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Умовы навукова-тэхшчнага прагрэсу, уяюхжыве сучасны чалавек, не толью не вы- 
ключаюць, а, наадварот, узмацняюць патрэбу удобрай гуман'парнай падрыхтоуцы. 
Нагадаем, што у сферу гуманпарнага пазнання уваходзяць: асоба i м 'жасабовыя ад- 
нос 'шы; чалавечае грамадства i яго псторыя; мова, лпаратура, мастацтва; творчы 
працэс.

Мэты гуман'иарнай адукацьп —  далучэнне навучэнцау да каштоунасцей духоунай 
культуры; фармаванне гуманютычнага светапогляду; разв/ццё здольнасщда мастац- 
кага пазнання i творчайдзейнасщ. Вывучаючы гуман'парныя предметы, школьнш за- 
свойваюць фактычныя i аперацыянальныя веды ва узаемасувяз'1, выкарыстоуваюць \х 
для самастойнай работы; вучацца парауноуваць, анал/заваць, супастауляць, ацэнь- 
ваць, у  тым л/ку i у  пстарычным аспекце, разв'шаць маральныя /' эстэтычныя пачуцц), 
мастацкi густ; далучаюцца да удзелу у творчай дзейнасщ; авалодваюць культурай 
вуснай i п'юьмовай мовы. Таюм чынам, гуман'парныя дысцыпл'шы пав'тны садзейш- 
чаць разв'щцю пазнавальнага, акс'/ялапчнага, творчага, камушкатыунага, мастацкага 
патэнцыялау асобы, што мае непераходзячае значэнне для ycix навучэнцау, якую б 
прафесю яны сабе Hi выбралi удапейшым.

Зразумела, што гумаштарызацыя пав '1нна пранпваць педагапчны працэс у любой 
навучапьнай установе, а тым больш у тых, яюя прынята называць “установамi новага 
тыпу”. 1х мы i будзем мець на увазе удалейшай размове.

у  навучальных установах новага тыпу 
створаны пэуныя умовы, яюя забяс- 

печваюць эфектыунасць гумажтарнай 
адукацьн. Так, у лщэях i пмназ!ях працу- 
юць квал1фкаваныя педагапчныя кадры;

намаганш прадметжкау сканцэнтрава- 
ны толью на выкладанж (яны не з ’яуля- 
ю ц ц а  класным1 K ipayH iK aM i); маецца маг- 
чымасць правядзення спецкурсау, фа- 
культатывау выкладчыкам1 ВНУ; ажыц-
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94 Навучальныя Остановы новага тыпу

цяуляецца адбор навучэнцау (з прычыны 
такога адбору навучэнцы аднаго класа 
маюць нязначную расюданасць у ведах, 
умениях i навыках, што забяспечвае 
эфектыунае правядзенне унутрыклас- 
най дыферэнцыяцьн у пачатковых класах 
i сярэджм звяне). Дзякуючы дыферэн- 
цыяцьм разв1ваюцца здольнасц! i фарму- 
юцца Ытарэсы падлеткау, што дазваляе 
iM у старэйшым школьным узросце свя- 
дома выб1раць спецыял1зацыю.

Аднак наяунасц1 толью гэтых умоу не- 
дастаткова. Неабходна удакладнщь змест 
навучання гумангтарным прадметам, ап- 
тым1заваць методыку ix выкладання, ска- 
рэкц1раваць навучальны план, стварыць 
вучэбна-метадычныя комплексы.

Нагадаем, што гуманпарнае пазнанне 
ажыццяуляецца у навуковай i мастацкай 
формах. У курсах гуманггарных навукнаву- 
чэнцам даюцца канкрэтныя, аб’ектыуна- 
гсцшныя веды, яюя складаюцца з растлу- 
мачаных фактау, па магчымасщ па- 
збауленых усялякай суб’ектыунай ацэн- 
Ki. У выкладанж мастацтва з’яуляецца ак- 
Ыялапчны момант у сувяз1 з тым, што у ад- 
розненне ад навую мастацтва мадэлюе ад- 
ноЫны пам1ж аб’ектам i суб’ектам, адлю- 
строуваючы суб’ектыуны пачатак— думю 
мастака аб рэчаюнасц1, яго жыццёвую 
паз1цыю, уласнае бачанне свету ir -д. Вядо- 
ма, i гуманггарныя навую часам не 
пазбаулены элементау мастацкай вобраз- 
насць паколью вывучэнне грамадсюх з’яу 
выклкае патрэбу ацанщь ix, выявщь ма- 
ральную ui эстэтычную каштоунасць.

