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Ёлач ныя цац кі 
з пад тэкс там

Дзя ку ю чы кар та гра фіч ным ін тэр-
нэт-рэ сур сам, на прык лад та кім, як 
OpenStreetMap, мож на да ве дац ца, 
што амаль ва ўсіх ста лі цах кра ін бы-
ло га са цы я ліс тыч на га ла ге ра ёсць 
ву лі ца 1 Мая. А вось гіс та рыч ныя 
асо бы, звя за ныя з Бе ла рус сю, зай-
ма юць у на шай та па ні мі цы па куль 
вель мі сціп лае мес ца. Ста тыс тыч-
ныя звест кі свед чаць, што час цей 
за ўсё пад час пра гу лак па бе ла рус-
кіх на се ле ных пунк тах там мож на 
«су стрэць» Ле ні на — у яго го нар 
на зва ныя 479 284 са мыя роз ныя 
аб' ек ты ў кра і не: ву лі цы, пло шчы, 
скве ры, пар кі, біб лі я тэ кі, пры пы-
нач ныя пунк ты, стан цыя мет ро. На 
дру гім мес цы ідзе Ян ка Ку па ла: імя 
слын на га бе ла рус ка га паэ та згад-
ва ец ца 82 888 ра зоў, або ў пяць 
ра зоў ра дзей, чым пра ва ды ра рэ-
ва лю цыі. На трэ цім — Якуб Ко лас 
(81 372 згад кі). На мно га ра дзей «гу-
чаць» Фран цыск Ска ры на, Кас тусь 
Ка лі ноў скі і Мак сім Баг да но віч.

— Як вы ду ма е це, які ме дыя -
тэкст са мы на ва год ні? — ці ка віц ца 
Да р'я. — Ну, ка неш не, гэ та на ва год-
нія ёлач ныя цац кі. Але не су час ныя, 
якія вы кон ва юць ро лю звы чай на га 
ўпры га жэн ня, а са вец кія. Ка лі я бы-
ла ма лень кая, не ра зу ме ла, што за 
ней кія дзіў ныя фі гур кі ві сяць у ма ёй 
ба бу лі на ёл цы. Ста рыя са вец кія 
ўпры га жэн ні, якія баць кі за мя ні лі 
на но выя, дзе ці час та пры но сяць 
у шко лу як не па трэб ныя, не шка-
да, на ват ка лі ра за б'юц ца. Але мае 
вуч ні ўжо зра зу ме лі іх каш тоў насць. 
Асаб лі ва ад мет ны ў гіс то рыі ёлач-
ных ца цак быў хру шчоў скі пе ры яд, 
ка лі з'явіліся цац кі, пры све ча ныя 
вы ха ду філь ма «Кар на валь ная 
ноч» (га дзін нік, на якім стрэл ка за-
сты ла за пяць хві лін да на ступ лен ня 
Но ва га го да), вы рошч ван ню ку ку-
ру зы — га лоў най на той мо мант 
сель ска гас па дар чай куль ту ры, 
Су свет на му фес ты ва лю мо ла дзі 
і сту дэн таў у Маск ве (го луб мі ру), 
ну і, ка неш не, па ка рэн ню кос ма су. 
Акра мя фі гу рак кас ма на ўтаў і ра кет 
з'яў ля юц ца і но выя кас міч ныя вер-
ха ві ны на на ва год няе дрэ ва, якія 
ста лі аль тэр на ты вай са вец кім зор-
кам. Дзе цям заў сё ды ці ка ва да ве-
дац ца, з якой гіс та рыч най па дзе яй 
у жыц ці кра і ны бы ло звя за на ства-
рэн не та го ці ін ша га ўпры га жэн ня і 
якія каш тоў нас ці транс люе кан крэт-
ны ме ды я тэкст.

