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Урок у школе з’яўляецца асноўнай формай навучання і выхавання дзяцей. 

Урокі класіфікуюцца зыходзячы з дыдактычнай мэты, мэты арганізацыі 

заняткаў, зместу і спосабаў правядзення, асноўных этапаў навучальнага працэсу, 

дыдактычных задач, якія рэалізуюцца на ўроку, метадаў навучання, спосабаў 

арганізацыі вучэбнай дзейнасці вучняў. Гэтымі абставінамі тлумачыцца 

наяўнасць у навукова-метадычнай літаратуры розных класіфікацый тыпаў 

урокаў. Для кожнага тыпу ўрока маецца свая тыпалогія, структура і правілы 

арганізацыі. Так, напрыклад, з пазіцыі мэтавызначэння Ф.М. Літвінка вылучае 6 

тыпаў урокаў: урок паведамлення новых ведаў, навыкаў і ўменняў; урок 

замацавання ведаў і развіцця навыкаў і ўменняў; урок абагульнення і 

сістэматызацыі ведаў і ўдасканальвання навыкаў і ўменняў; камбінаваны ўрок; 

урок карэкцыі ведаў, навыкаў і ўменняў; урок контролю ведаў, навыкаў і 

ўменняў. Кожны тып урока ўключае асноўныя этапы (у залежнасці ад тыпу ад 2-

х да 4-х), змястоўна-структурныя кампаненты якіх маюць сваю характарыстыку, 

свае мэты і задачы, метады і прыёмы, формы кантролю [1]. М.Г. Яленскі ў 

залежнасці ад такой дамінанты як дыдактычная мэта выдзяляе 7 тыпаў урокаў: 

урок вывучэння новага матэрыялу; урок замацавання ведаў і ўменняў; урок 

паўтарэння і абагульнення вывучанага; камбінаваны ўрок; урок развіцця звязнага 

маўлення; урок кантролю і ацэнкі ведаў, уменняў; урок аналізу пісьмовых прац і 

таксама характарызуе іх структуру [2, с. 174–195]. Настаўнікі ў сваёй працы 

звычайна не кіруюцца адной класіфікацыяй, а выкарыстоўваюць розныя, аднак 

добрае веданне імі гэтых параметраў робіць эфектыўнымі любыя ўрокі.  

Наш вопыт наведвання ўрокаў беларускай мовы прывёў да высновы, што 

педагогі не заўсёды адрозніваюць урокі паўтарэння і абагульнення вывучанага 

матэрыялу і абагульнення і сістэматызацыі ведаў і ўдасканальвання навыкаў і 

ўменняў. Калі ў першым выпадку настаўнік праектуе ўрок на паўтарэнне раней 

вывучанага матэрыялу па пэўнай тэме, то ў другім выпадку яго задача – паказаць 

ролю новых ведаў у параўнанні з ведамі, атрыманымі раней, з выкарыстаннем 

абагульняючых і сістэматызуючых табліц, схем і г.д., вучыць дзяцей уменню 

прымяняць іх для абагульнення і сістэматызацыі ведаў, іншымі словамі, павінна 

адбывацца засваенне ведаў пра сістэму беларускай мовы на ўсіх яе ўзроўнях 

(фанетыкі, лексікі, фразеалогіі, складу слова і словаўтварэння, марфалогіі, 

сінтаксісу). Разгледзім вышэй адзначанае на прыкладзе вывучэння іменных 

часцін мовы. 

На аснове лексічных, граматычных паказчыкаў усе словы групуюцца ў 

пэўныя аб’яднанні. Найбольш буйным лічацца лексіка-граматычныя класы, або 



часціны мовы. 

Аналіз сучаснай сістэмы часцін мовы дазваляе вылучыць традыцыйныя 

класы слоў, якія стабілізаваліся, не выклікаюць пярэчанняў (назоўнік, 

прыметнік, лічэбнік, дзеяслоў і інш.), хоць ёсць разыходжанні ў іх аб’ёме, і 

новыя, статус якіх канчаткова не вызначаны (мадальныя словы, безасабова-

прэдыкатыўныя словы, звязкі) [3, 4]. 

У школьным курсе беларускай мовы выдзяляецца і вывучаецца 10 часцін 

мовы: назоўнік, прыметнік, лічэбнік, займеннік, дзеяслоў, прыслоўе, 

прыназоўнікі, злучнікі, часціцы і выклічнікі. 

У сваю чаргу, на аснове граматычных і функцыянальных паказчыкаў у 

сістэме часцін мовы можна вылучыць больш-менш агульныя іх групы, 

напрыклад, імёны і проціпастаўленыя ім дзеясловы, прыслоўі, службовыя 

часціны мовы. Падчас вывучэння кожнай часціны мовы звяртаецца ўвага на яе 

значэнне, ці семантыку, граматычныя паказчыкі і сінтаксічную ролю. Так, 

іменныя часціны мовы абазначаюць прадмет (назоўнік), прымету прадмета 

(прыметнік), колькасць або парадак пры лічэнні прадметаў (лічэбнік). Аб’яднаны 

яны аднолькавымі граматычнымі паказчыкамі: катэгорыямі роду, ліку і склону. 

