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Алена БЕЛАЯ

Станаўленне асобы Ф. А. Бельскага
як вучонага!педагога

Калі б лёс быў больш літасцівы да гэтага чалавека, маг�
чыма, ён мог бы быць і маім настаўнікам. Прафесар Фама
Антонавіч Бельскі. Беларус. Руплівец на педагагічнай ніве
Украіны. Не па сваёй волі безупынны вандроўнік. Чалавек
сумлення, абавязку і гонару. Узіраюся ў аблічча на фота�
здымку. Высокі лоб. Валявы абрыс вуснаў. Засяроджана ссу�
нутыя бровы. Ва ўдумлівым позірку — глыбока схаваная
журба. Спалучэнне напружанай думкі і стрыманага пачуц�
ця. Партрэт чалавека і вучонага.

Часам кажуць, што інтэлігентам чалавек робіцца, маючы
за плячыма тры ўніверсітэты: уласны, бацькі і дзеда. На
жаль, не ўсё ў біяграфіі Ф. А. Бельскага вядома дакладна,
акрамя, аднак, таго, што яго дзед, Сільвестр Бельскі, быў
выпускніком Віленскага ўніверсітэта. Вылучаўся дапытлі�
васцю і веданнем некалькіх моў яго бацька Антон Бельскі,
які «разам з маці па невядомых прычынах… прыехаў у
Цімкавічы (былыя ўладанні князёў Радзівілаў), займаўся
перш за ўсё сельскай гаспадаркай…» [6, с. 27].

У лёсе Фамы Бельскага яскрава адбіліся многія ўласці�
выя часу і яго асяродку тэндэнцыі. На думку бацькі, адзі�
ны сын у сям’і павінен быў застацца працаваць на зямлі.
Аднак маці прытрымлівалася іншага меркавання. Паводле
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самастойнага жыцця напярэдадні Першай сусветнай вайны,
Ф. А. Бельскі не мог не быць уцягнены ў колаварот часу —
трапіў на Каўказскі фронт. «Аднак пра тое, як ваяваў “за
царя и отечество”, ён у савецкі час не згадваў, бо падобныя
звесткі маглі б яму каштаваць жыцця» [6, с. 5].

Дваццатыя гады ХХ стагоддзя, асабліва іх першая пало�
ва, характарызаваліся актыўнай рэалізацыяй нацыянальнай
палітыкі ў рэспубліках СССР, што заканамерна стварала
ўмовы для сацыяльнага аптымізму ў самых розных яго пра�
явах. Аб’ектыўныя сацыякультурныя тэндэнцыі стымуля�
валі асабовую творчую актыўнасць. Менавіта ў 1920�я гады
адбываецца станаўленне Ф. А. Бельскага як вучонага. Гэты
перыяд яго жыцця і дзейнасці звязаны з Данеччынай, гора�
дам Луганскам. У 1925 годзе яму было нададзена вучонае
званне прафесара. Вынік дзейнасці прафесара Бельскага ў
1926—1927 гг. — больш за дзесяць навуковых артыкулаў.
Публікацыі ў тагачаснай украінскай перыёдыцы мелі роз�
наскіраваны характар і ў цэлым вызначаліся тэарэтычнай,
метадычнай і практычнай каштоўнасцю. Спецыфікай рэгія�
нальных педагагічных выданняў было асвятленне праблем
адукацыі мясцовага ўзроўню, паведамленне пра розныя ме�
рапрыемствы і захады ў адукацыйнай сферы, у тым ліку па
павышэнні педагагічнай кваліфікацыі, арганізацыі асветы,
дзейнасці навучальных устаноў, навуковых структур. Як па�
казвае тэматыка і праблематыка публікацый Ф. А. Бельска�
га, ён выявіў сябе не толькі актыўным суб’ектам педагагіч�
най навукі, а і яе глыбока кампетэнтным, удумлівым лета�
пісцам. Побач з артыкуламі метадалагічнага характару з’яў�
ляецца і шэраг інфармацыйных, якія маюць несумненную
значнасць для гісторыкаў педагагічнай навукі і адукацыі:
«Вынікі працы за год Луганскай секцыі навуковых работні�
каў» (1926), «Два гады існавання Луганскай секцыі навуко�
вых работнікаў» (1927) і інш. Лейтматывам праходзіць дум�
ка пра неабходнасць вывучэння рэгіёна не толькі як адміні�
страцыйна�эканамічнай адзінкі, а і як гісторыка�культурнай
каштоўнасці. Так, у артыкуле «Мінулае нашага краю» (1928)
ставіцца праблема «педагагічнага значэння краязнаўчай ра�
боты для выхавання ў вучняў любові да роднага краю» [6, с. 22].
Не толькі на тэарэтычным узроўні, але і сваёй практычнай
дзейнасцю прафесар Бельскі настойліва, пераканальна

