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Выкладанне гiсторыi лiтаратуры у сучасных умовах

Алесь Макарэвiч, Гiсторыя беларускай лiтаратуры першай трэцi ХХ ст.
У дзвюх частках, ч. I, Магiлëу 2013, сс. 256

Гiсторыя лiтаратуры – базавая дысцыплiна у сiстэме падрыхтоукi пра-
фесiйнага фiлолага. Новы час, новыя сацыякультурныя рэалii патрабуюць
i новых падыходау да выкладання лiтаратуры у ВНУ i школе. Ва умовах

iнтэнсiунага развiцця сродкау масавай камунiкацыi, на жаль, рэзка падае цi-
кавасць да кнiгi. Студэнт-фiлолаг сучаснай ВНУ нярэдка не чытае мастацкiя
творы, а для здачы экзамену цi залiку карыстаецца рознага кшталту матэ-
рыялам, узятым з лiтаратурна-крытычных прац цi з Iнтэрнэта. Потым тако-
му спецыялiсту часта даводзiцца давучвацца, калi ëн прыходзiць працаваць
у школу.

Тэарэтычным, метадалагiчным i непасрэдна практычным пытанням вы-
кладання беларускай лiтаратуры прысвечаны дапаможнiк доктара фiлалагiч-
ных навук прафесара Магiлëускага унiверсiтэта Алеся Макарэвiча. Аутар да-
паможнiка прытрымлiваецца думкi, што гiсторыю лiтаратуры неабходна вы-
кладаць па сiстэме перспектыуных лiнiй, што патрабуе ад удзельнiкау на-
вучальнага працэсу грунтоунага уяулення пра мэты, структуру, асаблiвас-
цi канкрэтных этапау дзейнасцi, пра формы справаздачнасцi падчас выву-
чэння гiсторыi лiтаратуры у ВНУ. Пры гэтым выкладчык i студэнт павiн-
ны усведамляць блiзкую i далëкую перспектывы дзеля рацыянальнага нала-
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джвання пэунага вiду дзейнасцi. Важнай задачай выкладання гiсторыi лiта-
ратуры па сiстэме перспектыуных лiнiй выступае мэтанакiраванае фармi-
раванне у студэнтау сiстэмы навыкау не толькi лiтаратуразнаучай скi-
раванасцi, а i уменняу рацыянальнай арганiзацыi працы студэнта-фiлолага
з паступовай трансфармацыяй iх у працэс творчы, магчыма, непауторны
у кожным асобным выпадку, сарыентаваны на суаднясенне уласных ацэнак,
вывадау з ужо iснуючым [с. 3].А.Макарэвiчам вылучаюцца наступныя узроунi
i галоуныя перспектыуныя мэты: а) блiзкi – падрыхтоука да успрымання ма-
тэрыялу лекцыi па адпаведных тэмах (чытанне мастацкiх творау цi згад-
ванне сюжэта, мастацкiх асаблiвасцей лiтаратурных першакрынiц) i выву-
чэнне па асноуным i дадатковым спiсе лiтаратуры пытанняу па адпаведнай
тэме практычных заняткау;

мэты: фармiраванне навыкау успрымання i ацэнкi мастацкага вобраза
не толькi у кантэксце адпаведнага твора, але i iншых творау пiсьменнiка,
сэнсавых i мастацкiх асаблiвасцей спадчыны мастака слова у кантэксце ад-
паведнага лiтаратурнага перыяду;

б) сярэднi – вывучэнне пад кiраунiцтвам выкладчыка i у кантэксце мета-
дычных парад пытанняу, вынесеных на самастойную распрацоуку, паэтапная
падрыхтоука да бягучай атэстацыi (экзамену) па вывучаемай дысцыплiне,
а таксама да практычных заняткау i бягучай атэстацыi па iншых гiсторы-
ка-лiтаратурных курсах, па тэорыi лiтаратуры, перспектыуная паралельная
падрыхтоука да выканання курсавога i дыпломнага навуковага даследавання,
да вынiковай атэстацыi (дзяржаунага экзамену) па лiтаратуры;

