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РАЗВІЦЦЁ ЛІТАРАТУРНА-ТВОРЧЫХ ЗДОЛЬНАСЦЕЙ 

ВУЧНЯЎ: МЕТАДАЛАГІЧНЫ АСПЕКТ 
 
Праблема фармiравання i развiцця здольнасцей даследуецца сумеснымi 

намаганнямi многiх навук (псiхалогii, педагогiкi, эстэтыкi, фiласофii, 
сацыялогii, медыцыны). Вывучаецца яна рознабакова, таму што кожная 
навука мае свой адпаведны аспект даследавання. У педагагiчнай навуцы гэта 
праблема разглядаецца не iзалявана ад сiстэмы навучання, а як яе састаўная 
частка. Акрамя таго, варта адзначыць, што для педагогiкi больш, чым для 
iншай навукi, важна даследаванне здольнасцей кожнай асобы. Менавiта праз 
здольнасцi асоба становiцца суб'ектам дзейнасцi ў грамадстве, праз развiццё 
здольнасцей чалавек дасягае сваёй вяршынi ў прафесiянальным i асобасным 
сэнсе (грэч. akme – ‘вяршыня’; адсюль паходзiць назва такой навуковай 
дысцыплiны, як акмеалогiя, што вывучае заканамернасцi такога ўзыходжання 
i яго характарыстыкi). 
Псiхолагi разглядаюць здольнасць як складаную iндывiдуальна-псiхiчную 

асаблiвасць чалавека, што вызначае яго прыдатнасць да той цi iншай 
дзейнасцi. Гэта палажэнне аб узаемасувязi здольнасцей i дзейнасцi стала 
вядучым у навуцы. 
Сярод разнастайных відаў чалавечай дзейнасці вучоныя вылучаюць 

наступныя: камунікатыўную, або дзейнасць зносін; маўленчую; мастацкую і 
інш.; раскрываюцца іх узаемныя сувязі, што стымулююць актыўнасць асобы, 
усебаковасць яе праяўленняў. 
Згодна з канцэпцыяй, распрацаванай М. С. Каганам, чалавечая дзейнасць 

утварае сістэмнае адзінства пяці відаў дзейнасці: пераўтваральнай, 
пазнавальнай, каштоўнасна-арыентацыйнай, камунікатыўнай і мастацкай. 
Мастацкае асваенне свету, сцвярджае вучоны, адбываецца дзякуючы 
арганічнаму зліццю іншых чатырох відаў дзейнасці. 
Ю. Б. Бораў разглядае чалавечую дзейнасць у двух планах: як “дзейнасць 

суб'екта, напраўленую ва ўнутраны план”, і як “дзейнасць суб'екта, 
напраўленую да знешняга”. На думку В. У. Протчанкі, мастацтва ёсць 
“вобразная мадэль чалавечай жыццядзейнасці”, яна дубліруе абодва тыпы 
дзейнасці чалавека – інтэрыярызацыю і экстэрыярызацыю. 
Зыходзячы з асноўнага палажэння псiхалагiчнай навукi аб тым, што 

здольнасцi чалавека развiваюцца ў адпаведнай дзейнасцi, можна сцвярджаць, 



што лiтаратурныя здольнасцi школьнiкаў, а гэта значыць чытацкiя 
(перцэптыўныя) i творчыя (пiсьменнiцкiя), развiваюцца найперш у такiм 
вiдзе дзейнасцi, як чытанне. 
Чытанне не толькi абуджае ў школьнiкаў патрэбнасць у лiтаратурнай 

творчасцi, але i развiвае iх лiтаратурныя здольнасцi.  
Паводле адной з прадуктыўных канцэпцый сучаснай гуманітарнай навукі, 

паміж аўтарам твора мастацтва і чытачом, гледачом, слухачом няма 
непераходнай грані (М. Арнаудаў, М. М. Бахцін, А. М. Лявонцьеў, 
Б. С. Мейлах, Л. Н. Сталовіч і інш.). 
Згодна з гэтай канцэпцыяй, абуджэнне і развіццё творчых мастацкіх 

