
Списанија и  на к р а јот  се  Дадени 
појаснувањ а за  кртаениките.

Н а  к р а јот  од  книгата се ре- 
гистрите: регистарот на песните, 
предметниот регистар, регистарот 
на личните им ињ а и  регистарот на 
географ ско-тош лраф ските имиња.

Н ародните песни отсекогаш  се 
придруж ник на, времето. Н ародни
те чувства и  насто јувањ а се стре- 
мат да  бидат обелоденети  и  оп- 
редметени во исказ или  поетско 
сведош тво. М акедонските народни 
песни за НОБ и  Р езолуц и јата  се 
создаваат и  се  развиваат напоред- 
но со разгорувањ ето на народна- 

та револуционерна свеет и  нејзи- 
ните цели  на борбата.

Во заклучокот на оваа книга 
авторот истакнува дека македон
ските народни песни за  НО Б  и Ре- 
волуц и јата  имаат свој специфичен 
систем  на поетика. П о  содрж инско 
-стилските носивости и  одлики, 
тие се  лироки, лирско-епски или  
епско-лирски и  епски песни. К ак о  
целина, тие имаат цврсто компо- 
зициско-стилско единство, нацио
нален колори т на поетскиот јазик, 
а се истакнува рустикалниот јази- 
чен критериум, посебно традицио- 
налното обли кувањ е на темите и 
мотивите, изразните средства и 
слично. И дејната  насоченост и 
поетските пораки  на овие песни, 
со заврш ни и  заклучни  поенти,

н а јбли ску  се  поврзанй со идејни- 
те  основи, цели, борбениот и ре- 
волуционерниот д ух  и  карактер 
на НОБ и  Револуцијата.

М атери јалите со кои  се с лу ж ел  
авторот при изготвувагьето на оваа 
монограф ија, главно ,се архивски 
необ јавени  извори необјавени  се- 
ќавања, об јавени  извори и  лите
ратура, како и  негови лични пос
тавки до кои  д ош ол во своите 
долгогодипш и истраж увањ а во 
оваа облает. Н еговото одлично 
познавањ е на историските прили
ки, македонската културн а  истори- 
ја  и  историјата на литературата, 
ф олклорот и  литературата  каде 
досега постигнал забележ ли вп  
резултати , критичкиот однос, како 
и  апликацијата на новите факти, 
ни овозм ож уваат да заклучим е 
дека спомнатата студи ja  на д-р 
Симо М ладеновски претставува 
оригинален научен труд  ко ј прет 
ставува м ош не значаен прилог за 
современата македонска научна 
мисла. Богатиот и  содрж аен  стил 
во опиш увањ ето на проблематика- 
та за  к о ја  станува збор, со ори- 
гиналните и  сам осто јни  заклучоци  
претставува мош не значаен труд  
к о ј ќе  го еврти вниманието на 
нал/чната јавност и  на пош иро- 
ката читателска публика.

Благој С ТО И Ч О В С К И

И* Я. ЛЕРНЕР, Развитие мышления учащихся в процессе обу
чения истории (Развитокот на мислењето во процесот на 

наставата по историја), Москва 19882, 190.
Ова е најновата монограф ија 

на познатиот советски дидактичар 
и  методичар Лернер!, чи ја  најно- 
ва студи ја  од  дидактиката ja  при-

каж авме во  ово ј бр о ј на списани- 
ето.1) Оваа студи ја  е примена на 
Лернеровата класиф икација на 
наставш ие м етоди на една од

!) Вида го  напш от приказ за  книгата на И . Я. Лернер, Дидакти
ческие основи м етодов обучения, М осква, 1981,
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најважните задачи на наставатй по 
историја — развитокот на исто- 
риекото мислење, таа е истовреме- 
но и кулминациона точка во него- 
вата досегашна работа на методи- 
ката на наставата по историја.2)

Студијата се состой од увод, 
шест поглавја, заклучок и список 
на користената литература. Нас- 
ловите на поглавјата сведочат за 
сестрана обработка на проблемой 
па нив ги наведуваме: I. Огапта 
карактеристика на мислењето и 
неговата специфичное! во истори- 
ското сознание; II. Дидактички 
претпоставки на наставата по ис- 
торија и развитокот на мислење- 
то; II I. Развиток на мислењето со 
изнесување на нови информации; 
IV. Формирање на умеења и ори
ентации во областа на мислење- 
то; V. Развиток на творечкото 
мислење на часовите по истори- 
ја и VI. Развиток на мислењето 
во целокупниот наставен процес. 
(Нагледно изучување на една те

