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Каш тоў ныя ар тэ фак ты па ўсёй 

тэ ры то рыі кра і ны на ву коў цы зна-

хо дзяць што год, пе ры я дыч на імі 

вы яў ля юц ца і но выя фак ты пра мі-

ну лае. Пра гэ та на га да ла за гад чы-

ца цэнт ра ар хеа ло гіі і ста ра жыт-

най гіс то рыі Бе ла ру сі Ін сты ту та 

гіс то рыі НАН Воль га ЛЯЎ КО. Яна 

ад зна чы ла, што ця пер ад бы ва ец-

ца гіс та рыч ная рэ ва лю цыя. На-

прык лад, доў гі час лі чы ла ся, што 

сла вя не па ча лі ак тыў на за ся ляць 

тэ ры то рыю Бе ла ру сі ў ІХ ста год-

дзі і асноў ную част ку па ся лен цаў 

скла да лі бал ты.

— Сён ня мы з упэў не нас цю мо-

жам га ва рыць, што гэ та не так. Па-

чы на ю чы з ІV—V ста год дзяў сла-

вя не фар мі ра ва лі сваю аб шчы ну, 

а ў эпо ху вя лі ка га пе ра ся лен ня 

на ро даў, якое ад бы ло ся ў ІV—VІІ 

ста год дзях, вы зна чы ла ся ас но ва 

ўсход ня га сла вян ства. Не звы чай-

ным ар тэ фак там гэ та га го да мож-

на на зваць шлем з ты ся ча га до вай 

гіс то ры яй (ка нец Х ста год дзя), 

зной дзе ны пад Баб руй скам. На ле-

жаў ён, хут чэй за ўсё, по лац ка му 

кня зю Ізя сла ву.

На ву ко вец ад зна чы ла, што час-

та ад ар хеа ла гіч ных рас ко пак ча-

ка юць сен са цыі, але не ўсё тое, 

што з'яў ля ец ца «ад крыц цём го да», 

зна хо дзіць свой пра цяг у гіс то рыі.

— Ар хеа ло гія — гэ та жы вая рэч, 

якая на за па швае ў са бе не толь кі 

знач ныя для гіс то рыі рэ чы, бы ва-

юць зна ход кі, якія не ўяў ля юць 

ні я кай каш тоў нас ці для нас, але 

каб пра ве рыць гэ та, па тра бу ец-

ца шмат ча су. Пры вя ду прык лад. 

Не ка лі да нас у ін сты тут пры вез лі 

неш та па доб нае на ста ра жыт на га 

іда ла. Мы яго вы ву ча лі на пра ця гу 

го да, па куль рых та ва лі ся вы ні кі да-

сле да ван няў з Бе ла ру сі, Поль шчы, 

Ра сіі і Гер ма ніі. Ака за ла ся, што гэ-

та аб' ект 1996 го да, а зна чыць, не 

ўяў ляе ці ка вас ці для на ву коў цаў.

На мес нік ды рэк та ра па на ву-

ко вай ра бо це Ін сты ту та гіс то рыі 

НАН Ва дзім ЛА КІ ЗА аба зна чыў 

асноў ныя кі рун кі для ра бо ты бе ла-

рус кіх ар хе о ла гаў на най блі жэй шы 

час:

— Вы да ча да зво лаў на пра ва 

пра вя дзен ня ар хеа ла гіч ных да-

сле да ван няў — важ ны мо мант для 

раз віц ця ай чын най ар хеа ло гіі. На 

цяперашні момант Ін сты ту ту гіс то-

рыі НАН вы да дзе на 154 да зво лы 

на ўсю тэ ры то рыю Бе ла ру сі, на імя 

да след чы каў Ін сты ту та гіс то рыі і 

ВНУ на шай кра і ны — 54. Гэ та вя-

лі кая коль касць, та му што ле тась 

іх бы ло 174. Ак тыў на раз ві ва ец ца 

пад вод ная ар хеа ло гія, пра гэ та 

свед чаць аба рон чыя збу да ван-

ні, зной дзе ныя ка ля Жа бер ска га 

зам ка ў Дра гі чын скім ра ё не. Ка-

ля 70-75 пра цэн таў да зво лаў ідзе 

на вы ра та валь ную ар хеа ло гію, а 

но вым кі рун кам ста лі рас коп кі на 

мес цах ва ен ных па дзей. З най блі-

жэй шых экс пе ды цый на Бя рэ зі ну, 

яна ад бу дзец ца ў ве рас ні — па чат-

ку каст рыч ні ка і бу дзе пра во дзіц ца 

бе ла рус кі мі, фран цуз скі мі і бель-

гій скі мі ар хе о ла га мі.

