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У зборніку прадстаўлены абагульнены вопыт настаўніка
беларускай мовы і літаратуры дзяржаўнай установы адукацыі
“Міёрская сярэдняя школа №2” Кукуць Алены Аляксандраўны
па тэме

“Выкарыстанне логіка-сэнсавых мадэляў пры

вывучэнні асобных тэм па беларускай мове як эфектыўны
сродак павышэння якасці рэзультатаў вучэбнай дзейнасці
вучняў 9-11 класаў”. Дадзены матэрыял рэкамендуецца
настаўнікам беларускай мовы і літаратуры, рускай мовы і
літаратуры для выкарыстання пры арганізацыі адукацыйнага
працэсу.

Аўтар: Кукуць А.А., настаўнік беларускай мовы і
літаратуры ДУА“ Міёрская сярэдняя школа №2”.
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1. Інфармацыйны блок
1.1. Назва тэмы вопыту “ Выкарыстанне логікасэнсавых

мадэляў

пры

вывучэнні

асобных

тэм

па

беларускай мове як эфектыўны сродак павышэння якасці
рэзультатаў вучэбнай дзейнасці вучняў 9-11 класаў”
1.2. Актуальнасць вопыту
Кожны настаўнік беларускай мовы і літаратуры хоча, каб
яго дзеці добра ведалі прадмет і з ахвотаю вывучалі. Аднак з
практыкі вядома, што нельга навучыць школьніка, калі ён
абыякавы да навукі, калі яму цяжка вучыцца. Негатыўную
ролю можа адыгрываць інфармацыйная насычанасць сучасных
школьных праграм практычна па ўсіх прадметах. Да таго ж,
адводзіцца па некаторых прадметах невялікая колькасць гадзін
на вывучэнне пэўнай тэмы. Такая сітуацыя сёння склалася па
беларускай мове ў 10-11-х класах.
Калі быць аб’ектыўным, то пры вызначэнні фактараў
нізкай матывацыі ў некаторых школьнікаў, нельга не
адзначыць

і

пасіўнае

псіхалагічнае

суправаджэнне

адукацыйнага працэсу настаўнікам. У класе часта разам
вучацца дзеці з рознай ступенню матывацыі. І ў такім выпадку
не толькі настаўнік павінен з’яўляцца правадніком у перадачы
пэўных ведаў навучэнцам, але і сам навучэнец.
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Сучаснаму
мысліць

і

выпускніку

генерыраваць

неабходна
ідэі.

ўмець крытычна

Зменлівыя

сацыяльна-

эканамічныя ўмовы патрабуюць умення адаптавацца да іх. Для
гэтага

трэба

навучыцца

самастойна

працаваць,

умець

карыстацца навуковай інфармацыяй.
На

маю

думку,

настаўнік

павінен

актывізаваць

інтэлектуальна-мысленчую дзейнасць дзяцей, навучыць іх
здабываць веды, дэферэнцыраваць пэўныя звесткі і ўмець
самім прэзентаваць любую інфармацыю.
Мова – знакавая сістэма, таму я з самага пачатку
педагагічнай дзейнасці імкнулася падаваць інфармацыю на
ўроках у выглядзе схем, табліц, змешчаных у вучэбных
дапаможніках, складзеных уласна. Прыйшла да высновы, што
эфектыўнымі

сродкамі,

якія

дапамагаюць

вырашаць

пастаўленыя задачы, з’яўляюцца наглядныя і інтэрактыўныя
сродкі навучання. Сярод іх – логіка-сэнсавая мадэль (ЛСМ)
падачы інфармацыі. Гэта адзін з інструментаў шматмернай
дыдактычнай

тэхналогіі.

Яна

адпавядае

ўзроставым

асаблівасцям падлеткаў, пастаўленым мэтам і задачам іх
развіцця, дае магчымасць прадстаўляць веды ў сціслай і
разгорнутай форме, кіраваць дзейнасцю школьнікаў па
засваенні, пераапрацоўцы і выкарыстанні інфармацыі.
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1.3. Мэта вопыту – стварэнне ўмоў для павышэння
эфектыўнасці

навучання,

узнаўлення

і

пашырэння,

падагульнення і сістэматызацыі ведаў праз выкарыстанне
ЛСМ на ўроках беларускай мовы.
1.4. Задачы вопыту:
1) вывучыць існуючыя падыходы да ўжывання ЛСМ у
адукацыйным працэсе;
2)

