
УРОК-МАЙСТЭРНЯ ПА БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ( 8 клас) 

Тэма: Васіль Быкаў. Апавяданне “Страта”. (абмеркаванне самастойна 

прачытанага) 

Мэта : 

1) Далучыць вучняў да свету творчасці В.Быкава: асэнсаваць ідэйны сэнс 

апавядання, адкрыць для сябе паняцці гераізму і трагізму, паразважаць 

над іх вытокамі; 

2) Садзейнічаць фарміраванню камунікатыўных навыкаў у самастойным і 

сумесным пошуку, развіваць літаратурна-творчыя здольнасці вучняў; 

3) Працаваць над выхаваннем у вучняў павагі да герояў вайны, 

непрыняцця чалавеказабойства, агрэсіі ў лютых праявах. 

Тып урока:  урок-літаратурная майстэрня 

Абсталяванне: аўдыёзапіс, партрэт пісьменніка, выстава кніг, слоўнікі.                       

                                        ХОД УРОКА: 

Эпіграф да ўрока: “Перамога выпакутавана, з’явілася яна згора, дасягнута 

цаной незлічаных ахвяр – пра гэта важна заўсёды помніць і людзям 

старэйшым, і падрастаючай моладзі…”                                                                             

А.Ганчар 

1. Арганізацыйны момант. 

2. Індукцыя. (гучыць песня Б.Акуджавы “Бери шинель – пошли домой” 

Пытанне: 

- У чым сугучная песня творчасці В.Быкава? 

2. Самаканструкцыя. Дома вы пазнаёміліся з апавяданнем В. Быкава 

“Страта”, прыадкрылі яшчэ адну старонку творчасці пісьменніка.  
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3. Запішыце ў літаратурны сшытак асацыятыўны рад да словазлучэння 

“творы В.Быкава”. 

4. Сацыяканструкцыя. Вучні зачытваюць свае асацыятыўныя рады, 

дапаўняюць свае  рады тымі асацыяцыямі іншых вучняў, якія спадабаліся, 

уразілі, запомніліся. 

Выбар . Настаўнік. Якія паняцці дамінантныя? (вучні называюць: гераізм, 

трагізм, вайна, подзвіг) 

5. Сацыяканструкцыя. (у групах) Дайце азначэнні гэтым паняццям. 

6. Сацыялізацыя. Вучні зачытваюць свае напрацоўкі. 

Пасля агучвання прапануецца параўнаць са слоўнікавым артыкулам. 

7. Разрыў. (работа над тэкстам твора ў групах) 

8. Афішаванне. Вучні прадстаўляюць папераджальнае заданне: вокладкі-

ілюстрацыі да зборніка “Франтавыя творы В.Быкава” 

9. Пісьмовая творчасць. (у групах) 

1-я група. Міні-сачыненне – зварот. “Да герояў той вайны” 

2-я група. Эпітафія (праца са слоўнікам).” На помнік загінуўшаму герою”. 

3-я група . Праект. “Мы хочам. Каб мірнае неба не знала пажараў вайны” 

10. Сацыялізацыя творчых работ. 

Дамашняе заданне: скласці тэст па творах В.Быкава 

11. Рэфлексія. 

Скласці сінквейн да паняцця “Творы В.Быкава” 



Урок – педагагічная майстэрня 

“Дзівосны свет паэзіі” 

(вывучэнне верша Леаніда Галубовіча “Паэзія” 

(7 клас) 

Тэма ўрока: Л. Галубовіч. “Паэзія” 

Мэта: 

1) Дапамагчы зразумець мнагазначнасць паняцця “паэзія” праз 

асэнсаванне ідэйнага зместу твора; 

2) Развіваць свядомае разуменне ролі сродкаў мастацкай выразнасці ў 

вершы; 

3) Паглыбіць веды вучняў аб выхаваўчай ролі паэтычных твораў. 

 

Тып урока: урок-літаратурная майстэрня. 

Абсталяванне:карткі, каляровая схема, фоназапіс класічнай музыкі, 

В.Рагойша “Паэтычны слоўнік”. 

ХОД УРОКА 

1. Арганізацыйны момант. 

2. Індукцыя. 

Настаўнік чытае верш Л.Галубовіча “Паэзія”. 

Пытанні: 

- Спадабаўся вам гэты верш ці не? Растлумачце, чаму? 

- Пра што гэты верш? Чаму вы так думаеце? 

- Які настрой выклікае гэты верш? Чаму менавіта такі настрой? 

3. Самаканструкцыя. 

Навучыцеся выразна чытаць верш(складанне партытуры чытання). 



Выпішыце ў сшыткі той рад слоў-вобразаў, якія дапамагаюць 

спасцігнуць разумення паэзіі. 

