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УН1ВЕРС1ТЭТ У ОКСФАРДЗЕ:
ЗНАЁМЫ НЕЗНАЁМЕЦ
А. У. ПЕРАВОЗНЫ,
старшы выкладчык Беларускага дзяржаунага 
тэхналаг1чнага ymeepcimama, кандыдат педагаг 'тных навук

Оксфардсю ушверспэт — адна са старэйшых i буйнейшых 
навучальных устаноу Вялжабрытанп. Сярод яго выпускнжоу
5 каралёу, 36 лаурэатау Нобелеускай прэмй, 25 брытансих 
прэм’ер-мпнстрау, 85 apxienicKana& 18 кардыналау. У О к
сфардзе вучылюя Т. Мор, Э. Ратэрдамсю, А. Уайльд, Дж. Тол
и н , I. Во, Дж. Фулбрайт, I. Гащш, М. Тэтчэр, Б. Клштан, 
Т. Блэр.

Дакладная дата узшкнення ушверспэта невядома. Вызна- 
чана, аднак, што навучанне у Оксфардзе ажыццяулялася ужо 
У 1096 г. i, па yciM вщаць, хутка разв1валася, бо з 1167 г. англь 
чанам было забаронена паступаць у парыжсю ун1верс1тэт. 
У XIII ст. створаны першыя студэнция 1нтэрнаты. Яны з’яв ш - 
ся папярэдн1кам1 оксфардсюх каледжау, першыя з яюх узн1кл1 
пам1ж 1249 i 1264 гг. i стал1 месцам пражывання студэнтау пад 
наглядам выкладчыкау. Менш чым праз стагоддзе ун1верс1тэт 
атрымау шырокую вядомасць за высокую якасць адукацьп; тэ
ту славу ён захоувае i дагэтуль.

Сёння ва ун1верс1тэце вучыцца больш за 15 тыс. студэнтау. 
Яны размяшчаюцца у каледжах, колькасць яюх цяпер складае 
39. Статус каледжа маюць i Permanent Private Halls, што бьин 
заснаваны прадстаун1кам1 розных хрысц1янск1х веравызнан- 
няу i па-ранейшаму захоуваюць рэл1пйны характар. Усе яны, а 
таксама 30 каледжау абучаюць студэнтау да i пасля атрымання 
iMi ступен1 бакалаура; 7 каледжау працуюць тольи  з ты Mi сту- 
дэнтам1, што ужо маюць ступень бакалаура; у 1 каледжы вучац- 
ца завочн1и, i яшчэ 1 мае выкладчыкау i не мае студэнтау. Усе 
каледжы атрымл!ваюць плату за навучанне i пражыванне сту
дэнтау. Акрамя таго, кожны з ix мае прыбытак ад здачы у наём 
жылых памяшканняу, а таксама атрымл1вае ахвяраванш. Пры
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дапамозе спецыяльнага фонду (College Contributions Fund) тыя 
каледжы, я и я  спанарую цца лепш, дапамагаюць менш забя- 
спечаным.

Каледжы з’яуляюцца самаируемым1, фшансава незалеж
ным! установам1, я и я  падб1раюць i навучаюць студэнтау, 
прадастауляюць iM жыллё. У кожным ёсць свае сталовыя, 6i6- 
л1ятэга, а таксама цэрквы, што дазваляе ажыццяуляць пас- 
тарскую апеку студэнтау

Апрача каледжау, ушверспэт уключае 17 факультэтау, дэ- 
партаменты, спецыяльныя б!бл!ятэю, музй, цэнтральны адм1- 
шстрацыйны апарат.

Сктэм а мравання. Ушверсггэт мае свой статут, выдае 
дэкрэты, розныя шструкцьй. Яго заканадаучым органам з ’яу- 
ляецца Сход (Congregation), на яы  зб1раюцца прафесары, а 
таксама высокага рангу служачыя ycix падраздзяленняу. Сход 
можа абмяркоуваць i прымаць уласныя рэзалюцьи, аднак га- 
лоуная яго задача заключаецца у рабоце над заканадаучым! ак
там!, што прадстаулены выканаучым1 органам!. Парадак дня 
пасяджэнняу i ix рашэнн1 друкуюцца ва уш вератэцкай газеце.

