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Дак лад ныя 
на ву кі + 
мас тац тва

Аб рэ ві я ту ра STЕM рас-

шыф роў ва ец ца як «sсіеnсе, 

tесhnоlоgу, еngіnееrіng і 

mаthеmаtісs» — «пры ро да-

знаў чыя на ву кі, тэх на ло гіі, 

ін жы нер ная спра ва і ма тэ-

ма ты ка». У са мым агуль-

ным сэн се ма ец ца на ўва-

зе комп лекс ака дэ міч ных і 

пра фе сій ных дыс цып лін у гэ-

тых на ву ках, на кі ра ва ны на 

пад рых тоў ку спе цы я ліс таў з 

но вым ты пам мыс лен ня для 

іна ва цый най эка но мі кі. Але 

ўсё час цей у гэ ту аб рэ ві я ту-

ру да баў ля ец ца лі та ра «А», 

за якой ста іць кам па нент 

Аrt — «мас тац тва» (атрым-

лі ва ец ца STЕАM). На дум-

ку мно гіх спе цы я ліс таў, су-

праць пас таў лен не на ву кі і 

мас тац тва не пра дук цый нае 

і абод ва гэ тыя кі рун кі трэ ба 

раз ві ваць у тан дэ ме. Спро ба 

раз ві ваць аду ка цыю толь кі ў 

кі рун ку на ву кі, ін жы нер най 

спра вы і ма тэ ма ты кі без 

па ра лель на га раз віц ця Аrt-

дыс цып лін мо жа пры вес ці да 

та го, што ма ла дое па ка лен-

не бу дзе па збаў ле на крэ а-

тыў нас ці. Толь кі ў адзін стве 

дак лад ных і гу ма ні тар ных 

на вук мож на вы ха ваць усе-

ба ко ва раз ві тых спе цы я ліс-

таў, вы на ход ні каў і на ва та-

раў у сва ёй сфе ры. Уво гу ле 

шан цаў пра ца ўлад ка вац ца ў 

ІТ-кам па нію з су свет ным іме-

нем у пра гра міс та з ін жы нер-

най аду ка цы яй знач на менш, 

чым у пра гра міс та, які мае 

ве ды яшчэ і ў су меж ных га лі-

нах: бія ло гіі, хі міі, псі ха ло гіі, 

са цы я ло гіі, ме недж мен це, 

мас тац тве і гэ так да лей.

Та му сён ня ва ўсім све це 

рас це ар мія пры хіль ні каў пе-

ра хо ду ад STЕM-аду ка цыі да 

STЕАM-аду ка цыі (тыя ж на-

ву кі плюс твор часць). У кра і-

нах, дзе раз ві ва юць вы со ка-

тэх на ла гіч ную вы твор часць, 

STЕАM-аду ка цыя ста но віц ца 

пры яры тэт най. Дзяр жаў ныя 

пра гра мы ў га лі не STЕАM-

аду ка цыі рэа лі зу юць Аў стра-

лія, Кі тай, Вя лі ка бры та нія, 

Із ра іль, Ка рэя, Ра сія і ін шыя 

кра і ны.

Не толь кі 
ро ба та тэх ні ка

Дзей насць аса цы я цыі 

«Аду ка цыя для бу ду чы ні» 

на кі ра ва на ме на ві та на вы-

ха ван не но ва га па ка лен ня 

за па тра ба ва ных ін жы не раў 

і вы на ход ні каў, якія бу дуць 

ства раць вы со ка тэх на ла гіч-

ную бу ду чы ню Бе ла ру сі. Ня-

даў на дзя ку ю чы аса цы я цыі 

гру па бе ла рус кіх пра фе сі я-

на лаў на ве да ла ЗША, дзе 

на шы пе да го гі на працягу 

трох тыд няў вы ву ча лі во пыт 

сва іх за меж ных ка лег па 

ўка ра нен ні STЕM-па ды хо даў 

у на ву чаль ны пра цэс.

