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Пер шы пры пы нак рэс пуб-
лі кан ска га эта пу ма ра фо ну 
сё ле та — Ор ша. У даб ра-
чын нае твор чае па да рож жа 
вы пра ві лі ся па ста ян ныя ва-
лан цё ры ру ху «Доб рае Сэр-

ца» — за слу жа ныя ар тыст кі 
Бе ла ру сі На тал ля Та ме ла і 
Вік то рыя Алеш ка, па пу ляр-
ныя тэ ле вя ду чыя Воль га 
Плот ні ка ва і Яў ген Бул ка, 
гру па «РRОвакацыя», Воль га 

Ка лес ні ка ва, На дзея Мі ся ко-
ва, Аляк санд ра Ня хай, Элі на 
Ма та рас.

Усе атры ма ныя гра шо выя 
срод кі ад про да жу бі ле таў на 
твор чую пра гра му ар га ні за-
та ры ме ра пры ем ства на кі-
ру юць на ля чэн не ма лень кай 
Ва сі лі сы.

Да 13 снеж ня 2016 го да 
Ва сі лёк, як лас ка ва на зы ва-
юць яе баць кі, бы ла ста ран-
най ву ча ні цай пер ша га кла са 
ар шан скай ся рэд няй шко лы 

№19, ад ной з са мых та ле-
на ві тых, па спя хо вых і перс-
пек тыў ных юных вы ха ва нак 
сту дыі спар тыў на га баль на га 
тан ца «СПРЭС». Бя да прый-
шла не ча ка на. Лі та раль на за 
па ру тыд няў да Но ва га го да 
па не зра зу ме лых да гэ туль 
пры чы нах на фо не поў на га 
зда роўя ў дзяў чын кі ад бы ло-
ся спан тан нае кро ва зліц цё ў 
мозг...

У ця пе раш ні час вя дзец-
ца збор срод каў на ля чэн не 

і рэ абі лі та цыю Ва сі лі сы Ар -

мя ні на вай. Не аб ход ная су ма — 

390 ты сяч руб лёў (206 106

до ла раў).

Тра ды цый на пра вя дзен не 

та кіх мэ та вых пра грам ма ра-

фо ну пры мер ка ва на да між-

на род ных аль бо су свет ных 

па мят ных дат. На прык лад, у 

чэр ве ні — да Між на род на га 

дня аба ро ны дзя цей (Го мель-

ская воб ласць), у жніў ні — да 

Між на род на га дня мо ла дзі 

(Гро дзен ская воб ласць), у ве-

рас ні — да Між на род на га дня 

даб ра чын нас ці (Ма гі лёў ская 

воб ласць), у каст рыч ні ку — 

да Між на род на га дня ўсмеш-

кі (Ма гі лёў ская воб ласць), у 

ліс та па дзе — да Су свет на га 

дня да бры ні, у снеж ні — на-

пя рэ дад ні агуль на рэс пуб лі-

кан скай ак цыі «На шы дзе ці» 

(Мінск).

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
rs@zviazda.by

Пад ста вы
для ап ты міз му

Менш чым праз ме сяц ад бу дзец-
ца пер шы ма са вы вы пуск з про філь-
ных пе да га гіч ных кла саў. Сён ня па 
кра і не іх на ліч ва ец ца ўжо 319. Яны 
ство ра ны ў 253 уста но вах агуль най 
ся рэд няй аду ка цыі. Коль касць іх на-
ву чэн цаў пе ра вы шае 3,5 ты ся чы ча-
ла век. Пер шы вы пуск з 11-х кла саў 
скла дзе ка ля 1,5 ты ся чы.

Ра біць ап ты міс тыч ныя пра гно зы 
кі раў ніц тву БДПУ да зва ляе ста тыс-
ты ка рэ гіст ра цый на ЦТ: толь кі ў 
пер шыя два дні з мо ман ту ад крыц-
ця рэ гіст ра цыі на ЦТ у БДПУ звяр-
ну лі ся 900 ча ла век, якія па жа да лі 
пра хо дзіць эк за ме ны ме на ві та ў 
яго сце нах. Як свед чыць прак ты-
ка па пя рэд ніх га доў, боль шасць з 
тых, хто здае ЦТ у пе да га гіч ным 
уні вер сі тэ це, за тым па да юць свае 
да ку мен ты ме на ві та сю ды.

