
 
 
 

 
У апошнія дні студзеня выйшаў першы сѐлетні нумар часопіса "Роднае 
слова". Яго рубрыка "Методыка і вопыт" пачынаецца з інтэрв'ю 
дырэктара навуковай бібліятэкі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя Янкі Купалы Мікалая Грынько з Аленай Вітальеўнай Руцкай, 
заслужаным настаўнікам Беларусі, метадыстам-навукоўцам, аўтарам 
больш ста навуковых прац і дзесятка навукова-метадычных 
дапаможнікаў, членам Саюза пісьменнікаў Беларусі.  
 
Прапануем вашай увазе гэта інтэрв'ю. 
 

 

М.Г.: Першае, з чаго хацелася б пачаць: сѐння Алену Руцкую мы ведаем як метадыста, 
як выдатніка народнай асветы, заслужанага настаўніка Беларусі. Ведаем як 
пісьменніцу... Але… Усѐ ж такі хочацца пачаць словамі вядомай песні: “а помнишь, как 
все начналось?..” З чаго ўсѐ пачалося і што стала тым штуршком, што Алена Руцкая 
стала філолагам, стала беларускім філолагам, беларускай паэткай? 
А.Р.: Мабыць, усѐ пачыналася з этажэркі. Гэта мой першы яркі ўспамін. Калі я задала сабе 
пытанне: што  самае першае памятаю ў сваім жыцці? То згадаўся  такі эпізод: бацькі вырашылі 
на этарэжцы, якая стаяла пры пісьмовым стале, выдзеліць мне палічку. Мама заслала яе 
спецыяльнай сурвэтачкай з вышытым ражком і паклала дзіцячыя кніжкі, якія мне чыталі. А ў нас 
у сям'і сапраўды быў культ кнігі. У маіх ўспамінах - вечары і мае маладыя бацькі з кнігамі, яны 
многа чыталі. Таму і мяне прывучалі да чытання. І помніцца, як бацька зняў  і гэту сурвэтку, і 
гэтыя кніжкі і аддаў мне, каб я сама ладавала сваю палічку.  На пачатку кніжак было не вельмі 



шмат. Беларускія і рускія. Беларускія мяне цікавілі больш, бо людзі, сярод якіх цякло маѐ 
дзяцінства, гаварылі  па-беларуску, а яшчэ некаторыя - па-польску. У мяне ўвесь час с таго 
моманту жыла такая мара: калі я вырасту, калі ў мяне будзе свой дом,  абавязкова набуду 
прыгожую этажэрку. Хто б мог падумаць, што мэбля будзе па-новаму глядзецца?! (смяецца). І 
абавязкова ў мяне будзе многа-многа кніжак, тоненькіх і тоўстых, як тыя, што на палічках 
бацькоў.  
 
М.Г.: Тое, што ў Вас, Алена Вітальенўна, кніжак многа, гэта факт… Асабліва па 
методыцы, па рыторыцы. Але ўсѐ ж такі цікава: ці была этажэрка свая ў жыцці? 
А.Р.: На жаль, не. Адразу была шафка  з палічкамі.  Іх займалі  кніжкі. Трэба сказаць, што 
спачатку яны ў мяне бязладна стаялі. Усѐ як куплялася, так і ставілася: спачатку ў адзін рад, 
затым у два рады. А вось калі мы з настаўнікамі паехалі да Зоські Верас на яе 95-годдзе, я 
паглядзела, які ў яе парадак незвычайны быў. Там кожнаму лісточку, можна сказаць, было сваѐ 
месца. Стаялі  кнігі, папкі, альбомы, лісты (ѐй пісалі шмат), усе па адрасантах стужачкамі 
перавязаны. Яна на той час ужо страціла слых і мы пісалі ѐй свае пытанні, і вось яна 
беспамылкова, адразу ж паказвала, якую папку выцягнуць, што ўзяцць для таго, каб паказаць і 
расказаць нешта. І я, вярнуўшыся дадому, навяла парадак у сваіх кніжных шафах. Атрымалі 
сваѐ сталае месца кнігі па методыцы, літаратуразнаўстве, рыторыцы, мастацтве, гісторыі і інш.  
З таго часу таксама магу хутка ўзяць тое, што мне спатрэбілася.   
 