распрацаваць

беларускай

мовы

і

пры

апрабіраваць
вывучэнні

ЛСМ

на

новага

ўроках

матэрыялу,

актуалізацыі ведаў, падагульненні і сістэматызацыі;
3) прааналізаваць эфектыўнасць выкарыстання ЛСМ на
вучэбных занятках па беларускай мове;
1.5. Працягласць работы над вопытам
У

2013

годзе

склала

праграму

самаадукацыі

“Выкарыстанне логіка-сэнсавых мадэляў пры вывучэнні
асобных тэм па беларускай мове як эфектыўны сродак
павышэння якасці рэзультатаў вучэбнай дзейнасці вучняў 9-11
класаў”.Па гэтай праграме я працавала наступным чынам:
Распачала

працу

з

вывучэння

тэарэтычных

асноў

тэхналогіі, яе пераваг і магчымасцей.
Правяла даследаванне інтэрнэт-рэсурсаў па тэме.
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Наладзіла анкетаванне школьнікаў з мэтай высвятлення і
аналізу

асноўных

матываў

вучнеўскай

дзейнасці

да

выкарыстання і падчас выкарыстання ЛСМ.
Наведала адкрытыя ўрокі з выкарыстаннем шматмерных
дыдактычных тэхналогій (ШДТ).
Прымала

ўдзел

у

рабоце

раённага

аб’яднання

настаўнікаў, дзе педагогі дзяліліся вопытам выкарыстання
ШДТ
Распрацавала і правяла адкрыты ўрок падагульнення і
сістэматызацыі вывучанага з выкарыстаннем ЛСМ па тэме
“Бяззлучнікавыя
ужыванне”,

складаныя

урок

вывучэння

сказы:
новага

будова,

значэнне,

матэрыялу

“Знакі

прыпынку ў складаназлучаных сказах” (9 клас) для школьнага
аб’яднання настаўнікаў.
Распрацавала некаторыя логіка-сэнсавыя мадэлі.
2. Апісанне тэхналогіі вопыту
2.1. Вядучая ідэя вопыту
Вядучая

ідэя

вопыту

–

даказаць

эфектыўнасць

выкарыстання ЛСМ для навучання дзяцей, вызначэння
галоўнага, знаходжання ключавых слоў і паняццяў, лагічнага
структуравання і лёгкага запаміння інфармацыі, мабільнай
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арганізацыі

вывучэння,

паўтарэння

і

паглыблення,

сістэматызацыі вывучанага матэрыялу.
2.2. Апісанне сутнасці вопыту
Сучаснаму маладому чалавеку трэба вывучыць шмат
дысцыплін, засвоіць даты, факты, тэорыі. Матэрыялу шмат, а
часу на яго вывучэнне стала менш. Калі мы звернемся да
працы нашага мозга, то зразумеем, што ён шматмерны. Мозг
успрымае інфармацыю не паэтапна, слова за словам, радок за
радком, а цалкам, структуруе яе, аднаўляе [1, с. 4].
Апрацоўка інфармацыі адбываецца адначасова ў левым і
правым паўшар’ях. Праўда, ёсць свае адметнасці ў іх
дзейнасці. Чалавек сёння прывык больш чытаць, а значыць,
больш задзейнічана левае паўшар’е. Дзейнасць правага слабее,
таму ўвесь мозг працуе не зусім эфектыўна.
Дзякуючы ШДТ працуюць аднолькава абодва паўшар’і,
бо правае адказвае за цэласнае ўспрыманне. У гэтым і
заключаецца навізна і эфектыўнасць тэхналогіі, яна таксама –
алгарытм паслядоўных лагічных дзеянняў, накіраваных на
дасягненне канкрэтных дыдактычных мэт [1, с. 4].
ЛСМ дапамагае прывесці ў парадак, апрацаваць вучэбны
матэрыял. Логіка-сэнсавая мадэль уводзіцца непасрэдна ў
працэс навучання са спецыяльнай педагагічнай задачай –
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раскрыць перад навучэнцамі сутнасць з’яў, якія вывучаюцца,
падвесці дзяцей да пэўных навуковых абагульненняў па тэме.
ШДТ – гэта тэхналогія нагляднага, лагічнага, сістэмнага,
паслядоўнага спосабу прадстаўлення вучэбнай інфармацыі,
якая накіравана на развіцце інтэлекту, маўлення, усіх відаў
памяці, мыслення [1, с. 4,5]. Дадзеная тэхналогія распрацавана
доктарам педагагічных навук, прафесарам БДПУ імя М.
Акмулы Штэйебергам В.Э. Сам аўтар вызначае дыдактычныя
мнагамерныя