4. Сацыялізацыя 

Выразнае чытанне верша вучнямі. 

Вучні зачытваюць той рад мастацкіх вобразаў, якія прапануе паэт для 

разуменя таго, што называецца паэзіяй. 

5. Сацыяканструкцыя. 

Вучням прапануюцца карткі з вершамі на розныя тэмы. Вучням 

неабходна выбраць, карыстаючыся карткамі і творамі з падручніка,  ,які 

верш адпавядае пэўнаму азначэнню паэзіі. 

Картка 1. 

Алег  Лойка  

У матчын дзень 

Сем гадоў 

не страчаеш, 

Сем гадоў 

не праводзіш,  

Кветкамі ціхага суму  

На магіле ўзыходзіш. 

 

Стаўлю ля іх данічкі 

Пад векавечны Шлях Млечны: 

Сыплюцца ціха ў іх анічкі 

Ў жніўні, трагічным мне вечна. 

 

Картка  2. 

Генадзь  Бураўкін  

* * * 

Словы жудасна паміраюць,  

Патухаюць, як светлякі.  

 



Забываюць іх, не паўтараюць  

I газеты, і языкі. Толькі недзе 

ў далёкай вёсцы  

3 плёску рэк і шуму лясоў  

Узляцяць, 

як забытыя вёсны,  

Салаўямі на сто галасоў.  

I ажно перахопіць дыханне,  

Як у словах дошучых  

зноў 

Затрапеча чыёсьці каханне, 

Запульсуе густая кроў. 

Ды цяжкім, раўнадушным нарогам 

Іх завальвае час і быт. 

I здаецца, не словы – 

народы 

Адыходзяць моўчкі ў нябыт.  

Немата ім сціскае грудзі,  

Заціхае самотны ўздых...  

Людзі! Людзі! 

Ну што ж вы, людзі.  

Не ратуеце, родных, 

іх?.. 

 

Картка 3. 

Рыгор  Барадулін  

Маналог зямлі 

Н а  схіле двухтысячагоддзя  

 

Я нямая, стэрылізаваная,  

Я забітая хімікатамі, 

Я асушаная, паралізаваная,  

Са знявечанымі саваннамі,  



3 сухарэчышчамі сукаватымі.  

Я раблюся такой стэрыльнаю – 

Ні лічынкі,  

Ні чарвяка. 

Нада мной цішыня магільная – 

Ані жаўранка,  

Ні крука, 

На якім мог адчай павешацца.  

Чорны крук  

У блакіту ў сцяне  

Быў, ды выпаў.  

I вусцішна мне – 

Ні калгасніца,  

Ні памешчыца! 

 

Картка  4. 

Адам  Русак  

Толькі з табою 

 

Толькі з табою мне хочацца быць,  

Толькі з табою. 

Радасць і гора, і шчасце дзяліць  

Толькі з табою.  

Ранняй часінай к табе я лячу,  

Позняй парою, 

Толькі к табе прыхіліцца хачу  

Сэрцам, душою. 

 

Выйсці у поле, дзе нівы шумяць 

Там, над ракою,  

Першую зорку на небе спаткаць  

Толькі з табою. 



Гэтак не страшны цяжкія пуці  

Будуць з табою,  

Гэтак ісці неразлучна ў жыцці Толькі з табою. 

Картка  5. 

Генадзь  Бураўкін  

* * * 

Што паробіш, 

калі ціхманы 

Я ніколі не быў змалі.  

Не чакаю нябеснай манны  

I вяду баі на зямлі.  

Новых ворагаў нажываю,  

Хоць палае ў правым баку  

Рана даўняя нажавая,  

Нібы вогнішча на скразняку.  

Не з капрону і не з жалеза,  

Нервы тонкія і ў мяне.  

А ўсё роўна наперад лезу,  

Каб у вочы плюнуць мане.  

I хаця па спіне мне вухалі,  

Каб навекі зваліць на дол,  

Я ўзнмаўся 

хапаючы вуснамі. 

Колкі вецер, 

як валідол. 

 

I, о божа, як я быў рады  

(Маім ворагам і няўцям),  

Калі чыстае зерне праўды 

Хоць адно, 

прыносіў людзям… 



Картка  6. 

 

Еўдакія Лось 

Лірыка ліпеня 

 

Упала з гнязда птушаня — 

лірыка ліпеня... 

Падняўся грыбнік да дня - 

лірыка ліпеня. 

Капешкамі луг прарос - 

лірыка ліпеня. 

Самы белы строй у бяроз - 

лірыка ліпеня. 

Самы цяжкі лёт у пчалы - 

лірыка ліпеня. 

Самы чысты мёд на сталы - 

лірыка ліпеня!.. 

