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Ма тэ ры я лі за ваць 
змест кніг

«Мінск: ня сум ны марш рут» — ме на ві та 

так на зы ваў ся ўрок, які пра па на ва ла на кон-

курс на стаў ні ца.

— Кож ны пе да гог ма рыць, каб на яго 

за ня тках вуч ні пра ца ва лі доб ра ах вот на, з 

ці ка вас цю і твор ча. Для мя не вы дат ным 

ра шэн нем ста ла тэх на ло гія пра ект най 

дзей нас ці, якая да зва ляе пе ра тва рыць ву-

чэб ныя за ня ткі па бе ла рус кай лі та ра ту ры 

ў твор чыя май стэр ні, дзе вы ра ша юц ца ці-

ка выя, прак тыч на знач ныя і да ступ ныя для 

вуч няў праб ле мы, — кан ста туе яна. — Як 

прык лад — пра ект «Мінск лі та ра тур ны». На 

ўро ку бы ло ўзня та пы тан не пра ці ка васць 

мо ла дзі да бе ла рус кай лі та ра ту ры. У вы ні ку 

за ня ткі прай шлі ў нас у фар ма це дыс ку сіі, 

што па цвер дзі ла ак ту аль насць праб ле мы. 

Ча му вуч ні не хо чуць чы таць? Як за ва ло-

даць іх ува гай? Я ду маю, што трэ ба здзейс-

ніць неш та не ве ра год нае! Ма тэ ры я лі за ваць 

тое, што да гэ туль не бы ло ад чу валь ным, 

на прык лад змест кніг. Мож на за пра сіць іх у 

ін тэр ак тыў ныя пры го ды па кніж ных ста рон-

ках (для гэ та га ўрок пра во дзіў ся ў фор ме 

квэс ту) ці, на прык лад, ства рыць кар ту па-

да рож жа па лі та ра тур ных мяс ці нах Мін ска... 

Да ідэі пра ек та мя не пад штурх ну ла і тая 

ака ліч насць, што жы ха рам і гас цям ста лі цы 

пра па ноў ва юц ца са мыя роз ныя эк скур сіі: 

«Мінск спар тыў ны», «Мінск тэ ат раль ны», 

«Мінск пар ты зан скі» і гэ так да лей. А ча му 

не мо жа быць «Мін ска лі та ра тур на га?»

Для па пу ля ры за цыі бе ла рус кай мас тац-

кай лі та ра ту ры і твор час ці бе ла рус кіх пісь-

мен ні каў і паэ таў вуч ні Тац ця ны Кан дра шо-

вай пад кі раў ніц твам на стаў ні цы рас пра ца-

ва лі лі та ра тур ны эк скур сій ны марш рут — лі-

та ра тур ную кар ту Мін ска. Ёсць элект рон ны 

і дру ка ва ны яе ва ры ян ты. На Gооglе-кар це 

ўказ ва юц ца мяс ці ны ў ста лі цы, якія апіс ва-

юц ца ў тво рах, а так са ма мес цы, дзе жы лі 

бе ла рус кія пісь мен ні кі і паэ ты. Ка лі вы клік-

не це на мар кер (кні гу ў чыр во ным кру зе), то 

ўба чы це, на якую ву лі цу трэ ба іс ці, і спа сыл-

ку, якая да зво ліць па зна ё міц ца з тво рам або 

твор час цю бе ла рус ка га пісь мен ні ка.

На раз дру ка ва най кар це так са ма па зна-

ча юц ца мяс ці ны, якія апіс ва юц ца ў тво рах, 

а по бач раз мя шча юц ца QR-ко ды, дзя ку ю чы 

якім не аба вяз ко ва браць з са бой кні гу, да-

стат ко ва да стаць з кі шэ ні ма біль ны тэ ле фон 

або план шэт і ад ска на ваць QR-код. Твор ці 

звест кі пра пісь мен ні каў бу дуць да ступ ныя ў 

тэ ле фо не ўжо праз не каль кі се кун даў.

— Элект рон ная і дру ка ва ная кар ты да-

юць маг чы масць ін ды ві ду аль на прай сці ся 

па лі та ра тур ным марш ру це. А яшчэ ў нас 

ёсць пра па но ва пры вя заць наш урок да Еў-

ра пей скіх гуль няў і пра во дзіць для гас цей 

эк скур сіі па лі та ра тур ным Мін ску, — ка жа 

на стаў ні ца. — Між ін шым, за меж ныя гос ці 

ўжо на на шай эк скур сіі па бы ва лі...

