асаблівасцей для асобнага  навучання,  гэта  значыць,  дыферэнцыяцыя – адна з 

форм індывідуалізацыі навучання, калі ўтвараюцца класы і групы вучняў на 

аснове агульных прыкмет. 

Псіхалагічнай асновай дыферэнцыяцыі навучання з’яўляецца  ўлік  

індывідуальных  псіхалагічных асаблівасцей вучняў, сярод якіх, у першую 

чаргу, трэба выдзеліць такія асаблівасці, якія ўплываюць на вучэбную 

дзейнасць і ад якіх залежаць вынікі навучання: фізічныя і псіхічныя якасці 

асобы, асаблівасці пазнавальных працэсаў, памяці, рысы характару, здольнасці, 

адоранасць і г. д. Пры дыферэнцыяцыі можна ўлічваць або комплекс пэўных 

асаблівасцей, або нейкую адну асаблівасць. У навучальным працэсе часцей за 

ўсѐ ўлічваецца комплекс, дзе пераважае ўзровень ведаў, уменняў, навыкаў і 

пазнавальныя  здольнасці. У комплекс такіх асаблівасцей уваходзіць:  

1) узровень разумовых здольнасцей, г. зн. сфарміраваныя перадумовы 

да навучання (навучальнасць), атрыманыя веды (навучанасць), здольнасць 

дасягаць за кароткі тэрмін высокага ўзроўню ведаў; 

2) хуткасць засваення  вучэбнага  матэрыя- 

лу; 

3) агульныя разумовыя здольнасці – запамінанне, выкананне лагічных 

аперацый, творчае мысленне; 

4) спецыяльныя здольнасці і адоранасць дзяцей – схільнасць да музыкі, 

мовы, літаратуры і інш. 

Важнае значэнне пры дыферэнцыяцыі навучання мае вучэбная 

матывацыя. Настаўніку неабходна ведаць, на якія матывы можна абапірацца 

пры дыферэнцыяцыі вучэбных заданняў і якія матывы  трэба  фарміраваць  і  

развіваць.  Інфармацыю пра гэта можна атрымаць  з г утарак,  назіранняў, 

сачыненняў.  
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Акрамя псіхалагічных фактараў, трэба ўлічваць і стан здароўя вучня, і 

фізічныя дэфекты (парушэнні зроку, слыху). 

Такім чынам, першасная задача настаўніка, які ажыццяўляе 

дыферэнцыяцыю навучання, –  знайсці рэальныя магчымасці для ўліку ўсіх 

фізічных і псіхічных асаблівасцей вучняў. 

МЭТАНАКІРАВАНАСЦЬ І ЭТАПЫ АРГАНІЗАЦЫІ 

ДЫФЕРЭНЦЫРАВАНАГА ПАДЫХОДУ ДА НАВУЧАННЯ Ў КЛАСЕ 

Выкарыстанне настаўнікам дыферэнцыраванага падыходу да навучання 

з улікам фізічных і псіхічных асаблівасцей дзяцей спрыяе дасягненню 

наступных  навучальных,  развіваючых  і  выхаваўчых мэт навучання: 

1) удасканальванне ведаў, уменняў і навыкаў вучняў;  садзейнічанне  

рэалізацыі  вучэбных праграм павышэннем узроўню ведаў, уменняў і навыкаў 

кожнага вучня і групы вучняў; паглыбленне і пашырэнне ведаў, зыходзячы з 

інтарэсаў і магчымасцей кожнага вучня; 

2) фарміраванне і  развіццѐ  лагічнага  мыслення і ўменняў вучэбнай 

працы кожнага вучня; 

3) выхаванне гарманічна развітай асобы, стварэнне перадумоў для 

развіцця інтарэсаў і спецыяльных здольнасцей вучняў. 

Таксама  дыферэнцыяцыя  навучання  валодае дадатковымі 

магчымасцямі выклікаць у вучняў станоўчыя эмоцыі, жыватворна ўплываць на 

вучэбную матывацыю, на адносіны да вучэбнай дзейнасці. 

Асноўнай задачай настаўніка пры дыферэнцыраваным навучанні ў класе 

з’яўляецца стварэнне ўмоў для далучэння кожнага вучня ў работу на ўроку ў 

адпаведнасці з яго  магчымасцямі і здольнасцямі. 

Працэс  арганізацыі  настаўнікам  унутрыкласнай дыферэнцыяцыі на 

ўроках уключае ў сябе некалькі этапаў. 

1. Вызначэнне крытэрыя, на аснове якога выдзяляюцца  групы  вучняў  

для  дыферэнцыраванай работы (першасным крытэрыем тут павінен выступаць 

узровень навучальнасці дзяцей). 

2. Правядзенне дыягностыкі. 
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3. Размеркаванне дзяцей па групах з улікам вынікаў дыягностыкі. 

4. Выбар спосабаў дыферэнцыяцыі, распрацоўка рознаўзроўневых  

заданняў  для  створаных груп. 

5. Рэалізацыя дыферэнцыраванага  падыходу да вучняў на розных 

этапах урока. 

6. Дыягнастычны кантроль за вынікамі работы вучняў, у адпаведнасці з 

якім можа мяняцца склад груп і характар дыферэнцыраваных заданняў. 

Дадзеныя этапы і складаюць  сутнасць  дыферэнцыраванага падыходу  

да  навучання.  Паслядоўная рэалізацыя гэтых этапаў паспрыяе дасягненню 

пастаўленых мэт дыферэнцыраванага навучання. 

АРГАНІЗАЦЫЯ РАБОТЫ ПА ДЫФЕРЭНЦЫРАВАНЫМ НАВУЧАННІ 

НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

Дыферэнцыраваны падыход да навучання адыгрывае значную ролю ў 

працэсе засваення ведаў вучнямі на ўроках беларускай мовы. 

Як адзначалася,  для  ажыццяўлення  дыферэнцыяцыі на ўроку 

неабходны папярэдні падзел вучняў на групы (варыянты) у залежнасці ад 

узроўню навучальнасці. Пры такім падзеле неабходна ўлічваць некаторыя 

характэрныя ааблівасці груп. 

1 група – вучні з устойлівай высокай паспяховасцю, якія маюць 

дастатковы запас ведаў, высокі  ўзровень  пазнавальнай  актыўнасці,  разві- 

тыя станоўчыя якасці розуму: абстрагаванасць, абагульненне, аналіз. Яны 

менш, чым другія вучні, стамляюцца ад актыўнай  разумовай  працы,  

валодаюць высокім узроўнем самастойнасці. Таму, працуючы з імі,  неабходна  

прадугледзіць  дакладную арганізацыю іх вучэбнай дзейнасці, падбор заданняў 

высокай цяжкасці. Гэтыя заданні павінны адпавядаць высокім пазнавальным 

магчымасцям дзяцей. Задача настаўніка пры рабоце з гэтымі вучнямі – 

выхаванне ў іх працавітасці і  патрабава- 

льнасці да вынікаў сваѐй працы. 

2 група – вучні з сярэднімі вучэбнымі магчымасцямі. Пры рабоце з 

гэтымі вучнямі галоўную ўвагу трэба надаваць развіццю іх пазнавальнай 
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актыўнасці, удзелу ў вырашэнні праблемных сітуацый, выхаванню 

самастойнасці і ўпэўненасці ў сваіх пазнавальных магчымасцях. Неабходна 

пастаянна  ствараць  умовы  для  пасту- 

повага пераходу часткі з іх у 1 групу. 