Будзе час канчаткова праверыць,  

што зялёная песня прапета? 

 

Картка 7. 

Максім Багдановіч  

Непагодаю маёвай 

Падаюць вішняў цвяты, і разносіць іх 

вецер халодны; 

Снегам у чорную гразь падаюць вішняў цвяты. 

Плачце, галіны, лісты! Загубілі вятры 

цвет ваш родны, - 

Не к чаму болей вам жыць. Плачце, 

галіны, лісты! 



 

Слова майстра: У кожным вершы свая тэма, ідэя, пачуцці. Падзеі, якія 

адбываюцца вакол нас штодзённа, робяць на паэта моцнае ўражанне, 

выклікаюць у яго душы асаблівы водгук, усплеск пачуццяў. Таму ў вершах 

усё неяк перабольшана, узмоцнена. Паэт таму і можа аказаць на нас 

уздзеянне сваёй творчасцю, бо пачуцці, перажытыя намі, зведаў у шмат разоў 

мацней. 

Галоўная асаблівасць лірыкі (паэзіі) заключаецца ў тым, што яна 

«засяроджана перш за ўсё на адлюстраванні ўнутранага свету чалавека»
1
, а 

гэта і адрознівае яе ад эпічных і драматычных твораў. Паэзія перадае 

ўражанні, роздум, перажыванні, настроі, думкі і пачуцці, якія ўзніклі ў душы 

паэта пад уплывам жыццёвых абставін. Таму ў вершах паказваецца і боль 

(вершы А. Лойкі «У матчын дзень», Г. Бураўкіна «Словы жудасна 

паміраюць...»), і суд (вершы Р. Барадуліна «Маналог зямлі», П. Панчанкі 

«Сармацкае кадзіла»), і бой (верш Г. Бураўкіна «Што паробіш...»), і каханне 

(верш А. Русака «Толькі з табою»), і сум (верш М. Багдановіча «Непагодаю 

маёвай»), і радасць (верш Е. Лось «Лірыка ліпеня»). 

 

6. Сацыяканструкцыя. 

     Работа ў групах па пытаннях падручніка на стар. 57. 

1 група: Раскрыйце сэнс выразаў: Чыя не прагнула душа твайго зняволення і 

волі? Я – праведнік і грэшнік твой. 

2 група: Звярніце ўвагу на такую асаблівасць верша, унутраныя рыфмы – 

сугучча кароткіх аднаскладовых слоў: боль-быль, рай-рой, жаль-жар, сум-

суд, боль-бой. 

Якую інтанацыю (спакойную, разважлівую ці, наадварот, напружаную, 

узбуджаную) уносяць у верш гэтыя пары слоў? Якімі асаблівасцямі зместу 

верша выклікана такая інтанацыя? 

                                                 
 



3 група:Чаму ў вершы шмат розных азначэнняў паэзіі, супастаўленняў яе з 

рознымі з’явамі жыцця? 

Пра што гэта сведчыць: пра тое, што змест паэзіі вельмі разнастайны і яго 

нельга вызначыць адным двума словамі? Або пра тое, што сама паэзія любіць 

такія розныя, часта кантрасныя па сэнсе вобразы-параўнанні? Ці тое і другое 

разам? 

7. Разрыў. 

Настаўнік чытае верш А.Глобуса “Лірыка” 

Лірыка - гэта касмічная станцыя, 

Здатная ажыццявіць узнясенне, 

Вылепленая з пялёсткаў акацыя, 

Клямка, намацаная ў цёмных сенцах, 

Рытмамі створаная дэкарацыя. 

Для азарэння і ўваскрасення, 

Дадзеныя на хвіліну вакацыі, 

Ліпеньскі водар асфальту і сена... 

Ціхая лірыка - гэта прасветленасць, 

Згубленая на імгненне акрэсленасць, 

Сонечны зайчык на страчаных весніцах... 

Сціплая лірыка - гэта мелодыя, 

Формула, ўтвораная асалодаю, 

Хлопчыкам выштукаваная лодачка... 

8.Панель. 

- Якое азначэнне лірыкі дае нам аўтар? 

- Ці сугучны паняцці “паэзія” і “лірыка”? 

Падагульненнем урока могуць быць высновы аб тым, што ўяўляе сабой 

паэзія, лірыка. У вершах Л. Галубовіча «Паэзія» і А. Глобуса «Лірыка» 

гучыць агульная думка пра шматтэмнасць вершаваных радкоў і яскравыя 

хвіліны жыцця, калі гэтыя радкі ўзнікаюць, пачуццёвасць і мілагучнасць 

вершаў, іх значэнне ў жыцці кожнага чалавека. 