За зір нуць 
у во чы гіс то рыі

Пры вы ву чэн ні са вец ка га пе ры я-
ду доб рай пад мо гай для на стаў ні цы 
стаў Бе ла рус кі ар хіў вус най гіс то-
рыі, які ахоп лі вае па дзеі ад рэ ва-
лю цый ных ча соў да чар но быль скай 
тра ге дыі і су час нас ці. Яго ба за мі 
мо жа сва бод на ка рыс тац ца лю бы 
пе да гог. «Ліч бы ні чо га дзі ця ці не 
да юць, — упэў не на Да р'я Ка ся ко-
ва. — Яны бу дуць іх па мя таць мак-
сі мум да на ступ на га ўро ка гіс то рыі. 
І зу сім ін шая спра ва, ка лі пра тыя ж 
па дзеі рас каз ва юць звы чай ныя лю-
дзі. Праз лёс ма лень ка га ча ла ве ка 
мож на да сле да ваць цэ лую эпо ху. 
Ка неш не, апо ве ды мо гуць быць 

суб' ек тыў ныя, але ме на ві та ў суб'-
ек тыў нас ці і ха ва ец ца іх га лоў ная 
каш тоў насць. Дзе ці атрым лі ва юць 
не прос та гіс та рыч ную ін фар ма цыю, 
а ра зу ме юць стаў лен не прос тых лю-
дзей да той ці ін шай гіс та рыч най па-
дзеі праз іх прыз му каш тоў нас цяў, 
як яна паў плы ва ла на іх жыц цё, на 
лёс бліз кіх ім лю дзей, пры чым гэ та 
ўжо не прос та па ра граф ці аб зац у 
школь ным пад руч ні ку».

Вель мі важная тэма — аб' яд нан-
не ў 1939 го дзе За ход няй і Ус ход няй 
Бе ла ру сі. У ар хі ве ёсць ба га та ўспа-
мі наў пра тыя па дзеі жы ха роў як 
да лу ча ных тэ ры то рый, так і са вец-
кіх. Як яны ба чы лі адзін ад на го, што 
пры ма лі ці не пры ма лі «за ход ні кі» ў 
са вец кім ла дзе жыц ця, за што «кал-
гас ні кі» не да люб лі ва лі «па ноў»?

— Ка лі я па каз ваю дзе цям ус-
па мі ны, пры све ча ныя 1939 го ду, то 
стаў лю пе рад імі шэ раг пы тан няў, 
на якія яны па ві ны знай сці ад каз. 
Якія па дзеі па пя рэд ні ча лі аб' яд-
нан ню? Ці іс на ва ла роз ні ца па між 
ус ход ні мі і за ход ні мі тэ ры то ры я мі 
Бе ла ру сі, у чым яна пра яў ля ла ся? 
Ці за ха ва лі ся ад роз нен ні па між за-
ход няй і ўсход няй Бе ла рус сю сён-
ня? У чым яны пра яў ля юц ца? — 
пад крэс лі вае на стаў ні ца.

Мядз ве дзеў быў... 
на МКС

На стаў нік гіс то рыі і гра ма да-
знаў ства ар шан скай ся рэд няй 
шко лы № 3, су пер фі на ліст апош-
ня га Рэс пуб лі кан ска га кон кур су 
«На стаў нік го да — 2017» Анд рэй 
ІВА НОЎ пра дэ ман стра ваў у рам ках 
свай го май стар-кла са на фес ты ва-
лі ві дэа ро лік аб зна хо джан ні дзе-
ю ча га прэм' ер-мі ніст ра Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі Дзміт рыя Мядз ве дзе ва 
на... між на род най кас міч най стан-
цыі «МІР».

«Дэ парт амент прэс-служ бы ін-
фар ма цыі ўра да Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі па ве да міў, што пад час зна-
хо джан ня на ка ля зям ной ар бі це 
Дзміт рый Мядз ве дзеў пры маў са мы 
ак тыў ны ўдзел у да след чай дзей-
нас ці кас ма на ўтаў, як паў на праў ны 
член экі па жа. Да сле да ван ні бы лі на-
кі ра ва ныя на атры ман не фун да мен-
таль ных звес так аб улас ці вас цях ар-
га ніч ных кіс лот, якія ўтрым лі ва юц ца 
ў мі не раль най ва дзе пад уз дзе ян-
нем роз най тэм пе ра ту ры і ну ля вой 
гра ві та цыі. Рэ пар таж аб тыд нё вым 
зна хо джан ні прэм' ер-мі ніст ра на 
МКС гля дзі це ў спе цы яль ным ня-
дзель ным вы пус ку на він», — па ве-
дам ля ла ся ў ро лі ку, дзе Дзміт рый 
Мядз ве дзеў пе ра мя шчаў ся ў бяз-
важ кас ці па кас міч най стан цыі.

