
Фарміраванне метапрадметных кампетэнцый вучняў на аснове 

даследчай дзейнасці прадметнай вобласці мова і літаратура (кітайская 

мова і беларуская мова) 

 

Як вядома, у сучаснай адукацыйнай прасторы адбываюцца шматлікія 

якасныя змены. Асноўнай мэтай навучання зараз з’яўляецца выпрацоўка ў 

школьнікаў пэўных кампетэнцый, якія можна прымяніць у штодзѐнным 

жыцці для вырашэння разнастайных задач. То бок школа мусіць не столькі 

даць дзецям нейкую акрэсленую “суму” ведаў ці аб’ѐм інфармацыі, колькі 

павінна “навучыць вучыцца”. 

Нагадаем, што пад кампетэнцыямі прынята разумець “набытыя ў 

працэсе навучання і выхавання здольнасці ажыццяўляць дзейнасць у 

адпаведнасці з атрыманай адукацыяй” [1]. Найбольшую цікавасць 

выклікаюць т. зв. метапрадметныя кампетэнцыі – тыя кампетэнцыі, што 

заснаваны на аснове адразу некалькіх прадметаў і даюць вучню пэўныя 

навыкі, пры дапамозе якіх ѐн можа правільна здзяйсняць пазнаваўчую 

дзейнасць і працаваць з інфармацыяй. У дадзенай рабоце асэнсуем 

фарміраванне метапрадметных кампетэнцый вучняў на аснове даследчай 

дзейнасці па беларускай і кітайскай мове і літаратуры. 

Сярод разнастайных відаў метапрадметных кампетэнцый найперш 

згадаем, канечне, даследчыя. Яны характарызуюць уласна працэс і спосабы 

ажыццяўлення навуковай дзейнасці. Важнымі выступаюць таксама 

ўніверсальна-лагічныя, калі вучань здольны “лагічна мысліць” (то бок 

супастаўляць і параўноўваць пэўныя з’явы, вылучаць іх прыкметы, бачыць 

прычынна-выніковыя сувязі, прыводзіць доказы і рабіць вывады) і валодае 

пэўнымі агульнанавуковымі метадамі (аналіз, сінтэз, абагульненне, 

абстрагаванне, індукцыя, дэдукцыя і г. д.). Камунікатыўныя кампетэнцыі 

характарызуюць асаблівасці зносінаў паміж людзьмі. Каб камунікацыя была 

паспяховай (г. зн. каб субяседнік ці слухач правільна зразумеў адрасаваную 

яму інфармацыю), трэба дакладна асэнсаваць яе мэты, абраць адпаведную 

стратэгію пабудовы выказвання і маўленчыя паводзіны. Праца з крыніцамі 

інфармацыі, іх адбор, а таксама прымяненне знойдзеных звестак у 

практычнай дзейнасці – усѐ гэта абумоўліваюцца інфармацыйнымі 

кампетэнцыямі 

Самым важным фактарам для паспяховай даследчай дзенасці 

з’яўляецца найперш зацікаўленасць школьнікаў. Калі казаць пра вучняў ДУА 

“Гімназія № 56 г. Гомеля імя А. А. Вішнеўскага”, то найбольш актуальнымі 

для іх з’яўляюцца пытанні, звязаныя з узаемадзеяннем розных моў, 

вывучэннем традыцыйнай культуры беларусаў, а таксама асаблівасцяў іншых 

народаў. Зварот да згаданых праблем абумоўлены, па-першае, тым, што ўсѐ 

больш узмацняюцца працэсы глабалізацыі, якая адначасова спрыяе 

пашырэнню і распаўсюджванню набыткаў культур розных народаў свету, але 

разам з тым і нівеліруе, размывае нацыянальныя адметнасці. Як 

супраціўленне азначаным працэсам адбываецца уздым цікавасці да свайго, 

традыцыйнага. Па-другое, у вучняў гімназіі маецца ўнікальная магчымасць 



параўнаць не толькі блізкія культуры, але і больш аддаленыя, паколькі ў 

якасці замежнай вывучаецца альбо англійская, альбо кітайская мова. 

Так, вельмі цікавай для даследавання з’яўляецца спецыфіка выяўлення 

міфалагічных персанажаў ў фальклоры і літаратуры. Вусная народная 

творчасць вывучаецца ў 5-6 класах, а ўяўленне пра аўтарскія міфалагемы 

школьнікі атрымліваюць, напрыклад, у 9 класе, калі знаѐмяцца з творамі 

Я. Баршчэўскага. Адпаведна, тэма будзе актуальнай і карыснай для вучняў, 

бо яны ўжо валодаюць інфармацыяй з урокаў літаратуры, а таксамамаюць 

пэўныя фонавыя веды з асабістага досведу, СМІ і інш. 

Першая цяжкасць пры напісанні вучнямі даследчых работ – гэта слабае 

валоданне ўніверсальна-лагічнымі кампетэнцыямі.Згаданыя кампетэнцыі 

найбольш актыўна выпрацоўваюцца на ўроках літаратуры пры аналізе 

мастацкіх твораў. Аднак, нягледзячы на дапамогу і тлумачэнне настаўніка, 

часта школьнікі не могуць сказаць, напрыклад, з якой мэтай у мастацкі 

творуведзены пэўны персанаж, не здольныя падрабязна яго ахарактарызаваць 

(а ўжываюць азначэнні накшталт добры / дрэнны, высокі / нізкі і г. д.) і, 

адпаведна, не могуць правільна асэнсаваць аўтарскую задуму. Цяжкімі для 

некаторых дзяцей з’яўляюцца адцягненныя паняцці, што апісваюць пачуцці і 

душэўны стан асобы. Пры такой сітуацыі, на нашу думку, найлепш дапамагае 

чытанне навуковых артыкулаў, крытычнага матэрыялу ў падручніку, бо дзеці 

не толькі бачаць узор, як трэба аналізаваць той ці іншы вобраз, але і 

засвойваюць навуковую тэрміналогію, асаблівасці правільнага выкладу 

думак. 

