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А. У. ПЕРАВОЗНЫ

ДЫДАКТЫЧНЫЯ АСПЕКТЫ ДЫФЕРЭНЦЫРАВАНАГА 
НАВУЧАННЯ ШКОЛЬШКАУ

У цяперашш час, здаецца, Hi у каго не выклшае сумненйяу неабход- 
насць дыферэнцыраванага навучання. Праяуленням1 дыферэнцыяцьп 
у сучаснай школьнай адукацьп можна л1чыць магчымасць атрымання 
рознаузроуневай падрыхтоую у навучальных установах рознага тыпу, 
а таксама пашырэнне профшяу навучання у сувяз1 з паяуленнем новых 
прадметау, цыклау дысцыплш. Стварэнне розных падручнжау i праграм 
па аднаму i таму ж предмету дазваляе выкладчыку выбраць тыя з ix, 
як1я у найбольшай CTyneni адпавядаюць магчымасцям школьшкау.

У апошшя гады у нашай рэспублщы актыуна праводзяцца даследа- 
в а н т  па праблемах дыферэнцыяцьп. Так, вывучалкя пытанш пазнаваль- 
най актыунасщ навучэнцау ва умовах дыферэнцыяцьп; унутрыпрадмет- 
най шдывщуал1зацьи i дыферэнцыяцьп навучання падлеткау; укараненг 
ня щэй дыферэнцыраванага навучання у практыку работы школ; арга- 
шзацыйна-педагапчнага забеспячэння дыферэнцыраванага навучання 
у сельскай школе. Тэарэтычная невырашанасць мнопх праблем дыфе
рэнцыраванага навучання адмоуна адб1ваецца на практыцы работы 
школ.

Акрэсл1м круг праблем, звязаных з дыферэнцыраваным навучаннем, 
я й я  знаходзяцца у цэнтры увап педагапчнай навук!. Перш за усё 
вылучым тыя з ix, што непасрэдна не звязаны з дыферэнцыяцыяй, але 
icTOTHa уплываюць на эфектыунасць яе рэал1зацьп на практыцы. Адна 
з TaKix праблем — дакладнае вызначэнне агульнавучэбных уменняу, 
валоданне як!м1 абавязковае для ycix навучэнцау. У дыдактыцы рабш1ся 
крок1 па вылучэнню TaKix уменняу, але гэтыя спробы не атрымал1 
разв1цця. Апрача гэтага, патрабуецца праграма фарм1равання гэтых 
уменняу сродкам1 кожнага прадмета на працягу ycix гадоу школьнага 
навучання, а таксама устанауленне тэрм1нау, у яюя гэтыя уменш 
павшны быць сфарм1раваны. Разам з вызначэннем абавязковых агуль
навучэбных уменняу трэба высветлщь абавязковыя умен!п па кожнаму 
прадмету, яго раздзелах. Неабходна адзначыць, што так1я спробы pa6i- 
л!ся у некаторых прыватных методыках, напрыклад, матэматык1 i 
рускай (роднай) мовы. Так, з праграм па рускай мове 6bini выключаны 
тыя звестк1, яюя не уплывал! непасрэдна на фарм1раванне правап1сных 
i моуных уменняу. М!шм1зацыя вывучаемага матэрыялу за кошт дру- 
гарадных звестак пашырае магчымасщ школьшкау сканцэнтравацца на 
вывучэнш таго, што у рэшце рэшт садзейшчае дасягненню асноунай 
мэты вывучэння прадмету, сфармуляванай у праграме.

Навошта трэба ул1чваць абавязковыя веды, уменш i навык1 пры 
ажыццяуленш дыферэнцыраванага навучання? Каб даб1вацца ix поунага 
засваення большасцю навучэнцау. Апрача гэтага, ва умовах вызначанага 
базавага узроуню ствараецца магчымасць больш дакладна акрэсл1ць 
змест навучання для тых школыйкау, што ужо авалодал1 абавязковым1 
веда Mi i умениям!. У аснову як зместу, так i адпаведных яму заданняу 
i практыкаванняу могуць быць пакладзены наяуныя унутры- i мiж- 
прадметныя сувяз! дадзенага прадмета, высвятленне як1х з’яуляецца 
таксама самастойнай праблемай дыдактыкь Гэтыя сувяз! могуць ул1ч- 
вацца i для абагачэння зместу навучання у спецыял1заваных (профиль
ных) класах.