Выканаучым! органам! У цяперашш час з ’яуляюцца Савет 
ушверсггэта i Галоуны савет факультэтау, кожны з яы х вы- 
б!раецца Сходам, але розным! шляхам!, што адлюстроувае ix 
функцьй i адказнасць. Так, члены Савета ун!верс1тэта вы-1 
Шраюцца yciM Сходам у цэлым, а Галоуны савет факультэтау 
выб1раецца з л!ку удзельн!кау Сходу ад гуман!тарных i 
прыродазнаучых факультэтау паасобку. Першы вызначае пал!- 
тыку ушверспэта у розных гал!нах, а таксама яго сувяз! са 
знешн!м светам; друп адказвае за акадэм!чную работу, 
кантралюе каля трох чвэртак бюджэту ун1верс1тэта, ф1нансую- 
чы усе акадэм!чныя пасады, Савет б1бл!ятэк, 17 факультетах 
саветау, каля 70 !ншых падраздзяленняу. Болыиасць рашэнняу, 
што прымаюцца Галоуным саветам факультэтау, спачатку аб- 
мяркоуваюцца у пастаянна працуючых кам!тэтах, кожны з яюх 
мае сваю сферу адказнасщ. Галоуны савет факультэтау узаема- 
дзейн1чае з каледжам! па пытаннях навучальнага працэсу пры 
дапамозе Камггэта старшых выкладчыкау.

У мэтах спрашчэння апарату юравання з 1 кастрычшка 
2000 г. Савет ун!верс!тэта i Галоуны савет факультэтау плануец- 
ца замянщ ь адз1ным Саветам, я и  будзе складацца як  з 
супрацоун1кау ушверсггэта, так i з запрошаных асоб. У новы 
Савет увойдуць 4 камггэты (адукацыйнай пал1тыю i стандартау, 
агульны, персаналу, планавання i размеркавання рэсурсау) для 
вырашэння актуальных пытанняу у асноуных сферах дзейнас-
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ui yHlNcpciri'tu I iHMVkoiuu* «Miiltd fty;uc сканцэнтравана на
страгн1чных нмнрммкич гу'шсмых иода У (Iумниггарным, ф Ы - 
ка-мпт>м«1ычмым, мш ыпмт Им, Шёлага- жалапчным), кож- 
ны з ик1ч у шачачМн. KlpttViilK, пры значаны ми S пишу.

ЛфшыИмим ы щ.... .. yiilHi’pili на Гнуяяоцца канцлер. Гэта
ганиропан I нырымшНннашн ш к ала. Канцлер наведвае ро шыи 
Урачмстым мерапрмем! ими, мапрыклид, (вязаным з прысу- 
джэннсм ступеней Mi.nivt KiilKiiM ун1всрс1тэта, i jyciM не займа- 
ецца бигучым! шрамам! I* пина ним галавой утвереггэта з’яуля- 
eu u a a im  канниор Гм мака и»ме im агулшы нанрамак дзейнасш 
yHiecpci г »I а I мш армий шпыйнум структуру. Вщэ-канцлер у 
цяперашм! чае иыШраенна на 4 сады; у адиаведнасщ з 
рэформай мраманнм 1 мы i »рм1н будзе павяшчаны да 5 гадоу з 
магчымаеню надаУ* мши ншч > на два гады. Вщэ-канцлер выс- 
тупас У рол1 гал«>уна1а адмййстратара, нм мае права уваходзщь 
у розным kmmIi мы.

Жыцциди*йннет. ки.нмжиу. Paiinnni упутры каледжау 
прымаюцца специальным Kipyк>чым органам (Governing 
Body), у нк1 умиходзмць звычайна каля 40 выкпадчыкау. Кожны 
кадедж мае с мае праи1лы Унугранага раснарадку. У  адпаведнас- 
ui з iMi вызначаецца, у прыиатнасш, i роля службовай асобы, 
якая назыпаецца у розных каледжах на-рознаму: Principal, 
Master, ProvoNl, President. I via насада з’яуляецца выбарнай. 
Так, aaain з окс(|>нрдск1х каледжау, Corpus Christi, a6’HBiy кон
курс на замяшч >ннс насады прэзщэнта, паколью цяперашш 
прэзурнт .31 жн1Уня 2000 г. выходзшь на neHciioy сувяз1 здасяг- 
неннем 67-годд зя. Сярод абавязкаУ, яюя павшен будзе выкон- 
ваць будучы пр лЦрнт, иазываюцца наступныя: ажыццяуляць 
агульнас юраунштва каледжам; старшынстваваць на ycix пася- 
джэннях юруючага савета i большасш кам1тэтау; своечасова 
аргашзоУваць усе выбары i рабщь прызначэнш; сачыць за 
якасцю выканання супрацоУжкам1 ceaix службовых абавязкау. 
Мяркуецца, што прэзщэнт павшен мець шырою навуковы 
кругагляд, быць дасведчаным у розных галжах ведау, натхняць 
i падтрымл1ваць даследаванш у кожнай сферы сучаснай навую.

