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УДК 947.6 (075.8) 
ПРАБЛЕМА ЗАСВАЕННЯ ІНФАРМАЦЫІ СТУДЭНТАМІ Ў 

ПРАЦЭСЕ ВЫКЛАДАННЯ ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ 
Літвінскі А.У. 
УА “Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт” 
г. Баранавічы, Рэспубліка Беларусь 

Праблема ўзаемаразумення – мабыць, самая галоўная праблема 
чалавечых узаемаадносін на мяжы тысячагоддзяў. Нездарма філосафы, 
сацыёлагі, педагогі ўдзяляюць ёй столькі ўвагі, а герменеўтыка і 
семіётыка ў ХХ ст. ва ўмовах так званага “лінгвістычнага павароту” 
заслужылі пачэснае месца ў сістэме гуманітарных ведаў. Спецыялісты 
ў дадзеных галінах адзначаюць, што інтэнсіўнасць інфармацыйных 
плыняў узрастае ў геаметрычнай прагрэсіі. Яна ўступае ў супярэчнасць 
з абмежаванай здольнасцю чалавечай псіхікі засвойваць інфармацыю.  

Акрэсленая праблема набывае надзвычай важнае значэнне ў 
кантэксце развіцця сістэмы вышэйшай адукацыі. Спецыфіка гэтага 
ўзроўню адукацыі, акрамя ўсяго іншага, яшчэ і ў адзначанай вышэй 
інфармацыйнай інтэнсіфікацыі. Каб не патануць у інфармацыйным мо-
ры, студэнтам неабходна арыентавацца на пошук самага значнага – та-
го, што складзе аснову іх ведаў і ўменняў. Зразумела, выкладчыкі 
павінны дапамагчы студэнтам ў гэтым пошуку. 

Дадзены артыкул прысвечаны праблеме засваення студэнтамі 
ВНУ гістарычнай інфармацыі. Неабходна адразу папярэдзіць аб тым, 
што размова пойдзе пра выкладанне гісторыі Беларусі для студэнтаў, 
якія не навучаюцца на гістарычных і блізкіх да іх па сваім профілі фа-
культэтах. Свае высновы аўтар абгрунтоўвае, абапіраючыся на 
асабісты вопыт выкладчыцкай дзейнасці, а таксама на вопыт сваіх ка-
лег. У ходзе работы над артыкулам былі выкарыстаны метады струк-
турна-функцыянальнага аналізу, індукцыі і дэдукцыі, назірання і 
параўнання [6, с. 209 – 226]. 

Як вядома, гісторыя Беларусі выкладаецца ў ВНУ на першым 
курсе. Напэўна, большасць былых і цяперашніх студэнтаў пагодзяцца з 
тым, што адаптацыя да ўмоў навучання ў вышэйшай школе адбываец-
ца няпроста, а ў некаторых выпадках – і вельмі няпроста. Традыцый-
най (і галоўнай) формай навучання ў ВНУ застаецца лекцыя. І вось пе-
рад добрасумленным студэнтам узнікае шэраг пытанняў. Што лепш: 
уважліва выслухаць выкладчыка, успрымаючы інфармацыю выключна 
на слых альбо запісваць за ім? А калі запісваць, то што канкрэтна і ў 
якім аб’ёме? І што рабіць, калі элементарна не паспяваеш фіксаваць 
думкі, якія выказваюцца з кафедры? 

Безумоўна, ў  гэтым выпадку на дапамогу студэнту павінен 
прыйсці выкладчык, якому варта памятаць, што ў “сярэднестатыстыч-
нага” першакурсніка яшчэ не выпрацаваны навыкі канспектавання 
(хоць і прадугледжвае методыка навучання гісторыі ў межах сярэдняй 
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школы такую форму, як урок-лекцыя, але ў параўнанні з 
універсітэцкай лекцыяй гэта ўсё ж не тое, не тое…). А як быць самаму 
выкладчыку, калі даваць матэрыял пад дыктоўку зусім не мае сэнсу, а  
ад шпарка прачытанай лекцыі няма аніякай карысці? А з другога боку, 
якім чынам “увагнаць” у васьмідзесяціхвілінны прамежак часу, на-
прыклад, матэрыял па гісторыі ВКЛ?  