Не меншай праблемай з’яўляецца няўменне школьнікаў шукаць 

інфармацыю і крытычна адбіраць крыніцы. Найбольш часта вучні 

звяртаюцца да інтэрнэт-рэсурсаў. Безумоўна, ѐсць добрыя сайты з каштоўнай 

інфармацыяй, якую іншы раз цяжка знайсці ў папяровым выглядзе. Але часта 

можна сустрэць і такія інтэрнэт-старонкі, дзе звесткі падаюцца з памылкамі 

ці ў скажоным выглядзе. Тут патрэбна дапамога настаўніка, які павінен 

падказаць, на якія крыніцы варта звярнуць увагу. Напрыклад, калі мы з 

вучнямі пачалі даследаваць міфалогію Я. Баршчэўскага, то абапіраліся 

найперш на тэкст падручніка, які быў ўжо вядомы школьнікам, а таксама на 

акадэмічныя выданні – “Беларуская міфалогія. Энцыклапедычны слоўнік” і 

“Гісторыя беларускай літаратуры ХІ–ХІХ стагоддзяў” (т. 2). Але адбывалася і 

праца з аўтарытэтнымі інтэрнэт-крыніцамі, дзе былі знойдзены, напрыклад, 

карысныя крытычныя артыкулы М. Хаўстовіча. Адпаведна, адначасова з 

інфармацыйнымі кампетэнцыямі выпрацоўваліся і ўніверсальна-лагічныя.  

Як ужо згадвалася, у гімназіі вывучаецца кітайская мова, праводзяцца 

факультатыўныя і стымулюючыя заняткі па ѐй, ладзяцца разнастайныя 

мерапрыемствы. Таму цікава было параўнаць міфалагічныя ўяўленні 

беларусаў (фальклорныя і літаратурныя) з уяўленнямі кітайцаў. Па-першае, 

гэта было абумоўлена захапленнямі самога вучня, які актыўна вывучае 

кітайскую мову, удзельнічае ў алімпіядах і конкурсах па ѐй. Па-другое, 

азначаная тэма даволі мала асэнсавана ў даступных нам крыніцах. Важна 

адзначыць і тое, што Ван Сяалунь – настаўнік кітайскай мовы – з’яўляецца яе 



носьбітам. Гэта вельмі дапамагло ў выпрацоўцы камунікатыўнай 

кампетэнцыі, бо можна было высветліць сэнс незразумелых слоў, правільна 

пабудаваць выказванне і падабраць яго інтанаванне (работа абаранялася па-

кітайску). Таксама Ван Сяалунь вельмі пасадзейнічала ўзбагачэнню тэксту 

работы каштоўнай інфармацыяй з кітайскамоўных аўтэнтычных крыніц. 

Калі інфармацыя была сабрана і прааналізавана, то паўстала пытанне 

правільнага афармлення тэксту. Тут зноў важная роля адводзіцца настаўніку 

(асабліва пры афармленні бібліяграфічнага спіса). Вялікую работу выканала і 

Ван Сяалунь, калі працавала з тэкстам на кітайскай мове, пры гэтым 

дакладна захоўваючы змест беларускамоўных літаратурных крыніц. 

Каштоўныя парады і заўвагі выказвалі таксама метадысты ГАІРА і 

настаўнікі-кітаісты школ г. Гомеля, да якіх мы звярталіся па-дапамогу. 

Падчас працы над даследаваннем стала зразумела, што кожны народ 

асэнсоўвае навакольную рэчаіснасць па свойму. Гэта абумоўлена прыродна-

кліматычнымі ўмовамі пражывання, геаграфічным становішчам краіны, 

ступенню развіцця эканомікі і культуры, то бок усякая этнічная супольнасць 

мае сваю адметную карціну свету, сваю ментальнасць. Яна выражаецца ў 

мове, а таксама ў пэўных традыцыйных трывалых вобразах (міфалагемах, 

архетыпах, канцэптах). Цікавай з’яўляецца і канцэптасфера пісьменнікаў 

(напрыклад, Я. Баршчэўскі прыдумаў вобраз плачкі, якога не было ў 

фальклоры). Атрыманая інфармацыя ўзбагачае досвед вучняў і можа стаць 

асновай для працягу даследавання (так, своеасаблівую міфалагічную сістэму 

пабудаваў М. Булгакаў, а традыцыйныя нацыянальныя архетыпы глыбока 

асэнсоўваюцца ў творчасці А. Разанава). 

Як бачна, пры працы над даследчай работай па мове і літаратуры ў 

вучняў выпрацоўваецца шэраг кампетэнцый (даследчыя, універсальна-

лагічныя, інфармацыйныя і камунікацыйныя), якія сапраўды можна назваць 

метапрадметнымі, бо яны грунтуюцца на ведах па мове, літаратуры, гісторыі 

і г. д., а таксама дазваляюць правільна ажыццяўляць пазнаваўчую дзейнасць 

у далейшым жыцці. 
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