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Мая РА КАЎ СКЕ НЕ 

на ра дзі ла ся і жы ве

ў Ба ры са ве. Усё сваё жыц цё 

яна пры свя ці ла аду ка цыі: 

спа чат ку вы кла да ла 

ў па чат ко вых кла сах, 

а ця пер (у свае 82 га ды) 

вось ужо больш як дзе сяць 

га доў пра цуе рэ пе ты та рам-

ва лан цё рам у сям'і, 

дзе вы хоў ва юц ца пры ём ныя 

дзе ці.

— Мая Ва сі леў на, вы ста лі свед-

кай рэ фор маў у аду ка цыі, якія ад-

бы ва лі ся на пра ця гу больш як паў-

ста год дзя...

— Я бы ла не прос та свед кай, а 

ча ла ве кам, які ўва саб ляў рэ фар ма-

тар скія за дум кі. На прык лад, пры ня-

ла ак тыў ны ўдзел у рэ фор ме 1960-х 

га доў. У той час я пра ца ва ла ў са-

май прэ стыж най ба ры саў скай шко ле 

№ 6, дзе ву чы лі ся дзе ці га рад ской 

ад мі ніст ра цыі і ін тэ лі ген цыі. Ку ры ра-

ваў па чат ко выя кла сы гэ тай уста но вы 

аду ка цыі за слу жа ны на стаў нік БССР 

Ва сіль Анд рэ е віч Са мцэ віч. Най вы-

шэй шае кі раў ніц тва пра па на ва ла 

экс пе ры мен таль ную пра гра му, каб 

па гля дзець, як іх ідэя ўва со біц ца на 

прак ты цы: мы па він ны бы лі ча ты рох-

га до вую пра гра му вы клас ці за тры 

га ды. На здзіў лен не, усе мае вуч ні 

за сво і лі ву чэб ны ма тэ ры ял. Лі чу, што 

гэ та быў доб ры во пыт, які так і не па-

ба чыў свет у поў ным маш та бе.

За ду ма на ступ най рэ фор мы за-

клю ча ла ся ў ды фе рэн цы я цыі на ву-

чэн цаў. Бы лі ад кры ты шко лы для 

дзя цей з за па во ле ным раз віц цём. 

Вуч няў у та кіх кла сах бы ло менш 

(ка ля двац ца ці), але там ні хто не да-

па ма гаў ад но ад на му з-за та го, што 

ў ка лек ты ве не бы ло больш моц ных 

школь ні каў, якія маг лі б па вес ці за 

са бой, да па маг чы і пад тры маць. Мяр-

кую, што і на стаў ні кі не атрым лі ва лі 

за да валь нен ня ад пра цы па пры чы не 

ад сут нас ці ці ка вас ці да ву чо бы з бо-

ку дзя цей. Але ў той жа час кла сы, 

ад куль за бра лі сла бых вуч няў («не-

паў на вар тас ных», на дум ку не ка то-

рых чы ноў ні каў), не ста лі лі да ра мі па 

па спя хо вас ці. Да ўся го гэ та га дру га-

год ніц тва бы ло амаль за ба ро не на і 

пе да го гаў ві на ва ці лі ў дрэн най па спя-

хо вас ці іх вуч няў.

— А ад куль узя ла ся та кая вя лі-

кая коль касць дзя цей з за па во ле-

ным псі хіч ным раз віц цём?

— На са мрэч не бы ло ней ка га ад-

ста ван ня ў раз віц ці. Прос та дзя цін-

ства ў гэ тых ма лых за кан чва ла ся ра-

ней: у шко лу яны пры хо дзі лі ў шэсць 

га доў, а не ў сем. Але іх ня ўрымс лі-

васць, жа дан не па гу ляць, не акрэп лы 

фі зіч ны стан і ня ўстой лі вая ўва га пе-

ра нес лі ся ў клас, дзе па тра ба ва лі ся 

ўсед лі васць, кан цэнт ра цыя ўва гі і ця-

га да ве даў. Ад сюль і вы нік: не па спя-

хо васць і ад ста ван не ад пра гра мы.

— Які час вы лі чы це най больш 

эфек тыў ным?

— Най леп шая сіс тэ ма аду ка цыі 

бы ла ў СССР, ма быць, да вай ны і 

ад ра зу пас ля яе, без улі ку асоб на-

га на ву чан ня хлоп чы каў і дзяў ча так. 

