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Праблемы павышэння эфектыўнасці навучан-
ня традыцыйным фундаментальным дысцыплінам 
вышэйшай школы набываюць асаблівую актуаль-
насць ва ўмовах выключнай запатрабаванасці 
практыка-арыен таванага навучання і неабходнасці 
выкарыс тання ў адукацыйным працэсе сучасных 
інфармацыйных тэхналогій. 

Арганізацыя адукацыйнага працэсу пры пад-
рых тоўцы філолага-славіста (выкладчыка белару
скай і рус кай мовы) у галіне спецыяльных ведаў па 
мове грун туецца на трох складніках: агульнатэарэ-
тычны блок (напрыклад, курсы «Уводзіны ў мова-
знаўства», «Агуль нае мовазнаўства»), гісторыка-
філалагічны блок (курсы «Стараславянская мова», 
«Гістарычная гра матыка беларускай (рускай) мо
вы», «Гісторыя бе ларускай (рускай) літаратурнай 
мовы») і шэраг дыс цыплін, прысвечаных непасрэд

на вывучэнню сучаснага стану канкрэтнай мовы, 
яе фанетыкі, гра фікі, марфалогіі, сінтаксісу, сты-
лістыкі. 

Скарачэнне тэрміну навучання з пяці гадоў да 
чатырох прывяло да перагляду колькасці гадзін, 
якія адводзіліся на вывучэнне розных дысцыплін 
у межах кожнага блока. Скарачэнне гадзін ад
былося ў межах кожнага моўнага курса, ад
нак найбольшыя страты зведалі лінгвістычныя 
дысцыпліны гісторыка-філалагічнага блока, па-
коль кі на змяншэн не іх аб’ёму паўплывала яшчэ 
адна аб’ектыўная пры чына: перад ВНУ на сёння 
вельмі востра стаіць задача арганізацыі практыка-
арыентаванага навучан ня, фарміравання ў студэнта 
якасных практычных прафесійных кампетэнцый. 
У школы ёсць запыт на кваліфікаванага настаўніка 
сучаснай мовы і літа ратуры – і ўстанова вышэйшай 
адукацыі абавязана знайсці эфектыўныя механізмы 
павышэння якасці прак тычнай падрыхтоўкі спе-
цыяліста. 

Аднак разумен не неабходнасці практыка-ары-
ен та ванага навучання павінна разумна спалучац
ца з усведам леннем важнасці сур’ёзнай фундамен
тальнай падрых тоўкі вы пускніка ВНУ, бо стац ь 
сапраўдным філолагам, спецыялістам, які комп лек с - 
 на разбіраецца ў моўных працэсах, немагчыма без 
грунтоўнай агульнатэарэтыч най і гісторыка-фі ла-
ла гічнай падрыхтоўкі. Паколькі скарачэнне гадзін 
не павінна ўплываць на якасць навучання, то перад 
вык ладчыкамі гэтых дысцыплін паўстала задача 
пошуку эфектыўных шляхоў данясення неаб ход най 
інфармацыі, развіцця патрэбных у межах кожнага 
з блокаў кампетэнцый.

Наш вопыт паказвае, што прымяненне дзей
насна- і асобасна-арыентаванага падыходаў, калі 
студэнт разумее, якім чынам атрыманыя ім ве
ды, уменні і навыкі спатрэбяцца ў прафесійнай 
дзейнасці, і сам выступае не толькі аб’ектам, але 
і суб’ектам навучальнага працэсу, спрыяе дасяг
ненню пастаўленай задачы. Акрамя таго, павы
шэнне эфектыўнасці і якасці выкладання дастатко
ва складаных традыцыйных філалагічных курсаў, 
інтэрактыўнасць і даступнасць іх засваення забя
спечваюцца магчыма сцямі выкарыстання сучас
ных інфармацыйных тэхналогій, дзякуючы якім 
студэнты могуць мець доступ да інфарма цыі ў лю
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бы час і ў любым месцы. Ва ўмовах абмежава-
най колькасці гадзін гэта дазваляе рацыянальна 
арганізаваць самастойную работу студэнтаў і ды
станцыйна кіраваць адукацыйным працэсам, а так
сама актывізаваць паза аўдыторную (пазакласную) 
выхаваўчую работу. 