М.Г.: І ўсюды інфармацыя. Адсюль і наступнае пытанне:  калісьці, будучы студэнтам-
практыкантам чуў ад настаўніцы прыкладна наступнае: Дзеці, вось гэта такая 
ўнікальная кніга, гэта кніга вльмі важная, гэта настольная кніга… І адзін вучань, што 
сядзеў перада мною, казаў свайму суседу па парце: “Уяўляеш, які з яе бардак на стале, 
бо кожны раз яна гаворыць, што гэтая кніга ў яе настольная?!”.  Алена Вітальеўна, а 
ці ѐсць у Вас настольная кгніга, калі так, то якая? Ці, магчыма, іх некалькі? 
А.Р.: Правільна сказаць: не настольная кніга, а настольная палічка! І першая кніга, якая стала на 
гэту палічку,  была кніга "Наднѐманскія былі", якую мне падарыў паэт Анатоль Іверс, ѐн быў 
першым маім літаратурным настаўнікам, таму што працаваў у рэдакцыі слонімскай раѐннай 
газеты  і даваў мне парады па вершах. Было гэта ў 1969 годзе. Я тады вучылася на трэцім 
курсе. Калі пагартала яе, то ўбачыла, што прозвішчы знаѐмыя - нам выкладчыкі, хоць я 
вучылася ў БДУ, згадвалі гродзенцаў. Ведала ўжо імя Аляксея Пяткевіча, Аляксея Карпюка, іх 
нарысы былі вельмі цікавыя.  Тады я нават падумаць не магла, што праз пэўны час буду поплеч 
з гэтымі людзьмі,  і буду працаваць з некаторымі поруч. Таму мне і каштоўная гэта кніжка, 
своеасаблівы эталон, як трэба пісаць. Калі пералічваць далей, то гэта “Літаратурная 
Гродзеншчына” Аляксея Пяткевіча,  кнігі другога майго настаўніка – Алега Антонавіча Лойкі. На 
гэтай палічцы кніга ўспамінаў і лістоў Зоські Верас "Я помню ўсѐ",  Дануты Бічэль “Хадзі на мой 
голас”, і Алы Петрушкевіч  “Старонкі Годзеншчыны літаратурнай”, а яшчэ кніжка Алеся 
Бельскага “Літаратурацэнтрызм”.  Увогуле гэта кнігі пісьменнікаў пра пісьменнікаў, літаратару і 
жыццѐ. Яшчэ можна сказаць, што такімі ж настольнымі з’яўляюцца кнігі з другой палічкі – гэта 
метадычныя кнігі. І першай там стаіць кніжка Івана Счаснага “Методыка літаратурнага чытання”. 
Яна  сімвалічная для мяне, па-першае, гэта падарунак маѐй настаўніцы беларускай мовы і 
літаратуры, па-другое, таму што год яе выдання – 1956. Год, калі пачалося маѐ школьнае 
жыццѐ, - я пайшла ў першы клас. Не будзем гаварыць пра містычнае, але гэта таксама як бы 
паказчык таго, што нейкі лѐс, можа быць, усѐ-такі скіроўваў мяне на гэту  педагагічную сцежку. 
Акрамя метадычных выданняў тут "Казкі жыцця" Якуба Коласа - мастацкая дыдактыка.  



М.Г.: Лѐс скіраваў Вас у Мінск. Alma-mater Ваша – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 
Натуральна, рашэнне аб гэтым Вы прымалі самі, але рашэнне амаль заўсѐды 
выспявае, амаль  заўсѐды на нечым грунтуецца. Як у Вас?   
А.Р.: Зацікавілася філалогіяй таму, што мне многа чыталі. І чамусьці бацькі аддавалі перавагу 
вершаваным творам. Першая кніжка, якую я таксама свядома  помню, якую мне тата падарыў на 
Новы год, – гэта была прыгожая, ілюстраваная кніжка з казкай Максіма Танка “Конь і леў”. Бацькі  
столькі разоў яе мне чыталі, што ў рэшце рэшт усю засвоіла на памяць. І калі прыходзілі госці, я 
ім паказвала сваю кніжку, "чытала", перагортваючы старонкі ў патрэбным месцы. Многія 
дзівіліся, бо лічылі, што я ўжо ўмею чытаць. Бацькі выкрывалі зман, але пасля вырашылі, што 
пара мяне навучыць чытаць, хаця б для таго, каб я не прасіла аб гэтым іх. Гэта быў той час, калі 
інтэлігенцыя ці служачыя былі страшэнна занятыя. Яны падпісвалі на аблігацыі, яны хадзілі 
агітаваць на нейкія выбары, яны бясконца панінны былі нешта прапагандаваць. І я помню, што 
толькі познімі вечарамі ўсе збіраліся дома. Разумею, наколькі яны ахвяравалі для мяне. Работы 
хапала, але бацькі ўсѐ-такі знаходзілі час мне пачытаць. Так і ўвайшла ў маѐ жыццѐ  літаратура 
найперш у паэтычным слове. А ў Мінск мяне запрасіў Алег Антонавіч Лойка. Ён быў у нашай 
школе на літаратурнай вечарыне, паслухаў мае вершы і параіў паступаць у БДУ.  
 
