
 

   

  1 

 

   

Электронны блакнот 
« Развіццё праектна-

даследчай кампетэнтнасці 
навучэнцаў на вучэбных 

занятках» 



 

                                           2 

 

Змест 

Старонка настаўніка хіміі Кіпель З.А. ................................................... 3 

Старонка настаўніка беларускай мовы і літаратуры Судніковіч Ж.С. .... 4 

Старонка настаўніка-дэфектолага Шабуні Н.І. ..................................... 5 

Старонка настаўніка замежнай мовы Міхалькевіча І.І. ......................... 6 

Старонка настаўніка фізікі Міхалёнак А.М. .......................................... 7 

Старонка настаўніка фізікі і астраноміі Міхалёнка П.У. ....................... 8 

Старонка настаўніка беларускай мовы і літаратуры Владыка Т.Ю. ..... 9 

Старонка настаўніка беларускай мовы і літаратуры Шушкевіч А.А. ... 10 

Старонка настаўніка геаграфіі і біялогіі Дземідкевіч А.С. .................... 11 

Старонка настаўніка матэматыкі Юшко С.М. ................................... 12 

Старонка настаўніка пачатковых класаў Маскаленка Т.Р. ................. 13 

Старонка настаўніка пачатковых класаў Філістовіч С.Р. ..................... 14 

Старонка настаўніка пачатковых класаў Максімовіч Т.П. ................. 15 

Старонка настаўніка пачатковых класаў Гаўрылік А.С........................ 16 

Старонка настаўніка гісторыі Акуліч А. Р. .......................................... 17 

Старонка выхавальніка ГПД Тумашэвіч Л.Р. ..................................... 18 

Старонка выхавальніка ГПД Вараўка І.І. ............................................ 19 

Страница учителя русского языка и литературы Шачиковой Е.В. ....... 20 

 

  



 

                                           3 

 

Старонка настаўніка хіміі Кіпель З.А. 
Адным са шляхоў рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу ў навучанні 

хіміі з’яўляецца урок-даследаванне. 

Пад урокам-даследаваннем разумеецца дзейнасць навучэнцаў і 

настаўніка, звязаная з рашэннем навучэнцамі творчай, даследчай задачы, якая 

прадугледжвае наяўнасць асноўных этапаў, характэрных для даследавання ў 

навуковай сферы: 

• пастаноўку праблемы, 

• паўтарэнне тэорыі, прысвечанай дадзенай праблематыцы, 

• падбор інструментаў для даследавання і практычнае валоданне імі, 

• апрацоўка атрыманага выніку, яго аналіз і абагульненне, уласныя 

высновы. 

7  клас. Тэма «Вада»  

Размяркоўваю навучэнцаў па групах-лабараторыях. Былі сфарміраваны 3 

даследчыя лабараторыі: 1. «Паверхневае нацяжэнне вады»; 2. «Вада-

растваральнік»; 3. «Жорсткасць вады». 

У якасці хатняга задання кожная група навучэнцаў атрымала заданне: 

пошук інфармацыі пра ўнікальныя ўласцівасці вады, збор цікавых звестак пра 

ваду, падрыхтоўка прэзентацыі па сваѐй тэме даследавання і рашэнне 

сітуацыйных заданняў. Кожная група атрымала сваю праблемную сітуацыю.  

Напрыклад, лабараторыя, якая вывучае дзіўную ўласцівасць вады - 

«Вада-растваральнік», атрымала наступную сітуацыю: Якую ўласцівасць вады 

выкарыстоўвае чалавек, калі мые посуд, бялізну, мыецца сам?  

Так на ўроку - даследаванні «Школа дэтэктываў» у 8-9 класах навучэнцам 

прапаноўваліся разнастайныя заданні. Вось некаторыя з іх: 

№1: У лабараторыю для вывучэння была выдадзена нерастваральная соль 

белага колеру. Вядома, што катыѐн, які ўваходзіць у склад гэтай солі, 

неабходны маладым арганізмам для мінералізацыі касцей. Пры ўзаемадзеянні 

гэтай солі з растворам азотнай кіслаты назіралася вылучэнне бясколернага газу. 

А пры дабаўленні да атрыманага раствору лішку раствору фасфату натрыю 

выпаў асадак, які на 70% адпавядае саставу касцей чалавека. Запішыце 

формулу і назву выдадзенай солі. Складзіце два ўраўненні рэакцый, 

адпаведных доследам.  

Выкарыстоўваю метад праектаў пры вывучэнні, такіх тэм як:  

7 - 9 клас: 

знаѐмства з хімічнымі элементамі,  

прыкметы хімічных рэакцый,  

свет металаў і неметалаў, 

10 - 11 клас: 

разнастайнасць арганічных рэчываў,  свет вугляводаў, будова рэчыва, 

хімічныя рэакцыі ў нас і вакол нас, хімія ў жыцці грамадства. 

Абарона дадзеных праектаў праходзіць на ўроку. 
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Старонка настаўніка беларускай мовы і 
літаратуры Судніковіч Ж.С. 

1. Метад  «Творчых заданняў» 

Урок беларускай літаратуры ў 8 класе па  тэме «Грамадзянская 

лірыка» (М. Багдановіч  «Слуцкія ткачыхі», У. Караткевіч  «Беларуская 

песня»). 