Падчас правядзення лекцыйных заняткаў побач 
з традыцыйнымі метадамі навучання выка рыс тоў-
ваюцца інавацыйныя тэхналогіі, а таксама актыў-
ныя формы і метады, накіраваныя на засваенне ведаў 
у працэсе па знавальнай і практычнай дзейнасці. 
Фармат «перакуленай лекцыі» надзвычай актуаль
ны ў рэжы ме недахопу аўдыторных гадзін, паколькі 
дазваляе сканцэнтравацца на абмеркаванні самых 
цяжкіх і незразумелых пытанняў. Наяўнасць рас
працаванага ЭВМК не толькі забяспечвае агуль
надаступнасць інфармацыі, але і гарантуе яе на-
дзейнасць, паколькі студэнтам дастаткова няпроста 
самім арыентавацца ў выбары рэлевантных крыніц 
з прасторы інтэрнэту.

Курс «Стараславянская мова» традыцыйна лі-
чыў ся базавым для разумення моўных працэсаў ва 
ўсіх славян с кіх мовах. Як адзначаюць А. А. Каўрус 
і М. М. Круталевіч, ён забяспечвае «навуковае 
пазнан не мовы», з’яў ляецца «дзейсным сродкам па-
знання мовы на ўсіх этапах яе развіцця, у тым ліку – 
і яе сучаснага стану» [1, с. 9]. Мэта курса – даць 
звесткі пра старажытную кніжна-пісьмовую мову 
славян: яе сістэму (фанетычную, марфалагічную, 
сін так січную, лексічную) і культурную ролю 
ў гісторыі літаратурных моў славян. Задачы кур
са – пазнаёміць студэнтаў з асаблівасцямі развіцця 
пісьменства, крыніцамі кірыліцы і глаголіцы, гу
кавым і лічбавым значэннем літар, паступовымі 
зменамі, што адбываюцца ў кірыліцы, і новымі 
з’явамі, абумоўленымі ўздзеяннем усходнеславян
скай фанетычнай сістэмы (што прыводзіць да стра
ты гукавага значэння рэдукаваных галосных ь, ъ, 
супадзення ў вымаўленні [яця] і [э] і інш.). 

Адным з аспектаў вывучэння стараславянскіх 
тэкстаў з’яўляецца засваенне графічнай сістэмы 
ста ра  славянскай мовы ранняй эпохі, а таксама 
знаём ства са зменамі, што адбываюцца ў працэсе 
функцыянавання тэкстаў на розных землях, у пер
шую чар гу на ўсходнеславянскіх. Пры вывучэнні 
пісьмо вых помнікаў студэнты павінны засвоіць 
комплекс палеа графічных прыкмет, характэрных 
рукапісным і друка ваным кнігам у кожную эпоху, 
прасачыць асноўныя этапы развіцця пісьменства 
на славянскіх землях, за кана мернасці развіцця 
пісьмовых сістэм (у першую чаргу кірыліцы). 
У пэўнай ступені закранаецца сут насць і асноўныя 
прыёмы палеаграфічнага метаду аналізу пісьмовых 
крыніц, вывучаюцца змяненні аб рысаў літар, што 
звязана з імкненнем да паскарэння пра цэсу пісьма, 
спрашчэння напісання, акруглення эле ментаў, 
з’яўлення нахілу і інш. Пры аналізе старажыт-
ных пісьмовых помнікаў у дапаможніках па стара-

славянскай мове навукоўцы разглядаюць і такія 
палеаграфічныя асаблівасці, як памер старонак, пе
раплёт і абклад кніг і рукапісаў, упрыгожанні. Зна
чыць, вык ладчыкі павінны і на занятках адзначаць 
адметнасць тэкстаў.

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны сту
дэнт павінен ведаць гісторыю ўзнікнення першай 
славянскай азбукі, асаблівасці глаголіцы і кірыліцы, 
змяненні ў гісторыі развіцця літаратурных моў 
славян, разумець ролю стараславянскай мовы 
ў фарміраванні графіка-арфаграфічных традыцый 
ва ўсходнеславянскіх мовах.