3 група – вучні з нізкай паспяховасцю ў выніку іх педагагічнай 

запушчанасці або нізкіх здольнасцей (дрэнна чыюць, не запамінаюць, не 

гавораць і г. д.). Задача настаўніка пры рабоце з гэтымі вучнямі – удзяляць ім 

асаблівую ўвагу, падтрымліваць, дапамагаць засвойваць матэрыял, працаваць 

некаторы час толькі з імі на ўроку, пакуль 1 і 2 групы працуюць самастойна,  

фарміраваць уменне тлумачыць арфаграму або пунктаграму, прагаворваць 

услых. 

Пры ажыццяўленні дыферэнцыраванага падыходу на ўроку настаўніку 

неабходна ўлічваць вялікую колькасць фактараў, сярод якіх хочацца выдзеліць 

наступныя: 

1) тлумачэнне новага матэрыялу павінна быць для ўсіх аднолькавым, г. 

зн. ва ўсіх вучняў ѐсць магчымасць вучыцца ў аднолькавых умовах; 

2) заканчваць тлумачэнне новага  матэрыялу трэба ўзорным адказам з 

выкарыстаннем апорных схем, табліц, графічных выяў; 

3) выкарыстоўваць на ўроку ў вялікай колькасці наглядныя, 

дыдактычныя матэрыялы; 

4) агульная пазнавальная мэта і задачы па тэме ўрока адзіныя, але 

кожны вырашае іх на сваім узроўні; 

5) усе варыянты выконваюць свае заданні, але падчас праверкі іх – 

слухаць усім адзін аднаго; 

6) перад кожным заданнем канкрэтна ставіць задачы і падводзіць вынікі 

(адзнака за выкананыя заданні ў вуснай форме або паўрочным балам); 

7) арганізацыя самаправеркі, узаемаправеркі самастойна выкананых 

работ; 

8) развіццѐ ўстойлівай увагі, бо трэба хутка пераходзіць ад аднаго віда 

работы да другога. 
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Дыферэнцыяцыя на ўроку можа ажыццяўляцца па аб’ѐме і змесце 

работы, па прыѐмах і ступені самастойнасці, пры замацаванні, пры паўтарэнні. 

Аднак у любым выпадку перад вучнямі ставіцца адзіная пазнавальная мэта, для 

дасягнення якой яны ідуць шляхамі, адпаведнымі іх здольнасцям і вучэбным 

магчымасцям. Пры гэтым усе кантрольныя, выніковыя работы адзіныя для ўсіх 

груп. 

Канечне ж, на ўроку адбываецца пастаяннае ўзаемадзеянне 

дыферэнцыраванай і сумеснай работы груп. Прыкладную структуру ўрока 

беларускай мовы  з  прымяненнем  дыферэнцыраванага навучання можна 

адлюстраваць у выглядзе наступнай схемы: 

 

Этап 

урока 

Клас, 

група 

Змест работы Час  

1 Увесь 

клас 

Сумесная пастаноўка мэты, задач урока. 2 хв. 

2 Увесь 

клас 

Лінгвістычная размінка (загадкі, 

фразеалагізмы, гульні, іншая слоўніка- 

вая работа). 

 

3 хв. 

3 1, 2, 3 

групы 

Дыферэнцыраванае паўтарэнне 

неабходнага матэрыялу (праверка 

дамашняга задання, апорнае паўтарэнне 

для новага матэрыялу: правіла з 

прыкладамі, тлумачэннем). 

 

 

 

 

7 хв. 

4 Увесь 

клас 

Сумеснае тлумачэнне новага матэрыялу з 

апорай на паўтарэнне. 

 

7 хв. 

5 Увесь 

клас;  

1, 2, 3 

групы 

Узор адказа, разважанне па схеме, 

графічнае абазначэнне, трэніровачныя 

прыклады або дыферэнцыраванае 

замацаванне (паўторнае тлумачэнне для 3 

групы ў выпадку неабходнасці) 

 

 

5 хв. 

6 Увесь 

клас;  

1, 2, 3 

групы 

Практыкаванні на замацаванне (індывіду- 

альная работа настаўніка з 3 групай). 

Праверка работы кожнай групы з удзелам 

астатніх. 

 

 

8 хв. 

7 Увесь 

клас 

Агульная праверка выні- 

каў засваення матэрыялу: 

самастойная работа, дыктант, тэставая 

работа, выкананне заданняў на камп’ютэры і 

г. д. 

 

 

8 хв. 
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8 Увесь 

клас 

Арганізацыя праверкі задання 

(сама/узаемаправерка і г. д.) 

2 хв. 

9 1, 2, 3 

групы 

Дыферэнцыраванае дамашняе заданне, 

рэфлексія 

3 хв. 

 

Разгледзім на прыкладах з практыкі выкладання магчымасці 

прымянення дыферэнцыраванага падыходу на розных этапах урока беларускай 

мовы (поўныя распрацоўкі ўрокаў у дадатках 1, 2, 3) 

 

Этап дыферэнцыраванага паўтарэння 

Тэма: паняцце пра складаны сказ. Сродкі сувязі частак у складаных сказах (9 

клас). 

Дадзеныя заданні прапануюцца групам перад вывучэннем тэмы з мэтай 

паўтарэння ведаў пра складаны сказ. 

Заданне для 1 групы. Знайдзіце ў групе сказаў ―трэці лішні‖, замест яго 

прыдумайце і запішыце сказ, які не парушае логікі. 

1. Каля ракі заліваліся ў нястрыманым запале салаўі, ды над жытнѐвым 

палеткам дрыготкімі крапінкамі віселі жаўранкі, славячы надыход новага дня. 

2. Сонца разагнала над зямлѐй рэшткі туману і павольна плыло паміж 

высокіх купчастых аблачынак. 

3. Мінула яшчэ з паўгадзіны павольнай язды ў густой цемры, і раптам 

мы ўбачылі наперадзе прыветлівы агеньчык. 

Заданне для 2 групы. Прачытайце. Назавіце складаныя сказы. Укажыце, 

колькі ў іх сэнсава-граматычных частак, падкрэсліце граматычныя асновы. 

1. Ледзь прыкметна гусцее блакіт, і не так балюча слепіць вочы бялюткі 

снег. 

2. Колькі разоў, уведзеныя ў зман гэтым прыгожым міражом, мы, 

пасялковая басата, мералі крокамі гарачыя рэйкі, спадзеючыся нарэшце дайсці 

да пачатку гэтага дзіўнага відовішча. 

3. Адны толькі дружныя, вясѐлыя шпакі, павыводзіўшы дзяцей, 

зляталіся ў велічэзныя гурты, лѐталі над палямі, то збіваючыся ў густыя, 

чорныя кучы, то рассыпаючыся ў паветры празры- 
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стымі сеткамі. 

4. Калі павее ветрык, прыплывуць адна за другой шызаватыя хвалі. 

5. Даверліва цягнуліся да цѐплых промняў набрынялыя вільгаццю 

травы, кветкі, лістота дрэў. 

Заданне для 3 групы. Адзначце правільныя сцвярджэнні: 

Складаным называецца сказ… 

1) граматычная аснова якога складаецца з двух галоўных членаў 

(дзейніка і выказніка); 

2) які мае некалькі граматычных асноў. 

Складаныя сказы размешчаны пад нумарамі: 

1) У  паветры яшчэ сыра, на  галінках  вішняку вісяць буйныя кроплі 

начнога туману. 

2) На ўсходзе неба святлее, і  над  гарызонтам паказваецца сонца. 

