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Л.А. Су ка ва,
ас пі рант ка фед ры гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны Бе ла ру сі РІВШ

РЭФАРМАВАННЕШКОЛЬНАЙГІСТАРЫЧНАЙАДУКАЦЫІ
ЎРЭСПУБЛІЦЫПОЛЬШЧАЎ1990-ягг.

Ці ка васць да гэ тай тэ мы грун ту ец ца на 
маг чы мас ці вы ву чэн ня ас ноў ных эта паў, 

тэн дэн цый і асаб лі вас цей пра вя дзен ня рэ форм 
у школь най гіс та рыч най аду ка цыі ў Рэс пуб лі цы 
Поль шча пас ля 1989 г. Гэ та ўяў ляе для нас  
інтарэс, бо дае маг чы масць па раў нан ня тых 
рэ форм, якія пра во дзяц ца, іх вы ні каў у па доб-
ных умо вах пос тса вец кай рэ ча іс нас ці з на шым 
най блі жэй шым су се дам. Гэ та даз во ліць больш 
аб’ек тыў на ацэнь ваць рэ фор мы ў сіс тэ ме 
на шай школь най гіс та рыч най аду ка цыі, даз-
во ліць уба чыць яе ста ноў чыя ба кі і не да хо пы. 
Аду ка цый ная рэ фор ма Поль шчы, якая ажыц-
цяў ля ец ца з кан ца 1980-х гг., ад люс троў вае ў 
цэ лым тэн дэн цыі, агуль ныя для пе ра ход на га 
пе ры я ду ўсіх пос тса цы я ліс тыч ных кра ін, хоць і 
мае шэ раг улас ных ад мет ных рыс.

Мэ тай ар ты ку ла – вы яў лен не ас ноў ных 
кі рун каў рэ форм у школь най гіс та рыч най аду ка-
цыі і тых змен, якія ме лі мес ца пад час іх пра-
вя дзен ня. Вар та адзна чыць і тое, што гэ та тэ ма 
пра ктыч на не вы ву ча на ў рус ка моў най гіс та-
ры яг ра фіі, у ад роз нен не ад польс кай. У Поль-
шчы да дзе ная тэ ма пры цяг ну ла ўва гу шэ ра гу 
дас лед чы каў. Адзна чым са ма га вя до ма га з 
іх – Я. Ма цяр ніц ка га, які з’яў ля ец ца аў та рам 
най больш буй ных і фун да мен таль ных прац, 
пры све ча ных як роз ным пе ры я дам гіс та рыч-
най польс кай аду ка цыі, так і роз ным ас пек там. 
Да дзе ная пра бле ма ты ка дас ле да ва ла ся і та кі мі 
спе цы я ліс та мі, як В. Мэ джэц кі, С. Каз лоў ска, 
Л. Мак жэц кі, Ц. Ма е рэк, А. Зе лец кі, Е. Цян ткоў-
скі, Е. Та польс кі, Е. Ма зур і інш. Пры на пі сан ні 
ар ты ку ла ў якас ці пер шак ры ніц бы лі вы ка рыс-
та ны пас та но вы аб рэ фор мах, ву чэб ныя пра-
гра мы па гіс то рыі і школь ныя пад руч ні кі.

Да кан ца 1980-х гг. у Поль шчы па ча лі ся 
ра ды каль ныя пе ра ме ны ва ўсіх сферах жыц-
ця гра мад ства, у тым лі ку і ў аду ка цыі. У гэ ты 
час пе ра ме ны не абый шлі бо кам і школь ную 
гіс та рыч ную аду ка цыю, якой заў сё ды ад во дзі-
ла ся асаб лі вае мес ца ся род школь ных прад ме-
таў. Ас но вы рэ фар ма ван ня школь най аду ка цыі 
бы лі зак ла дзе ны яшчэ ў 1980-я гг. са з’яў лен-
нем Са лі дар нас ці, але пас ля зме ны па лі тыч-
на га кур су і ады хо ду ў 1989 г. ад са цы я ліс тыч-
на га шля ху раз віц ця зме ны ў сіс тэ ме аду ка цыі 
наб ра лі аба ро ты.

Па лі тыч ныя пе ра ме ны 1989 г. абу дзі лі ся род 
ды дак ты каў і нас таў ні каў гіс то рыі вя лі кія на дзеі. 
Яны ча ка лі, што но вая польс кая гіс та рыч ная 

аду ка цыя бу дзе сва бод най ад ідэ а ло гіі і па лі-
тыч ных тэн дэн цый. Раз ліч ва лі на пэў ную аў та-
но мію нас таў ні ка, вя лі кую са мас той насць вуч ня 
ў пра цэ се вы ву чэн ня гіс то рыі, а так са ма за бес-
пя чэн не школ леп шы мі пад руч ні ка мі і су час-
ны мі ды дак тыч ны мі срод ка мі. Мно гія ма ры лі 
аб па вы шэн не ста ту су прад ме та гіс то рыі ў 
шко ле, гэ та зна чыць аб па ве лі чэн ні коль кас ці 
га дзін, якія ад во дзяц ца на дыс цып лі ну [6, с. 169]. 
Част ка тых ча кан няў не рэ а лі за ва ла ся, не ка то-
рыя толь кі збольшага, але зме ны, якія ад бы лі ся 
ў польс кай гіс та рыч най аду ка цыі пас ля 1989 г., 
бы лі вель мі плён ны мі.