Слова майстра: Настаўнік зверне ўвагу вучняў на тое, што вельмі часта 

слова “лірыка” ўжываецца як сінонім “паэзіі”. У чым адрозненне гэтых 

паняццяў? Разабрацца ў гэтым дапаможа схема. 

 

 

Варта назнаёміць вучняў з азначэннямі лірыкі і паэзіі у «Паэтычным 

слоўніку» В. Рагойшы. 

Лірыка (ад грэч. - той, хто спявае пад гукі ліры; музычны; хвалюючы) 

— адзін з трох родаў літаратуры, які адлюстроўвае рэчаіснасць праз 

суб'ектыўнае выяўленне пачуццяў, перажыванняў аўтара. Прадметам 

адлюстравання ў лірыцы з'яўляецца менавіта духоўнае жыццё чалавека, свет 

яго ідэй і пачуццяў. 

Паэзія (ад грэч. – творчасць) — адзін з асноўных відаў мастацтва слова, 

эмацыянальна-вобразная вершаваная творчасць. Паэзіі ўласцівыя перш за ўсё 

павышаная эмацыянальнасць, ужыванне разнастайных сінтаксічных 

канструкцый, сродкаў мастацкай выразнасці, музычны пачатак. 

Роля паэзіі ў жыцці чалавека. Паэзія выконвае шэраг функцый: 

1) эстэтычную (задавальняе патрэбу чалавека ў прыгожым, выклікае 

перажыванне, фарміруе густ і ідэал); 

  
Паэзія (асобасна вершаваныя 

эпічныя творы) 

 Вершаваны раман 

 паэма 
 

Лірыка (можна 

карыстацца празаічнай 

мовай 

 Лірычная проза 

 Верш у прозе і 

інш.) 

Лірычная паэзія 

 Грамадзянская 

 Філасофская 

 Любоўная 

 пейзажная 

 



2) выхаваўчую (удзельнічае ў грамадска-палітычным і маральна-этычным 

выхаванні чалавека, дапамагае фарміраваць светапогляд); 

3) пазнавальную (фіксуе найтанчэйшыя душэўныя зрухі); 

4) камунікатыўную (наладжвае духоўны кантакт паміж паэтам і 

чытачом).Паводле выказванця В. Традзьякоўскага, «тварэнне, домысел і 

перайманне ёсць душа паэзіі, але верш ёсць мова яе. Паэзія ёсць унутранае ў 

тых трох, а верш толькі вонкавае». 

 

9.Пісьмовая творчасць. 

Міні-разважанне ў празаічнай або паэтычнай форме 

“Што для мяне ёсць паэзія. 

10.Афішаванне. 

Вучні зачытваюць свае напрацоўкі. 

11. Дамашняе заданне.  

Выразнае чытанне верша або завучванне на памяць (на выбар вучняў) 

Вуснае выказванне “Роля паэзіі ў жыцці чалавека”. 

12.Рэфлексія “Дрэва ведаў”. 

На дошцы намалявана дрэва. Вучні прымацоўваюць да гэтага дрэва 

 кляновыя лісткі. 

Зялёны лісток – тэма ўрока засвоена поўнасцю. 

Жоўты лісток – адчуваў цяжкасці ў час працы. 

Чырвоны лісток – многае засталося незразумелым. 



УРОК – ПЕДАГАГІЧНАЯ МАЙСТЭРНЯ 

АНАТОЛЬ ВЯЛЮГІН 

“СПЕЛЫ БОР” 

(6 КЛАС) 

Тэма: Анатоль Вялюгін. “Спелы бор” 

Мэта: 

- Дапамагчы раскрыць ідэйны сэнс твора; 

- Развіваць уменне назіраць за мастацкімі асаблівасцямі мовы верша; 

- Выхоўваць павагу да лесу, да прыродных багаццяў роднай зямлі. 

     Тып урока: урок-літаратурная майстэрня 

     Абсталяванне: фоназапіс з галасамі птушак, карткі, відэафільм                           

“Белавежская пушча”. 

 

ХОД УРОКА 

1. Індукцыя. 

На экране дэманструецца відэафільм “Белавежская пушча” 

Настаўнік чытае верш А.Вялюгіна “Спелы бор”. 

Пытанні: 

- Ці спадабаўся вам верш? 

- Што ўяўлялася вам падчас гучання верша? 

- Якія ўражанні пакінуў? 

2. Самаканструкцыя. 

Запішыце ў літаратурныя сшыткі  асацыятыўны рад да слова “бор”. 

3. Сацыяканструкцыя. 

Вучні зачытваюць свае асацыятыўныя рады і дапаўняюць іх 

асацыяцыямі іншых вучняў. 

4. Сацыяканструкцыя. Работа ў групах. 