Бадай што адзіны слушны адказ на комплекс гэтых узаемазвяза-
ных пытанняў заключаецца ў дыферэнцыяцыі вучэбна-гістарычнага 
матэрыялу. Пры гэтым структура разгляду асобнага пытання лекцыі, на 
наш погляд, павінна выглядаць прыкладна так: уводзіны ў праблему 
(лаканічныя, з некалькіх сказаў) – кацэптуальныя тэзісы, якія варта за-
канспектаваць (таксама ў лаканічнай форме) – абавязковы каментар 
выкладчыка (“а цяпер уважліва паслухайце”) – дадатковыя цікавыя 
факты (пры наяўнасці часу: у гэтым выпадку можна адступіць ад стро-
гай акадэмічнай формы выкладання). 

Напрыклад, калі разглядаць пытанне аб утварэнні ВКЛ, то ў 
якасці прадмовы неабходна ўказаць на выключную важнасць у 
гістарычным лёсе беларускага народа перыяду існавання ВКЛ, затым 
спыніцца на асноўных канцэпцыях утварэння гэтай дзяржавы, потым 
пракаментаваць гэтыя канцэпцыі, акцэнтуючы ўвагу студэнтаў на моц-
ных і слабых баках поглядаў тых альбо іншых гісторыкаў і выказаўшы 
асабістую думку выкладчыка, урэшце ў як мага больш цікавай форме 
расказаць пра падзеі, звязаныя з утварэннем дзяржавы нашых продкаў 
[3, с. 81 – 87; 4, с. 40 – 43].  

Такая форма прэзентацыі гістарычнага матэрыялу ў ходзе лек-
цый дазволіць аддзяліць галоўнае ад другаснага, ашчадна размеркаваць 
час заняткаў, без залішняй напругі выпрацаваць ў студэнтаў навык 
канспектавання, пры захаванні акадэмічнай манеры выкладання 
ўсталяваць своеасаблівы інтэлектуальна-эмацыянальны кантакт вы-
кладчыка з аўдыторыяй. Не трэба толькі ў абавязковым парадку патра-
баваць ад студэнтаў наяўнасці канспектаў. Неабходна лічыцца з тым, 
што частка студэнтаў, да якой, дарэчы, у свой час належаў і аўтар ар-
тыкула, усё роўна будзе аддаваць перавагу аўдыторнаму слуханню, і ў 
гэтым выпадку адсутнасць канспекта зусім не  сведчыць аб іх 
незацікаўленасці гісторыяй. Увогуле, як ужо было адзначана, яны яшчэ 
толькі першакурснікі, яны пакуль што вучацца вучыцца ва 
ўніверсітэце. 

Яшчэ адной характэрнай для большасці першакурснікаў адука-
цыйнай сітуацыяй з’яўляецца праблема суадносін атрыманых у сярэд-
няй школе гістарычных ведаў з узроўнем, характэрным для ВНУ. Пры 
гэтым далёка не ў ва ўсіх у школьныя гады была закладзена трывалая 
база гістарычных ведаў. І выкладчыкам ВНУ не трэба, як гэта часам 
адбываецца, вінаваціць ва ўсім школу, хаця ў ёй апошнім часам адбы-
ваецца стандартызацыя і тэхналагізацыя навучання, што, на нашу дум-
ку, не спрыяе развіццю арыентаванага на творчы пошук гістарычнага 
мыслення. У пэўнай ступені школьны настаўнік знаходзіцца ва ўмовах, 
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калі ён вымушаны не выкладаць, а “праходзіць” прадметы 
гуманітарнага цыклу. Аднаго ўрока ў тыдзень вельмі мала для таго, каб 
гісторыя Беларусі стала любімым школьным прадметам. Ад вялікай 
колькасці гістарычных фактаў (падзей, тэрмінаў, імёнаў, назваў) і ва 
ўмовах абмежаванага часу на іх засваенне ў школьніка, а потым і ў 
студэнтаў можа скласціся ўражанне неўпарадкаванасці гісторыі і 
цяжкасці яе вывучэння. Больш за тое, у працэсе навучання ва 
ўніверсітэце, калі на засваенне асноўнага зместу гісторыі Беларусі 
адводзіцца толькі адзін семестр, сітуацыя інфармацыйнай 
перанасычанасці яшчэ больш ускладняецца. Таму вельмі не хацелася б, 
каб выкладчык залішне спадзяваўся на тое, што студэнты са школьных 
гадоў маюць значны запас трывала засвоеных ведаў па гісторыі 
Беларусі. 