Зараз, Kani м1шмум праблем, вырашэнне яых стварае перадумовы 
эфектыунасщ дыферэнцыраванага навучання, акрэслены, пяройдзем да 
вызначэння тых, як1я непасрэдна тычацца дыферэнцыраванага навучан-
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ня, яго ажыццяулення на практыцы. Адзначым, што яны цесна звязаны 
адна з другой, таму ix паасобнае выдзяленне мае у значна ступет 
умоуны, даследчы характар. Таюм чынам, сярод актуальных трэба 
адзначыць наступныя праблемы дыферэнцыраванага навучання.

Па-першае, гэта вызначэнне яго статуса $ сктэме вядучых педага- 
пчных паняццяу (М. К. Ганчароу, У. I. Загвязшсю, A. A. Kipcanay, 
А. М. Конеу, Я. С. Рабунсм, I. М. Чэрадау); па-другое, устанауленне 
улаацвасцей, як1я аказваюць найбольшы уплыу на ажыццяуленне 
вучэбнай работы i таму павшны ул1чвацца ва умовах дыферэнцыяцьп, 
у тым лжу пры распрацоуцы зместу, прыёмау, вызначэнш аптымальных 
суадносш формау навучальнай работы (Я. С. Рабунскц I. М. Чэрадау, 
I. Э. Унт); па-трэцяе, распрацоука заданняу з улнсам шдывщуальных 
асабл1васцей, што праяуляюцца у вучэбнай рабоце (I. Дз. Бутузау, 
A. A. KipcaHay, А. М. Конеу, М. А. Мшайлау, У. П. Стрэзжозш, I. 
Э. Унт, В. С. Цэтлш, I. М. Чэрадау); па-чацвёртае, вызначэнне рацы- 
янальных падыходау (спосабау) да рэал1зацьй дыферэнцыраванага на
вучання на практыцы, уключаючы стварэнне адпаведных падручшкау 
(У. В. 1ваноу, М. М. Ш ахмаеу).

Разгледз1м названыя праблемы больш падрабязна. У большасщ су- 
часных даследаванняу дыферэнцыяцыя вызначаецца щ як форма вучэб
най работы, щ як сродак рэал1зацьй прынцыпу iтгдывщуалыiara пады- 
ходу. Мы л1чым, што дыферэнцыяцыя разам з шдывщуалхзацыяй i 
шдывщуальным навучаннем можа разглядацца як сродак ажыццяулен
ня вышэйназванага агульнапедагапчнага прынцыпу. У сучаснай педа- 
гапчнай л!таратуры паняцщ «дыферэнцыяцыя» i «шдывщуал1зацыя» 
часта ужываюцца як с1нон1мы. На наш погляд, ix трэба размяжоуваць. 
Ва умовах сучаснага масавага навучання давол1 цяжка ул1чыць 1нды- 
вщуальныя асабл1васщ у поуным аб’ёме. Яны могуць ушчвацца поунас- 
цю выключна пры 1ндыв}дуальным навучанш з асобным вучнем па-за 
класнага калектыва. 1ндывщуал1зацыя навучання ажыццяуляецца ва 
умовах невялжай колькасщ навучэнцау, напрыклад у малакамплектнай 
школе, дзе настаун1к мае магчымасць прапанаваць для ceaix вучняу 
дыдактычны матэрыял, тэмп навучання амаль у поунай адпаведнасщ 
з ix патрэбнасцямь У класах жа з высокай напауняльнасцю размова 
можа весщся тольк! аб вылучэшй груп школыпкау, яюя маюць прыб- 
л1зна аднолькавы паказчык прынятай пад увагу уласщвасщ, i ажыццяу- 
ленш шматпаточнага навучання (тэрмш Н. Ф. Талыз1най i Т. В. Габай).

Па меры таго, як вучш пераходзяць з класа у клас, фарм1руюцца ix 
схшьнасщ, здольнасщ, праяуляюцца асабл1васщ разумовай дзейнасщ, 
якiя разам уплываюць на выбар спецыял1зацьй навучання у старшых 
класах школы. Сучасная адукацыйная cicT3Ma прапануе шматл1к1я про- 
ф1л! навучання, i кожны вучань можа выбраць той, яю яму найбольш 
падыходз1ць па азначаных вышэй крытэрыях. Правшьнаму выбару 
проф!лю можа спрыяць i пахалапчиая служба, роля якой у сучаснай 
школе прыметна узрастае. Аднак рашаючым у выбары спецыял1зацьп 
усё ж так} з’яуляецца голас самога навучэнца.

