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НА ВІ ГА ТАР 
У МО РЫ ВЕ ДАЎ

Бе ла рус ка му кан тэн ту ў но вых 

пад руч ні ках удзя ля ец ца асаб лі вая 

ўва га, пра гэ та рас ка за ла на су-

стрэ чы з жур на ліс та мі ды рэк тар 

На цы я наль на га ін сты ту та аду ка-

цыі Ва лян ці на ГІН ЧУК.

— Ад мет нас цю но вых на ву чаль-

ных да па мож ні каў з'яў ля ец ца ў тым 

лі ку іх на цы я наль на-ары ен та ва ны 

змест, — пад крэс лі ла яна. — Гэ та 

зна чыць, што ў тэкс тах вы ка рыс-

тоў ва ец ца ін фар ма цыя пра сла-

ву тас ці Бе ла ру сі, яе эка на міч ныя і 

спар тыў ныя да сяг нен ні. Мы лі чым 

гэ та прын цы по ва важ ным для рэа-

лі за цыі вы ха ваў ча га па тэн цы я лу 

ву чэб ных прад ме таў.

Так са ма но выя пад руч ні кі і на-

ву чаль ныя да па мож ні кі ўклю ча юць 

больш прак ты ка-ары ен та ва ных за-

дан няў. На ву чаль ны ма тэ ры ял у іх 

ап ты мі за ва ны з пунк ту гле джан-

ня да ступ нас ці для на ву чэн цаў з 

улі кам уз рос та вых асаб лі вас цяў 

школь ні каў, ча су, што вы дзя ля ец-

ца для вы ву чэн ня та го ці ін ша га 

прад ме та, у на ву чаль ных пра гра-

мах рэа лі за ва ны між прад мет ныя 

су вя зі, змен ша ны аб' ём тэ а рэ тыч-

на га ма тэ ры я лу, што вы ву ча ец ца 

на дру гой сту пе ні шко лы. Да та го 

ж у но вых пад руч ні ках вы ка рыс-

тоў ва ец ца роз ная фор ма па да чы 

ін фар ма цыі. Су час на му ча ла ве ку 

да во дзіц ца пра ца ваць не толь кі з 

су цэль ны мі тэкс та мі, але і з гра фі-

ка мі, таб лі ца мі, дыя гра ма мі... Усё 

гэ та не аб ход на ўмець «чы таць», 

та му ў пад руч ні ках вы ка рыс тоў ва-

юц ца роз ныя фор мы па да чы ін фар-

ма цыі...

У асно ву ства рэн ня но вых пад-

руч ні каў па за меж ных мо вах па-

кла дзе ны ка му ні ка тыў ны па ды ход. 

Ста віц ца кан крэт ная мэ та — кож ны 

вы пуск нік па ві нен ва ло даць гу тар-

ко вай за меж най мо вай і сва бод на 

кан так та ваць з нось бі та мі ін шых 

моў хоць бы на бы та вым уз роў ні.

Пры рас пра цоў цы на ву чаль ных 

да па мож ні каў ак тыў на за дзей ні-

ча юць ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі. 

Га лоў нае ноу-хау — ак тыў нае вы-

ка ры стан не QR-ко даў і да поў не най 

рэ ча іс нас ці. Да рэ чы, усе элект рон-

ныя вер сіі пад руч ні каў, якія вы ка-

рыс тоў ва юц ца ў аду ка цый ным 

пра цэ се, мож на знай сці на На цыя-

наль ным аду ка цый ным пар та ле. 

Яны да ступ ныя для бяс плат най за-

пам поў кі, а іх PDF-вер сіі да поў не ны 

гі пер спа сыл ка мі, якія да зва ля юць 

пе ра хо дзіць на ін шыя кам па не нты 

ву чэб на-ме та дыч ных комп лек саў: 

хрэс та ма тыі, ат ла сы, збор ні кі за дач 

і прак ты ка ван няў, элект рон ныя аду-

ка цый ныя рэ сур сы... Пад руч нік сён-

ня ўжо не раз гля да ец ца як адзі ная 

кры ні ца ін фар ма цыі, а вы кон вае, 

хут чэй, на ві га цый ную функ цыю і 

на кі роў вае школь ні ка да да дат ко-

вых кры ніц ін фар ма цыі.

