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Уводзіны. Агульнаметадычны аспект
асаблівасцей планавання, падрыхтоўкі і пра-
вядзення ўрокаў пазакласнага чытання (далей —
ПЧ) дастаткова грунтоўна ахарактарызаваны
В. Я. Ляшук [1]. У той жа час змест «Вучэбнай
праграмы для агульнаадукацыйных устаноў
<…> Беларуская літаратура V—ХІ класы»,
«Прыкладнага каляндарна-тэматычнага пла-
навання <…>» (далей — ПКТП) вымагаюць
некаторай карэкціроўкі, а то і змен у адносінах
да прыватных парад, прапанаваных гэтым
метадыстам. У сувязі з адзначаным прапану-
ем адзін з магчымых варыянтаў працы па
вывучэнні твораў для ПЧ па сістэме перспек-
тыўных ліній (далей — СПЛ). Асноўныя ме-
тадычныя зыходныя па рацыянальнай аргані-
зацыі працы настаўніка і вучняў па СПЛ у
кантэксце ўрокаў ПЧ і развіцця маўлення (да-
лей — РМ) вызначаны ў ранейшай публіка-
цыі аўтара гэтага артыкула [2, с. 64—67]. Таму
ў дадзеным выпадку непасрэдна звяртаемся
да характарыстыкі этапаў, форм і зместу пра-
цы настаўніка і вучняў у гэтым напрамку ўжо
ў шостым класе на прыкладзе ўрокаў паза-
класнага чытання. Пры гэтым не прапаноўва-
ем шырокую характарыстыку ўсіх форм пад-
рыхтоўчай і непасрэднай працы на ўроку па
вывучэнні адпаведных твораў. Яны могуць
быць падобнымі да тых, якія ў агульнамета-
дычным плане ахарактарызаваны В. Я. Ляшук
у адносінах да ўрокаў ПЧ [1].

Метадалогія і метады даследавання.
Метадалагічнай асновай з'яўляюцца ідэі філа-
софскай і педагагічнай антрапалогіі, гумані-
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стычнай псіхалогіі. Метады даследавання —
эмпірычныя: назіранне, абагульненне мета-
дычных характарыстык, педагагічны экспе-
рымент; тэарэтычныя: аналіз літаратуры, тэ-
арэтычны аналіз, мадэляванне.

Арганізацыя даследавання. Даследа-
ванне праводзілася ў адпаведнасці з задан-
нем дзяржаўнай праграмы навуковых дасле-
даванняў «Гісторыя культуры, грамадства,
дзяржавы» (2011—2015  гады) па тэме «Бе-
ларуская дзіцячая літаратура ХХ — пачатку
ХХІ стст.: гісторыка-тэарэтычны аспект яе
вывучэння і выкладання» (2011-2012 гады,
нумар дзяржрэгістрацыі — 20112344).

Вынікі даследавання і іх абмеркаванне.
Планаванне ўрокаў ПЧ і ўрокаў РМ мэтазгодна
здзяйсняць у той паслядоўнасці, як гэта прапана-
вана для пятага класа [2, с. 213]. Калі ж настаўнік
з'яўляецца прыхільнікам абсалютнага выканан-
ня парад ПКТП, то ўрокі ПЧ можна праводзіць у
паслядоўнасці, на якую арыентуе планаванне.
Але і ў адным, і ў другім выпадку настаўнік паві-
нен вырашыць наступную праблему: якія творы
з прапанаваных «Вучэбнай праграмай…» варта
выбраць, каб яны арганічна далучаліся да працэ-
су вывучэння матэрыялу адпаведных раздзелаў
падручніка і ўрокаў развіцця маўлення.
У сувязі з гэтым прапануем вылучыць у

адпаведнасці з матэрыялам вучэбнага дапа-
можніка чатыры блокі ў СПЛ. У кантэксце
гэтых блокаў павінны не толькі характары-
завацца адпаведныя творы для ПЧ, але і
вывучацца матэрыял адпаведных раздзелаў
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