Гэтыя звесткі паўтараюцца ў канцы вывучэння тэм. 

На ўроку абагульнення і сістэматызацыі ведаў і ўдасканальвання навыкаў 

і ўменняў па тэме “Іменныя часціны мовы” патрэбна паказаць, якое месца 

займаюць у сістэме іменных часцін мовы гэтыя класы слоў, для чаго 

параўноўваюцца адметнасці назоўніка, прыметніка і лічэбніка ў адносінах 

семантыкі і граматычных паказчыкаў. Устанаўліваецца, што семантыка іх 

розная, аднак мае дачыненне да прадмета. Параўноўваючы катэгорыю роду, ліку 

і склону ў прыведзеных часцінах мовы лёгка заўважыць іх спецыфічнасць. 

Адзначаныя катэгорыі ў назоўніку з’яўляюцца ўнутрана ўласцівымі, 

выражаюць дадатковыя лексічныя значэнні. Так, назоўнікі адносяцца да пэўнай 

родавай групы (м., ж., н. род, агульны род, граматычна м. род, але лексічна м. або 

ж. род: прафесар, дацэнт і інш). Змена лікавай або склонавай формы можа 

прывесці да змены лексічнага значэння (гліна – рэчыўны, адзіночналікавы 

назоўнік, гліны – гатункі: чырвоныя, блакітныя, белыя і г.д.; на дварэ – стан 

асяроддзя і на двары – лакальнае месца).  

У прыметніку гэтыя катэгорыі паказваюць сінтаксічную сувязь з 

назоўнікамі, з’яўляючыся такім чынам знешнімі, дапасавальнымі. 

Дапасавальнасць праяўляецца пры параўнанні розных форм аднаго і таго ж 

прыметніка ў кантэксце: Даль спавіта белаю смугой. Вазок выслізнуў з-за гумнаў, 

... нячутна паплыў у белае пустое поле (Адамчык). Яркія белыя пасы і латкі 

толькі дзе-нідзе пярэсцілі панурасць двароў і агародаў (Мележ). Убачыце … і 

азёры з белымі грабянцамі на сіняй вадзе (Гілевіч). 

У лічэбніках універсальна, але своеасабліва выступае катэгорыя склону. 

Кожны лічэбнік скланяецца, аднак тып скланення залежыць ад семантыкі 

(колькасны або парадкавы), структуры (просты, складаны ці састаўны). 

У адрозненне ад назоўнікаў і прыметнікаў у лічэбніках магчыма вылучыць 

толькі 7 больш-менш акрэсленых груп: 1. Парадкавыя лічэбнікі і лічэбнік адзін 

(скланяюцца як прыметнікі). 2. Група лічэбнікаў 2, 3, 4 (у Т. склоне выступае як 



форма былога парнага ліку: двума, трыма, чатырма). 3. Лічэбнікі ад 5 да 10 і 

ўсе на –ццаць (скланяюцца падобна назоўнікам трэцяга скланення). 4. Лічэбнікі 

тысяча, мільён, мільярд (змяняюцца як назоўнікі). 5. У складаных лічэбніках ад 

50 да 80, ад 200 да 900 змяняюцца абедзве часткі. 6. Зборныя лічэбнікі двое, трое 

скланяюцца як займеннік свае. 7. Дробавыя лічэбнікі скланяюцца як колькасныя 

і парадкавыя. 

Астатнія лічэбнікі скланяюцца асобна, могуць мець дзве (сорак, сарака; 

сто, ста) ці нават адну склонавую форму (дзевяноста, паўтара, паўтары). 

Лічэбнікі ў словазлучэннях могуць дапасавацца (адзін стол) і кіраваць 

залежнымі словамі (пяць сталоў). Паказчыкі роду ўласцівы толькі некаторым 

колькасным лічэбнікам, параўн.: адзін, адна, адно; два, дзве; абодва, абедзве; 

паўтара, паўтары; тысяча, мільён, мільярд. У парадкавых лічэбніках род 

дапасавальны, як і ў прыметніках. Катэгорыя ліку ў іх яшчэ больш абмежаваная: 

тысячы, мільёны, мільярды. Форма адны выступае як форма множнага ліку 

толькі ў спалучэнні з множналікавымі назоўнікамі, і ў гэтым выпадку яна стаіць 

побач са зборнымі лічэбнікамі пры тых жа назоўніках: адны сані, двое саней. У 

іншых выпадках форма набывае функцыю неазначальнага займенніка (У адных 

руках усё гарыць, а  ў другіх – валіцца), часціцы (У класе адны дзяўчаты). 

У гэтым накірунку (з выяўленнем адметнасцей і падабенства класаў слоў), 

праводзяцца ўрокі абагульнення і сістэматызацыі ведаў па тэмах “Самастойныя 

часціны мовы”, “Службовыя часціны мовы”. 

Для ажыццяўлення мэт такіх урокаў настаўніку павінны актыўна 

дапамагаць разнастайныя сродкі навучання, формы арганізацыі дзейнасці, 

метады, прыёмы. Плённым будзе і выкарыстанне абагульняючых і 

сістэматызуючых табліц, кластараў. 
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