Відавочна, што такая шматпланавасць і інфар-
мацыйная насычанасць курса ніяк не можа быць 
укла дзена ў адведзеныя на яго вывучэнне гадзіны 
(каля 30 лекцыйных і 20 практычных), таму нека
торыя аспекты (групоўка славянскіх моў, іх кла-
сі фікацыйныя асаблівасці, гістарычныя ўмовы 
ўзнік нення пісьменства на славянскіх землях) вар
та выно сіць на самастойнае вывучэнне, у фармат 
паза класных выхаваўчых мерапрыемстваў пры 
ўмове аг ляд нага азнаямлення з імі ў рамках курса 
«Уводзіны ў славянскую філалогію». 

У студэнтаў спецыяльнасці «Беларуская фі ла-
логія» ёсць курс «Беларуская палеаграфія», падчас 
якога адбы ваецца вывучэнне палеаграфічных асаб-
лівасцей тэкстаў, створаных на тэрыторыі Бела русі 
на бела рускай мове на кірыліцы, лацініцы, арабскім 
пісьмом. Аналізуюцца асноўныя тэндэнцыі ў раз-
віцці пісьмен ства на ўсходнеславянскіх землях 
розных часоў, да стат кова падрабязна разглядаюц
ца адметнасці ўста ва, паўустава, скорапісу, гра
мадзянскага пісьма, асаб лівасці беларускага ско-
рапісу ў параўнанні з мас коўскім, прасочваецца 
дру гі паўднёваславянскі ўплыў, яго адлюстраван
не ў помніках старабеларуска га пісьменства. У ме
жах гэтага курса можна закрануць асобныя аспекты 
графічнай сістэмы старасла вян скай мовы і акцэнта
ваць увагу на графічных і мас тацкіх асаблівасцях 
выданняў Ф. Скарыны, С. Буд нага, В. Цяпінскага, 
І. Фёдарава, «Статута ВКЛ 1588 г.» і іншых тага
часных выданняў. Студэнты спе цыяльнасці «Рус-
кая філалогія» такога курса не маюць, таму толькі 
на занятках па стараславянскай мо ве яны могуць 
пазнаёміцца з гісторыяй развіцця гра фічных сістэм 
на славянскіх землях, у тым ліку і бела рускіх.

Атрыманыя на першым курсе веды павінны 
стаць трывалым фундаментам для паспяхова
га вывучэння на старэйшых курсах дысцыплін 
«Гісторыя беларускай мовы» або «Гісторыя рускай 
мовы» (у залежнасці ад спецыяльнасці), сапраўды 
навуковага разумення сістэмы любой славянскай 
мовы, а не толькі беларускай ці рускай.

Пераклады кніг, зробленыя Кірылам, Мяфодзіем 
і іх вучнямі ў другой палове ІХ ст., не захаваліся. 
На сёння самыя раннія з вядомых нам тэкстаў да
туюцца Х–ХІ стст. Адны з іх напісаны глаголіцай, 
другія – кірыліцай. Па мове яны найбольш блізкія 
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да перакла даў братоў-місіянераў, з’яўляюцца іх 
раннімі копіямі. Больш познія тэксты паступова 
аддаляюцца ад іх як па моўных асаблівасцях, так 
і па графічных. У задачы вывучэння курса ста
раславянскай мовы ўваходзіць толькі азнаямлен-
не з графічнымі рысамі гла га лічных тэкстаў, ча
сам, мес цам іх стварэння і моў нымі асаблівасцямі. 
Усе глагалічныя помнікі (Ма рыінскае евангел
ле, Зографскае евангелле, Асе маніева (Ватыкан
скае) евангелле, Клоцаў зборнік, Сі найскі псалтыр, 
Сінайскі службоўнік, Охрыдскія ліст кі, Рыльскія 
лісткі, Баянскі палімпсест, Зографскі палімп сест), 
акрамя Кіеўскіх лісткоў, адносяцца да ХІ ст. 

