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Муд расць, якую спра бу юць пе ра-

даць ін ша му ча ла ве ку, заў сё ды гу-

чыць як глуп ства, та му што ў кож-

на га свая муд расць і свая праў да... 

А транс ля цыя га то вай ін фар ма цыі, 

упа ка ва най і рас фа са ва най па роз-

ных дыс цып лі нах і ву чэб ных пла нах, 

пры во дзіць да та го, што з кож най га-

дзі най у ма ла до га ча ла ве ка пры бы-

вае ўсё больш га то вых ве даў. Нес ці 

сум ку ўсё ця жэй, але са мае крыўд-

нае, што, па куль гэ тыя ве ды яму 

транс лю юц ца, яны ўжо па спя ва юць 

са ста рэць. Адзін з лю бі мых вуч няў 

Сак ра та Арыс ціп ка заў: «Ка лі хтось-

ці шмат есць, гэта не зна чыць, што 

ён зда ро вы». У на шай рэ ча іс нас ці 

быць экі пі ра ва ным ве да мі яшчэ не 

азна чае ўмен ня іх пры мя ніць. Каш-

тоў насць ве даў за ле жыць ад спо-

са бу іх атры ман ня, але сту дэн таў 

і на ву чэн цаў па збаў ля юць маг-

чы мас ці ўдзель ні чаць у кух ні па 

«пры га та ван ні» — іх па да юць ім на 

спо дач ку ў га то вым вы гля дзе...

Аў тар скі курс Анд рэя Ка ра ля 

аку му люе больш чым двац ца ці га-

до вы на ву ко вы во пыт і ве ды ў га-

лі не эў рыс тыч на га на ву чан ня. Гэ та 

свое асаб лі вая шко ла пе да га гіч на-

га май стэр ства для тых, хто га то вы 

ада рвац ца ад ста рых жоў тых кан-

спек таў, ады сці ад лек цый най фор-

мы на ву чан ня, якая ўсё яшчэ пра-

цяг вае пе ра ва жаць у вы шэй шай 

шко ле, і па гля дзець на ву чэб ны 

пра цэс пад ін шым вуг лом. Курс скі-

ра ва ны на раз віц цё эў рыс тыч ных 

якас цяў у вы клад чы ка, здоль на га 

дзей ні чаць у сі ту а цыі ня вы зна ча-

нас ці, ка лі ня ма га то вых ра шэн-

няў. Ён уклю чае тры се мі на ры: «Ці 

мож на на ву чаць усіх па-роз на му, 

але ад ноль ка ва? Як рас пра ца ваць 

ад кры тае (эў рыс тыч нае) за дан не»; 

«Як рас пра ца ваць і пра вес ці за нят-

кі эў рыс тыч на га ты пу» і «Як спра-

ек та ваць і пра вес ці эў рыс тыч ныя 

ін тэр нэт-за ня ткі».

Удзель ні ка мі пер ша га се мі на-

ра ста лі ка ля 150 пе да го гаў і вы-

клад чы каў БДУ, Гро дзен ска га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя Ян кі 

Ку па лы, Рэс пуб лі кан ска га ін сты-

ту та вы шэй шай шко лы, лі цэя БДУ 

і ча ты рох ка ле джаў. Ад на ча со вае 

па вы шэн не ква лі фі ка цыі пе да го гаў 

усіх сту пе няў аду ка цыі — агуль-

най ся рэд няй, ся рэд няй спе цы яль-

най і вы шэй шай — пра хо дзі ла ў 

між сет ка вым рэ жы ме. А ста сун кі, 

дыс ку сіі і аб мер ка ван ні ад бы ва лі ся 

ў рэ жы ме ан лайн. Яшчэ ад на ад-

мет насць се мі на ра за клю ча ец ца ў 

тым, што тут ад сут ні чае па сіў нае 

слу хан не. Спа сці жэн не ін фар ма цыі 

ад бы ва ец ца праз ак тыў нае дзе ян-

не, па ста ноў ку мэт, рас пра цоў ку 

ўлас ных аду ка цый ных пра дук таў 

(кам плек та ад кры тых за дан няў, 

сцэ на рыя за ня ткаў ці ін тэр нэт-за-

ня ткаў), якія мо гуць быць за дзей-

ні ча ны ў да лей шай ра бо це.