мэты: фармiраванне навыкау сiстэматызацыi гiстарычнага i тэарэтыч-
нага матэрыялу;

дальнi – самастойныя ацэнкi лiтаратурных творау у працэсе выканан-
ня дыпломнага даследавання, напiсання рэфератау, падрыхтоукi магiстар-
скай дысертацыi, у час працы у якасцi настаунiка i iнш.; галоунае ж на
гэтым узроунi – гэта магчымасць нязмушанай iнтэлектуальнай сутворчас-
цi свядомасцi рэцыпiента са зместам i сэнсам адпаведнага лiтаратурнага
матэрыялу;

мэты: аб’ëмнае успрыманне i кантэкстуальныя цэласныя ацэнкi мастац-
кага твора, спадчыны пiсьменнiка i нацыянальнай лiтаратуры у кантэксце

сэнсавых i мастацкiх асаблiвасцей iншых лiтаратур [с. 4–5].
Умова рэалiзацыi выкладання лiтаратуры па сiстэме перспектыуных лi-

нiй – наяунасць сiстэмы складнiкау, да якiх адносяцца вучэбная праграма (ра-
бочы варыянт) з наступнымi часткамi у ëй: аглядавыя тэмы гiстарычнага
зместу, манаграфiчныя тэмы, аглядавыя тэмы тэарэтычнага зместу; у ме-
жах вучэбнай праграмы мэтазгодна вызначыць тэмы i этапы самастойнай
работы студэнтау у кантэксце адпаведных модуляу вучэбна-метадычнага
комплексу (ВМК); прапанаваныя вышэй часткi у вучэбнай праграме могуць

быць скампанаваныя паводле модульнага прынцыпу: а) знаëмства з новым
матэрыялам; б) паглыбленне атрыманых ведау; в) абагульненне i сiстэма-
тызацыя; д) кантроль i ацэнка ведау; вучэбная праграма, асаблiва калi яна
створана паводле модульнага прынцыпу, павiнна быць даступнай студэнтам
з той мэтай, каб яны маглi эфектыуна наладжваць сваю самастойную пра-
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цу па сiстэме перспектыу; метадычныя рэкамендацыi цi вучэбна-метадыч-
ны дапаможнiк як частка ВМК; каталогi навуковых i метадычных крынiц
(спiсы лiтаратуры па адпаведных курсах у метадычных рэкамендацыях, элек-
тронныя каталогi кафедры i бiблiятэк); навуковая лiтаратура; навуковыя
працы студэнтау з рознымi формамi каталогау, з навуковай лiтаратурай;
стварэнне атмасферы сатворчасцi у метадычных намаганнях выкладчыка

i дзеяннях (навучальнага i даследчыцкага характару) студэнтау – самая, ба-
дай, важная умова, бо усë астатняе не мае сэнсу без яе; назiраннi студэнтау
у адкрытай форме канспектау i дзëннiкау чытача (такая форма прадугле-
джвае пастаяннае дапауненне назiранняу, супастауленняу, вывадау студэн-
та у час яго самастойнай працы не толькi па вывучаемай цяпер дысцыплiне
цi праблеме, а i iншых у будучым часе);

метадычная сатворчасць выкладчыкау гiсторыка-лiтаратурных i тэа-
рэтыка-лiтаратурных дысцыплiн у кантэксце агульнай праграмы вучэбнай
дысцыплiны “Гiсторыя беларускай лiтаратуры”;

арганiзацыя працы творчых груп па iнтарэсах у метадычным i навуко-
вым полi дзейнасцi выкладчыка, якi працуе па сiстэме перспектыуных лiнiй:
а) семiнарскiх груп у кантэксце напрамкау самастойнай работы студэнтау
у межах адпаведнай вучэбнай дысцыплiны; б) груп студэнтау па вывучэн-
нi дысцыплiн па выбары, якiя праводзiць выкладчык у наступных семест-
рах; в) груп, якiя праводзяць курсавыя, дыпломныя, магiстарскiя даследаван-
нi i iнш. [с. 5–6].