Нягледзячы на тое, што у проф!льных класах аказваюцца By4Hi, як1х 
аб’ядноувае 1мкненне да авалодання пэунай гал1ной ведау i добрая 
падрыхтоука, усе яны маюць свае асабл1васц1, як!я праяуляюцца падчас 
заняткау. Так, у класах матэматычнага проф1лю знойдуцца вучш, адны 
з як!х больш здольныя да алгебры, а друпя — да геаметрьп; ад sin вучань, 
што ходзщь у ф1лалапчны клас, адцае перавагу заняткам мовам1, а друп 
— л1таратурнай творчасцю. Таму i у класах з гамагенным па узроуню 
падрыхтоук! саставам усё роуна патрэбна дыферэнцыяцыя, каб задаво- 
л1ць запатрабаванш навучэнцау, стварыць умовы для разв1цця ix здоль- 
насцей i схшьнасцей.

Рэал1зацыя щэ1 дыферэнцыраванага навучання на практыцы ажыц
цяуляецца пры дапамозе заданняу, ул!чваючых вучэбныя магчымасщ 
школьн1кау. Не спрабуючы клаафжаваць прапануемыя шматл1к1м1 да- 
следчыкам1 заданш, адзначым, што усе яны могуць быць аб’яднаны у 
тры групы: для самастойнай работы; для розных этапау урока; для 
актывгзацьп пазнавальнай дзейнасщ школыпкау, якая можа праходз!ць 
на узнауленчым щ творчым узроуш.

Пры арган1зацьй самастойнай работы прапануецца трымацца трох
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«тактычиых лшш»: змяншаць колькасць заданняу, варЧраваць ix скла- 
данасць; пры захаванш аб’ёму i складанасщ заданняу павял1чваць да- 
памогу1.

Сродш, што выкарыстоуваюцца у якасщ дапамоп, наступныя: 
чарцёж, схема, малюнак, таблща з шфармацыяй, што спрыяе пра- 
вшьнаму рашэнню задачы; дапаможныя nbiTaHHi щ/i практыкаванш, 
выкананне яюх садзейшчае рашэнню асноунай задачы; паутарэнне 
правша альбо вываду, патрэбнага для правшьнага рашэння задачы.

Як сведчыць анал1з дыдактычных даследаванняу, гэтыя ж «так- 
тычныя лшп» прадугледжваюцца пры выкананш дыферэнцыраваных 
заданняу як на узнауленне вывучанага, так i творчых, у тым лжу 
i пры тлумачэнш новага i яго першапачатковым замацаванш. Сярод 
прыёмау дыферэнцыяцьп пры тлумачэнш i першапачатковым зама- 
цавашй назавем наступныя: неаднаразовае паутарэнне настаушкам у 
ходзе тлумачэння найбольш важных i складаных элемента^ зместу; 
навучанне спосабам работы з матэрыялам, што аблягчаюць яго за- 
памшанне; выкарыстанне апор, што ф1ксуюць неабходную для рашэння 
задачы шфармацыю; выкарыстанне падручшка, iHUJbix вучэбных кшг 
у якасщ даведачных дапаможшкау. На жаль, мнопя настаунш  л!чаць, 
што у пачатку вывучэння новай тэмы выкарыстоуваць прыёмы 
дыферэнцыраванага навучання не трэба, i тым самым пазбауляюцца 
магчымасщ прадух1л1ць незасвойванне на раншх стадыях работы з 
новым матэрыялам. Таюм чынам, адз^н з магчымых падыходау да 
ажыццяулення дыферэнцыяцьп вызначаецца наяунасцю щ адсутнасцю 
яе прыёму на ycix этапах навучання.

На рэал1зацыю дыферэнцыяцьп уплывае таксама спосаб падбору 
педагогам дыдактычнага матэрыялу. Тым з навучэнцау, хто паспяхова 
засво1у матэрыял, можа прапанавацца дадатковая колькасць аднатып- 
ных практыкаванняу — гэта адзш спосаб падбору дыдактычнага матэ
рыялу; пры друпм школьн1ку даюцца задашп, я и я  па магчымасщ 
3?л1чваюць яго пэуныя уласщвасщ.