 У гэтых вершах беларускія паэты ствараюць яркія вобразы роднага 

краю, дзеляцца сваімі пачуццямі, выказваюць уласную грамадзянскую 

пазіцыю. 

 а) Навучэнцам даецца заданне выказаць свае пачуцці да роднага 

краю, працягнуўшы фразу: Беларусь для мяне - ... 

  б) Скласці экскурсійны маршрут па Беларусі, абапіраючыся на 

вершы М. Багдановіча «Слуцкія ткачыхі», У. Караткевіча «Беларуская 

песня». 

2. Метад даследчых заданняў або праектаў 

Урок беларускай літаратуры ў 8 класе па  тэме «Грамадзянская 

лірыка». 

Навучэнцам даецца заданне праслухаць запісы песень «Спадчына», 

«Слуцкія ткачыхі», «Беларуская песня». Запісаць гэтыя песні на лічбавыя 

носьбіты, прапанаваць  аднакласнікам прагаласаваць у хіт-парадзе, каб 

вызначыць, якая песня на словы беларускіх паэтаў больш падабаецца 

сучасным падлеткам.  

  Урок беларускай літаратуры  ў 7 класе па тэме «Янка Купала 

«Спадчына». 

Існуе праект, у якім аўтары трансфармавалі 10 класічных твораў 

беларускай літаратуры ў аблокі тэгаў. Навучэнцам прапануецца скласці 

воблака тэгаў да верша Янкі Купалы «Спадчына». 

Для ўзору прапануем воблака тэгаў да зборніка М. Багдановіча 

«Вянок».  

  
Урок беларускай мовы ў 9 класе па тэме «Складаназлучаныя сказы». 

   а) Навучэнцам даецца заданне скласці схему сказаў, замяніць іх 

складаназалежнымі з даданай часткай, якая адказвае на пытанне: «Чаму? 

Па якой прычыне?»  

  б) Параўнайце сказы. Што паміж імі агульнага і чым яны 

адрозніваюцца?  
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Старонка настаўніка-дэфектолага Шабуні Н.І. 
 

Для фарміравання ў вучняў асноў культуры мыслення і развіцця асноўных 

уменняў і навыкаў даследчых паводзін можна выкарыстоўваць розныя 

метады.  

 

Алгарытм дасладавання верша. 

1. Чаму аўтар заклікае любіць і шанаваць родную мову? 

2. У якіх радках выказана асноўная думка верша? 

3. Растлумачыць сэнс апошніх (заключных) радкоў. 

4. Прачытайце верш і скажыце, чаго хацеў аўтар для свайго народа. 

 

Заданне «Выпраў памылкі». 

Гэта заданне развівае пільнасць, а таксама патрабуе добрага ведання 

матэрыялу.  

 

Заданне «Пазнай героя». Прыѐм «Так-не».  

Патрабуецца ад вучняў не толькі добрага ведання твораў, а і кемлівасці, 

увагі да дэталяў, умення вылучыць патрэбнае, звярнуць увагу на дэталі і 

паслядоўнасці. 

 

Лексічныя практыкаванні. 

Вучні развіваюць уменне класіфікаваць паняцці. Для гэтага ім 

прапануецца з групы слоў вылучыць слова, якое не падыходзіць да 

астатніх, і абгрунтаваць свой выбар. 

 

Урок па прадмеце «Чалавек і свет» па тэме «Што такое лес?» 

Назва расліны. 

Асаблівасці знешняй будовы: з якіх частак складаецца, якое сцябло, якія 

лісты, кветкі, плады, насенне. 

У якіх умовах любіць расці? 

Як распаўсюджваецца яе насенне? 

З кім яна сябруе? 

Хто ѐй шкодзіць? 

Якую дапамогу чакае ад людзей? 

Да якой групы належыць? 
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Старонка настаўніка замежнай мовы 
Міхалькевіча І.І. 

 

1. Метад: «Творчых заданняў» 

 

4 клас.  

Тэма: «Мой дом» 

1. Параўнаць апісанне свайго дома з домам Пітэра і Джона. 

2. Памажы суседу напісать аб’яву аб прадажы яго дома. 

Тэма: «Мой выхадны дзень» 

1. Сябар прыяджае ў госці. Раскажы яму, як вы правядзеце выхадны 

дзень. 

7 клас. 

Тэма: «Падарожжа на Беларусі» 

1. Парай замежнаму турысту наведаць цікавыя мясціны Беларусі. 

Тэма: «Спорт» 

1. Вазьмі інтэрв’ю ў аднакласніка пра любімы від спорта. 

 

10 клас. 

Тэма: «Массмедыя» 

1. Вы дыктар радыѐ ці тэлебачання. Прачытай апошнія навіны сваім 

аднакласнікам. 

 

8 клас. 

Тэма: «Кіно» 

1. Напісанне кароткага сцэнарыя фільма 

Тэма: «Музыка» 

1. Раскажы партнѐру, які жанр музыкі ты любіш і чаму. 

 

Метад праектаў 

 

8 клас. 

