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Пер шы блін 
не ка мя ком

— У на ступ ным го дзе БДПУ ад-
зна чыць свой 105-га до вы юбі лей, і 
мы ўжо рас па ча лі пад рых тоў ку да 
яго: за пус ка ем кон курс «БДПУ — 
мая ма лая ра дзі ма». На кі ра ва лі 
ўсім на шым вя до мым вы пуск ні кам, 
ся род якіх ёсць і пар ла мен та рыі, 
і кі раў ні кі на ву ко вых прад пры ем-
стваў, ака дэ мі кі, прад стаў ні кі най-
вы шэй ша га ме недж мен ту ў аду ка-
цыі, пра па но ву-прось бу па дзя ліц ца 
сва і мі дум ка мі на конт та го, якую 
ро лю ады граў пе да га гіч ны ўні вер-
сі тэт у іх пра фе сій ным ста наў лен ні 
і раз віц ці як асо бы, рас ка заць пра 
най больш яр кія па дзеі з іх сту дэнц-
ка га жыц ця. Усе ма тэ ры я лы бу дуць 
са бра ныя ў аль ма нах «БДПУ — мая 
ма лая ра дзі ма», і кож ны з аў та раў 
аба вяз ко ва атры мае эк зэмп ляр 
юбі лей на га вы дан ня.

— Аляк сандр Іва на віч, не па-

мы лю ся, ка лі ска жу, што аб са-

лют на кож ная ВНУ на цэ ле на на 

пры цяг нен не най больш моц ных і 

ма ты ва ва ных абі ту ры ен таў. Але 

ў вас ёсць свая спе цы фі ка...

— Усе мы доб ра ра зу ме ем: ад 

та го, які абі ту ры ент прый дзе сён-

ня ву чыц ца да нас, за ле жыць, які 

на стаў нік прый дзе заўт ра ва ўста-

но вы аду ка цыі. Але як ма тэ ма тык я 

вам ска жу так: моц ная пад рых тоў-

ка — не аб ход ная ўмо ва, але не да-

стат ко вая. Пе да го гі ка — пра фе сія 

не для кож на га. Нам па трэб ныя 

ма ла дыя лю дзі з пе да га гіч ны мі 

схіль нас ця мі, з жа дан нем ву чыць 

ін шых, з лі дар скі мі якас ця мі, умен-

нем ка му ні ка ваць і вы строй ваць 

ста сун кі з ін шы мі. Гэ та не пра ца на 

кан ве е ры, а што дзён ная ра бо та з 

людзь мі: вуч ня мі і іх баць ка мі. Ма-

ты ва цыя да пра фе сіі — вось што, 

на пэў на, са мае важ нае. Дзе ці — 

роз ныя, а за да ча на стаў ні ка — 

зра зу мець усіх, да кож на га вуч ня 

знай сці свой клю чык.

— Не каль кі га доў та му вы 

зра бі лі стаў ку на раз віц цё сет-

кі пе да га гіч ных кла саў. Ле тась 

ад быў ся пер шы ма са вы вы пуск. 

Ці за ста лі ся за да во ле ныя якас-

цю пад рых тоў кі пер ша курс ні каў, 

якія па сту пі лі да вас па вы ні ках 

гу тар кі?

— На ша ідэя ства рэн ня пед кла-

саў бы ла пад тры ма на на са мым 

вы со кім уз роў ні і сён ня мы ба чым, 

што гэ та бы ло пра віль нае ра шэн-

не. У бя гу чым на ву чаль ным го дзе 

на пер шым кур се ў нас на ву ча юц-

ца 130 вы пуск ні коў педк ла саў, і 

мы ўваж лі ва со чым за імі: хто ж 

да нас прый шоў, ці не бы ло гэ та 

па мыл кай? Пры па ступ лен ні ва 

ўні вер сі тэт іх ся рэд ні бал быў ка-

ля дзе вя ці — гэ та вель мі вы со кі 

па каз чык. Пад час пер шай зі мо вай 

се сіі, ка лі ся рэд ні бал пер ша курс ні-

каў па ўні вер сі тэ це быў не дзе ка ля 

ся мі ба лаў, у вы пуск ні коў педк ла-

саў ён быў ка ля вась мі — як і ў 

ме да ліс таў, якія так са ма па сту па-

юць ва ўні вер сі тэт без эк за ме наў. 

Зна чыць, па пад рых тоў цы яны ім 

не са сту па юць.

Што нас вель мі ра дуе, дык гэ та 

са цы яль ная ак тыў насць вы ха ван-

цаў педк ла саў, іх лі дар скія якас ці, 

га тоў насць браць на ся бе ад каз-

насць. Яны за дзей ні ча ны ва ўсіх 

на шых най важ ней шых ме ра пры-

ем ствах і пра ек тах: да лу ча юц ца да 

праф са юз ных спраў, ва лан цёр ска-

га ру ху, пра цу юць у сту дат ра дах, 

удзель ні ча юць у твор чым і спар тыў-

ным жыц ці ўні вер сі тэ та. Ся род іх 

13 ста рас таў толь кі на пер шым 

кур се. А сту дэн ты Ін сты ту та ін клю-

зіў най аду ка цыі ства ры лі ва ўні-

вер сі тэ це клуб вы пуск ні коў пе да-

га гіч ных кла саў. У іх ёсць агуль ная 

плат фор ма, што аб' яд ноў вае, яны 

па чы на юць гру па вац ца ў свое асаб-

лі вае бра тэр ства, ча му мы вель мі 

ра ды.