У аснове выкладання лiтаратуры па сiстэме перспектыуных лiнiй зна-
ходзiцца канкрэтная пастаноука мэты i задач з абавязковым кантролем: Бя-
гучая атэстацыя па прадмеце – гэта не столькi кантроль за узроунем

засваення ведау студэнтамi, колькi магчымасць для студэнта прадэман-
страваць якасць набытых iм уменняу i навыкау працы з мастацкiмi тэкс-
тамi, лiтаратуразнаучымi крынiцамi, уласнымi назiраннямi, выкладзенымi
у канспектах, дзëннiках, у форме зауваг да ксеракопiй навуковых матэрыя-
лау i г.д. [с. 6]; Як выкладчык, так i студэнт павiнны выразна усведамляць,
што адзнака на практычных занятках, за кантрольную работу, калëквiум
i iнш. з’яуляецца не столькi ацэнкай канкрэтнай формы працы (адказ на за-
нятках, экзамене, характарыстыка пытання кантрольнай работы i iнш.),
колькi падагульненнем вынiкау падрыхтоучай працы, якая у сукупнасцi яе
элементау павiнна прывесцi студэнта да якасных змен у працэсе яго пра-
фесiйнай падрыхтоукi, выпрацоукi навыкау прафесiйнай кампетэнтнасцi, як
гэтага патрабуе Адукацыйны стандарт па спецыяльнасцi [с. 6]; Студэнт
павiнен выразна усведамляць, што адзнака на экзамене – гэта ацэнка усëй
сiстэмы яго працы у семестры – фактычна вызначэнне яго прафесiйнай кам-
петэнтнасцi у межах адпаведнай вучэбнай дысцыплiны [с. 6].

У дапаможнiку вызначаюцца кампетэнцыi (уменнi i навыкi), якiя павiн-
ны набыць студэнты у працэсе вывучэння дысцыплiны “Гiсторыя беларускай
лiтаратуры (лiтаратурны працэс першай трэцi ХХ стагоддзя)” у залежнасцi
ад тыпу заняткау – знаëмства з новым матэрыялам; паглыбленне атрыманых
ведау; абагульненне, сiстэматызацыя; кантроль, ацэнка. На пачатку семестра
агаворваецца колькасць форм кантролю, усе адзнакi сумiруюцца, выводзiцца
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сярэднеарыфметычнае; калi нейкая форма справаздачнасцi студэнтам не вы-
канана, за яе ставiцца нуль.

Фактычныя складнiкi i метадычныя умовы фармiравання кампетэнцый
студэнтау маюць на увазе:

а) наяунасць планау практычных заняткау, у якiх падрабязна i даход-
лiва, з прыкладамi для выканання адпаведных заданняу здзяйсняецца выхад
на сiстэму перспектыуных лiнiй; б) адаптаваныя да пытанняу бягучай атэ-
стацыi, практычных заняткау, форм самастойнай працы спiсы мастацкiх
творау, навуковых прац, тэкстау для завучвання на памяць;в) наяунасць
электронных варыянтау форм таблiц, дзëннiка чытача, прыкладау сiстэ-
матызацыi лiтаратурных тэкстау з адпаведнымi заданнямi, каб на пад-
ставе адпаведных прыкладау студэнт працягвау рабiць у правiльнай фор-
ме i сарыентаваным змесце назапашваннi на працягу семестра; г) гiсто-
рыка-тэарэтычны “партфель” студэнта, якiм ëн мае права карыстацца
на экзамене у працэсе адказу з мэтай iлюстрацыi адпаведных праблем,
уласных вывадау, сiстэматызаваных характарыстык; д )тэксты (тэзiсы)
лiтаратуразнаучага аналiзу творау, зборнiкау, адпаведных пытанняу, якiя
выкладчык развiвае на лекцыях i якiя будуць прапаноувацца для кантрольных
работ, калëквiумау, бягучай атэстацыi i iншых форм кантролю; е) алгарыт-
мы самастойнай працы студэнтау па вывучэннi пытанняу, якiя не былi раз-
гледжаны на лекцыйных, практычных занятках; ж) паступовае увядзенне