Хоць у мае школь ныя га ды коль-

касць вуч няў у па чат ко вых кла сах 

бы ла роў ная 42. А ка лі на бі ра ла ся 

46, то вы да ва лі ся два жур на лы. Пас-

ля 4-га кла са бы лі іс пы ты. Гэ та быў 

не прос та сро дак кант ро лю: іх сэнс 

за клю чаў ся ў тым, што паў та рэн не — 

ма ці на ву чан ня. Эк за ме ны да ва лі 

маг чы масць па леп шыць га да вую 

ад зна ку, па ка заць свае ве ды. І тыя, 

хто не атры маў ста ноў чую ад зна ку, 

му сі лі пад цяг ваць свае ве ды ле там 

і пра хо дзіць пе ра эк за ме ноў ку. Ка лі 

ву чэб ны ма тэ ры ял за гэ ты час не 

быў за свое ны, школь нік за ста ваў ся 

на дру гі год. Рэ пе ты та раў у той час 

не бы ло. На стаў ні кі зай ма лі ся са сла-

бы мі вуч ня мі пас ля ўро каў бяс плат-

на. Баць кі апош ніх імк ну лі ся пры цяг-

нуць вы дат ні каў для да па мо гі сва ім 

дзе цям, усе спра ба ва лі па дзя ліц ца 

ве да мі. Ні ко му не ха це ла ся за ста вац-

ца на дру гі год. Я па мя таю, як мя не 

па пра сі лі па зай мац ца з хлоп чы кам, 

на год ма лод шым за мя не. Па коль кі 

на шы за ня ткі ака за лі ся па спя хо вы-

мі, яго баць кі шчод ра мне ад дзя чы лі, 

але гэ та бы ло пер шай і апош няй пла-

тай за рэ пе ты тар ства ў ма ім жыц ці.

 А ў стар шых кла сах школь ні кі вы ву-

ча лі ла тынь — мо ву муд ра цоў і фі-

ло са фаў.

— Ад куль у вас та кое моц нае 

жа дан не вы кла даць?

— Усе тры мае род ныя цёт кі бы-

лі на стаў ні ца мі па чат ко вых кла саў.

А ад ну з іх, На тал лю Мі хай лаў ну 

Фрэй ндорф, мож на на зваць пе да го-

гам ад Бо га. Гэ та бы ло ад ра зу пас ля 

вай ны, ка лі ў шко лу пры хо дзі лі дзе-

ці-сі ро ты і дзе ці-пе ра рост кі. Да рэ чы, 

у той час сі рот у дзі ця чых да мах бы ло 

менш, чым ця пер, та му што, на ват ка-

лі баць кі па мі ра лі, хлоп чы каў і дзяў-

ча так за бі ра лі бліз кія сва я кі.

У шко ле, дзе пра ца ва ла мая цёт ка, 

ву чыў ся хлоп чык з дзі ця ча га до ма. Ён 

два га ды пра ся дзеў у пер шым кла се, 

і яго па кі ну лі на трэ ці. Ні хто з на стаў-

ні каў не ха цеў браць та ко га вуч ня, бо 

за дру га год ніц тва, вя до ма, не хва лі лі, 

але і пе ра во дзіць у на ступ ны клас без 

ве дан ня пра гра мы так са ма не да зва-

ля ла ся. Але На тал лі Мі хай лаў не гэ ты 

хлоп чык чымсь ці спа да баў ся, і яна 

ўзя ла яго да ся бе ў клас. І здо ле ла не 

толь кі на ву чыць гра ма це, але і на тхні-

ла на пос пех. У вы ні ку ён скон чыў уні-

вер сі тэт і пе ра ехаў у Мінск. Але на ват 

не гэ та га лоў нае. Ка лі ён пра ца ваў у 

ста лі цы, час та пры яз джаў да нас у 

гос ці, яны га дзі на мі гу та ры лі, і кож ны 

раз пас ля яго на вед ван ня мы зна хо-

дзі лі гро шы, якія бы лі та ем на па кі ну-

ты для бы лой на стаў ні цы. На ву чыць 

мож на ўсіх, але вы ха ваць удзяч на га 

ча ла ве ка да дзе на не кож на му.

