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(некаторыя праблемм выкладання)

Выкладанне гісторыі Беларусі ў БДУ у розныя перыяды яго існавання 
складвалася па-рознаму, але, на жаль, болып за ўсё працэс гэты развіваўся 
драматычна, не адпавядаючы патрабаванням часу і неабходнасці фарміра- 
вання ізахавання пачуцця надыянальнай годнасці і свядомасці беларускага 
народа. Няма сумненняў, што такія адносіны да вывучэння роднай гісторыі 
аказалі рашаючы ўплыў на заняпад нацыянальнага моўна-культурнага 
стану ў рэспубліцы.

Выключэннем з гэтага шляху развіцця былі, бадай, толькі 20-я гг., якія 
сталі надзвычай спрыяльным часам для даследавання і прапаганды бела- 
рускай культуры, мовы, гісторыі. Рэспубліка ішла па шляху нацыяналь- 
на-культурнага будаўнідтва, актыўна ажыццяўляла беларусізацыю. У та- 
кіх абставінах ва універсітэцкай адукацыі пачэснае месца занялі такія 
дысцыпліны, як гісторыя Беларусі, гісторыя народнай гаспадаркі БССР, 
гісторыя рускага і беларускага права. Болып таго, лічылася абавязковым 
выкладанне гісторыі Беларусі ва ўсіх ВНУ і тэхнікумах, пачынаўся прадэс 
пераходу да выкладання яе толькі на беларускай мове. Прыклад у гэтым 
паказваў першы рэктар БДУ У. I. Пічэта (па бацьку — серб, а па маці — 
украінец), які ў 42 гады дасканала авалодаў беларускай мовай: чытаў на ёй 
лекцыі і пісаў працы.

Вядома, нельга сказаць, што тады ў выкладанні гісторыі Беларусі, як і 
ў беларускай гістарычнай навуцы, усё было беспамылкова і надежным 
чынам выражана. Але адно несумненна — маладая сістэма гістарычнай 
адукацыі шукала і знаходзіла правільныя шляхі. Гэты ў многім плённы 
пошук быў перапынены ў 30-я гг. Перш за ўсё гэта праяўлялася ў тым, што 
з’явы надыянальна-культурнага жыцця сталі афіцыйна трактавацца як 
нацыянал-дэмакратызм, прыроўнены ў хуткім часе да фашызму з усімі 
зыходзячымі адсюль вынікамі. У гэтых умовах нацыянальная гісторыя не 
магла займаць ключавога месца ў сістэме асветы рэспублікі, не кажучы ўжо 
пра вульгарна-сацыялагічнае скажэнне і выпустошванне яе палітычнага і 
культурнага зместу. Склаліся ўмовы, пры якіх гістарычная адукацыя на- 
огул была пастаўлена перад абавязковай задачей ідэалагічнага абгрунта- 
вання існаваўшага ладу і крытыкі ўсіх палітычных плыняў і тэорый, што 
супрадьстаялі марксізму-ленінізму, ді не адпавядалі яму ў найбольш пры- 
нцыповых палажэннях. Адыход ад гэтай задачы разглядаўся як спаўзанне 
на буржуазный ці, ў лепшым выпадку, на рэфармісцкія пазідыі.

У пасляваенны час, пры фарсіраванні курсу на зліццё народаў і моў, 
нацыянальная гісторыя лічылдся нечым часовым і неперспектыўным. 
Дастаткова прыгадаць, што да 1981 г. не было нават адпаведнага навуча- 
льнага дапаможніка для студэнтаў, дзесядігоддзямі не выдаваліся прагра-
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мы, зусім не ствараліся гістарычныя карты і многія іншыя сродкі нагля- 
днасці. У першай палове 70-х гг., напрыклад, гісторыя БССР на гістарыч- 
ным факультэце БДУ выкладалася толькі два семестры. 3 іншых 
факультэтаў гэты курс захаваўся толькі на філалагічным.

Аб’ём гадзін, адведзеных на гэту дысцыпліну там, дзе яна захоўвалася, 
не даваў магчымасці студэнтам авалодаць нашай багатай спадчынай, асаб- 
ліва, калі ўлічыць характэрную для ўсёй савецкай сістэмы гістарычнай 
адукацыі тэндэндыю непамернага ўзвелічэння таго перыяду, які быў блі- 
жэй да сучаснасці, і занядбання, калі не забыцця, етаражытнасці.

Такія адносіны да гісторыі свайго народа ў ВНУ, таксама як і ў школе, 
спрыялі фарміраванню комплексу гістарычнай непаўнацэннасці беларуса, 
штучна культывавалі яго прыніжанасць і няздольнасць да гістарычнай 
ініцыятывы.