М.Г.:  Алена Вітальеўна, і ўсѐ ж да таго, дзе забілася сэрца. Глядзіце: месца, горад 
маладосць, юнацтва – гэта Мінск; горад вялікіх надзей, першага вопыту – гэта Слонім. 
Горад мудрасці – гэта Гародня. А месца першых яркіх успамінаў – гэта што? 
А.Р.: Месца першых яркіх успамінаў – гэта светлая казка майго дзяцінства, хутар на 
Шчучыншчыне, хутар Дзякоўцы. Там маім бацькам, як маладым спецыялістам на той час, далі 
жыллѐ: фальварак, гаспадыня якога, казалі, уцякла "ад саветаў".  Гэты прыгожы, тыповы для 
нашага краю дом, з калонамі, акружаны садам, радам ялін з аднаго боку і радам ліп з другога. 
Увогуле там вельмі прыгожая мясціна.  З вокан пакоя гэтага вялікага дома была відаць школа, 
якую пабудавалі ў адзін час з фальваркам, а гаспадыня сама ў гэтай школе вучыла мясцовых 
дзетак.  Узгадваю, што часам мне здавалася, калі я заставалася адна, чакаючы бацькоў з нейкіх 
там сходаў, што ў гэтым доме нехта ѐсць. Я ўяўляла тую жанчыну-настаўніцу ў строі, як на 
ілюстрацыі ў кнізе Элізы Ажэшкі (з палічкі бацькоў), і я мне тады ўжо не было так самотна і 
боязна. Здавалася, што нехта апякуецца мной у гэтым доме. Мудра сказала Данута Бічэль, што 
дзяцінства - гэта наш рай. І таму, канечне, аб ім самыя светлыя ўспаміны. Але ў мяне ѐсць 
вельмі дрэнная якасць, за якую на мяне крыўдуюць: я ніколі не хаджу па сваіх слядах. І таму пра 
малую радзіму мой верш пачынаецца так:  
 

Не хаджу па  сваіх слядах, 
Не наведваю, не прыязджаю. 
Край дзяцінства, мой сіні птах, 
Успамінам цябе пакідаю. 
 

І таму ўсе, хто быў там, каля мяне, усе, каго любіла, і сябры,  і старэйшыя людзі, ад якіх чула 
цудоўныя аповеды, мудрую навуку жыцця, - яны ўсе для мяне жывыя, таму што я не бачыла, як 
яны сышлі. І гэты свет для мяне застаўся. Я не магу сябе прымусіць туды паехаць, бо  баюся, 
што тады ѐн знікне. Дарэчы, менавіта там быў напісаны першы верш. Бацькі ў той школе, якую 
ўжо згадала, праводзілі нейкі сход. А я сядзела на падваконні і чакала іх. Падваконне гэтае было 
такое шырокае, утульнае, але мне тады было самотна, і нарадзіліся такія радкі:  
 
  Ноч ахутала лес і ўзлесак, 



  Цѐмнай коўдрай укрыла ўвесь сад. 
  Не відаць і агеньчыкаў з хат. 
  Птушкі спяць, людзі спяць, 
  Толькі совы лятаюць, крычаць. 
 
М.Г.: Колькі Вам годоў было на той час прыкладна? 
А.Р.: Гадоў пяць было, я ўжо ўмела чытаць.  
 
М.Г.: Алена Вітальеўна, не заўсѐды людзі, якія выходзяць з невялікіх населеных 
пунктаў, тым больш з хутароў, гавораць пра гэта. Вы сѐння пра гэта сказалі з 
гонарам. Усѐ ж такі у Вашым уяўленні хутаранін і гараджанін – гэта розныя светы? 
А.Р.: Так! І гэта не нейкі знак адметнасці ці няроўнасці, гэта асаблівая ўнутраная зладаванасць, 
якую надае цесная атуленасць светам прыроды, няспешнасцю і ўдумлівасцю, раскошай цішыні, 
якая дае магчымасць услухоўвацца ў сябе, напоўненасць адчуваннем прастору, 
непрынукнутасці, што прывучае разлічваць у першую чаргу на сябе. І тое, што я нарадзілася 
менавіта на хутары, відаць, і сфарміравала мяне як асобу, выпрацавала стрыманыя адносіны 
да ўсяго.  Відаць, прыярытэт духоўнага – гэта таму, што я менавіта з казачна прыгожай мясціны. 
 