3) Сонца адрываецца ад зямлі і паволі плыве над лесам, слізгае па 

вершалінах дрэў і западае ў прагаліны. 

 

Тэма: прыслоўе як часціна мовы (7 клас). 

Тэарэтычны даведнік для ўсіх груп. 

Прыслоўе – нязменная самастойная часціна мовы, якая адказвае на 

пытанні дзе?, куды?, адкуль?,  калі?, як?, спалучаецца часцей за ўсѐ з 

дзеясловамі і залежыць ад іх: прыйшоў (калі?) раніцай, вярнуўся (куды?) 

дадому, напісаў (як?) добра, падаў (адкуль?) зверху. 

Заданне для 1 групы. Перакладзіце сказы на беларускую мову. 

Знайдзіце прыслоўі, вызначце, якім членам сказа яны з’яўляюцца. 

1. Утром выпал снег. 

2. Дверь распахнута настежь. 

3. Я помог старику-соседу бескорыстно. 

4. Радостно птицы поют. 

5. Счастливо улыбаясь, бежал навстречу сын. 

6. Сначала я зашел к директору. 
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Заданне для 2 групы. Выпішыце з тэксту словазлучэнні з прыслоўямі. 

Пастаўце да іх пытанні. 

Звярнулі налева. Цяпер наша машына пайшла мякка. Аднак поплаў быў 

няроўным. Машыну кідала то ўправа, то ўлева. Але хутка нізіна мінулася, і 

машына пакаціла зноў весела і лѐгка. Паводле Я. Скрыгана. 

Заданне для  3 групы.  Прачытайце  словазлучэнні. Пастаўце пытанні да 

прыслоўяў. 

Гаварыць спакойна, крыху зрабіў, стаяла побач, прыехаць дадому, 

далятала зблізку, бачыліся пазаўчора, спрасонку не зразумеў, запомніць 

назаўсѐды. 

Этап тлумачэння новага матэрыялу 

На дадзеным этапе работа звычайна праводзіцца з усім класам без 

дыферэнцыяцыі. Аднак у некаторых выпадках тлумачэнне новага матэрыялу 

можна  арганізаваць,  выкарыстоўваючы  дыферэнцыраваны падыход. 

Разгледзім гэта на прыкладзе вывучэння тэмы ―Аднасастаўныя сказы, іх віды‖ 

(8 клас). 

Усім групам даецца папярэдняе заданне пазнаѐміцца са зместам & 32 - 

37 (Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 9-га кл. / Л. А. Антанюк і інш. – 

Мн.: НІА, 2005). 

Папярэдняе заданне для 1 групы: скласці апорны канспект па 

матэрыялах & 32 – 37. 

Заданне для 1 групы на ўроку: прэзентаваць і абараніць свой варыянт 

апорнага канспекта па тэме. 

У выніку агучвання і абмеркавання індывідуальных канспектаў на 

дошцы з’яўляецца канчатковы варыянт апорнага канспекта (дадатак 4). 

Заданні для 2 і 3 груп.  

1. Узнавіць графічна па памяці апорны канспект. 

2. Вучням 2 групы агучыць апорны канспект для вучняў 3 групы, а 

затым памяняцца ролямі (работа ў парах). 

У гэты час вучні 1 групы выконваюць заданні на замацаванне. 
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Этап замацавання 

Тэма: знакі прыпынку паміж часткамі ў складаных сказах з рознымі відамі 

сувязі частак (9 клас). 

Усе вучні працуюць з адным тэкстам, але заданні да тэкста 

дыферэнцыраваныя. Тэкст спачатку чытаецца ўслых у класе, а затым вучні ў 

групах працуюць з заданнямі.  

Мова – аблічча душы народа 

Слова – гэта не толькі ўмоўны знак для выражэння думкі, а мастацкі 

вобраз, вызначаны найжывейшымі адчуваннямі, якія прырода і жыццѐ 

выклікалі ў першабытным чалавеку. Яно знаходзіцца ў цеснай сувязі з 

народным бытам, светапоглядам, гісторыяй, звычаямі людзей, а дзеля гэтага 

мова ѐсць вялікая скарбніца, святая спадчына, якая пераходзіць з пакалення ў 

пакаленне, ад дзядоў і ўнукаў. Увесь светапогляд і паэзія нашых прадзедаў 

замыкаліся ў мове. Кожнае слова было легендай-пагудкай, міфам, было поўнае 

зместу і паэзіі, бо міф грунтаваўся на легендзе, а легенда замыкалася ў слове. 

Слова ѐсць творчасць усяго народа; формы слова ўліваліся многімі пакаленнямі 

і стагоддзямі, пакуль сталіся тым, чым яны ѐсць сѐння. 

Гэтую цэльнасць і гармонію народнага слова парушылі чужыя 

панаванні над народам. Прыйшоўшая да нас хрысціянская граматнасць свядома 

старалася зацерці змест народных слоў чужымі словамі, запазычанымі ад 

іншых народаў для выражэння новых хрысціянскіх паняццяў, або словамі, 

перакладзенымі з чужых моў, якія не мелі нічога агульнага з народным 

светапоглядам. 

Адроджаная мова павінна стаць добрым правадніком культуры, а такой 

яна зможа быць толькі тады, калі ў ѐй будзе найменш чужых слоў, калі формы 

слоў і будова сказаў будуць адпавядаць законам народнай гармоніі. Мова – гэта 

аблічча душы народа, і гэтае аблічча народнай душы нельга забруджваць 

рознымі прылепкамі і наклейкамі, а  наадварот,  чым  яно  будзе  чысцейшым, 

тым прыгажэйшым і здаравейшым.  

В. Ластоўскі 



15 

 

Дыферэнцыраваныя заданні да тэкста. 

1. Знайсці і выпісаць складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак, 

расставіць знакі прыпынку (для 1, 2, 3 груп, у тэксце для 3 групы гэтыя сказы 

выдзеленыя). 

2. Скласці схемы выпісаных сказаў, растлумачыць пастаноўку знакаў 

прыпынку (2, 3 групы). 

3. Падкрэсліць граматычныя асновы ў выпісаных сказах (3 група). 

4. Растлумачыць, чаму 1 і 7 сказы не з’яўляюцца складанымі з рознымі 

відамі сувязі частак (3 група). 

5. Перабудаваць, дзе магчыма, сказы ў складаныя з рознымі відамі 

сувязі частак, расставіць знакі прыпынку і зрабіць схемы (2, 3 групы). 

6. Скласці свой невялікі тэкст-разважанне ―Запазычаная лексіка ў 

сучаснай беларускай мове‖, выкарыстоўваючы складаныя сказы з рознымі 

відамі сувязі частак (3 група). 

 

Дыферэнцыраванае дамашняе заданне 

Тэма: Зваротак. Спосабы выражэння, знакі прыпынку (8 клас). 

Агульнае заданне для ўсіх груп. Карыстаючыся апорным канспектам выканайце 

практыкаванне 269 (Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 8-га кл. / 

Бадзевіч З.І., Саматыя І.М. – НМУ ―Нацыянальны інстытут адукацыі‖, 2009). 

Заданне для 1 групы. Скласці тэкст гутарковага стылю ―Сустрэча праз гады‖, 

выкарыстоўваючы звароткі. 

Заданне для 2 групы. Карыстаючыся апорным канспектам, падабраць з тэкстаў 

мастацкай  літаратуры прыклады сказаў на правілы пастноўкі знакаў прыпынку 

пры зваротках. 