Нягледзячы на пэўныя адметнасці, уласцівыя 
кожнаму тэксту (што абумоўлена месцам іх стварэн
ня, мовай арыгінала і роднай мовай перапісчыка), 
яны паслядоўна адлюстроўваюць стан стараславян
скай мовы да страты рэдукаваных, многія архаічныя 
рысы ў граматычным ладзе, фанетыцы і лексіцы. Да 
кірылічных тэкстаў, напісаных на стара славянскай 
мове, адно сяцца Астрамірава евангелле, Са вава 
кніга, Супраслеўскі (Супрасльскі) рукапіс, Хілан-
дарскія лісткі, Зографскія лісткі, Лісткі Ундоль
скага, Енінскі апостал. На кірыліцы ствараюцца 
новыя рэлігійныя тэксты і перапісваюцца са ста
ражытных арыгіналаў пісьмовыя помнікі і паз
ней, але яны адлюстроўваюць працэс узаемадзе
яння стараславянскай мовы з мясцовымі мовамі 
на розных узроўнях, таму прынята вылучаць мяс
цовыя зводы стараславянскай мовы, у тым ліку 
і царкоўнаславянскую мову, што распаўсюдзілася на 
ўсходнеславянскіх землях. Пры напісанні карыста
юцца старажытным уставам, які ха рак тарызуецца 
строгімі геаметрычнымі абрысамі літар, іх пра
парцыянальнасцю, перпендыкулярнымі радку 
вертыкальнымі элементамі літар і паралельнымі 
рад ку гарызантальнымі рысамі. Пры гэтым вер
тыкальныя рысы былі больш тоўстымі, а гарызан
тальныя – больш тонкімі. Нахіл адсутнічаў. Вы
хад за радок як верхніх, так і ніжніх частак літар 
амаль не дапускаўся, за выключэннем тых графем, 
напісанне якіх патрабавала гэтага, напрыклад, р, 
у і інш. Праме жак паміж літарамі і словамі быў ад
нолькавым. На пер гаменце відаць, што спачатку 
перапісчык праводзіў стылом радкі, разлінейваў 
ліст, фарміруючы квадраты, і толькі пасля чарнілам 
упісваў у квадраты (пазней – у прамавугольнікі) 
літары. Такім чынам, працэс пісьма быў вельмі ма
руднай працай, што патрабавала ад перапісчыка 
цярпення, старання, акуратнасці, во пыту. Кніга 
магла пісацца на працягу некалькіх месяцаў і нават 
гадоў. 

Сучасная беларуская і руская графіка вый шла 
з кіры лаўскага (стараславянскага) пісьма, таму 
гісторыя раз віцця графічнай сістэмы можа быць 
цікавай не толькі сту дэнтам-філолагам, але і ўсім 
карыстальнікам су час нага варыянта кірыліцы. Тэ
арэтычнае апісанне пра цэсу пісьма, афармлення 

рукапісаў, вывучэнне алфа віту, ліч бавага значэн
ня літар і іншых пытанняў, што стаяць на сты
ку стараславянскай мовы, гісторыі рус кай мо
вы, гісторыі беларускай мовы і палеаграфіі і якія 
з’яўляюцца асно вай для ажыццяўлення моўнага 
і палеаграфічнага ана лізу пісьмовай гістарычнай 
кры ніцы з улікам патэн цыяльна магчымых для 
пэўных эпох комплексаў палеа графічных прыкмет, 
немагчыма без канкрэтна-прак тычнага ўяўлення, 
без авалодання практычнымі ўмен  ня мі і навыкамі. 
Такое авалоданне най больш эфек тыўнае ў рэжы
ме дзейнаснага падыходу «навучыўся сам – наву
чы іншых», які найбольш поўна рэалізуецца падчас 
правядзення пазааўдыторнай выхаваўчай работы, 
звязанай з выкладаннем курса «Стара славянская 
мова».

На філалагічным факультэце Гродзенскага 
дзяр жаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы сіламі 
студэнтаў першага курса штогадова ладзяцца ме
рапрыемствы, прысвечаныя памяці стваральнікаў 
славянскай азбукі Кірыла і Мяфодзія [2]. Ад
ной з формаў засваення стараславянскай кі ры-
ліч най графікі падчас правядзення дзён славян-
ска га пісьменства з’яўляецца арганізацыя працы 
графічнай майстэрні, дзе найбольш спрактыкава
ныя студэнты вучаць усіх жадаючых пісаць сло
вы, фразеалагізмы, вя домыя выслоўі кірылічным 
уставам; паведамляюць пра змены, што адбыліся 
ў графічнай сістэме; паказваюць, як пішуцца эле
менты літар, затым самі літары, і расказваюць, як 
літары называліся ў стараславянскай мове. Ёсць 
магчымасць паўдзельнічаць у конкурсе стара-
славянскай каліграфіі і бліц-віктарыне. Такім чы
нам, кожны можа адчуць сябе ў ролі старажытна
га перапісчыка, пазнаёміцца з гісторыяй графічнай 
сістэмы і славянскага пісьменства. 