Тэма: «Кнігі» 

Праект «Мая любімая кніга» 

Тэма: «Школьная жыццѐ» 

Праект «Традыцыі маей школы» 
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Старонка настаўніка фізікі Міхалёнак А.М. 
 

1. Метад «Творчых заданняў» 

Урок фізікі ў 7 класе па тэме «Сіла трэння». Навучэнцам даецца 

заданне напісаць казку «Свет без сілы трэння». 

Урок фізікі ў 7 класе па тэме «Метады даследавання ў фізіцы». 

Навучэнцам даецца заданне напісаць справаздачу аб назіраннях за 

падаючым лістом з дрэва. 

2. Метад даследчых заданняў або праектаў 

9 клас раздзел «Кінематыка» 

1. Час і яго вымярэнне. 

2. Фізіка ў маѐй будучай прафесіі. 

3. Аналогіі паміж паступальным і вярчальным рухамі. 

4. Спосабы лічэння часу. Каляндар. 

5. Аптымальны варыянт майго руху з дому ў школу. 

6. Прыборы для вымярэння скорасці і паскарэння. 

9 клас раздзел «Законы захавання» 

1. Законы захавання ў механіцы і арэлі. 

2. Рэактыўны pyx у прыродзе. 

3. Законы захавання і механічныя цацкі. 

4. Чым выгадныя ветраныя рухавікі? 

5. Якая рака больш высокаэнергічная: раўнінная або горная? 

8 клас раздзел «Цеплавыя з’явы» 

1. Аўтамабіль, экалогія і чалавек. Іх камфортнае ўзаемадзеянне. 

2. Вада: яе звычайныя і незвычайныя ўласцівасці. 

3. Якім павінен быць тэрмас, каб скорасць змянення тэмпературы яго 

змесціва была мінімальнай? 

4. Даследаванне залежнасці скорасці астывання вады ў чайніку ад 

яго формы, памераў і колеру. 

5. Даследаванне залежнасці скорасці пераходу ў вадкі стан шакаладу 

ад яго складу і порыстасці. 

6. Цеплавыя з’явы на службе ў дачнікаў і жыхароў сяла. 

10 клас раздзел «Электрамагнітныя з’явы» 

1. Уплыў электрамагнітных палѐў на жывыя арганізмы. 

2. Лямпа напальвання і энергазберагальная: вартасці і недахопы. 

3. Электраправоднасць агародніны і садавіны. 

4. ККД электрачайніка і шляхі яго павышэння. 

5. Электрычнасць і медыцына. 

6. Шляхі эканомнага расходавання электраэнергіі ў хатніх умовах. 
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Старонка настаўніка фізікі і астраноміі 
Міхалёнка П.У. 

 

1. Метад даследчых заданняў або праектаў 

Фізіка 

9 клас раздзел «Асновы дынамікі» 

1. Трэнне: шкода або карысць? 

2. Залежнасць гранічнай трываласці ніткі ад яе таўшчыні. 

3. Як скараціць тармазны шлях? 

4. Вызначэнне масы атмасферы Зямлі. 

5. Чаму Месяц не падае на Зямлю, а Зямля на Сонца? 

6. Сілы ў прыродзе. 

7. Фізіка ў танцах. 

9 клас раздзел «Асновы статыкі» 

1. Антычная механіка. 

2. Простыя механізмы ў маім доме. 

3. Міфы і легенды фізікі. 

4. Законы статыкі ў канструкцыі веласіпеда. 

5. Як аднаму пагрузіць у кузаў машыны цяжкую бочку? 

6. Плаванне суднаў і закон Архімеда. 

7. Ад дэльтаплана да самалѐта. 

8. Чаму айсбергі не тонуць? 

8 клас раздзел «Оптыка» 

1. Валаконная сувязь: сучаснасць і будучыня. 

2. Чаму дазваляючыя сігналы святлафора — зялѐнага колеру, а 

забараняючыя — чырвонага? 

3. Аптычныя ілюзіі. 

4. Міраж як аптычная з’ява. 

Астраномія 

1. Гадавы рух Сонца і яго траекторыя. 

2. Як уплывае Месяц на жыццѐ на Зямлі. 

3. Даследаванні Марса. 

4. Касмічныя палѐты чалавека. 

5. Спатканне з каметамі?! 

6. Якое будучае ў Сонца або ў Зямлі? 

7. Месяц і яго рух. 

2. Метад «Творчых заданняў» 

Урок фізікі ў 7 класе па тэме «Інэрцыя». Навучэнцам даецца заданне 

напісаць казку «І Зямля спыніла сваѐ вярчэнне».  
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Старонка настаўніка беларускай мовы і 
літаратуры Владыка Т.Ю. 
1. Пры вывучэнні тэмы «Галоўныя і даданыя члены сказа» (5 клас) 

заданні: даследаваць галоўныя члены сказа ў казцы Георгія Марчука 

«Чаму дрэвы не спяваюць», даследаваць даданыя члены сказа ў вершы 

М.Багдановіча «Здароў, марозны, звонкі вечар». 

Пры вывучэнні тэмы «Лексіка» (5 клас): адшукаць у творах мастацкай 

літаратуры сінонімы, антонімы, словы з пераносным значэннем і іншыя 

сродкі выразнасці. 