— Пе да го гі ка — пра фе сія не для 
кож на га, і я ўпэў не ны, што на стаў нік 
«па чы на ец ца» не з пе ду ні вер сі тэ-
та — «га да ваць» бу ду чых пе да го гаў 
трэ ба яшчэ ў шко ле. Трэ ба шу каць 
дзя цей з пе да га гіч ны мі схіль нас ця мі, 
з жа дан нем ву чыць ін шых, з лі дар-
скі мі за дат ка мі, з умен нем ка му ні ка-
ваць і вы строй ваць зно сі ны з ін шы-
мі. Ма ты ва цыя да пра фе сіі — гэ та, 
на пэў на, са мае важ нае, — лі чыць 
Аляк сандр Жук. — Ме на ві та з гэ тай 
мэ тай і ства ра лі ся про філь ныя пе-
да га гіч ныя кла сы. За імі бу ду чы ня, 
гэ та наш пад му рак. І ка лі ў пер шы 
год іх дзей нас ці не ка то рыя рэ гі ё ны 
асця рож на па ста ві лі ся да на шай ідэі, 
то за тым усе яе пад тры ма лі.

Вы пра ба ван не 
на пра фпры дат насць

Як вя до ма, згод на з но вы мі Пра-
ві ла мі па ступ лен ня ў ВНУ, вы пуск ні-
кам про філь ных пе да га гіч ных кла-
саў ця пер да дзе на пра ва па сту паць 
на пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці па 
вы ні ках гу тар кі.

— Ёсць мер ка ван не, што гэ тай 
ка тэ го рыі абі ту ры ен таў пра да стаў-
ле ны за над та вя лі кія льго ты. Маў-
ляў, у пе да га гіч ны ўні вер сі тэт пой-
дуць усе без раз бо ру, у тым лі ку і 
тыя, хто не мо жа доб ра здаць цэнт-
ра лі за ва нае тэс ці ра ван не. Але та-
кія раз ва жан ні і апа сен ні аб са лют на 
па збаў ле ныя пад стаў, — упэў не ны 
Аляк сандр Жук. — На ву чэн цы ў пе-
да га гіч ных кла сах і гру пах вы ву ча-
юць два-тры ву чэб ныя прад ме ты 
на па вы ша ным уз роў ні. Як пра ві-
ла, гэ та тыя прад ме ты, на стаў ні ка мі 
якіх яны пла ну юць стаць у бу ду чы ні. 
Акра мя та го, стар ша клас ні кі па він-
ны аба вяз ко ва за сво іць пра гра му 
фа куль та ты ву «Увя дзен не ў пе да-
 га гіч ную пра фе сію» аб' ёмам 
140 ву чэб ных га дзін за два га ды. Па 
вы ні ках гу тар кі змо гуць па сту паць 
толь кі тыя з вы пуск ні коў пе да га гіч-
ных кла саў, хто мае па ўсіх прад-
ме тах у атэс та це ад зна кі ад 7 да 10 
ба лаў, а па про філь ных прад ме тах, 
якія вы ву ча юц ца на па вы ша ным уз-
роў ні, — не менш як 8 ба лаў.

Рэк тар БДПУ лі чыць, што гэ та 
да стат ко ва жорст кія па тра ба ван ні, 
па коль кі на ват у най леп шых лі цэ-
ях і гім на зі ях толь кі кры ху больш 
за па ло ву вы пуск ні коў ма юць па 
про філь ных прад ме тах ацэн кі, вы-
шэй шыя за 8 ба лаў. І, на рэш це, 
абі ту ры ен ты па він ны па даць раз-
гор ну тую ха рак та рыс ты ку-рэ ка-
мен да цыю, за цвер джа ную пед са-
ве там. А яна вы да ец ца па вы ні ках 
ство ра на га адзі нац ца ці клас ні кам 
улас на га парт фо ліа. Гэ та зна чыць, 
што шко ла ня се поў ную ад каз насць 
за яе аб' ек тыў насць.