студэнтау у кантэкст працы па выкананнi адпаведных заданняу у адпа-
веднасцi з прынцыпамi “ад простага да больш складанага”, “ад прыват-
нага да агульнага”; з) выхад на практычнае выкарыстанне назапашаных
ведау, уменняу i навыкау, матэрыялау будучай працы: курсавыя i дыплом-
нае даследаваннi, праца у якасцi настаунiка (выкладчыка), навучанне у ма-
гiстратуры, аспiрантуры; i) паступовае увядзенне iнтэрактыуных формау
працы; к) абавязковае аб’яуленне у пачатку семестра тэкстау, заданняу
да iх, прыкладау тэкставых заданняу, па якiх будзе здзяйсняцца кантроль
у кантэксце адпаведных модуляу з той мэтай, каб студэнты мелi магчы-
масць паэтапнай падрыхтоукi да адпаведных форм кантролю; л) аналiз вы-
кладчыкам кантрольных работ на бягучых кансультацыях, разбор памылак
i прывядзенне магчымых варыянтау iх выпраулення; м) абавязковая магчы-
масць для студэнта пауторнага выканання работы, за якую ëн атрымау
нездавальняючую адзнаку, якая не адпавядае яго прыярытэтам у рэйтынга-
вай сiстэме [с. 8–9]. Усë гэта, а таксама частка сiстэмы перспектыуных лiнiй,
сарыентавана на рэйтынгавы аспект пры ацэнцы ведау студэнтау у час бягу-
чай атэстацыi.

Мэта аутара дапаможнiка – паспрыяць студэнтам сфармiраваць кам-
петэнцыi арганiзацыi самастойнай работы па сiстэме перспектыуны лiнiй
пры падрыхтоуцы да практычных заняткау, кантрольных работ, бягучай
атэстацыi [с. 9]. Для таго, каб сфармiраваць названыя кампетэнцыi, павод-
ле аутара дапаможнiка, неабходна а) даць студэнтам веды па асаблiвасцях
характарыстыкi аглядавых i манаграфiчных тэм i на iх падставе фармiра-
ваць уменнi сiстэмнага лiтаратуразнаучага аналiзу творчасцi пiсьменнiка,
мастацкага твора, асаблiвасцей развiцця лiрыкi, эпасу, драмы, тэматыч-
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ных i стылëвых напрамкау у развiццi беларускай лiтаратуры першай трэ-
цi ХХ стагоддзя; б) прапанаваць практычны узор эстэтычнага аналiзу ма-
стацкiх вобразау лiрычных, эпiчных i драматургiчных творау, асобных паэ-
тычных i празаiчных зборнiкау з пазiцыi гiстарычнай рухомасцi мастацка-
га твора з мэтай далейшага выкарыстання студэнтамi алгарытмау i на-
працаваных схем, узорау такога аналiзу у iх вучэбнай, навуковай i будучай
практычнай дзейнасцi; в) вучыць выпрацоуваць ацэнкi канкрэтна-гiстарыч-
най, нацыянальнай i агульначалавечай значнасцi нацыянальнага прыгожага
пiсьменства першай трэцi ХХ ст.; г) спрыяць рацыянальнай арганiзацыi са-
мастойнай працы студэнтау пры падрыхтоуцы iх да практычных заняткау,
кантрольных работ, бягучай атэстацыi [с. 9–10].