Не ка то рыя вуч ні на мо мант су-

стрэ чы са мной, бу ду чы ў дру гім ці 

трэ цім кла се, не ве да лі, коль кі бу дзе 

тры плюс тры і не маг лі пра чы таць 

сло ва «ма ма» на ват па скла дах. Але, 

ка лі яны да га ня лі па пра гра ме сва іх 

ад на клас ні каў і па чы на лі атрым лі-

ваць вы дат ныя ад зна кі, ад ра зу за-

яў ля лі мне, што больш зай мац ца не 

хо чуць. Ма быць, гэ та мая не да пра-

цоў ка, ад нак усё роў на я вель мі за-

да во ле на тым, што да па маг ла зра-

біць гэ тым дзе цям крок у леп шую 

бу ду чы ню.

— Ці моц на стаў лен не дзя цей 

і баць коў да пе да го га змя ні ла ся 

за га ды ва шай пра фе сій най дзей-

нас ці?

— Вель мі моц на. У мае ма ла дыя 

га ды сло ва «на стаў нік» на ват пра-

маў ля ла ся з ін шай ін та на цы яй. Быў 

сты мул доб ра ву чыц ца, каб са мо му 

стаць на стаў ні кам. Мне зда ец ца, усё 

змя ні ла ся пас ля та го, як у па чат ку 

1960-х га доў аб вяс ці лі ло зунг: «Га-

лоў ны ў кра і не — ра бо чы клас». На 

за во дах па ча лі атрым лі ваць за ро бак 

на шмат вы шэй шы, чым быў у ін жы не-

раў, а тэх ніч ка ў шко ле атрым лі ва ла 

столь кі ж, коль кі і на стаў ні ца. Я па-

мя таю вы пад кі, ка лі хтось ці з баць-

коў, хто быў чле нам пра фка ма на 

за вод зе, пры хо дзіў да мя не ў шко лу 

і ад чыт ваў за ня ўмен не знай сці па ды-

ход да яго дзі ця ці аль бо кры ты ка ваў 

ме та ды на шай ра бо ты. Але ра ней, на 

па чат ку ма ёй на стаў ніц кай дзей нас ці 

ў 1954 го дзе, та кое бы ло аб са лют на 

не маг чы мым, бо пе рад на стаў ні кам 

зні ма лі ка пя люш.

— Што для вас важ нае сён ня?

— Вель мі ха це ла ся б па дзя ліц ца 

сва і мі дум ка мі з вя лі кім ко лам чы-

та чоў з да па мо гай ма ёй кні гі-збор ні-

ка з ся мі на вел. Яна для дзя цей, для 

тых, хто так ці інакш з імі звя за ны, і ў 

пер шую чар гу для на стаў ні каў. Гэ та 

не на ву ко вы трак тат па пе да го гі цы і 

псі ха ло гіі, а тво ры з ці ка вы мі сю жэ та-

мі і лё са мі лю дзей, узя ты мі з жыц ця. 

Але, аказ ва ец ца, для та го каб вы-

даць кні гу, трэ ба за гэ та за пла ціць. 

Па ра і лі знай сці спон са ра не толь кі 

на вы дан не, але і на рэ кла му, інакш 

пуб лі ка цыя не мае сэн су...

Уль я на КАС ЦЮ НІ НА, 

вы пуск ні ца 11 кла са Лі цэя БДУ



Лё сы ў гіс то рыіЛё сы ў гіс то рыі  

НА ВУ ЧЫЦЬ ГА ЛОЎ НА МУ
на мо ве муд ра цоў і фі ло са фаў

Праф тэх уста но вы 
ча ка юць абі ту ры ен таў

15 чэр ве ня ў кра і не рас па ча ла ся ўступ ная кам па нія 

ў пра фе сій ныя лі цэі і пра фе сій на-тэх ніч ныя ка ле джы.

У 2018 го дзе пры ём ажыц цяў ля юць 134 уста но вы пра фе сій-

на-тэх ніч най аду ка цыі па больш чым 250 пра фе сі ях. Акра мя 

та го, на ву чыцца ра бо чым пра фе сі ям можна ў 48 уста новах 

аду ка цыі ін шых уз роў няў, якія рэа лі зу юць аду ка цый ныя пра-

гра мы пра фе сій на-тэх ніч най аду ка цыі.