ўспамінаў, Варвара Фамінічна Бельская марыла аддаць сына ў
гімназію, каб ён змог потым атрымаць універсітэцкую адука�
цыю. Яе рашэнне пераважыла, у тым ліку і таму, што хлоп�
чык у дзяцінстве цяжка хварэў, а слабае здароўе не гарантава�
ла плённай працы ў сельскай гаспадарцы. Прагнозы вяскова�
га фельчара ўвогуле былі далёкія ад аптымізму. Доля хлапчу�
ка складвалася паводле народнай думкі: ці не на доўгі век, ці
будзе вялікі чалавек — што і спраўдзілася ў лепшы бок.

Фёдар Дастаеўскі пісаў, што прага адукацыі ёсць прага
амаль арыстакратычная. Маці Фамы Антонавіча вылучалася
не толькі прагрэсіўнымі поглядамі на будучыню свайго
сына, а і надзвычайнай патрабавальнасцю да сябе ў розных
жыццёвых варунках, што таксама ўласціва жанчыне шля�
хецкага саслоўя — і па духу, і па паходжанні. (І гэтую пат�
рабавальнасць і годнасць пазней засведчыць неаднойчы сам
Ф. А. Бельскі, цудоўна разумеючы ўласнае прызначэнне, як,
да прыкладу, у сітуацыі, калі нават пасля цяжкай аперацыі
ён не пагадзіўся пакінуць працу.)

Умовы выхавання ў сям’і, дзе шанаваліся кнігі, і грун�
тоўная адукацыя з’явіліся тым падмуркам, на якім адбыва�
лася далейшае станаўленне і фарміраванне асобы вучонага�
педагога. Калі чытаеш у біяграфічных матэрыялах згадку
пра тое, што ў бацькоўскай хаце Фаму�падлетка «захаплялі
сваімі ведамі адукаваныя госці�купцы» [6, с. 4], міжволі
ўзнікае паралель з паходжаннем і дзяцінствам славутага
Ф. Скарыны з Полацка: насуперак вульгарызаваным уяўлен�
ням пра купецтва, што склаліся і замацаваліся ў савецкі
час, гэта менавіта той сацыяльны асяродак, у якім ад стара�
даўніх часоў былі запатрабаваны веды і шырокі погляд на
свет, пры гэтым не толькі ў геаграфічным плане.

«Прафесар Бельскі менавіта з той інтэлігенцыі, якая ўсве�
дамляла сваю кроўную знітаванасць з народам і аддала яму
ўсе свае духоўныя сілы, творчую энергію, розум» [2, с. 3]. Так
пісаў пляменнік вучонага, дырэктар Руднянскай васьмігадо�
вай школы Анатоль Бельскі, адкрываючы нам на пачатку
1990�х гадоў забытае імя вучонага�педагога з Капыльшчыны.
І гэта канстатацыя відавочнага, сутнаснага, галоўнага ў асо�
бе Фамы Антонавіча Бельскага як інтэлігента і вучонага, у
чым пераконвае азнаямленне з яго біяграфічнымі звестка�
мі і фактамі. Як і ўсе, хто ўступіў на дарогу дарослага,Ре
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пісная заява вучонага з просьбай даць яму трохмесячную ка�
мандзіроўку ў Германію. Гэты дакумент з дапамогай загад�
чыцы архіва В. М. Харунжай і ўводзіцца намі ўпершыню ў
навуковы ўжытак.

Засяродзім увагу на асноўных момантах у заяве Ф. А. Бель�
скага (далей яна цытуецца ў нашым перакладзе ў адпавед�
насці са зместам арыгінала).