інструменты

як

універсальныя

вобразна-

паняційныя мадэлі для мнагамернага прадстаўлення і аналізу
ведаў на звычайнай мове ў знешнім і ўнутраным планах
вучэбнай дзейнасці. Такія інструменты выкарыстоўваюцца ў
якасці асноўных інструментаў дыдактычнай мнагамернай
тэхналогіі [6, с. 20].
Схема ўключае ў сябе два кампаненты: лагічны – у
выглядзе сістэмы расстаноўкі каардынат і вузлоў і сэнсавы – у
выглядзе закадзіраваных паняццяў, назваў каардынат і вузлоў.
Апорна-вузлавая сістэма каардынат кругавога тыпу пакладзена
ў аснову ЛСМ. У цэнтры сістэмы каардынат змяшчаецца
аб’ект даследавання, далей ідуць асноўныя накірункі тэмы. З
кожнай часткі бяруцца ключавыя паняцці, якія згортваюць
інфармацыю да ключавых слоў і пішуцца ў вузлавых кропках
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мадэлі. Часцей за ўсё ЛСМ складаецца з васьмі каардынат. Але
ў маёй практыцы атрымліваецца менш.
Спачатку паспрабавала складаць ЛСМ сама і прыйшла да
высновы, што пабудова мадэлі з васьмю каардынатамі не
заўсёды мэтазгодна на ўроку, бо займае шмат часу, ды і месца.
Звярнуўшыся да напрацовак калег, знайшла прыдатны для
сябе

варыянт:

двухбаковасць

запаўнення

каардынат.

Перагрувашчванне схемы, на мой погляд, не адбываецца, а
вось некаторыя тэарэтычныя паняцці з’яўляецца магчымасць
удакладніць.
У працэсе працы з ЛСМ я прыйшла да высновы, што іх
можна выкарыстоўваць на ўроках любога тыпу і на любых
этапах, але часцей за ўсё прымяняю іх, калі ідзе вывучэнне
складанага сказа, паўтарэнне, паглыбленне і сістэматызацыя
ведаў. Калі матэрыял новы, мэтазгодны наступныя этапы
ўрока:
-вызначэнне

галоўных

накірункаў

разглядаемага

матэрыялу;
-арганізацыя работы ў групах для вызначэння каардынат,
ключавых слоў на каардынатах і ў апорных вузлах;
-абмеркаванне ў групах, карэкціраванне;
-калектыўнае абмеркаванне;
-складанне ЛСМ.
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Па праграме ў 9-ым класе вывучаецца раздзел “Сінтаксіс
і

пунктуацыя”.

Будучых

выпускнікоў,якія

заканчваюць

засвойваць праграму ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі, у
гэты час ужо непакоіць экзамен, таму вельмі добра, што
прадугледжваецца і сістэматычнае паўтарэнне і паглыбленне
ведаў па тэме “Фанетыка і арфаграфія”.
У

10-11-ых

класах

ідзе

ўзнаўленне,

пашырэнне,

паглыбленне і сістэматызацыя набытых ведаў. ЛСМ можна
прымяняць наступным чынам:
1) Перадаць

навучэнцам

у

якасці

дыдактычнага

матэрыялу. Так практыкую ў слабейшых класах ці ў працы з
больш слабымі навучэнцамі, пры паўтарэнні тэмы “Фанетыка і
арфаграфія” ў 9-ым класе.
2) Складаць ЛСМ настаўніку і навучэнцам разам пры
вывучэнні новага матэрыялу.
3) Выкарыстоўваць у гатовым выглядзе ЛСМ пры
паглыбленні і сістэматызацыі ведаў у 10-11-ых класах, пры
падрыхтоўцы да алімпіяды, да ЦТ.
4) Па