НЕ ДАЦЬ ВЕ ДЫ, 
А АР ГА НІ ЗА ВАЦЬ ІХ ПО ШУК

— Ці мож на гля дзець на свет не-

стан дарт на і не шаб лон на, ка лі та-

бе транс лю юць стан дарт ную шаб-

лон ную ін фар ма цыю? — раз ва жае 

Анд рэй Ка роль. — Ад крыц цё — гэ-

та по гляд на свет сва і мі ва ча мі, а 

не чу жы мі. Ча му ў нас ха пае вы-

пуск ні коў школ з за ла ты мі ме да ля-

мі і вы пуск ні коў ВНУ з «чыр во ны-

мі» дып ло ма мі, але ад сут ні ча юць 

рэ аль ныя крэ а тыў ныя пра рыў ныя 

ра шэн ні? Больш та го, час та пра ца-

даў цы ка жуць: «За будзь це ся пра 

ўсё, ча му вас ву чы лі». Гэ та, ка неш-

не, кры ху ўтры ра ва на, але тым не 

менш сіс тэ ма транс ля цыі за га дзя 

пра віль най ін фар ма цыі не раз ві вае 

твор чы па ча так, які ёсць у кож ным 

з нас. Атры ма нае ад ін шых, як пра-

ві ла, страч ва ец ца. Ча му сту дэн ты 

час та ка жуць: «Зра зу меў я мно гае, 

але ні чо му не на ву чыў ся»?

Эў рыс тыч нае на ву чан не — гэ-

та на ву чан не на асно ве дыя ло гу, 

якое рас кры вае вуч ня. Кож ны на-

ву чэ нец ства рае свой аду ка цый ны 

пра дукт. Яму пра па ну ец ца не ўзяць 

на пра мую і за сво іць да сяг нен ні ча-

ла вец тва (рэа лі за ваць ма на ла гіч ны 

па ды ход), а вы ву чаць аб' ек ты рэ ча-

іс нас ці (пры ро ды, тэх ні кі, куль ту ры, 

на ву кі) са ма стой на, па пра па на ва-

ным пе да го гам ал га рыт ме. Най-

важ ней шым эле мен там эў рыс тыч-

на га на ву чан ня вы сту пае ад кры тае 

за дан не, на якое ў кож на га мо жа 

быць свой ад каз і якое рас кры вае 

ўнут ра ны па тэн цы ял на ву чэн ца, 

ма ты вуе яго на по шу кі. Функ цыі 

вы клад чы ка/на стаў ні ка пры гэ тым 

так са ма змя ня юц ца — не даць ве-

ды, а ар га ні за ваць іх по шук. На 

дру гім эта пе сваё су па стаў ля ец ца 

з чу жым — на за па ша ны мі ча ла-

вец твам ве да мі ў рам ках пэў най 

ву чэб най тэ мы. У вы ні ку дыя ло гу 

свай го з чу жым ву чань здзяйс няе 

ўлас ныя ад крыц ці, спаз нае ся бе... 

У дыя ла гіч нас ці на ву чан ня за-

кла дзе на маг чы масць аса біс та га 

рос ту для сту дэн та ці школь ні ка: 

апош ні ву чыц ца ста віць улас ныя 

мэ ты, су па стаў ляць, ана лі за ваць, 

раз ві вае свае крэ а тыў ныя якас-

ці, ства рае ўлас ны аду ка цый ны 

пра дукт... Ра ней аду ка цый ныя 

стан дар ты за ста ва лі ся ня змен ны мі 

ця гам дзе ся ці — двац ца ці га доў, а 

ця пер кож ныя год-два кам пе тэн цыі, 

што па тра бу юц ца ад вы пуск ні коў, 

пе ра гля да юц ца. Та му вост ра ста іць 

пы тан не: ча му ву чыць сту дэн та?

— На пэў на, трэ ба ву чыць ву-

чыц ца, та му што ву чыць ча мусь-

ці — гэ та зна чыць, ары ен та ваць на 

мі ну лае, — дзе ліц ца сва і мі дум ка мі 

рэк тар БДУ. — Між ін шым, на шы 

вуч ні ста но вяц ца ўсё больш ма на-

ла гіч ны мі: яны не чу юць ні ся бе, 

ні ін шых. Ад сюль вы со кая сту пень 

тры вож нас ці, шаб лон насць па во-

дзін і мыс лен ня. Ця га да ве даў зні-

кае ра зам з па шы рэн нем до сту пу 

да лю бой ін фар ма цыі. Трэ ба ра за-

рваць гэ та ко ла.