Да но ва га на ву чаль на га го да 

бу дуць пад рых та ва ныя так са ма 

элект рон ныя да дат кі па ін фар ма-

ты цы для 6, 7 і 8 кла саў: яны больш 

ін тэр ак тыў ныя, чым PDF-вер сія 

школь ных пад руч ні каў.

«МІНСК-АРЭ НА» 
НА ЎРО КАХ 
ГЕА МЕТ РЫІ

Вы да вец тва «На род ная 

асве та», у пры ват нас ці, вы-

пус ці ла 11 но вых най мен няў 

ву чэб ных да па мож ні каў: 

ін фар ма ты ку для шос та га 

кла са, фі зі ку, геа мет рыю, 

хі мію, ал геб ру, ін фар ма ты-

ку — для вось ма га.

— Асоб на спы ня ю ся на 

пад руч ні ку па фі зі цы для 

8 кла са. Гэ та пад руч нік да-

поў не най рэ ча іс нас ці, які 

да зва ляе на ву чэн цам па гля-

дзець ві дэа здым ку ла ба ра-

тор ных і прак тыч ных за ня-

ткаў, — тлу ма чыць ды рэк-

тар вы да вец тва Вік то рыя 

КА ЛІСТ РА ТАВА. — Кож ны 

ву чань мо жа «ажы віць» кар-

цін ку з да па мо гай свай го 

смарт фо на... Пад руч нік па 

фі зі цы для 8 кла са — дру гі, 

які вый шаў у мяк кім ін тэ-

граль ным пе ра плё це. Пер шым быў 

ле таш ні пад руч нік па фі зі цы для 

7 кла са: ён на на цы я наль ным кон-

кур се «Мас тац тва кні гі» ра шэн нем 

жу ры быў пры зна ны «Пад руч ні кам 

но ва га ста год дзя».

Уво гу ле ва ўсіх но вых пад руч ні-

ках утрым лі ва ец ца шмат прак ты ка-

ары ен та ва ных за дач, якія кож на му 

да вя дзец ца вы ра шаць у жыц ці. На-

прык лад, як раз лі чыць, коль кі па-

трэб на на быць ла мі на ту для кан-

крэт на га па коя і як яго па клас ці? 

Ці яшчэ ад на за дач ка з рэ аль най 

геа мет рыі: ка лі ідзе раз мо ва аб па-

бу до ве кры вых, то бя рэц ца кар та 

Бе ла ру сі і пра па ну ец ца пра клас ці 

авія мар шурт, да пус цім, з Мін ска ў 

Го мель. Ці, на прык лад, за да чы па 

акруж нас ці вы ра ша юц ца на пры-

кла дзе спар тыў на-за баў ляль на га 

комп лек су «Мінск-Арэ на». Га лоў-

нае — бе ла рус кі кан тэкст.

Но выя пад руч ні кі атры ма юць 

так са ма і дзе ці з па ру шэн нем зро-

ку. Пад руч ні кі шрыф там Брай ля 

вый дуць ты ра жом больш за ты ся-

чу эк зэмп ля раў. Уся го бу дзе вы пу-

шча на 36 та моў шас ці най мен няў 

пад руч ні каў. Яны цал кам паў та-

ра юць ад па вед ныя вы дан ні для 

агуль на аду ка цый най шко лы. Але 

ка лі звы чай ны пад руч нік па гіс то рыі 

змя шча ец ца пад ад ной вок лад кай, 

то ана ла гіч ны пад руч нік, вы ка на ны 

шрыф там Брай ля, зай мае шэсць 

та моў. За тое тут ёсць і кар ты, вы-

ка на ныя на по лі сты ро ле кроп ка вым 

ме та дам, якія дзе ці так са ма мо гуць 

«счыт ваць» паль ца мі. На ват гра-

фіч ны ма лю нак на вок лад цы паў-

та рае звы чай ны пад руч нік, і дзе ці 

мо гуць на воб ма цак да ве дац ца, як 

вы гля даў за мак у Ся рэд ня веч чы. 