У 1990 г. у эк стран ным па рад ку пра во дзяц ца 
пе раўтва рэн ні, сут насць якіх зак лю ча ла ся ў 
да лей шым ады хо дзе ад ста рых пра грам і вык-
лю чэн не з іх не ак ту аль на га змес ту, які на сіў на 
са бе след ідэ а ло гіі і па лі ты кі па пя рэд ня га пе ры-
я ду. У но вай пра гра ме 1990 г. для агуль на а ду-
ка цый ных лі цэ яў паз на валь ныя і на ву чаль ныя 
мэ ты па сва ёй знач нас ці бы лі пас таў ле ны на 
адзін уз ро вень. У змес це гіс та рыч ных ма тэ ры-
я лаў га лоў ны ак цэнт ста лі ра біць на гіс то рыі 
Поль шчы, якая вык ла да ла ся ў цес най уза е ма-
су вя зі з сус вет най гіс то ры яй [4, с. 162–163].

Нас таў нік ат ры маў сва бо ду ў ра шэн ні асоб-
ных пра блем. Ства раль ні кі пра грам па дах воч-
ва лі яго да ін ды ві ду а лі за цыі пра цэ су на ву чан ня, 
не аб ход нас ці лі чыц ца з ін та рэ са мі і паз на валь-
ны мі здоль нас ця мі вуч няў. Гэ тыя ра шэн ні грун-
та ва лі ся на ды дак тыч ных пры нцы пах, сфар му-
ля ва ных яшчэ ў дру гой па ло ве 1980-х гг.

У пра гра мах ка рэн ным чы нам бы ла пе ра-
гле джа на най ноў шая гіс то рыя. Не ад маў ля ю чы 
не да хо пы II Рэ чы Пас па лі тай, ас ноў ная ўва га 
ста ла на да вац ца яе да сяг нен ням. За ня лі год-
нае мес ца на ста рон ках польс кай гіс то рыі та кія 
яе эпі зо ды, як дзей насць польс ка га ўра да ў эміг-
ра цыі, дзе ян ні польс кіх уз бро е ных фар мі ра ван-
няў на ўсхо дзе кра і ны, у тым лі ку Ар міі Кра ё вай 
у аку па ва ным рэ гі ё не. Ста ла кры тыч на па да-
вац ца гіс то рыя СССР, а так са ма польс ка-са-
вец кія ад но сі ны. У вык ла дзе гіс то рыі на пер шы 
план выс ту па лі за леж насць Поль шчы ад СССР, 
па лі тыч ныя пра сле да ван ні, эка на міч ныя няў-
да чы, пас та ян ны па лі тыч ны кры зіс, дзей насць 
Кас цё ла і апа зі цыі [13]. Ме на ві та гэ тым па дзе ям 
най ноў шай гіс то рыі на да ва ла ся асаб лі вая ўва га 
ў пра гра мах для ба за вай і ся рэд няй шко лы, якія 
вый шлі ў 1992 г. і ат ры ма лі наз ву «Пра гра мы 
мі ні мум». Асаб лі вас цю гэ тых пра грам бы ло тое, 
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што ў іх да ва лі ся толь кі агуль ныя тэ мы. Нас таў-
ні кі маг лі па сва ім мер ка ван ні, у за леж нас ці ад 
свай го сты лю вык ла дан ня або ін шых асаб лі вас-
цей на ву чаль на га пра цэ су, звяр таць ува гу на 
знач насць той або ін шай тэ мы.

Важ най пра бле май па чат ку 1990-х гг. быў 
не да хоп пад руч ні каў, якія па ды хо дзі лі б для 
но вых умоў і ад па вя да лі пат рэ бам і ча кан-
ням. У пер шыя га ды III Рэ чы Пас па лі тай мо -
ладзь у ас ноў ным вы ка рыс тоў ва ла пе ра пра ца-
ва ныя і адап та ва ныя да но вай пра гра мы пад-
руч ні кі. У ба за вай шко ле гэ та кні гі та кіх аў та-
раў, як Е. Цян ткоў скі, А. Сы ты, М. Ка чэр скі, 
М. Кос ман; у лі цэ ях – Е. Таз бі ра ва, Х. Ма ні коў-
ская, Е. Ля шчын скі, А. Га ло са. Дзей ні ча лі і ста-
рыя пад руч ні кі для тэх ні ку маў і пра фшкол. Зме-
ны, якія пра во дзі лі ся ў ад но сі нах да пад руч-
ні каў, да ты чы лі ся ў ас ноў ным змес ту і ў мен-
шай сту пе ні іх ды дак тыч най фор мы. Ад нак 
дас тат ко ва хут ка па ча лі з’яў ляц ца но выя рас-
пра цоў кі. У 1990 г. А. Шчэш няк апуб лі ка ваў 
свой пад руч нік для 3 кла са лі цэя, а А. Пан ко-
віч для 4 кла са лі цэя. На год паз ней вый шла з 
дру ку 1-е вы дан не пад руч ні ка Т. Ца гельс ка га і 
К. Зя лін скай для 2 кла са лі цэя. З’яві лі ся і пер-
шыя но выя рас пра цоў кі для ба за вай шко лы 
(пад руч нік Т. Глу бін ска га (1992), Е. і Е. Цян ткоў-
скіх (1993) і інш. Нас таў нік змог зра біць вы бар 
з не каль кіх пад руч ні каў для кож на га кла са [1, 
с. 101].