1 група “Даследчыкі”: ( 3 узровень) 



- А.Вялюгін у вершы “Спелы бор” называе бор саборам. А яшчэ якія 

рэлігійныя вобразы выкарыстоўваюцца ў творы? Якое гучанне 

вершу надае іх выкарыстанне? 

2 група “Літаратуразнаўцы”: (2 узровень) 

- Мова верша метафарычная. Знайдзіце метафары , растлумачце іх 

значэнне. 

- Якія яшчэ мастацкія сродкі сустракаюцца ў творы? Якая іх роля? 

3 група “Эколагі”: (1 узровень) 

- Па мастацкіх вобразах верша састаўце карту флоры і фаўны 

беларускага бору. Дабаўце свае прыклады. 

5. Сацыялізацыя. 

Агучванне напрацовак груп. 

6. Разрыў. 

Як адчувае сябе аўтар на лясным улонні? Чаму яму так адчуваецца? 

А ці заўсёды мы з вамі ў лесе можам перажыць менавіта такія пачуцці? 

7. Пісьмовая творчасць (у групах, пад гучанне фоназапісу “Галасы 

птушак у лесе”). 

Лірыкі: 

Напісаць верш або міні-сачыненне пра лес, выкарыстаўшы словы з 

асацыятыўных радоў. 

Мастакі: 

Вусная замалёўка “Мой любімы лясны куток” 

Эколагі: 

Стварыць памятку “Як захаваць нашы лясы чыстымі” 

8. Афішаванне. 

Вучні зачытваюць свае напрацоўкі. 

9. Рэфлексія “Дрэва ведаў”. 

На дошцы намалявана дрэва. Вучні прымацоўваюць да гэтага дрэва 

 кляновыя лісткі. 

Зялёны лісток – тэма ўрока засвоена поўнасцю. 



Жоўты лісток – адчуваў цяжкасці ў час працы. 

Чырвоны лісток – урок пакінуў мяне абыякавым. 

 

10. Дамашняе заданне. 

Выразнае чытанне верша. 

Вуснае выказванне “Чым мяне ўразіў верш А.Вялюгіна “Спелы бор”. 

Ілюстрацыя да верша (па жаданні) 



УРОК – ПЕДАГАГІЧНАЯ МАЙСТЭРНЯ 

Рыгор Барадулін 

“Уцякала зіма ад вясны” 

(6 клас) 

Тэма: Рыгор Барадулін. “Уцякала зіма ад вясны”. 

Мэта:  

- Дапамагчы раскрыць аўтарскую задуму ў вершы праз знаёмства з 

мастацкім прыёмам увасаблення; 

- Развіваць уменне аналізаваць паэтычны твор, творчыя здольнасці 

вучняў; 

- Выхоўваць мастацкі густ дзяцей. 

 Тып урока: урок-літаратурная майстэрня. 

  Абсталяванне: 

 

ХОД УРОКА 

1. Індукцыя. 

Дэманстрацыя слайд-шоу  “Тэма вясны ў творах жывапісу” пад музыку 

П.І.Чайкоўскага “Поры года” 

Чытанне верша Р.Барадуліна “Уцякала зіма ад вясны”(настаўнік). 

- Якія ўражанні зрабіў на вас верш? 

- Што выклікала захапленне? 

- Ці адчулі вы настрой верша? 

2. Самаканструкцыя. 

Выбар 1-ы. З запісаных на дошцы слоў выберыце станоўчыя асацыяцыі 

да паняцця “надыход вясны” (1-я група), негатыўныя асацыяцыі (2-я 

група).Дапоўніце ўласнымі словамі. 



Словы на дошцы: сонейка , ручайкі, пупышкі, гразь, вецер, слата, 

крыгаход, вада,зямля, птушкі, пралескі, цяпло, дожджык, дрэвы. 

3. Сацыялізацыя. 

Вучні зачытваюць свае рады. 

Настаўнік: Якіх слоў аказалася больш? Чаму, як вы думаеце?   

4. Сацыяканструкцыя. 

Работа ў групах па пытаннях падручніка: 

1 група: Ці згодныя вы, што верш нагадвае казачную гісторыю? Калі так, 

то што казачнае ў гэтым творы? 

2 група: Каго, на ваш погляд, нагадвае лёд, які затрэскаў, закрэктаў, 

заныў? 

3 група: Выпішыце самыя яркія вобразы, якія вам спадабаліся. Чаму без 

іх верш страціў бы сваю прывабнасць? 

5. Сацыялізацыя. Вучні прэзентуюць свае напрацоўкі. 

6. Разрыў. 

А ці можаце вы вызначыць, які мастацкі прыём выкарыстаў паэт пры 

абмалёўцы зімы і вясны? 