На пачатку заяўнік канстатуе, што задачы культурнага
будаўніцтва і адукацыі ў СССР патрабуюць вывучэння і вы�
карыстання ва ўмовах савецкай школы сучасных набыт�
каў педагагічнай думкі, як тэарэтычных, так і практычных.
Ф. А. Бельскі выказвае думку, што перадавой у гэтых адносі�
нах краінай Еўрапейскага кантынента з’яўляецца Нямеччы�
на. Таму перш за ўсё, лічыць прафесар, трэба вывучаць вопыт
нямецкіх вучоных�педагогаў, каб скарыстаць яго ў дзейнасці
савецкіх школьных устаноў, ад ВНУ да дзіцячых садкоў.
«Для вывучэння дасягненняў навуковай педагогікі… — піша
ў сваёй заяве Фама Антонавіч, — прашу даць мне навуко�
вую камандзіроўку ў Нямеччыну з 15.VІ да 15.ІХ.1928, дзе
я на працягу трох месяцаў буду вывучаць пытанні эксперы�
ментальнай дыдактыкі ў праф. Лая, педтэхнікі і псіха�
тэхнікі, эксперыментальнай педагогікі ў праф. Шульцэ. Ак�
рамя таго, для азнаямлення з педагагічнаю практыкаю маю
на мэце наведаць вядомыя школы Нямеччыны… паказаль�
ныя дзіцячыя садкі, пляцоўкі і да т. п. У часе знаходжання
за мяжой збіраюся вывучыць наступныя праблемы:

1) Арганізацыя заняткаў у школах розных тыпаў.
2) Віды і кантроль вывучэння вучэбнага матэрыялу.
3) Тэсціраванне і яго вынікі.
4) Комплексная сістэма за мяжой.
5) Прафесійны склад і адбор сярэдняй і вышэйшай школы.
6) Адоранасць і метады яе даследавання.
7) Вучэбныя планы і праграмы педВНУ і народных

школ.
8) Сучасны стан народнай адукацыі ў Нямеччыне» [1].
Акрамя таго, Ф. А. Бельскі планаваў азнаёміцца з вопы�

там нямецкіх школьных устаноў у матэрыяльных і гаспадар�
чых адносінах. Вынікі сваёй працы ён меўся скіраваць на
«паляпшэнне пастаноўкі педагагічнай працы» [1] перш за
ўсё ў навуковых і навучальных установах свайго рэгіёна.

зацвярджаў думку пра тое, што стварэнне і асваенне куль�
туры — гэта агульныя функцыі цэласнай супольнасці дзя�
цей і дарослых.

Папулярны на той час прынцып сувязі навучання з
жыццём у прафесійнай падрыхтоўцы будучых настаўнікаў
разглядаецца Ф. А. Бельскім не фармальна, пра што свед�
чаць артыкулы «Навукова�педагагічныя экскурсіі Данецка�
га інстытута народнай адукацыі» (1924), «Педагагічны му�
зей, яго арганізацыя і культурна�асветная дзейнасць»
(1926). Усведамленне таго, што прафесія настаўніка — адна
з першых па сваёй гуманістычнай значнасці, рухала да
асэнсавання педмузея як «гістарыёграфа асветы» ў пэўным
населеным пункце ці рэгіёне.

Адной з дамінантных пазіцый у навуковай спадчыне
Ф. А. Бельскага з’яўляецца праблема інавацыйнай арганіза�
цыі навуковай працы — праз яе выхад за межы спецыяль�
ных даследчых устаноў і стварэнне навуковых таварыстваў,
якія «аб’ядноўваюць навуковых і практычных работнікаў
розных галін вытворчасці» [6, с. 19]. Такая стратэгія дыкта�
валася, на думку вучонага, развіццём вытворчых сіл у Дан�
басе і ў цэлым у краіне. У 1927—1928 гг. выходзяць з дру�
ку тры артыкулы прафесара Бельскага з аналізам працэсу
ўзнікнення і развіцця «Навуковага таварыства на Данеччы�
не» (НТД), якое арганізацыйна аформілася ў 1926 г. Ён ад�
значае дасягненні ў працы НТД, не абмінае цяжкасці і па�
казвае шляхі іх пераадолення.

