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ВЫВУЧЭННЕ ТЭКСТУ 
НА ^О К А Х  БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

У ПАЧАТКОВЫХ КЛАСАХ

Праблема разв1цця звязнага маулення малодшых школьн1кау набывае 
у сучаснай методыцы усё большую актуальнасць. Вьифацоука умения буда- 
ваць выказванне у зaлeжнacцi ад KaMyHiKaiibiiiHaft заданы, захаванне адпа- 
веднасц! мо^нага афармлення i зместу выказвання, увогуле, разв1ццё умен
ия карыстацца роднай мовай пав1нны стаць у шэраг найважнейшых кампа- 
нентау агульнаадукацыйнай падрыхтоую вучняу па беларускай мове. Ад- 
ным са сродкау разв1цця маулення з’яуляецца пачуццёвае успрыманне, 
стварэнне i выкарыстанне тэкстау. Вывучэнне структурна-стыл1стьиных 
асаблшасцяу тэкстаутварэння у  методыцы сучаснай беларускай мовы пра- 
водз1цца давол! 1нтэнс1уна. Аднак навукоуцы, распрацоуваючы пытанн!
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вывучэння тэксту, ЯГО структурна-стышстычных уласщвасцяу, часцей за усб чпяр ■ 
таювда да сярэдняга i старэ1ппага блока, хоць асновы тэкстаутварэння, як i ас- 
новы 1нг11ътх лшгвютычных навук, закладваюцца 1менна у пачагковай школе.

Ужо у першым класс даецца агульнае паняцце пра тэкст як элемент мо^- 
най сктэмы, анал1зуюцца спосабы сувяз! слоу у тэксце (“кветачка” i “ланцу- 
жок”) [2, с. 26], шюструеода афармленне тэксту на п1сьме, фарм1руецца па
няцце пра тэму тэксту. Кожная структурная частка вучэбнай праграмы хфа- 
дугледжвае больш щ менш 1нтэнс1уную працу з тэкстам у розныя перыяды:

I. Навучанне грамаце:
1) падрыхтоучы (дал1тарны) перыяд- падзел вуснага маулення на ска

зы; нрыдумванне сказау па малюнках, з зададзенай колькасцю слоу, з апо- 
рай на схемы; адлюстраванне слоунага складу сказа, яго л1нейнасщ, дынам1ч- 
насщ [3, с. 44];

2) букварны (асноуны) перыяд -  навучанне чытанню уголас невялтюх тэк- 
стау, спюванне сказау, праверка нагасанага хфаз пара)тнанне з тэкстам [3, с. 46];

3) паслябукварны перыяд -  фарм1раванне умения адрозн1ваць звязны 
тэкст ад набору сказау i перадаваць сваё стауленне да прачытанага [3, с. 46].

II. Пазакласнае чытанне: тлумачэнне назвы KHiri па вокладцы i суад- 
нясенне яе са зместам твора, умение расказваць аб прачытаным [3, с. 48].

III. Развщцёмаулення: пераказ апавядання ц1 казю па пытаннях наста^- 
шка, адказы на пытанн! па прачытаных сказах i тэкстах, выказванне CBaix 
уражанняу аб прагледжаных мультфшьмах, тэлеперадачах, аб экскурс1ях, 
наз1раннях над прыродай i 1нш. [3, с. 49].

У II-IV класах хфацягваецца с1стэматычная работа з тэкстам. У апош- 
шя гады фарм1раванне уменняу i навыкау валодання мовай як сродкам знос1н 
ажыццяуляецца пераважна дэдукцыйным метадам (тэкст — сказ -  слова -  
гук), i у перхпую чаргу (як паказвае анал1з падручн1кау) праз засваенне тэк
сту як адз1нк1 мовы. Метадалог1я узроуневага i с1стэмнага пазнання моунай 
рэча1снасщ, як сцвярджае I.I. Паулоуск!, абумоулена патрэбай “правесц! 
сегменты тэксту на выяуленне узро^ня актуальнага асэнсавання, што забяс- 
печыць свядомы кантроль i надасць аператыуны характар моуным элемен
там нарезныхузроунях пазнання” [2, с. 17]. Тэкстуспрымаеццапры гэтым 
як вын1к мауленчай дзейнасц!. Гатовы тэкст дзещ вучацца дзял1ць на частк1 
(пачатак, асноуная частка, заключэнне), анал1заваць ix унутраную сувязь, 
вызначаць адпаведнасць фактычнага матэрыялу тэме выказванпя, усведам- 
ляць тэкст як сукупнасць сэнсава звязаных пам1ж сабой сказау. У тэты пе
рыяд вучн! пачынаюць адрозшваць апавяданне, агасанне, разважанне; ву
чацца складаць план тэксту, раб1ць пераказы i ствараць рознага тыпу улас- 
ныя тэксты, размяжоуваць маналаг1чнае i дыялаг1чнае мауленне.