«Ка лі ад бы ла ся гэ та па дзея?», — 
па ці ка віў ся Анд рэй Іва ноў у ка лег і 
па чуў у ад каз: «У ХХІ ста год дзі!», 
«1 кра са ві ка», «Ні ко лі»...

Як вы свет лі ла ся паз ней, звы чай-
на ў кож най аў ды то рыі зна хо дзіц ца 
пры клад на 30 % пе да го гаў, якія ўс-
пры ма юць уба ча нае за чыс тую ма-
не ту. Між ін шым, гэ та прос та жарт, 
пры го жая да ра гая рэ кла ма мі не-

раль най ва ды, з вель мі якас-
ны мі здым ка мі, скру пу лёз на 
пра ду ма ны мі дэ та ля мі — усё 
пры му шае гле да ча па ве рыць 
у тое, што па лёт у кос мас ад-
на го з кі раў ні коў дзяр жа вы — 
цал кам маг чы мы...

— Ча му нас ву чыць гэ ты 
ві дэа ро лік? Ка лі вы збі ра е це-
ся вы ка рыс тоў ваць на сва іх 
уро ках ві дэа ма тэ ры я лы, то 
са мі па він ны ўмець кры тыч на іх 
ацэнь ваць, каб пе ра да ваць каш тоў-
ны во пыт сва ім вуч ням. Без умоў-
на, у ві дэа ма тэ ры я лаў ёсць шмат 
пе ра ваг пе рад тэкс там: вы бі ра ю чы 
па між «па гля дзець» ці «па чы таць», 
школь ні кі, ка неш не, вы бе руць пер-
шы ва ры янт. Пад ві дэа ма тэ ры я ла-
мі я маю на ўва зе да ку мен таль ныя 
і мас тац кія філь мы, ві дэа клі пы і 
мульт філь мы, ві дэа ін тэр в'ю гіс та-
рыч ных дзея чаў і рэ клам ныя ро лі кі. 
Але і мі ну сы ў іх так са ма ёсць, якія 
аба вяз ко ва трэ ба ўліч ваць. Па-пер-
шае, нам мо гуць на вяз ваць пэў ныя 
воб ра зы, у якіх пры сут ні чаюць мас-
тац кі вы мы сел і тэн дэн цый насць, 
а ка лі мы ўспры ма ем ін фар ма цыю 
эма цы я наль на, то «ад клю ча ем га-
ла ву...», — па пя рэдж вае Анд рэй 
Іва ноў.

Ча му не хлу сіў 
Ска ці нін?

