
200 студэнтаў. Калектыў навукоўцаў імкнецца стварыць на факультэце журна- 
лістыкі такія ўмовы, каб усе юнакі і дзяўчаты, адораныя талентам мастацкага 
слова, маглі развіць яго за перыяд навучання ва універсітэце да высокага гра- 
мадзянскага гучання, стаць творцамі сучаснай беларускай культуры і фарма- 
ваць прагрэсіўную грамадскую думку Рэспублікі Беларусь на парозе новага 
стагоддзя.

А.П. СМАНЦАР

CTAH I ПРАБЛЕМЫ ПЕДАГАГІЧНАЙ НАВУКІ BA УНІВЕРСІТЭЦЕ

Анатоль Пятровіч Сманцар, доктар педагагічных навук, прафесар, 
правадзейньі член акадэміі адукацыі Беларусі.

Аўтар звыш 90 навуковых прац па праблемэх дыдактыкі сярэдняй і 
вышэйшай школы.

Развіццё педагагічнай навукі ў Рэспубліцы Беларусь 
фактычна пачалося з 1922 г., калі ў Беларускім дзяр- 
жаўным універсітэце была створана кафедра педагогікі і 
псіхалогіі. У 20-я гады на кафедры вяліся даследаванні 
ў некалькіх напрамках. Па-першае, для педагагічнай на- 
вукі таго часу важна было выявіць метадалагічныя ас- 
новы навукі наогул і педагогікі ў прыватнасці. Гэтыя да- 
следаванні вяліся пад кіраўніцтвам прафесара В.Н.Іва- 
ноўскага, які прачытаў курс лекцый па метадалогіі для 
студэнтаў педагагічнага факультэта і потым на аснове 

гэтых матэрыялаў падрыхтаваў і апублікаваў манаграфію "Метадалагічныя 
ўводзіны ў навуку і філасофію".

Другі напрамак вызначаўся распрацоўкай асобных аспектаў дыдактыкі, які 
курыраваў прафесар І.М.Салаўёў. Пад яго кіраўніцтвам даследаваліся пытанні 
праграмнага забеспячэння школ, прынцыпаў арганізацыі працэсу навучання ў 
розных тылах школ, выяўляліся асаблівасці кіравання школай, а таксама праб- 
лема ўстанаўлення сувязі тэорыі з практыкай, прыхільнікам якой быў лрафесар
І.М.Салаўёў. Ім падрыхтавана і выдадзена вялікая праца "Школа як прадмет 
навукі" (1925).

Трэці напрамак даследаванняў увязваўся з тэорыяй выхавання. Даследа- 
валіся пытанні развіцця асобы вучня, магчымасці і неабходнасці пакарання і 
заахвочвання вучняў, аб ролі піянерскай арганізацыі ў выхаваўчай рабоце, аб 
развіцці грамадска-карыснай працы і інш.

Прыемна адзначыць, што выкладчыкі далучалі студэнтаў да даследчыцкай 
работы праз секцыю педагагічных навук студэнцкага навуковага таварыства.

У 30-я гады кафедра ўдзельнічала ў вывучэнні стану ведаў вучняў па асноў- 
ных школьных прадметах І-га і ІІ-га канцэнтраў і ў выяўленні прычын нездаваль- 
няючай падрыхтоўкі вучняў па гэтых дысцыплінах, сярод якіх называліся -  ад- 
сутнасць стабільных падручнікаў па шэрагу прадметаў, нізкі метадычны ўзро- 
вень падрыхтоўкі настаўнікаў і інш., даследаваліся пытанні авалодвання настаў- 
нікамі тэхнікай педагагічнага працэсу (падрыхтоўка да ўрока, яго арганізацыя і 
правядзенне, вызначалася, якім павінен быць урок у новай школе), політэхніч- 
нага выхавання, абмяркоўваліся слрэчныя пытанні гэтай праблемы. Даследчыкі 
прыйшлі да заключэння, што "выхаванне, якое па форме з'яўляецца політэх- 
нічным, па зместу павінна быць тэхналагічным" (Камуністычнае выхаванне. 
1930. №1. C.37). Гэтыя праблемы сугучны з праблемамі сучаснай школы.