У шэрагу публікацый, прысвечаных прафесару Ф. А. Бель�
скаму, прысутнічаюць звесткі пра тое, што ў канцы 1920�х гг.
ён павінен быў паехаць у Германію, у творчую камандзіроў�
ку, каб вывучыць замежны педагагічны вопыт. Ужо гэты
факт гаворыць пра яго высокі статус у навуковым асяродку
Данецкага інстытута народнай адукацыі і Луганска ў цэлым.
Паездка за мяжу — на жаль ці на шчасце — не адбылася.
Як цяпер вядома, многія з тых, хто пабываў у Германіі, паз�
ней, у гады сталінскіх рэпрэсій, былі арыштаваны як «аген�
ты нямецкай разведкі». Як заўважана яшчэ старадаўнімі
мудрацамі, «побач з маёй вяршыняй строма мая расце». Пра
гэта ж сказаў і У. Караткевіч: «У вяршыні самых вялікіх
дрэў маланка заўсёды б’е…» У архіве Луганскага нацыяналь�
нага ўніверсітэта імя Тараса Шаўчэнкі захавалася машына�Ре
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А. П. Філіповіча, Т. П. Яталь і іншых, выклікала павагу вуч�
няў і бацькоў, няўхільна павялічвала аўтарытэт маладога
выкладчыка.

Самай першай публікацыяй Ф. А. Бельскага стаў арты�
кул паводле яго выступлення на Усерасійскім з’ездзе вы�
кладчыкаў рускай мовы і славеснасці «Аб вывучэнні кры�
тыкі» (1917), дзе выкладаюцца асновы методыкі ўключэння
крытычных артыкулаў у кантэкст вывучэння твораў рускай
класічнай літаратуры. Пачынаючы з гэтай друкаванай пра�
цы ён і далей клапаціўся пра арганізацыю і практычнае за�
беспячэнне адукацыйнага працэсу. Больш за тое, ён досыць
эфектыўна распрацоўваў канцэпцыю развіццёвага навучан�
ня, імкнучыся даць выкладчыку канкрэтныя метадычныя
рэкамендацыі і парады. У анатацыі да артыкула «Да пытан�
ня аб рэжыме эканоміі пры арганізацыі школьнай працы»
(1926) Фама Антонавіч адразу зазначае, што гэта, канечне ж,
пытанне не пра грашовыя зберажэнні, а пра навуковую арга�
нізацыю і рацыяналізацыю педагагічнай працы «ў канкрэт�
ных умовах жыцця», якія ў максімальнай ступені павінны
спрыяць «правільнаму выкарыстанню энергіі і ўвагі вучняў
на ўроках», а таксама аптымальнаму спалучэнню вучэбнай
дзейнасці з «разумнымі забавамі і адпачынкам» [6, с. 22].

Фармальна пачаткам нягод для сям’і Бельскіх лічыцца
«няўдалае», па словах самога Фамы Антонавіча, выступлен�
не на вучоным савеце Херсонскага інстытута народнай аду�
кацыі аб метадзе політэхнізацыі. Але аналіз яго навукова�
педагагічных поглядаў сведчыць пра больш небяспечнае для
тагачаснай сістэмы «іншадумства» вучонага, больш глыбо�
кую светапоглядную супярэчнасць, якую маглі разгледзець
пільныя ідэолагі і ахоўнікі тагачаснай дзяржаўнай сістэмы:
ён быў і заставаўся прыхільнікам варыятыўнага падыходу ў
навучанні, які прадугледжвае разнастайнасць школьных ус�
таноў і магчымасць іх выбару, існавання элітарнай адукацыі
як асаблівага тыпу і асяродку навучання, які забяспечвае
атрыманне высокага ўзроўню ведаў і адпаведнага выхавання
юных талентаў. Ураўноўванне, аднатыпная рэгламентацыя і
масавая стандартызацыя, якія прадугледжвалі супадзенне
мэт, думак, ладу жыцця, устаноўка на ўсярэдненасць хутка
запанавалі ў адукацыйнай палітыцы савецкага часу. У арты�
кулах «Арганізацыя школ для адораных дзяцей» (1927),

З гэтай жа мэтай прафесар Бельскі збіраўся прачытаць шэ�
раг лекцый на розныя тэмы «педагагічнага жыцця», надру�
каваць «некалькі артыкулаў па педагагічных пытаннях» [1].
У заяве таксама ёсць інфармацыя арганізацыйнага характару:
заўвага пра ўзгадненне дазволу на выезд з нямецкім консу�
лам у Харкаве і ўласнаручная прыпіска заяўніка: «Паколькі
паездка за мяжу каштуе вельмі дорага, прашу выдаткаваць
мне грашовую дапамогу ў памеры 150 карбаванцаў» [1].