— Лі та ра ту ра, гіс то рыя, гра ма-
да знаў ства да юць вель мі ба га ты 
ма тэ ры ял для ра бо ты з ма ні пу ля-
цы я мі і стэ рэа ты па мі, — упэў не на 
ды рэк тар сто лін скай ся рэд няй 
шко лы № 2, на стаў нік рус кай 
мо вы і лі та ра ту ры Ала ЛА ЗІЦ-
КАЯ. — Уво гу ле фар мі ра ван нем 
чы тац кай пісь мен нас ці і ме ды я а ду-
ка цы яй мож на зай мац ца на лю бых 
за ня тках. Мно гія па мыл ко ва ду ма-
юць, што ме ды я а ду ка цыя азна чае, 
што на кож ны ўрок на стаў нік па ві-
нен пры нес ці га зе ту, пост ар, пра-
дэ ман стра ваць ві дэа ро лік і г. д. Не 
вар та гнац ца за пус ты мі спец эфек-
та мі. Для мя не заў сё ды бы ло важ-
ным пе ра ка наць дзя цей у тым, што 
кла сі кі, з тво ра мі якіх яны зна ё мяц-
ца на ўро ках лі та ра ту ры, не ней кія 
ка на ні за ва ныя асо бы. Іх твор часць 
за ста ец ца ак ту аль най і су час най па 
сён няш ні дзень, ме на ві та та му іх і 
лі чаць кла сі ка мі. Я раб лю гэ та праз 
пра ект ную дзей насць. На прык лад, 
пры вы ву чэн ні ка ме дыі Д. Фан ві зі на 
«Не да расль» мае вуч ні ана лі за ва-
лі, хто з ге ро яў хлу сіць, а хто ка жа 
праў ду, і вы свет лі ла ся, што не хлу-
сіць толь кі Ска ці нін. Прос та та му, 
што ў яго ня ма ў гэ тым па трэ бы. 
На воб ра зе Міт ра фа нуш кі да сле-
да ва лі, як ства ра ец ца імідж па спя-
хо ва га ча ла ве ка, знай шлі пад руч нік 
па імі джа ло гіі і пра ана лі за ва лі па 
ім усе дзе ян ні ма ту лі Міт ра фа нуш-
кі — га лоў на га яго «імідж мей ке ра», 
зра зу ме лі, ча му ёй гэ та не ўда ло ся. 
Пры вы ву чэн ні ра ма на І. Тур ге не ва 
«Баць кі і дзе ці» вуч ні шу ка лі ма ні-
пу ля цыі ў па во дзі нах пер са на жаў: 
знай шлі ў кніж ках па са цы яль най 
псі ха ло гіі тэх ні кі ма ні пу ля цый і ўба-
чы лі, як ге роі аказ ва лі псі ха ла гіч ны 
ціск адзін на ад на го і якое вя лі кае 
зна чэн не ма юць дыя ло гі пер са на-
жаў. Пас ля ча го па гля дзе лі на Ба-
за ра ва і ін шых тур ге неў скіх ге ро яў 
зу сім ін шы мі ва чы ма.

«Мёрт выя ду шы» Мі ка лая Го га-
ля заў сё ды ўспры ма юц ца школь ні-
ка мі скла да на. Каб не як за ці ка віць 
дзя цей, пер шы ўрок мы пры свя ці лі 
вы ву чэн ню ін фар ма цый най пра сто-
ры гу берн ска га го ра да N, па якім 
пра гу ля лі ся ра зам з Чы чы ка вым: 
шыль дам на ву лі цах, тэ ат раль ным 
афі шам, над пі су на пло це «пра дам 
ду шу», мяс цо вай га зе це. Па гля дзе-
лі ўры вак з эк ра ні за цыі ра ма на 1984 
го да. По тым бы ло за дан не зра біць 
цы тат ную ха рак та рыс ты ку Чы чы ка-
ва, па дзя ліць кры ні цы — чыя гэ та 
па зі цыя і ба чан не (аў та ра, са мо га 
Чы чы ка ва ці так пра ге роя ка жуць 
ін шыя). Ці не з'яў ля ец ца мер ка ван-
не пра ча ла ве ка, яко га ўсе ба чаць 
пер шы раз, ін тэр прэ та цы яй? На 
якіх пад ста вах яно ства ра ец ца? 
А да лей зна ём ства з ра ма нам ужо 
пай шло ве ся лей.

Ін фаг ра фі ка — 
за мест рэ фе ра та

Ад лі ры каў — да фі зі каў. На-
мес нік ды рэк та ра жло бін скай 
ся рэд няй шко лы № 13 Але на 
АНАН ЧЫ КА ВА, на стаў ні кі фі зі кі 
Эла ЯКУ БОЎ СКАЯ (гім на зія № 1 г. 
Жо дзі на) і Аляк сандр ЯКУ БОЎ СКІ 
(Жо дзін ская жа но чая гім на зія) 
пры свя ці лі свой май стар-клас фак-
та рам, пры ёмам і срод кам ін тэ ле-
кту аль на га раз віц ця на ву чэн цаў на 
ўро ках фі зі кі: раз мо ва ідзе пра та-
кія якас ці, як кем лі васць, гнут касць, 
кры тыч насць, са ма стой насць, эка-
на міч насць. Фі зі ка — прад мет у 
школь ні каў, шчы ра ка жу чы, не са-
мы лю бі мы і да во лі скла да ны.