Аднак выкладчык не можа траціць час на паўтарэнне са 
студэнтамі школьнага матэрыялу – такі “шкалярскі падыход”, апрача 
ўсяго іншага, будзе недапушчальнай прафанацыяй універсітэцкіх тра-
дыцый навучання. Ён можа звярнуць увагу студэнтаў на вызначальных 
фактах гісторыі Бацькаўшчыны ў час правядзення лекцый, у ходзе 
дыскусіі на семінарах. А яшчэ  дапамогу выкладчыку і студэнтам 
павінны аказаць тэсты. Увогуле кажучы, тэсціраванне – даволі 
супярэчлівая форма навучальнай дзейнасці. Залішне захапляцца імі не 
трэба, паколькі гэта не спрыяе глыбокаму разуменню гісторыі. А вось у 
ходзе праверкі і замацавання набытых ведаў яны даволі эфектыўныя. 
Даты і падзеі, імёны гістарычных дзеячоў і спецыяльныя тэрміны, 
геаграфічныя назвы і этнонімы, помнікі літаратуры і мастацтва – усе 
гэтыя гістарычныя рэаліі могуць знайсці сваё адлюстраванне ў тэстах. 
Да таго ж тэсціраванне мае дзве істотныя перавагі: па-першае, яно доб-
ра знаёмае студэнтам як форма ўступных экзаменаў, па-другое, выка-
нанне тэставых заданняў прыдатнае ў якасці формы самастойнай рабо-
ты.  

Выданняў з тэстамі безліч. Аднак не ўсе яны адпавядаюць разу-
менню гісторыі канкрэтным выкладчыкам. Справа ў тым, што ў тэстах 
могуць быць у дастатковай ступені адлюстраваны, як падкрэслівалася 
вышэй, элементарна-факталагічныя рэаліі гісторыі.  А як адлюстраваць 
у тэстах праблемна-тэарэтычны, канцэптуальны змест гісторыі 
Беларусі? Вядома ж, тэставыя заданні патрабуюць адназначных 
адказаў, магчымасць якіх вельмі сумніўная ў адносінах да праблемных 
пытанняў. Апошнія прадугледжваюць варыятыўнасць, 
альтэрнатыўнасць, а ў пэўных выпадках – нават і супрацьлегласць 
адказаў. У якасці прыкладу можна ўзгадаць, як, пры пэўным падабен-
стве пазіцый, усё ж такі па-рознаму расстаўляюць акцэнты ў адносінах 
да праблемы стварэння беларускай дзяржаўнасці аўтары розных ву-
чэбных дапаможнікаў [1, с. 105 – 106; 3, с. 334 – 335; 5, с. 45; 7, с. 267 – 
268; 8, с. 328]. А цяпер уявім сабе, што ў адным зборніку тэстаў у 
якасці правільнага адказу на пытанне аб храналагічна першай форме 
беларускай дзяржаўнасці прапануецца БНР, у другім – ССРБ, а ў 
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трэцім – БССР. На нашу думку, пазбегнуць такога казусу і іншых, на 
яго падобных,  можна, толькі адмовіўшыся ад выкарыстання ў наву-
чальнай дзейнасці тэставых заданняў з магчымымі альтэрнатыўнымі 
адказамі. З гэтага вынікае неабходнасць распрацоўкі аўтарскіх тэстаў 
самімі выкладчыкамі. Ва ўсялякім разе,  пры гэтым можна (і неабход-
на) скаардынаваць тэкст лекцый і матэрыял тэстаў, не перагружаючы 
апошнія рознымі не вельмі важнымі дробязямі. 