Знаёмства са згаданым дакументам, які дайшоў да нас ад
самага пярэдадня рэпрэсій, выклікае надзвычай складаныя
пачуцці: хваляванне ад далучанасці да той эпохі праз пажаў�
целыя старонкі заявы, глыбокую павагу да руплівага і ад�
казнага, неабыякавага чалавека, якім паўстае ў сваіх грама�
дзянскіх клопатах заяўнік. Здзіўленне: нават праз такое
віртуальнае знаёмства адчуваецца фенаменальная здоль�
насць, уменне ўладальніка навуковых ведаў, прафесійнага і
жыццёвага вопыту не страціць аблічча нават за канонамі аф�
іцыйнага стылю. І горыч: колькі талентаў звялося… І ап�
тымізм: напісанае застаецца! І палёгку, што гэты дакумент
не стварыў, як у многіх і многіх вядомых сёння выпадках,
падставы для якога�небудзь абсурдна�трагічнага абвінавач�
вання… Хоць ужо толькі адна храналогія жыцця прафесара
Бельскага дае ўяўленне аб тым, у якіх няпростых умовах рэ�
алізоўваў вучоны свае даследчыцкія і педагагічныя памк�
ненні ды задачы. Складанасць грамадска�палітычных аб�
ставін і звязаны з гэтым маральна�псіхалагічны дыскам�
форт, пэўна, сталі найбольш важкімі прычынамі яго заўчас�
нага сыходу з жыцця.

Тое, што Ф. А. Бельскі скончыў у Слуцку гімназію і атры�
маў у Кіеўскім універсітэце грунтоўную філалагічную аду�
кацыю, было адной з умоў гуманітарнасці яго навуковага
мыслення. Ён цудоўна ўсведамляў значнасць падтрымкі та�
ленту, працы па развіцці творчых здольнасцей дзяцей. Яшчэ
ў Златапальскай гімназіі Бельскі выкладаў прыгожую сла�
веснасць, праводзіў заняткі па мастацкай дэкламацыі, а так�
сама арганізаваў літаратурны гурток, дзе рыхтаваліся інсцэ�
ніроўкі і ставіліся п’есы. З першых крокаў сваёй педагагіч�
най дзейнасці Фама Антонавіч выявіўся творчым педагогам,
уважлівым да дзіцячай індывідуальнасці, не шкадаваў улас�
ных сіл і часу для адораных навучэнцаў. Гэта, паводле згадакРе
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(1927). Як і іншыя яго сучаснікі, вучоны�педагог акцэнта�
ваў увагу на атрыманні настаўнікамі грунтоўнай агульнай
адукацыі, спецыяльных ведаў пра псіхафізічнае развіццё
дзіцяці і ўмовы яго фарміравання.

Фама Антонавіч Бельскі «быў перакананы, што настаўнік —
аснова ўсіх пачаткаў, чалавек, які ўласным прыкладам і ве�
дамі здольны выхаваць патрыятычную і глыбока культурную,
інтэлектуальную асобу» [6, с. 7], бачыў у педагогу дзейсны
ўзор грамадзянскасці. Вядомы факт: перамогу ў Другой су�
светнай вайне забяспечыла не толькі магутнасць савецкай
зброі, але і маральны дух чалавека, яго трываласць і нязлом�
насць. А ў гэтым вялікая заслуга і тагачаснай даваеннай
школы, якая здолела выхаваць Патрыёта і Грамадзяніна.
У артыкуле «Фронту культуры і асветы патрэбны высока�
кваліфікаваныя кадры настаўнікаў», напісаным у 1943 го�
дзе, прафесар Бельскі якраз і даводзіць выключную знач�
насць культуры і адукацыі для грамадства. Разам з тым ён
прыводзіць прыклады мужнасці, адвагі, геройства настаўні�
каў у барацьбе з фашыстамі на фронце і ў тыле ворага.