Ка лі га ва рыць аб ся рэд няй шко ле, то ў 1993–
1994 гг. «Школь нае і пе да га гіч нае вы да вец-
тва» вы пус ці ла дзве раў наз нач ныя се рыі пад-
руч ні каў для агуль на а ду ка цый ных лі цэ яў. Ад ну 
рас пра ца ва лі Е. Таз бі ра ва і ка лек тыў аў та раў, 
а дру гую – К. Зя лін ска, С. Каз лоў ска і Р. Ту се-
віч. Ін тэн сіў ная дзей насць у гэ тым кі рун ку пад-
трым лі ва ла ся і ін шы мі вы да вец тва мі: ПРІ (пад-
руч нік А. Ра дзі ві ла і В. Раш коў ска га), вы да вец-
тва «Граф-Пункт» (пад руч нік С. Сяр поў ска га, 
які аха піў 1918–1994 гг.). Коль касць рас пра цо-
вак гэ та га ты пу пас ту по ва рас ла, але іх ды дак-
тыч ны ўзро вень вель мі ад роз ні ваў ся і не заў-
сё ды быў дас тат ко ва вы со кім. Но выя пад руч-
ні кі, як пра ві ла, з’яў ля лі ся вель мі пас пеш на, 
аў та ры і вы да вец твы ім кну лі ся апя рэ дзіць кан-
ку рэн таў, што не са дзей ні ча ла ўдас ка на лен ню 
іх ды дак тыч на га бо ку [1, с. 103]. Не ка то рыя 
з аў та раў ім кну лі ся ўзба га ціць свае пад руч-
ні кі пе ра да вы мі ды дак тыч ны мі рас пра цоў ка мі, 
на даць ім у ва чах вуч няў пры ваб насць.

У 1996 г. Мі ніс тэр ства зац вер дзі ла но вую 
пра гра му на ву чан ня гіс то рыі для ба за вых школ 
і лі цэ яў. Яна за ма ца ва ла тыя зме ны, якія пра во-
дзі лі ся ра ней у пер шай па ло ве 1990-х гг. З’яві-
ла ся і не каль кі но вых аў тар скіх пра грам, рас-
пра ца ва ных з да па мо гай нас таў ні каў па гіс то-
рыі, а так са ма не каль кі но вых пад руч ні каў гіс то-
рыі, пры зна ча ных для мо ла дзі, якая пра цяг вае 
аду ка цыю ў «ста рой» ба за вай шко ле (пад руч-

нік Е. і Е. Цян ткоў скіх і Е. Осі цы для 8 кла са) і 
агуль на а ду ка цый на га лі цэя (пад руч нік А. Гар-
ліц ка га «Гіс то рыя 1939–1996/97 гг. Поль шча і 
свет») [7, с. 39–40].

У 1990-я гг. ак ра мя пад руч ні каў па ча лі 
ак тыў на рас пра цоў ваць і вы да ваць раз нас тай-
ныя ды дак тыч ныя ма тэ ры я лы ў да па мо гу нас-
таў ні кам і вуч ням, якія не про ста па ляг ча лі пра-
цэс вы ву чэн ня гіс то рыі, але і ра бі лі яго знач на 
ці ка вей шым, сты му лю ю чы ў на ву чэн цаў ці ка-
васць да прад ме та. У гэ ты час з’яві лі ся но выя 
збор ні кі тэк стаў да ку мен таў, сшыт кі пра кты ка-
ван няў і ме та да ла гіч ныя рас пра цоў кі для нас-
таў ні каў. Так са ма бы ло апуб лі ка ва на шмат 
но вых гіс та рыч ных карт і ат ла саў, ды дак тыч ныя 
філь мы. Тэ а рэ тыч на нас таў нік ат ры маў знач на 
ба га цей шы на бор ды дак тыч ных срод каў, чым 
той, які быў у яго рас па ра джэн ні ў па пя рэд нія 
га ды.