Узаемадзеянне каледжау i ушвереггэта ажыццяуляецца роз- 
HbiMi шляхам!. 3 аднаго боку, рэгулярна зб1раюцца канферэн- 
цьй, яю я каардынуюць пазщыю каледжау па пытаннях, што 
уяуляюць узаемны штарэс, i даводзяць яе да ведама юраунщтва 
ушвереггэта. 3 другога боку, кожны каледж падтрымл1вае не- 
паерэдную сувязь з ушвератэтам за кошт таго, што большасцъ 
пастаянна працуючых выкладчыкау маюць пасаду як ва уш- 
верспэце, так i у каледжы.
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Кожны год па чарзе каледжы выб1раюць з л к у  ceaix 
супрацоушкау двух проктарау i аднаго асэсара, я и я  працуюць 
у ируючых органах ушверсггэта. Проктары сочаць за дысцып- 
лшай студэнтау, за ходам экзаменау, рэпстрацыяй студэнцюх 
клубау i таварыствау, разглядам скаргау. У апошшм выпадку 
яны маюць права кантактаваць з асобам1 любога рангу. Асэсар 
адказвае за дабрабыт студэнтау.

Факультэцкая аргашзацыя. Як ужо адзначалася, у цяпераш- 
Hi час Оксфардси ушверспэт мае 17 факультэтау: антрапалогн 
i геаграфп, б1ялогп, ф1з1ялогИ, нпш чнай медыцыны, англш- 
скай мовы i лпаратуры, правазнауства, менеджменту, матэма- 
тыю, сярэдневяковых i сучасных моу, сучаснай псторьп, музы- 
Ki, усходазнауства, ф1з1чных навук, ncixa/iorii, сацыяльных на- 
вук, тэалогп, антычнасш.

Кожны факультэт мае выбраны савет, яю адказвае за 
распрацоуку зместу праграм i аргашзацыю навучання; прымае 
i экзаменуе ycix студэнтау, што скончьип чатырохгадовы курс 
навучання (graduates) па пытаннях, я и я  уваходзяць у яго кам- 
петэнцыю. Факультэт адказны за прызначэнне выкладчыкау з 
ухвалення Галоунага савета факультэтау, а таксама за шшыя бя- 
гучыя пытанш акадэм1чнага жыцця. М нопя, але не усе факуль- 
тэты маюць дэпартаменты, я и я  ахошпваюць больш вузкую, 
чым агульнафакультэцкая, спецьншзацыю. У якасщ прыкла- 
дау можна прывесц1 дэпартамент ф1зш i дэпартамент шжы- 
нерных навук на факультэце ф!з1чных навук, дэпартамент заа- 
логп i дэпартамент раслшазнауства на факультэце б1ялоги.

Некаторыя курсы (напрыклад, па педагапчных навуках) 
уваходзяць у сферу адказнасщ кам1тэтау, а не саветау факультэ
тау. Гэтыя камиэты валодаюць уладай факультэцих саветау, 
што дазваляе iM выконваць адпаведньш абавязи. Выкладчып, 
я и я  выкладаюць так1я курсы, уваходзяць у склад аднаго з уш- 
верспэцих факультэтау. У пэуных выпадках па прычыне з ’яу- 
лення новых прадметау i курсау паустае патрэбнасць у спецы- 
яльных аргашзацыйных структурах.

Студэнты, што завяршыл! поуны навучальны курс у кале
джы (graduates), у значнай ступеш пераходзяць пад ираун1цтва 
ун1верс1тэта. Хаця спачатку у якасц1 асп1рантау яны павшны 
быць прыняты каледжам, канчатковае рашэнне прымае фа- 
культэци савет. Ён жа прызначае кожнаму асniранту ирауш ка. 
Нярэдка здараецца так, што асшрант пражывае у адным кале
джы, a Kipye iM выкладчык з шшага каледжа.