Педагагічным крэда Ф. А. Бельскага можа служыць на�
ступны тэзіс К. Д. Ушынскага: калі педагогіка хоча выха�
ваць чалавека ва ўсіх адносінах, то і ведаць яго яна павінна
ва ўсіх адносінах. Постаці вялікага педагога ва ўсёй яе
агульначалавечай значнасці прафесар Бельскі прысвяціў ар�
тыкул, напісаны ў 1946 годзе. Праз амаль усе яго працы
праходзіць думка пра неабходнасць вывучэння вучнёўскіх
здольнасцей, пра сістэматычнае назіранне і эксперымент, у
прыватнасці, у аспекце выяўлення арганізатараў з лідарскімі
якасцямі ў школьных групах навучэнцаў. У артыкуле «Вы�
яўленне арганізатараў у групе і вызначэнне арганізаванасці
групы» (1928), аналізуючы ход эксперыменту па вывучэнні
вучнёўскага самакіравання, ён засцерагаў: «Канстатуючы,
што стыхійна вылучаюцца падчас правядзення эксперымен�
ту нароўні з арганізатарамі і дэзарганізатары, мы спрабуем
адрозніць першых ад другіх, хоць яны шмат у якіх адносі�
нах маюць агульныя характэрныя рысы». Вучоны�педагог
спадзяваўся, што эксперымент паспрыяе знікненню ў тага�
часных школах прыкрых з’яў, калі часам «верхаводзяць асо�
бы не з добрымі арганізатарскімі ўменнямі, а з пасрэднымі,
ці часам і дэзарганізатары» [3, с. 56—57]. Цікавай і сучаснай

«Арганізацыя школ для звышадораных навучэнцаў» (1927)
прафесар Ф. А. Бельскі выступаў супраць асабовай уніфіка�
цыі, выказваў думку аб тым, што «зусім магчыма» стварэн�
не асаблівых школ для дзяцей, якія вылучаюцца «багаццем
псіхічных працэсаў і поспехамі ў засваенні ведаў» [6, с. 21].
Але ў савецкім грамадстве ўжо пачынала ўсталёўвацца па�
грозлівае перакананне ў перавазе народа над элітай. Між
тым, у адэкватным разуменні эліта — гэта супольнасць
прадстаўнікоў грамадства, найбольш выбітная па светапо�
глядзе, ведах, адукацыі, творчых здольнасцях. Вучоны�педа�
гог разумеў, што пазбаўленае эліты грамадства асуджана на
застой і хуткую пагібель. Гэтаму дэструктыўнаму стану ён
проціпастаўляе паняцце «культурная рэвалюцыя» і выказвае
надзвычай актуальную і сёння думку пра тое, што паско�
рыць ажыццяўленне «культурнай рэвалюцыі» дапамогуць
менавіта адораныя людзі, якія ўжо ў школе атрымаюць
«стымулы развіцця сваіх асаблівых талентаў» [6, с. 21]. Трэ�
ба толькі прадумаць адпаведную методыку і падабраць доб�
рых настаўнікаў, якія здолелі б рэалізаваць не толькі «ўты�
літарную» і «сацыяльную», але і «ідэальную» задачу — «вы�
клікаць да жыцця ўсё найлепшае, найкаштоўнейшае, што
ёсць у прыродзе чалавека, дзіцяці», для таго каб узвесці яго
з ніжэйшага, недасканалага стану да вышэйшага, даскана�
лага, узняць «на культурную вышыню» [4, с. 4—5].