Нельга сказадь, што на гістарычным факультэце не ўсведамлялі гэтых 
негатыўных прадэсаў і заўсёды спакойна падпарадкоўваліся ходу падзей. 
Так, у 1976—1977 гг. было пастаўлена пытанне аб перадачы для курса 
гісторыі Беларусі ўсіх гадзін, якія планам адводзіліся на вывучэнне 
прадметаў, звязаных з асаблівасцямі рэспублікі (між іншым за іх кошт, 
акрамя гісторыі БССР, выкладалася старажытнаруская мова, замежная 
літаратура і практычная стылістыка рускай мовы). Савет гістарычнага фа- 
культэта павялічыў колькасць гадзін на гісторыю БССР са 100 да 140 лек- 
цыйных і з 30 да 66 практычных заняткаў. Замест замежнай літаратуры 
была ўведзена гісторыя беларускай літаратуры.

Зразумела, у тыя часы яшчэ не маглі наступіць прагрэсіўныя змены ў 
самім змесце выкладання прадмета, пакуль у афіцыйнай гістарыяграфіі 
рэспублікі панаваў тэзіс аб бездзяржаўнасці беларусаў да 1919 г., 
замоўчваліся цэлыя пласты гістарычных падзей.

Вядомыя палітычныя перамены другой паловы 80 — пачатку 90-х гг. 
карэнным чынам змянілі сітуацыю. Пачаўся пераход грамадства да дэмак- 
ратычных асноў жыцця, Беларусь была абвешчана незалежнай дзяржавай. 
У гэтых абставінах вывучэнне нацыянальнай гісторыі павінна адыграць 
велізарную ролю для напаўнення рэальным нацыянальным зместам дэк- 
лараванай незалежнасді. Без шырокага і глыбокага вывучэння роднай гіс- 
торыі нельга сфарміраваць нацыянальную і грамадскую свядомасць 
беларусаў, усвядоміць іх ролю I месца ў сусветнай цывілізацыі. Дабіцца 
ўсяго гэтага можна толькі праз веданне нашых каранёў, традыцый, 
каштоўнасцей нашага складанага і цяжкага гістарычнага лёсу.

Разумение гэтых патрабаванняў і магчымасцей для ажыдцяўлення пе- 
рамен прывялі ва ўніверсітэце да карэнных змен у выкладанні гісторыі 
наогул і нацыянальнай гісторыі ў асаблівасці. Сутнасць гэтых перамен 
заключаецца, па-першае, у тым, што значна пашыраны курс гісторыі Бе
ларус! — прыкладна да 300 гадзін. Ён чытаецца цяпер на працягу пяці 
семестраў. Пры гэтым устаноўлена болып рацыянальнае размеркаванне 
курсу па перыядах. Значна больш часу адводзіцца старажытнаму перыяду 
і перыяду Вялікага княства Літоўскага. Па-другое, на факультэце чытаецца 
цыкл дысцыплін, непасрэдна звязаных з гісторыяй Беларусі. Гэта гіста- 
рыяграфія гісторыі Беларусі, крыніцазнаўства гісторыі Беларусі, гісторыя 
беларускай культуры, гістарычнае краязнаўства Беларусі, археалогія Бе
ларус!, этнаграфія Беларусі. Плануецца падрыхтоўка такіх курсаў, як гіс- 
тарычная геаграфія Беларусі, гісторыя філасофскай думкі Беларусі і г. д. 
Такім чынам, беларусазнаўчыя прадметы ўжо сёння складаюць каля трэці 
гадзін, запланаваных на спецыяльныя дысцыпліны. Трэба дадаць, што для 
выпускнікоў уведзены дзяржаўны экзамен па гісторыі Беларусі, гэтак жа 
як для абітурыентаў, паступаючых нагістарычны факультэт і на некаторыя 
спецыяльнасці філалагічнага факультэта.

Змянілася сітуацыя і на другіх факультэтах. У 1987/88 навучальным 
годзе рашэннем вучонага савета БДУ вывучэнне гісторыі БССР уведзена на 
ўсіх педагагічных плынях універсітэта, а таксама на факультэце журна- 
лістыкі. Хаця па аб’ёму курсы не вельмі вялікія (24—30 лекцыйных гадзін), 
студэнты атрымоўваюць цэльнае ўяўленне аб асноўных этапах гістарычнага 
развіцця нашага народа. Больш таго, на некаторых факультэтах (філала- 
гічны, філасофска-эканамічны, механіка-матэматычны) па ініцыятыве 
дэканатаў уведзены пашыраныя лекцыйныя курсы па гісторыі Беларусі да 
80—100 гадзін, якія дапаўняюцца практычнымі заняткамі.

Найболып шырокія магчымасці для паглыблення сваіх ведаў атрымлі- 
ваюць студэнты, якія спецыялізуюцца па кафедры гісторыі Беларусь Тут 
таксама праходзяць станоўчыя змены. Абнаўляецца тэматыка спецьіяльных
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курсаў, курсавых і дыиломыых работ. Усё большая ўвага звяртаецца ыа вы- 
вучэные палітычыай гісторыі Беларусі, гісторыі грамадскай думкі, 
дзяржаўнасці, надыянальна-культурнага нрацэсу аа беларускіх землях і г. д.