У выкладанж гумажтарных дысцыплш 
павжны выкарыстоувацца добра вядо- 
мыя у педагопцы прынцыпы даступ- 
H a c u i, навуковасш, нагляднасц1, гюта- 
рызму, с1стэмнасц1, сувяз1 тэорьи i прак- 
T b iK i, спалучэння Ыдывщуальнага пады- 
ходу i калектыв1зму у навучанж. Да пе- 
рап!чаных можна дадаць шшыя прынцы
пы, яюя ул1чваюцьасабл1васц1 гумажтар- 
нага пазнання: адзшства агульначапаве- 
чага i нацыянальнага; разгляд гумажтар- 
ных фактау i з’яу у пстарычным i агульна-

культурным кантэкстах; вывучэнне твор 
мастацтва у паслядоунасц1, якая забясп 
чвае 1хуспрыманне, анажз i ацэнку.

У змест навучання гумажтарным дыс 
цыплжам неабходна уключаць веды аб 
чапавеку, грамадстве, мысленж, споса- 
бах дзейнасщ, нормах стаулення да 
свету (1.Я.Лернер, М.М.Скатюн). Кожныз 
перал1чаныхкампанентаузместуадукаць" 
выконвае сваю спецыф1чную функцыю, 
але усе яны звязаны пам1ж сабой (уменкп 
фармуюцца на аснове ведау, творчая 
дзейнасць ажыццяуляецца на канкрэтным 
змястоуным матэрыяле, выхаванасць 
прадугледжвае веды аб рэчаюнасць да 
якой выпрацоуваецца стауленне, i г.д.), 
усе пав1нны стаць асновай пабудовы 
праграм, вучэбна-метадычнага ком
плексу. Каштоунасць менавна такога па- 
дыходу да канструявання зместу гумаж- 
тарнай адукацьн заключаецца у тым, што 
ён разам з ведам1, уменням1 i навыкам! 
прадугледжвае кампаненты, яюя забяс- 
печваюць выхаванне i развщцё асобы. 
Выходзщь, вывучэнне гумажтарных 
дысцыплш будзе разв1ваць творчыя 
здольнасц1 навучэнцау, уплываць на ма- 
рапьныя арыенц1ры, эстэтычныя патрэб- 
насц1, эмацыянальную культуру.

Дгульнадыдактычныя метады наву
чання, як вядома, умоуна раздзеле- 

ны на дзве групы [1, 172]: рэпрадукцый- 
ныя (тлумачапьна-тюстратыуны, рэпра- 
дукцыйны), пры яюх навучэнецзасвой- 
вае гатовыя веды i аднауляе вядомыя 
яму спосабы дзейнасц1; прадукцыйныя 
(эурыстычны i даследчы), пры яюх 
школьжк новыя для яго веды здабывае у 
вын1ку творчай дзейнасць Метад праб- 
лемнага пераказу —  прамежкавы, бо ён 
прадугледжвае i засваенне гатовай мфа- 
рмацьм i элементы творчай дзейнасцК

Рашэнне складаных адукацыйных, вы- 
хаваучых, развщцёвых задач будзе у 
мнопм залежаць ад умелага карыстання 
метадам1 навучання, яюя дапамагаюць 
аргажзаваць прадукцыйную навучаль- 
ную дзейнасць у адпаведнасц1 са спе-
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цыфкай предмета. Уадваротным выпадку 
м1жвольна будзе дапускацца выпадко- 
васць у выбары метадау, ужверсажзацыя 
некаторых з ix, падмена метаду сродкам, 
формай i г.д. 3 прычыны шматаспектнасц1 
гумангтарнай адукацьитаю “збой” неспры- 
яльна адаб’ецца на рашэнж праблем i вы- 
хавання, i разв1цця, i навучання.

Адна з найважнейшых умоу паспяхо- 
васщ выкладання гумажтарных дыс- 
иыплт —  сютэматычнае развщцё ттар- 
эсу да ix. Ён ствараецца, падтрымл1ваец- 
ца i узрастае, кал1 навучэнцы асаб1ста 
перажываюць, даюць сваю ацэнку люд- 
зям i падзеям, выжкова працуюць над 
вырашэннем тых альбо шшых навучаль- 
ных праблем, раскрываючы узаемасу- 
вязь з ’яу жыцця, яе заканамернасцк