гатовай

ключавой

мадэлі

ці

вылучаных

каардынатах самастойная распрацоўка ЛСМ школьнікамі.
Такая

праца

выкарыстоўваць

час,

дае

магчымасць

павялічвае

рацыянальна

эфектыўнасць

урока,
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адпавядае прынцыпу дэферэнцыяцыі ў навучанні, развівае
пазнавальны працэс.
Дзеці знаёміліся з мадэлямі, усведамлялі іх, вучыліся
“чытаць” і прымяняць іх у розных сітуацыях: пры выкананні
шматлікіх заданняў, падрыхтоўцы да кантрольных работ,
экзамену, алімпіяды.
Часцей за ўсё спыняюся на камбінаваным уроку, які
напаўняю логіка-сэнсавымі мадэлямі на розных этапах урока.
На этапе актуалізацыі ведаў па тэме “Правапіс галосных о, э, а,
ы; е, ё, я” (9 клас) даю гатовую мадэль (Дадатак 1), заданне яе
“прачытаць”, затым папрацаваць у парах. Наступны этап –
адказаць правіла (адна пара – па адной каардынаце), прывесці
свае прыклады.
Пры вывучэнні новага матэрыялу або пашырэнні і
сістэматызацыі ведаў мадэліруем ЛСМ, якая ў выглядзе блокаў
уключае змест тэмы. Інфармацыя размяшчаецца ў пэўнай
паслядоўнасці, што дае магчымасць устанавіць лагічныя сувязі
паміж

імі.

Тэмы

“Складаны

сказ”

(Дадатак

2),

“Складаназлучаны сказ” (Дадатак 3), “Складаназалежны сказ”
(Дадатак 4), “Бяззлучнікавы складаны сказ” (Дадатак 5). Такім
чынам забяспечваецца цэласнасць, лагічнасць,

нагляднасць

інфармацыі. Галоўным дасягненнем будзе арганізацыя і
сістэматызацыя

асноўнага

вучэбнага

матэрыялу.

ЛСМ
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складаюцца на дошцы і ў сшытках або чарнавіках, бо
некаторыя

навучэнцы

затым

выконваюць

схемы

ў

камп’ютарным афармленні.
З вопыту ведаю, што, каб правільна выкарыстоўваць у
маўленні і правільна афармляць на пісьме складаныя сказы,
трэба добра засвоіць будову ўсіх відаў. І хаця ў падручніку
ёсць схема “Асноўныя віды складаных сказаў”, складанне
паводле яе ЛСМ дае свой вынік: навучэнцы спачатку
канцэнтруюць увагу на відах сувязі граматычных частак, а
потым – на будове. Пасля працы з матэрыялам параграфа 4
абмяркоўваем

колькасць

каардынат,

затым

калектыўна

складаем. Гэтая простая ЛСМ (Дадатак 2) стымулюе вучняў і
да ўдзелу ў пабудове больш складаных мадэляў.
На ўроку ў 9-ым класе па тэме “Складаназлучаныя
сказы”

ЛСМ

выконваецца

таксама

разам

з

навучэнцамі.Калектыўна вызначаем колькасць каардынат,
назвы, ключавыя словы.

Каардынаты К1, К2 запісваюцца

самастойна (актуалізацыя ведаў), бо разрады злучнікаў
паводле значэння вывучаліся раней, будову і

значэнне

складаназлучаных сказаў ужо ведаюць.(У цэнтры закрытай
дошкі гэта ёсць). Каардыната 3 запісваецца і тлумачыцца
настаўнікам.
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Пасля
вызначыць

паўтарэння
ролю

тэорыі

злучнікаў

у

вучням

прапаноўваецца

складаназлучаным

сказе.

Пачынаецца засваенне новага матэрыялу з дапамогай ЛСМ. Па
каардынатах, якія былі намаляваны на дошцы, настаўнік
дапісвае новыя паняцці – адносіны частак, знакі прыпынку.
Дзеці робяць сабе запісы. Далей ідзе паўтарэнне новага
матэрыялу з дапамогай складзенай ЛСМ (чытае спачатку
настаўнік, потым тое ж робяць і вучні). Наступны этап урока
прысвячаецца

адпрацоўцы

ўменняў

вызначаць

сэнсавыя

адносіны, знакі прыпынку. На вывучэнне тэмы адводзіцца 4
гадзіны, таму да ЛСМ звяртаемся на кожным уроку; найбольш
працуем над пунктуацыйным афармленнем такіх сказаў.
Тэму “Складаназалежныя сказы” вывучаем блокамі. Пры
пабудове ЛСМ “Складаназалежныя сказы” абапіраемся на
гатовую мадэль “Члены сказа” [4, с 42] для актуалізацыі ведаў.
Так адбываецца адбор неабходнага матэрыялу,які вывучаўся
раней. Працуючы з тэкстам параграфаў, запаўняем назвы
каардынат сумесна,