— Мы цу доў на ра зу ме ем, што 
не ўсіх школь ных вы дат ні каў ці 
«ха ра шыс таў» мож на да пус каць у 
шко лу ў якас ці пе да го гаў, — кан-
ста туе Аляк сандр Жук. — Ме на-
ві та та му і ўзнік ла не аб ход насць 
за паў нен ня парт фо ліа. Усё ж та кі 
пры ві лея па ступ лен ня без эк за ме-
наў у ВНУ па він на быць чымсь ці 
пад ма ца ва ная. І звы чай най ха рак-
та рыс ты кі-рэ ка мен да цыі бу дзе ў гэ-
тым вы пад ку не да стат ко ва. Вель мі 
важ нае зна чэн не мае па глыб лен не 
школь ні ка ў пе да га гіч ную пра фе сію 
ця гам двух апош ніх га доў. На коль-
кі ў яго гэ та атры ма ла ся, чле ны 
пры ём най ка мі сіі да ве да юц ца з 
парт фо ліа. Яно фік суе ўсе да сяг-

нен ні на ву чэн цаў: ра бо ту ва жа ты-
мі, па моч ні ка мі клас ных кі раў ні коў 
у ма лод шых кла сах, ва лан цё ра мі 
ў азда раў лен чых ла ге рах, удзел у 
ар га ні за цыі роз ных школь ных ме-
ра пры ем стваў і гэ так да лей.

Свае ся род сва іх
Да рэ чы, у пе ра лік спе цы яль нас-

цяў, на якія вы пуск ні кі пе да га гіч ных 
кла саў змо гуць па сту паць без эк за-
ме наў, увай шлі 38 спе цы яль нас цяў 
не толь кі пе да га гіч на га, але і на ву ко-
ва-пе да га гіч на га про фі лю. У яго скла-
дан ні ўдзель ні ча лі ўсе суб' ек ты ву чэб-
на-на ву ко ва га іна ва цый на га клас та ра 
бес пе ра пын най пе да га гіч най аду ка-
цыі, ство ра на га на ба зе БДПУ.

Аляк сандр Жук кан ста туе: «Мы 
ра зу ме ем, што част ка на шых абі-
ту ры ен таў мо жа пай сці на на ву ко-
ва-пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці, у 
пер шую чар гу звя за ныя з ма тэ ма-
ты кай і фі зі кай. Яшчэ пэў ная част ка 
зро біць вы бар на ка рысць рэ гі я наль-
ных уні вер сі тэ таў, дзе так са ма рых-
ту юць кад ры для сіс тэ мы аду ка цыі. 
Але тым і ці ка вей... Ме на ві та ў кан-

ку рэнт най ба раць бе пра яў ля юц ца 

вы ні кі па спя хо вай дзей нас ці».

Без умоў на, у вый гры шы бу дзе 
той, хто ўшчыль ную пра цуе з па тэн-

цы яль ны мі абі ту ры ен та мі. Вуч ні пе да-
га гіч ных кла саў — заў сё ды ча ка ныя 
гос ці ў БДПУ. Яны па гру жа юц ца ва 
ўні вер сі тэц кае жыц цё, ста но вяц ца, 
так бы мо віць, сва і мі, пры ма ю чы 
ўдзел у шмат лі кіх су мес ных ме ра пры-
ем ствах: гэ та і рэс пуб лі кан ская алім-
пі я да па пе да го гі цы, і пе да га гіч ныя 
дэ ба ты «Шко лы заўт раш ня га дня», 
спар тыў ныя спа бор ніц твы, на ву ко-
выя кан фе рэн цыі, «зор ныя па хо ды», 
у якіх сё ле та ўпер шы ню ра зам са сту-
дэн та мі ўдзель ні ча лі і школь ні кі.