2) Од областа на методиката Лернер ги објави и овие зиачајни тру- 
дови: Познавательние задачи в обучении истории, Москва, 1968.; Позна- 
вательние задачи и задании по истории СССР (V II I  класа), Москва, 1970.; 
Образование Росийской империи в начале X V III века; Материяли для 
експериментальной работе в V II класе, Москва, 1977.

3) Во својата работа „Изучение истории СССР в IX  класе — Вопроси 
активизации познавательной деятелности учашчихся,” Москва, 1967., стр. 
48 Лернер вака ja формулира особеыоста на историското мислевье во 
целината на наставниот процес: 1. Умеењето да се опишат општс- 
ствените појави или настани со правилно одбирање на цртите и фак- 
тите што за нив се карактеристични; 2. Објаснувањето причината за нас- 
танувањето на било ко ja историска појава; 3. Стремежот да се утврдат 
условите што ja придружуваат историската лојава и нивната взаемна 
врска; 4. Сознанието на преодниот карактер на историската појава, на 
нивното историско значење; 5. Спознавањето за разновидноста на кон- 
кретното пројавување на закономерноста на историјата; 6. Истражување- 
то на тенденции за развитокот кој е иманентен на секоја историска nojава: 
7; Испитувањето на социјалните мотиви што ja определуваат дејноста 
на општествените групп или на одделните личности; 8. Оцената на ис- 
ториските појави од позициите на партијноста и степенот на нивната 
прогресивност; 9. Интересирањето за споредување на минатото со се- 
ѓашноста; 10. Умеењето да се извлекуваат од фактите поуките од истори- 
јата.

ма). Авторот теоретски ja засно- 
вува темата и покажува на кон
кретен историски материјал како 
се развива мислењето на учениког 
во процесот на усвојување на 
знаењата, умеењата и навиките. 
Toj и понапред се занимавал со 
прашањето за развитокот на мис- 
лењето во наставата по историја3) 
и историското мислење го дефини- 
ра како „единство на содржини, 
методолошки знаења, начини на 
умствени работи и ориентација 
на личноста на нивната примена 
спознавање и осмислување на 
конкретните историски појави” 
(стр. 30). Важните компоненти на 
историското мислење се: -

— начините на аналитичко-син- 
тетичкото мислење кои се оствару 
ваат по пат на логичните опера
ции (воопштување, апстрахирање, 
1сласификација, индукција, дедук- 
ција) на содржините на историја- 
та;
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*— основное прйнцйпй на Мис- 
лењето кои се остваруваат сог
ласно со законите на дијалекти- 
ката;

— искуството на творечката 
дејност, кое се гледа во нејзишш- 
те процедури и во нивната но- 
врзаност;

— основните идеи на материја- 
листичкото сфаќање на истори- 
јата, кои се истражуваат како 
основни принципи на историско- 
то сознание. Сфаќањето на тие 
идеи како ориентир и средства 
на сознанието мора да достигаю 
степеннаориентација на личноста 
за нивна методолошка пр имена.

Разработувајќи га овие ком
понента авторот констатира дека 
тие во реалниот процес на мис- 
лење „се преплетуваат една со 
друга и наизменично едната ja 
условува другата” (стр. 31). Исто
риското мислење треба да се не- 
гува во текот на целиот наставен 
процес и со сите негови средства 
Историското мислење е неопходен 
елемент на историското образова
ние и работата на неговото фор- 
мирање се потчинува на законите 
за остварувакье на наставниот

процес во целийа, на нвговите 
методи и етапи.4)