За ча піць за жы вое
Дру гую прэ мію на кон кур се за ва я ва ла 

на стаў ні ца бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту-

ры з ашмян скай ся рэд няй шко лы № 3 

Мар та БАГ ДА НО ВІЧ са сва ім уро кам па-

за клас на га чы тан ня «Не звы чай ныя фор-

мы ў су час най бе ла рус кай лі та ра ту ры». Як 

ад зна чы ла га лоў ны рэ дак тар «Лі Ма» Ла-

ры са ЦІ МО ШЫК, рас пра цо вак па су час най 

паэ зіі бы ло прад стаў ле на на кон курс зу сім 

ня шмат, на пэў на, та му, што за ці ка віць дзя-

цей паэ зі яй, дзе ня ма вы раз на га сю жэ ту і 

ге ро яў, вель мі ня прос тая за да ча. Вось ча му 

прай сці мі ма ўро ка Мар ты Баг да но віч, якая 

пра па на ва ла ўклю чыць у ход за ня ткаў свае 

ўлас ныя вер шы, бы ло не маг чы ма.

Яшчэ ад ным пе ра мож цам ста ла на-

стаў ні ца бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры 

з ся рэд няй шко лы № 2 го ра да Ту ра ва 

Тац ця на ЗЯМ ЛЯ НІК. Жу ры звяр ну ла ўва гу 

на ін тэр ак тыў ны склад нік яе рас пра цоў кі, 

што для ма ла дзёж най аў ды то рыі над звы чай 

важ на, і ад зна чы ла трэ цяй прэ мі яй урок па 

каз цы Ана то ля Бу тэ ві ча «Пры го ды віруса@

Шкодзі».

Ці мож на за ха піць чы тан нем лі та ра ту ры 

школь ні каў? Для на стаў ні каў бе ла рус кай 

мо вы і лі та ра ту ры гэ та пы тан не ста іць асаб-

лі ва вост ра, бо да мі на ван не рус кай мо вы і 

не вель мі ўда ла скла дзе ная школь ная пра -

гра ма шмат ра зо ва ўсклад ня юць іх за да чу. 

І хоць не каль кі га доў та му пра гра ма па бе ла-

 рус кай лі та ра ту ры пе ра гля да ла ся, усё роў на 

ў пе да го гаў да яе за ста ло ся шмат прэ тэн зій 

і за ўваг.

— Гэ та нон сэнс, але дзе ці ў шко ле сён-

ня вы ву ча юць тыя ж тво ры, што і я ў свае 

школь ныя га ды, — раз ва жае Тац ця на Кан-

дра шо ва. — Су час ная бе ла рус кая лі та ра ту-

ра ў стар шых кла сах да ту ец ца пе ры я дам з 

1965 да 1991 го да. Але ці мо жа лі та ра ту ра, 

якая ства ра ла ся ў ХХ ста год дзі, быць су час-

най для ця пе раш ніх школь ні каў? На коль кі 

ак ту аль ная яна для іх? А ўсё, што бы ло на-

пі са на пас ля 91-га го да, пра па ну ец ца толь кі 

ў якас ці да дат ко ва га чы тан ня. Ка лі яшчэ да 

дзя вя та га кла са вуч ні вы ву ча юць роз ныя 

тэ мы і пе ры я ды, то ў стар шых кла сах тэ-

ма ты ка тво раў вель мі аб ме жа ва ная, і мае 

стар ша клас ні кі ка жуць з па про кам: «Се ля-

нін за кон чыў ся, і па ча ла ся вай на...»