ТРА ПІЦЬ У МА ТЫ ВА ЦЫЙ НУЮ 
«ВА РОН КУ»

«Уя ві це, што вы сло ва. У які 

сказ вы ха це лі б тра піць, якую 

сэн са вую на груз ку ха це лі б нес ці? 

І, тра піў шы ў тлу ма чаль ны слоў нік, 

якое зна чэн не вы на да лі б свай му 

сло ву?» — гэ та адзін з пры кла даў 

ад кры та га за дан ня па рус кай мо ве 

на тэ му «Сло вы і іх сэн сы», якое 

рас пра ца ва ла сту дэнт ка пер ша га 

кур са Гро дзен ска га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та.

Ці вось яшчэ адзін прык лад. 

Дыс цып лі на «Ма тэ ма ты ка», тэ ма 

«Ма тэ ма тыч ныя функ цыі ў жыц-

ці ча ла ве ка»: «Функ цыя — ад но з 

асноў ных і агуль на на ву ко вых па-

няц цяў. Сён ня не маг чы ма ўя віць 

ні вод ную на ву ко вую дыс цып лі ну 

без апі сан ня змес ту з да па мо гай 

роз ных функ цый. Сфар му люй це 

ў вы гля дзе функ цы я наль най за-

леж нас ці: ва шу лю боў да род ных і 

бліз кіх; ва ша сяб роў ства (ста сун кі) 

са сту дэн та мі гру пы; ва шу па ва-

гу да ста рэй шых; ва шу лю боў да 

ра дзі мы. Дай це ад па вед ную ар гу-

мен та цыю».

— У су час най вы шэй шай і 

ся рэд няй шко ле важ на забяспе-

чыць умо вы для са ма рэа лі за цыі 

кож на га на ву чэн ца, даць маг-

чы масць ства рыць аду ка цый-

ны пра дукт, ад роз ны ад ін шых. 

Трэ ба па мя таць, што сён няш нія 

сту дэн ты — гэ та заўт раш нія ме-

не джа ры, і яны па він ны быць 

крэ а тыў ны мі, гнут кі мі і ма біль-

ны мі, — пад крэс лі вае Анд рэй Ка-

роль. — Вы клад чы кі, якія асво яць 

курс «Ме то ды ка на ву чан ня праз 

ад крыц цё...», стануць пра ца ваць 

па-ін ша му, не так, як ра ней. Гэ-

та бу дуць не столь кі пе ра дат чы кі 

ін фар ма цыі, коль кі ме не джа ры, 

здоль ныя вы строй ваць ін ды ві ду-

аль ную тра ек то рыю раз віц ця кож-

на га сту дэн та...

«Вы кон ва ю чы ад кры тыя за-

дан ні, сту дэн ты пе ра ста юць быць 

ін фар ма цый ны мі гі да мі, яны сту па-

юць на шлях больш скла да ны і ад-

каз ны — па знан ня са міх ся бе», — 

так лі чыць вы пуск нік кур са.

А вось мер ка ван ні сту дэн таў:

«Ад кры тыя за дан ні на ву чы лі 

мя не скла даць улас ны план дзе-

ян няў, шы ро ка ду маць, вы хо дзіць 

за рам кі звы чай ных ду мак. У за-

дан нях усё бы ло ці ка ва, та ям ні ча, я 

бы ла са ма са бе дэ тэк ты вам, са ма 

рас сле да ва ла па дзеі: што бы ло, а 

ча го не бы ло».

«Я раз ва жаю, пра яў ляю фан-

та зію пры вы ка нан ні ад кры тых 

за дан няў, кан так тую на фо ру ме 

з ад на курс ні ка мі, па раў ноў ваю іх 

дум кі са сва і мі ўлас ны мі. Ня ўжо 

гэ та га ма ла? Я ўжо ін шая!»

«З да па мо гай эў рыс тыч ных за-

дан няў най больш эфек тыў на мо жа 

вы ра шац ца, на мой по гляд, праб ле-

ма «за штам па ва нас ці» мыс лен ня. 