Пры вывучэнні тэмы «Алфавіт» (5 клас): гісторыя стварэння чалавецтвам 

пісьменства. 

Пры вывучэнні тэмы «Словазлучэнне» (5 клас): адзначыць сярод дадзеных 

спалучэнняў слоў словазлучэнні.  

Пры вывучэнні тэмы «Аднародныя члены сказа» (5 клас): расставіць знакі 

прыпынку, пабудаваць схему сказа і інш. 

 

2. Пры вывучэнні тэмы «Лічэбнік» (6 клас): знайсці лічэбнікі ў прыказках, 

прыдумаць словы, каб у іх будове былі лічэбнікі.  

 

3. Пры вывучэнні тэм «Дзеепрыметнікавы зварот» і «Дзеепрыслоўны 

зварот» (7 клас): правесці мікра-даследаванне: выпісаць са слоўніка 

фразеалагізмы, якія па структуры нагадваюць дзеепрыметнікавыя і 

дзеепрыслоўныя звароты, і скласці сказы.  

Пры вывучэнні тэмы «Прыслоўе» (7 клас): падабраць да фразеалагізмаў 

прыслоўі, скласці сказы, вызначыць сінтаксічную ролю. 

 Пры вывучэнні тэмы «Правапіс прыслоўяў» (7 клас): даследаваць спосаб 

утварэння прыслоўяў (не ўсіх, а толькі тых, якія пішуцца праз дэфіс і 

разам).  

Слоўнікавая работа (5-11 класы): састаўленне тэматычных слоўнікаў на 

аснове творчасці паэта, пісьменніка; састаўленне слоўніка неалагізмаў; 

састаўленне слоўніка дыялектных слоў; 

Пры вывучэнні тэмы «Вусная народная творчасць» (5 клас): 

інфармацыйны праект «Народная творчасць – невычэрпная крыніца». 

 

Пры вывучэнні раздзела «Мой род – мой народ» (6 клас): 

састаўленне  і прадстаўленне свайго радаводу, расказаць пра сваіх 

продкаў, паказаць фотаздымкі, узнагароды. 
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Старонка настаўніка беларускай мовы і 
літаратуры Шушкевіч А.А. 
 

Метад «Творчых заданняў» 

1. Складанне кадраплана «Кулінарныя вынаходніцтвы дзядзькі 

Антося» (Я.Колас «Новая зямля») 

2. «Самымі галоўнамі якасцямі асобы я лічу…»  

3. Знайсці прыказкі і прымаўкі па тэме «Каханне», «Радзіма», 

«Сяброўства», «Родная мова» і г.д. 

4. Узяць інтэрв’ю ў сваіх бацькоў, сяброў, настаўнікаў на 

прапанаваную тэму. 

5. Скласці віктарыну або крыжаванку па вывучанай тэме або 

раздзеле. 

6. Падрыхтаваць зварот да сваіх нашчадкаў і выказаць 

заклапочанасць лѐсам роднай мовы (Цѐтка «Шануйце родную мову»). 

7. Скласці меню традыцыйнай беларускай кухні (У.Караткевіч 

«Зямля пад белымі крыламі»). 

8. Напісаць сцэнарый эпізода твора. 

9. Скласці сінквейн адпаведна разгледжанай на ўроку тэме. 

10. Падрыхтаваць вусныя ілюстрацыі да эпізодаў. 

11. Падрыхтаваць тэставае заданне па тэме. 

 

Метад даследчых заданняў або праектаў 

1. Творчы партрэт пісьменніка або паэта (пры вывучэнні біяграфіі). 

2. Праблема маральнага выбару герояў твора (З.Бядуля «На Каляды к 

сыну»). 

3. «Які ѐн, мой герой…» 

4. Расказваю пра вайну, бо ненавіджу яе» (тэма вайны ў творчасці 

В.Быкава) 

5. Падарожжа па кнізе Р.Баравіковай «Казкі астранаўта». 

6. Рамантычнасць фальклорнага свету балад А.Міцкевіча (на 

прыкладзе балад А.Міцкевіча «Свіцязь» і «Свіцязянка»). 

7. «У іх быў свет цікавы» (вобраз мастака ў паэмах «Курган» Янкі 

Купалы і «Сымон-музыка» Якуба Коласа). 

8. «Мы больш сваѐй гасціннасцю вядомы» (Рыгор Барадулін «Мы 

беларусы»). 

9. «Цуды можна зразумець сэрцам…» (праяўленне духу і паэзіі 

беларускага народа  ў творы Яна Баршчэўскага «Шляхціц Завальня). 

10. «Ілья і ваколіцы ў назвах» (тэма «Мікратапонімы»). 
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Старонка настаўніка геаграфіі і біялогіі 
Дземідкевіч А.С. 