М.Г.: Прырода – канечне. І гэта бачна. Але: “раскажы мне, бабуля, казку, як ў дзяцінстве 
калісь, раскажы”. І прырода фарміравала, і тыя, хто быў побач: бацькі і блізкія людзі. 
Але, разам з тым, мы гаворм аб тым, што не магла не фарміравацца асоба, асабліва 
тая, якая закончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. У кагорце Вашых 
выкладчыкаў,аднакурснікаў, аднагрупнікаў немалая колькасць, як зараз модна казаць, 
зорак,  людзей, якія годныя таго, каб іх успомніць. 
А.Р.: Увогуле, трэба сказаць, што на людзей мне шчасціла. На людзей добрых, разумных, 
мудрых і творчых. Калі гаварыць пра ўніверсітэт, то сапраўды нам пашчасціла. Глядзіце: тры 
маладыя прафесары: Ніл Гілевіч, Алег Лойка, Іван Навуменка. І над імі як магутнае дрэва – 
прафесар Міхась Ларчанка. І гэта не магло не накласці свой адбітак, таму што лекцыі іх былі 
выключныя. Самае цікавае, што яны ўсе былі розныя, і манера выкладання ў іх таксама была 
розная. І гэта быў такі багаты вопыт: нешта ў аднаго, нешта ў другога. Прафесар Ларчанка 
ўражваў чытаннем на памяць, аптымістычнай энергетыкай. Алег Антонавіч натхнѐнасцю і 
ўменнем імправізаваць, асацыятыўным тыпам мыслення.    Ніл Сымонавіч - дасканалым 
прамоўніцкім стылем. У  Навуменку, мне бачыўся дасканалы настаўнік, бачыліся рысы 
сапраўдных настаўнікаў з яго кніг, асабліва з кнігі “Вераніка”, якую ѐн мне падпісаў яшчэ на 
першым курсе. Гэта была мая першая кніга з аўтографам.  
 
М.Г.: Якім павінен настаўнік быць?  . “Твая пачэсная справа – жыццѐ адкрываць 
другому”. Сѐння многа гавораць пра настаўнікаў. І каму, як ні Вам, напэўна, ведаць, у 
Вас такі багаты вопыт настаўніцкі, настаўніцай вы прапрацавалі дваццаць адзін год, 
пасля гэтага звыш дваццаці гадоў Вы вучылі быць настаўнікамі. Падчас лекцый вы 
гаварылі, што навучыцца можна ўсяму, але найперш трэба дбаць пра чалавечнасць. 
Сѐння мы можам пачуць рознае: настаўнікі добрыя і не вельмі, прафесійныя і не надта, 
добрыя і добрынькія. Мы ўсе ведаем, што ідэалу не існуе, аднак да яго трэба 
імкнуцца… І таму Ваш ідэал сучаснага настаўніка які? 
А.Р.:  Я падзяляю погляд, што статус добрага настаўніка трымаецца на трох кітах: 
кампетэнтасці, грунтоўнай метадычнай падрыхтаванасці і  творчым стаўленні да працы. Але 
пагадзіцеся, сѐнняшнім настаўнікам нялѐгка. Па-першае, прэстыж выкладчыцкай дзейнасці ў 



