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6. ЭВОЛЮЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ: ИННОВАЦИИ И КЛАССИКА

ВЫВУЧЭННЕ БІЯГРАФІІ ПІСЫѴІЕННІКА: 
МЕТОДЫКА Ў САЦЫЯЛЬНЫМ КАНТЭКСЦЕ

А.І. Белая

УА «Баранавіцкі дзяржаўны універсітэт», г. Баранавічы, Беларусь

У сувязі са з’яўленнем стратэгіі і канцэпцыі мадэрнізацыі 
адукацыі, абумоўленай сучаснымі цывілізацыйнымі працэсамі, у 
педагогіку ўсё больш настойліва ўваходзіць паняцце кампетэнтнасці. 
Традыцыйны «ВУНаўскі» (веды, уменні, навыкі) падыход перастае 
задавальняць грамадства з той прычыны, што вузкапрадметныя веды, 
атрыманыя ў школе, не даюць выпускнікам магчымасці вырашэння 
многіх жыццёвых праблем. Аднак вытокі ўсялякай навацыі, у т.л. 
педагагічнай, карэняцца ў традыцыі.

«Калі прынцып творчай ініцыятывы не выспявае спакойна ў лоне 
даўніх традыцый, не напоены іх сілай, то ён застаецца ўнутрана 
бяссільным» [4, 126].

Традыцыя -  устойлівы механізм перадачы вопыту, які ўзнік у 
выніку шматразовай апрабацыі сацыяльнай практыкі. Адсюль мадэрн 
-  нейкая ступень абноўленасці традыцыі: абнаўленне ў кантэксце 
традыцыі ці пашырэнне кантэксту традыцыі. Суаднесенасць з 
традыцыяй мае на ўвазе яе перайманне або нават крытыку -  але не 
адмаўленне ад яе, не разрыў з ёю [1].

Прыведзеныя вышэй філасофскія высновы ў поўнай ступені 
выяўляюць дыялектыку эвалюцыйных і інавацыйных працэсаў.

У святле заяўленай праблемы параўнаем метадычныя падыходы да 
інтэрпрэтацыі жыццёвага шляху пісьменніка на ўроках беларускай 
літаратуры ў школе ў розныя перыяды жыцця грамадства. Дадзеная 
гісторыка-літаратурная з’ява пры адпаведнай арганізацыі выкладання 
прадмета спрыяе фарміраванню пазнавальных, сацыяльна- 
грамадзянскіх кампетэнцый асобы як «умение вырашаць праблемы ў 
пазнанні і вытлумачэнні з ’яў рэчаіснасці, ...ва ўзаемаадносінах людзей, 
у этычных нормах, ...эстэтычных ацэнках» (В.А. Болатаў, 
В.В. Серыкаў).

Намі ажыццёўлены аналіз асобных раздзелаў падручніка 
«Методыка літаратурнага чытання» (год выдання -  1956) з мэтай 
выявіць педагагічную традыцыю ў вывучэнні біяграфіі пісьменніка ў
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розныя перыяды развіцця грамадства, з улікам спецыфікі «сацыяльнага 
заказу».

«Развіццё мовы і мыслення, -  сцвярджае аўтар дапаможніка, -  
важная, але не галоўная задача вывучэння літаратуры» [3]. 
Камуністычнае выхаванне выступала асноўнай задачай, якой і былі 
падпарадкаваны прыватныя метадычныя мэты.

Адкінуўшы ўласцівую для часу стварэння дапаможніка 
палітычную фразеалогію, спынімся на ўласна педагагічных падыходах. 
Нельга адмаўляць таго, што «вывучэнне жыццёвага і творчага шляху 
пісьменніка мае вялікае адукацыйнае значэнне», вывучэнне біяграфіі 
дапамагае зразумець творчасць пісьменніка. Бясспрэчна, што «вялікае 
значэнне мае ўмелы адбор фактаў з жыцця пісьменніка». Аўтар 
падручніка ўпэўнены, што «не кожны факт... карысна ведаць вучням» 
[3, 90], і з гэтым цяжка было б не пагадзіцца, калі б для адбору фактаў 
не прапаноўвалася спрошчаная сацыялагізаваная схема, акрэсленая ў 
адпаведнасці з прыведзенымі вышэй выхаваўчымі задачамі.