Знаёмства з артыкулам “Пра ўвасабленне” 

Работа над складаннем партытуры чытання верша. Выразнае чытанне 

некалькімі вучнямі. 

Настаўнік: Чыё чытанне вам спадабалася найбольш? Чаму? 

7. Пісьмовая творчасць. 

Выбар 2-гі: вучням прапануецца апісаць знешні выгляд вясны або зімы. 

8. Афішаванне. 

Вучні прадстаўляюць свае апісанні. 

9. Дамашняе заданне. 

Заданне 6  на стар. 117 падручніка. Выразнае чытанне верша. 

10. Рэфлексія 

У вас на партах ляжаць зімовыя сняжынкі і вясновыя кветачкі. 



Зрабіце свій выбар: калі урок вам нічога новага не даў і вы засталіся на 

старым узроўні пазнання , вазьміце сняжынку і пакладзіце у адзін 

кошычак; калі вам урок спадабаўся і вы даведаліся шмат новага , зрабілі 

яшчэ адзін крок у пазнанні літаратуры, вазьміце кветачку і пакладзіце яе 

ў другі кошычак. 



Услаўленне гераізму і асуджэнне 

маладушнасці ў аповесці Васіля Быкава 

“Жураўліны крык” 

 

(8 клас) 

Тэма:  Услаўленне гераізму і асуджэнне маладушнасці ў аповесці Васіля 

Быкава "Жураўліны крык' 

Мэта : 1) Паказаць праяўленне мужнасці, гераізму ў адных і маладушша ў другіх 

пры адных і тых жа абставінах.  

2) Садзейнічаць развіццю навыкаў характарыстыкі герояў, умення працаваць 

з творам; 

3) выхоўваць павагу да гераізму і непрыняцце здрады. 

 

Эпіграф: Ёсць дзве формы жыцця: гарэнне і гніенне.Смелыя і мужныя выбіраюць 

першую. Баязлівыя і скупыя - другую.           

                              М.Горкі 

ПЛАКАТ: Жорсткая, бязлітасная памяць абавязвае нас, былых салдат, быць 

праўдзівымі і сумленнымі да канца свайго жыцця. Яна абавязвае нас рассказаць 

сённяшняму пакаленню ўсю праўду пра вайну, якой  бы страшнай і трагічнай 

яна ні была. 

Васіль Быкаў. 

АБСТАЛЯВАННЕ: партрэт Быкава; запіс музыкі, тлумачальныя слоўнікі, 

               карціны   (гарэнне, гніенне, подзвіг) 

 

Ход урока: 

 

Я прыходжу на спатканне з тымі,  



Хто не прыйдзе - смерць не дакарай! 

Днямі сіратлівымі, пустымі  

Спее на кладах іх траўны рай. 

Гэта мне да іх, былых, патрэба.  

Варушу бясконцыя іх сны,  

Каб вышэй глядзела свету неба, 

Каб далей віднеў бальшак зямны. 

I. ІНДУКЦЫЯ. (гучыць музыка,чытаецца верш) 

 -  Тэма нашага сённяшняга ўрока: услаўленне гераізму і асуджэнне 

маладушнасці ў аповесці Быкава "Жураўліны крык". 

Давайце звернем увагу на выказванне аўтара, запісанае на плакаце 

(зачытаць). 

       Растлумачце, як вы разумееце выказванне? Што Быкаў хацеў сказаць нам 

гэтымі словамі? 

      Так, пісьменнік нясе адказнасць перад цяперашнім і будучымі пакаленнямі за 

праўдзівае адлюстраванне вайны (гісторыі). В.Быкаў лічыў, што "замоўчванне 

горкай праўды можа саслужыць кепскую службу народу. Усякае замоўчванне  

само па сабе загана, хоць бы таму, што суседнічае з хлуснёй. Праўда ж, якой бы 

горкай яна ні была, заключае ў сабе жыватворную сілу". 

     Гэтым прынцыпам і кіраваўся Быкаў, калі пісаў свае творы на ваенную 

тэматыку. Такіх твораў вельмі шмат. Адным з іх з'яўляецца аповесць 

"Жураўліны крык". 

II. Самаканструкцыя. 

        А зараз звернем сваю ўвагу на эпіграф - словы М.Горкага (зачытаць). 

Вызначце ключавыя словы (апорныя) ў эпіграфе. У тлумачальным слоўніку 

беларускай мовы словам ГАРЭННЕ і ГНІЕННЕ даецца такое лексічнае значэнне 

(запіс на дошцы). 

- Словы "ГАРЭННЕ" і "ГНІЕННЕ" маюць прамое і пераноснае значэнне. 

Падбярыце карціну (карціны на партах - групавая праца), якія суадносіліся б са 

словамі ў прамым значэнні, а зараз у пераносным. Чаму? 