— Пад час пра вя дзен ня ў на шай шко ле 

тыд ня бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры мы 

пра во дзі лі апы тан не. Нас ці ка ві ла, што вуч ні 

ве да юць з су час ных тво раў бе ла рус кіх аў-

та раў? І, шчы ра ка жу чы, дзе ці вель мі ма ла 

што змаг лі пры га даць, — кан ста туе Мар та 

Баг да но віч. — На маю дум ку, уклю чаць у 

школь ную пра гра му трэ ба толь кі тыя тво ры, 

якія бу дуць зра зу ме лыя су час ным дзе цям, 

тое, што ім бліз ка, што мо жа за ча піць за жы-

вое. Ка лі ву чань за ці ка віц ца, ён пой дзе да-

лей і бу дзе чы таць і ін шыя кні гі ўпа да ба на га 

аў та ра. Так, су час ныя дзе ці ў сва ёй боль-

шас ці не ары ен та ва ныя на ін тэ ле кту аль ную 

про зу і тым больш на паэ зію. Твор часць

Але ся Ра за на ва яны зусім не ра зу ме юць, не 

ра зу ме юць фі ла соф скую сэн са вую на груз-

ку, якую ня се яго паэ зія...

Уво гу ле пе да го гі кан ста ту юць, што 

школь ная пра гра ма ўклю чае вель мі шмат 

сум ных вер шаў аб пры ро дзе і цяж кай до-

лі се ля ні на — атрым лі ва ец ца ней кая бяс-

кон цая «Пес ня ара та га», што не чап ляе 

су час ных дзя цей, якія не ра зу ме юць ужо 

на ват паэ зію Ку па лы, Ко ла са і Баг да но ві ча. 

За над та шмат у іх вер шах утрым лі ва ец ца 

не вя до май су час ным школь ні кам лек сі кі. 

Ка лі раз мо ва ідзе пра лі ры ку, то на стаў ні-

кам вель мі час та да во дзіц ца «пе ра кла даць» 

гэ тыя мас тац кія тво ры на мо ву, зра зу ме лую 

вуч ню... Верш Ян кі Ку па лы «Спад чы на» — 

са праўд ная жам чу жы на бе ла рус кай паэ зіі. 

З гэ тым ні хто не спра ча ец ца. Але ці мо гуць 

зра зу мець школь ні кі на ступ ныя рад кі? «...І 

тое нуд нае яг нят / Бля ян не-зоў на па сьбі шчы 

/ І крык ва ро ні ных гра мад / На мо гіл ка вым 

клад бі шчы / І ў бе лы дзень і ў чор ну ноч / Я 

ўсцяж раб лю агле дзі ны / Ці гэ ты скарб не 

збрыў дзе проч/ Ці трут нем ён не з'е дзе ны / 

Для іх гэ та не больш чым на бор слоў, якія 

яны прос та за вуч ва юць на па мяць без ра-

зу мен ня. Між ін шым, паэ зія, на кі ра ва ная 

на ча ла ве чыя эмо цыі і па чуц ці, аба вяз ко ва 

па він на быць прад стаў ле на ў школь най пра-

гра ме. Але яна па він на быць роз ная...

— Мне аса біс та вель мі шка да, што з 

пра гра мы вы клю чы лі адзі ны ў бе ла рус кай 

лі та ра ту ры ра ман у вер шах «Род ныя дзе-

ці» Ні ла Гі ле ві ча. Гэ та глы бо кі роз дум над 

праб ле ма мі су час на га ла ду жыц ця, на шы мі 

каш тоў нас ця мі, над тым, які ён — су час ны 

ча ла век, што ён пры дбаў, ча го па зба віў ся? 

І для вы ха ван ня пад рас та ю ча га па ка лен ня 

скла да на знай сці больш уда лы твор, — дзе-

ліц ца дум ка мі Тац ця на Кан дра шо ва.

Кла сі кі — так са ма лю дзі
— А ў ма іх вуч няў заў сё ды ідзе на «ўра» 