Ун1верспэцкае навучанне. Большую частку студэнтау скла- 
даюць тыя, што вучацца для атрымання ступеш бакалаура
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(Undergraduates). Яны нывучиюць на маглыбленым узроу- 
Hi адну дысцьиипну на працжу трох-чатырох гадоу; аднача- 
сова м огут. праслухоУваць Ытэграваныи курсы па сумеж- 
ных дысцымлшах. Усе курсы распрацоУваюцца факультетам!, 
яны ж арган1зуюць лекцьп i практичный занятк!. У канцы 
першага i апошняга гадоу навучання студэнты здаюць экза
мены.

Адметнай рысай навучання у Оксфардсим ун!верс1тэце 
з ’яуляюцца шдывщуальныя занятк1 са студэнтам1 (tutorials), 
яюя дапамагаюць падтрымл1ваць высокую якасць адукацьп i, 
на думку адм1н1страцы1 i выкладчыкау ун1верс1тэта, з ’яуляюц
ца эфектыунай формай навучання. КаштоУнасць tutorials вы- 
значаецца наступным:

па-першае, яны дазваляюць выкладчыку арган1заваць рабо
ту у адпаведнасш з узроунем падрыхтоуи кожнага студэнта i 
забяспечваюць павышаную Увагу да яго;

па-другое, кожны студэнт мае свайго выкладчыка (гэта не 
азначае, аднак, што у выпадку неабходнасщ ён не можа быць 
наираваны да шшага);

па-трэцяе, tutorials даюць магчымасць студэнту у дэталях 
абмеркаваць асобньм праблемы са ceaiM выкладчыкам, што 
pa3Bieae крытычнасць мыслення, вусную навуковую мову, 
фарм1руе Умение адстойваць свае аргументы;

па-чацвёртае, перад кожным1 заняткам1 студэнт ажыццяу- 
ляе значную падрыхтоучую работу, напрыклад niuia эсэ, у я и м  
абагульняецца увесь прачытаны матэрыял, ni адказвае на зага- 
дзя пастауленыя праблемныя гтытанш. Гэта стымулюе да ак- 
тыунага навучання, разв1вае здольнасц1 самастойна працаваць, 
анатптычна мыслщь.

П акольи прадметы, што выкладаюцца ва yH ieep ciraue, ма
юць ютотныя адрозненн! пам1ж сабой, то методыка правядзен- 
ня 1ндывщуальных заняткау таксама розная. Tutorials па гума- 
н1тарных прадметах зводзяцца у асноуным да абмеркавання 
значнага па аб’ёму эсэ. Па прыродазнаучых прадметах эсэ 
патрабуецца меншых памерау, бо на занятках студэнты у ас- 
ноуным выконваюць розныя практыкаванн1 i рашаюць задачы. 
Выкладчыкам забараняецца выкарыстоуваць 1ндывщуальныя 
заняти  для «нашп1гоування» студэнта ui паведамляць яму 
звести, я и я  без асабл1вых намаганняу можна знайсщ У адпа- 
веднай л1таратуры i 1ншых даступных KpbiHiuax.

Эсэ выкладчык не ацэньвае у балах, а дае вусны ui пшьмовы 
каментарый да яго. Гэта дазваляе студэнту вучыцца naa6ipaub 
аргументы у падтрымку свайго пункту гледжання, удасканаль-
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ваць тэхшку nicbMa, самому знаходзщь агульны напрамак руху 
да здавальняючай вышковай адзнаю.

У час tutorial, як л1чыць ираунщ тва ушверспэта, выклад- 
чыку не варта маналапчна выкладаць сваё бачанне праблемы i 
выдаваць свой пункт гледжання за адзшы, што мае права на 
юнаванне, бо гэта азначала б паварот да пааунай мадай наву
чання, што супярэчыць духу i щэалам Оксфарда.

У цяперашш час ва у тверсп эце дамшуюць шсьмовыя экза
мены. Шчыцца, што яны у найбольшай меры дазваляюць аца- 
н1ць аналпычныя i даследчыя уменш студэнтау, а таксама 
стварыць аднолькавыя умовы для ycix. Шсьмовы экзамен у 
прысутнасщ выкладчыка не дае магчымасщ студэнтам займац- 
ца плапятам, што асабл!ва актуальна у сувяз1 з агульнадаступ- 
насцю 1нтэрнета; акрамя таго, падрыхтоука да яго садзейшчае 
паутарэнню гадавога ui нават двухгадавога курсау.