Такім чынам,  ажыццяўляць  працэс  дыферэнцыяцыі можна на кожным з 

этапаў урока беларускай мовы. Гэта дазволіць рэалізаваць у навучанні 

наступныя прынцыпы: 

1) праблемнасці (атрыманне вучнямі новых ведаў у выніку ўласнай 

актыўнай пазнавальнай дзейнасці); 
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2) узаеманавучання (мабілізацыя групавых, парных форм навучання); 

3) індывідуалізацыі (арганізацыя дзейнасці з улікам індывідуальных 

здольнасцей); 

4) стварэння матываці да атрымання новых ведаў, уменняў і навыкаў,  

да  вывучэння  беларускай мовы. 
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Заключэнне 

Кожны настаўнік жадае дасягнуць станоўчых вынікаў у  вучэбна-

выхаваўчым  працэсе. Дыферэнцыраваны падыход да навучання, на маю думку, 

у поўнай  меры  можа  гэтаму  паспрыяць. 

Выкарыстоўваючы  дыферэнцыраваны  падыход на ўроках беларускай 

мовы, я заўважыла дынаміку развіцця вучняў па  наступных  паказчы- 

ках:  

1) цікавасць да навучання; 

2) пошук пазнавальнай дзейнасці; 

3) узаеманавучанне і саманавучанне; 

4) любоў да роднай мовы. 

У вучняў з’явілася цікавасць да такіх форм вучэбнай дзейнасці, як 

індывідуальная, парная, групавая. Дзеці сталі праяўляць ініцыятыву на ўроках, 

пераадольваць цяжкасці, бачыць праблемныя сітуацыі і знаходзіць шляхі іх 

вырашэння. 

Такім чынам, удалае спалучэнне самых разнастайных метадаў і прыѐмаў 

работы пры дыферэнцыраваным падыходзе, індывідуальная работа з моцнымі і 

слабымі вучнямі, у цэлым, даюць станоўчы вынік: дзеці з нецярплівасцю 

чакаюць такіх урокаў, моцныя вучні падбіраюць каштоўны дадатковы матэрыял 

з навукова-папулярнай, энцыклапедычнай і іншый літаратуры не толькі да тэм, 

якія  вывучаюцца,  але  і  да  наступных. 

Вынікам актыўнага выкарыстання дыферэнцыраванага падыходу на  

ўроках  беларускай мовы з’яўляюцца павышэнне якасці ведаў у многіх вучняў, 

поспехі вучняў на абласной і раѐннай алімпіядах, на самых  разнастайных  

творчых конкурсах,  на  экзаменах  і  цэнтралізаваным тэсціраванні. 
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3. Перавозны, А. В. Дыферэнцыяцыя школьнай адукацыі: гісторыя і сучаснасць 

/ А. В. Перавозны. — Мн., 1996. – 154 с. 

4. Перавозны, А. В. Педагагічныя асновы дыферэнцыяцыі сучаснай адукацыі / 

А. В. Перавозны. — Мінск: Акадэмія паслядыпломнай адукацыі, 1998. – 168 с. 

5. Пакроўская, С. Я. Дыферэнцыяцыя навучання вучняў у сярэдніх 

агульнаадукацыйных школах / С. Я. Пакроўская. — Мінск: Беларуская навука, 

2002. – 234 с. 

6. Цыбульская, С. І. Беларуская мова: 8 кл.: заданні для тэматычнага кантролю / 

С. І. Цыбульская. – Мінск: ТетраСістемс, 2006. – 160 с. 

7. Цыбульская, С. І. Беларуская мова: 10 кл.: заданні для тэматычнага кантролю 

/ С. І. Цыбульская. – Мінск: ТетраСістемс, 2007. – 112 с. 
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Дадатак 1 

План-канспект урока беларускай мовы ў 8 кл. 

Тэма: сказы з аднароднымі членамі. Спосабы выражэння аднародных членаў. 

Інтанаванне сказаў з аднароднымі членамі. 

Мэта: 1) спрыяць узбагачэнню ведаў вучняў пра аднародныя члены сказа; 

паказаць іх спецыфіку паводле сувязі і прыналежнасці да часцін мовы, 

асаблівасці інтанавання сказаў з аднароднымі членамі; 

2) фарміраваць уменні і навыкі вызначэння радоў аднародных членаў 

сказа, спосабаў іх выражэння; выпрацоўваць уменні і навыкі стварэння ўласных 

сказаў з аднароднымі членамі; развіваць звязную мову вучняў. 

3) выхоўваць у вучняў пачуццѐ любові да роднай мовы, імкненне ведаць 

і зберагаць яе. 

Абсталяванне: апорныя табліцы па тэме, карткі з заданнямі для замацавання, 

вучэбны дапаможнік 

(Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 8-га кл. / Бадзевіч З.І., Саматыя І.М. 

– НМУ ―Нацыянальны інстытут адукацыі‖, 2009). 

 

Ход урока 

1. Арганізацыйны момант. 

2. Тлумачэнне новага матэрыялу. 

1) Уступнае слова настаўніка. 

2) Чытанне і аналіз верша пр. 203. 

 Назавіце сказы, у якіх ѐсць аднародныя члены. Якімі членамі сказа яны 

з’яўляюцца?  

 Як яны звязаны паміж сабой? Чым выражаны? 

 Растлумачце пастаноўку знакаў прыпынку пры аднародных членах. 

 Ці ўтвараюць аднародныя члены паміж сабой словазлучэнні? 

 Якая сувязь паміж імі – падпарадкавальная ці раўнапраўная? Чаму? 

3) Вывады вучняў. 
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4) Самастойная работа з падручнікам і апорнымі памяткамі па тэме 

―Аднародныя члены сказа‖ (памятка ўтрымлівае матэрыял па ўсѐй тэме і 

выкарыстоўваецца на ўсіх уроках). 

Апорны канспект па тэме  

“Аднародныя члены сказа” 

 

АДНАРОДНЫЯ ЧЛЕНЫ СКАЗА 

 

 

Аднародныя Не з’яўляюцца аднароднымі 

1. Адносяцца да  

аднаго і таго ж слова. 

1. Ускладненыя простыя дзеяслоўныя выказнікі, якія 

абазначаюць рух і яго мэту і вымаўляюцца без 

інтанацыі пералічэння (тыпу пайду пагляджу, схадзі 

запытайся, збегай купі, сядзь напішы). 

2. Адказваюць на 

адно і тое ж пытанне. 

2. Спалучэнне двух сінанімічных або блізкіх слоў, якія 

цесна звязаны зместам і выражаюць адно паняцце.  

Гусі-лебедзі, сцежкі-дарожкі, жылі-былі, хлеб-соль. 

3. З’яўляюцца адным і 

тым жа членам сказа. 

3. Устойлівыя выразы, у якіх ѐсць паўторныя злучнікі: і 

смех і грэх, і так і сяк, ні жывы ні мѐртвы, ні за што 

ні пра што, ні кала ні двара, ні свет ні зара, ні даць ні 

ўзяць, то бокам то скокам, то там то сям і інш. 

4. Звязаны злучаль- 

нымі злучнікамі і 

інтанацыяй  

пералічэння або толькі  

інтанацыяй 

пералічэння. 

4. Спалучэнні двух аднолькавых слоў з адмоўнай 

часціцай НЕ перад другім словам тыпу спеў не спеў, 

гранне не гранне, прасі не прасі, верце не верце. 