Почетното сознание на учени- 
кот, во сите предмета па и во ис- 
торијата, почнува со нова инфор
мации во вербален, ликовен или 
предметен облик. Ученикот не 
молсе да га осмисли тие инфор
мации ако наставникот (или 
учебникот) не му го откриваат соз 
наЈните структури кои се состојат 
од: примери на дијалектичкото 
мислење; норми на логичкото ми- 
слење и методолошки знаења и 
тоа на конкретниот историски 
материјал и во оклад со возр ас- 
ните молшости. Историското ми- 
слење молсе да се негува само со 
решавање на проблемските зада
чи. Авторот наведува типологиЈа 
на проблемските задачи во кои 
таксативно се наведуваат битни- 
те барања кои мора да се исдол- 
нат во нивното формулирање и 
тоа: 19 барања за задачи усмере- 
ни на формирање логично мисле- 
ње, 6 барања усмерени на ус- 
војување норми на дијалектичко 
мислење и 9 барања усмерени на 
усвојување на методолошки знае- 
ња.5) Авторот дава проблемски за-

4) Како Лернер ja сфаќа содржината на образованието и како га 
класифицира наставните методи се гледа од нашиот приказ (во овој 
број на списанието) на неговата книга „Дидактичкие основи методов 
обучения^.

5) Како пример ja наведуваме Лернеровата типологија на сознае- 
ните задачи усмерени на усвојување методолошките знаења: 1. Сестран 
опис на настаните, појавите или процесите, нивната многуструка карак- 
теризација и значење; 2. Објаснување на причините и у словите за нас- 
танувањето на историските појави; 3. Покажување на молшости за 
спознавање историските факти и процеси; 4. Сфаќање закономерностите 
на историјата и нивната примена во објаснувањето на историските 
факта; 5. Класен марксистичко-ленинистички приод кон анализа на по- 
јавите, водевье сметка за социјалните мотиви на дејноста на личностите 
и класите; 6. Почитување на принципот на историзмот, генетичко прио- 
ѓање кон појавите и осмислување периодите на развитокот; 7. Осмислу- 
вање тенденциите на историскиот развиток; 8 . П ризнание и  прифаќање- 
на практиката во својството — критериум на вистината; 9. Извлекување 
поуки од минатото за современоста и споредување на *минатото и сов- 
ременоста.
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Дачи на одделнй врстй од својата 
типологија на конкретни примери 
од историјата, нагласувајќи дека 
оваа типологија не треба да се 
сфати KaiKo шема, туку како пот- 
тик на наставниковиот создавачки 
пристап кон работата на проблем- 
ските задачи со кои се формира 
историското мислење на ученикот.

Авторот го подвлекува значењг- 
, то a негувањето на наставните 

умеења за развитокот на исто
риското мислење на ученикот. 
Наставните умеења ги дели на 
организациони, практични и инте- 
лектуални.

Најважните наставни умеења 
(или умеење на учење) се: сфаќа- 
њето целта на задачата; одредува- 
њето средства и планирање деј- 
ност за исполнување на задачата; 
умеењето да се работи со разни 
врстй на книги; составувањето 
конспекты, реферата и тези; озна- 
чувањето круг на суштинските 
прашања на дадените теми; форми. 
рањето на дефиниции; умееиьето 
на точно формулирање на мисли; 
умеењето да се сфатат и форму- 
лираат судовите во поврзана реди- 
ца; умеењето да се работи со кар
та, графикони, наставни средства, 
слики и таблици; умеењето да се 
систематизира материјалот од раз
ни извори; умеењето да се воопос- 
тавува заборавената содржина врз 
основа на логичкото заклучува- 
ње од делот на таа содржина; 
умеењето да се контролираат соп- 
ствените дејности и да се кориги- 
раат сопствените дејности врз 
основа на искрснатите тенжотии 
во работата и новите околности; 
умеењето да се оценуваат резул- 
татате на воспитната работа во 
зависност од целта на задачите 
итн.

За да би се развевало творёч- 
кото мислење на часовите по ис
торика треба постојано да се ре- 
шаваат проблемските сознанија на 
задачите чија содржина е приме 
на на дијалектичко-материјалис- 
тичкото сфаќање на историјата и 
на методите на сознавање факти- 
те; настаните, појавите и процеси- 
те на историскиот развиток. Toj 
систем на проблемските задачи 
може да се изработи само ако се 
земат предвид сите релевантни про- 
блеми кои се важни за секоја или 
за повеќе историски појави. Авто
рот дава табела со дефиниции за 
15 клучни проблемы кои ги наре- 
кува аспектни, зашто ги одразу- 
ваат одделните, но и битните 
страни на историскиот процес. Тие 
проблеми, со усвојувањето на 
значењата, можат да ее решат ш  
помош на три принципиелно раз
личии методы и тоа:

1. Со соопштување начинот 
на решавање конкретните задачи 
со давање алгоритам. Начынот на 
решавањето се утврдува со веж- 
бање.