 

1. Метад «Асацыяцыі» 6 клас 

 

                                Энергія           Ежа            Ліст 

 

                  Хларапласт              Фотасінтэз               Кісларод 

 

Арганічныя рэчывы 

 

2. Метад «Назірання» 5 клас 
Назіранне за тэмпературай і занясенне вынікаў у табліцу  

Час Тэмпература паветра Час Тэмпература паветра 

7.00  14.00  

10.00  18.00  

12.00  21.00  

3. Метад «Эсэ» 

Напісаць эсэ на тэму «Дзікарослыя расліны» 7 клас 

Напісаць эсэ на тэму «Ядавітыя расліны» 7 клас 

Напісаць эсэ на тэму «Насякомыя і іх роля ў прыродзе» 8 клас 

4. Метад «Візітная картачка» 7 клас 

Эмблема 

 

Прыкметы: 

1.Выкарыстоўваецца чалавекам 

2.Ежа 

3.Правільны догляд 

Аб’ект 

Культурныя расліны 

 

5. Метад «Экскурсіі» 10 клас 

Даследаванне аграэкасістэмы і яе відавога складу на прыкладзе парку, 

саду, поля, прапановы па ўдасканаленні. 

6. Метад «Праектаў» 11 клас 

Праекты на тэму «Экалагічныя катастрофы», «Чырвоная кніга 

Беларусі», «Чорная кніга Беларусі», «Чырвоная кніга аг.Ілья», «Чорная 

кніга аг.Ілья»,«Экалагічна чыстыя месцы аг.Ільі».  
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Старонка настаўніка матэматыкі Юшко С.М. 
Учебное исследование 

Урок геометрии по теме «Теорема Пифагора»  

Анализируя математическую модель практической задачи, учащиеся 

формулируют проблему – нужно найти гипотенузу прямоугольного 

треугольника по двум известным катетам. Для решения этой проблемы 

организуется практическая работа исследовательского характера. Затем 

учащимся предлагается выразить формулой зависимость между длинами 

катетов и гипотенузой в прямоугольных треугольниках. Школьники 

выдвигают свои гипотезы, которые обсуждаются. После установления 

зависимости между сторонами прямоугольного треугольника 

эмпирический вывод требует теоретического обоснования, т.е. 

доказывается теорема Пифагора. В качестве домашнего задания по этой 

теме можно предложить исследовательскую работу со следующей 

мотивирующей задачей: «Кто же на самом деле открыл теорему Пифагор? 

Почему она долгое время называлась «теоремой невесты»? Существуют 

ли другие доказательства теоремы?». 

Урок геометрии по теме «Сумма внутренних углов треугольника»  

В качестве исходного задания можно предложить такую задачу: 

«Построить треугольник по трем заданным углам, несколько конкретных 

вариантов». По окончании уже можно выдвинуть предположение о сумме 

углов треугольника. Здесь уместен провокационный вопрос: «В каком 

треугольнике, по вашему мнению, сумма внутренних углов больше, в 

остроугольном или тупоугольном?» Далее им предлагается на практике 

проверить свое утверждение. Такое учебное исследование можно назвать 

«учебным расследованием».  

Урок-исследование по теме «Свойства квадратного корня» можно 

провести в форме эвристической беседы, т.е. с помощью системы 

вопросов-ответов, в результате чего учащиеся «открывают» свойства 

квадратного корня. 

Метод «мини-исследования». В них присутствуют лишь некоторые 

исследовательские элементы. Выполнение задания занимает несколько 

минут. Вот примеры совсем небольших проблем-вопросов: «Почему 

треугольник назван «треугольником»? Можно ли дать ему другое 

название, также связанное с его свойствами?», «Как можно объяснить 

название «развернутый угол»?», «В Древнем Египте после разлива Нила 

требовалось восстановить границы земельных участков, для чего на 

местности необходимо было уметь строить прямые углы. Египтяне 

поступали следующим образом: брали веревку, завязывали на равных 

расстояниях узлы и строили треугольники со сторонами, равными 3, 4 и 5 

таких отрезков. Правильно ли они поступали?».  
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Старонка настаўніка пачатковых класаў 
Маскаленка Т.Р. 

1.Метад «Творчых заданняў» 

Знайсці 2 словы, якія з'яўляюцца найболей істотнымі для слова 

перад дужкамі. 

1)  дзяленне (клас, дзеліва, аловак, дзельнік, папера); 

2)  возера (бераг, рыба, вада, рыбалоў, ціна); 

3)  гарод (плот, зямля, расліна, сабака, лапата); 

Дадзены 3 словы. Два першых знаходзяцца ў вызначанай сувязі. 

Знайсці чацвѐртае слова. 

1) воўк : пашча = птушка : ? 

2) бібліятэка: кніга = лес : ? 

3) птушка : гняздо = чалавек : ? 

Прыдумай віншаванні для хлопчыкаў (дзяўчынак) са святам. 

Знайдзі прадметы і з'явы, якія можна падзяліць напалам. 

Знайдзі памылкі і іх пракаментуй. 

Знайдзі заканамернасць. 

2. Метад даследчых заданняў 

 Рамонак  Блума (на розных уроках ) 

Простыя («Хто?», «Што?», «Калі?», «Дзе?»). 

Якія тлумачаць («Чаму?»). 

Удакладняючыя («Ці правільна я зразумела?..», «Ці дакладна?..»). 

Ацэнкавыя («Чым адрозніваецца?..», «Як ты ставішся..?»). 

Практычныя («Як бы ты паступіў?..», «Дзе ў звычайным жыцці?..»). 

Творчыя («Што было б, калі?..»). 

Урок мовы  

 У жыцці заўсѐды ѐсць месца подзвігам. Ці магчымыя подзвігі ў 

паўсядзѐннай працы? 