змест К1 – самастойна. Далей работа

праводзіцца ў трох мікрагрупах, дзе кожная выконвае сваё
заданне

(па

даданых

дапаўняльных,

азначальных,

акалічнасных). Атрымліваецца, што на ўроку працуюць усе
дзеці. У кожнай групе мае месца абмеркаванне, удакладненне і
карэкцыя ўсіх дэталяў. Школьнікі прапаноўваюць свае
12

варыянты,

тлумачаць

і

аналізуюць

мадэль,

наносячы

каардынаты на дошку. Настаўнік у гэты час кіруе працэсам.
Такі падыход спрыяе развіццю мыслення, памяці,
маўлення. Навучэнцы самі адбіраюць неабходны матэрыял,
раяцца, кансультуюцца ў настаўніка, калі ў гэтым ёсць
патрэба.

Успрыманне

інфармацыі

становіцца

больш

эфектыўным, бо старшакласнікі займаюцца аналізам і сінтэзам
ведаў, дзякуючы чаму фарміруецца здольнасць самастойна
здабываць веды.
Каардынаты К5, К6 запаўняем толькі праз некалькі
ўрокаў. Пасля тлумачэння настаўніка і працы з матэрыялам
параграфа
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навучэнцы

запаўняюць

каардынату

К5

самастойна, К6 афармляе моцны вучань. Далей дзецям
прапанавана ў практыкаванні № 112 знайсці адпаведны
прыклад, правільна расставіць знакі прыпынку. Затым зноў
звярнуцца да ЛСМ, папрацаваць з ёй.
Магчымасць прадставіць аб’ёмны матэрыял у выглядзе
кампактнай ЛСМ вызваляе час для адпрацоўкі практычных
уменняў і фарміруе ў школьнікаў лагічнае ўяўленне пра тэму,
стымулюе творчае ўяўленне. Навучэнец бачыць усю тэму ў
цэлым і кожны элемент паасобку.
Тэму

“Бяззлучнікавыя

складаныя

сказы”

таксама

вывучаем блокамі. Выбар і назвы каардынат на першым уроку
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робім сумесна, а запаўняем “вузлы” на кожнай каардынаце ў
час вывучэння асобных тэм. На раздзел “Бяззлучнікавыя
складаныя сказы” адводзіцца 10 гадзін. Асноўны “ўпор” там
прыпадае на знакі прыпынку. Каардынаты К1, К2 запаўняем
пасля самастойнага знаёмства з параграфам 26 таксама на
першым уроку, а вось наступную – у працэсе знаёмства з
правіламі пастаноўкі знакаў прыпынку ў бяззлучнікавых
складаных сказах. Загадзя навучэнцам даюцца індывідуальныя
заданні падрыхтаваць запаўненне вузлоў К3. На другім уроку
школьнікі прадстаўляюць свае варыянты, пераносяць на
дошку, тлумачаць, прыводзяць свае прыклады, паказваюць, які
злучнік можна ўставіць паміж часткамі. Настаўнік, калі
неабходна, уносіць свае карэктывы, яшчэ раз паўтарае новы
матэрыял. Прапаноўваецца і навучэнцам таксама зрабіць тое ж
самае. Атрымліваецца, што ЛСМ “Бяззлучнікавыя складаныя
сказы” ўключае ў сябе змест васьмі ўрокаў. На кожным
наступным уроку школьнікі больш працуюць над засваеннем
навыкаў расстаноўкі знакаў прыпынку, карыстаючыся ЛСМ,
асэнсоўваюць правіла па тэме, падбіраюць злучнікі для
праверкі

правільнасці

пастаноўкі

знакаў

прыпынку,

абасноўваюць свой выбар.
На ўроку падагульнення і сістэматызацыі дзеці працуюць
у парах: расказваюць адзін аднаму вывучаны матэрыял,
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абапіраючыся на ЛСМ. Гэта спрыяе замацаванню ведаў
навучэнцаў, развіццю ўменняў абагульнення і лагічнага
мыслення (Дадатак 6).
Дае плён выкарыстанне ў 10-м класе ЛСМ, таму што на
паглыбленне і сістэматызацыю ведаў па большасці тэм даецца
часцей за ўсё адна гадзіна. Падчас працы па тэме “ Правапіс
галосных о, э, а, ы; е, ё, я” спачатку ідзе актуалізацыя ведаў,
потым школьнікі запаўняюць бліжэйшыя вузлы па тых
правілах, на якія абапіраюцца часцей, якія добра ім вядомыя.
Пры гэтым выдзяляюць іх адным колерам, затым разам з
настаўнікам запаўняюць іншым колерам каардынаты па новых
правілах. Гэту ЛСМ выкарыстоўваю як дыдактычны матэрыял
у дзявятым класе (Дадатак 1).
Пры вывучэнні тэмы “Назоўнік: агульнае значэнне,
марфалагічныя

прыметы,

сінтаксічная

роля.