Но вы ты раж вы лу ча ец ца так са-

ма і пе ра плё там, які аформ ле ны 

ў пэў ным ко ле ры ў за леж нас ці ад 

ву чэб на га прад ме та: ру жо вы і чыр-

во ны — гіс то рыя Ся рэд ніх вя коў і 

гіс то рыя Бе ла ру сі, сі ні — геа гра фія, 

зя лё ны — бія ло гія. Гэ та да зво ліць 

дзе цям са сла бым зро кам ляг чэй 

ары ен та вац ца ў вы ба ры па трэб на-

га пад руч ні ка на кніж най па лі цы. 

Акра мя та го, вы да вец тва рых туе 

да вы пус ку кні гі шрыф там Брай-

ля з се рыі «Школь ная біб лі я тэ ка». 

Па ба чаць свет дзе вяць най мен няў 

з тво ра мі Іва на На ву мен кі, Ва сі ля 

Бы ка ва, Пі ме на Пан чан кі, Ра і сы Ба-

ра ві ко вай, Він цэн та Ду ні на-Мар цін-

ке ві ча, Анд рэя Пла то на ва, Мі ка лая 

Гу мі лё ва, Ган ны Ахма та вай і Апа-

на са Фе та.

ВУ ЧЫЦ ЦА... РА ЗАМ 
З СУ ПЕР ГЕ РО Я МІ

Цэ лы рос сып ка рыс най лі та ра-

ту ры пра па нуе да но ва га на ву чаль-

на га го да вы да вец тва «Па чат ко вая 

шко ла».

— Мы пад рых та ва лі больш як 

50 но вых вы дан няў, — пад крэс лі-

вае ды рэк тар вы да вец тва Воль га 

ВА НІ НА. — Гэ та і ме та дыч ныя да-

па мож ні кі для на стаў ні каў, і ра бо-

чыя сшыт кі для вуч няў, і кні гі для 

да дат ко вай аду ка цыі. Ву чэб ны 

пра цэс па ві нен быць для дзі ця ці ці-

ка вы і за хап ляль ны, та му мы імк-

нём ся да та го, каб на шы вы дан ні 

не толь кі да па ма га лі ву чыц ца, але 

і па вы ша лі ма ты ва цыю да ву чо бы. 

На прык лад, се рыя да па мож ні каў 

для да школь ні каў «Ха чу ў шко лу» 

пры зна ча на для трэ ні роў кі дроб най 

ма то ры кі рук. Ма лым пра па ну юц ца 

прак ты ка ван ні, на кі ра ва ныя на раз-

віц цё асноў ных гра фіч ных на вы каў: 

трэ ба аку рат на аб вес ці і да поў ніць 

эле мен ты, узо ры, рас фар ба ваць 

фі гу ры, вы ка наць роз ныя ві ды 

штры хоў кі. Рэ гу ляр ныя за ня ткі да-

па ма га юць пад рых та ваць ру ку да 

пісь ма, фар мі ру юць умен не ары-

ен та вац ца на ліс це, пра віль на тры-

маць ало вак і руч ку.

У се рыі «Ака дэ мія су пер ге ро яў» 

са бра ныя твор чыя за дан ні для паў-

та рэн ня школь най пра гра мы для 

ўсіх кла саў па чат ко вай шко лы. Але, 

каб дзе цям не бы ло сум на, усе яны 

за гор ну тыя ў ка зач ны кан тэнт: для 

та го, каб вы ра шыць праб ле мы ге-

ро яў, спат рэ бяц ца школь ныя ве ды. 

Тут пры сут ні чае і гуль ня вы, і ма ты-

ва цый ны мо ман ты.

Са сшыт ка мі з но вай се рыі 

«Шко ла ло гі кі» дзі ця ву чыц ца раз-

ва жаць і ла гіч на мыс ліць. Аў тар скія 

за дан ні рас кры ва юць ін тэ ле кту аль-

ныя здоль нас ці ма лень ка га вуч ня 

і пра гра му юць яго на пос пех не 

толь кі ў дак лад ных на ву ках, але і ў 

сфе ры твор час ці, і паў ся дзён ным 

жыц ці. 3D-за да чы, аказ ва ец ца, мо-

гуць ра шаць дзе ці ва ўзрос це ад 

пяці да дзесяці га доў!