Навучанне у старшых спецыял1заваных класах школы можа быць 
паглыбленым, пашыраным, паскораным. Пашыранае навучанне ажыц- 
цяуляецца за кошт уключэння f  праграму пэунага прадмета новых 
раздзелау щ павел1чэння вывучаемых дысцыпл!н дадзенага проф1лю. 
Паглыбленае навучанне прадугледжвае вылучэнне невял1кай колькасщ 
прадметау з высвятленнем icHyi04bix пам!ж iMi змястоуных сувязей, 
дэталёвы разгляд пытанняу, прынцыпова важных у дадЗеным курсе. 
Пры паскораным навучанш для стварэння агульнай 1нфармаванасщ 
навучэнцау у пэунай гал1не ведау матэрыял выкладаецца за 
абмежаваны час. Паскорана могуць вывучацца тэмы, як1я маюць 
другараднае значэнне щ не прадстауляюць асабл1вай складанасщ 
для засваення.

Завяршаючы агляд спосабау (падыходау) ажыццяулення дыферэн
цыраванага навучання, адзначым, што яно можа адбывацца не тольк! 
на уроку. У пасляурочны час праводзяцца падтрымл!ваючыя i стыму- 
люючыя занятк1, якш раней назывался дадатковым1. У пазаурочны час 
праводзяцца таксама факультатывы, rypTKi, чытаюцца спецкурсы. Яны 
дапамагаюць пашыраць i паглыбляць веды навучэнцау, садзейн1чаюць 
развщцю ix сх1льнасцей i здольнасцей. Трэба павял1чваць колькасць 
факультатыуных заняткау па штарэсах, бо менав!та тут школьн1к1 
могуць атрымаць з боку выкладчыка зпачна больш у Bari, чым на уроках 
пры высокай напауняльнасщ класа.

I, нарэшце, засталася яшчэ ад на праблема — вызначэнне тых улас- 
щвасцей, я ш  пав1нны ул1чвацца ва умовах дыферэнцыяцьп. Агульнага 
меркавання на гэты конт не icnye. Сапрауды, выдзяляюцца абучаемасць 
i працаздольнасць (I. М. Чэрадау); дзейснасць матывацьп, абучанасць, 
пазнавальная самастойнасць, аргашзаванасць у навучанш (Я. С. Рабун- 
cid); 1ндыв1дуальна-тыпалапчныя асабл1васщ (А. М. Конеу)- абуча
емасць, вучэбныя уменн!, абучанасць, пазнавальныя 1нтарэсы 
(I. Э. Унт). Падобная разнастайнасць поглядау сведчыць аб складанасщ 
i у той жа час важнасщ гэтай праблемы: у залежнасщ ад таго, як1я 
уласщвасщ будуць пакладзены у аснову дыферэнцыяцьп, залежаць 
змест. метады, прыёмы, тэмп навучання.
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Безумоуна, найбольш аптымальным быу бы Taxi варыянт, кал1 
у працэсе навучання ул!чвалася б як мага больш шдывщуальных 
асабл1васцей школыпкау. Але ва умовах класна-урочнай астэмы  i 
высокай напауняльнасщ класау гэта зрабщь немагчыма. Таму i пры- 
ходзщца засяроджваць увагу на развщщ TaKix уласщвасцей асобы, я и я  
у найбольшай ступеш уплываюць на вучэбную работу школьшка i яго 
агульнае развщцё.

На нашу думку, больш за усё на вышковасць вучэбнай работы 
уплываюць тры уласщвасщ. Першая з ix — здольнасщ чалавека. 
«Развщцё чалавека... — гэта i ёсць развщцё яго здольнасцей, а развщцё 
здольнасцей чалавека — гэта i ёсць тое, што прадстауляе з сябе развщце 
як гэтакае»2. Як вядома з пахалоги, фармщаванне наюраванасщ да 
пэунага ввду дзейнасщ пачынаецца f  сярэдшх класах, а большасць 
старшакласшкау ужо прафеаянальна сарыентаваны. У адпаведнасщ са 
здольнасцям1 яны могуць свядома выб1раць профшь навучання у спе- 
цыял1заваных класах.

Пры ажыццяулеиш дыферэнцыраванага навучання патрэбна ул1ч- 
ваць таксама асабл^васщ мыслення, а дакладней — яго пераважаючы 
кампанент (наглядна-вобразны, славесна-лапчны, наглядна-дзейсны), i 
якасць мысленчых аперацый (агшпзу, сштэзу, абстракцьн, абагуль- 
нення).