апошнія дзесяцігоддзі катастрафічна знізіўся, па-другое, настаўнікі   перагружаны рознай, 
далѐкай ад прафесійнага поля, працай, якая не дае многім рэалізавацца. А яшчэ гэтыя 
бясконцыя, непатрэбныя па вялікім рахунку паперы, справаздачы, адпіскі, якія, як кітайская 
сцяна, адгарадзілі настаўніка ад вучня.  Калі ж задумваюся, якім мне хацелася б бачыць 
сучаснага настаўніка, я вяртаюся да тых настаўнікаў, якія былі ў мяне, у сярэдняй школе № 7 
г. Слоніма, у той школе, якую я закончыла. І сѐнняшніх настаўнікаў я прымерваю да сваіх 
настаўнікаў і да тых, з якімі пазней працавала. У нас быў настаўнік чарчэння (як у Івана 
Навуменкі) Арцѐм Апанасавіч Арэльскі. Гэта ўзор інтэлігентнасці, прафесіяналізму, тонкага 
гумару і шчырай павагі да вучняў.  Быў дакладным, калі нешта сказаў, то абавязкова выконваў. 
Ён вельмі любіў свой прадмет і   стараўся даць значна болей, чым вызначалася праграмай, 
навучаў разумець жывапіс, стараўся прывіць нам добры густ. Другі прыклад – гэта мая 
настаўніца беларускай мовы і літаратуры Галубоўская Наталля Мікалаеўна. Дарэчы, я 
праходзіла ў яе сваю першую практыку і давала свой першы  ўрок па біяграфіі Івана Мележа. 
Яна прываблівала нас тым, што ўмела да  праграмнага матэрыялу, не заўсѐды цікавага, удала 
прыстасаваць шмат пазнавальнага, новага. Яе лірычныя адступленні ратавалі ад 
ідэалагізаванасці і фармалізму. Мы з ѐю выпускалі насценныя газеты, ладзілі кніжныя выставы, 
яна будзіла ў нас дух творчасці. Яшчэ мне пашчасціла працаваць з сястрой Алега Антонавіча 
Лойкі Людмілай Антонаўнай, яна да таго ж іграла ў нашым слонімскім тэатры, мела  выключнае 
пачуццѐ гумару, пазітыўную энергетыку, умела знайці падыход да кожнага вучня.  Калі мы сталі 
працаваць разам, то ладзілі многа вечарын, інсцэніровак. Мне пастаянна прыходзілася пісаць 
нейкія сцэнары. Людміла Антонаўна выступала як рэжысѐр. Вучні пасля гэтых спектакляў хадзілі 
за ѐю і заўсѐды пыталіся: што будзем рыхтаваць наступнае, якія ролі ім могуць быць дадзены? 
Увогуле ў СШ №2 г.Слоніма, дзе я працавала, нас маладых, амаль аднагодкаў, было многа. І 
ўсе былі цікавыя і творчыя.   Так па кропельцы збіраўся для мяне гэты вобраз настаўніка-
прафесіянала і выбудоўвалася сама праца ў школе.   
 
М.Г.: Вы і зараз актыўна працуеце са школьнікамі. Вы іх бачыце. Але: сѐнняшні вучань? 
Натуральна, гэта ўжо дзіця ХХІ стагоддзя. Гэта не той, які быў калісьці ў Слоніме… 
Які ѐн? 
А.Р.: Вы ведаеце, я б сказала, што сѐнняшні вучань, з аднаго боку, цікавейшы. Цікавейшы тым, 
што ѐн больш раскаваны, смела кантактуе з настаўнікам, хоча мець права на   свабоду 
меркаванняў, дыялог.  Вучні актыўна выказваюць сваю пазіцыю. Адны - слушную, цікавую, 
другія - проста каб павыстаўляцца. Сѐнняшні вучань адрозніваецца нават ад сваіх равеснікаў 
80-х гадоў. Прычыны таму вядомыя. Крыніцы, якія даюць сапраўдны духоўны набытак, з 
цяжкасцю спаборнічаюць з агрэсіўнымі патокамі безгустоўшчыны. З жалем прыходзіцца 
прызнаць, што змяншэнне гадзін на літаратуру, на гуманітарныя дысцыпліны, прывяло да 
тэхнізацыі мыслення і не часта ўжо чуеш цікавыя, творчыя разважанні. Часта адказы падлеткаў 
простыя, куцыя, нярэдка прымітыўныя. І гэта не з-за адсутнасці думак, поглядаў, а таму, што 
пераважна такія ў іх суразмоўцы - камп'ютар, гаджэт. Пра якое развіццѐ маўлення можна весці 
размову, а добра вядома, што маўленне развівае мысленне.  Мне якраз больш прыходзіцца 
працаваць з дзецьмі, якія рыхтуюцца да алімпіядаў, - гэта эліта. Але вучыць трэба ўсіх. А таму 
адчуваеш і шкадуеш, што яны не маюць неабходнага гуманітарнага падмурка. Мне ўзгадваецца 
артыкул Алега Антонавіча Лойкі з кнігі “Галгофа”, дзе ѐн якраз вельмі крытычна гаворыць пра 
тое, што ў нас змяншаецца ўвага да гуманітарнай адукацыі,  прыводзіць прыклады, што і ў тых 
жа Злучаных Штатах Амерыкі, і ў Канадзе, і ў іншых краінах, і ў нашых суседзяў не перастаюць 
надзяляць увагу гуманітарнаму цыклу. Ён гаворыць пра тое, што, каб стаць добрым інжынерам у 
Злучаных Штатах, трэба як мінімум два гады атрымліваць гуманітарную адукацыю. Прафесар  



Алесь Іванавіч Бельскі ў сваіх артыкулах  таксама падкрэслівае неабходнасць "моўна-
культурнай адукаванасці асобы".  
 