На жаль, дрэн нае фі нан са ван не польс-
кай шко лы бы ло пры чы най та го, што ўсё гэ та 
трап ля ла ў ру кі нас таў ні каў і вуч няў у аб ме жа-
ва ным аб’ёме. Аб ста ля ван не шмат лі кіх школ 
ды дак тыч ны мі срод ка мі не толь кі не па леп-
шы ла ся, але і па гор шы ла ся [12, с. 92]. Ак ра мя 
та го, гіс то рыя па ча ла губ ляць сваё ра ней шае 
мес ца ас ноў на га прад ме та ў аду ка цый най сіс-
тэ ме. Больш за ўсё гэ та ад люс тра ва ла ся на гіс-
та рыч най аду ка цыі мо ла дзі, якая на ву ча ла ся 
ў пра фшко лах і тэх ні ку мах, зрэш ты як і ў ба за-
вых шко лах і лі цэ ях, хоць і ў мен шай сту пе ні. 
Няг ле дзя чы на ві да воч нае па ні жэн не ці ка вас ці 
да прад ме та гіс то рыі, яго па зі цыя ся род ін шых 
прад ме таў усё яшчэ бы ла важ кая. У ба за вых 
шко лах у кан цы 1990-х гг. на яе пры хо дзі ла ся  
9 га дзін у ты дзень, у лі цэі, у за леж нас ці ад про-
фі лю, – ад 6–8 да 12 га дзін у ты дзень. Зда ра-
лі ся і ад ступ лен ні ад гэ тых норм, час цей не на 
ка рысць гіс то рыі. Так, у тэх ні ку мах і пра фшко-
лах час, што ад во дзіц ца на гіс то рыю, у знач най 
сту пе ні рэ гу ля ваў ся са мі мі на ву чаль ны мі ўста-
но ва мі, якія час та, па чы на ю чы з 1992 г., зра за лі 
коль касць га дзін па гіс то рыі. Зда ра ла ся і так, 
што пра фшко лы ад во дзі лі на вы ву чэн не гіс то-
рыі 1–2 га дзі ны ў ты дзень на ўвесь цыкл на ву-
чан ня, а тэх ні ку мы 3–4 га дзі ны ў ты дзень [2, 
с. 153–154].

Да ся рэ дзі ны 1990-х гг. па ча лі вы яў ляц ца і 
ін шыя не да хо пы ў рэ фар ма ван ні. Толь кі час т-
ко ва ап раў да лі ся ча кан ні на вя лі кую аб’ек тыў-
насць школь най гіс то рыі. Кро кі ў гэ тай га лі не 
ў боль шас ці вы пад каў да ты чы лі ся ста ра жыт-
най гіс то рыі. Па вод ле з агу ча ны мі ра ней нор-
ма мі ў вык ла дан ні сус вет най гіс то рыі, боль шая 
ўва га ста лі на да вац ца цы ві лі за цый най гіс то рыі. 
У вык ла дан ні польс кай гіс то рыі вяр ну лі на сваё 
мес ца гіс то рыю ўсход ніх зя мель Рэ чы Пас па-
лі тай, гіс то рыю шлях ты і Кас цё ла. Год нае мес-
ца за ня ла куль ту ра, а так са ма гіс то рыя яў рэ яў 
і іх ро ля ў гіс то рыі Поль шчы. У той жа час не 
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ат ры ма ла ся зра біць аб’ек тыў най най ноў шую 
гіс то рыю. Школь ныя пад руч ні кі, пры све ча ныя 
гэ тай тэ ма ты цы, не бы лі сва бод ны мі ад роз-
ных ідэ а ла гіч ных і па лі тыч ных сім па тый і ан ты-
па тый. Ня рэд ка аў та ры самі пад бі ра лі фак ты, 
да ва лі аса біс тую іх ін тэр прэ та цыю і ацэн ку [7, 
с. 41–42]. Ма лы ад рэ зак ча су з пе ра жы тай гіс-
то ры яй па пры чы не та го, што яшчэ жы ве па ка-
лен не лю дзей, свед каў тых па дзей, у боль шас ці 
вы пад каў да ва ла больш або менш ад на ба ко вы 
аналіз.

1990-я гг. не пры нес лі пры нцы по ва га пе ра-
ло му і ў тых ме та дах вык ла дан ня гіс то рыі, 
якія ўжы ва юц ца на пра кты цы. Тым не менш, 
і тут мож на вы я віць ня ма ла ста ноў чых з’яў. 
Быў зроб ле ны да лей шы крок у кі рун ку раз-
віц ця па зна валь най ак тыў нас ці вуч няў. Гэ та му 
ў вя лі кай сту пе ні спры я ла вы ка рыс тан не збор-
ні каў тэк стаў да ку мен таў. Ука ра нен не ў на ву-
чаль ны пра цэс та кіх но вых ме та даў на ву чан ня, 
як «дэ ба ты», «маз га вы штурм», «дрэ ва ра шэн-
няў», «ана ліз сі ту а цыі», «дра ма». Ак тыў на-рэф-
лек сіў ная ма дэль на ву чан ня зна хо дзі ла ўвесь 
боль шую коль касць пры хіль ні каў, але не змаг ла 
вы ціснуць па сіў на-су зі раль ную, якая і ў да лей-
шым за хоў ва ла ў шко ле да мі ну ю чую па зі цыю, 
бо боль шасць нас таў ні каў па-ра ней ша му пры-
трым ліва ла ся тра ды цый ных ме та даў [2, с. 157].

