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Bondarovitch E. N., Natarova E. E.
the formatIon of eCologICal Culture of StudentS through reSearCh aCtIvIty  

(on the eXamPle the Study of ProPertIeS of mIneralS)

Research activity plays an important role in the environmental education of the younger generation. It attaches to 
the protection of the environment, it contributes to the formation of ecological culture and outlook through practical 
activities.
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Cold dark matter PuZZle
Amongst the natural sciences only Physics pretends to the role of all-embracing discipline because its investigation 

subject is the Universe on the whole. Physics enables a unified approach to all objects of the Universe from the elementa-
ry particles which constitute atoms to giant astronomical structures. Possibilities to develop the first realistic models for 
the Universe evolution have been opened only with breakthrough in a theory of elementary particles because this theory 
provides the principal way to cognition of the Nature laws. Particular latest discoveries in elementary particle physics 
enable one to describe all the natural phenomena within the scope of a unified descriptive scheme and hence to relate the 
macrocosm, where the galaxies and their aggregations are scattered like scarce particles of dust, and microcosm of ele-
mentary particles. Elementary particle physics, or high energy physics, is the study of the fundamental building blocks 
of the universe. The left-right symmetric model predicts the existence of the heavy neutrinos Nl which are the partners of 
the ordinary neutrino on the see-saw mechanism. It is shown that Nl could be candidates on weakly interacting massive 
particles which consist of the cold dark matter. In particle physics and astrophysics, weakly interacting massive particles, 
or WIMPs, are among the last hypothetical particle physics candidates for dark matter. Although the existence of WIMPs 
in nature is hypothetical at this point, it would resolve a number of astrophysical and cosmological problems related to 
dark matter. There is near consensus today among astronomers that most of the mass in the Universe is dark. Simulations 
of a universe full of cold dark matter produce galaxy distributions that are roughly similar to what is observed.

Бояркин О. М., Спасибенко Е. Ю., Правко М. А.
Загадка холодноЙ темноЙ материи

Лево-право симметричная модель предсказывает существование тяжелых нейтрино Nl, которые являются 
партнерами обычного нейтрино по механизму «see-saw». Nl может являться кандидатом на слабо взаимодей-
ствующие массивные частицы, которые состоят из холодной темной материи.
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к вопроСУ о методах преподавания  
в интереСах УСтоЙчивого раЗвития

Перед высшим образованием Республики Беларусь сегодня стоит сложная задача. Современный мир тре-
бует смены парадигм образования и переориентации его на воспитание личности, которая воспринимает мир 
через принципы устойчивого развития. Новой парадигме образования будет соответствовать развитие у сту-
дентов креативности, а также способностей самостоятельно приобретать знания, умения внедрять в практику 
инновации и нести за них ответственность.

Образование устойчивого развития включает в себя отражение принципов устойчивого развития в учебных 
курсах, программах и учебных изданиях, повышение роли интегрированных дисциплин и междисциплинарных 
знаний, развитие системного мировоззрения, критического мышления, воспитание нравственности и активной 
гражданской позиции, обучение здоровому образу жизни, экономному потреблению.

Для Беларуси стратегически важной задачей является формирование системы образования отвечающей 
современной постиндустриальной цивилизации. Создание подобной системы образования невозможно без вне-
дрения новых методов обучения, которые будут способствовать личностному росту преподавателя и учащихся, 
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нацелены на развитие интуиции, навыков использования лучших практик, передовых информационных техно-
логий, применение методов системного анализа и системной динамики.

Образование устойчивого развития предпочтение отдаёт использованию технологий личностно-ориенти-
рованного обучения: метод проектов, технологию конференций однородных групп, «интеллектуального кон-
вейера», метод кейса. «Новые» методы преподавания в интересах устойчивого развития помимо формирования 
экологического мировоззрения человека и личностного подхода должны способствовать приобретению навыков 
коллективного обучения и сотрудничества, выбора и принятия решений, для формирования которых целесоо-
бразно использовать технологии круглого стола, дебаты, «мозговой штурм» и др.

Таким образом, образование устойчивого развития требует новых подходов к обучению, которые бы спо-
собствовали развитию способностей у учащихся самостоятельно приобретать знания, а также качеств, позволя-
ющих прогнозировать ход событий в будущем и совместно принимать решения. 