На шчасце, сучасны вучань яшчэ не страціў цікавасць да сэнсажыццѐвых пытанняў. Але ѐн ужо 
не прымае прапаведніцкі спосаб перадачы ведаў.    Літаратурную размову з ім варта весці праз 
"сакратычны дыялог", жывое слова зносін. Працуе якраз педагогіка пошуку, сатворчасці, 
судумання. Але на гэта павінен быць час. Дастаткова многа часу. 
 
 
М.Г: Ці можа сѐння метадычна абгрунтаваны і правільна падабраны мастацкі твор 
быць тым адпраўным пунктам, каб сучаснае дзіця, якое мае нейкія творчыя задаткі, 
пачало спрабаваць пісаць? 
А.Р: Пры сѐнняшнім стаўленні да паэзіі, да літаратуры, да гуманітарных навук,  не перастаю 
дзівіцца, што мы  яшчэ зусім не задушылі нейкі дух творчасці ў дзіцячых сэрцах. Як я ўжо 
казала, плѐн прыносяць арганізацыйна-творчыя формы навучання, яны абуджаюць пачуцці, 
абуджаюць думкі, абуджаюць мысленне, а разам з гэтым з’яўляецца жаданне нешта стварыць 
самім. Але сучаснае пакаленне больш прагматычнае, яно скіравана на вынік, яно пісаць у стол 
не будзе. Усѐ-такі майму пакаленню пашчасціла, таму што мы мелі столькі магчымасцей 
друкавацца. 
 
Алесь Разанаў, Віктар Ярац, Яўгернія Янішчыц, Яўген Хвалей, Таццяна Шамякіна, Анатоль 
Бутэвіч – мае аднакурснікі. Можнна было б яшчэ пералічваць прозвішчы, якія на сѐнняшні дзень 
сапраўды яркія і вядомыя ў літаратуры. Мы раслі ў спрыяльных умовах. Нас друкавалі ў газеце 
“Піянер Беларусі”, нас друкавалі ў “Вясѐлцы”, нас друкавалі ў “Бярозцы”, нас гадавалі і друкавалі 
ў абласных і раѐнных газетах. І нават калі казаць пра сябе,  той жа Анатоль Іверс быў вельмі 
зацікаўлены ў тым, каб прыцягваць вучнѐўскую моладзь да ўдзелу ў літаратурным аб’яднанні 
пры слонімскай раѐнцы. Ці можам мы сѐння прывесці шмат такіх прыкладаў? Відаць, не. Сѐння 
газета ў рэкламах, газета ў крымінальных хроніках, якія не пакідаюць месца для дзіцячых 
спробаў. А дзіця тады хоча нешта рабіць, імкнецца, калі яно адчувае, што іншыя зацікаўлены ў 
яго творчасці, у яго творчым росце, калі яму дапамагаюць. Канечне, сѐння ѐсць высце – гэта 
інтэрнэт. Але ўсе ж такі – і цікава, што гэта мне сказалі самі дзеці – калі ты бярэш і бачыш 
надрукаваны свой твор, то атрымліваеш большую асалоду, атрымліваеш большае 
задавальненне. Класічнае Багдановічава “Я не самотны, я кнігу маю” актуальна заўсѐды! Кніга і 
сѐння пакуль што свае пазіцыі захоўвае і, мне верыцца, будзе захоўваць. Сведчаннем  таму 
стратэгія навучання ў краінах лідарах у адукацыі. 
 