— Ін фар ма цый ныя тэх-

на ло гіі змя ні лі прак тыч на 

ўсе сфе ры жыц ця ча ла ве ка 

за вы клю чэн нем па куль ад-

ной — аду ка цыі, — раз ва-

жае ды рэк тар аса цы я цыі 

«Аду ка цыя для бу ду чы ні» 

Аляк сандр ХО МІЧ. — Мы 

па-ра ней ша му вы ка рыс тоў-

ва ем ін тэр ак тыў ную дош ку 

ў кла се пе ра важ на як ма-

ні тор. Так, у Аме ры цы кам-

п'ю тар з'яў ля ец ца аб са лют-

на звы чай ным срод кам у 

на ву чаль ным пра цэ се. Але 

спра ва зу сім не ў тэх ніч най 

асна шча нас ці школ, а ў тым, 

як пе да гог вы ка рыс тоў вае 

сваю фан та зію, што ён мо жа 

зра біць з пад руч ных прад ме-

таў, на прык лад са скот ча і 

па лак? Па ма іх ад чу ван нях, 

па раз віц ці STЕM-аду ка цыі 

мы на сён няш ні дзень па куль 

не ад стаём і на шы пе да го гі 

ні ў чым не са сту па юць сва-

ім аме ры кан скім ка ле гам. 

Да рэ чы, пад час на вед ван ня 

ад ной са школ у Нью-Ёр ку 

на Ман хэ тэ не, вы пуск ні кі 

якой па сту па юць у ВНУ Лі гі 

плю шчу, мы ўба чы лі са вец-

кія пад руч ні кі па ал геб ры на 

рус кай мо ве...

— На са мрэч на стаў ні кі ў 

Аме ры цы не моц на ад роз-

ні ва юц ца ад нас, іх хва лю-

юць тыя ж праб ле мы, што і 

бе ла рус кіх пе да го гаў, — па-

цвяр джае Іры на АДА МО-

ВІЧ, на стаў нік ма тэ ма ты кі 

з ба ры саў скай СШ № 20 

і кі раў нік STЕM-цэнт ра, 

ство ра на га на ба зе гэ тай 

уста но вы. — Ка лі я ска за ла, 

што на ўро ках ма тэ ма ты кі ў 

нас за ба ро не на ка рыс тац ца 

каль ку ля та рам, яны пад ня-

лі вя лі кі па лец і ска за лі, што 

гэ та вель мі кру та, та му што 

іх вуч ні, на жаль, каль ку ля-

та ра мі ка рыс та юц ца.

У аб рэ ві я ту ры STЕM на 

пер шым мес цы ста іць лі та ра 

«S» — sсіеnсе, на ву ка. Ка лі 

ка заць пра STЕM-цэнт ры ў 

Бе ла ру сі, то ў нас га лоў ны 

ак цэнт сён ня ро біц ца ўсё ж 

та кі на ін жы не рыю і ро ба-

та тэх ні ку. А ў аме ры кан скіх 

шко лах, якія рэа лі зу юць 

STЕM-пра ек ты, да след чы і 

ін жы нер ны па ды ход раз ві-

ва юц ца па ра лель на: пер шы 

пры зна ча ны для атры ман ня 

но вых ве даў, а дру гі — для 

вы ра шэн ня ней кай кан крэт-

най праб ле мы. У дзі ця чым 

сад ку і па чат ко вай шко ле 

ўпор ро біц ца на да сле да ван-

ні — асва ен не па няц цяў, звя-

за ных з на ву ко вай і да след-

чай дзей нас цю, і не па срэд на 

на да след чую дзей насць у 

ма лых гру пах. Лад дум кі да-

след чы ка і ін жы не ра фар мі-

ру юц ца ўжо ў гэ тым уз рос це. 

Га лоў нае — не за па мі нан-

не, а ра зу мен не пра цэ су ці 

з'я вы. Дзе цям пра сцей за-

пом ніць тое, ча му яны на ву-

чы лі ся, ка лі яны ўцяг ну тыя 

ў пра цэс, а не з'яў ля юц ца 

па сіў ны мі на зі раль ні ка мі. 

У ся рэд няй шко ле сур' ёз ная 

ўва га ад да ец ца пад рых тоў-

цы дзя цей да вы ка нан ня 

прак тыч ных пра ек таў. А ў 

стар шай яд ром на ву чан ня 

ста но віц ца прак тыч ная пра-

ект ная дзей насць, якая пра-

ду гледж вае ўклю чэн не дзя-

цей у ву чэб ныя, да след чыя 

ці пра фе сій ныя пра ек ты, якія 

вы кон ва юц ца пад ку ра тар-

ствам уні вер сі тэ та або кан-

крэт ных кам па ній.

Для пры кла ду: у ад ной 

са школ Ро чэс тэ ра, якую 

на ве да лі бе ла рус кія пе да го-

гі, рэа лі зоў ваў ся кан крэт ны 

між дыс цып лі нар ны праф-

ары ен та цый ны пра ект. 