Паняцце пра абзац даецца тoлькi у трэщм класе: “Кожная сэнсавая ча
стка тэксту п1шацца з чырвонагарадка i называецца абзацам” [1, с. 21]. План
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тэксту складаецца у цеснай cyBHsi з падзелам на абзацы: загаловак для кож- 
нага абзаца — гэта i ёсць, па сутнасщ, асобны пункт плана. Так! падьгход у 
аднос1нах да пачатковай школы дастаткова абгрунтаваны i адз1на правшь- 
ны: абзацныя фразы ствараюць уяуленне аб асноуных палажэннях тэксту, 
перадаюць яго каротк! змест.

Такш чынам, праца з тэкстам у вучня^ пачатковай школы цесна звязана 
3 усведамленнем вобраза тэксту i яго паслядо^ным выкарыстаннем у 
штодзённым жыцц1. Для фарм1равання такога вобраза у працэсе навучання 
выключнае значэнне мае апора на пачуццёвае успрыманне вучнем знешня- 
га праяулення прадметау, з’яу рэча1снасщ; усведамленне развщця пасля- 
доунай сувяз! падзей; асэнсавання элементарных нрычынна-вышковых су- 
вязяу, лапчных заканамернасцяу. Зразумела, што у  фарм1раванн1 уяулення 
пра тэкст, у працы з тэкстам 1стотнае значэнне маюць светапопшд, тэарэ- 
тьины i практычны вопыт вучня. Асабл1васщ сацыяльна-нс1халаг1чнага стану 
малодшага школьн1ка, схшьнасць да с1нтэтычнага успрымання рэча1снасщ, 
3 аднаго боку, арыешуюць на прымяненне дэдукцыйнай метадалоп! пры 
HaBynaHHi тэксту у пачатковай школе. 3 другога боку, шлях ад агульных вы- 
вадау да прыватных фактау не заусёды апрауданы, асабл1ва у школах з рус- 
кай мовай навучання. I гэта зразумела; успрыняцце любога тэксту у першую 
чаргу залежыць ад слоун1кавага запасу вучняу, ад магчымасщ успрымаць 
выказванне на беларускай мове, ад усведамлення фанетычных i арфаэтч- 
ных адрозненняу рускай i беларускай моу. Адзначаныя акал1чнасщ знайшл! 
адлюстраванне у вучэбных праграмах ахупьнаадукацыйных школ з беларус
кай i рускай мовам! навучання. Асабл1ва выразныя адрозненш праяуляюода 
на yspoyai II i III класа [3]. У друг1м класе у школах з рускай мовай навучан
ня тэкст не выносщца у асобны раздзел, некаторыя пытанн! аргашзацьп 
маулення разглядаюцца у {ншых раздзелах беларускай мовы, а таксама на 
уроках л1таратурнага чытання; у школах з беларускай мовай навучання выву- 
чэнне тэксту пачьгааецца пасля раздзела “Гуы мовы. Л1тары” i папярэдючае 
раздзелам “Сказ”, “Слова”. Вывучэнне беларускай мовы у трэц1м класе школ 
3 рускай мовай навучання 1дзе па ланцужку “слова i яго значэнне -  сказ -  
тэкст -  слова i яго склад -  слова у граматыцы”; у школах з беларускай мовай 
навучання прафама III i IV класа пабудавана па адз1ным прынцьше “тэкст -  
сказ -  слова”, што прыкладна адпавядае структуры вучэбнай праграмы бе
ларускай мовы IV класа для школ з рускай мовай навучання (“тэкст — сказ -  
часщны мовы”).

Анал1з вучэбных праграм i падручшкау пацвярджае спецыф1ку выву- 
чэння тэксту у пачатковай школе як пры napaynaHHi з анал1зам тэксту у ся- 
рэдшм i старэйшым звяне, так i у  супастауленн! магчымасцяу вывучэння 
тэксту у школах з рускай i беларускай мовам! навучання. Узроставая спе- 
цыфша успрыняцця тэксту, усведамлення вобразу тэксту ускладняецца праб- 
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лсмам! бш1нгв1зму i патрабуе сур’ёзнага, удумл1вага, рознабаковага иадыхо- 
ду да анал1зу тэкстаутварэння у пачатковай школе. Пераважнае выкарыс- 
танне рускай мовы ускладняе магчымасць дыферэнцаванага падыходу да 
вывучэння беларускай мовы у школах з розным! мовам! навучання. На жаль, 
успрыняцце роднай мовы як замежнай асабл1ва выразнае на пачатковым 
этапе. Таму, мяркуецца, мэтазгодна больш шырокае прымяненне на уроках 
беларускай мовы, нават у школах з беларускай мовай навучання, часткова 
1ндукцыйнай метадалоп!, якая мае месца у вучэбных праграмах для руска- 
моуных школ.
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