Надзвычай актуальным з’яўляецца пытанне зместу гістарычнай 
адукацыі ў ВНУ. Відавочна, што фундаментальныя грамадзянскія і 
патрыятычныя каштоўнасці можна сфарміраваць толькі на аснове тры-
валых ведаў. Вобласць гістарычных ведаў неабсяжная, і 
распрацоўшчыкі навучальных праграм, аўтары падручнікаў і наву-
чальных дапаможнікаў, выкладчыкі непазбежна сутыкаюцца з неаб-
ходнасцю выбару: які аб’ём матэрыялу можна лічыць адначасова і не-
абходным, і дастатковым? 

У апошні час быў выдадзены шэраг вучэбных дапаможнікаў па  
гісторыі Беларусі (да прыкладу, [1 – 5; 7; 8] і іншыя). Іх моцным бокам 
з’яўляецца пераемнасць са школьнымі праграмамі і падручнікамі. У 
працэсе навучання студэнт не рызыкуе трапіць у сітуацыю 
“інфармацыйнага шоку”. Нават калі ён не вылучаўся стараннасцю ў 
школьныя гады, усё роўна яму лягчэй адаптавацца да новых адукацый-
ных умоў. Аднак многія факты гісторыі Беларусі ў дадзеных 
дапаможніках разглядаюцца ў якасці ўжо вядомых і засвоеных 
студэнтамі яшчэ ў той час, калі яны былі школьнікамі. Зразумела, на 
самой справе гэта, як было сказана вышэй, не зусім так (а часам, і зусім 
не так).  

Аўтарам вучэбных дапаможнікаў і курсаў лекцый не заўжды 
ўдаецца пазбегнуць своеасаблівай псіхалагічнай пасткі: яны часам не 
суадносяць уласны ўзровень успрыняцця гістарычнай інфармацыі з 
узроўнем адрасатаў іх твораў – студэнтаў. У выніку тое, што для 
аўтараў з’яўляецца абсалютна зразумелым, можа ўяўляць пэўныя 
цяжкасці для студэнтаў. Безумоўна,  мы не заклікаем да празмернага 
спрашчэння тэкстаў, што можа прывесці да недапушчальнай 
прымітывізацыі. Ідэальным варыянтам было б дасягненне такога стану, 
пры якім структура тэкстаў была б рознаўзроўневай па ступені 
складанасці ўспрыняцця. Табліцы, графікі, схемы, у тым ліку картас-
хемы павінны заняць належнае масца ў дапаможніках. Аднак паколькі 
гэта – справа будучыні, спадзяемся, не такой ужо і далёкай, то і тут 
ёсць поле для дзейнасці выкладчыка ВНУ. 

Па нашых назіраннях, інфармацыя, мто змяшчаецца ў вучэбных 
дапаможніках, іншай вучэбнай літаратуры, успрымаецца студэнтамі-
першакурснікамі некрытычна. Ды і адкуль было ўзяцца гэтай 
крытычнасці, калі аўтарытэт падручніка ў школе не ставіўся пад сум-
ненне? Аднак тое, што прыдатнае для сярэдняй школы, не заўсёды ка-
рыснае ва ўніверсітэце. Нездарма ж мы, выкладчыкі, рэкамендуем сту-
дэнтам яшчэ і дадатковую літаратуру манаграфічнага характару. Зна-
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ёмства студэнтаў з рознымі поглядамі гісторыкаў неабходнае, паколькі 
яно хоць у пэўнай ступені дазваляе ім зразумець складанасць і 
супярэчлівасць гістарычнага працэсу.  