Стар шыя школь ні кі па він ны 

бы лі за бяс пе чыць аку ля ра-

мі вуч няў ма лод шых кла саў 

з аслаб ле ным зро кам: па-

да браць і вы ра заць лін зы, 

ад па лі ра ваць іх, уста віць у 

апра ву... А для гэ та га бы лі 

па трэб ныя ве ды і ў оп ты цы, 

і ў ме ды цы не, і на вы кі сты-

ліс та... Трэ ба рас тлу ма чыць, 

што, ня гле дзя чы на свае 

ад нос на не вя лі кія па ме ры, 

гэ ты го рад мае рэ пу та цыю 

«ап тыч най ста лі цы» све ту: 

там раз ме шча на шмат прад-

пры ем стваў ап тыч най пра-

мыс ло вас ці і штаб-ква тэ ра 

кар па ра цыі Kоdаk.

Аду ка цыя 
з геа гра фіч най 
пры вяз кай

— Што мя не асаб лі ва на-

т хні ла, дык гэ та ўклю ча насць 

аду ка цыі ва ўсё, што ад бы-

ва ец ца на мяс цо вым ла каль-

ным уз роў ні, — па дзя лі ла ся 

сва і мі ўра жан ня мі Ва лян ці на 

ЧЭ КАН, су за сна валь нік ІT-

Рrіnсеss Асаdеmу і STEM-

school. — Аду ка цыя не ада-

рва ная ад жыц ця, а мае моц-

ную геа гра фіч ную пры вяз ку: 

ёсць кан крэт ны го рад, у якім 

ёсць кан крэт ныя ўні вер сі тэ-

ты, кам па ніі, му зеі, біб лі я тэ кі, 

шко лы, на стаў ні кі, вуч ні і іх 

баць кі. І ўсе яны зна хо дзяц ца 

ў шчыль ным су пра цоў ніц тве. 

STЕM-уро кі там пра вод зяц ца 

на ба зе му зе яў і біб лі я тэк. Ёсць 

кан крэт ны геа гра фіч ны і са цы-

яль ны за пыт, ка го і ча му трэ-

ба на ву чаць. Ка лі ёсць по пыт 

на кан крэт ных спе цы я ліс таў, 

іх па чы на юць «вы хоў ваць» 

за га дзя. Сён ня школь ні ку 13-

14 га доў, але вель мі хут ка ён 

бу дзе ўклю ча ны ў со цы ум. 

І кам па ніі гэ та цу доў на ра зу-

ме юць, та му ідуць у шко лы, 

пра па ну юць і ку ры ру юць свае 

STЕM-пра ек ты.

Я, як гу ма ні та рый лі чу, 

што STЕM — вы дат ны ін-

стру мент раз віц ця ў дзя цей 

да пыт лі вас ці: гэ та тое, што 

ру хае ча ла ве кам у жыц ці. 

А ка лі яе «за біць» яшчэ ў пя-

шчот ным уз рос це, то паз ней 

атры ман не ве даў пе ра тва-

ра ец ца ў пра фа на цыю, мы 

атрым лі ва ем дып лом дзе ля 

дып ло ма. Да та го ж STЕM 

мае на ўва зе вы со кі ўзро-

вень ка му ні ка цыі. У на стаў-

ні ка знач на менш праб лем 

з па во дзі на мі ў кла се, ка лі 

ўсе вуч ні на цэ ле ны на су-

мес ны вы нік. Ёсць гла баль-

ная праб ле ма, якая ро біць 

школь ні каў вель мі важ ны мі ў 

ней кі кан крэт ны мо мант.

STЕM — гэ та і куль ту ра 

ста сун каў, і гру па вая ад каз-

насць, і ўмен не дэ ле га ваць 

за да чы ін шым. Я ба чу, як да-

след чая і ін жы нер ная ра бо-

та вы ра шае мност ва гу ма ні-

тар ных праб лем. Школь ні каў 

за дзей ні ча юць у са цы яль на 

на кі ра ва ных пра ек тах: эка-

ла гіч ных, ме ды цын скіх і ін-

шых, што вы хоў вае дзя цей 

са цы яль на ад каз ны мі...

Ёсць яшчэ адзін важ ны 

ню анс: STЕM — гэ та най-

перш прак ты ка: вуч ні ру-

ха юц ца ад пры ват на га да 

агуль на га. На прык лад, вы-

ву ча юць во зе ра Ан та рыа, 

якое зна хо дзіц ца по бач з імі, 

да сле ду юць яго за бру джа-

насць, ро бяць рэ ка мен да-

цыі для мяс цо вых жы ха роў і 

толь кі по тым пры хо дзяць да 

агуль на га ра зу мен ня эка ла-

гіч ных праб лем у су свет ным 

маш та бе.