У той жа час ираунщ тва ун1верс1тэта бачыць недахопы ic- 
нуючай экзаменацыйнай с1стэмы. Сярод ix вылучаюцца на- 
ступныя: немагчымасць ацэню TaKix важных уменняу, як умен- 
Hi ажыццяуляць доугатэрм1новы праект, працаваць у групах, 
вусна адказваць, аргументаваць; дыскрым1нацыя студэнтау, 
як1я не могуць працаваць ва умовах стрэсу (у выйгрышнай ci- 
туацьй аказваюцца тыя, што авалодал1 тэхн1кай экзамену, а не 
тыя, што маюць глыбоюя веды). Пэуныя праблемы паустаюць 
i перад выкладчыкам!, адказным1 за правядзенне i ацэнку экза- 
менацыйных работ. Усё гэта стымулюе рух да перагляду форм 
атэстацьп студэнтау i правядзення спецыяльных даследаван- 
няу, што дапамогуць у далейшым вызначыць эфектыунасць та
го ui 1ншага экзаменацыйнага метаду.

Трэба адзначыць, што О ксф ардси  ушверштэт увогуле 
po6iub захады дзеля удасканалення форм i зместу адукацьи. Та
и м  чынам ён адказвае на патрабаванш часу, у прыватнасщ на 
тое, што вышэйшая адукацыя станов1цца усё больш i больш 
разнастайнай i аб1турыенты маюць шыроюя магчымасц1 для 
выбару навучальнай установы. Мног1я !ншыя ун1верс1тэты 
прывабл1ваюць студэнтау, прапануючы iM шматл1ия нетрады- 
цыйныя прадметы; таи м  чынам, Оксфард ужо не з ’яуляецца 
безумоуным дщэрам, якому аддаюць перавагу найбольш 
здольныя. Гэта азначае, што ушверспэт сёння стащь перад не- 
абходнасцю, з аднаго боку, пашыраць сацыяльную базу a6i- 
турыентау, а з другога — прывабл1ваць таленавных выпускн1- 
коу школ шляхам удасканалення зместу навучання. У сувяз1 з 
гэтым найбольш актуальным! уяуляюцца наступныя крои: 
узмацненне м1жпрадметных сувязей, разв1ццё агульнанаву- 
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чальнмх умсмниу, ж итны х i 1ифпрмаиыйным) тэхналопям1, 
работай у I рунах, анал! шм i раш жнем розных праблем, развщ- 
цём звязнай иусиай I п1сьмонай моиы, нлананамнсм свайго ча
су, са 3HociiiaMi на шмсжных монах. Л 1чыцца м па йодным да- 
зваляць студэнтам мяняць спецынл1зацыга i пыГнраць курсы, у 
тым лiку i не звязаныя са спсцыял1зацыяй.

У той жа час Оксфардсю ушверспэт, у адрознсннс ад Ышых 
вышэйшых навучальных устаноу Вялжабрмтани, назбягае 
укаранення модульнай сктэмы  навучання студэнтау-вочн iкау. 
Адзначаючы прывабныя рысы гэтай астэмы , адмЫ страцыя 
уш верспэта л!чыць, што у выпадку яе Укаранення будзе 
страчаны юнуючы падыход да аргашзацьп навучальнага працэ- 
су, я и  забяспечвае глыбшю i астэматычнасць ведау студэнтау, 
а таксама своечасовае вызначэнне узроуню ix падрыхтоУп

Таим чынам, Оксфардсю ушверспэт сёння знаходзщца на 
этапе усеабдымных рэформ. Разам з тым робщца усё неабход- 
нае, каб не страцщь асноуныя прынцыпы дзейнасщ, я и я  
выпрацаваны на працягу яго доугай псторьн: дэмакратызм 
иравання, ждывщуальны падыход да кожнага студэнта, на- 
данне вял1кага значэння самастойнай рабоде i у той жа час да- 
ступнасць разнастайнай дапамоп з боку высокаквал1фжавана- 
га выкладчыка, першачарговая увага да развщця мыслщель- 
ных здольнасцей. Дзякуючы гэтым i шшым прынцыпам, 
Оксфардси ушверспэт шмат вякоу меу рэпутацыю аднаго з 
лепшых у свеце. I цяпер робяцца шматл1к1я намаганш дзеля за- 
мацавання гэтай рэпутацьй i стварэння неабходных умоу, я и я
б забяспечьш далейшае развщцё славутай навучальнай уста- 
новы.
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