Су пра цоў нік НАН рас ка заў, што 

сё ле та ўжо бы лі пра ве дзе ны дзя-

сят кі роз ных экс пе ды цый. За раз, 

на прык лад, ад бы ва ец ца маш таб-

нае да сле да ван не ў га ра дзі шчы 

Ко пын Лю бан ска га ра ё на, дзе быў 

зной дзе ны ўні каль ны ар тэ факт — 

ся ке ра пер шай па ло вы пер ша га 

ты ся ча год дзя. Та кая зна ход ка чац-

вёр тая на тэ ры то рыі Бе ла ру сі.

— Па доб ныя гіс та рыч ныя аб' ек-

ты заў сё ды зна хо дзяць сваё мес ца 

ў якас ці ма тэ ры я лаў для на ву коў-

цаў. Мы да сле ду ем ар хеа ла гіч ныя 

пом ні кі, па чы на ю чы з эпо хі па леа-

лі ту. Не так даў но пра во дзі лі ся 

ра бо ты ў На ва сёл ках Вет каў ска га 

ра ё на, дзе бы лі зной дзе ны ці ка-

выя для гіс то рыі ар тэ фак ты. Пе-

ры я дыч на пра цу ем у Бе ла веж скай 

пу шчы. Грун та выя мо гіль ні кі Х-ХІ 

ста год дзяў, ба я выя бран за ле ты, 

жа лез ныя ся ке ры бы лі зной дзе ны 

ў Ашмян скім ра ё не, — рас каз вае 

на ву ко вец.

Тое, што ле та — са мая спры-

яль ная па ра для ар хеа ла гіч ных 

рас ко пак, ад зна чыў за гад чык 

ад дзе ла ар хеа ло гіі пер ша быт-

на га гра мад ства Ін сты ту та гіс-

то рыі НАН Бе ла ру сі Ста ні слаў 

ЮРЭЦ КІ:

— Та му мы ак тыў на су пра цоў-

ні ча ем з лет ні мі ла ге ра мі, школь-

ні ка мі і сту дэн та мі, а так са ма ва-

лан цё ра мі. Пры ем на, што пас ля 

мно гіх экс пе ды цый не ка то рыя з 

іх хо чуць звя заць сваю бу ду чы ню 

з ар хеа ло гі яй. Ін шым ча сам для 

вя лі кіх вы ез даў не ха пае ра бо чых 

рук, та му заў сё ды ра ды да па мо зе 

ах вот ных.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Плас ты гіс то рыіПлас ты гіс то рыі

АР ХЕА ЛО ГІЯ — НА ВУ КА СТА РА ЖЫТ НЫХ АР ТЭ ФАК ТАЎ
Сё ле та з па чат ку го да ў Ін сты ту це гіс то рыі НАН вый шлі 

дзве грун тоў ныя пра цы. Ад на з іх — «Гіс то рыя бе ла рус кай 

дзяр жаў нас ці», пер шая па ло ва якой пры све ча на рас крыц цю 

вы то каў і асаб лі вас цяў раз віц ця бе ла рус кай дзяр жаў нас ці 

ад ста ра жыт на сці да кан ца ХVІІІ ста год дзя. Прад стаў ле ныя 

звест кі аба пі ра юц ца на ар хеа ла гіч ны ма тэ ры ял, дзя ку ю чы 

яко му мож на па-но ва му па гля дзець на тое, як жы лі на шыя 

прод кі. Дру гая пра ца мае наз ву «Сла вя не на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі ў да гіс та рыч ны пе ры яд». Гэ та дру гое вы дан не, 

пер шае ўба чы ла свет тры га ды та му. У пра цы прад стаў ле ны 

но выя пом ні кі ар хеа ло гіі, звя за ныя з пе ры я дам жыц ця ран ніх 

сла вян на тэ ры то рыі Па дзвін ня з ІV ста год дзя, апа вя да ец ца 

пра сла вян скія па се лі шчы кан ца ІV—V ста год дзя і VІ — па чат ку 

VІІ ста год дзя. Асаб лі вая ўва га ад да ец ца ар хеа ла гіч на му 

пом ні ку та го ча су, які зна хо дзіц ца по бач з вёс кай Кар дон 

Шу мі лін ска га ра ё на.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Боль шасць но вых ву чэб-

ных да па мож ні каў тра пяць 

сё ле та да вуч няў дзя вя тых 

кла саў, па коль кі вось ужо 

не каль кі га доў ва ўста но-

вах аду ка цыі па этап на ўка-

ра ня юц ца но выя на ву чаль-

ныя пра гра мы: пер шы мі на 

аб ноў ле ны змест на ву чан ня 

пе рай шлі ў 2015/2016 на ву-

чаль ным го дзе пер шыя і 

пя тыя кла сы, на на ступ ны 

год — дру гія і шос тыя, да-

лей — трэ ція і сё мыя, чац-

вёр тыя і вось мыя кла сы, а 

за раз на дыш ла чар га дзе-

вя ці клас ні каў.