Та кія за дан ні да па мо гуць сту дэн ту 

раз віц ца, лепш за сво іць ін фар ма-

цыю і на ву чыц ца пры мя няць атры-

ма ныя ве ды. Га лоў най праб ле май 

пры ўка ра нен ні па доб най фор мы 

на ву чан ня ў на шых ВНУ, на пэў-

на, бу дзе не жа дан не не ка то рых 

вы клад чы каў удас ка наль вац ца і 

пры кла даць больш на ма ган няў для 

та го, каб сту дэнт не прос та за зуб-

рыў, а зра зу меў і ве даў, як гэ тым 

у да лей шым ка рыс тац ца».

Рэк тар БДУ Анд рэй Ка роль лі-

чыць, што ўсё — у ру ках вы клад-

чы каў. Ні я кая нар ма тыў ная да ку-

мен та цыя, ні я кія за га ды не ў сі лах 

змя ніць сі ту а цыю ў на ву чаль ным 

пра цэ се, па куль кан крэт ны ча ла-

век не прый дзе і не пач не яе змя-

няць. Ме на ві та вы клад чык мо жа 

ства рыць ма ты ва цый ную «ва рон-

ку» для сту дэн та, а на вы ха дзе мы 

ўсе атры ма ем не прос та «на шпі га-

ва на га» ве да мі вы пуск ні ка, а кам-

пе тэнт на га крэ а тыў на га спе цы я ліс-

та, які бу дзе ад па вя даць па трэ бам 

і эка но мі кі, і са ма га пры дзір лі ва га 

най маль ні ка.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фо та пра да стаў ле на 

прэс-служ бай БДУ.

«Мно гія па ка лен ні вуч няў вы рас лі на за зуб ры ван ні 

ву чэб на га ма тэ ры я лу, але тыя, хто кры ты куе ў су вя зі 

з гэ тым су час ную шко лу, не ма юць ра цыі», — лі чыць 

на стаў нік бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры Ба ра вух-

скай ся рэд няй шко лы № 15 го ра да На ва по лац ка, пе-

ра мож ца Рэс пуб лі кан ска га кон кур су пра фе сій на га 

май стэр ства пе да го гаў «На стаў нік го да — 2017» Свят-

ла на РУ МЯН ЦА ВА. Сва і мі дум ка мі яна па дзя лі ла ся 

з удзель ні ка мі пад агуль ня ю чай ка ле гіі Мі ніс тэр ства 

аду ка цыі.

— Шко ла імк нец ца на ву чыць дзя цей са ма стой на зда бы-

ваць ве ды, на ву чыць ву чыц ца. Но выя пра гра мы і пад руч ні-

кі — толь кі ад на з умоў, але вель мі важ ная. Мы, на стаў ні кі, 

вель мі ра ды та му, што Мі ніс тэр ства аду ка цыі пры слу хоў-

ва ец ца да на шых кан крэт ных пра па ноў па іх па ляп шэн ні, 

за ах воч вае да пра цы над ву чэб ны мі да па мож ні ка мі на-

стаў ні каў-прак ты каў. І вы дат на, што тыя пад руч ні кі, якія 

па сту пі лі ў шко лы для вуч няў 7 кла са, ад люст роў ва юць у 

адзін стве і ло гі ку на ву кі, і ло гі ку пра гра мы, і ло гі ку раз віц ця 

асо бы. Я хоць і з'яў ля ю ся на стаў ні цай бе ла рус кай мо вы і 

лі та ра ту ры, але ма гу так ка заць не толь кі пра пад руч нік па 

лі та ра ту ры, бо вод гу кі ка лег (на стаў ні каў ін шых прад ме таў) 

па цвяр джа юць гэ та. Но выя пад руч ні кі — ін фар ма тыў ныя, 

на гляд ныя, яны звяз ва юць ву чэб ны ма тэ ры ял з да дат ко вай 

і су меж най лі та ра ту рай, за ах воч ва юць да са ма аду ка цыі і 

твор час ці. На На цы я наль ным аду ка цый ным пар та ле ёсць 

маг чы масць па кі нуць як кры тыч ныя за ўва гі, так і слуш ныя 

пра па но вы па ўдас ка на лен ні пад руч ні каў. Кры ты ку ю чы — 

пра па ноў вай! Ка лі мы бу дзем не толь кі вы каз ваць сваю 

не за да во ле насць, а па ста ра ем ся ра зам вы ра шаць праб-

лем ныя мо ман ты, то да сяг нём вель мі мно га га.