Зу сім ня даў на ў БДПУ ад быў ся 
фі нал рэс пуб лі кан ска га кон кур су 
«Бу ду чыя пе да го гі — пра шко лу 
бу ду чы ні». Ён пра во дзіў ся ў трох 
на мі на цы ях: «На ву ко ва-да след чы 
пра ект» (на ву ко вае па ве дам лен не, 
ар ты кул, ма дэль); «Муль ты ме дый ны 
пра ект» (прэ зен та цыя, мульт фільм, 
ві дэа ро лік, ві дэа фільм, ка лаж, ма-
лю нак) і «Лі та ра тур ная твор часць» 
(вер шы, эсэ, на рыс). Свае за яў кі на 
ўдзел у кон кур се па да ло ка ля 300 
на ву чэн цаў пе да га гіч ных кла саў з 
роз ных кут коў кра і ны. Да ўдзе лу ў 
сту дэнц кай сек цыі кон кур су да лу-
чы лі ся так са ма і за меж ныя ўдзель-
ні кі — сту дэн ты-пер ша курс ні кі пе-
да га гіч ных спе цы яль нас цяў з Бе-
ла стоц ка га ўні вер сі тэ та (Рэс пуб лі ка 
Поль шча), Бу да пешц ка га ўні вер сі-
тэ та (Венг рыя), Мар доў ска га дзяр-
 жаў на га пе да га гіч на га ін сты ту та 
(г. Са ранск, Ра сій ская Фе дэ ра цыя) і 
Ураль ска га дзяр жаў на га пе да га гіч-
на га ўні вер сі тэ та (г. Ека ця рын бург, 
Ра сій ская Фе дэ ра цыя).

«У твор чых ра бо тах хлоп цаў і 
дзяў чат мы ўба чы лі воб раз той шко-
лы, у якой яны ха це лі б пра ца ваць 
пе да го га мі і ў якую ха це лі б пры вес-
ці сва іх дзя цей», — пад крэс лі вае 
Аляк сандр Жук.

Не толь кі жа но чая 
пра фе сія

Да рэ чы, у кан цы мі ну ла га на ву-
чаль на га го да БДПУ пра во дзіў рэс-
пуб лі кан скае апы тан не на ву чэн цаў 
пе да га гіч ных кла саў. Ад ка зы на 
пы тан не аб пра фе сій ных на ме рах 
стар ша клас ні каў ака за лі ся ап ты-
міс тыч ны мі: тра ці на апы та ных па-
ве да мі лі, што ўжо вы зна чы лі ся з вы-

ба рам пе да га гіч най пра фе сіі (34%). 
Але боль шая част ка (56%) яшчэ бы-
лі ў роз ду ме. Праў да, і льго та для 
вы пуск ні коў пе да га гіч ных кла саў 
бы ла на той час толь кі абя цан нем, і 
дзей ні ча лі ра ней шыя Пра ві лы пры-
ёму. Да кан ца мая адзі нац ца ці клас-
ні кам зноў пра па ну юць ад ка заць на 
пы тан ні ан ке ты, каб да ве дац ца, як 
змя ні ла ся сі ту а цыя за апош ні год.

Ці ка ва, што і пры чы ны вы ба-
ру стар ша клас ні ка мі на ву чан ня 
ў пе да га гіч ных кла сах згад ва лі ся 
са мыя раз на стай ныя. Ся род іх да-
мі на ваў ма тыў, звя за ны з жа дан-
нем вы ву чаць пэў ныя прад ме ты 
на па вы ша ным уз роў ні (36%). На 
дру гім мес цы — ма тыў, звя за ны з 
га тоў нас цю звя заць сваё жыц цё з 
пе да га гіч най пра фе сі яй (24%). Да-
лей іш лі маг чы масць па сту піць на 
пе да га гіч ную спе цы яль насць без 
эк за ме наў (20%) і рэ ка мен да цыя 
баць коў (18%).

Аляк сандр Жук кан ста туе: тон 
СМІ ў ад но сі нах да прад стаў ні коў 
пе да га гіч най пра фе сіі апош нім ча-
сам пры кмет на змя ніў ся.

— І ў гра мад стве ста лі час цей 
ка заць пра вы со кую мі сію пе да го га, 
пра пе ра ва гі на стаў ніц кай пра фе сіі: 
яе ста біль насць і са цы яль ную аба-
ро не насць, пра цяг лы лет ні ад па чы-
нак, — пад крэс лі вае ён.

За апош нія два га ды ў БДПУ 
якас на змя ніў ся склад абі ту ры ен-
таў. Рэк тар пры вёў не каль кі ліч баў: 
у 2013 го дзе ва ўні вер сі тэт па сту пі лі 
ўся го 32 ме да ліс ты, у 2014 го дзе — 
100, 2015-м — 132, а ў 2016 го дзе — 
ужо 170 ме да ліс таў і ўла даль ні каў 
дып ло маў з ад зна кай.