М.Г.: Зусім нядаўна ў сеціве з’явілася інфармацыя пра чытацкую пісьменнасць і ўвогуле 
пра ўзровень адукаванасці вучняў у розных краінах. Беларусь па некаторых паказчыках 
дзесьці трошкі ніжэй сярэдзіны. Для нас, канечне ж, вельмі цікавае месца школьнікаў 
нашай краіны ў рэйтынгу чытаемасці. Ці ѐсць магчымасці, шанец у нас падвысіць свае 
пазіцыі ў гэтым рэйтынгу? Ці можа не так у нас усѐ і блага? 
А.Р.: Гэтае пытанне мы ўжо як бы і краналі. Але, на жаль, хацелася б лепшых вынікаў. Чалавеку 
ўласціва ўвесь час хацець большага, гэта добра. Але вось прыклад чытацкай пісьменнасці: 
сярэдні паказчык – 487, у нашых вучняў – 474, ніжэй сярэдняга. Гэта якраз і ѐсць той вынік 
няўвагі да гуманітарнай сферы, да гуманітарнай адукацыі. Што такое чытацкая пісьменнасць? 
Гэта здольнасць  разумець і выкарыстоўваць пісьмовыя тэксты, ацэньваць іх структуру, логіку 
падачы інфармацыі, разважаць пра іх, займацца чытаннем для рэалізацыі сваіх нейкіх мэт, 



пашыраць свае веды і магчымасці ўдзельнічаць у сацыяльным жыцці. І гэту задачу мы 
выконваем на сярэдні паказчык, а хацелася б, безумоўна, лепш. Першае месца па выніках заняў 
Кітай. Можна сказаць, што там ѐсць з каго выбраць, столькі насельніцтва. Канада, якая ў 
лідарах, таксама даволі вялікая дзяржава. Але Эстонія, якая заняла трэцяе месца, істотна 
меншая за Беларусь. Фінляндыя таксама… Гэтыя краіны ўваходзяць у дзясятку лепшых па 
адукацыйных здольнасцях вучняў. Сакрэт у чым? Сакрэт у тым, што там удзяляецца вялікая 
ўвага менавіта чытанню. У прыватнасці, фінскія, эстонскія школьнікі чытаюць значна больш у 
параўнанні з іншымі.  У вучняў Эстоніі даўно створаны падручнікі новага пакалення, з вілікай 
доляй тэхналагізацыі, гіпертэкставыя, аднак у большай ступені яны стараюцца выкарыстоўваць 
не камп’ютары, не планшэты, а звычайныя падручнікі. Зацікавіць чытаннем кніг у іх задача 
нумар адзін. 
 
А нам з той колькасцю гадзін, якая даецца на літаратуру, а на літаратуру сѐння звалілася ўсѐ: 
літаратура знаѐміць з жывапісам праз ілюстрацыі, лтаратура знаѐміць з музыкай; пры такой 
мізэрнасці часу зрабіць гэта на якасна высокім узроўні вельмі складана, часам маларэальна.  
Нельга ахапіць неахопнае. Для таго, каб падвысілася чытацкая пісьменнасць, у першую чаргу 
павінна быць пабольшана колькасць гадзін на мову і літаратуру. У артыкуле “Актуалізацыя 
літаратурнай адукацыі на сучасным этапе рэформы школы” прафесар Алесь Бельскі прыводзіць 
параўнанне: дзесьці ў 60-х гадах мінулага стагоддзя, калі мы займалі значна вышэйшыя 
прыступкі па якасці адукацыі, на літатаруру адводзілася ў два з паловай разы больш часу, чым 
сѐння.  Мне якраз пашанцавала вучыцца ў той час, а таксама пачынаць свой настаўніцкі шлях. 
 