Па ра лель на з пра вя дзен нем апі са ных 
вы шэй змен у «ста рой» шко ле (8-га до вая ба за-
вая шко ла, 4-га до вы лі цэй, тэх ні кум і пра ф-
шко ла) па ча ла ся пра ца над кан цэп цы яй вык-
ла дан ня гіс то рыі ў но вай, рэ фар ма ва най 
польс кай шко ле (6-га до вая па чат ко вая шко ла, 
3-га до вая гім на зія, 3-га до вы про філь ны лі цэй 
і пра фшко ла). Пер ша па чат ко вай мэ тай ста-
ла рас пра цоў ка Ба за вай пра гра мы па прад-
ме це. Мер ка ва ла ся, што ў ёй бу дзе сфар му ля-
ва ны адзі ны ба за вы змест, а больш кан крэт ныя, 
аў тар скія пра гра мы ство раць са мі нас таў ні кі 
або ўзнік шыя па сва ёй іні цы я ты ве ка лек ты вы 
аў та раў. Прад угле джва ла ся маш таб нае ска ра-
чэн не фак та ла гіч на га ма тэ ры я лу з пе ра но сам 
ак цэн таў на раз віц цё ўмен няў вуч няў. Пра цу 
над Ба за вы мі пра гра ма мі па гіс то рыі да ру ча лі, 
ад нак, час та лю дзям вы пад ко вым, якія ме лі 
дас тат ко ва цьмя нае ўяў лен не аб но вых тэн дэн-
цы ях у гіс та ры яг ра фіі і гіс та рыч най ды дак ты цы. 
Усё гэ та слаба спрыяла дабраякаснасці прац, 
як і пра грам, якія ўвесь час змя ня лі ся. Не га во-
ра чы ўжо аб тым, што яны адмаўляліся ад суп-
ра цоў ніц тва з най больш ква лі фі ка ва ны мі прад-
стаў ні ка мі ў га лі не гіс то рыі і ды дак ты кі. Не пра-
во дзі ла ся так са ма ні я кіх пад рых тоў чых прац па 
вы ву чэн ні і па раў наль ным дас ле да ван ні пра-
грам па гіс то рыі ў ін шых кра і нах [8, с. 280–281]. 
Усё гэ та ста ла пры чы най та го, што кан чат ко-
выя вы ні кі пра цы ка мі сіі на ба зе МНА спа ра-
дзі лі шмат спрэ чак. У лі пе ні 1997 г. Мі ніс тэр ства 
апуб лі ка ва ла вель мі аба гуль не ную (на пог ляд 

не ка то рых спе цы я ліс таў, у пры нцы пе па вяр-
хоў ную), ба за вую пра гра му для но вай шко лы. 
У пер шым ва ры ян це пра гра мы гіс то рыя апы ну-
ла ся пра ктыч на вык лю ча най з пра гра мы агуль-
наш коль на га на ву чан ня ў 1–3 кла сах. Для 4– 
6 кла саў прад угле джва ла ся гіс то рыя як пра пе-
дэў тыч ны курс у рам ках ін тэг ра ва на га прад ме та 
«Гіс то рыя і гра мад ства» (як яго наз ва лі паз ней). 
Гіс то рыю як сіс тэ ма тыч ную на ву ку пла на ва ла ся 
вык ла даць у 7–8 кла сах ба за вай і ў 1–2 кла-
сах ся рэд няй шко лы. У стар шых кла сах ся рэд-
няй шко лы, якія рых ту юць мо ла дзь да ву чо бы 
ў ВНУ, прад угле джва ла ся па шы ра нае вык ла-
дан не па прад ме це. Та кі план школь най гіс та-
рыч най аду ка цыі су тык нуў ся з усе а гуль най кры-
ты кай. Да ўва гі бы лі пры ня ты толь кі асоб ныя 
кры тыч ныя заў ва гі, га лоў ным чы нам аб не аб-
ход нас ці ак цэн та ваць ува гу на тых каш тоў нас-
цях, якія фар мі руе гіс то рыя (асаб лі ва ў ся рэд-
няй шко ле), а так са ма гіс то рыю куль ту ры [10, 
с. 36–40].

Уво сень 1998 г. з’яві ла ся но вая па леп ша ная 
вер сія Ба за вай пра гра мы гіс то рыі. Прад угле-
джва ла ся, што ў ба за вай шко ле (4–6 класы) 
яна бу дзе вы ву чац ца на раў не з дысцыплінай 
аб гра мад стве, у рам ках ін тэг ра ва на га прад-
ме та «Гіс то рыя і гра мад ства». Але і гэ та вер сія 
пра гра мы доў га не пра тры ма ла ся. Кан чат ко вы 
ва ры янт Мі ніс тэр ства пры ня ло ў 1999 г. Рас па-
ра джэн нем мі ніс тра ад 15 лю та га 1999 г. бы ла 
пры ня та пра гра ма, дзе аб грун тоў ва лі ся мэ ты, 
змест і ар га ні за цыя гіс та рыч на га на ву чан ня ў 
но вай ба за вай шко ле і гім на зі ях [14].