У 2018 г. у межах дзён славянскага пісьменства 
студэнты спецыяльнасці «Беларуская філалогія» Бу-
кіна Дар’я і Міхайлоўская Вольга адкрылі гра фіч-
ную майстэрню. Майстар-клас па напісанні ста ра-
жытных кірылічных графем праводзіла Вась ко ва 
Па ліна. Графічны конкурс «Прыгожа літары вы  во-
дзіць ён пяром» праходзіў у розных карпусах на ша-
га ўніверсітэта. Гас цям графічнай май стэр ні пра па-
ноўваліся два заданні на выбар: першае – напісаць 
фра зу «24 мая – дзень славянскага пісьмен ства» 
літарамі, сты лі за ва нымі пад старажытны ўстаў; дру
гое – напісаць старажытнымі літарамі самыя важныя 
для іх словы роднай мовы. У гэтым кон курсе з зада
вальненнем праверылі на практыцы свае здольнасці 
не толькі студэнты, але і вык лад чыкі, а таксама ін-
шыя супрацоўнікі ўніверсітэта. 

Безумоўна, правядзенне любога пазакласна-
га ме ра прыемства патрабуе часу і дадатко вай 
пад   рых тоўкі як з боку студэнтаў-філолагаў, так 
і вы к ладчыкаў. Аднак перанос задання ў па за  аў-
дыторную прастору матывуе студэнтаў, робіць 
пра  цэс навучання дынамічным і фарміруе ста ноў-
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чае стаў ленне да дысцыпліны. У да дзеным выпад-
ку мы маем справу з так званым «нефармальным 
наву чан нем», якое дазваляе рэарганізаваць наву-
чальную прастору і нават пашырыць яе межы, 
паколькі ўзнікаюць магчымасці ўзаемадзеяння са 
сту дэнтамі розных факультэтаў, а пры жаданні (су-
часныя сродкі камунікацыі гэта дазваляюць) – роз-
ных ВНУ.

Такім чынам, ва ўмовах вялікага аб’ёму выву-
чае мага матэрыялу і абмежаванай колькасці га  дзін 
выка рыстанне патэнцыялу выхаваўчых паза аў ды-
тор ных ме ра прыемстваў паказвае сваю вык люч  ную 
эфектыў насць пры засваенні не като рых тэматыч-
ных раздзелаў курсаў. Выступаючы ак тыў ны мі 
ўдзе ль  нікамі, арганізатарамі розных ме ра  прыем-
стваў, студэнты знаходзяцца ва ўмовах неаб ход на  сці 

актуа лізацыі і ўдасканалення сваіх ведаў, уменняў 
і навыкаў па канкрэтным прадмеце. Акрамя таго, 
пазааўдыторныя формы работы дазва ля юць рэалі-
заваць асобасна-арыентаваны падыход, раз  віваць 
крэатыўныя і арганізацыйна-дзейнасныя здольнасці 
студэнтаў, прымяняць атрыманыя веды на практы-
цы, у інтэрактыўным рэжыме. Усё гэта садзейнічае 
станоўчай матывацыі для вывучэння аб’ектыўна 
складаных дысцыплін тэарэтычнага і гісто рыка-
філалагічнага блокаў. 
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Анатацыя

Артыкул прысвечаны актуальнай для вышэйшай школы праблеме павышэння эфектыўнасці навучання традыцыйным 
фундаментальным дысцыплінам. Аўтары аналізуюць магчымасці пазаўадыторнай работы для актуалізацыі і ўдасканалення 
ведаў па стараславянскай мове і дзеляцца вопытам практычнага выкарыстання асобных яе формаў на філалагічным факультэ-
це Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы.

Abstract

The article is devoted to the relevant for higher school problem of the effective teaching of fundamental disciplines. The authors 
analyze the possibilities of extracurricular work for the actualization and improvement of Old Church Slavonic language. Some 
practical issuers on the organization of extracurricular events at the Faculty of Philology of Yanka Kupala State University of 
Grodno are given.