2. Со соопштување начинот 
на решавање со примена во ва
ри јантни ситуации во рамките 
на дадениот вид на задачата. Со- 
ошптувањето на алгоритамот им 
се остава на учениците и тие до- 
аѓаат спонтано до него.

3. Со самостојно учениково ис- 
тражување патот и начинот на 
решавање конкретни задачи со 
подоцнежното утврдување, алтари 
тамот на некой видови задачи.

Авторот истакнува дека наведе 
ните три метода за решавањето 
на проблемите со усвојување на 
знаењата во реалниот наставеи 
процес можат да ымаат различен 
редослед и можат да се вкрету- 
ваат и спојуваат во различии ком
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бинации. Во работата за развито- 
кот на историското мислење на 
ученикот, наставникот треба пос- 
тојано да бара учениците да го 
докажуваат своето тврдење и оцен
ки. За да би се постигиало тоа 
наставникот треба на учениците 
постојано да им ги објаснува 
смислата и правилата на докажу- 
вањата. При тоа е пожелно нас
тавникот да им дава на ученици
те и потсетник кој ќе го усмерува 
на исправно решавање на поста- 
вената задача.

Во последната глава на моногра- 
фијата, авторот ги покажува сите 
аспекти од развитокот на исто
риското мислење по пат на про- 
блемски задачи на наставната те
ма „Формирањето на Ру ската им- 
перија во X V III век". Ова поглав- 
је е многу инспиративно како 
пример како се развива практично 
историското мислење на ученикот 
во целокупниот наставен процес.

Иако авторот посветува ис- 
клучително внимание на постап- 
ките, методите и процедурите во 
развитокот на мислењето, тој е 
далеку од формалистичкото сфа 
ќање дека развитокот на мисле- 
њето е просто формирање на 
оперативниот систем на човеко- 
вата умствена дејност. „Мислење- 
то се формира и се реализира во 
одредени содржини. Наставниците

и методичарите треба на содржи- 
ната да и посветуваат најголемо 
внимание со помош на која се 
развива мислењето на ученикот. 
Тие (содржините) не се состојат 
само од информации за настани- 
те, врските и законитостите кои 
се наоѓаат во основата на исто- 
рискиот процес, туку и од мето
дите и од анализите на истражу- 
вањата на социјалните појави и 
на сестраното осмислување начи- 
нот да го применат знаењето и 
идеите за оцена на дејноста во 
оваа или во онаа конкретна ситу- 
ација". (стр. 182).

Просторот за приказ на овој 
труд е мал да се изнесат сите 
поважни поставки и методцки 
сугестии кои авторот ги дава во 
оваа исклучително добра книга. 
Затоа им препорачуваме на коле- 
гите-наставници по историја да 
го проучат овој труд и во сво- 
јата работа постојано да ги имаат 
предвид инспиративните упатства 
за една, за наставата по историја, 
исклучително важна задача каква 
што е формирањето на историско
то мислење на ученикот. Би било 
добро ако Заводот за издавање на 
учебници ja преведе оваа книга, 
за да му биде истата достапна на 
секој наш наставник.

Милутин Перовиќ

(Превела од српскохрватски јазик 
Ксенија Џидрова-Македонска)

ЗНАЧАЕН ПРИДОНЕС НА МАКЕДОНСКАТА ОНОМАСТИКА

Топономастичката наука, ко ja 
егзистира во рамките на јазични- 
от медиум, нуди драгоцени пода- 
тоци за материјалната и духовна- 
та култура на народот. Заради 
тоа топонимите (географските и- 
миња) се одраз на културно-исто-

риските настали, а топономастика- 
та е научна дисциплина тесно 
сродна со историјата, археологија- 
та, лингвистиката итн.

Книгата на д-р Олта Иванова. 
Месните имшъа на облает а по сли- 
вот на Брегалница (во издание на
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