Ме на ві та вы да вец тва «Па чат ко-

вая шко ла» ў сва іх дзі ця чых ча со пі-

сах пер шае па ча ло ўка ра няць тэх на-

ло гію да поў не най рэ ча іс нас ці, ка лі 

фа та гра фіі ажы ва юць і пе ра ўтва-

ра юц ца ў ві дэа ро лі кі. «Гэ та тэх на ло-

гія пра цуе ў ча со пі сах «Рюк за чок», 

«Рюк за чок. Ве сё лый зо о парк», 

«Рюк за чок. Мир путешествий», 

«Юный техник и изобретатель», 

а так са ма ў не ка то рых на шых кні-

гах. Каб уба чыць «жы вую» кар цін ку, 

чы та чу спат рэ біц ца тэ ле фон ці план-

шэт з ка ме рай до сту пу да ін тэр нэ ту 

і спе цы яль ная пра гра ма HP Reveal, 

якую мож на бяс плат на спам па ваць 

з Play Market ці App Store», — тлу-

ма чыць Воль га Ва ні на.

Пе да го гаў «Па чат ко вай шко ле» 

так са ма ёсць чым па ра да ваць. 

Но вая се рыя «Кам пе тэн тас ны па-

ды ход» утрым лі вае ды дак тыч ныя 

і ды яг нас тыч ныя ма тэ ры я лы но ва га 

па ка лен ня.

ПРА ЦУ ЮЦЬ ТОЛЬ КІ 
ПРА ФЕ СІ Я НА ЛЫ

На чаль нік упраў лен ня вы да вец-

кай і па лі гра фіч най дзей нас ці Мі-

ніс тэр ства ін фар ма цыі Але на ПАЎ-

ЛА ВА па ве да мі ла, што ты раж ву чэб-

най лі та ра ту ры па вы ні ках І паў год дзя 

гэ та га го да склаў 72 % ад агуль на га 

ты ра жу кніг, што вы пус ка юц ца вы-

да вец тва мі. Пад руч ні кі, ме та дыч ныя 

да па мож ні кі, ін шая на ву чаль ная лі-

та ра ту ра зай мае знач нае мес ца на 

кніж ным рын ку. Ка лі ў 2012 го дзе ву-

чэб ная лі та ра ту ра складала да 50 % у 

агуль ным аб' ёме кні га вы дан ня, то па 

вы ні ках 2017 го да па на звах — ужо 

51 %, а па ты ра жы — 76 %.

Па сло вах спе цы я ліс та, атры маць 

пра ва вы да ваць кні гі ву чэб на га кі-

рун ку вель мі скла да на. «Мы імк нём-

ся аб ме жа ваць пры ход на кніж ны 

ры нак не пра фе сі я на лаў, якія прос та 

хо чуць зняць вярш кі, бо аду ка цый-

ная лі та ра ту ра ка рыс та ец ца вы со-

кім по пы там у па куп ні коў, — кан ста-

та ва ла яна. — На рын ку ву чэб най 

лі та ра ту ры пра цу юць перш за ўсё 

ўста но вы аду ка цыі — вы шэй шыя 

на ву чаль ныя ўста но вы, ся рэд нія 

спе цы яль ныя, ар га ні за цыі Мі ніс-

тэр ства аду ка цыі, спе цы я лі за ва ныя 

дзяр жаў ныя вы да вец твы, у пер шую 

чар гу сіс тэ мы Мі ніс тэр ства ін фар ма-

цыі і сіс тэ мы Мі ніс тэр ства аду ка цыі. 

Пры сут ні ча юць так са ма і пры ват ныя 

вы да вец твы. Дзя ку ю чы та му, што 

мно гія пад руч ні кі ця пер вы хо дзяць 

у дзвюх част ках (каб не па ру шаць 

уста ноў ле ныя са ні тар ныя па тра ба-

ван ні па ва зе), гэ та да зво лі ла на ла-

дзіць іх рыт міч ны вы пуск на працягу 

ўся го го да. На прык лад, дру гія част кі 

пад руч ні каў для трэ цяй і чац вёр тай 

ву чэб най чвэр ці бу дуць дру ка вац ца 

ў ве рас ні — ліс та па дзе, а ра ней пік 

пры па даў на чэр вень — жні вень і па-

лі гра фіі бы ло вель мі скла да на спраў-

ляц ца з та кі мі аб' ёма мі ра бо ты.