У сшытках па літаратуры запісаць эпіграф; раздзяліце старонку на дзве 

часткі і падбярыце да гэтых слоў паняцці, якія асацыіруюцца ў вас з імі. Як вы 

разумееце этыя словы?   У сшытках па бел. літ-ры запісаць эпіграф; раздзяліце  

старонку на дзве часткі і падбярыце да гэтых слоў паняцці, якія 

асацыіруюцца, суадносяцца ў вас з імі. Як вы разумееце гэтыя словы? 

Гарэнне, смеласць, *гераізм, самаахвярнасць, сумленне, адказнасць, дабро, 

духоўнасць, мір, энергія, *перамога, цяпло, *яркасць, сіла свячэнне, полымя, 

гніенне 

Маладушша*, здрада, баязлівасць, *зло, страта веры, вайна, ліха, гора, 

боль, *разлажэнне 

              Зачытваем уголас, што ў кожнага атрымалася. Пры зачытванні дапаўняем 

свае спіскі тымі паняццямі, якія спадабаліся вам з прапанаваных іншымі. 

Падкрэсліце па 1 асноўнаму слову, якое, на вашу думку, з'яўляецца дамінуючым. 

- А зараз непасрэдна мы звернемся да аповесці. Раскажыце  пра аповесць, пра 

яе сюжэт і асаблівасць? 

3 якімі байцамі знаёміць нас В. Быкаў? Назавіце іх. 

-  Да якой формы жыцця, паводле выказвання М. Горкага, адносіцца жыццё 

гэтых людзей? 

 

III. Сацыяканструкцыя (групавая работа) 

Заданні: 

1 гр. Пшанічны, яго жыццёвы шлях; 

2 гр. вобраз Аліка Аўсеева; 

3 гр. вобраз старшыны Карпенкі; 

4 гр. вобраз Фішара; 

5 гр. вобраз Свіста ў творы; 

6 гр. вобраз Глечыка (працуюць пад музыку) 

- Што сабой уяўляе кожны з названых герояў, мы з вамі даведаемся пасля 

таго, як кожная творчая група вучняў падрыхтуе іх характырыстыку. 

IV.Сацыялізацыя 



-  Зараз кожная група будзе абараняць свой праект. Мы ўсе ўважліва слухаем і 

можам задаваць пытанні, калі яны ўзнікнуць. 

-  А пачнём мы з вобразаў тых герояў, форма жыцця якіх - гніенне. 

"Сто, тысяча чалавек, не раздумваючы, пайшлі на смерць за Радзіму. А тысяча 

першы ўзяў вінтоўку і... пачаў страляць па сваіх. Чаму? Што яго прымусіла гэта 

зрабіць?" 

- Давайце паспрабуем адказаць на гэтыя пытанні. 

(характарыстыка вобразаў) 

    Вобраз Пшанічнага (дадатковыя пытанні) 

- Так, мог бы Пшанічны стаць чалавекам, калі б ён сам зважаў на свае былыя 

крыўды, праявіў сапраўдную моц характару, здольнасць супрацьстаяць таму 

несправядліваму, што здаралася з імі ў жыцці. 

Крытык І.В. Дзядзькоў пісаў: "Лёс Пшанічнага гаворыць нам, што не 

ўсякаму чалавеку суджана стаць вышэй за свае крыўды і што зло нікому не 

адгукнецца дабром".  

        Да формы жыцця - гніенне можна аднесці яшчэ аднаго героя. 

          Вобраз Аўсеева (дадатк. пытанні). Сапраўды, няма бязвыхаднага 

становішча ў чалавека, калі ён не траціць веры ў вялікую чалавечую праўду, у 

сілы свае і свайго народа. 

- Зноў звяртаемся да сшыткаў. Ці змяніўся ваш погляд да формы жыцця - 

гніенне. Дапішыце новыя словы, якія асацыіруюцца зараз у вас з гэтым 

паняццем. 3 дапісаных слоў падкрэсліце дамінуючае (асноўнае) слова. 

- Працягваем нашу працу і рагледзім вобразы тых герояў, форма жыцця якіх - 

гарэнне. 

- Вобразы старшыны Карпенкі, байца Фішара, Свіста, Глечыка? 

(па кожнаму вобразу дадатковыя пытанні). 

1. Чаму Пшанічны прыходзіць да выбару дызертыраваць? 

 

2. Ці паслядоўна аўтар раскрывае гэты вобраз? 

3. Назавіце адмоўныя рысы характару Аўсеева, якія развіваліся з дзяцінства? 



4. Як павёў сябе Аўсееў у баі? 

5. Як паводзіць сябе ў баі Карпенка? 