здольнасцей у чытача, гледача, слухача ў працэсе ўспрымання ім твора 
мастацтва можна растлумачыць механізмам сацыяльнага наследавання. 
Сутнасць гэтага механізма заключаецца ў тым, што апрадмечаныя ў творах 
мастацтва мастацкія здольнасці іх творцаў у працэсе ўспрымання 
прысвойваюцца чытачамі, слухачамі, гледачамі. Вядома, каб прысваенне 
апрадмечаных у творах мастацтва здольнасцей творцы ажыццявілася, 
спажывец (рэцыпіент) мастацтва павінен ажыццявіць актыўную дзейнасць у 
адносінах да іх, дзейнасць, адэкватную (хаця, канешне, і не тоесную) той, 
якую яны ў сабе крышталізавалі. 
Такім чынам, дзякуючы механізму сацыяльнага наследавання, школьнікі ў 

чытацкай дзейнасці прысвойваюць літаратурна-творчыя здольнасці 
пісьменніка, увасобленыя ў творы. Гэта прысвойванне становіцца магчымым 
таму, што па сваім характары працэс успрымання чытачом мастацкага твора 
ў многім блізкі ўласна пісьменніцкаму творчаму працэсу.  
Чытач, успрымаючы не толькі мастацкі вобраз, але і аўтарскую пазіцыю, 

уключае ўсё, што ён стварыў, ва ўласны, але ўжо чужы для аўтара, жыццёвы 
кантэкст, асэнсоўвае ўласную ацэнку рэчаіснасці; значыць, работа чытача – 
гэта па-сапраўднаму творчая работа, але яна не тоесная аўтарскай, пры тым 
што ў многім ёй падобная. Па словах В. Ф. Асмуса, чытанне – гэта “праца i 
творчасць”, найскладанейшы творчы працэс, у якім удзельнiчаюць розныя 
сферы псiхiкi чалавека: пачуццё, уяўленне, мысленне, памяць.  
Такое шматграннае i ўсебаковае разгортванне псiхічнай дзейнасцi чытача 

надае працэсу яго чытання сатворчы характар. Чытач з развiтымi 
перцэптыўнымi здольнасцямi не толькi ўзнаўляе многiя моманты творчага 
працэсу пiсьменнiка, але, “дзякуючы свайму ўяўленню, як правiла, 
працягвае, дапаўняе i перайначвае ў адпаведнасцi са сваiм жыццёвым 
вопытам творчы працэс пiсьменнiка” [1, с.5]. У гэтым сэнсе чытача па праву 
можна назваць сааўтарам пiсьменнiка. Уплыў чытання, якое стымулюе 
абуджэнне лiтаратурна-творчай актыўнасцi чытача i развiццё яго творчых 
(пiсьменнiцкiх) здольнасцей, можна растлумачыць менавiта яго сатворчым 



характарам: “Чытач таксама мастак, – iнакш мы не маглi б размаўляць з iм на 
мове вобразаў i фарбаў. Мастак-аўтар бярэ на сябе толькі частку працы. 
Астатняе павінен выканаць сваім уяўленнем чытач-мастак” [2, с.244]. 
Зусім зразумела: школа не выхоўвае спецыяльна будучых літаратараў, але 

праз творчую дзейнасць вучань і самасцвярджае сябе як асоба і пазнае, 
асвойвае мастацкі свет твора. 
На сучасным этапе адукацыі ўсё больш актуалізуецца дадзеная праблема. 

Як слушна заўважае прафесар В. У. Протчанка, “навучанне, выхаванне і 
развіццё растучага чалавека – гэта магістральныя напрамкі ўсіх звёнаў 
сістэмы адукацыі. Без паспяховага вырашэння менавіта гэтай праблемы 
разважанні аб рэфармаванні школы не дасягнуць жадаемых вынікаў”[3, с. 7].  
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