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, 

аба пі ра ец ца на на цы я-

наль ны кан тэкст...

ЧЫ ТАЦЬ... РУ КА МІ
Вы да вец тва «На род ная 

асве та» вы пус кае да но ва га 

на ву чаль на га го да 19 най-

мен няў пад руч ні каў агуль-

ным ты ра жом ка ля 1 міль ё-

на эк зэмп ля раў.

— Мы вы да лі пад руч ні-

кі для 5-га кла са «Гіс то рыя 

Ста ра жыт на га све ту» на 

рус кай і бе ла рус кай мо вах, 

«Пра цоў нае на ву чан не. 

Тэх ніч ная пра ца» для 7—9-х 

кла саў, «Фі зі ка», «Ал геб-

ра», «Геа мет рыя», «Хі мія», 

«Бія ло гія», «Ін фар ма ты-

ка» для 9 кла са так са ма на 

дзвюх мо вах, — рас ка за ла 

ды рэк тар вы да вец тва Вік-

то рыя КА ЛІСТ РА ТА ВА. — 

Акра мя та го, за бяс печ ва ем 

ву чэб най лі та ра ту рай і дзя-

цей з асаб лі вы мі па трэ ба мі 

(не ві ду шчых, з асаб лі вас-

ця мі ін тэ ле кту аль на га раз-

віц ця).

Для дзя цей з па ру шэн нем 

зро ку рых ту юц ца пад руч ні кі, 

вы ка на ныя рэ льеф на-кроп-

ка вым шрыф там Брай ля. 

Для пе ра да чы тэкс ту ў ім 

вы ка рыс тоў ва юц ца кам бі на-

цыі з шас ці кро пак. Шрыфт 

на но сіц ца з ад ва рот на га бо-

ку ліс та і «чы та ец ца» ру ка мі 

па вы пук лас цях (так тыль нае 

чы тан не). Брай леў скія пад-

руч ні кі цал кам ад па вя да юць 

вы дан ням для агуль на аду-

ка цый най шко лы, але ка лі 

звы чай ны пад руч нік змя-

шча ец ца пад ад ной вок-

лад кай, то тут, на прык лад, 

пад руч нік па геа гра фіі для 

11 кла са зай мае 12 (!) та моў. 

За тое ў ім ёсць і кар ты, і вы-

явы, вы ка на ныя на по лі сты-

ро ле кроп ка вым ме та дам, 

якія дзе ці так са ма мо гуць 

ця пер «счыт ваць» паль ца мі. 

По лі сты рол лі чыц ца больш 

даў га веч ным ма тэ ры я лам, 

чым па пе ра.

Сё ле та вы да вец тва пад-

рых та ва ла «Бук вар» для 

не ві ду шчых дзя цей — пер-

шую на столь ную кні гу для 

школь ні ка. Ён бу дзе зай маць 

13 та моў.

ПРА ВЕР КА 
НА ТРЫ ВА ЛАСЦЬ

— Пры рас пра цоў цы на-

ву чаль ных да па мож ні каў 

мы ак тыў на за дзей ні ча ем 

ін фар ма цый ныя тэх на ло-

гіі: QR-ко ды і да поў не ную 

рэ аль насць, — тлу ма чыць 

га лоў ны рэ дак тар вы да-

вец тва «На род ная асве та» 

Але на ЛІТ ВІ НО ВІЧ. — Пры 

на вя дзен ні на іх смарт фо на 

мож на ўба чыць, на прык лад, 

што ад бы ва ец ца пад час ла-

ба ра тор на га во пы ту ці экс-

пе ры мен та. Пры гэ тым ні я кіх 

асаб лі вых умоў для дру ка-

ван ня та кіх пад руч ні каў ства-

раць не трэ ба: усё пра дум ва-

ец ца яшчэ на ста дыі ма ке та, 

а за тым ад па вед ная пра гра-

ма счыт ван ня за пам поў ва ец-

ца вуч ня мі ў га джэт.

Прад ме там го на ру «На-

род най асве ты» з'яў ля ец ца 

пад руч нік па фі зі цы ў мяк-

кім ін тэ граль ным пе ра плё-

це. Два га ды та му гэ та быў 

свое асаб лі вы экс пе ры мент, 

та му што за раз ву чэб ны да-

па мож нік пра вя ра ец ца на 

зно сас той касць. За ўва жым, 

што тэр мін служ бы звы чай-

на га пад руч ні ка ў цвёр дай 

вок лад цы скла дае ад 4 да 

5 га доў (у за леж нас ці ад 

коль кас ці ў ву чэб най пра-

гра ме га дзін, што вы дзя ля-

юц ца на гэ ту дыс цып лі ну ў 

ты дзень).