 

 

ЗНАКІ ПРЫПЫНКУ ПРЫ АДНАРОДНЫХ ЧЛЕНАХ СКАЗА 

 

КОСКА СТАВІЦЦА КОСКА НЕ СТАВІЦЦА 

1. Звязаны адзіночнымі супраціўнымі 

злучнікамі а, але, ды (у знач. ―але‖), 

аднак, затое. 

Дзень быў хмурны, але даволі цѐплы. 

1. Звязаны адзіночнымі 

спалучальнымі або размеркавальнымі 

злучнікамі і, ды (у знач. ―і‖), ці, або і 

інш. 

Антось зварочвае направа ды ідзе на 

станцыю рухава. 

2. Перад 2-й, 3-й і г. д. часткай 

паўторных і парных злучнікаў як ... 

так і; хоць і ... але; і – і; то – то; або – 

2. Перад злучнікам і, які паўтараецца, 

але звязвае аднародныя члены розных 

радоў. 
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або; ці – ці і інш. 

Я рад і сонцу, і дажджу, і вясне. 

АЛЕ: Я рад сонцу, і дажджу, і вясне. 

Мянушкі ў нас давалі  

малым і старым дужа проста і хутка. 

3. Паміж парамі аднародных членаў, 

звязаных спалучальным злучнікам і: 

Нас пакараюць моры і рэкі, горы і 

нетры  

зямлі. 

3. Паміж аднароднымі членамі, 

звязанымі неаднолькавымі злучнікамі: 

У кожнага партызана  

была вінтоўка або  

аўтамат ці пісталет. 
 

АДНАРОДНЫЯ І НЕАДНАРОДНЫЯ АЗНАЧЭННІ 

 

Азначэнні 

аднародныя 

і раздзяляюцца 

коскамі 

Прыклады 

1. Называюць 

адметныя, 

характэрныя 

прыметы прадмета 

У агародчыку цвілі ружовыя, цѐмна-чырвоныя, 

бурачковыя вяргіні. 

2. Абазначаюць 

розныя прыметы 

аднаго і таго ж 

прадмета, 

характарызуючы 

яго з аднаго боку 
(знешні выгляд, 

форма, якасць і 

інш.). 

У канцы ліпеня роўны, акуратны, глыбокі канал ляжаў 

паміж Гнілым балотам і рэчкаю (характарызуюць 

знешні выгляд). 

Эх, акунуцца б у сцюдзѐную ваду, а пасля паляжаць на 

духмяным, зялѐным беразе. (аб’ядноўваюцца паняццем 

“прывабны”). 

3. Калі адно з 

азначэнняў 

дапасаванае, а 

другое 

недапасаванае. 

Адразу з боку грэбелькі млела зманліва зялѐная, з 

буйной травой дрыгва. 

Вецер варушыў яго густыя, з глянцаватым водбліскам 

валасы. 

4. Калі адно з 

азначэнняў 

выражана 

прыметнікам, а 

другое – 

дзеепрыметнікам. 

У поцемку лесу нізкія елачкі трымалі празрыстыя, 

заледзянелыя пацеркі расы... 

5. Калі азначэнні – 

эпітэты.  

(Эпітэт – 

мастацкае 

азначэнне, якое 

Выглянула вясѐлае, ласкавае сонейка. 

Шэпчуць нешта сарамлівыя, нясмелыя бярозы. 
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вобразна 

характарызуе 

прадмет ці з’яву: 

капрызная вясна, 

маўклівы гушчар) 

6. Калі стаяць пасля 

азначаемага слова 

Надышла першая ваенная зіма, марозная, снежная. 

 

ЗАПОМНІ!  Аднародныя азначэнні аднолькава адносяцца да азначаемага слова. У 

такім выпадку яны вымаўляюцца з інтанацыяй пералічэння і паміж імі можна 

паставіць злучнікі і; не толькі, але і; на пісьме яны раздзяляюцца коскай: 

Буйное, густое зарадзіла жыта. 

Буйное і густое зарадзіла жыта. 

Не толькі буйное, але і густое зарадзіла жыта. 

 

Азначэнні 

неаднародныя і  

не раздзяляюцца 

коскай 

Прыклады 

1. Калі 

характарызуюць 

прадмет з розных 

бакоў 

Дарога ішла па старым казѐнным лесе. 

Збоку ўсѐ нагадвала вялікі цыганскі табар. 

2. Калі на першым 

месцы стаіць 

азначэнне развітае, 

а адзіночнае 

размешчана за ім. 

Праз лес нас вяла заросшая травою нешырокая дарога. 

Міхась спыніўся каля прыгожа афарбаванага высокага 

будынка. 

 

Усе вучні чытаюць матэрыял падручніка, 1 раздзел памяткі. 

Дыферэнцыраванае заданне: 1 група рыхтуе разгорнуты адказ па тэме 

“Аднародныя члены сказа. Спосабы выражэння”; вучні 2, 3 груп рыхтуюць  

пытанні па гэтай жа тэме. 

5) Конкурс пытанняў і адказаў па тэме ―Аднародныя члены сказа‖. 

6) Падрыхтоўка вучнямі 2, 3 груп звязных выказванняў ―Сказы з аднароднымі 

членамі‖. Вучні 1 групы падбіраюць прыклады з тэкстаў пр. 205. 

7) Самаацэнка і ўзаемаацэнка вусных выказванняў вучняў. 
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8) Назіранне за інтанацыйным афармленнем сказаў з аднароднымі членамі (на 

аснове прыклада, запісанага  на дошцы). 

   Дзічэюць агароды, дрэвы, хаты без чалавечай ласкі і рукі. 

3. Замацаванне. 

1) Вусная калектыўная работа ўсіх вучняў над пр. 206. 

 Прачытайце верш. Вызначце ў ім сказы з аднароднымі членамі. Якія гэта 

члены сказа? Чым яны звязаны? Растлумачце пастаноўку знакаў прыпынку. 

Заданні на паўтарэнне. Назавіце словы, у якіх адбываецца: а) аглушэнне 

звонкага зычнага перад глухім; б) аглушэнне звонкага зычнага на канцы слова; 

в) памякчэнне цвѐрдага зычнага перад мяккім зычным. 

2) Аналіз складанага сказа пр. 207. Знаѐмства з графічным абазначэннем радоў 

аднародных членаў. 

Заданне. Назавіце рады аднародных членаў у кожнай частцы складанага сказа. 

Чым выражаны аднародныя члены і як яны звязаны паміж сабой? Растлумачце 

пастаноўку знакаў прыпынку. 

Работа каля дошкі вучня з 1 групы. Пабудуйце схемы радоў аднародных 

членаў. 

Слоўнікавая работа: самапавага, годнасць, адказнасць. 

Работа па развіццю мовы. Складзіце сказы (2, 3 групы) або невялікі тэкст-

разважанне па тэме выказвання С. Законнікава (1 група), каб гэтыя словы 

выступалі ў ролі аднародных членаў. 

3) Работа з карткамі (картка № 1 для 2, 3 груп, картка № 2 для 1 групы). 

КАРТКА № 1 ДЛЯ ЗАМАЦАВАННЯ 

Заданне. Прачытайце тэксты. Знайдзіце ў тэксце сказы з аднароднымі членамі. 

Выдзеліце злучнікі, якія злучаюць аднародныя члены сказа. Прачытайце ўголас 

сказы, дзе аднародныя члены звязаны толькі інтанацыяй. 