М.Г.: Алена Вітальеўна, Вы з настаўнікамі на курсах павышэння кваліфікацыі, падчас 
сустрэч, шчыра дзеліцеся сваімі напрацоўкамі, ідэямі, бо ў методыцы выкладання 
літаратуры Вамі зроблена багата. Вас сѐння цэняць і, не пабаюся гэтага слова, лічаць 
найлепшым метадыстам-літаратарам Гродзеншчыны. Аднак і Вы ўсѐ ж ішлі ўслед за 
кімсьці, ішлі побач з кімсьці. Каго б Вы назвалі з найбольш аўтарытэтных для Вас 
метадыстаў? 
А.Р.: Пытанне для мяне з разраду "абдымі неабдымнае". Трэба аддаць належнае, што наша 
метадычная навука выглядае годна, на мой погляд. Я люблю перачытваць кнігу Веры 
Якаўлеўны Ляшук, яе даследаванне па гісторыі развіцця методыкі выкладання беларускай 
літаратуры. Дык вось, відаць, тая ахвярнасць, якая праяўлялася Якубам Коласам, “трыма 
Іванамі” – Іванам Замоціным, Іванам Самковічам, Іванам Пратасевічам – дала свой плѐн, 
заклала трывалы падмурак для развіцця метадычнай думкі на Беларусі. І нягледзячы на тое, 
што ім аддзячылі жорсткай цаною, усѐ-такі іх праца не прапала намарна. І шмат прыйшло пасля 
метадыстаў, якія багата зрабілі. Сѐння плѐнна развіваецца метадычная навука. І прыемна тое, 
што настаўнікі актыўна дзеляцца сваімі напрацоўкамі. А штуршок гэтаму дало ўтварэнне 
часопісаў “Роднае слова” (раней “Беларуская мова і літаратура ў школе”) і “Беларуская мова і 
літаратура”. Гэтыя часопісы, як некалі газета “Наша ніва”, сталі асяродкамі метадычнай 
культуры, метадычнай думкі, метадычнага развіцця. Любы з нумароў гэтых часопісаў або 
"Настаўніцкую газету" возьмеш і абавязкова ўбачыш прэзентацыю вельмі цікавага, яркага 
вопыту. Таму вучыцца ѐсць на чым, расці ѐсць на чым, тым больш што дух творчасці неабходна 
ўвесь час падтрымліваць. 
 
М.Г.: У такім разе можна своеасаблівае творчае пытанне-заданне? Да дзеяслова 
"люблю" дастасуйце характэрныя Вам назоўнікі. 



А.В.:  Люблю ісці, сам працэс хады мне прыносіць задавальненне; люблю лес - гэта захапленне 
з дзяцінства; люблю кнігі - чытаць, пераглядаць, нават парадкаваць, калі павыцягваю і 
паперастаўляю працуючы; люблю "шарую гадзіну" - вусцішны час роздуму; люблю вандроўкі; 
люблю размовы з блізкімі мне па духу людзьмі; люблю працу, а ў ѐй сам працэс больш, чым 
вынікі. Славуты мастак І. Айвазоўскі казаў: "Для мяне жыць - значыць працаваць, калі я не 
працую, то не адчуваю ў сабе ніякага жыцця." Такая пазіцыя блізкая і мне.  
  
Напрыканцы нашай размовы я хачу ўспомніць, што сѐння вы вельмі цѐпла ўзгадалі 
свайго ўніверсітэцкага настаўніка, народнага паэта Беларусі, прафесара Ніла 
Сымонавіча Гілевіча. Калі ўспомніць фінал ягоных “Родных дзяцей”, то там ѐсць такія 
радкі:  

Усѐ, чытач. Я стаўлю кропку. 
Ах, не завершаны сюжэт? 
 

Мы, безумоўна, не ставім кропку, мы ставім шматкроп’е, бо “незавершаны сюжэт”! 
Што сѐння хаваецца пад шматкроп’ем настаўніцы, метадыста, паэткі Алены Руцкай? 
А.В.: Ведаеце, я ўвогуле люблю гумарыстычную літаратуру. На паліцы для такіх твораў у мяне  
Чэхаў, Зошчанка, Гілевіч, Валасевіч, зборнікі гумарыстычных твораў.  Дарэчы мяне дзівіла, як 
працуюць сааўтары, як яны дзеляць сваю працу, і заўсѐды, мне здаецца, ѐсць нейкая 
вышэйшасць, якая адкажа табе на пытанні ці дапаможа табе знайсці адказ. Для мяне мой 
метадычны шлях стаў больш плѐнным і больш шырокім, таму што я ўжо не адна па ім іду, у 
мяне ѐсць сааўтар. Аказваецца, гэта не складана, калі рабіць агульную справу і глядзець у 
адным накірунку. Яшчэ сааўтарства дысцыплінуе, бо сябе можна пашкадаваць, нешта важнае 
адкласці, заняцца нечым іншым, а калі табе поруч кажуць, што вось гэта мы павінны зрабіць, 
значыць мабілізуешся і настройваешся, пачынаеш працаваць, адклаўшы ўжо тое, на што сам бы 
спакусіўся. Хутчэй заўважаюцца пралікі, з'яўляюцца новыя ідэі. І вынікі ад гэтага досыць 
плѐнныя. Вось я зараз падлічыла, што першы наш з вамі, Мікола Уладзіміравіч, дапаможнік 
выйшаў у 2004 годзе. Ужо 15 гадоў сааўтарству ці яшчэ толькі 15 гадоў? Так што паставім 
шматкроп'е. 
  

 

 

 

 

 

 

 
 