Новы этап развіцця педагагічнай навукі пачынаецца пасля Вялікай Айчыннай 
вайны. У 1946 г. была створана аб'яднаная кафедра педагогікі і псіхалогіі, якую 
ўзначаліў дацэнт Л.В.Шашкоў. Пад яго непасрэдным кіраўніцтвам даследава- 
ліся розныя аспекты дыдактыкі і тэорыі выхавання. Па выніках гэтых даследа- 
ванняў Л.В.Шашкоў апублікаваў шэраг артыкулаў, брашур і манаграфію "Асно- 
вы паспяховага навучання і выхавання навучэнцаў у савецкай школе" (1959). 
Публікацыі Л.В.Шашкова закранаюць змест адукацыі, працэс навучання, мета-
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ды вучэння, структуру ўрока, метады работы настаўнікаў, сувязь сям'і І школы. 
На аснове гэтых публікацый ён падрыхтаваў доктарскую дысертацыю "Дыдак- 
тычныя асновы навучання".

У 50-я гады ва універсітэце пачынаецца распрацоўка асобных пытанняў пе- 
дагогікі вышэйшай школы. Па гэтай праблематыцы была праведзена першая 
навукова-метадычная канферэнцыя. Асноўнымі праблемамі, якія абмяркоў- 
вэліся на гэтай канферэнцыі былі: вузаўская лекцыя, арганізацыя самастойнай 
работы студэнтаў, методыка правядзення семінарскіх і практычных заняткаў, 
кансультацый, метадычная работа кафедраў, кінафікацыя навучальнага працэ- 
су, арганізацыя работы кабінетаў. Гэтая канферэнцыя аказалася значнай падзе- 
яй у навукова-метадычным жыцці універсітэта. Яна спрыяла абагульненню на- 
вуковых напрацовак у розных падраздзяленнях, абмену вопытам навукова-ме- 
тадычнай работы ва універсітэце.

У 1964 г. кафедру педагогікі і псіхалогіі ўзначаліў член-карэспандэнт АПН 
СССР прафесар САУмрэйка. 3 яго дзейнасцю звязаны разгорнутыя кафедрай 
даследаванні розных пытанняў гісторыі педагогікі, дыдактыкі і тэорыі выха- 
вання. Ён фактычна з'яўляецца заснавальнікам беларускай школы даследчы- 
каў гісторыі народнай адукацыі і педагагічнай думкі Беларусі. У рамках гэтага 
агульнага напрамку вучнямі С.А.Умрэйкі даследаваліся пытанні гісторыі, прак- 
тыкі выхавання і навучання ў савецкай школе, пытанні гісторыі асветы і педага- 
гічнай думкі ў рэслубліцы. М.С.Мяцельскі вывучаў беларускую школу дарэвалю- 
цыйнага перыяду, З.М.ЦІток -  праблемы развіцця школы ў 1917-1926 гг., 
У.Н.Радзіёнаў прааналізаваў педагагічную дзейнасць Я.Коласа, В.І.Шыханцо- 
в а -  педагагічную дзейнасць М.Багдановіча, С.В.Лузгіна даследавала педагагіч- 
ньі друк Беларусі.

Выдатны педагог С.А.Умрэйка падрыхтаваў звыш ста навуковых прац па 
дыдактыцы, тэорыі і практыцы навучання і выхавання, гісторыі асветы і педага- 
гічнай думкі. Сярод іх манаграфія (у сааўтарстве з І.М.Ілюшыным) "Народная 
асвета ў Беларусі" (1957), другое дапоўненае выданне гэтай манаграфіі ўба- 
чыла свет у 1961 г., а таксама "Нарысы гісторыі народнай асветы і педагагічнай 
думкі ў Беларусі" (1968), галоўным рэдактарам і аўтарам трох раздзелаў якіх ён 
з'яўляўся.

Вялікая ўвага на кафедры ўдзялялася раслрацоўцы праблем політэхнічнага 
навучання, працоўнага выхавання. Гэтыя даследаванні праводзіліся пад кіраў- 
ніцтвам дацэнта М.У.ПІскунова. Ім былі апублікаваны манаграфіі "Політэхнічнае 
навучанне ў школе", "Вытворчае навучанне ў школе", "Навучанне і праца". Пра- 
цы М.У.ПІскунова дазволілі ўсебакова абгрунтаваць політэхнізм як прынцып ды- 
дактыкі, выявіць сацыяльна-педагагічную сутнасць усебаковага развіцця асобы. 
Ha аснове гэтых даследаванняў у 1975 г. М.У.ПІскуноў абараніў доктарскую ды
сертацыю "Сувязь навучання з працай як фактар усебаковага развіцця асобы 
вучняў (дыдактычныя асновы)".