І. Мы спыняемся ў цудоўнай залатой дуброве. Сярод магутных дубоў толькі 

зрэдку сустракаюцца клѐны і ясені, сосны і бярозы. На палянках трава ўсюды 

яшчэ зялѐная, яркая, свежая. Зямля пакрыта апалым лісцем і спелымі жалудамі. 
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Нідзе ні руху, ні гуку, ні ветрыка. Сонечнае святло пранікае шырокімі палосамі 

паміж магутных, велічных ствалоў ды скрозь шчыльную лістоту. 

ІІ. Лісце дрэў і хмызнякоў пацямнела. Залаты чысцяк, сінія і белыя пралескі 

адцвілі. На змену ім узышлі яркія, вясѐлыя россыпы іншых кветак. Паветра 

свежае, вільготнае. Яловы лес цѐмны, густы. Вялізныя калматыя лапы елак 

шчыльна і нізка прыкрываюць зямлю. Пахне смалой ды грыбамі. А іх тут 

процьма. То тут, то там убачыш лісічку або бледна-ружовую ці жоўтую 

сыраежку. 

КАРТКА № 2 ДЛЯ ЗАМАЦАВАННЯ 

Заданне. Прачытайце сказы. Падумайце, якія памылкі дапушчаны ў пабудове 

сказаў з аднароднымі  членамі  (аб’яднанне  несумяшчальных паняццяў, 

ужыванне слоў розных стыляў мовы і інш.). Выпраўце памылкі і запішыце 

сказы правільна. 

1. Хлопцы паказалі мне дарогу і як хутчэй праехаць.  2. Заслонаю ад куль былі 

ствалы бяроз і іншых парод дрэў.  3. Больш за ўсѐ я любіў спевы, фізкультуру і 

маляваць.  4. У пушчы жывуць зубры, ласі, ваўкі, мядзведзі, цецерукі і іншыя 

птушкі.  5. Мы купаліся ў рэчцы, гулялі ў футбол на беразе, бегалі ў лясны 

масіў у грыбы, ягады.  6. Настаўніца спытала пра ўрокі і як маѐ здароўе. 

 

4) Вусная калектыўная работа над пр. 208. Дадатковае заданне для вучняў 1 

групы: зрабіць на дошцы графічныя схемы сказаў з аднароднымі членамі. 

4. Падвядзенне вынікаў. Рэфлексія. 

 Аб чым вы сѐння даведаліся на ўроку? 

 Якія члены сказа называюцца аднароднымі? 

 Якія словы не з’яўляюцца аднароднымі членамі? 

 Чым могуць выражацца аднародныя члены? 

 Раскажыце  аб  інтанаванні сказаў з аднароднымі членамі. 

 Як вы ацэньваеце сваю працу на ўроку? 

 Наколькі вы засвоілі новы матэрыял? 
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 Якія формы работы вам  найбольш  спадабаліся? 

5. Дамашняе заданне. §43, матэрыял апорных памятак, пр. 208 (для ўсіх 

вучняў); дадатковае заданне для вучняў 1, 2 груп: скласці графічныя схемы 

радоў аднародных членаў. Для вучняў 1 групы дадатковае заданне ў 

практыкаванні 208: выпісаць са зборнікаў беларускіх загадак некалькі загадак, у 

якіх ѐсць аднародныя члены сказа, і на наступным уроку падрыхтаваць для 

аднакласнікаў конкурс беларускіх загадак. 
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Дадатак 2 

План-канспект урока беларускай мовы ў 8 кл. 

Тэма: спосабы выражэння выказніка 

Мэта: 1) сістэматызаваць і паглыбіць веды вучняў пра просты дзеяслоўны 

выказнік і спосабы яго выражэння; дапамагчы вучням засвоіць сутнасць 

састаўнога дзеяслоўнага,  састаўнога іменнага выказніка, спосабы іх 

выражэння, звяртаючы асаблівую ўвагу на дапаможныя дзеясловы і дзеясловы-

звязкі ў структуры гэтых тыпаў выказнікаў; 

2) выпрацоўваць  уменні  і  навыкі  вызначэння выказнікаў у сказах, 

відаў выказнікаў і спосабаў іх выражэння; развіваць навуковы стыль маўлення 

вучняў; 

3) стварыць на ўроку атмасферу добразычлівасці, узаемапавагі, 

таварыскасці. 

Абсталяванне: апорныя табліцы ―Тыпы выказнікаў‖; карткі з заданнямі для 

праверкі дамашняга задання і для замацавання, вучэбны дапаможнік 

(Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 8-га кл. / Бадзевіч З.І., Саматыя І.М. 

– НМУ ―Нацыянальны інстытут адукацыі‖, 2009 

Ход урока 

1. Арганізацыйны момант. 

2. Праверка дамашняга задання. 

Дыферэнцыяцыя. Настаўнік працуе з вучнямі 3 групы: 1) вусныя 

выказванні дзяцей па тэме  ―Дзейнік. Спосабы выражэння‖; 2) вусная 

калектыўная праверка практыкавання 95. 

Вучні 1, 2 груп працуюць самастойна з карткамі па тэме ―Дзейнік. 

Спосабы выражэння‖. Заданні і дамашняе практыкаванне 94  правяраюцца 

настаўнікам у сшытках.  

Картка для праверкі дамашняга задання па тэме “Дзейнік. Спосабы 

выражэння” 

Заданне № 1. Выпішыце са сказаў дзейнікі, вызначце спосаб іх выражэння. 
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Я чытаю да сѐнняшніх дзѐн родных ніў і світанняў хвалюючы мудры 

буквар.  Месяц сее срэбныя іскры на  халодныя  буйныя  росы.   У маленькім 

пакоі Дубраўца сабралася аж сем чалавек.  Нешта шарахнула ў верхавінах 

сосен, і ў вушы Кляновічу неспадзявана даляцела звонкае : ―Ку-ку, ку-ку...‖.  

Вяртацца да былога вельмі цяжка.  Знаѐмае, далѐкае стукалася ў душу і хацела 

таксама вырвацца. 

Заданне № 2.  Складзіце і запішыце сказы, каб прапанаваныя словы і 

словазлучэнні былі дзейнікамі. Вызначце спосабы выражэння дзейнікаў. 

Пяць дарог,  Старыя Дарогі, ісці. 

3. Тлумачэнне новага матэрыялу. 

1) Слова настаўніка. 

2) Гутарка з мэтай узнаўлення ведаў вучняў пра выказнік і спосабы яго 

выражэння. 

 Дайце азначэнне выказніка. 

 На якія пытанні звычайна адказвае выказнік? 

 Чым звычайна выражаецца выказнік? 

3) Аналіз апорнай табліцы (матэрыял пра просты дзеяслоўны ўскладнены 

выказнік і складаны выказнік падаецца ў апорным канспекце ў якасці 

дадатковага для вучняў 1 групы). 

 Якія тыпы выказнікаў выдзяляюцца? 

 У залежнасці ад чаго гэтыя тыпы выдзяляюцца? 

 Ахарактарызуйце спосабы іх выражэння. 

4) Работа ў групах. 

1-я група рыхтуе паведамленне пра састаўны дзеяслоўны выказнік. 

2-я група – састаўны іменны выказнік. 

3-я група – просты дзеяслоўны выказнік. 

Дадатковае заданне для вучняў 1, 2 груп: падабраць свае прыклады. 

5) Прэзентацыя напрацовак груп. 

ТЫПЫ ВЫКАЗНІКАЎ 

Спосаб выражэння Прыклады 
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Просты дзеяслоўны выказнік 

1) дзеяслоў у форме  

абвеснага, загаднага,  

умоўнага ладу 

Прабегся вецер па травах, 

пабарабаніў па лісціках дрэў. 