Да та го ж вы ні кі апош няй пры ём-
най кам па ніі аб вяр га юць стэ рэа тып 
пра тое, што пра фе сія пе да го га — 
пе ра важ на жа но чая. У БДПУ на зі-
ра ец ца знач нае па ве лі чэн не ся род 
сту дэн таў юна коў. Ся род пер ша -
курс ні каў уз ору 2016 го да амаль 
30 пра цэн таў хлоп цаў. На гіс та рыч-
ным і фі зі ка-ма тэ ма тыч ным фа куль-
тэ тах іх больш як 40 пра цэн таў, а 
на фа куль тэ це фі зіч на га вы ха ван ня 
хлоп цаў больш як 60 пра цэн таў ад 
агуль най коль кас ці на ва бран цаў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

ПРА ФЕ СІЯ 
НЕ ДЛЯ КОЖ НА ГА

Будзь у кур се
Гу тар ка пра во дзіц ца ў вус най фор ме. За дан ні (пы тан ні) для яе пра-

вя дзен ня скла дае ка мі сія ў ад па вед нас ці з ву чэб най пра гра май фа куль-
та тыў на га кур са «Уво дзі ны ў пе да га гіч ную пра фе сію. Х—ХІ кла сы».

Абі ту ры ент, які пра хо дзіць гу тар ку, удзель ні чае ў кон кур се, які па 
ра шэн ні пры ём най ка мі сіі ўста но вы вы шэй шай аду ка цыі мо жа пра во-
дзіц ца па фа куль тэ це, гру пе фа куль тэ таў, спе цы яль нас ці, гру пе спе цы-
яль нас цяў. Ра шэн не аб яе пра хо джан ні або не пра хо джан ні пры ма ец ца 
боль шас цю га ла соў чле наў ка мі сіі. Ка лі абі ту ры ент не згод ны з вы ні кам 
гу тар кі, ён мо жа па даць апе ля цыю на імя стар шы ні ка мі сіі ў дзень яе 
пра вя дзен ня. Апе ля цыя пад ля гае раз гля ду ў дзень яе па да чы.

Ка лі рап там скла дзец ца кон курс ная сі ту а цыя, у гэ тым вы пад ку ў 
Па рад ку пры ёму ага во ра ны па ра дак, якім чы нам ад бы ва ец ца за лі-
чэн не. Ёсць пэў ны пе ра лік, хто за ліч ва ец ца ў пер шую чар гу, хто — у 
дру гую і гэ так да лей. Ло гі ка ўступ най кам па ніі вы бу да ва ная на ступ ным 
чы нам: вы пуск ні кі пе да га гіч ных кла саў, якія ма юць пра ва па сту паць 
без эк за ме наў, пра хо дзяць гу тар ку ў тэр мі ны па да чы да ку мен таў. 
І ка лі іх спро ба рап там ака жац ца ня ўда лай, яны яшчэ па спе юць па даць 
свае сер ты фі ка ты ЦТ і па сту паць на агуль ных пад ста вах. Пра вя дзен не 
гу тар кі за вяр ша ец ца не паз ней чым за два дні да за вяр шэн ня тэр мі-
ну па да чы да ку мен таў у пры ём ныя ка мі сіі для ўдзе лу ў кон кур се на 
бюд жэт ныя мес цы.

МА РА ФОН У ПАД ТРЫМ КУ ВА СІЛЬ КА
У Між на род ны дзень сям'і Ві цеб-
ская аб лас ная ар га ні за цыя БРСМ 
да ла старт рэс пуб лі кан ска му эта пу 
даб ра чын на га ма ра фо ну «Усе фар-
бы жыц ця для ця бе» ў пад трым ку 

шас ці га до вай Ва сі лі сы Ар мя ні на вай, у якой на пя рэ-
дад ні Но ва га го да зда рыў ся... ін сульт.

Рэк тар БДПУ Аляк сандр ЖУК даў ін тэр в'ю ву ча ні цы про філь на га пе да га гіч на га 
кла са ста ліч най гім на зіі №20 Да р'і Ра кіц кай.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Сё ле та сту дэн ты БДПУ ад пра ві лі ся ў «зор ны па ход» ужо 52-і раз. 
Упер шы ню да іх да лу чы лі ся і на ву чэн цы про філь ных пе да га гіч ных кла саў.