Лексіка-

граматычныя разрады назоўнікаў. Лік і род назоўнікаў.
Скланенне назоўнікаў, правапіс склонавых канчаткаў”(Дадатак
7) ЛСМ склала сама, бо праца разам з класам заняла б шмат
часу. У пачатку ўрока пры дапамозе ЛСМ адбываецца
паўтарэнне і паглыбленне ведаў па названых паняццях.
Практыкаванні

па

адпрацоўцы

ўменняў

на

практыцы

выконваюцца ўжо з яе дапамогай.
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Разлічваць на поспех можна ў 11 класе, паглыбляючы і
сістэматызуючы веды з дапамогай ЛСМ па тэмах “Складаныя
сказы”, “Складаназлучаныя сказы”, Складаназалежныя сказы”,
“ Бяззлучнікавыя складаныя сказы”. Мадэлі складаліся з
удзелам навучэнцаў, некаторыя каардынаты запаўняліся
самастойна, таму хутка ўзнаўляліся ў памяці. Гэта садзейнічае
вызваленню часу для адпрацоўкі ўменняў і навыкаў, а
пастаяннае выкарыстанне ЛСМ фарміруе ў школьнікаў
лагічнае ўяўленне вывучаемай тэмы курса ў цэлым.
Станоўчы вынік дае праца з ЛСМ пры выкананні
дамашняга задання, калі, скажам, трэба падрыхтаваць вуснае
маналагічнае выказванне па пэўнай тэме. Абапіраючыся на
схему, навучэнец гаворыць свабодна, ён не прывязаны да
канспекта, нічога не губляе з віду. Гэта зручна, у адказе
назіраецца сістэмнасць, змястоўнасць, упэўненасць у сабе і
сваіх магчымасцях.Можна навучэнцам (моцным) прапанаваць
скласці кола пытанняў (каардынат) па параграфе, які будзе
вывучацца, або прывесці прыклады па каардынатных вузлах.
Лічу, што трэба звяртацца да ЛСМ і пры падрыхтоўцы да
алімпіяды.
2.3. Рэзультатыўнасць і эфектыўнасць вопыту
Шматразовая перапрацоўка паступаючай інфармацыі –
ад павярхоўнага да больш глыбокага, сэнсавага аналізу –
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асноўная ўмова эфектыўнай арганізацыі адукацыйнага працэсу
з выкарыстаннем ЛСМ.
Назіранні, анкетаванне, тэсціраванне, аналіз дасягненняў
навучэнцаў выявілі станоўчую дынаміку якасці навучання,
развіцця

школьнікаў

у

тых

класах,

дзе

працавала,

абапіраючыся на мадэлі (Дадатак 8, дыяграмы №1,2, дадатак 9,
дыяграмы № 3,4).
У працэсе працы прыйшла да высновы, што па
складзенай настаўнікам і навучэнцамі ЛСМ вучэбны матэрыял
запамінаецца

хутчэй,

лягчэй

узнаўляецца,

з’яўляецца

магчымасць цікава і рацыянальна працаваць. У навучанне
ўключаецца

ўвесь

клас,

заданні

можна

выконваць

як

індывідуальна, так і калектыўна, у групах, што вырашае
праблему

камунікатыўна-дзейснага

падыходу.

