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Таким	образом,	мы	привели	несколько	примеров,	как	трансформиро
валось	преподавание	специальных	дисциплин	журналистам	в	2019/2020	
учебном	году.	Пандемия	активизировала	«смешанное	обучение»,	про
веденные	занятия	показали	эффективность.	Тем	не	менее	считаем,	что	
без	очных	занятий,	включающих	непосредственное	участие	студентов	
в	 телерадиопроизводстве,	 полноценная	 подготовка	 специалистов	 для	
радио	и	телевидения	не	представляется	возможной.
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Метадычная	распрацоўка	стала	вынікам	працы	ў	якасці	выкладчы
ка	 дысцыпліны	 «Беларуская	 літаратура»	 на	 факультэце	 журналістыкі	
(2	курс,	3	семестр,	спецыяльнасць	«Журналістыка	(па	напрамках)»).
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Заданне	прапанавалася	ў	якасці	выніковага	праекта	па	дысцыпліне	
«Беларуская	літаратура»	(канец	ХІХ	–	пачатак	ХХ	стагоддзя)	некалькім	
групам	 студэнтаў	 2	 курса.	 Атрыманыя	 вынікі	 студэнты	 дэманстру
юць	 у	 творчай	 форме	 (у	 любым	 жанры	 журналістыкі	 або	 мастацкай	
літаратуры).	Заданне	выконвалася	ў	снежні	2019	г.,	таму	і	ў	назве	стаіць	
лічба	 «2019».	 Заданне	 застаецца	 ў	 якасці	 выніковай	 работы	па	 курсе,	
таму	кожны	год	лічба	будзе	мяняцца,	напрыклад,	у	снежні	бягучага	года	
назва	яго	будзе	гучаць	як	«Герой	беларускай	літаратуры	пачатку	ХХ	ста
годдзя:	адзін	дзень	у	2020	годзе».

Журналіст	працуе	«тут»	і	«зараз».	Чытач	жадае	атрымаць	самую	све
жую	інфармацыю	таксама	«тут»	і	«зараз».	А	тое,	што	адбывалася	колькі	
часу	 таму	 назад,	 –	 было	 даўно,	 таму	 не	 вельмі	 зразумела,	 а	 значыць,	
і	не	вельмі	цікава,	бо	адбывалася	не	зараз	і	не	з	намі.	Але	гэта	частка	
нашай	гісторыі,	пераствораная	мастацкімі	сродкамі	і	ўвасобленая	ў	тво
рах	пісьменнікаў.	І	наблізіць	яе	да	сучаснага	маладога	чалавека	можна	
толькі	ўключэннем	у	сучасны	кантэкст.	Таму	ў	якасці	эксперымента	сту
дэнтам	было	прапанавана	аргументавана	пафантазіраваць.	Трэба	было	
выбраць	героя	з	любога	твора	літаратуры	«нашаніўскага»	перыяду	(гэта	
тэксты,	якія	былі	напісаны	больш	за	100	гадоў	таму)	і	перамясціць	яго	
ў	 наш	час.	Як	 герой	 з	 пэўнымі	 рысамі	 характару,	 які	 ўзнік	 100	 гадоў	
таму,	будзе	весці	сябе	ў	ХХІ	стагоддзі,	у	нязвыклай	для	яго	рэальнасці,	
як	ён	будзе	дзейнічаць	у	адпаведнасці	з	логікай	разіцця	свайго	характару,	
рэалізаванай	пісьменнікам	у	вобразе?	Якога	выбраць	героя,	якія	задаць	
яму	пытанні,	якія	змадэляваць	абставіны,	як	спрагназаваць	яго	дзеянні,	
каб	былі	доказнымі	і	лагічнымі,	а	ілюстрацыя	гэтага	атрымалася	цікавая	
і	змястоўная?	Трэба	думаць.	Таму,	зразумела,	і	праекты	атрымаліся	роз
ныя:	былі	і	вельмі	схематычныя,	і	вельмі	цікавыя.

Змест распрацоўкі:
Асноўныя	 мэты:	 стварыць	 умовы	 для	 з’яўлення	 даследчага	 аду

кацыйнага	 прадукту,	 у	 якім	 студэнт	 можа	 самарэалізавацца	 –	 твор
чай	 работы,	 створанай	 у	 любым	 жанры	 журналістыкі	 або	 мастацкай	
літаратуры;	 арганізаваць	 абмеркаванне,	 якое	 садзейнічае	 развіццю	
навыкаў	самакрытыкі	і	крытычнага	мыслення.

Студэнты	 самі	 выбіраюць	 героя	 любога	 твора	 літаратуры	 азнача
нага	 перыяду	 (у	 нашым	 выпадку	 –	 «нашаніўскі»	 перыяд),	 улічваюць	
асаблівасці	 кантэксту,	 у	 якім	 праяўляецца	 яго	 развіццё,	 мадэлююць	
сітуацыю	з	сучаснага	жыцця	і	самастойна	прагназуюць	паводзіны	героя	
(які	ўжо	мае	пэўныя	рысы	характару,	закладзеныя	аўтарам	першаснага	
твора).
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Папярэдне	 на	 адукацыйным	 партале	 змяшчаецца	 заданне,	 якое	
павінен	выканаць	 студэнт.	Пасля	 студэнты	размяшчаюць	там	свае	ра
боты.	 Непасрэдна	 ў	 аўдыторыі	 адбываецца	 прэзентацыя	 атрыманага	
прадукту.	Студэнты	выступаюць	з	прэзентацыяй	(вусна	або	з	выкары
станнем	мультымедыйных	сродкаў):	распавядаюць	аб	асаблівасцях	ха
рактару	таго	літаратурнага	героя,	якога	яны	выбралі	для	перастварэн
ня	 ў	 сваёй	 рабоце,	 паказваюць,	 як	 вылучаныя	 асаблівасці	 характару	
ўдалося	рэалізаваць	у	створаных	тэкстах,	распавядаюць,	чаму	менавіта	
так,	а	не	інакш	дзейнічае	ў	іх	герой.	Аргументуюць,	чаму	менавіта	такі	
жанр	выбралі	для	рэалізацыі	свайго	праекта.	Пасля	выступоўцу	задаюц
ца	пытанні.

Крытэрыі	ацэньвання.	Максімум	–	10	балаў.
Крытэрыі:
	– 	40	%	–	арыгінальнасць	створанага	матэрыялу,
	– 	40	%	–	даследаванне	вывучаемага	феномена	з	розных	бакоў,
	– 	10	%	–	структураванасць	і	лагічнасць	выкладу,
	– 	10	%	–	пісьменнасць	выкладу,	адсутнасць	памылак.	
Прыклады	 студэнцкіх	 работ	 змешчаны	 ў	 часопісе	 «Маладосць»	

(№	10,	2020).	Заданне	размешчана	на	адукацыйным	партале	БДУ:	https://
edujourn.bsu.by/course/view.php?id=671,	 https://edujourn.bsu.by/course/
view.php?id=672,	 https://edujourn.bsu.by/course/view.php?id=673,	 https://
edujourn.bsu.by/course/view.php?id=204.
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В	работе	представлен	опыт	работы	с	иностранными	студентами,	изуча
ющими	 русский	 язык	 как	 иностранный,	 с	 использованием	 возможностей	
системы	поддержки	дистанционного	обучения	Moodle	на	примере	учебных	
курсов	обучения	«Русский	язык	как	иностранный	(общее	владение)»,	«Рус