Між тым сёння мы ўсведамляем, што «нам не пазбегнуць звароту 
да жыццёвых падрабязнасцей і дэталяў характару мастака... яго 
камунікатыўнага асяроддзя і спосабаў баўлення часу, калі перад намі 
паўстануць пытанні: чаму ў творах пераважае і вар’іруецца пэўны 
вобразны лад, чым растлумачыць нечаканыя змены стылю, вялікія 
перапынкі ў творчасці, як сумяшчаліся ў дадзенага мастака яго 
прызванне і здольнасці» [2, 367].

Розніца ў акрэсленых падыходах абумоўлена занядбаннем 
эстэтычнай функцыі літаратуры ў часы панавання вульгарнага 
сацыялагізму.

Уласцівым для гэтага перыяду з’яўляецца і непрыманне таго, што 
ў жыцці мастак можа прыходзіць у сутыкненне з нормай і законам 
(М. Бярдзяеў), «чэрпаць натхненне ў грахоўным, часта маральна 
небяспечным пажытку», які між тым «ніяк не характарызуе яго нутра, 
не ёсць матэрыял для ацэнкі якасцей яго душы. Нараджаецца 
мастацкая форма -  вынік... творчай апантанасці, напружанага 
інтэлектуальнага стану, "калі чапавек дужэйшы, разумнейшы, 
прыгажэйшы за сябе..."» (К. Бальмонт) [2, 364-365].

Велічынёй пастаяннай выступае ў біяграфіі пісьменніка працэс яго 
інтэлектуальнай эвалюцыі: любоў да кнігі, самаадукацыйная работа 
над кнігай, у выніку якой многія здолелі дасягнуць акадэмічных ведаў. 
Кампетэнцыі ў пазнавальнай сферы выступаюць перадумовай 
фарміравання сацыяльна-грамадзянскіх кампетэнцый.

Даволі актуальна гучыць тэзіс аб тым, што пісьменніка належыць 
прадставіць дзецям не як нешта звышнатуральнае, а як звычайнага
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здольнага чалавека, але з вельмі моцнай воляй і настойлівасцю ў 
працы... [З, 91].

Сучасныя даследчыкі, атрымаўшы магчымасць на ўвесь голас 
сцвярджаць аб сакральнай прыродзе таленту, упэўнены, што «гэта не 
адмяняе праблемы пошуку чалавечага, асобаснага пачатку мастака. Як 
бы ні падкрэслівалі боскую сілу яго дару, рэалізацыя яго звязана не 
толькі з нейкімі сіламі звонку нас, але і праз уключэнне ў шматмерны 
шэраг штодзённых пазамастацкіх адносін» [2, 358].

Вымушаны аддаць даніну часу, вызначаць адпаведна з яго 
ідэалагічнымі патрабаваннямі ролю літаратуры «ў пазнанні жыцця і ў 
класавай барацьбе», «выхоўваць моладзь на прыкладах самаадцанай 
барацьбы нашых пісьменнікаў... за камунізм», «пачуццё гордасці за 
вялікую дружбу... са старэйшым братам -  вялікім рускім народам», 
аўтар «Методыкі літаратурнага чытання» ўсё ж бачыць задачу 
вывучэння біяграфіі пісьменніка ў тым, што перад вучнямі павінен 
паўстаць вобраз жывога чалавека з лепшымі якасцямі, а не 
сацыялагічная схема. Само такое сцвярджэнне ў часы панавання 
сацыялагізаванага падыходу да эстэтычных з’яў сведчыць, сама менш, 
пра пэўнасць грамадзянскай пазіцыі вучонага-педагога.

Межы артыкула не дазваляюць усебакова інтэрпрэтаваць 
метадычную і сацыяльную значнасць феномена біяграфіі пісьменніка, 
аднак ажыццёўлены дыскурс дає падставы для наступных высноў: 
педагогіка (методыка) -  тая сфера грамадскага быцця і свядомасці, 
якая мабільна адказвае на выклік часу. Прыярытэтныя для той ці іншай 
эпохі педагагічныя погляды і метадычныя падыходы абумоўлены 
запатрабаванасцю ў фамадстве пэўнага тыпу асобы. Тып асобы- 
выканальніка фарміруецца ва ўмовах і сродкамі, якія несумяшчальныя 
з пазіцыямі развіваючага, асобасна-арыентаванага навучання, 
праблемнасцю, гуманізацыяй. Аднак і ў нетрах татальнай сацыяльнай 
заангажаванасці, як сведчаць прааналізаваныя намі крыніцы, існуюць 
прырода- і култьтураадпаведныя асновы, на якіх фунтуецца ўсякая 
інавацыйная, адукацыйная парадыгма.
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