На гэ ты ўзро вень аду ка цыі пла ну ец ца пры няць 31 ты ся чу 

ча ла век, што на 1,3 ты ся чы больш у па раў на нні з фак там 

пры ёму 2017 го да, у тым лі ку за кошт срод каў бюд жэ ту — 

30,8 ты ся чы ча ла век.

Каб гнут ка рэ ага ваць на змен лі выя па трэ бы рэ гі я наль ных 

рын каў пра цы, што год удас ка наль ва ец ца струк ту ра пад рых-

тоў кі. У 2018 го дзе пла ну ец ца спы ніць (пры пы ніць) пры ём па 

168 не за па тра ба ва ных пра фе сі ях і ад крыць пад рых тоў ку па 

193 но вых для асоб ных уста ноў праф тэх аду ка цыі пра фе сі ях. 

Так са ма пла ну ец ца па чаць пад рых тоў ку па дзвюх но вых пра-

фе сі ях: апе ра тар пра цэ су пе ра пра цоў кі збож жа і ман таж нік 

кар кас на-аб шы вач ных кан струк цый су хо га бу даў ніц тва.

Пры ём да ку мен таў на дзён ную фор му на ву чан ня бу дзе вес-

ці ся да 20 жніў ня. Ка лі да кан ца гэ та га тэр мі ну не ўсе пла на выя 

мес цы бу дуць за поў не ныя, уста но ва аду ка цыі па ўзгад нен ні з 

за сна валь ні кам мо жа па доў жыць тэр мін пры ёму да ку мен таў 

да поў на га ўкам плек та ван ня груп, але не паз ней чым да 15 ве-

рас ня бя гу ча га го да. На за воч ную фор му атры ман ня аду ка цыі 

да ку мен ты бу дуць пры мац ца з 1 да 10 каст рыч ні ка.

Аль тэр на ты ва ха ла дзіль ні ку
Ву чо ныя Бел дзярж уні вер сі тэ та пра па на ва лі бяс шкод-

ную «бія ўпа коў ку» на асно ве хі та за ну для доў га ча со ва-

га за хоў ван ня ско ра пса валь ных пра дук таў. Над пра ек-

там пра цуе ка лек тыў на ву ко ва-да след чай ла ба ра то рыі 

пры клад ных праб лем бія ло гіі ка фед ры заа ло гіі бія ла-

гіч на га фа куль тэ та.

Эка ла гіч на чыс тая «ўпа коў ка» да зво ліць па вя лі чыць тэр мі ны 

за хоў ван ня са да ві ны і ага род ні ны, сві ных і яла віч ных туш, паў-

фаб ры ка таў з птуш кі і ры бы. «Бія ўпа коў ка» фар мі ру ец ца пры на-

ня сен ні на пра дук ты рас тво ру хі та за ну. Гэ та на ту раль ны не так січ-

ны бія па лі мер, які ва ло дае бак тэ ры цыд ны мі ўлас ці вас ця мі, а пры 

вы па рэ нні рас тва раль ні ка ўтва рае плён кі на роз ных па верх нях. 

Важ най пе ра ва гай іна ва цыі з'яў ля ец ца спо саб па крыц ця. Апра ца-

ваць пра дук ты мож на як на вы твор час ці, так і ў па ля вых умо вах 

з вы ка ры стан нем руч ных або аў та ма тыч ных рас пы ляль ні каў. 

Так са ма плён ка мо жа быць на не се на з вы ка ры стан нем сель ска-

гас па дар чай тэх ні кі. Акра мя та го, па крыц цё — гі па а лер ген нае, 

яно не па тра буе па пя рэд ня га вы да лен ня з па верх ні пра дук таў, 

а пры не аб ход нас ці лёг ка змы ва ец ца не вя лі кім аб' ёмам ва ды. 

Та му пра па на ва ная тэх на ло гія з'яў ля ец ца эка ла гіч на чыс тай і 

мо жа атры маць шы ро кае пры мя нен не ў све це.