3 ушкам перавап таго щ шшага тыпу мыслення вызначаюцца 
прадметы, найбольш спрыяльныя для вывучэння; ствараюцца пераду- 
мовы для аптымальнага вызначэння метадау i  прыёмау выканання 
заданняу i  практыкаванняу; узшкае магчымасць для адэкватнага праг- 
нозу i  ацэнк1 B b in iK a y  штэлектуальнай дзейнасщ навучэнца i нават яго 
учынкау i паводз1н.

Дауно высветлена, што веданне нейкай колькасщ паняццяу, фактау, 
заканамернасцей яшчэ не сведчыць аб добрай падрыхтаванасщ вучня. 
Галоунае, як вядома, ix прымяненне у розных с1туацыях, як знаёмых, 
так i незнаёмых, што у мнопм залежыць ад сфармфаванасщ разумовых 
аперацый, яюя у сваю чаргу уплываюць на якасць засваення ведау, 
уменняу i навыка^ па таму щ 1ншаму прадмету.

Засваенне спецыяльных ведау i уменняу мае сваёй перадумовай 
адпаведны узровень разв!цця разумовых аперацый чалавека, у сваю 
чаргу гэта засваенне вядзе да стварэння унутраных умоу для авалодання 
ведам! i умениям! больш высокага парадку.

Таюм чынам, пры ажыццяулешп дыферэнцыраванага навучання 
павшны ул!чвацца узровень наяуных ведау, уменняу i навыкау. Суад- 
носшы у засваенш ведау i уменняу бываюць розным!. Так, навучэнец 
можа засвощь факты, узна^ляць фармулёую паняццяу, але не умець 
дзейшчаць на аснове гэтых ведау. Друп узровень засваення наз1раецца 
у тых выпадках, Kani вучань, не ведаючы азначэнш паняццяу, дзейшчае 
на аснове iHTyi4bii. Трэш, вышэйшы, узровень характарызуецца поуным 
засваеннем навучэнцам1 ведау i уменняу. Сустракаюцца i таюя вучн1, 
што добра арыентуюцца у азначэннях паняццяу, тэорыях, фактах, 
npaeinax, яюя, аднак, не CTani асновай ix уменняу.

Узровень ведау, уменняу i навыкау — вел1чыня пераменная: у 
розныя перыяды навучання школыпк1 могуць даб!вацца рознай паспя- 
ховасщ. Паказванне вучнем у дадзены момант Hi3Kara узроуню падрых- 
тоук1 не азначае, што i на наступным этапе ён будзе мець таю ж узро
вень. I наадварот: падрыхтаваны школьшк можа не засвощь альбо 
засвощь не у поуным аб’ёме новы матэрыял i апусщцца на больш т з ю  
узровень, чым у папярэдш момант.

Вядома, што на дасягненне добрых BbmiKay у пэунай ranine уплы
ваюць i  iH u ib m  фактары, у прыватнасщ асобасны. Без добра сфарм!ра- 
ванай матывацьп i пры адсутнасщ сх1льнасщ, нават здольнасщ 
да дадзенай сферы ведау, адпаведны вщ мыслення i здавальняючы 
узровень падрыхтоую наурад щ памогуць дасягнуць станоучых вы- 
шкау.

У заключэнне адзначым, што актуальнасць праблемы дыферэнцы
раванага навучання абум оул1ваецц а запатрабаванням1 разв1цця адука- 
цыйнай cicT3Mbi на сучасным этапе. Вельм1 важнай тэарэтычнай i
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практычнай задачай з’яуляецца вызначэнне зместу, метадау, прыёмау, 
форм навучання у адпаведнасщ з уласщвасцям1 асобы, ям я  у наиболь
шей ступеш уплываюць на вучэбную работу i праяуляюцца у ёй. 
Рэал1зацыя выпрацаванага зместу i адпаведных яму прыёмау у вучэб- 
на-метадычных комплексах, i перш за усё у падручшках, створыць 
магчымасщ для эфектыунага ажыццяулення дыферэнцыраванага наву
чання у школе.

1 Гл.: Педагогика /  Под ред. Г. Нойнера, Ю. Бабанского. М., 1984. С. 334.
Р у б и н ш т е й н  С. Л. / /  Вопросы психологии. 1960. № 3. С. 3.