Асноунай формай педагапчнага пра- 
цэсу застаецца урок. Павышэнне яго 
эфектыунасщ дасягаецца за кошт апты- 
мальнага спалучэння ждывщуальнай, 
франтальнай i групавой форм работы, 
павел1чэння колькасш самастойных за- 
данняу, а таксама маналапчных i дыя- 
лапчных выказванняу вучняу. Урочныя 
занятк!' дапауняюцца факультатывамК 
спецкурсам!, розныя вщы пазакласных 
мерапрыемствау, як1я павжны абумоу- 
л1вацца штарэсам! навучэнцау. У ся- 
рэджм звяне методыка факультатыуных 
заняткау i спецкурсау наюроуваецца на 
абуджэнне штарэсау, выхаванне густу, 
разв1ццёздольнасцей. Г этаму спрыяюць 
праблемныя пытанж i заданна гульнявыя 
c iT y a u b i i ,  мЫ-даследаванж. У старэй- 
шых кпасах дамтуючым! становяцца 
курсы па сусветным мастацюм працэсе, 
узаемадзеянж гумажтарных навук i мас- 
тацтва, тэарэтычных праблемах.

3 улкам предмета гумажтарнага паз- 
нання (ён вызначаныу пачаткуартыкула) 
навучальныя дысцыплты, што адпавя- 
даюць яго навуковай форме, умоуна 
падзелены на чатыры блою: моуны, мас- 
тацтвазнаучы, грамадазнаучы, пЫхола- 
га-педагапчны. Уключэнне У навучапьны 
план таго ui жшага прадмета павшна

быць матывавана з пазщый функцыя- 
нальнага падыходу. Трэба, каб навучэн
цы ведал), яюм чынам тое, што iM прапа- 
ноувае праграма, можа быць выкарыс- 
тана у жыццй У гэтым выпадку будуць 
падставы разл|'чваць на актыв1зацыю ix  

пазнавапьнай дзейнасцК
А зараз назавём гумажтарныя навую, 

яюя, на нашу думку, павЫны быцьуклю- 
чаны у планы навучапьных устаноу нова- 
гатыпу, i вызначым мэты ix  вывучэння.

Моуны блок. Навучанне мовам мае на 
мэце камужкатыуную наюраванасць: 
школьшю авалодваюць вуснай i пюьмо- 
вай мовай, угпчваючы розныя c iT y a u b ii 

3 H 0 ciH . Вялкая увага надаецца развщцю 
дыялапчнай i маналапчнай мовы, а так
сама чытанню (успрыманнюяе (асабл!ва 
замежнай). Курс культуры мовы можа 
быць уключаны у змест навучання род- 
най мове ш вывучацца як асобны пред
мет. Яго мэта— навучыць беспамылкова 
валодаць нормам! вымаулення, нашску, 
словаужывання i г.д., а таксама моунаму 
майстэрству (выкарыстанню моуныхсрод- 
кау) у адпаведнасщ з мэта Mi i зместам 
3H 0 ciH . Мы мяркуем, што навучэнцы-гу- 
мантарьи павЫны мець уяуленне аб 
уласщвасцях i функцыях моу, ix  пабудове, 
дзеянж i псторьи развщця. Звестю аб 
гэтым могуць быць уключаны ц| у змест на
вучання роднай мове, ц) у спецыяльны курс 
пад умоунай назвай “Асновы моваз- 
науства”.

Трэба адзначыць, што узмацненне 
моунага блока адпавядае эапатрабаван- 
ням вучняу. Так, у сярэджм каля паловы 
апытаных дзесяц!класжкау-гуманггарыяу i 
трэць дзесяц1класн(кау-матэматыкау жада- 
п\ б вывучаць дзве замежныя мовы пры па- 
вел!чэнж гадзш на выкладанне кожнай з ix.

Мастацтвазнаучы блок. У класах y c ix  

профтя^ пажадана вывучаць прадмет 
пад умоунай назвай “Мова мастацтва” . 
Яго мэта— навучыць школ ьжкау даклад- 
на успрымаць, анал!заваць i ацэньваць 
мастацюя творы, абатраючыся на 
3BecTKi з адпаведных навук. У гумажтар-
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ных класах можа вывучацца прадмет 
“Эстэтыка", праз яю раскрываюцца на- 
вучэнцам сутнасць, законы, прырода 
творчасш, функцьй i аспекты мастацтва. 
Ён садзейжчае таксама развщцю эстэ- 
тычнай свядомасц1 (пачуццяу, поглядау, 
густау, щэалау). На сучасным этапе 
аб’ектам штарэсу эстэтыю стал1 вщы 
дзейнасш, яюя выходзяць за межы мас- 
тацкай творчасцк У негуманп-арных кла
сах можа вывучацца тэхжчная эстэтыка, 
вытворчая, экалапчная, бытавая, спар- 
тыуная (у залежнасц] ад профтю класа i 
мтарэсау навучэнцау).