Сярод актуальных праблем, якія асэнсоўваў прафесар
Ф. А. Бельскі, вылучалася пытанне аб прафесійнай падрыхтоў�
цы і ўдасканаленні педагагічнай дзейнасці настаўніка. Гэтае
пытанне было прадстаўлена ў шэрагу педагагічных канцэп�
цый 1920—1930�х гадоў, у тым ліку і ў працах Ф. А. Бель�
скага. Вучоны меў свой погляд на тое, як забяспечыць пра�
фесійны рост педагогаў, развіццё іх патэнцыялу і майстэр�
ства, пры гэтым ён аддаваў перавагу творчаму падыходу да
вырашэння метадычных і выхаваўчых задач. Дбаючы пра
ўдасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці настаўніцтва,
Ф. А. Бельскі лічыў аб’ектыўна неабходнай арганізацыю «се�
мінараў павышанага тыпу», аб чым гаворыцца ў аднаймен�
ным артыкуле, апублікаваным у 1927 годзе. Але не адмаў�
ляў ён і ролі суб’ектнасці ў павышэнні адукацыйнага ўзроў�
ню сваіх калег, што знайшло адлюстраванне ў змесце арты�
кула «Мэтанакіраванасць у самаадукацыі настаўніцтва»Ре
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(А. П. Філіповіч, Т. П. Яталь, У. Д. Зянько, Т. Ю. Анпілогава
і інш.), адзначалі такія яго асабовыя дамінанты, як прын�
цыповасць і патрабавальнасць, што, у сваю чаргу, спалучал�
іся з душэўнай далікатнасцю ў адносінах да людзей. Гэта і
дало падставы для наступнага абагульнення: «…Па прыз�
ванні ён быў апантаным педагогам, выдатным лектарам,
улюбёным у студэнцтва, свой прадмет» [6, с. 8]. Фама Анто�
навіч пакінуў пасля сябе не толькі навуковую спадчыну, але
і ўдзячную памяць, якая адгукнулася ва ўспамінах былых
вучняў і студэнтаў. Можна з упэўненасцю сцвяр�
джаць, што як выкладчык і лектар ён быў прафесіяналам са�
мага высокага ўзроўню, умеў стварыць у аўдыторыі камуні�
катыўную прастору, такі сацыяльна�асабовы кантэкст, у ме�
жах якога лягчэй арыентавацца, разумець сябе і іншых, вы�
носіць свой каштоўнасна матываваны «вердыкт» таму, што
спазнаеш і што адбываецца.

Прафесар Ф. А. Бельскі — педагог і вучоны ў адной асо�
бе. Яго прафесійнае станаўленне адбывалася паспяхова ме�
навіта па той прычыне, што ён арганічна спалучаў у сваёй
дзейнасці гэтыя дзве ролі, дзве функцыі: педагагічную і
даследчую, выступаючы перад студэнтамі і як вучоны, што
непасрэдна займаецца навукай, і як выкладчык, што пера�
дае атрыманыя навукова�педагагічныя веды. Сёння такая
дзейнасць у вышэйшай школе разглядаецца як надзвычай
плённая і перспектыўная: «У вышэйшай адукацыі надзвы�
чай важным з’яўляецца навуковы складнік, належны ўзро�
вень якога закліканы забяспечыць падрыхтоўку навукова�
педагагічных кадраў, сумяшчаючы вучэбна�выхаваўчы пра�
цэс з навуковай дзейнасцю» [5, с. 9].

Сфера навуковых зацікаўленняў Ф. А. Бельскага ў псіхо�
лага�педагагічнай сферы была шматаспектнай: тэорыя і
гісторыя педагогікі, развіццё і рэалізацыя творчых здольнас�
цей дзяцей у асобных школах, арганізацыя навуковай
працы, педагагічнае забеспячэнне вучэбнага працэсу, роля
краязнаўства ў выхаванні асобы, фарміраванне мараль�
най культуры старшакласнікаў і інш. Прафесар Бельскі быў
вучоным�даследчыкам шырокага дыяпазону з рознабаковы�
мі інтарэсамі. Сваімі працамі ён пазначаў наватарскія тэн�
дэнцыі ў развіцці педагагічнай навукі 1920 — пачатку
1930�х гг.

падаецца думка аб тым, што якасць сацыяльных навыкаў,
сацыяльная актыўнасць «не знаходзіцца ў непасрэднай за�
лежнасці ад узроўню адукацыі, а абумоўлена ўплывам
іншых фактараў» [6, с. 23].

Цікавілі Ф. А. Бельскага рэальная асоба настаўніка і яго
прафесійныя, маральныя, духоўныя якасці. Высновы аб пе�
дагагічным абліччы савецкага настаўніка зроблены вучоным
на аснове матэрыялаў даследчай, вопытнай працы, аналізу
яе вынікаў і абагульненняў. У аснову артыкула «Педагагіч�
ны воблік савецкага настаўніка» (1931) быў пакладзены эк�
сперымент, праведзены ў 19 школах Херсоншчыны.

