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У працы над сачыненнем галоўнае не «прадукт», а працэс 

М. Плѐнкін 

 

Апісанне з’яўляецца дамінантнай формай пісьмовага выражэння думак, 

адным з самых распаўсюджаных і важных функцыянальна-сэнсавых тыпаў 

маўлення. Аб’ект у апісальным тыпе маўлення мае апрадмечаны характар, таму 

для гэтага функцыянальна-сэнсавага тыпу маўлення характэрны пэўныя 

апісальныя жанры: апісанне прадмета, партрэта, прыроды (пейзаж), абстаноўкі 

(інтэр’ер), характарыстыка. 

Галоўная задача настаўніка ў працэсе навучання беларускай мове 

заключаецца не ў тым, каб выканаць пэўную колькасць пісьмовых прац, а наву-

чыць апісваць пэўныя прадметы і з’явы, дзеянні працэсы. Таму ў рабоце 

над навучаннем школьнікаў ствараць уласныя тэксты-апісанні адпаведнае 

месца павінна заняць падрыхтоўчая праца, ад арганізацыі якой залежыць якасць 

уласнага прадукту маўленчай дзейнасці вучня. 

Падрыхтоўка да сачынення ўключае наступныя этапы: 

1. Размеркаваная ў часе падрыхтоўка, калі на аснове міжпрадметных 

сувязей адбываецца назапашванне неабходных уражанняў, матэрыялу па тэме 

выказвання, з дапамогай пачуццѐва-вобразных карцін ствараецца атмасфера 

пагружэння ў вобраз; на працягу вывучэння пэўнага лінгвістычнага раздзела 

выпрацоўваюцца неабходныя камунікатыўныя ўменні, звязаныя з аналізам 

чужых і стварэннем уласных тэкстаў пэўнага тыпу, стылю і жанру, у тым ліку 

выкарыстоўваецца патэнцыял розных відаў дыктантаў,пераказаў і перакладаў, 

тэматыка якіх звязана з тэмай сачынення. 

2. Асэнсаванне маўленчай сітуацыі (матыў, адрасат, задача і прадмет 

маўлення, асноўная думка, стыль, тып і жанр будучага выказвання), адбор 

матэрыялу, неабходнага для раскрыцця тэмы, аналіз асаблівасцей 

выкарыстання пэўных моўных сродкаў. 

Такім чынам, падрыхтоўчым лічыцца не толькі той этап урока, які непа-

срэдна папярэднічае напісанню сачынення,, а сістэматычная і мэтанакіраваная 

праца па стварэнні «атмасферы пагружэння ў вобраз», праца над выпрацоўкай 

неабходных камунікатыўных уменняў, што вядзецца адначасова і паралельна 

з вывучэннем лінгвістычнага матэрыялу. 
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Задоўга да напісання сачынення-апісання мэтазгодна задзейнічаць 

міжпрадметныя сувязі, каб дапамагчы вучням уключыцца ў працэс творчасці, 

назапасіць уражанні, навучыцца вобразна выказваць думкі. Шырокія 

магчымасці дае выкарыстанне на ўроках рэпрадукцый карцін, блізкіх па тэма-

тыцы і змесце да будучага сачынення. Яны ствараюць адпаведны 

эмацыянальны настрой, дапамагаюць у ходзе гутаркі назапашваць матэрыял 

па тэме выказвання. 

На этапе падрыхтоўчай работы асаблівай увагі патрабуе знаѐмства вучняў 

са спосабамі прыцягнення ўвагі да тэмы сачынення. Прыцягнуць увагу да тэмы 

сачынення і разам з тым надаць, стварыць эмацыянальную прыцягальнасць, 

прывабнасць урокам развіцця маўлення вучняў з дапамогай прыказак, прыма-

вак, займальных прыѐмаў, якія настройваюць вучняў на адпаведную тэму, 

а таксама сітуацыйных эцюдаў, мікрасітуацый, прэзентацый, фраз-стымулаў, 

аповедаў пра цікавыя здарэнні ў жыцці вядомых людзей. Акрамя таго, адзна-

чаныя прыѐмы здольны абудзіць у вучняў фантазію, ініцыіраваць творчую 

актыўнасць. 

На этапе навучання сачыненням-апісанням вялікая роля належыць 

выкарыстанню патэнцыялу дыктантаў розных відаў, перакладаў і пераказаў, 

тэматыка якіх звязана з тэмай будучага сачынення. Назіранні над рознымі 

тэкстамі даюць магчымасць пераканацца, што пра адну і тую самую з’яву 

пісьменнікі гавораць па-рознаму, што ў кожнага з іх сваѐ бачанне прадмета 

ці з’явы, свае вобразы і свае словы. Праца з разнастайнымі тэкстамі на адну 

і тую ж тэму дазволіць вучням свядома паўтарыць, дзе гэта дарэчы, словы 

пісьменніка, у той жа час знайсці і свае сродкі для перадачы думкі, адпаведныя 

задуме. 

Праца над сачыненнем патрабуе асэнсавання вучнямі таго, што тэкст 

успрымаецца звязным і гарманічным на аснове правільна арганізаванай 

структуры: уступ, асноўная частка, заключэнне. 

На этапе падрыхтоўкі адбываецца і асэнсаванне маўленчай сітуацыі, адбор 

матэрыялу, неабходнага для раскрыцця тэмы, аналіз тыповай кампазіцыйнай 

схемы апісання, а таксама асаблівасцей выкарыстання пэўных моўных сродкаў. 

Сачыненні-апісанні грунтуюцца на асабістым вопыце ці ўяўленнях вучняў, 

на матэрыяле назіранняў ці на ўражанні ад жывапіснага, музычнага ці літара-

турнага твораў, кіна- і тэлефільмаў. Сачыненні такога тыпу развіваюць назі-

ральнасць, вучаць разумець змест і вартасці розных твораў мастацтва. З іх дапа-

могай фарміруюцца ўменні вылучаць галоўныя і другарадныя прыметы таго, 

што апісваецца; перадаваць словамі змест убачанага, пачутага ці прачытанага; 

правільна выкарыстоўваць моўныя сродкі, якія ўжываюцца для раскрыцця 

прымет прадмета ці з’явы. 
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