Муль ты -
дыс цып лі нар ны 
па ды ход

У Бе ла ру сі драй ве рам 

для STЕM-на прам ку ста ла 

раз віц цё ро ба та тэх ні кі і пра-

гра ма ван ня, якія па сту по ва 

ак ту а лі зу юць і ўвесь ас тат ні 

комп лекс STЕM.

STЕM-аду ка цыю ак тыў-

на ру ха юць на пе рад шмат-

лі кія пры ват ныя ка мер цый-

ныя шко лы і кур сы. Та кія 

на прам кі, як ро ба та тэх ні ка, 

тэх ніч нае ма дэ ля ван не, ін-

фар ма цый ныя тэх на ло гіі, 

раз ві ва юц ца так са ма на ба-

зе дзяр жаў ных цэнт раў тэх-

ніч най і іна ва цый на-тэх ніч-

най твор час ці. У Бе ла рус кім 

дзяр жаў ным пе да га гіч ным 

уні вер сі тэ це на ўзроў ні ма-

гіст ра ту ры пла ну юць рас па-

чаць пад рых тоў ку па дзвюх 

но вых спе цы яль нас цях «аду-

ка цый ная ро ба та тэх ні ка» 

і «ін фар ма ты за цыя аду ка-

цыі». Пра гу ча ла яшчэ ад на 

ці ка вая пра па но ва: увес ці 

на пер шай сту пе ні на ву чан-

ня спе цы яль насць «фі зі ка і 

STЕM-пе да го гі ка», што да-

зво лі ла б пры цяг нуць у пра-

фе сію больш муж чын і зра-

біць гэ ту спе цы яль насць для 

абі ту ры ен таў пры ваб най. 

Год та му на фі зі ка-ма тэ ма-

тыч ным фа куль тэ це ад крыў-

ся Рэс пуб лі кан скі рэ сурс ны 

цэнтр аду ка цый най ро ба-

та тэх ні кі. Ён бу дзе част кай 

«Пе да га гіч на га STЕM-пар-

ка», які ства ра ец ца ва ўні-

вер сі тэ це. Да та го ж асно вы 

ві зу аль на га пра гра ма ван ня 

і аду ка цый най ро ба та тэх-

ні кі ця пер бу дуць вы ву чаць 

не толь кі на фі зі ка-ма тэ ма-

тыч ным фа куль тэ це БДПУ. 

Ад па вед ны курс ста лі пра-

хо дзіць і сту дэн ты фа куль тэ-

таў па чат ко вай і да школь най 

аду ка цыі.

Усё час цей STЕM ста но-

віц ца іні цы я ты вай асоб ных 

школь ных на стаў ні каў ці 

школь ных ка лек ты ваў, якія 

шу ка юць но выя па ды хо ды 

і ме та ды для сва ёй ра бо ты 

(ар га ні зу юць фа куль та ты вы, 

гурт кі). Але ўсё гэ та ад бы-

ва ец ца па-за ўро ка мі. Та му, 

на ту раль на, усіх ці ка ві ла 

пы тан не, як знай сці мес ца 

для STЕM на школь ных за-

ня тках? Ці рэ аль на гэ та?

— У свае школь ныя га ды 

я ні як не мог зра зу мець, на-

вош та мя не пры му ша юць вы-

ву чаць хі мію? — пры зна ец ца 

Аляк сандр Хо міч. — Су вязь 

з на ва коль ным све там та го, 

што вы ву ча ец ца ў на шых 

шко лах, ад сут ні чае, між прад-

мет ныя су вя зі ад сут ні ча юць. 

А STЕM-па ды ход — муль-

ты дыс цып лі нар ны па ды ход. 

На стаў нік ста віць ней кую 

праб ле му, але не ка жа, што 

яе ра шэн не мож на знай сці ў 

пэў ным па ра гра фе пад руч ні-

ка. Фак тыч на вуч ню пра па ну-

ец ца пра вес ці ўлас нае рас-

сле да ван не. А ра шэн не мо жа 

ля жаць част ко ва ў сфе ры фі-

зі кі, част ко ва — у сфе ры хі міі 

ці бія ло гіі. Ты сам вы ра ша еш, 

якія ве ды і па якой дыс цып лі-

не та бе па трэб ныя ў да дзе ны 

мо мант.