Дзеці

прапаноўваюць свае варыянты, свабодна гавораць, і гэта
ўказвае на ўзбагачэнне актыўнага слоўніка. Змяншаецца аб’ём
матэрыялу, навучэнец можа хутка паўтарыць, пераказаць,
рыхтуючыся да ўрока. Настаўніку ж бачна лагічнасць і
паслядоўнасць адказу. Дзякуючы зрокавай апоры вучні з
розным узроўнем навучання становяцца роўнымі на ўроку,
што ўплывае на фарміраванне станоўчай пазнавальнай
матывацыі. Вытрымкі з анкет школьнікаў: “Адчуваю сябе на
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ўроку камфортна”, “Лёгка адказваць па мадэлі”, “Бачу
галоўнае ў тэме” даказваюць прыняцце яе дзецьмі.
Па падрыхтаванай настаўнікам мадэлі можна грунтоўна
паўтарыць аб’ёмны матэрыял з малымі затратамі часу. Важна,
што яе можна дапрацаваць, выправіць, удасканаліць, дадаць
матэрыял, значыць, развіваць навыкі працы з дадатковай
літаратурай, нават творчасць. Навучэнцы не баяцца цяжкасцей
пры вывучэнні і запамінанні матэрыялу, ім лёгка гаварыць на
роднай мове, а гэта выклікае цікавасць да прадмета.
3. Заключэнне
Складаючы мадэлі і працуючы па іх, навучэнцы
набываюць

навыкі

структураваць,

згарнуць,

разгарнуць

інфармацыю, чытаць яе і прымяняць пры рашэнні канкрэтных
вучэбных заданняў, што садзейнічае павышэнню якасці
вынікаў

вучэбнай

дзейнасці.

Сведчаннем

таму

вынікі

кантрольных прац, экзамену (Дадатак 8, дыяграма № 2,
дадатак 9, дыяграма№ 3), дыплом ІІІ ступені ў вучаніцы 9А
класа Закрэўскай Веранікі ў 2015-2016 гг. на ІІІ этапе
рэспубліканскай

алімпіяды

па

вучэбных

прадметах

“Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”.
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Станоўчы вынік выкарыстання ЛСМ на ўроках мовы
даказаў эфектыўнасць методыкі і неабходнасць працягваць
работу па ей.
Я ўпэўнена, што толькі творчае, рацыянальнае мысленне
павінна спадарожнічаць сучаснаму чалавеку на шляху да
грунтоўнасці ведаў па мове, мнагамернасці жыццёвага вопыту.
У далейшай працы плануецца стварэнне новых ЛСМ,
удасканаленне іх структуры, зместу, арганізацыя працы па
ЛСМ пры падрыхтоўцы да напісання пераказу, на этапе
кантролю-карэкцыі ведаў.
Мне здаецца, асабліва паспяховай будзе праца тады, калі
на адной і той жа паралелі некалькі настаўнікаў-прадметнікаў
звернецца да гэтай тэхналогіі. Навучэнцы заўважаць, што
звужэнне і сістэматызацыя звестак можа адбывацца на розных
прадметах. Тады выкарыстанне ЛСМ будзе садзейнічаць
павышэнню эфектыўнасці навучання ў цэлым, дапаможа
выяўленню інтэлектуальнага і творчага патэнцыялу маладых
людзей.
Прымаючы

ўдзел

у

пасяджэннях

метадычных

аб’яднанняў настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры раёна,
дзялілася сваімі напрацоўкамі, тлумачыла перавагі ШДТ.
Распрацавала і правяла адкрытыя ўрокі з выкарыстаннем
логіка-сэнсавых

мадэляў

для

школьнага

метадычнага
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аб’яднання настаўнікаў-славеснікаў. Таксама выступала на
педагагічнай нарадзе з гэтым пытаннем у сваёй школе,
засяродзіўшы ўвагу на магчымасці шырокага прымянення
названай тэхналогіі.
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инструментальной дидактики / В.Э. Штэйнберг// Образование
и наука. – 2009. – №7.
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Дадатак 1
ЛСМ “Правапіс галосных о, э, а, ы; е,ё, я”
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Дадатак 2
ЛСМ “Складаныя сказы”
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Дадатак 3
ЛСМ “Складаназлучаныя сказы”
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Дадатак 4
ЛСМ “Складаназалежныя сказы”
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Дадатак 5
ЛСМ “Бяззлучнікавыя складаныя казы”
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Дадатак 6
Фрагмент

урока

падагульнення

і

сістэматызацыі

вывучанага па тэме “Бяззлучнікавыя складаныя сказы: будова,
значэнне, ужыванне” (IX клас)
Мэта

дадзенага

этапа

ўрока:

падагуліць

і

сістэматызаваць веды вучняў пра бяззлучнікавыя складаныя
сказы,

іх

пунктуацыйнае

афармленне;