Сучасная педагогіка і прыватныя методыкі апелююць да
многіх тагачасных набыткаў тэорыі і практыкі выхавання і
навучання. Працуючы ў рэчышчы сучасных яму тэндэнцый,
Ф. А. Бельскі разумеў меру так званай інфармацыйнай ад�
казнасці, як даследчык крытычна ацэньваў дыдактычныя
магчымасці прапанаваных падыходаў, чым можа служыць
яго пазіцыя адносна метаду політэхнізацыі ці распаўсюджа�
нага на той час тэсціравання. У артыкуле «Тэсціраванне і
ацэнка паспяховасці навучэнцаў» (1926) ён разглядае тэст,
з аднаго боку, як «адзін са спосабаў уліку засваення адука�
цыйнага матэрыялу кожным студэнтам», а з другога —
ставіць задачу «дыферэнцаванага ўліку паспяховасці наву�
чэнцаў у вышэйшай школе…» [6, с. 18].

Шырокі погляд на свет і грамадства — наколькі ён мог
выявіцца ў педагагічных працах у той час — не выключаў
цікавасці і ўвагі вучонага да канкрэтна�практычных, пры�
ватных пытанняў навучання ў сярэдняй школе і ВНУ: ці то
гэта было пытанне пра авалоданне тэхнікай вылічэнняў, ці
пра арганізацыю падрыхтоўкі да заліковай сесіі, ці наладж�
ванне студэнцкай педагагічнай практыкі. Безумоўна, не
абыходзілася і без пэўнай ідэалагічнай заангажаванасці: у
артыкуле Ф. А. Бельскага пра методыку арганізацыі педага�
гічнай практыкі «падкрэсліваецца неабходнасць… спалучэн�
ня выкладання студэнтамі асобных дысцыплін… з правя�
дзеннем палітыка�асветнай працы сярод насельніцтва і баць�
коў навучэнцаў» [6, с. 25]. Як сказаў класік, быў час, быў
век, была эпоха…

Людзі, што блізка ведалі прафесара Ф. А. Бельскага, кантак�
тавалі з ім ці вывучалі яго дзейнасць па архіўных матэрыялахРе
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



78 79

Літаратура

1. Архіў Луганскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Тараса
Шаўчэнкі. — Ф. Р�416. — Воп. 1�л. — Адз. зах. 26. — С. 111,
111зв.

2. Бельскі, А. «З усімі правамі і перавагамі…» / А. Бельскі //
Настаўн. газ. — 1991. — 30 студз.

3. Бєльський, Ф. Виявлення організаторів у групі та вимірю�
вання організованості групи / Ф. Бєльський // Праці наукового
товариства на Донеччині: наук. зб. — Луганськ, 1928. — Т. 1. —
С. 39—57.

4. Бєльский, Ф. Педагогіка як наука: (до питання про мето�
дологію педагогіки) / Ф. Бєльський. — Луганськ, 1929. — 16 с.

5. Кремень, В. Г. Освіта і наука в України — інноваційні ас�
пекти: Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. Кремень. —
Київ: Грамота, 2005. — 448 с.

6. Прафесар Фама Антонавіч Бельскі = Профессор Фома Ан�
тонович Бельский / уклад. А. І. Бельскі. — Мінск: Энцыклапе�
дыкс, 2002. — 38 с.

Алесь БЕЛЬСКІ, Яўген БЕЛЬСКІ

Прафесар Ф. А. Бельскі
як адзін з пачынальнікаў

краязнаўчага руху на Луганшчыне
(дзейнасць і погляды)

Сёння назіраецца адраджэнне цікавасці да гісторыі свайго
роду, роднага кутка, пэўнага рэгіёна, зямлі бацькоў і продкаў.
Рэгіяналізацыя — пазнанне сябе ў далучанасці да мінулага
радзімы, яе традыцый і духоўнай спадчыны — тэндэнцыя, ха�
рактэрная для літаратурнай адукацыі як у сучаснай Беларусі,
так і ва Украіне. Відавочна, ёсць патрэба ў ведах пра гісторыю
і культуру роднага краю, той мясцовасці, дзе мы «нарадзіліся
і ўскормлены з ласкі Божай» [5, с. 45]. Краязнаўства ад сама�
га свайго пачатку дапамагала прайсці школу радзімазнаўства,
закладвала глыбокія асновы індывідуальнай памяці.Ре
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