— Мы прый шлі да вы сно-

вы, што на стаў нік — аб са-

лют на сва бод ны ча ла век, і 

тыя 45 хві лін, якія ёсць у яго 

рас па ра джэн ні, — гэ та так-

са ма шмат. І ў ЗША, і ў нас 

STЕM-урок — гэ та іні цы я ты-

ва пе да го га, — пад крэс лі вае 

Ва лян ці на Чэ кан.

— На шы на стаў ні кі прос-

та не ўсве дам ля юць ся бе 

сва бод ны мі, — да дае Іры на 

Ада мо віч. — Так, ты па ві нен 

зра біць тое, што за пі са на ў 

ву чэб най пра гра ме. А вось 

як ты гэ та бу дзеш ра біць — 

твая ўлас ная спра ва. Але 

на стаў нік, які сам ні ко лі не 

пра во дзіў да сле да ван не, не 

змо жа на ву чыць гэ та му дзя-

цей. Та му пе да го гам трэ ба 

па кла па ціц ца аб улас ным 

раз віц ці... Зразумела, пра-

ду маць доб ры STЕM-урок — 

вя лі кая пра ца, але STЕM-

кам па нент мож на вы ка рыс-

тоў ваць на лю бых за ня тках. 

Мож на ўзяць са бе ў са юз ні кі 

ка лег, аб' яд нац ца і да ней кай 

тэ мы па ды сці ўсе ба ко ва.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны

STЕM — КЛЮЧ ДА ІНА ВА ЦЫЙ
Як вы ха ваць да след чы ка за школь най пар тай?

Да вед ка
У па чат ку 1990-х фі-

зі ё лаг Р. Рут-Берн штэйн 
вы ву чыў 150 бія гра фій са-
мых вя до мых на ву коў цаў, 
ад Па стэ ра да Эй нштэй на. 
Як вы свет лі ла ся, амаль усе 
вы на ход ні кі і на ву коў цы 
бы лі так са ма му зы кан та мі, 
мас та ка мі, пісь мен ні ка мі 
або паэ та мі: Га лі лей — паэ-
там і лі та ра тур ным кры ты-
кам, Мор зэ — мас та ком-
парт рэ тыс там, Эй нштэйн 
іг раў на скрып цы і г. д.

У 2018 го дзе аса цы я цыя «Аду ка цыя для бу ду чы ні» пры са дзей ні чан ні вя ду чых бе ла рус кіх ІТ-кам па ній 
ад кры ла STEM-цэнт ры ў ся рэд ніх шко лах і гім на зі ях го ра да Ба ры са ва і аг ра га рад ка Лош ні ца 

ў Ба ры саў скім ра ё не, у Ба ра на ві чах і Лель чы цах. Для дзя цей на ву чан не ў та кіх цэнт рах бяс плат нае.

Ві цэ-прэ зі дэнт кар па ра цыі «Май кра софт» Брэд СМІТ 

яшчэ шэсць га доў та му за явіў, што не да хоп ква лі фі-

ка ва ных спе цы я ліс таў да сяг нуў та ко га ўзроў ню, што 

мож на сме ла ка заць пра кры зіс ге ні яў для вы со ка тэх-

на ла гіч ных кам па ній. На дум ку прад стаў ні коў кар па-

ра цый, гэ та праб ле ма аб умоў ле на шэ ра гам пры чын: 

ніз кім уз роў нем па спя хо вас ці ў дыс цып лі нах фі зі-

ка-ма тэ ма тыч на га про фі лю, ад сут нас цю ма ты ва цыі 

пры вы ву чэн ні STЕM-прад ме таў, а так са ма тым, што 

ін жы нер ныя пра фе сіі ма ла ці ка вяць мо ладзь.

Ча му ўсе кра і ны, якія раз ві ва юць іна ва цый ную эка-

но мі ку, ро бяць сён ня стаў ку на STЕM? Ці пад ха пі ла 

су свет ны трэнд бе ла рус кая шко ла? Які мі па він ны 

быць су ад но сі ны тэх ніч на га і крэ а тыў на га склад ні-

каў у аду ка цыі? І што ўво гу ле ха ва ец ца за ча тыр ма 

лі та ра мі? Ад ка зы на гэ тыя пы тан ні шу ка лі ўдзель ні кі 

кан фе рэн цыі «Ак ту аль ныя праб ле мы STЕM-аду ка-

цыі», якая прай шла ў сце нах БДПУ па іні цы я ты ве 

аса цы я цыі «Аду ка цыя для бу ду чы ні».