У гэты ж час А.П.Сманцар вывучаў функцыі школьных вучэбных задач у на- 
вучанні ва ўмовах навукова-тэхнічнай рэвалюцыі. Ім апублікавана шэраг артыку- 
лаў, у якіх раскрываюцца тэарэтычныя і практычныя асновы выкарыстання ву
чэбных задач у навучанні.

Псіхолага-педагагічныя праблемы фарміравання вучнёўскага калектыву 
знайшлі адлюстраванне ў даследаванні М.А.Беразовіна. Ім распрацоўвалася 
тэма "Уплыў настаўніка на міжасобасныя ўзаемаадносіны вучняў пачатковай 
школы". Па гэтай праблеме ім напісана і апублікавана манаграфія "Калектыў і 
асоба", якая ў 1976 г. была выдадзена ў Балгарыі. У сааўтарстве з дацэнтам
А.П.Сманцарам ім напісаны дапаможнікі "Пераемнасць у навучанні матэматыцы 
ў сярэдняй і вышэйшай школе", "Выхаванне ў школьнікаў цікавасці да ведаў", 
"Пераемнасць у выхаванні навучэнскай моладзі".

Праблемы выхаваўчай работы ў школе і сям'і знайшлі адлюстраванне ў 
працах дацэнта У.П.Мешчаракова, якім апублікаваны шэраг работ, сярод якіх 
варта адзначыць "Выхаванне дзяцей у сям'і", "Сумесная работа школы, сям'і і 
грамадскасці", "Важнейшыя этапы развіцця выхавання і педагагічнай думкі".

Пытанні ваенна-патрыятычнага выхавання даследаваліся дацэнтам М.А.Бе- 
лавусавым. Назапашаныя матэрыялы па тэме дазволілі яму паспяхова абара- 
ніць доктарскую дысертацыю.

У публікацыях супрацоўнікаў кафедры таго часу аналізаваліся педагагічныя 
погляды Я.А.Каменскага, А.С.Макаранкі, К.Д.Ушынскага. У зборнік "А.С.Ма-
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каранка і сучаснасць" (1968) увайшлі публікацыі такіх супрацоўнікаў, як М.У.Пі- 
скуноў, З.М.ЦІток, М.А.Беразовін, М.С.Мяцельскі, Л.А.Савацеева. Тэарэтычную 
спадчыну Н.К.Крупскай і дзейнасць беларускіх брацкіх школ даследаваў дацэнт 
У.П.Мешчаракоў.

На кафедры разгарнулася вялікая работа па падрыхтоўцы навуковых кад- 
раў. Створаная ў 1965 г. пры ёй аспірантура рыхтуе спецыялістаў па тэорыі і 
гісторыі педагогікі.

У 70-я гады кафедру ўзначаліў прафесар М.У.ПІскуноў, які апублікаваў каля 
100 навуковых прац. У гэтыя гады прадаўжаліся распрацоўкі праблем педагогікі 
сярэдняй школы (політэхнічнае і праграміраванае навучанне, працоўнае выха- 
ванне, фарміраванне светапогляду вучняў і інш.), а таксама значна актывіза- 
валіся і паглыбіліся даследаванні па праблемах вышэйшай школы. Кафедра 
педагогікі паспяхова распрацоўвае праблемы выхавання студэнцкай моладзі і 
развіцця вузаўскай педагогікі. Вынікі гэтых даследаванняў знайшлі адлюстра- 
ванне ў манаграфіі "Арганізацыя вучэбнай працы студэнтаў". Гэта манаграфія 
апублікавана ў зборніку ЮНЕСКА "Вышэйшая адукацыя ў Еўропе" (1983).

Розныя аспекты педагогікі вышэйшай школы распрацоўвалі ў гэты перыяд 
супрацоўнікі кафедры. Дацэнт М.А.Беразовін распрацоўваў праблему міжасо- 
басных зносін і адаптацию першакурснікаў да навучання ў ВНУ, дацэнт
A.П.Сманцар -  пытанні пераемнасці ў навучанні школьнікаў і студэнтаў; дацэнт 
З.М.Ціток -  педагагічную накіраванасць прафарыентацыі студэнтаў універсітэта; 
дацэнт В.Г.Вашчаеў -  пытанні фарміравання светапогляду студэнцкай моладзі, 
дацэнт Л.А.Савацеева -  фарміраванне педагагічнага майстэрства ў студэнтаў 
універсітэта; дацэнт У.П.Мешчаракоў -  падрыхтоўку будучых настаўнікаў да вы- 
хаваўчай работы ў школе.