Безумоўна, такі падыход да спасціжэння гісторыі стварае 
цяжкасці для значнай часткі студэнтаў, арыентаванай на своеасаблівае 
“алгарытмічнае” ўспрыняцце інфармацыі па прынцыпе “так альбо не, і 
трэцяга не дадзена”. Цікава, што прадстаўнікі такога тыпу мыслення 
сустракаюцца не толькі на інжынерным факультэце, але і сярод буду-
чых педагогаў. Неаднаразова аўтару артыкула даводзілася 
выслухоўваць фразу “так у кніжцы напісана” (меўся на ўвазе вучэбны 
дапаможнік) з вуснаў студэнтаў, якія лічылі гэтую фразу найбольш 
пераканаўчым аргументам. У такім выпадку выкладчыку варта было б 
на семінарскіх занятках аддаваць перавагу пытанню “Чаму?”  і зада-
ваць яго часцей у параўнанні з традыцыйнымі пытаннямі “Што? Дзе? 
Калі?”  А вось чаго рабіць не варта – гэта патрабаваць ад суразмоўцаў 
абсалютнага супадзення іх поглядаў з поглядамі самаго выкладчыка, 
выяўленымі падчас лекцый і дыскусій на семінарах. Як ні парадак-
сальна гэта гучыць, але ў некаторых  сітуацыях (далёка не ва ўсіх!) 
свая думка, няхай сабе і вельмі спрэчная, значыць больш, чым 
механічнае паўтарэнне стэрэатыпных выказванняў. Урэшце, аўтарытэт 
выкладчыка як навукоўца і ягонае майстэрства лектара павінны ады-
граць ролю найбольш важкага аргумента ў дыскусіі. 

Трэба разгледзець яшчэ адзін аспект выбранай для аналізу праб-
лемы. Як вядома, прафесійныя навукоўцы ў апошні час з трывогай ад-
значаюць: “Часта чытач задавальняе свае патрэбы ў рознага роду 
шматлікіх падробках пад навуковыя працы, аўтары якіх выдаюць свае 
“адкрыцці” за ісціну, за праўду гісторыі. Зразумела, што разабрацца ў 
такіх “навуковых” адкрыццях непадрыхтаванаму гістарычна і 
палітычна чалавеку складана, а тым больш маладому, без дастатковых 
глыбокіх ведаў і пэўнага жыццёвага вопыту” [7, с. 3 – 4]. У яшчэ боль-
шай ступені дадзеная тэндэнцыя характэрная для тэлебачання і 
Інтэрнета, з якога, чым далей, тым больш ахвотна,  студэнты “жывяц-
ца” гістарычнай (альбо псеўдагістарычнай) інфармацыяй і раз-пораз 
спяшаюцца “абрадаваць” ёю выкладчыка. Як правіла, такія, з дазволу 
сказаць, “веды” з’яўляюцца вычварнай сумессю стэрэатыпаў 
гістарычнай свядомасці з бязглуздымі сенсацыямі. Што рабіць выклад-
чыку ў такой сітуацыі? Мабыць, цярпліва, тактоўна і аргументавана 
пераконваць у памылковасці пазіцыі тых  студэнтаў, якія аднекуль 
атрымалі інфармацыю вельмі сумніўнай якасці і з уласцівым юнацтву 
максімалізмам, захапіўшыся, прынялі яе на веру. 

Такім чынам, няспынны і плённы дыялог выкладчыка са 
студэнтамі на працягу лекцый, семінараў, індывідуальных кансульта-
цый у спалучэнні з уменнем арганізаваць самастойную работу 
студэнтаў з’яўляецца ўмовай паспяховага засваення імі гістарычнай 
інфармацыі. Трываласць яе засваення мае фундаментальнае значэнне ў 
працэсе выхавання грамадзяніна і патрыёта Рэспублікі Беларусь. 
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