Сам дапаможнiк складаецца з наступных блокау i раздзелау:
арганiзацыйна-метадычнага, якi уключае характарыстыку сiстэмы пер-

спектыуных лiнiй у кантэксце iнавацыйных працэсау, спiс крынiц мастацкай
лiтаратуры для чытання, спiс творау для завучвання на памяць;

тэарэтычна-гiстарычнага, метадычнага блока, дзе змяшчаецца тэарэтыч-
ны матэрыял неабходны для разумення складаных тэм у мiждысцыплiнарным
аспекце, дзе даецца агульная характарыстыка развiцця беларускай лiтаратуры
1900–1920 гг.; прыводзiцца праблемны аналiз творау з пазiцыi гiстарычнай ру-
хомасцi iх сэнсу, прапануецца прыкладны тэматычны сiстэматызаваны аналiз
лiрыкi, прыкладны аналiз асобных зборнiкау вершау, апавяданняу, агаворва-
юцца асаблiвасцi вывучэння некаторых лiтаратурных творау у школе, у пры-
ватнасцi, творау для дзiцячага чытання, напiсаных Янкам Купалам, Якубам
Коласам i аутарамi пазнейшага часу з пункту гледжання развiцця маулення
вучняу. Так, функцыянаванне лiтаратурнага твора у гiстарычным часе, сэн-
савая дыялагiчнасць твора аналiзуюцца на матэрыяле мастацкай спадчыны
Янкi Купалы, а менавiта паэмы “Яна i я”, вершау з так званага Ляукоускага
цыкла. А. Макарэвiч шляхам паглыбленага асэнсавання мастацкай формы

адкрывае новыя сэнсавыя пласты у гэтых узорах беларускай класiкi, доказ-
на сцвярджае, што паэма “Яна i я” – твор далëка не аптымiстычны, а вер-
шы “Вечарынка у калгасе”, “Госцi”, “Сыны”, “Маë мне сонца правадыр...”
– творы, у якiх трэба звяртаць увагу не на тэкст, а на падтэкст. Пададзе-
ныя варыянты аналiзу у дапаможнiку маюць на мэце фармiраванне навыкау
супастауляльнага аналiзу лiтаратурных творау, суаднясення вынiкау гэтага
аналiзу з вядомымi лiтаратуразнаучымi высновамi, фармулëуку студэнтамi
уласных высноу адносна мастацкага твора з улiкам рухомасцi канцэптуаль-
нага узроуню твора;

практычнага блока, якi утрымлiвае планы практычных заняткау з набо-
рам пытанняу да кожнага з заняткау;

кантрольнага блока, што уключае заданнi для пiсьмовых адказау па пра-
панаваных папярэдне пытаннях, дзе большая частка заданняу мае творчы ха-
рактар, бо даецца, напрыклад, заданне напiсаць эсэ, правесцi канцэптуальна
акцэнтаваную параунальную характарыстыку творау. Каб мець уяуленне пра
змест кантрольных работ, варта прыгадаць, для прыкладу, кантрольную ра-
боту па творчасцi Мiхася Зарэцкага. Паводле аутара дапаможнiка, студэнт
адпачаткова павiнен ведаць, як выкладчык будзе ацэньваць выкананыя iм за-
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даннi (першае заданне – 5 балау, другое заданне – 5 балау (1 бал за кожнае
поунае i абгрунтаванае раскрыццë пунктау прапанаванага да задання плана
адказу [с. 244]. Агаворваецца, што тэмы кантрольных работ, якiя паведамля-
юцца у час вывучэння адпаведных тэм яшчэ на лекцыйных занятках, а пасля
на практычных занятках; некаторыя з пытанняу; тэстау; тэставых заданняу
абмяркоуваюцца. У кантрольны блок таксама уваходзяць пытаннi да бягучай
атэстацыi, якiя павiнны адпавядаць пытанням з плана практычных заняткау,
i пытаннi да вынiковага iспыту.

Матэрыялы дапаможнiка прайшлi грунтоуную апрабацыю у працэсе вы-
кладання вучэбных курсау, а таксама на навуковых канферэнцыях, як у Бела-
русi, так i за мяжой (Польшча, Расiя, Украiна). Думаецца, змястоуная у наву-
ковых i метадычных адносiнах кнiга паважанага прафесара будзе карыснай не
толькi для студэнтау, але i для выкладчыкау ВНУ, а таксама для школьных
настаунiкау.

Ванда Бароука

Вiцебск