 Прыстаўка - часціна мовы  ці  частка слова?   

 Урок Чалавек і свет 

Якую ролю адыгрывае ў жыцці раслін чалавек? 

Ніф - Ніф пабудаваў хату з пяску, а Наф-Наф пабудаваў хату з гліны. 

Якая хата больш трывалая?  

Якая сувязь паміж пяском і шкляной шклянкай? 

Урок матэматыкі 

Даследванне залежнасці арыфметычных дзеянняў. 

Даследванне спосабаў рашэння задач, адваротная задача. 

Даследванне змены перыметра фігур, ад змены даўжыні і шырыні. 

Даследванне суадносін дробаў.  
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Старонка настаўніка пачатковых класаў 
Філістовіч С.Р. 

І. Развіваем уменне бачыць праблемы. 

А) «Паглядзі на свет чужымі вачамі» 

Урок литературного чтения во 2 классе по теме «Обобщение по теме 

«Идѐт волшебница зима». Задание: продолжи рассказ, представив  себя 

водителем автомобиля, едущего по дороге;  представив себя вороной, 

сидящей на дереве;  представив себя зайчиком или лисичкой в лесу.  

Б)  «Назаві прыметы прадмета» 

Урок русского языка во 2 классе по теме «Слова, которые 

обозначают признаки предметов и отвечают на вопросы какой? какая? 

какое? какие?». Задание: назови как можно больше возможных признаков 

предмета (мяч, карандаш, книга). 

В) «Назіранне як спосаб выяўлення праблем» 

Урок па прадмеце «Чалавек і свет» у 2 класе па тэме «Экскурсія 

«Дзікарослыя расліны Беларусі». Заданне: устанаўленне адрозненняў 

паміж  дзікарослымі раслінамі, распазнаванне дрэў і кустоў бліжэйшага 

наваколля. 

ІІ. Развіваем уменне задаваць пытанні 

А) «Знайдзі загаданае слова» 

Урок русского языка во 2 классе по теме «Слово и его лексическое 

значение». Задание: задать друг другу разные вопросы об одном и том же 

предмете, начинающиеся со слов «что», «как», «почему», «зачем».  

Б) «Даследчае пытанне  (што было б, каб…)» 

Урок па прадмеце «Чалавек і свет» у 2 класе па тэме «Значэнне 

свойскіх і дзікіх жывѐл у жыцці чалавека». Заданне: падумаць, якія 

пытанні маглі б задаць дамашнія жывѐлы (сабака, кот, папугай), каб умелі 

размаўляць?      

В) «Адгадай, аб чым спыталі» 

Урок па прадмеце «Чалавек і свет» у 2 класе па тэме «Лекавыя 

расліны Беларусі». Заданне: адзін вучань ля дошкі дае апісанне лекавай 

расліны, астатнім трэба здагадацца, якая гэта расліна.    

ІІІ. Вучымся эксперыменціраваць,  праводзіць доследы 

1. Урок па прадмеце «Чалавек і свет» у 2 класе па тэме «Паветра і 

яго ўласцівасці «. Заданне: правесці доследы па вызначэнні ўласцівасцяў 

паветра.  

2. Урок выяўленчага мастацтва ў 1 класе па тэме «Састаўныя 

колеры». Заданне: выявіць састаўныя колеры шляхам эксперыменту, 

змешваючы асноўныя. 
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Старонка настаўніка пачатковых класаў 
Максімовіч Т.П. 

 

Першасныя навыкі даследаванняў дзіця атрымлівае на ўроках 

«Чалавек и свет»:  

урокі - даследаванні: «Уласцівасці вады», 

урокі – экскурсіі: «Расліны лугоў, лясоў», «Восеньскі лістапад» 

урокі – назірання: «Мурашкі», «Першы снег», «Зімуючыя птушкі»,  

урокі – творчасці: «Вандроўка кроплі вады», «Я – сняжынка»,  

практычныя работы: «Лекавыя расліны»,  

правядзенне доследаў. 

 Прыѐмы і метады:  

«Паглядзіце на свет іншымі вачыма»,  

«Складзіце аповяд ад імя іншага чалавека»,  

«Метад шасці думальных капелюшоў», 

гульня «Чароўныя ператварэння», 

парныя карцінкі, якія змяшчаюць адрозненні, 

знайдзі два аднолькавыя квадраты  і інш.  

Адным з галоўных, базавых уменняў даследчыка з'яўляецца ўменне 

вылучаць гіпотэзы, будаваць здагадкі. Гэтыя ўменні можна спецыяльна 

патрэніраваць праз практыкаванне: «Вылучыце гіпотэзу (здагадкі), як 

птушкі даведваюцца пра дарогу на поўдзень?». 

Важным уменнем для любога даследчыка з'яўляецца ўменне 

задаваць пытанні. Для развіцця ўмення задаваць пытанні 

выкарыстоўваюцца розныя практыкаванні:  

задаць пытанні таму, хто намаляваны;  

адказаць, якія пытанні мог бы задаць табе той, хто намаляваны на 

малюнку; 

заданні, якія прадугледжваюць выпраўленне  памылак, лагічных, 

стылістычных, фактычных і інш. 