— За раз мы ву чым дзя цей, якіх 
ад но сяць да па ка лен ня Z. Пра іх 
ка жуць яшчэ «на ро джа ныя ліч ба-
вай рэ ва лю цы яй». Гэ та па ка лен не 
ві зу а лаў, якія па тра бу юць «за кон-
ча на га сю жэ та» і вы со кай ды на-
мі кі ў хо дзе яго раз віц ця. Кан так-
ту юць і спа жы ва юць ін фар ма цыю 
яны пры да па мо зе ка рот кіх ві дэа, 
тэ гаў і ме маў, — тлу ма чыць Аляк-
сандр Яку боў скі. — Для су час най 
мо ла дзі ўво гу ле ўлас ці ва клі па вае 
мыс лен не, яны мо гуць вы кон ваць 
не каль кі спраў ад на ча со ва, ад да-
юць пе ра ва гу гра фіч на му ма люн ку 
пе рад тэкс там. Дзе ці, якія вы рас лі ў 
эпо ху вы со кіх тэх на ло гій, па-ін ша-
му гля дзяць на свет. Іх ус пры ман-
не — не пас ля доў нае і не тэкс та-
вае. Яны ба чаць кар ці ну ў цэ лым і 
ўспры ма юць ін фар ма цыю па прын-
цы пе клі па. Та кім чы нам, уз ні кае 
прак тыч ная праб ле ма для пе да-
го гаў — як змя ніць тэх на ло гіі «па-
да чы» на ву чаль на га ма тэ ры я лу, 

каб су час ным на ву чэн цам бы ло 
кам форт на, не па ру шыў шы пры 
гэ тым вя ду чых ды дак тыч ных 
прын цы паў? Ад ным з ін стру мен-
таў з'яў ля ец ца ін фаг ра фі ка, якая ў 
боль шай сту пе ні ад па вя дае на ша му 
ліч ба ва му све ту і да зва ляе ляг чэй 
за пом ніць не аб ход ную ін фар ма цыю 
па ка лен ню дзя цей-ві зу а лаў.

Аду ка цый ная ін фаг ра фі ка ўяў ляе 
са бой за кон ча ны ві зу аль на-ін фар-
ма цый ны блок ву чэб на га ма тэ ры я-
лу, які мож на вы ву чыць са ма стой-
на, без чы ёй-не будзь да па мо гі, а 
пас ля ана лі за ваць, ра біць вы сно вы 
і зна хо дзіць да дат ко выя сэн сы. Як 
адзін з ме та даў ві зу а лі за цыі ву чэб-
най ін фар ма цыі ін фаг ра фі ка мо жа 
вы ка рыс тоў вац ца на ву чэб ных за-
ня тках для ства рэн ня праб лем ных 
сі ту а цый і ар га ні за цыі эфек тыў най 
по шу ка вай дзей нас ці.

— Дзя цей нель га пе ра гру жаць 
вя лі кі мі аб' ёма мі ін фар ма цыі, — 
упэў не на Эла Яку боў ская. — Іх 
ува гу трэ ба па спра ба ваць ад ра зу 
за ча піць. Пры за сва ен ні не вя лі кіх 
доз ву чэб на га ма тэ ры я лу, ка лі па-
тра бу ец ца ўста наў лен не пры чын на-
вы ні ко вых су вя зяў, сіс тэ ма ты за цыя 
і аб агуль нен не прачытанага, эфек-
тыў на пры бя гаць да клас та раў, якія 
да та го ж пры ву ча юць дзя цей ана-
лі за ваць ін фар ма цыю і вы дзя ляць з 
яе га лоў нае. Клас тар — гэ та гра фіч-
ная фор ма ар га ні за цыі ін фар ма цыі, 
ка лі вы дзя ля юц ца асноў ныя сэн са-
выя адзін кі і за тым яны фік су юц ца ў 
вы гля дзе схе мы з па зна чэн нем усіх 
су вя зяў па між імі.