Vasilenka A. Yu.
the queStIon of methodS of teaChIng for SuStaInable develoPment

Education for sustainable development requires new approaches to learning. It should facilitate the develop-
ment of students’ skills to acquire knowledge independently, predict the course of events in the future and make 
decisions together.
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ФармІраванне экалагІчнаЙ кУлЬтУры ШколЬнІкаЎ 
СродкамІ прадмета «беларУСкая лІтаратУра»

Імклівы рост эканамічнага дабрабыту чалавецтва звязаны з неабмежаваным выкарыстаннем прырод-
ных рэсурсаў, што стала вынікам парушэння многіх прыродных біясферных працэсаў. Сучасныя погляды на 
ўзаемаадносіны прыроды і грамадства выражаюцца ў форме абсалютнай непазбежнасці пошуку шляхоў за-
хавання жыцця на Зямлі. Папярэджванне агульнапланетнага крызісу і захаванне чалавецтва заключаецца 
ў фарміраванні асобы з экалагічным мысленнем і экалагічнай культурай. 

Вучэбны прадмет «Беларуская літаратура» – адзін з прадметаў, з дапамогай якіх рэалізуецца галоўная мэта 
навучання і выхавання: фарміраванне гарманічнай асобы, здольнай усведамляць ролю маралі, этыкі ў асабістым 
і грамадскім жыцці, адчуваць і ацэньваць прыгожае. Спецыфіка літаратуры як прадмета навучання заключаецца 
ў тым, што  яна не проста дае вучням разнастайныя веды і ўяўленні пра прыроду і месца ў ёй чалавека, але і  ву-
чыць асэнсоўваць праблемы ўзаемаадносін чалавека і прыроды на прыкладах літаратурных твораў беларускіх 
пісьменнікаў. Знаёмячыся з літаратурнымі героямі, вучні праецыруюць пазнанае на сябе і такім чынам у іх 
фарміруюцца ўласныя адносіны да неабдуманых узаемаадносін чалавека з прыродай, і, што найбольш важна, 
фарміруецца ўсведамленне адказнасці за свае ўласныя паводзіны, жаданне прыносіць карысць нашай роднай зямлі. 

На ўроках беларускай літаратуры ўздымаюцца важныя экалагічныя  праблемы сучаснасці: спусташэнне 
прыроды, жорсткасць і сквапнасць людзей у адносінах да жывёл і раслін, страта чалавекам пачуцця адказнасці 
за лёс усяго жывога на Зямлі. 

Безумоўна, найбольшая колькасць мастацкіх твораў прысвечана паэтызацыі прыгажосці родных мясцін, 
роднай прыроды (вершы «Падаюць сняжынкі» (П. Трус), «Ручэй» (Я. Колас), “Сармацкае кадзіла» (П. Пан-
чанка), апавяданні «Песня ляснога жаваранка» (Я. Колас) і многія іншыя). Але другая катэгорыя мастацкіх 
твораў прысвечана аналізу праблем і канфліктаў паміж літаратурнымі героямі і прыродай (апавяданні «Алені» 
(І. Пташнікаў), «Стары бабёр» (А. Жук), «Багіра» (Я. Маўр). Шырока прадстаўлена чарнобыльская тэма ў тво-
рах Б. Сачанкі, Л. Левановіча, Я. Сіпакова, М. Башлакова і іншых аўтараў.  Вучэбнай праграмай па беларускай 
літаратуры на вывучэнне твораў экалагаічнай тэматыкі прадугледжана пэўная колькасць гадзін у кожным класе. 

Для павышэння ўзроўню экалагічнай культуры вучняў ў кабінеце беларускай мовы і літаратуры створа-
на экалагічная зона, дзе размешчаны творы беларускіх пісьменнікаў і паэтаў на экалагічную тэму, карціны 
беларускіх і рускіх мастакоў, энцыклапедыі, розныя часопісы, у якіх змешчаны артыкулы пра флору і фауну на-
шай планеты, наборы паштовак з выявамі раслін і жывёл, занесеных у Чырвоную кнігу Беларусі. У экалагічнай 
зоне кабінета  размяшчаюцца  таксама малюнкі, вершы, сачыненні вучняў.

Мэты і задачы літаратурнай адукацыі на сучасным этапе развіцця школы скіраваныя на выхаванне чалавека 
з глыбокім гуманістычным светапоглядам, з гатоўнасцю жыць  ў гармоніі з прыродай і захоўваць яе багацці для 
будучых пакаленняў. 