апо весць Яў ге на Хва лея «Прын цэ са ту соў-

кі», бо яна для іх ак ту аль ная, — за ўва жае 

Тац ця на Зям ля нік. — І «На стач ку» Кузь мы 

Чор на га шас ці клас ні кі чы та юць з за да валь-

нен нем. Я лі чу, што ад ным з га лоў ных прын-

цы паў ад бо ру тво раў для школь най пра гра-

мы па він на быць іх су ад не се насць з ча сам, 

па зна валь насць ге ро яў. На прык лад, мы з 

дзець мі чы та ем Ва ле рыя Га пе е ва «Мая мі-

лая ведзь ма». Я лі чу, што як бы мы ні ста ві-

лі ся да га джэ таў, але су час ны ча ла век ад іх 

ні ко лі ўжо не ад мо віц ца, як і ад ін шых вы год 

цы ві лі за цыі. У мя не са мой трое дзя цей, і яны 

асвой ва юць га джэ ты хут чэй за сва іх баць-

коў. Та му за да ча на стаў ні ка — на ву чыць 

ква лі фі ка ва на імі ка рыс тац ца. Мне аса біс та 

вель мі бліз кая ідэя ме ды я а ду ка цыі, та му я 

ўзра да ва ла ся, ка лі знай шла ў су час най бе-

ла рус кай лі та ра ту ры твор Ана то ля Бу тэ ві ча 

«Пры го ды віруса@Шкодзі»— не звы чай ную 

каз ку пра ка ра ля Він дауса Вя лі ка га, Ві ру са 

Шко дзю і ча роў ныя кам п'ю та ры.

«Ад бы ва ла ся гэ та не да лё ка і не бліз ка, не 

вы со ка і не ніз ка. Не за ба ра мі та ям ні чы мі, не 

за мо ра мі цу да дзей ны мі, а ў са мых ра зум ных 

глы бі нях кос ма су. На ад ной ін тэ ле кту аль на 

ба га тай пла не це за сна ва ла ся не звы чай нае 

ка ра леў ства. Наз ва ў яго так са ма бы ла не ту-

тэй шая — Су свет нае Се ці ва. І ад ра зу па ча ло 

ад бы вац ца там не злі чо нае мност ва дзі вос-

ных дзі ваў, ча ра дзей ных ча раў і за баў ных 

за баў...» Як вы ду ма е це, ці мо жа гэ ты твор 

за ці ка віць су час ных дзя цей? Ён за хо піць на-

ват тых, хто ўво гу ле не хо ча чы таць.

Між ін шым, у 178-й мін скай шко ле пра-

вя лі апы тан не ў са цы яль най сет цы «УКан-

так це», каб да ве дац ца, якую лі та ра ту ру (ай-

чын ную ці за меж ную) вы бі ра юць школь ні кі, 

і як мож на зра біць бе ла рус кую лі та ра ту ру 

больш па пу ляр най. Вы свет лі ла ся, што мас-

тац кую лі та ра ту ру чы та юць 77 % вуч няў, 

17 пра цэн таў — не чы та юць, а 6 % — ні ко-

лі не бя руць мас тац кую лі та ра ту ру ў ру кі. 

Боль шасць вуч няў чы та юць кні гі ў элект рон-

ным фар ма це (67 %). За меж ную лі та ра ту ру 

(у пер шую чар гу, рус кую) чы та юць 73 % 

школь ні каў, а бе ла рус кую — толь кі 14 %.

«На дум ку на шых на ву чэн цаў, зра біць 

бе ла рус кую лі та ра ту ру больш па пу ляр най 

маг лі б но выя па ды хо ды да зна ём ства з ёй 

у шко ле (так лі чаць 49 % апы та ных), ці ка выя 

аў та ры і тво ры (30 %), — за ўва жае Тац ця на 

Кан дра шо ва. — А эк скур сі яй па лі та ра тур-

ных мяс ці нах ста лі цы за ці ка ві лі ся 87 % ад 

агуль най коль кас ці апы та ных. Вы му ша на 

кан ста та ваць, што вы ву чэн не бія гра фій 

пісь мен ні каў не вель мі ці ка вае дзе цям. Ну 

што за ін та рэс вы ву чаць, хто ка лі на ра дзіў-

ся, ка лі што на пі саў і па мёр? А вось ка лі 

дзе ці пры хо дзяць да пісь мен ніц ка га до ма, і 

пе рад імі паў ста юць жы выя лю дзі, якія ка-

 ха лі, сяб ра ва лі, жар та ва лі адзін з ад наго, 

ра зам су стра ка лі свя ты і гэ так да лей, то і

цікавасць абу джа ец ца, і важ ныя бія гра фіч-

ныя звест кі за па мі на юц ца пра сцей.

— А мае вуч ні ка жуць, што ў бе ла рус-

кіх пісь мен ні каў — ад на бія гра фія на ўсіх. 