Найважнейшым вынікам мыслення з'яўляецца выснова. Для 

фарміравання першасных навыкаў і трэніроўкі ўмення рабіць простыя 

аналогіі можна скарыстацца такімі практыкаваннямі:  

скажыце, на што падобныя ўзоры на дыване, абрысы дрэў за акном, 

старыя аўтамабілі, новыя боты, школьны ранец . 

Яшчэ адно важнае ўменне, неабходнае кожнаму вучню, - уменне 

вылучыць галоўную думку. Найбольш просты прыѐм, які дазваляе гэта 

рабіць, - выкарыстанне простых графічных схем. 



 

                                           16 

 

Старонка настаўніка пачатковых класаў 
Гаўрылік А.С. 
 

1. Літаратурнае чытанне  

• пераказ твора са зменай асобы; 

• складанне розных відаў плана (кадрыраванне, план-ланцужок); 

• метад «тоўстых і тонкіх» пытанняў да тэкста; 

• слоўнае маляванне; 

• прыдумаць свой працяг твора; 

• напісанне верша па зададзенай рыфме. 

 

2. Руская і беларуская мовы 

• напісанне сачынення па дадзеным пачатку; 

• выкарыстанне слоўнікаў (тлумачальнага, перакладнога і інш.); 

• работа з дэфармаваным тэкстам; 

•  састаўленне алгарытму выбару напісання канчаткаў 

назоўнікаў, прыметнікаў, дзеясловаў. 

 

3. Матэматыка 

• рашэнне задач рознымі спосабамі; 

• пошук больш зручнага спосабу рашэння. 

 

4. Чалавек і свет 

• паведамленне пра паходжанне сваіх бабуль і дзядуль; 

• паведамленне пра курганы ці камяні ў нашай мясцовасці; 

• пошук інфармацыі аб часе ўзнікнення і паходжанні назвы 

свайго населенага пункта; 

• паведамленне аб земляках або родных – удзельніках вайны; 

• стварэнне герба сваѐй сям’і, свайго населенага пункта. 

 

5. Пазакласная работа 

• стварэнне калектыўных плакатаў «Я маю права на…», «Школа 

– краіна парадку»,  «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан».   
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

Старонка настаўніка гісторыі Акуліч А. Р. 
1. Метад «Корань дрэва» 

Урок гісторыі ў 9 класе па тэме «Пачатак Вялікай Айчыннай вайны». 

Вучні дзеляцца на тры групы. Кожная група павінна адказаць на пытанне 

«Чаму Чырвоная Армія пацярпела паражэнне у пачатку вайны?»  
Рэпрэсіі сярод 

камандуючага саставу 

Нізкая тэхнічная база Раптоўнасць нападу 

Чаму? Чаму? Чаму? 

   

Чаму? Чаму? Чаму? 

   

2.Метад «Сацыяролевы канструктар» 

Урок гісторыі ў 10 класе па тэме «Люблінская ўнія». Гэты метад 

дазваляе разглядзець пытанні падрыхтоўкі ўніі паміж ВКЛ і Польскім 

каралеўствам і адносіны да яе розных груп насельніцтва.  

Вучні дзеляцца на 5 груп: 

1 група – магнаты ВКЛ, 2 група – мелкая літоўская шляхта, 3 група – 

шляхта Польскага каралеўства, 4 група – прадстаўнікі Рымскай каталічнай 

царквы, 5 група – прадстаўнікі Рускай праваслаўнай царквы. Настаўнік 

выступае ў ролі земскага маршалака. 

Затым абмяркоўваюцца пытанні аб тым, якія станоўчыя і адмоўныя 

вынікі заключэння ўніі ў час перагавораў. Можна правесці круглы стол у 

выглядзе пасяджэння Люблінскага сойма, на якім вырашаюцца асноўныя 

палажэніі ўніі. Работа пачынаецца з выступлення даклада земскага 

маршалака аб асноўных момантах праекта ўніі. Далей абмяркоўваюцца 

пытанні па групах з прэзентацыяй і прапанаваных папраўках. 

Што вам спадабалася ў праекце ўніі? Што не спадабалася? Якія 

папраўкі вы ўнеслі ў гэты праект? 

3. Метад «Піраміда»  

1. Галоўны герой падзеі  /  М.С.Хрушчоў 

2. Характарыстыка  /  Дэсталінізацыя 

3. Месца дзеяння  /  СССР, 1950-1960 гг. 

4. Апісанне праблемы  /  Адыход ад 

сталінскага курсу 

5. Пачатак дзеяння  /  XX з’езд, 1956 г. 

 6. Ход падзеі  /  Крытыка, рэабілітацыя 

7. Вынік  /  Лібералізацыя палітычнай 

сістэмы 

8. Вырашэнне праблем  /  Палітыка 

валюнтарызму прывяла да адстаўкі 

М.С.Хрушчова 

Вучні запаўняюць піраміду па прапанаваных пытаннях 
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Старонка выхавальніка ГПД Тумашэвіч Л.Р.    
  