6. Што лічыў голоўным у сваім жыцці Фішар? 

7. Ці змяніліся яго погляды перад апошнім боем? 

8. Як павёў сябе Фішар у баі? 

9. Чым падабаецца вам Свіст? 

10. Назавіце рысы характару Глечыка? 

11. Чаму аўтар называе яго Васільком? 

12. Як прыняў сваё баявое крышчэнне Глечык? 

13. Чаму ён забівае Аўсеева? 

14. Як В. Быкаў паказвае яго душэўны стан, калі ён застаўся адзін? 

V. ПАНЕЛЬ. Дадатковыя пытанні: 

Прачытайце ўрывак п.п. "Глечык, зажмурыўся..." 

Чаму, з якой мэтай аўтар уводзіць у твор вобраз адлятаючых журавоў? 

(зачытаць урывак на ст. 286 "Глечык узяў гранату...") 

Гэта вельмі выдатны эпізод В. Быкава як бы працягнуў нябачны, але жывы 

ланцужок ад жураўлінай чародкі да трапяткай чалавечай душы. Гэта дапамагае 

нам зрабіць чалавечы боль, яго тугу па жыцці. 

I разам з тым дзікая думка-пратэст: вайна - "самае праклятае з усіх ліхаў, 

заведзеных жыццём на зямлі", - бесчалавечна. 

Яна не павінна паўтарыцца. 

- Героі, вобразы якіх разгледзелі, розняцца характарамі, жыццёвай 

спрактыкаванасцю, але падобныя сваёй гатоўнасцю, калі трэба, змагацца да канца і 

тым, што ўсе яны належаць да вялікай арміі звычайных, радавых барацьбітаў. Іх 

сіла - у выключнай сумленнасці, у тым, што яны, калі трэба, калі інакш не 

выпадае, гатовы ўласным жыццём заплаціць за свае погляды. I ў гэтым  

 

праяўляецца вельмі высокая, можа, найвышэйшая духоўнасць чалавека. Так, 

для іх жыццё - гарэнне. А зараз у сшытках дапішыце словы да паняцця гарэнне і 

дамініруючае падкрэсліце. 



 

VI. Разрыў (кульмінацыя азарэння) 

(запаліць свечы, гучыць музыка). 

Вучань чытае:  "Перамога - з'явілася яна з гора, дасягнута цаной незлічоных 

ахвяр - пра гэта варта заўсёды помніць нам, жывым ..." (на дошцы карціны па 

тэме  памяць) 

Угледзьцеся ў іх твары, вы ўбачыце ў іх маўклівую просьбу памятаць, не 

забыць у змене год іх імёны і іхнія справы, іхняй заўчаснай смерці. 

 

Інсцэніроўка 

Настаўнік. Памяць жывая, і памяць прыходзіць аб тых, хто мужна змагаўся... Я 

выклікаю сваёй памяццю Вас, паважаны старшына Карпенка. 

Карпенка. (чытае на памяць маналог "Так, значыць Пшанічны ўцёк..." 

Настаўнік. Баец Фішар! 

Фішар. "Адчуваю сябе салдатам..." 

Настаўнік. Баец Свіст! 

Свіст. "Эх, позна - позна..." 

Настаўнік. Баец Глечык! 

Глечык. "Мама!  Родная!.." 

Настаўнік. Іх ахвяры былі не дарэмныя, кожная кропля крыві, пралітая на полі 

бою, так ці іначай набліжала Перамогу. Мільёны чалавечых жыццяў - 

красамоўнае таму сведчанне. 

 

VII. Творчасць 

        Пісьмовы адказ на пытанне: "Што значыць жыццё - гарэнне?" "Што 

значыць жыццё - гніенне?"  

 

 (працуюць пад музыку) 

        Прачытайце яшчэ раз асацыятыўныя рады да слоў “ гарэнне” і “гніенне”.  

        Ці змяніліся зараз вашы погляды да гэтых форм жыцця? 



         Калі змяніўся, то дапішыце новыя паняцці. Падкрэсліце галоўнае слова, 

якое вы лічыце будзе характарызаваць герояў твора. 

       Я думаю, мы дастаткова разглядзелі дзве формы жыцця, што дапаможа вам 

даць пісьмовы адказ на пытанні.  

(Кожны вучань зачытвае свой пісьмовы адказ). 

Вынік:  

- У жыцці часта ўзнікаюць моманты, калі прыходзіцца рабіць выбар, а які ён 

будзе - залежыць ад вас. 

 

VIII. Рэфлексія 

1. Што вам найболыш спадабалася на ўроку? 

2. А якую б адзнаку вы паставілі мне? 

3. Якую б вы адзнаку паставілі сабе за ўрок?  

 