У ад па вед нас ці з гэ тай пра гра май, у но вай 
ба за вай шко ле гіс то рыя пе ра ста ла быць асоб-
ным прад ме там. Бы ло пры ня та ра шэн не, што 
ў 4–6 кла сах яна бу дзе вык ла дац ца ў рам ках 
кур са «Гіс то рыя і гра мад ства». Фак тыч на гіс-
то рыя бы ла пе ра ве дзе на ў раз рад менш важ-
на га раз дзе ла кур су, пад па рад ка ва на га ве дам 
аб гра мад стве. Згод на з «лі та рай» пра гра мы, 
гіс та рыч ны змест па ві нен быў пад па рад коў-
вац ца гра ма даз наў ча му змес ту. Праўда шмат-
лі кія ўкла даль ні кі аў тар скіх пра грам і школь ных 
пад руч ні каў, на пі са ных для но вай рэ фар ма ва-
най шко лы, не вель мі пры трым ва лі ся но ваў вя-
дзен няў і там, дзе толь кі бы ло маг чы ма, ім кну-
лі ся гру па ваць бло ка мі гіс та рыч ны змест, а так-
са ма раз мя шча лі яго, аба пі ра ю чы ся на прын-
цып хра на ло гіі. Ор га ны ўла ды не пя рэ чы лі 
гэ тай пра кты цы, па коль кі гэ та бы ла дак лад ная 
ка рэк ці роў ка па мыл ко вых пас ту ла таў Ба за вай 
пра гра мы. Та кім чы нам, на пра кты цы на ін тэг-
ра ва ны курс ад во дзі лі ка ля 8 га дзін у ты дзень 
(у 4–6 кла сах), з іх на гіс то рыю 3–4 га дзі ны, у 
за леж нас ці ад про фі лю шко лы. У «ста рой» 
шко ле, у 4–6 кла сах на вык ла дан не гіс то-
рыі ад во дзі лі 5 га дзін у ты дзень, та кім чы нам, 
гэ та на га дзі ну або на ват 2 у ты дзень больш [5, 
с. 22–25].
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Па вод ле рас па ра джэн ня мі ніс тра, з лю та га 
1999 г. гіс то рыя як сіс тэ ма тыч ная на ву ка ўво-
дзі ла ся ў 3-га до вай гім на зіі (аб’ём – 6 га дзін 
у ты дзень). У ба за вай пра гра ме для гім на зій 
ра біў ся на ціск на сус вет ную гіс то рыю. Па мер-
ка ван ні не ка то рых спе цы я ліс таў, гэ та маг ло 
пры вес ці да та го, што вы пус кні кі та кой шко лы 
не бу дуць ве даць ай чын ную гіс то рыю ў на леж-
ным аб’ёме. У гэ тай су вя зі шмат лі кія аў та ры 
пра грам і пад руч ні каў для гім на зій ім кну лі ся па 
маг чы мас ці па шы рыць тэ мы, якія ас вят ля лі гіс-
то рыю Поль шчы. Гэ та не заў сё ды ад па вя да ла 
пра пі са на му ў Ба за вай пра гра ме, але ва ўзнік-
шых умо вах бы ло, на іх пог ляд, цал кам аб грун-
та ва на [9, с. 15–18].

Ба за вая пра гра ма па гіс то рыі для 3-га до-
ва га про філь на га лі цэя бы ла рас пра ца ва на 
толь кі ў 2000 г. Няг ле дзя чы на гэ та і яна су тык-
ну ла ся з не да ве рам з бо ку спе цы я ліс таў. Яе 
аў та ры ад во дзі лі на курс гіс то рыі ў лі цэі мі ні-
мум 6 га дзін у ты дзень (на ўвесь цыкл на ву-
чан ня). Але больш за ўсё тры вог вык лі ка лі 
на ме ры пры браць гіс то рыю з на ву чаль ных пла-
наў пра фе сій ных школ. Як лі чаць мно гія на ву-
коў цы, па доб ныя за ха ды рэ аль на паг ра жа юць 
па ні жэн ню ўзроў ню гра мад скай і гра ма дзян скай 
са мас вя до мас ці бу ду чых пра цоў ных. Кры ты ка 
гэ тых пла наў бы ла пад тры ма на і на XVI з’ез дзе 
гіс то ры каў Поль шчы ў Вроц ла ве яшчэ ў 1999 г. 
[2, с. 157]. Вы шэй вык ла дзе ныя фак ты свед чаць 
аб тым, што па зі цыі гіс то рыі ў «но вай» шко ле 
ста лі сла бей шыя, чым бы лі ў «ста рой». Уз ро-
вень гіс та рыч най аду ка цыі па чаў па даць яшчэ 
ў «ста рой» шко ле, хоць ад ра зу і няз нач на, але 
з кан ца 1990-х гг. да дзе ны пра цэс стаў на бі раць 
аба ро ты.