Будуць свежым лісцем шалясцець 

бярозы. 

Абавязкова прыедзьце да нас летам. 

І баран бы касіў, каб касу хто насіў. 

2) інфінітыў Жыццѐ пражыць – не поле перайсці. 

 

3) аддзеяслоўныя выклічнікі тыпу зірк, гоп, 

шусь, шмыг, скок. 

Шустры жоўценькі клубок шмыг са 

сцежкі пад дубок. 

Міколка цап дзеда за бараду. 

4) устойлівае спалучэнне слоў У прасторную хату бітком набіліся 

людзі. 

А я таксама не буду спаць у шапку. 

Просты дзеяслоўны ўскладнены выказнік 

1) два ці некалькі аднолькавыя або 

сінанімічныя дзеясловы 

Сцелецца, сцелецца ў полі мяцеліца 

косамі светлымі. 

Адна работа за другою ідзе-плыве 

сваѐй чаргою. 

2) дзеясловы ўзяў, узяла, узялі + другі 

дзеяслоў 

Зайздросны мароз узяў ды 

пазакрываў лѐдам і снегам шыбы на 

вокнах. 

Састаўны дзеяслоўны выказнік 

Дапаможны дзеяслоў (звязка) + інфінітыў Андрэй не ўмеў суцяшаць словамі. 

Хлопцы мусілі пагадзіцца з Косцем. 

Я хацеў бы пабываць у Белавежскай 

пушчы. 

Састаўны іменны выказнік 

Дзеяслоў-звязка (быць, стаць, з’яўляцца, 

рабіцца, лічыцца і інш.) + іменная часціна 

мовы або ўстойлівае спалучэнне слоў 

(назоўнік, прыметнік, лічэбнік, займеннік, 

дзеепрыметнік, прыслоўе) 

Заўвага! Дзеяслоў-звязка можа быць 

апушчаным (нулявая звязка), але ѐн 

падразумяваецца 

Ён стаў больш уважлівым і 

лагодным. 
Белы пясок паблізу вады быў 

затканы зялѐным верасам. 

Сабачы век – дзесяць-пятнаццаць 

гадоў. 
Усе вокны ў хаце насцеж. 

Прыгожа ўлетку ў вѐсцы! 

Дзеці ад радасці былі на сѐмым небе. 

Складаны выказнік 

Складаецца з трох ці больш кампанентаў У хаце ўжо збіраліся класціся спаць. 

Людзі хацелі выйсці жывымі і 

здаровымі з пекла вайны. 
 

4. Замацаванне. 
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1) Работа ўсіх вучняў над практыкаваннем 96 (вучань з 1 групы працуе каля 

дошкі). 

2) Вусная калектыўная  работа  над  практыкаваннем 98. 

3) Самастойная работа з карткамі. Вучні 1, 2 груп выконваюць заданні 1, 2 

самастойна, вучні 3 групы працуюць над заданнем 1 пад кіраўніцтвам 

настаўніка. Правераюцца ўсе заданні калектыўна. 

Картка з заданнямі для замацавання 

Заданне № 1. Выпішыце са сказаў граматычныя асновы. Адзначце, чым 

выражаны дзейнік,  вызначце від выказніка. 

Вясна выдалася ранняя.  Забінтаваны сарваў з сябе павязку.  Гусі апусціліся на 

жытнѐвае поле.   Сонечным і блеклым здаваўся горад у тое ранне.  Пятрок твой 

– шырокай натуры чалавек.  Без  буслоў сіняе неба становіцца пустым і 

нецікавым. Пачаў сыпаць дробны густы сняжок. 

 

Заданне № 2. Перабудуйце сказы, замяняючы просты дзеяслоўны выказнік 

састаўным  дзеяслоўным ці састаўным іменным. 

Дзве бярозы шумяць пад акном.  У вялікім пакоі сабралася шмат 

людзей.  Многа год таму назад я тут са Сцяпанам збіраў грыбы.  Высока над 

зямлѐй прыгожымі шнурамі ляцелі жураўлі і гусі. 

5. Падвядзенне вынікаў. Рэфлексія. 

 Аб чым вы сѐння даведаліся на ўроку? 

 Назавіце віды выказнікаў і ахарактарызуйце іх. 

 Што ў вас выклікала цяжкасці? 

 Як вы ацэньваеце сваю работу на ўроку? 

 З якім настроем вы прыйшлі на ўрок, а з якім пакідаеце? 

6. Дамашняе заданне: §19, апорныя памяткі, практыкаванне 99 (1, 2 групы), 

заданне на картцы для вучняў 3 групы. 

Картка для выканання дамашняга задання 

Заданне. Спішыце сказы. Падкрэсліце выказнікі і вызначце іх від. 
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Я красу маладую бяроз не магу прамяняць на таполі. Кожную ночку на 

зорку дзівіцца буду ў далѐкім краю. Некаторыя з вербаў схіліліся над самай 

вадой. Вада ў возеры была надзіва чыстая і светлая. Маці тупала каля стала і не 

зводзіла з сына вачэй. Нават ворагі не маглі не дзівіцца мужнасці і гераізму 

абаронцаў Брэсцкай крэпасці. 
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Дадатак 3 

План-канспект урока беларускай мовы ў 9 кл. 

Тэма: паняцце пра складаназлучаны сказ 

Мэта: 1) спрыяць фарміраванню ўяўлення пра сінтаксічныя прыметы 

складаназлучаных сказаў (сэнсавае адзінства граматычных частак, якое 

ствараецца пры дапамозе інтанацыі, парадку размяшчэння частак, суадносін 

трывальна-часавых форм дзеясловаў-выказнікаў; асноўны сродак сінтаксічнай 

сувязі частак – злучальныя злучнікі); узнавіць веды вучняў пра злучальныя 

злучнікі; 

2) сфарміраваць уменне распазнаваць складаназлучаныя сказы, 

вызначаць колькасць частак, будаваць схемы складаназлучаных сказаў; 

3) стварыць на ўроку атмасферу добразычлівасці, таварыскасці, 

узаемападтрымкі; выхоўваць пачуццѐ сяброўства ў вучняў. 

Абсталяванне: карткі з заданнямі для замацавання, запісы на дошцы 

матэрыялаў для назірання, вучэбны дапаможнік (Валочка, Г.М., Васюковіч, 

Л.С., Зелянко, В.У., Якуба, С.М.,Байкова, С.І.,/2019) 

Ход урока 

1. Арганізацыйны момант. 

2. Тлумачэнне новага матэрыялу. 

1) Калектыўная гутарка з мэтай актуалізацыі ведаў і падрыхтоўкі да 

ўспрыняцця новай тэмы. 

 У якіх адносінах знаходзяцца словы і словазлучэнні ў словазлучэннях і 

сказах? 

 Як называюцца такія адносіны? 

 Якія віды сінтаксічнай сувязі слоў вы ведаеце? 

 У якіх сэнсавых і граматычных адносінах знаходзяцца словы пры 

злучальнай сувязі? 

 З дапамогай якіх сродкаў афармляецца злучальная сувязь слоў? 

2) Аналіз сказа (запісаны на дошцы) 
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Прыпякала сонца, ды веяў лѐгкі ветрык. 

 Які перад намі сказ па будове? 

 Вызначце граматычныя асновы сказа. 

 Якой сувяззю звязаны часткі сказа? Абгрунтуйце сваѐ меркаванне. Зрабіце 

схему сказа. 

 Чаму на схеме абедзве часткі абазначаны аднолькава? 

3) Вывады вучняў. 