— А пры за сва ен ні вя лі кіх тэм 
у стар шых кла сах лепш звяр тац-
ца да ін тэ лект-кар таў, па коль кі тыя 
да зва ля юць ад люст ра ваць са мыя 
роз ныя су вя зі ўнут ры тэ мы, — ра іць 
Але на Анан чы ка ва. — Ін тэ лект-кар-
ты — доб рыя па моч ні кі ў пад рых-
тоў цы да ЦТ, па коль кі да па ма га юць 
струк ту ра ваць і сіс тэ ма ты за ваць 
вя лі кі аб' ём ву чэб на га ма тэ ры я лу 
ў най больш да ступ най для на ву чэн-
ца фор ме. Яшчэ адзін не су мнен ны 
плюс ін тэ лект-кар таў — да па мо га 
ў вы ра шэн ні аду ка цый ных за дач, 
звя за ных з вы зна чэн нем па зна-
валь най мэ ты, по шу кам ін фар ма-
цыі, раз віц цём крэ а тыў нас ці.

У сі ту а цыі, ка лі на ву чэн цам да-
ступ ная ве лі зар ная коль касць ін-
фар ма цый ных кры ніц (кніг, ча со пі-
саў, рэ сур саў ін тэр нэ ту), на пі сан не 
рэ фе ра таў час ця ком зво дзіц ца да 
ме ха ніч на га за пам поў ван ня га то ва-
га тэкс ту або ка пі ра ван ня асоб ных 
яго час так з се ці ва. Вось толь кі які 
пра цэнт ма тэ ры я лу за пом ніць ву-
чань пры вы ка нан ні та кой ра бо ты? 
І ці за пом ніць хоць неш та на огул? 
Та му на стаў ні кі-ме та дыс ты ра яць 
за мя ніць рэ фе ра ты ства рэн нем ін-
фаг ра фі кі. Та кія ві зу аль ныя срод кі 
мож на па спя хо ва вы ка рыс тоў ваць 
на са мых роз ных прад ме тах.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by
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А ці ве да е це вы, што ка лі склас ці даў жы ню ўсіх 

Са вец кіх ву ліц на се ле ных пунк таў Бе ла ру сі, 

то атры ма ец ца «ма гіст раль» пра цяг лас цю 

ў 698 кі ла мет раў! А ка лі вы цяг нуць у ад ну лі нію 

ву лі цы, на зва ныя ў го нар пра ва ды ра 

Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі, яна рас цяг нец ца 

на 440 кі ла мет раў. І зу сім ня мно га ад ста юць па 

агуль най пра цяг лас ці (382 кі ла мет ры) Каст рыч-

ніц кія ву лі цы. Са вец кая та па ні мі ка пра цяг вае ў 

на шых га ра дах пе ра ва жаць. Да р'я КА СЯ КО ВА, 

на стаў нік гіс то рыі і гра ма да знаў ства з 34-й 

ста ліч най гім на зіі, упэў не на, што тапаніміка — 

адзін з эфек тыў ных рэ сур саў для вы ву чэн ня 

гіс то рыі. Пад час VІІ Рэс пуб лі кан ска га ка ляд на-

га фес ты ва лю пе да га гіч на га май стэр ства ма ла-

ды пе да гог рас ка за ла сва ім ка ле гам, як мож на 

са браць ма за і ку гіс то рыі, вы ка рыс тоў ва ю чы 

са мыя роз ныя кры ні цы ін фар ма цыі на сва ім 

уро ку: па чы на ю чы ад са вец кіх пла ка таў 

і за кан чва ю чы ме ло ды я мі з са вец кіх філь маў.

ПА КА ЛЕН НЕ ВІ ЗУ А ЛАЎ
Як ву чыць дзя цей з клі па вым мыс лен нем?

«Пры вы ву чэн ні ра ма на 
І. Тур ге не ва «Баць кі і дзе ці» 
вуч ні шу ка лі ма ні пу ля цыі 
ў па во дзі нах пер са на жаў».

«Дзя цей нель га пе ра гру жаць 
вя лі кі мі аб' ёма мі ін фар ма цыі. 
Іх ува гу трэ ба па спра ба ваць 
ад ра зу за ча піць».

Да р'я Ка ся ко ва: 
«Са браць ма за і ку гіс то рыі на ўро ку 

мож на, вы ка рыс тоў ва ю чы са мыя 
роз ныя кры ні цы ін фар ма цыі...»