У кан чат ко вым ва ры ян це Ба за выя пра-
гра мы для но вай ба за вай шко лы і гім на зій бы лі 
хут ка рас пра ца ва ны. Апуб лі ка ва на бы ло больш 
за дзя ся так аў тар скіх пра грам, рэ а лі за цыя якіх 
па ча ла ся на кож ным уз роў ні аду ка цыі. Неў за-
ба ве так са ма бы ла па ча та і пуб лі ка цыя пад руч-
ні каў па гіс то рыі для но вай ба за вай шко лы і гім-
на зій. І толь кі за 2 пер шыя га ды іх бы ло вы пу-
шча на не каль кі дзя сят каў. Дзя ку ю чы гэ та му 
за раз нас таў нік мае на вы бар не каль кі, а ча сам 
на ват не каль кі дзя сят каў пад руч ні каў, пры зна-
ча ных для ад на го кла са. Іх уз ро вень вель мі роз-
ны і не заў сё ды дас тат ко ва вы со кі. Боль шасць 
пуб лі ку е мых пад руч ні каў ма юць пры ваб ны для 
вуч няў гра фіч ны выг ляд, а не ка то рыя – яшчэ 
і ба га тую ды дак тыч ную струк ту ру. Але ж пер-
шыя пра гра мы, як і пад руч ні кі, ства ра лі ся ў 
па ско ра ным тэм пе. Та кім чы нам, мож на мер ка-
ваць аб тым, што не ўсе з іх прайшлі пра вер ку 
ча сам, хоць кан ку рэн цыя ў гэ тай га лі не сты му-
люе аў та раў і вы даў цоў да да лей ша га ўдас ка-
на лен ня як змес ту, так і ды дак тыч най фор мы 
сва іх рас пра цо вак [3, с. 17–21]. Ра зам з пад руч-
ні ка мі для но вай шко лы вы пус ці лі шэ раг но вых 

збор ні каў гіс та рыч ных да ку мен таў, ат ла саў і 
карт. Фак тыч на адзі ным не да хо пам у за бес пя-
чэн ні школ най ноў шы мі ды дак тыч ны мі ма тэ-
ры я ламі бы ла ад сут насць фі нан са вых срод каў, 
не аб ход ных для іх на быц ця.

Та кім чы нам, пры раз гля дзе адзна ча на га 
дзе ся ці год дзя, на пра ця гу яко га іш ло рэ фар ма-
ван не школь най гіс та рыч най аду ка цыі ў Поль-
шчы, мы мо жам на зі раць, што ў гэ тым пра-
цэ се бы лі як ста ноў чыя, так і ад моў ныя ры сы. 
Так, ся род не да хо паў, на раў не з ад сут нас цю 
фі нан са ван ня і інш., мож на вы лу чыць га лоў ны, 
звя за ны з цал кам аб грун та ва най бо яз зю спе-
цы я ліс таў з на го ды па ве лі чэн ня тэм паў па ні-
жэн ня ўзроў ню гіс та рыч най аду ка цыі ў шко лах. 
Да пе ра ваг рэ фор мы мож на ад нес ці на дан не 
нас таў ні кам боль шай сва бо ды ў сфе ры ды дак-
ты кі. Ак ра мя та го, па чаў ся пра цэс зру шэн ня 
ас ноў на га ак цэн ту ў школь най гіс та рыч най аду-
ка цыі з эру ды цыі вуч ня, на ава ло дан не ім умен-
ня мі са мас той на ат рым лі ваць ін фар ма цыю і 
ве ды. Ста ноў чым вы ні кам мож на наз ваць эва-
лю цыю змес ту гіс та рыч най аду ка цыі, у якой 
больш ува гі ста лі на да ваць гіс то рыі куль ту ры і 
цы ві лі за цыі.
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Summary
Scholastic historical education in Poland is consid-

ered in this article during the reformation period which 
covers 1989–1999. Those period can be characterized 
by a newly chosen way of development called democ-

racy. A number of alterations, including historical educa-
tion, were implemented to bring education to the Euro-
pean standards. The article zeroed in on such important 
vital aspects as creating new curriculum and textbooks, 
revising the content of historical scholastic course, elim-
inating gaps in polish and world history on pages of 
school textbooks, identifying the place of historical edu-
cation in modern polish school.
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Пра бле ма вы лу чэн ня эта паў раз віц ця 
бан каў скай сіс тэ мы Бе ла ру сі ў па рэ фор-

мен ны пе ры яд, як і са ма гіс то рыя крэ дыт на-фі-
нан са вай сфе ры рэ гі ё на, зас та лі ся пра ктыч на 
за ме жа мі вы ву чэн ня са вец кай і су час най гіс та-
ры яг ра фіі. Ма ец ца толь кі не каль кі прац, аў та ры 
якіх пра па ноў ва юць свой па дзел гіс то рыі крэ-
дыт ных ус та ноў.

У да рэ ва лю цый най гіс та ры яг ра фіі бан каў-
скай сіс тэ мы Ра сій скай ім пе рыі ад сут ні ча юць 
звес ткі аб пе ры я дах дзей нас ці роз ных крэ дыт-
ных ус та ноў. Пер шыя пра цы да рэ ва лю цый-
ных гіс то ры каў бы лі звер ну ты на дас ле да ван не 
ар га ні за цыі Дзяр жбан ка і яго ад дзя лен няў 
(В. Су дзей кін, Я.І. Пя чэ рын, І.І. Ле він).