 Зрабіце вывад, які сказ называецца складаназлучаным? 

4) Каменціраванае чытанне правіла падручніка. 

3. Замацаванне. 

1) Работа каля дошкі над практыкаваннем 64 (працуе ўвесь клас разам). 

2) Дыферэнцыяцыя. Самастойная работа над практыкаваннем 65 вучняў 1, 2 

груп. 

Заданне. Прачытайце. Растлумачце пастаноўку знакаў прыпынку. Размяркуйце 

сказы.  

Самастойная работа вучняў 3 групы над практыкаваннем 66 пад 

кіраўніцтвам настаўніка.  

3) Выхаваўчы момант. Работа па развіццю мовы (практыкаванне 68). Тэкст 

разбіраецца разам. 

Дадатковыя заданні. Вучні 1 групы складаюць вусны план тэксту. Вучні 3 

групы свыпісваюць з тэксту складаназлучаныя сказы. Вучні 2 групы па жаданні 

складаюць або тэкст, або сказы. 

4) Самастойная работа. 

Вучні 1 групы выконваюць заданне на картцы. Заданне правяраецца 

настаўнікам у сшытках. 

Картка для замацавання 

Заданне. Перакладзіце тэкст на беларускую мову. Назавіце складаназлучаныя 

сказы, зрабіце іх схемы. 

Звѐзды ещѐ сверкали, но небо на востоке уже стало светлеть. Деревья 

понемногу выступали из тьмы, и по вершинам их вдруг прошѐлся сильный 
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ветер. Лес сразу ожил, зашумел полнозвучно и звонко. Тревожным шѐпотом 

перекликнулись между собой столетние сосны – и сухой иней с мягким 

шелестом полился с потревоженных ветвей. 

Ветер стих внезапно, и деревья снова застыли в холодном оцепенении. 

Настала полная и торжественная тишина, и сразу стали слышны все 

предутренние лесные звуки. 

 

Слоўнік 

Понемногу – памалу 

Полнозвучно – паўнагучна 

Перекликнуться – перагукнуцца, абазвацца 

Шелест – шэлест, шоргат 

Потревоженный – тут: патрывожаны 

Оцепенение – аняменне, здранцвенне 

Торжественный – урачысты 

Предутренние – перадранішнія 

Вучні 2, 3 груп калектыўна пад  кіраўніцтвам настаўніка працуюць над 

практыкаваннем 86. 

4. Падвядзенне вынікаў. Рэфлексія. 

 Аб чым вы сѐння даведаліся на ўроку? 

 Які сказ называецца складаназлучаным? 

 Як вы ацэньваеце сваю работу на ўроку? 

 З якім настроем вы прыйшлі на ўрок, а з якім пакідаеце? 

5. Дамашняе заданне. §10, заданне на картцы (для ўсіх вучняў), практыкаванне 

69 (для вучняў 1 групы, астатнія – па жаданні). 

Картка для выканання дамашняга задання 

Заданне. Прачытайце тэксты, вызначце іх стыль і тып маўлення.  Выпішыце  з  

тэкстаў  складаназлучаныя сказы, падкрэсліце граматычныя асновы і зрабіце 

схемы. 
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І. Сѐй-той, магчыма, думае, што нашыя далѐкія продкі хадзілі ў лапцях, але гэта 

не так. Абутак і ў гараджанаў, і ў вяскоўцаў быў тады скураны. Жаночыя і 

дзіцячыя чаравічкі вышывалі каляровымі ніткамі. Адзенне чалавека залежала ад 

ягонага багацця. У святочны дзень кнігіня выходзіла з хорама ў вышываных 

золатам чаравічках і ў дзвюх падперазаных залатым поясам сукенках – 

залатканках – кароткай верхняй і доўгай ніжняй. Белую шыю песцілі шырокія 

каралі з каштоўных камянѐў, а ў валасах ззялі на сонцы залатыя або срэбныя 

падвескі. (У. Арлоў) 

ІІ. Цяперашні Тураў – невялікі ціхі пасѐлак, а некалі на ягоным месцы шумеў 

багаты і прыгожы горад. У глыбокай старажытнасці там ужо былі мураваныя 

цэрквы і манастыры. Там перапісвалі кнігі, малявалі абразы для храмаў, 

адчынялі школы. 

Па адукаванасці і культуры сваіх жыхароў горад на Прыпяці супернічаў 

з Кіевам, ды і самая даўняя з вядомых сѐння беларускіх рукапісных кніг 

створана ў Тураве. 

Багатая Тураўская зямля ляжала зусім блізка ад Кіеўскай. Кіеўскія 

валадары ўвесь час прагна паглядалі на яе, разлічваючы зрабіць сваѐй. 

Спраўдзіць гэтыя планы ўдалося князю Яраславу Мудраму, і ѐн пазбавіў 

дрыгавіцкую дзяржаву незалежнасці і далучыў да ўласных уладанняў. 

З таго часу незалежнай заставалася толькі Полацкая зямля. (Паводле У. 

Арлова) 
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Дадатак 4 

 

Апорны канспект па тэме “Аднасастаўныя 

сказы” 

 

Аднасастаўны сказ – гэта просты сказ, у якім 

граматычная аснова складаецца з аднаго галоўнага члена 

(дзейніка або выказніка): З лесу выходжу на дарогу. 
 

Віды аднасастаўных сказаў 

 

Від аднасаст. сказа  

Прыметы 

 

Прыклады 

1. Пэўна-асабовы Дзеючая асоба 

мысліцца канкрэтна: 

на месцы дзейніка 

падразумяваюцца 

займеннікі   

я, мы, ты, вы. 

Выказнік выражаецца 

дзеясловам 1-й ці 2-й 

асобы адз. л. цяп. і 

буд. часу або 

дзеясловам загаднага 

ладу. 

 Працуй, жыві і 

радуйся за наш 

вялікі дом. 

Не гаруйце, хлопцы, 

што нарадзіліся 

позна. 

З усмешкаю жыццю 

глядзім у вочы. 

2. Няпэўна-асабовы Дзеючая асобы 

мысліцца неканкрэтна. 

Галоўны член 

выражаецца 

дзеясловам у форме  

3-й асобы мн. л. цяп. і 

буд. часу   

ці дзеясловам у форме 

прошлага часу мн. л. 

Андрэя паклалі ў 

чацвѐртай палаце 

на першым паверсе. 

3.Абагульнена-асабовы Дзеючая асоба 

мысліцца не 

канкрэтна, а 

абагульнена. Галоўны 

член звычайна 

выражаецца 

дзеясловам другой або 

трэцяй асобы. 

Абазначанае ім 

дзеянне адносіцца да 

Не за сваю справу 

не бярыся. 

Не чын 

паважаюць, а 

чалавека па яго 

працы. 
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любой асобы. 

4. Безасабовы У такіх сказах 

дзеючай асобы няма і 

немагчыма яе 

ўстанавіць. 

У безасабовых сказах 

звычайна гаворыцца 

пра з’явы прыроды, 

фізічны або псіхічны 

стан жывых істот. 

Аднекуль дыхнула 

халодным ветрам. 

Стала неспакойна 

на душы. 

Нешта не спіцца. 

5. Назыўны Указваецца на 

наяўнасць асоб, 

прадметаў, з’яў. 

Выказніка (і членаў 

сказа, якія залежаць ад 

выказніка) няма, дзей- 

нік выражаецца 

назоўнікам у форме Н. 

с. 

Вось і фронт. 

Лясок. Лагчына. У 

бой рыхтуецца 

атрад. 

 