Грамадазнаучы блок. У гуманитарных 
класах варта вывучаць псторыю рэс- 
публм, сусветную i, магчыма, рэлИй. У 
негуманп"арных— псторыю рэспублк, а 
таксама яшчэ адзш курс, у яюм разгля- 
далюя б асноуныя этапы развщця чала- 
вечага грамадства. Асноуная мэта пста- 
рычнай адукацьи —  ахарактарызаваць 
папярэдж сацыяльны вопыт чалавека i 
чалавецтва, растлумачыць яго, да^шы 
навучэнцам жструмент для разумения 
свету i самога сябе у свеце— ад мшулага 
праз сучаснасць да будучага.

У класах ycix профтяу мэтазгодна вы
вучаць асновы фтасофсюх i прававых 
ведау. У цэнтры увап на уроках па асно- 
вах фтасофм —  фармаванне творчага 
стаулення да рэчаюнасц1, стварэнне 
устаноую наяе пазнанне, светапоглядны 
с1нтэз атрыманых у школе ведау. 
Асноунае прызначэнне другога з назва
ных курсау —  развщцё прававой культу
ры вучняу з апорай на тыя галжы права, 
яюя сапрауды неабходныя у найбольш 
тыповых жыццёвых спуацыях.

Звестю з педагопю, пскалогп, а так
сама этым уключаюцца у жтэграваныя 
курсы падумо^ным1 назвам1 “Майстэр- 
ства знос1н” i “Мой свет i я” , вывучаць яюя 
мэтазгодна, на наш погляд, у класах ycix 
профтяу. Мэта першага з ix —  вучыць 
школьжкау узаемаадноЫнам у розных 
калектывах, фармаваць уменне адпа- 
ведна рэагаваць на спуацьп, яюя узжка-

юць пры выкананж разнастайных cai. 
яльных роляу, другога— даць уяуленне 
маральных каштоунасцях, правшах i 
нах, што фармуюць цыв1п1заванае фа 
ства, дапамагчы ус.вядомщь ужкальна 
кожнай асобы i яе унугранага жыцця, р 
в1ваць паняцц! пра дабро i зло, сэнсжы 
агульначалавечыя каштоунасщ мар 
нае самаудасканаленне.

Гумажтарныя навую даюць аснову 
мастацкай дзейнасщ, якая заключав 
стварэнн! альбо спажыванж творау кульн 
туры. Задача агульнаадукацыйныхлщэя^ 
пмназм —  не у выхаванж прафеЫяналь- 
ных мастакоу, пгсьменжкау, кампазгтарау 
крытыкау, а у далучэнж вучняу да мастац 
кага працэсу у якасц1 гледачоу, слухачоу 
чытачоу, здольных зразумець i ацанг 
творчыяз’явы.

Мастацтва эмацыянальна уздзейжчае 
на вучняу, разв1вае у ix вобразнае мыс- 
ленне, эстэтычную i этычную культуру. У 
той жа час засвойваюцца фтасофсюя i 
грамадска-папггычныя W3i, што адпавя- 
дае ведам з грамадазнаучых курсау у 
змесце, але не супадае па форме выра- 
жэння, бо у мастацтве гэтыя iflsi уваход- 
зяць у ткан1ну твора, звязаны з канкрэт- 
най Ытуацыяй, эстэтычнай задачам 
аутара, яго ацэнкай адлюстраванага.

Вядома, што асоба ёсць i суб’ект усп- 
рымання мастацтва, i аб’ект яго уздзеян- 
ня. Развпгое уяуленне —  перадумова 
паунацэннага успрымання i анал1зу мас- 
тацюх творау. Разам з тым, з’яуляючыся 
“универсальной по отношению к любому 
виду человеческой деятельности" [2, 
189], здольнасць уяулення найбольш 
поуна i паспяхова разв1ваецца пры дапа- 
мозе мастацтва, дзякуючы чаму “стано
вится возможным, в частности, и теоре
тическое сознание, и ориентация в буду
щем” [2, 83], што дазваляе прымаць 
удзел у самых розных в щах творчасцг

На падставе даных пЫхалапчных дас- 
ледаванняу (Л.С.Выгоцю, В.В.Давыдау, 
I.C.Кон, В.А.Круцецю) вучням малодшых 
класау прапануецца займацца лепкай,
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маляваннем, л1таратурай (з выразным 
чытаннем i мастацюм пераказваннем), 
музыкай i cneBaM i, наведваць юналекто- 
рый. Падлетю навучаюцца выяуленчаму 
мастацтву, музыцы i спевам, лп'аратуры, 
драматызацьм, наведваюць юналекто- 
рый. Старэйшым школьжкам выклада- 
юцца л1таратура, музыка, выяуленчае 
мастацтва; яны удзельжчаюць у тэат- 
ральных пастаноуках. Зулкам штарэсау 
i прафесНянальнай арыентацьм iM могуць 
быць прапанаваны факультатывы па ды- 
зайне, архп^эктуры, фатаграфи, пантам1- 
ме, тэле- i юнамастацтве.