Та кая ж тэн дэн цыя на зі ра ла ся і ў са вец кай 
гіс та ры яг ра фіі, прад стаў ні кі якой па вяр хоў на 
згад ва лі аб дзей нас ці асоб ных ві даў крэ дыт ных 
ус та ноў, не на да ю чы ўва гі дас ле да ван ню бан-
каў скай сіс тэ мы ў цэ лым, эта пам яе раз віц ця 
ў пры ват нас ці (В.В. Ці ма шэн ка, М.Ф. Бол бас, 
З.Е. Абез гаўз, І.Ф. Гдндзін, Л.М. Міх не віч).

У су час най гіс та ры яг ра фіі на сён няш ні 
дзень ма ец ца дас тат ко вая коль касць на ву ко-
вых, вучэбна-ме та дыч ных і пуб лі цыс тыч ных 
ма тэ ры я лаў, аў та ры якіх пад ра бяз на раз гля да-
юць гіс то рыю ста наў лен ня ўста ноў дроб на га і 
буй но га крэ ды ту, ліх вяр ства, са цы яль на-эка на-
міч ных пе ра ду моў іх уз нік нен ня і асаб лі вас цей 
дзей нас ці. Ад нак эта пы раз віц ця бан каў скай 
сіс тэ мы Бе ла ру сі па-ра ней ша му зас та юц ца за 
ме жа мі вы ву чэн ня боль шас ці су час ных на ву-
коў цаў.

Вык лю чэн нем з’яў ля ец ца бе ла рус кі гіс то рык 
Ю.Л. Гру зіц кі, які пер шым пра па на ваў вы лу чыць 
два эта пы раз віц ця ка пі та ліс тыч на га крэ ды ту 
Ра сій скай ім пе рыі, у тым лі ку і бе ла рус кіх гу бер-
няў: 1860–1890 гг. – пе ры яд пе ра важ на пра-
мыс ло ва га ка пі та ліз му, 1890-я–1917 г. – пе ры яд 
сцвяр джэн ня ма на по лій [4, с. 50]. Да дзе ны 

па дзел да во лі агуль ны. Ён не па каз вае асаб лі-
вас ці эка на міч на га раз віц ця Бе ла ру сі і не даз-
ва ляе больш поў на аха рак та ры за ваць дзей-
насць яе крэ дыт на-фі нан са вых ус та ноў. Ра зам 
з тым, пра па на ва ная кла сі фі ка цыя ха рак тэр на 
для цэн траль ных ра сій скіх гу бер няў, дзе на зі ра-
ла ся кан цэн тра цыя выт вор час ці, а не для бе ла-
рус кіх, у якіх не бы ло та кой знач най коль кас ці 
буй ных прад пры ем стваў і бан каў скіх груп.

У вы ні ку раз віц ця пра мыс ло вай і сельс ка-
гас па дар чай выт вор час ці, бу даў ніц тва чы гу нак 
і па шы рэн ня ган длё вых апе ра цый бы лі ство-
ра ны ўмо вы для фар мі ра ван ня но вай крэ дыт-
най сіс тэ мы. З пры чы ны асаб лі вас цей раз віц ця 
пра мыс ло вас ці і сельс кай гас па дар кі, ге аг ра-
фіч на га ста но ві шча бе ла рус ка-лі тоў скіх гу бер-
няў знач нае рас паў сю джван не ат ры ма ла дзей-
насць ад дзя лен няў Дзяр жаў на га бан ка, фі лі-
я лаў ра сій скіх і за меж ных ка мер цый ных бан-
каў, ус та ноў дроб на га крэ ды ту, не вя лі кіх бан каў, 
зас на ва ных на мяс цо вым ка пі та ле, бан кір скіх 
кан тор і да моў, якія зай ма лі ся ў ас ноў ным улі-
кам вэк са ляў.

Да ад крыц ця ка мер цый ных бан каў у за ход-
ніх гу бер нях іх фун кцыю вы кон ва лі ган длё выя 
фір мы, якія су мя шча лі ка мер цый ныя апе ра цыі 
з бан кір скай зда бы чай. Не ка то рыя з гэ тых фірм 
з цягам ча су пе ра тва ры лі ся ў бан кір скія кан-
то ры, якія зай ма лі ся вык люч на фі нан са ва-крэ-
дыт ны мі апе ра цы я мі. Сам факт шы ро ка га рас-
паў сю джван ня да дзе най ка тэ го рыі бан каў скіх 
ус та ноў звя за ны з на цы я наль ным фак та рам: з 
1791 г. бе ла рус кія гу бер ні ўвай шлі ў «мя жу асе-
лас ці». Па вод ле но ва га за ко на ад 26 чэр ве ня 
1889 г. ас ноў ны ка пі тал кан то ры, якая ад кры-
ва ец ца ў вя лі кім го ра дзе, па ві нен быў быць не 
ні жэй чым 100 тыс. руб. [1]. Бан кір скім кан то рам 
даз ва ля ла ся вы да ча па зык пад зак лад пра цэн т-
ных па пер, ак цый і аб лі га цый роз ных та ва рыст-
ваў; пе ра вод гро шай; пры ём ук ла даў на тэр-
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