У другой палове 80-х гадоў кафедра пераходзіць да даследавання комп- 
лекснай тэмы "Сістэма павышэння педагагічнай накіраванасці ў падрыхтоўцы 
педагагічных кадраў ва ўмовах універсітэцкай адукацыі", што дазволіла выявіць 
і асэнсаваць розныя бакі падрыхтоўкі будучага настаўніка ва універсітэце (педа- 
гагічная і метадычная падрыхтоўка будучага настаўніка, падрыхтоўка яго да 
правядзення выхаваўчай работы ў школе). Гэтыя даследаванні дазволілі ка
федры арганізаваць сумесныя даследаванні з Іенскім універсітэтам (Германія), 
вынікам якіх з'явілася публікацыя зборніка сумесных прац "Актуальный прабле
мы вузаўскай і школьнай педагогікі".

У 90-я гады кафедра пачала даследаванні па комплекснай тэме "Шляхі 
павышэння прафесійнай падрыхтоўкі педагагічных кадраў з універсітэцкай аду- 
кацыяй", у якой разглядаюцца розныя аспекты гэтай праблемы. У 1995 г. гэтыя 
даследаванні завяршыліся і па іх выніках праведзена рэспубліканская навукова- 
практычная канферэнцыя. У зборнік матэрыялаў канферэнцыі ўвайшлі навуко
выя працы супрацоўнікаў кафедры: А.П.Сманцара "Пераемнасць у навучанні як 
важнейшая перадумова адаптацыі студэнтаў да ўмоў вучэбнай работы ў B НУ",
B.Л.Жук "Гуманізацыя і дэмакратызацыя адукацыйнага працэсу як важнейшы 
фактар падрыхтоўкі сучаснага настаўніка", Е.А.Канавальчык "Фарміраванне 
творчага стаўлення да зносін у студэнтаў педагагічных спецыяльнасцей універ- 
сітэта", В.М.Навумчыка "Эрганоміка як інструмент педагагічных інавацый", 
З.М.ЦІток "Падрыхтоўка студэнтаў да работы па прафарыентацыі школьнікаў", 
А.А.Сакаловай "Роля культурна-гістарычных ведаў у працэсе фарміравання 
светапогляду вучняў у сучаснай школе", І.Г.Ціханавай "Дэтэрмінацыя асобы 
будучага спецыяліста ва ўмовах шматузроўневай адукацыі".

Значнай падзеяй у жыцці кафедры 90-х гадоў з'явіліся абароны дзвюх 
доктарскіх дысертацыяў дацэнтамі В.М.Навумчыкам I А.П.Сманцарам.

Сёння ў тэматыцы даследаванняў кафедры асноўнае месца займаюць акту
альныя пытанні педагогікі, адным з якіх з'яўляецца пераемнасць у адукацыі. 
Укараненне навуковых дасягненняў у практыку вучэбнай работы ажыццяў- 
ляецца ў ходзе самога даследавання.

У наш час, калі ў вучэбным працэсе актыўна ўжываюцца тэхнічныя сродкі 
навучання, супрацоўнікі кафедры актыўна ўключыліся ў даследаванне магчы- 
масцей прымянення камп'ютэра ў педагагічным працэсе ВНУ (дацэнт М.Ф.Пас- 
нова).

Вялікую ролю ў далучэнні студэнтаў да педагагічнай навукі і ў павышэнні 
эфектыўнасці навучальна-выхаваўчага працэсу іграе іх удзел у рабоце секцый 
педагогікі на штогадовых студэнцкіх навуковых канферэнцыях. Імі кіруюць пра-
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фесар А.П.Сманцар, дацэнты З.М.Ціток, В.Л.Жук, Д.І.Пракоп'ева, ст.выкладчык
І.Г.ЦІханава і іншыя. Работы многіх студэнтаў, удзельнікаў рэспубліканскіх кон- 
курсаў, адзначаны ганаровымі медалямі і дыпломамі.

Далейшае ўдасканаленне педагагічнай падрыхтоўкі настаўнікаў ва ўмовах 
універсітэцкай адукацыі -  надзённая і доўгатэрміновая задача калектыву кафед
ры педагогікі.