3 наступнага навучальнага года плануецца ўвядзенне дзвюх спецыялі- 
задый па гісторыі Беларусі, адна з якіх будзе прысвечана выключна вы- 
вучэнню старажытнай беларуска-літоўскай дзяржавы. A ўвогуле адной з 
галоўных мэт змянення навучальна-выхаваўчага і навукова-даследчага 
працэсу на гістарычным факультэце цяпер з’яўляецца стварэнне ўмоў для 
разумения беларусамі сябе ў якасці суб’екта агульнаеўрапейскага і сусвет- 
нага гістарычнага працэсу. Праблема «Беларусь у Вялікім княстве 
Літоўскім» — адна з найболып прыдатных у гэтых адносінах.

Адной з важнейшых праблем для выкладчыкаў гісторыі Беларусі, як і 
для ўсіх гісторыкаў ВНУ, з’яўляецца вучэбна-метадычнае забеспячэнне 
навучальнага прадэсу. Патрэбны новыя падручнікі, новыя праграмы, 
пазбаўленыя схематызму, дагматызму і вузкапартыйнай накіраванасці. Аб 
гэтым у лютым ішла задікаўленая размова на Усебеларускай канферэнцыі 
гісторыкаў. Некаторыя зрухі ў гэтым напрамку ёсдь. Ha гістарычным фа
культэце ідзе актыўная падрыхтоўка да выдання курса лекцый па гісторыі 
Беларусі, у блізкай перспектыве — новае, перапрацаванае выданне хрэс- 
таматыі. Ужо ў гэтым годзе кароткім дапаможнікам па гісторыі Беларусі 
будудь забяспечаны абітурыенты. Амаль гатовы да выдання навучальны 
дапаможнік па гісторыі беларускай культуры.

Добра вядома, што падрыхтоўка падручнікаў і дапаможнікаў — задача 
надзвычай адказная і складаная. Яе не вырашыць «кавалерыйскім наско
кам». Патрабуюцца гады напружанай і ўмела скаардынаванай працы. Ha 
Усебеларускай канферэнцыі гісторыкаў актыўна падтрымана думка аб не- 
абходнасці заснавання на базе гістарычнага факультета БДУ вучэбна-ме- 
тадычнага цэнтра, які б, абапіраючыся на дзяржаўнае фінансаванне, 
вырашаў важнейшыя пытанні падрыхтоўкі новай па зместу і характеру 
вучэбнай літаратуры. Сёння наспела неабходнасць медь у нашай незалеж- 
най дзяржаве навукова-педагагічныя падраздзяленні, асабліва на гумані- 
тарных накірунках і тым болып па гісторыі, якія былі б распрацоўшчыкамі 
і нават свайго роду заканадаўцамі ў вучэбна-метадычнай галіне. Для іх 
патрэбен асобны статус.

Неабходна ў бліжэйшы час распрацаваць нацыянальную канцэпцыю 
гістарычнай адукацыі, адным з галоўных прынцыпаў якой павінны стаць: 
аднаўленне гістарычнай памяці беларускага народа, фарміраванне нацы
янальнай самасвядомасці і патрыятызму, асэнсаванне свайго месца ў сус- 
ветным супольніцтве краін і народаў.

Гісторыкі БДУ робяць усё магчымае па ажыццяўленню тых задач, якія 
паставіла Усебеларуская какферэнцыя. He сакрэт, што многія палажэнні 
Адозвы, прынятай удзельнікамі канферэнцыі, таксама, як і тэма дыскусій 
па пытаннях гістарычнай адукацыі, грунтаваліся на вопыде гістарычнага 
факультэта БДУ.

Ha шляху падрыхтоўкі кваліфікаваных гісторыкаў БДУ яшчэ нямала 
складаных праблем. Але толькі гэты шлях прывядзе да таго, што праз 
некалькі год і школы, і культурна-асветніцкія, і навукова-даследчыя 
ўстановы атрымаюць спецыялістаў, здольных кваліфікавана выкладаць 
гісторыю на роднай мове, глыбока дасведчаных у розных галінах 
беларусазнаўства, свядомых грамадзян сваёй Радзімы, гатовых прысвяціць 
сябе справе адраджэння Бацькаўшчыны.

B. Л. КЛЮНЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ И СОЗДАНИЕ 

СОВРЕМЕННОГО КУРСА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

В преддверии XXI века Республика Беларусь начала переход к рыночной 
экономике, рыночному хозяйственному механизму, становление которого 
не может произойти в одночасье. Дело в том, что исторически развитие 
рыночного хозяйства происходило как естественный процесс, предпола
гающий во многом экономический и социальный прогресс человечества. 
Известно, что зарождение рыночных отношений началось еще при разло
жении первобытнообщинного строя. Ho своего расцвета товарно-денежные 
отношения достигли при капитализме. В капиталистическом обществе
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