удасканальваць

пунктуацыйныя ўменні, афармляць бяззлучнікавыя складаныя
сказы, ужываць іх у вусным і пісьмовым маўленні; стварыць
умовы для выхавання павагі да гістарычнага мінулага
Бацькаўшчыны.
На этапе падагульнення і сістэматызацыі ведаў па тэме
вучні выконваюць наступныя заданні:
Работа ў парах. Карыстаючыся ЛСМ, вучні паўтараюць
вывучаны матэрыял і расказваюць адзін аднаму.
Настаўнік выклікае адну пару. Слабейшы вучань робіць
паведамленне

“Знакі

прыпынку

бяззлучнікавага

складанага

сказа”

паміж
(дамашняе

часткамі
заданне),

абапіраючыся на ЛСМ, мацнейшы рэцэнзуе адказ і дапаўняе.
Адзнакі, іх каменціраванне.
Яшчэ адна пара адказвае такім жа чынам па тэме “
Бяззлучнікавыя

складаныя

сказы:

значэнне,

ужыванне”.

Адзнакі, каменціраванне.
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Работа па ўзроўнях.
1)

Навучэнцы

карыстаючыся

ЛСМ,

1-2-ога

ўзроўняў

практыкаванне

№

выконваюць,
149.

(Выразна

прачытаць тэкст “Усяслаў Чарадзей, знайсці бяззлучнікавыя
складаныя сказы, вызначыць будову і растлумачыць знакі
прыпынку). Адзнака. Каменціраванне.
2) Індывідуальная работа з карткамі вучняў 3-4 -ага
ўзроўняў (без выкарыстання ЛСМ)
Неабходна адшукаць правільны варыянт пастаноўкі
знакаў прыпынку.
1.
1) У даўнейшым славянскім календары месяц кастрычнік
называўся аздзернікам?ён здзіраў лісце з дрэў, пазалочваючы
ім зямлю.
2) Высока ляціць вырай?высокі вырасце авёс.
3) Ляцяць снегіры на каліну?бягуць у дуброву дзікі.
4) Адспявала лета песні, усе сабрала каласы?пад
сасонкамі, на ўзлессі, расцвітаюць верасы.
2.
1) Жураўлі ляцяць нізка?зіма ўжо блізка.
2.) Васіль адчувае?да лесу ён не дойдзе.
3) Зоркі выспелі ўгары?вісіць у небе месяца падкова.
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4) На возера вечар зялёны пад сонцам ідзе залатым?
таполі, і ліпы, і клёны ў парку шумяць маладым.
3.
1)

Івятрак

далёкі

ў

ціхім

полі

пахавалі

хвалі

збажыны?крыламі махаючы паволі, над зямлёй павіслі
каршуны.
2) Дзятлы заняты звычайнай работай?яны шукаюць пад
карой на абед насякомых.
3) Пасажыр папрасіў спыніцца?шафёр яго не пачуў.
4)

Дзьмухаўцы

сёння

выглядаюць

маленькімі

ганарлівымі сонейкамі? залатым бляскам слепіць лотаць
4.
1) Не прыгажосць праславіла дзяўчыну?рукі працавітыя
былі ў яе.
2) Я прыкмячаю зямлі абуджэнне?я прыкмячаю лісткоў
нараджэнне.
3) Здаўна вядома?боль можа суняць трыпутнік.
4) Веццем

- прыгаршчамі клёны дажджавыя кроплі

ловяць?як жаніх, стаіць зялёны, чыста вымыты ядловец.
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Дадатак 7
ЛСМ “Назоўнік”
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Дадатак 8
Дыяграма №1
Сярэдні бал па беларускай мове ў 10-ым класе
10
9
8
7
6
5
4
3

7,0

6,2

5,8

2
1
0
2014-2015

2015-2016

2016-2017 (І-ІІІ
чвэрці)

Дыяграма №2
Вынікі кантрольных работу 9-ых класах у 2015-2016 н.г.
2%
6%
16%
1 узровень
46%

2 узровень
3 узровень
4 узровень

30%

5 узровень
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Дадатак 9
Дыяграма №3
Вынікі кантрольных работ у 10-ых класах у 20162017н.г.(І-ІІІ чвэрць)
2%
22%
26%

1 узровень
2 узровень

20%

3 узровень
4 узровень
30%

5 узровень
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Дыяграма №4
Вынікі выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце
“Беларуская мова” за перыяд навучання і выхавання на ІІ
ступені агульнай сярэдняй адукацыі у 2015-2016 н.г.
0%
24%

24%
2 узровень
3 узровень
4 узровень
20%

32%

5 узровень
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