Пер шы быў пад руч нік 

па фі зі цы для 7 кла са: на 

на цы я наль ным кон кур се 

«Мас тац тва кні гі» ра шэн-

нем жу ры ён быў пры зна ны 

«Пад руч ні кам но ва га ста-

год дзя». Ле тась ана ла гіч ны 

пад руч нік у ін тэ граль ным 

пе ра плё це атры ма лі вуч ні 

8 кла са, а ў гэ тым го дзе вы-

пус ці лі пад руч нік ужо для 

дзе вя ці клас ні каў.

— У экс пе ры мен таль-

ным ва ры ян це фар мат кні гі 

па вя лі ча ны, пры мя ня ец ца 

ін шае раз мя шчэн не ву чэб-

на га ма тэ ры я лу, рэа лі за ва-

ная функ цыя да поў не най 

рэ аль нас ці, якая да зва ляе 

«ажы віць» ву чэб ны ма тэ ры-

ял, — рас каз вае Але на Літ ві-

но віч. — Па гля дзім, як бу дзе 

вы гля даць наш да па мож нік 

праз ча ты ры-пяць га доў ак-

тыў най экс плу а та цыі ў шко-

ле. Ка лі ён ака жац ца «жыц-

ця здоль ным», то па доб ныя 

пад руч ні кі бу дуць з'яў ляц ца 

і па ін шых прад ме тах. Ці ка-

васць да гэ та га фар ма ту 

ўжо ак тыў на пра яў ля юць 

ства раль ні кі пад руч ні ка па 

ін фар ма ты цы.

ПА ШКОЛЬ НЫЯ 
ВЕ ДЫ — 
У ІН ТЭР НЭТ-КРА МУ

У вы да вец тве «Вы шэй-

шая шко ла», якое за бяс-

печ вае бе ла рус кіх школь-

ні каў ву чэб най лі та ра ту рай 

па за меж ных мо вах, да 

па чат ку на ву чаль на га го да 

вы пу шча на 17 най мен няў 

ву чэб ных да па мож ні каў ты-

ра жом прак тыч на 310 ты сяч 

эк зэмп ля раў, а ўся го за пла-

на ва на 30 най мен няў агуль-

ным ты ра жом больш за 500 

ты сяч эк зэмп ля раў. «Яшчэ 

13 най мен няў мы пла ну ем 

вы пус ціць да кан ца ка лян-

дар на га го да, та му што па 

іх дзе ці пач нуць зай мац ца 

толь кі ў трэ цяй чвэр ці», — 

удак лад ніў ды рэк тар вы да-

вец тва Аляк сандр НЯ ЧАЙ. 

Ён ад зна чыў, што па ча лі 

рас ці ты ра жы лі та ра ту ры 

па кі тай скай мо ве. «Ка лі 

два-тры га ды та му мы вы-

да ва лі 200—300 асоб ні каў 

да па мож ні ка, то ця пер вы-

пус ка ем 600 і больш, што 

свед чыць аб рос це ці ка вас-

ці да вы ву чэн ня кі тай скай 

мо вы», — рас тлу ма чыў ды-

рэк тар.

Пы тан не, якое тра ды-

цый на ці ка віць школь ні каў 

і іх баць коў: дзе мож на на-

быць школь ны пад руч нік 

для ўлас на га ка ры стан ня? 

На пры кан цы на ву чаль на га 

го да ўсе да па мож ні кі зда-

юц ца ў школь ную біб лі я тэ ку, 

але, на прык лад, яны вель мі 

па трэб ныя вуч ням вы пуск-

ных кла саў, якія рых ту юц ца 

да па ступ лен ня...

— Мы гэ ты по пыт ад чу ва-

ем, — за пэў ні вае Вік то рыя 

Ка ліст ра та ва. — Ты ра жы 

звы чай на фар мі ру юц ца зы-

хо дзя чы з пла ну е ма га кан-

тын ген ту школь ні каў і тэр-

мі ну экс плу а та цыі кні гі. Але 

мы заў сё ды ро бім да дат ко-

вы ты раж і для роз ніч на га 

ганд лю. Ра ней праз «Бел-

кні гу» пад руч ні кі рэа лі зоў-

ва лі ся больш ма руд на, але 

ця пер мы су пра цоў ні ча ем з 

ін тэр нэт-кра май OZ.BY — 

там наш да дат ко вы ты раж 

раз ля та ец ца лі та раль на за 

лі ча ныя ме ся цы.

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 цы я наль-

ным аду ка цый ным пар та ле 

(www.adu.by). 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 ве даў, 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.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

САК РЭ ТЫ СТВА РЭН НЯ 
ШКОЛЬ НА ГА ПАД РУЧ НІ КА

Фо
та
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