I. К. ГЕРМАНОВ1Ч 

М. I. ГЕТМАНСК1 ЯК МОВАЗНАВЕЦ I МЕТАДЫСТ

Вядомы беларусм мовазнавец i метадыст Mixaui 1лыч Гетманси 
нарадз1уся 1 студзеня 1916 г. (18 снежня 1915 па старому стылю) у вёсцы 
Балыкша былога Пагарскага павета Бранскай губерш у сялянскай сям’ь 
Пачатковую адукацыю атрымау у мясцовай школе, а няпоуную сярэд- 
нюю — у раённай сямподцы, якую скончыу у 1931 г. Далейшы жыцц- 
ёвы шлях М. I. Гетманскага непарыуна звязаны з Беларуссю, куды яго 
сям’я пераехала на пастаяинае жыхарства.

3 1932 г. М. I. Ге;тманск1 працавау у М1нску чорнарабочым на заводзе 
1мя Мясшкова i адначасова вучыуся на вячэршм рабфаку пры Белару- 
сюм дзяржауным ушвератэце, а у 1934 г. стау студэнтам фшалапчнага 
факультэта Мшскага вышэйшага педагапчнага шстытута. На прадапош- 
шм курсе вучобу спалучау з выкладчыцкай працай у Мшсюм педтэх- 
шкуме, дзе вёу практычныя занятк1 па методыцы беларускай мовы. У 
нявопытнага юнака спачатку не усё ладзшася. Вось чаму дырэкцыя 
параша яму звярнуцца за дапамогай да Я. Коласа, ям  перад гэтым 
выкладау методыку у тэхн1куме некальк1 гадоу. Я. Колас сустрэу 
маладога спецыял1ста добразычл1ва, пракансультавау па мнопх пытан- 
нях, доуга гутарыу аб розных сакрэтах прафесй метадыста. У працэсе 
гутарк1 ён адразу распазнау у М. I. Гетмансюм патэнцыяльныя даслед- 
чыцюя здольнасщ i пазней 3pa6iy усё неабходнае для ix выяулення i 
развщця. Пра гэта М. I. Гетмансю праз трыццаць гадоу ва успам1нах 
«Незабыуны настаушк» nicay: «31мой 1938 года я выпадкова сустрэуся 
з паэтам у Гнстытуце мовазнауства АН БССР. Тады паэт займау тут 
пасаду в1цэ-прэзщэнта. Пав1тауся з iM. Думау, што Я. Колас ужо не 
памятае мяне, але ён спытау, як справы у тэхшкуме. Kani ж даведауся, 
што я заканчваю шстытут, napaiy паступаць у асшрантуру Акадэм11 
навук. Аб гэтым паэт сказау i прафесару Ломцеву. Пазней той гутарыу 
са мной, спасылаючыся на параду Я. Коласа. Так я стау асшрантам па 
беларускай мове у 1нстытуце мовазнауства. Але мне хацелася займацца 
методыкай мовы. Я. Колас адобрыу мае жаданне, nanicay просьбу 
у М1шстэрства асветы РСФСР аб выдзяленн1 юрау]йка i камандз!равау 
мяне у Маскву. Навуковага юраушка у тым годзе мне не змапп 
выдзел1ць, але napaini працягваць вучобу у 1нстытуце педагопкк Гэта 
мяне не задавальняла. Я nanpaciycR на прыём да Н. К. Крупскай. 
Надзежда Канстанщнауна адобрыла мае 1мкненне, але адзначыла, што 
у мяне невял1к1 вопыт, i napaina папрацаваць некальк! гадоу у школе, 
працягваючы здачу экзаменау у асгйрантуры. 3 гэтым згадз^уся i Я. Ко
лас» (Камун1ст Палесся (Мазыр). 1972. 1 лкт.).

Прызнаушы слушнасць парад Н. К. Крупскай i Я. Коласа, М. I. Гет- 
мансю уладкавауся выкладчыкам рускай мовы i л1таратуры у Глускай 
сярэдняй школе. Аднак педагапчная праца i завочная асп1ранцкая вучоба 
з 1939 г. быш надоуга перапынены службай у Чырвонай ApMii. М. I. Гет- 
манскаму давялося прымаць удзел у баях з нямецка-фашысцк1м1 захоп- 
шкам1, перажыць горыч адступлення. з заходняй гран1цы да самай 
Масквы i радасць перамоп у Bepnine. Ён быу некальк! разоу паранены 
i кантужаны, узнагароджаны баявым1 ордэнам1 i медалям!.
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