Удзельжчацьумастацкайтворчасц1,як 
ужо адзначапася вышэй, можна па-роз- 
наму: ствараць самому; выконвацьство- 
ранае Ышым1; успрымаць, анал1заваць i 
ацэньваць прафеаянальна апьбо на 
аматарсюм узроуж створанае ui выкана- 
нае юмсьцк Навучэнцы маподшых 
класау i падлетю з задавальненнем уд
зельжчаюць ва ycix формах мастацкай 
дзейнасц1, хаця, безумоуна, на элемен
тарным узроуж. Форма удзелу вучняу 
старэйшых класау вызначаецца iMi 
ca M iM i з улжам здольнасцей i Ытарэсау. 
Так, напрыклад, каля паловы апытаных 
дзесящкласжкау-гумажтарыяу л1чаць 
пажаданым! танцы, 30%— музыку, 10%—  
выяуленчае мастацтва, 25% дзесяц1- 
класжкау— матэматыкау жадал1 б зай- 
мацца музыкай, 2 0 % — танцам^.. Пажа- 
данж навучэнцау трэба абавязкова 
ул1чваць пры скпаданж навучальных 
планау, правядзенж факультатыуныхза- 
няткау i пазакласных мерапрыемствау.

Адсутнасць вучэбна-метадычных ком- 
плексау, прызначаных спецыяльна для 
лщэяу i пмназм, стварае значныя склада- 
насцг Цяжка выкладаць нетолью новыя гу- 
мангтарныя предметы, але i тыя, штотра- 
дыцыйна вывучаюцца у сярэдняй агульна- 
адукацыйнай школе. 1снуючыя да ix ком
плексы патрабуюць перапрацоую, якая б 
ул1чвапа сучасны стан навукова-метадыч-

най думю. Г эта у першую чаргу тычыцца 
падручжкау i KHir для настаункау.

На наш погляд, KHira для навучэнцау 
пав1нна мець метадычны апарат, як! б 
дазваляу самастойна выконваць знач- 
ную частку задания^, фармаваць пазна- 
вальныя 1нтарэсы i здольнасц1 да пры- 
няцця альтэрнатыуных рашэнняу. У кжзе 
для настаужкау важна адлюстраваць 
найбольш актуальныя i складаныя праб- 
лемы, разглядаць яюя прапануецца у 
дадзеным курсе; выкласш мэту i лопку 
курса, патрабаванж да навучэнцау; вы- 
значыць метады, прыёмы, формы наву- 
чання, яюя у найбольшай ступеж пады- 
ходзяць для трывалага засваення курса. 
Пакрокавае юраужцтва дзеянням1 вы- 
кладчыка выключаецца. Яно немагчыма i 
немэтазгодна хаця б таму, што у кожным 
класе знаходзяцца вучж з уласц1вым1 
толью iM шдывщуальным1 асабл1васцям1, 
яюя немагчыма праду гледзець.

Вучэбны комплекс па мастацтве павЫен 
складацца не толью з KHir для настаужкау i 
навучэнцау (яюя варта было б забяспе- 
чыць дадаткам з каляровым1 рэпрадукцы- 
ям1 выдатных творау мастацтва), але i з 
вщэафтьмау, дыяпазпывау, дыяфтьмау, 
фонахрэстаматый, альбомау i г.д. Выка- 
рыстанне наглядных сродкау навучання 
патрабуе добрай тэхжчнай аснашчанасщ 
кабшетау, залау, холау.

Апрача гэтага, трэба перапрацаваць 
змест навучання прыродазнаучым, ма- 
тэматычным, тэхжчным дысцыплжам, 
уключыушы у яго ryMaHiTapHbi кампа- 
нент. У гэтым выпадку узрасце верагод- 
насць таго, што гумажтарныя веды ста- 
нуць элементам свядомасц1 чалавека, 
пэунай устаноукай у яго дзейнасцк
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