Асаб лі ва ка лі тыя на ра дзі лі ся ў ХІХ ста год-

дзі — для вуч няў гэ та неш та па-за ме жа мі 

іх ра зу мен ня, быц цам бы тыя — лю дзі з 

па ра лель на га све ту. Та му мож на па шу каць 

пра іх ці ка выя фак ты, якія на са мрэч мо гуць 

за ча піць дзя цей, — пад трым лі вае ка ле гу 

Тац ця на Зям ля нік. — Іх мож на знай сці ў тым 

жа ін тэр нэ це, але най перш трэ ба на ву чыць 

вуч няў, як пра вя раць тую ці ін шую ін фар ма-

цыю, зда бы тую ў се ці ве. У нас ёсць ці ка вая

фор ма ра бо ты — знай сці 10 фак таў пра.... 

І дзе ці на са мрэч шмат ці ка ва га зна хо дзяць, 

на прык лад, ін фар ма цыю пра Ва сі ля Бы ка-

ва, якой ня ма ў школь ным пад руч ні ку.

«Так са ма ў 11-м кла се мае вуч ні зды-

ма юць ві дэа і рас каз ва юць пра бія гра фію 

пісь мен ні ка, чы та ю чы ўрыў кі з яго тво раў, — 

дзе ліц ца сва і мі на пра цоў ка мі Тац ця на Кан-

дра шо ва. — Не стан дарт ныя ўро кі заў сё ды 

бу дуць дзе цям ці ка выя і за па мі наль ныя. 

І да маш няе за дан не па лі та ра ту ры не па він на 

быць на кшталт: «Ста рон ка 78, ад ка зы на пы-

тан ні», яно па він на быць твор чым. На ву чэн-

цы ства ра юць фо та аль бо мы, пры све ча ныя 

пісь мен ні кам, скла да юць ін тэр ак тыў ныя лі-

та ра тур ныя кар ты, кры жа ван кі, рэ бу сы. Ка лі 

пра хо дзі лі па пра гра ме ра ман Ула дзі мі ра Ка-

рат ке ві ча «Дзі кае па ля ван не ка ра ля Ста ха», 

клас па дзя ліў ся: ад ны чы та лі ра ман, а дру гія 

гля дзе лі мас тац кую стуж ку. Апош нія ска за лі, 

што «фільм ней кі хму ры», ён іх не за ча піў. 

А з за дан нем зняць букт рэй лер да ра ма на 

тыя школь ні кі, што чы та лі кні гу, спра ві лі ся 

знач на лепш: у іх атры ма лі ся прос та шы коў-

ныя ра бо ты, пас ля пра гля ду якіх на са мрэч 

хо чац ца ўзяць у ру кі ра ман і пра чы таць».

На стаў ні кі ўпэў не ны: ці бу дуць вуч ні чы-

таць, у мно гім за ле жыць ад іх са міх. Га лоў-

ная за да ча пе да го га — уклю чыць у раз мо ву 

ўвесь клас, даць зра зу мець школь ні кам, на-

коль кі гэ та зай маль ны за ня так — чы тан не 

кніг. Ён аба вяз ко ва па ві нен са чыць за тым, 

як сён ня раз ві ва юц ца паэ зія, про за, дра ма-

тур гія, якія но выя ім ёны з'яў ля юц ца ў лі та-

ра ту ры. Але ка лі на стаў нік сам не чы тае і 

ні чым не ці ка віц ца, то як ён змо жа за ах во-

ціць дзя цей?

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У ЛІ ТА РА ТУР НУЮ ВАНД РОЎ КУ 
ПА НЯ СУМ НЫМ МАРШ РУ ЦЕ

Тац ця на ЗЯМ ЛЯ НІК, Мар та БАГ ДА НО ВІЧ і Тац ця на КАН ДРА ШО ВА: 
«Ці бу дуць вуч ні чы таць, у мно гім за ле жыць ад пе да го га...»
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«Ці мо жа лі та ра ту ра, якая ства ра ла ся 
ў ХХ ста год дзі, быць су час най 
для ця пе раш ніх школь ні каў?»

«Ад ным з га лоў ных прын цы паў 
ад бо ру тво раў для школь най 
пра гра мы па він на быць 
іх су ад не се насць з ча сам, 
па зна валь насць ге ро яў».

«Боль шасць вуч няў чы та юць кні гі 
ў элект рон ным фар ма це (67 %). 
За меж ную лі та ра ту ру (у пер шую 
чар гу, рус кую) чы та юць 73 % 
школь ні каў,  а бе ла рус кую — 
толь кі 14 %».

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)