Лі чу, што спа сыл кі ў ба за вых пад руч ні ках, якія рых ту юц-

ца за раз, па він ны быць не толь кі на элект рон ныя рэ сур сы 

На цы я наль на га ін сты ту та аду ка цыі, але і на рас пра цоў кі 

на стаў ні каў-ме та дыс таў, ін шых твор чых на стаў ні каў-прак-

ты каў. Чым больш шы ро кі бу дзе банк да ных, тым больш 

якас на бу дзе за свой вац ца аб ноў ле ны змест аду ка цыі.

Вель мі важ най умо вай для та го, каб на ву чыць дзя цей 

ву чыц ца, Свят ла на Ру мян ца ва лі чыць і пе ра ход ад ін фар-

ма тыў ных да ак тыў ных ме та даў на ву чан ня, якія ўклю ча юць 

эле мен ты праб лем нас ці, по шу ку, шы ро кае вы ка ры стан не 

рэ зер ваў са ма стой най ра бо ты вуч няў.

«Прак ты ка свед чыць, што вы бар тэх на ло гій на ўро ку 

вы зна ча ец ца і на яў нас цю ад па вед ных срод каў на ву чан ня, 

і асаб лі вас ця мі вуч няў, і ча са вым рэ сур сам, і пе ра ва га мі 

на стаў ні ка. Са мым важ ным кры тэ ры ем вы ба ру, без умоў на, 

з'яў ля ец ца мэ та вая на кі ра ва насць тэх на ло гіі «Для ча го?». 

Спаш лю ся на ўлас ны до свед: доў гі час вы ву ча ла і ўво дзі ла 

ў прак ты ку ра бо ты тэх на ло гію раз віц ця кры тыч на га мыс лен-

ня праз чы тан не і пісь мо, стра тэ гію ак тыў най ацэн кі і ма гу 

з упэў не нас цю ска заць, што яны да зва ля юць мак сі маль на 

за дзей ні чаць маг чы мас ці, ве ды і ін та рэ сы вуч няў для па-

вы шэн ня вы ні ко вас ці на ву чаль на га пра цэ су, раз віц ця ін тэ-

ле кту аль ных і твор чых здоль нас цяў дзі ця ці, — за зна чы ла 

Свят ла на Ру мян ца ва. — Так са ма з улас на га до све ду ве даю, 

што да па маг чы на стаў ні ку ў ава ло дан ні су час ны мі аду ка-

цый ны мі тэх на ло гі я мі мо жа па ста ян нае са ма ўдас ка на лен не 

праз са ма аду ка цыю».

— Бу ду чых на стаў ні каў трэ ба рых та ваць у ВНУ ў прак-

тыч ным клю чы, — да да ла яна. — Пад трым лі ваць і да па-

ма гаць ім на па чат ку кар' е ры. Раз ві ваць на раз на стай ных 

ме та дыч ных ме ра пры ем ствах. Ме на ві та та ды спа лу чэн-

не вы со кай ду хоў нас ці на стаў ні ка, удас ка на ле на га змес ту 

аду ка цыі і су час ных аду ка цый ных тэх на ло гій да зво ляць 

да сяг нуць та кой якас ці аду ка цыі, якая бу дзе ад па вя даць 

па тра ба ван ням бе ла рус ка га гра мад ства і дзяр жа вы.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ЯК МА НА ЛОГ ПЕ РА ЎТВА РЫЦЬ У ДЫЯ ЛОГ?

Ёсць мер ка ван неЁсць мер ка ван не

АД ІН ФАР МА ТЫЎ НЫХ — ДА АК ТЫЎ НЫХ МЕ ТА ДАЎ НА ВУ ЧАН НЯ

Фо
 та

 М
а р
ын

ы 
БЕ

 ГУ
Н К

О В
АЙ

.

Кі піць пра ца над ства рэн нем эў рыс тыч ных за дан няў, 
якія па він ны ма ты ва ваць сту дэн таў да по шу ку.