 

1. Метад праектаў 

 

Стварыць прэзентацыю пра відавую разнастайнасць 

абарыгенных дрэў і кустоў на тэрыторыі школы. Пазнаѐміць з 

прэзентацыяй другіх навучэнцаў. Правесці экскурсію па тэрыторыі 

школы з паказам абарыгенных дрэў і кустоў. 

Стварыць прэзентацыю пра відавую разнастайнасць птушак на 

тэрыторыі школы. Пазнаѐміць з прэзентацыяй другіх навучэнцаў. 

Правесці экскурсію па тэрыторыі школы з паказам птушак. 

Стварыць прэзентацыю пра відавую разнастайнасць траў і 

кветак на тэрыторыі школы. Правесці экскурсію па тэрыторыі школы 

з паказам кветак і траў. 

 

2. Метад даследчых заданняў  

 

Размясціць на тэрыторыі школы кармушкі, арганізаваць 

рэгулярную падкормку птушак у зімовы перыяд і назіранне за 

птушкамі. 

Правесці вывучэнне спажывання электраэнергіі дома. 

Правесці вывучэнне расходавання цяпла дома.  

Правесці аналіз сітуацыі па эфектыўнасці выкарыстання энергіі 

дома і скласці план дзеянняў па зберажэнні цяпла і электраэнергіі. 

Правесці вывучэнне спажывання вады дома і скласці план 

дзеянняў па зберажэнні вады. 

Правесці вывучэнне складу адходаў, якія ўтвараюцца дома, і 

прааналізаваць крыніцы іх утварэння. 
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Старонка выхавальніка ГПД Вараўка І.І.    
  

1. Метад «Творчых заданняў»  

 

Тэма «Мае канікулы»    

Навучэнцам даецца заданне расказаць сябрам аб планаванні  

правядзення сваіх  канікул. 

Тэма «Мае хатнія жывѐлы» 

Навучэнцам даецца заданне намаляваць серыю малюнкаў пра сваіх 

хатніх жывѐл. 

Тэма «Маѐ першае інтэрв‘ю» 

Навучэнцам даецца заданне ўзяць інтэрв‘ю пра цікавыя мясціны, 

якія яны ўжо наведалі і якія плануюць наведаць. 

Тэма «Група падоўжанага дня будучага» 

Навучэнцам даецца заданне напісаць казку пра тое, як яны ўяўляюць 

ГПД будучага. 

 

2. Метад «Эсэ» 

 

Напісаць эсэ на тэму «Прафесія маіх бацькоў» 

Напісаць эсэ на тэму «Мае любімыя кнігі» 

Напісаць эсэ на тэму «Як я дапамагаю бацькам» 

 

3. Метад «Тлумачальна-ілюстрацыйны»  

 

Прэзентацыі на тэму «Віды птушак Беларусі»,  «Віды птушак 

аг.Ілья», «Віды птушак, якія жывуць каля тваей школы» (6, 7 клас). 

     

4. Метад праектаў 

 

Тэма «Радавод» 

Праект «Мой радавод» 

Навучэнцам даецца заданне зрабіць праект свайго радаводу. 

Тэма «Захапленні» 

Праект «Мае захапленні» 

Навучэнцам даецца заданне зрабіць праект пра свае захапленні. 
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Страница учителя русского языка и 
литературы Шачиковой Е.В. 
 

1. Метод проблемных вопросов 

Урок русской литературы в 10 классе. 

А) Раскольников: положительный или отрицательный герой? (по роману 

Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»); 

Б) Почему Евгений Базаров не вежлив со своими родителями. Он их не 

любит? (по роману И.С.Тургенева « Отцы и дети»). 

 

2. Метод « Творческих заданий» 

1. Раздел «Фонетика» 5 класс. 

А) Найдите в отрывках из стихов К.Д.Бальмонта повторяющиеся 

согласные и гласные, опишите звуковые образы, которые вызывают у вас 

эти повторения. 

                  1) Я вольный ветер, я вечно вею, 

                  Волную волны, ласкаю ивы, 

                  В ветвях вздыхаю, вздохнув, немею, 

                  Лелею травы, лелею нивы. 

Б) Какие звуки создают звуковую наглядность, звуковую живопись в 

следующих строках? 

                  1) ...Бежит и слышит за собой — 

                  Как будто грома грохотанье — 

                  Тяжело-звонкое скаканье 

                  По потрясенной мостовой. (А.С.Пушкин) 

Урок литературы в 5 классе по сказке С.Маршака «Двенадцать месяцев». 

А) Инсценировка  эпизодов сказки. Задача: передать характеры героев.  

Б) Придумать и нарисовать костюмы для героев сказки. 

 

3. Метод « Проектов» 

Урок русского языка в 7 классе. 

При изучении новой темы был предложен проект «Здравствуйте, Ваше 

величество, Глагол» работа ведется в небольших группах, еѐ 

продолжительность 20 минут (10 минут на подготовку и по 2 минуты на 

презентацию каждой группы). Ребята по своему выбору представляли  

кластеры, синквейны, таблицы. 

Урок литературы в 10 классе по роману Л.Н.Толстого « Война и мир». 

Мини-проект «Кутузов и Наполеон в романе».  

Урок литературы в 5 классе по рассказу И.С.Тургенева «Муму». 

Мини-проект (индивидуальное задание) «Крепостничество в жизни 

И.С.Тургенева». 