Л.А. МУРЫНА

РЭФОРМА ФІЛАЛАГІЧНАЙ АДУКАЦЫІ Ў БЕЛДЗЯРЖУНІВЕРСІТЭЦЕ

Ларыса Аляксандраўна Мурына -  доктар педагагічных навук, 
прафесар, загадчыца кафедры рыторыкі і методыкі выкладання сла- 
вянскіх моў і літаратур філалагічнага факультэта БДУ. Аўтар больш за 
120 навуковых прац, у тым ліку 8 манаграфій, падручнікаў і вучэбных 
дапаможнікаў па актуальных лраблемах развіцця маўлення і яго куль
туры, рыторыцы, методыцы выкладання рускай мовы.

Сацыяльна-эканамічныя змены ў грамадстве, з о 
ление новых навучальных устаноў, альтэрнатыўных ты- 
павой агульнаадукацыйнай школе (гімназіі, ліцэі, калед- 
жы, вышэйшыя прафесійныя вучылішчы), запатрабава- 
лі эфектыўнага рэфармавання філалагічнай адукацыі ў 
Белдзяржуніверсітэце. Асноўнай задачай рэфармаван
ня з'яўляецца арыентацыя сістэмы адукацыі на сучас- 
ныя і перспектыўныя віды працоўнай дзейнасці.

Вырашэнне гэтай заданы абумовіла ўвядзенне новых спецыяльнасцей і спе- 
цыялізацый. 3 1992 г. на факультэце адкрыліся новыя аддзяленні: славянская 
філалогія, класічная філалогія, рамана-германская філалогія са спецыяліза- 
цыямі "беларуская мова і літаратура", "руская мова і літаратура", "рыторыка" і 
інш. Усё гэта запатрабавала адкрыцця новых кафедраў (класічнай філалогіі, 
славістыкі, рыторыкі і методыкі выкладання славянскіх моў і літаратур), карэк- 
ціроўкі вучэбнай дакументацыі, у тым ліку стварэння вучэбных планаў і праграм 
па новых слецыяльнасцях і спецыялізацыях, а таксама ўвядзення дынамічнай 
сістэмы выкладання, здольнай ажыццявіць навейшыя тэхналогіі навучання і 
школьную канцэпцыю асобасна-дзейнаснага падыходу да арганізацыі вучэбна- 
га працэсу.

Аналіз адукацыйных сістэм розных краін свету дазволіў выявіць шэраг зака- 
намернасцей: адаптацыя адукацыі да патрабаванняў грамадства; дыферэн- 
цыяцыя навучання (падрыхтоўка бакалаўраў і магістраў); індывідуалізацыя на- 
вучальнага працэсу з мэтай забеспячэння развіцця інтарэсаў і здольнасцей сту- 
дэнтаў; прафесійная арыентацыя, паглыбленае авалоданне пэўнымі вучэбнымі 
прадметамі.

Сусветная практыка адукацыі стала асновай рэфармавання філалагічнага 
факультэта БДУ. На вучоным савеце факультэта была прынята наступная 
структура шматузроўневай сістэмы вышэйшай філалагічнай адукацыі:

-  Першы (базавы) -  бакалаўрыят (4 гады, 8 семестраў навучання) завярша- 
ецца здачай дзяржаўных экзаменаў па асноўных дысцыплінах спецыяльнасці і 
прысваеннем акадэмічнай стулені "бакалаўр філалогіі";

-Д ругі: а) дыпламаваны слецыяліст па філалогіі (пяты год навучання), які за- 
вяршаецца здачай дзяржаўных экзаменаў па методыках выкладання дысцып- 
лін спецыяльнасці, абаронай дыпломнай працы і прысваеннем квалфікацыі ў 
адпаведнасці з абранай спецыяльнасцю, напрыклад: выкладчык лацінскай і 
грэчаскай мовы і літаратуры (дадаткова -  рускай мовы і літаратуры) і г.д.; б) ма- 
гістрат (пяты год навучання), які завяршаецца здачай дзяржаўных экзаменаў па 
методыках выкладання дысцыплін спецыяльнасці, абаронай магістэрскай пра
цы, прысваеннем другой акадэмічнай ступені -  "магістр філалогіі".

У прынятай структуры шматузроўневай філалагічнай адукацыі адсутнічае 
ўзровень няпоўнай вышэйшай адукацыі, які вылучаецца, як правіла, у шматуз- 
роўневай сістэме іншых напрамкаў. Гэта тлумачыцца спецыфікай навучання
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