Сён ня ў кра і нах СНД і за мя жой ана ла гаў іна ва цый най пра-

па но ве ву чо ных БДУ не іс нуе. Як пра ві ла, у хар чо вай пра мыс-

ло вас ці для за хоў ван ня фрук то ва-ага род нін най пра дук цыі пры-

мя ня юц ца са ста вы з вос кам, су ме сі сы ро ва тач на га аль бу мі ну, 

аскар бі на вай кіс ла ты, крух ма лу з глі цэ ры нам і ін шыя. Ар га ніч-

ныя спа лу чэн ні і кан сер ван ты, якія змя шча юц ца ў іх, вы клі ка-

юць роз ныя алер гіч ныя рэ ак цыі. Рас пра цоў ка на ву коў цаў БДУ 

вы клю чае ўжы ван не да дзе ных рэ чы ваў і ан ты бі ё ты каў.

У БДУ ўжо пра ве дзе ны вы пуск до след най пар тыі рас тво раў для 

ства рэн ня па крыц ця з хі та за нам і па да дзе на за яў ка на па тэнт.

Пе да го гі і ме ды кі 
аб' яд ноў ва юць на ма ган ні
Сту дэн ты Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе да га гіч на га ўні вер-

сі тэ та ра зам са спе цы я ліс та мі РНПЦ «Кар дыя ло гія» бу дуць 

на ву чаць зда ро ва му ла ду жыц ця вы ха ван цаў ста ліч ных 

дзі ця чых сад коў і ма лод шых школь ні каў. План рэа лі за цыі 

аду ка цый на-азда раў лен ча га пра ек та «Ра зам — да зда роўя 

на цыі!» пад пі са лі рэк тар БДПУ Аляк сандр ЖУК і ды рэк тар 

РНПЦ «Кар дыя ло гія» Аляк сандр МРО ЧАК.

Згод на з пра ек там вы клад чы кі, сту дэн ты БДПУ і ўра чы 

на ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра бу дуць пра во дзіць су мес ныя 

ме ра пры ем ствы для дзя цей да школь на га ўзрос ту, пе да го гаў 

да школь ных уста ноў, на стаў ні каў школ і сту дэн таў.

— Перш за ўсё ў гэ ты пра ект бу дуць уцяг ну ты фа куль тэ ты 

да школь най і па чат ко вай аду ка цыі, дзе рых ту юць бу ду чых 

вы ха валь ні каў і на стаў ні каў па чат ко вых кла саў, — пад крэс ліў 

Аляк сандр Жук. — Ме на ві та на гэ тай сту пе ні за клад ва ец ца 

фар мі ра ван не на вы каў зда ро ва га ла ду жыц ця і куль ту ры зда-

роўя. Акра мя та го, да пра ек та бу дзе пры цяг вац ца і фа куль тэт 

пры ро да знаў ства, дзе лепш ра зу ме юць, пра што ка жуць ме-

ды кі, і змо гуць вы клас ці важ ную ін фар ма цыю на да ступ най 

мо ве.

Ужо ў лі пе ні пра ект за пра цуе ў мін скіх ла ге рах, што дзей ні-

ча юць на ба зе 11 школ. Там прой дуць ін фар ма цый ныя су стрэ-

чы з дзець мі, пад час якіх вуч ні па чат ко вых кла саў да ве да юц ца 

пра асноў ныя ас пек ты зда ро ва га ла ду жыц ця, на ву чац ца пра-

віль на вы мя раць пульс, ціск і г. д. «У перс пек ты ве мы пла ну ем 

маш та бі ра ваць гэ ты пра ект, хо чам, каб ён пай шоў у рэ гі ё ны. 

Для гэ та га пад клю чым рэ гі я наль ныя ВНУ», — пра ін фар ма ваў 

рэк тар БДПУ.

Пла ну ец ца, што вы клад чы ка мі БДПУ і ўра ча мі-кар ды ё ла-

га мі су мес на бу дуць вы да дзе ны ін фар ма цый ныя ма тэ ры я лы 

для дзя цей да школь на га і ма лод ша га школь на га ўзрос ту па 

фар мі ра ван ні на вы каў зда ро ва га ла ду жыц ця, а так са ма ме та-

дыч ныя да па мож ні кі для вы ха валь ні каў і на стаў ні каў. Пра ект 

«Ра зам — да зда роўя на цыі!» бу дзе вы кон вац ца ў рам ках 

дзяр жаў най пра гра мы «Зда роўе на ро да і дэ ма гра фіч ная бяс-

пе ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь» на 2016—2020 га ды».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