Па сло вах ды рэк та ра На цыя наль-

на га ін сты ту та аду ка цыі Ва лян ці ны 

Гінчук, пад рых тоў ка і ства рэн не су-

час ных пад руч ні каў і ву чэб ных да па-

мож ні каў для агуль на аду ка цый ных 

уста ноў — шмат ба ко вы і твор чы 

пра цэс, у якім удзель ні ча юць ву чо-

ныя, ме та дыс ты, на стаў ні кі, вы даў цы 

і па лі гра фіс ты. Га лоў ная ро ля ў гэ тым 

пра цэ се, не су мнен на, ад во дзіц ца аў-

та рам ці аў тар скім ка лек ты вам. Усе 

пад руч ні кі рас пра цоў ва юц ца на кон-

курс най асно ве. Пад ува гу бя руц ца, 

на прык лад уз ро вень скла да нас ці 

вы кла дан ня ма тэ ры я лу, ілюст ра-

цый ны ма тэ ры ял, ад па вед насць уз-

рос та вым асаб лі вас цям школь ні каў, 

аду ка цый ным стан дар там і ву чэб ным 

пра гра мам, су час на му ста ну раз віц-

ця на ву кі, пас ля доў насць і пе ра ем-

насць змес ту пры пе ра хо дзе з кла са 

ў клас, унут ры прад мет ныя і між прад-

мет ныя су вя зі. У асно ву ства рэн ня 

но вых пад руч ні каў за клад ва юц ца 

прак ты ка а ры ен та ва насць у вы кла-

дан ні ма тэ ры я лу і рэа лі за цыя кам пе-

тэн тас на га па ды хо ду. На сён няш ні 

дзень пад ве дзе ны вы ні кі кон кур су 

ўжо па 100 ву чэб ных да па мож ні-

ках, і ся род пе ра мож цаў-аўтараў 

кож ны чац вёр ты — гэ та на стаў-

нік-прак тык.

Да ступ насць, 
пас ля доў насць і пе ра ем насць

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Матэрыялы падрыхтавала 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ся род за лі ча ных у Ін сты тут кі раў ніц кіх 

кад раў 67 ча ла век (34 % ад агуль най коль-

кас ці) уз на га ро джа ны за ла тым ці ся рэб ра-

ным ме да лём пас ля за кан чэн ня на ву чаль най 

уста но вы. Уклю ча ны ў банк адо ра най мо ла-

дзі два ча ла ве кі (1 %). Вы пуск ні коў лі цэ яў і 

гім на зій — 100 ча ла век (51 % за лі ча ных). 

Ула даль ні каў ста баль ных сер ты фі ка таў 

ЦТ — трое.

З агуль най коль кас ці за лі ча ных — 21 пра-

цэнт мін чан, а 79 пра цэн таў — ін ша га род нія 

абі ту ры ен ты. Дзяў чат ся род бу ду чых пер ша-

курс ні каў 72 пра цэн ты, юна коў, ад па вед на, 

толь кі 28 пра цэн таў.

Вы ні кі пры ём най кам па ніі пад вя лі ў Ака дэ міі кі ра-

ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Уся го на 

пер шы курс для атры ман ня вы шэй шай аду ка цыі І сту-

пе ні бы ло за лі ча на 197 ча ла век: з іх на на ву чан не за 

кошт срод каў рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту 100 ча ла век 

і 97 — на плат най асно ве. Ся род абі ту ры ен таў, бу ду-

чых пер ша курс ні каў Ін сты ту та кі раў ніц кіх кад раў, 

73 % ма юць су мар ны бал 300 і вы шэй.

Ака дэ мію 

кі ра ван ня 

«штур му юць» 

дзяў ча ты

Вік то рыя КА ЛІСТ РА ТА ВА: 
«Ва ўсіх но вых пад руч ні ках 

утрым лі ва ец ца шмат 
прак ты ка-арыентава ных за дач».
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