Так са ма ў нас пра во дзі ла ся 

ана нім нае ан ке та ван не вы пуск ні-

коў педк ла саў, якія ста лі на шы мі 

сту дэн та мі, з мэ тай да ве дац ца, як 

яны са мі ацэнь ва юць вы ні кі сва ёй 

пер шай се сіі, ці апраў да лі ся іх ча-

кан ні ад ву чо бы ва ўні вер сі тэ це, ці 

не рас ча ра ва лі ся яны ў вы ба ры? 

Пер ша курс ні кі кан ста та ва лі, што 

се сія бы ла для іх ня прос тая. Ка лі 

на гу ма ні тар ных фа куль тэ тах ся-

рэд ні бал быў 9, то на фі зі ка-ма тэ-

ма тыч ным — ка ля 7. На іх дум ку, 

яны яшчэ не зу сім адап та ва лі ся 

да ўні вер сі тэц кіх па тра ба ван няў, 

не бы лі га то выя да та го, што ў 

вы шэй шай шко ле трэ ба сіс тэ ма-

тыч на пра ца ваць, але яны ста лі 

больш во пыт ныя, та му ўпэў не ны 

ў тым, што дру гая се сія бу дзе для 

іх больш па спя хо вай. Мы так са ма 

з не цярп лі вас цю ча ка ем вы ні каў 

лет няй се сіі... А на пы тан не: «Ка лі б 

у вас бы ла маг чы масць зноў па сту-

паць ва ўні вер сі тэт, ці вы бра лі б 

вы БДПУ?» аб са лют ная боль шасць 

да ла ста ноў чы ад каз.

Пер шы до свед
— Вам не крыўд на, ка лі льго ту 

для ме да ліс таў пры па ступ лен-

ні ў ваш уні вер сі тэт на зы ва юць 

«пра ла зам для ля ні вых»? Маў-

ляў, яны на ват ЦТ на пры стой ны 

бал здаць не мо гуць...

— Тут я з ва мі па спра ча ю ся: 

«ме да ліст» і «ля ні вы» — гэ та па-

няц ці з роз ных сіс тэм ка ар ды нат! 

Каб ву чыц ца на вы дат на па ўсіх 

прад ме тах, па тра бу юц ца не толь кі 

ака дэ міч ныя здоль нас ці, але і та кія 

якас ці ха рак та ру, як сі ла во лі, мэ-

та на кі ра ва насць, пра ца ві тасць, вы-

нос лі васць, умен не раз мяр коў ваць 

на груз ку, вы со кая сту пень ад каз-

нас ці і ін шыя. Ле тась у БДПУ бы лі 

за лі ча ны 175 ме да ліс таў і ўла даль-

ні каў дып ло маў ССНУ з ад зна кай. 

З кож ным го дам усё боль шая коль-

касць ме да ліс таў вы бі рае БДПУ! 

За ўва жу, што з 32 спе цы яль нас цяў 

дзён най фор мы на ву чан ня вы дат-

ні кі мо гуць па сту паць без эк за-

ме наў толь кі на 12. На най больш 

за па тра ба ва ныя абі ту ры ен та мі 

спе цы яль нас ці на кшталт «Вы яў-

лен чае мас тац тва і кам п'ю тар ная 

гра фі ка», «Рус кая мо ва і лі та ра ту-

ра. За меж ная мо ва» та кой іль го ты 

ня ма. Але ка лі па гля дзець на спі сы 

пер ша курс ні каў, то на кож ную з гэ-

тых спе цы яль нас цяў за лі ча ны ме-

да ліс ты. Гэ та зна чыць, што ўсе яны 

па спя хо ва зда лі цэнт ра лі за ва нае 

тэс ці ра ван не і ўдзель ні ча лі ў кон-

кур се на агуль ных пад ста вах.

— У кра са ві ку — маі сёлета 

пра во дзі ла ся ан ке та ван не ся род 

вы пуск ні коў пе да га гіч ных кла-

саў. Ці мо жа це вы па дзя ліц ца яго 

вы ні ка мі?

— Каб мець зва рот ную су вязь 

(на коль кі на ву чэн цы пе да га гіч ных 

кла саў за да во ле ны пра гра май фа-

куль та ты ву «Уво дзі ны ў пе да га гіч-

ную пра фе сію», якія рэ ка мен да цыі 

яны фар му лю юць і г. д.), Цэнтр 

раз віц ця пе да га гіч най аду ка цыі 

заўсёды ма ні то рыць сі ту а цыю. 

Больш за па ло ву вы пуск ні коў пед-

кла саў гэ та га го да (56 %) ад зна чы-

лі, што ім спа да ба ла ся на ву чац ца ў 

пе да га гіч ным кла се, 42 % не шка-

ду юць аб тым, што прай шлі та кую 

про філь ную пад рых тоў ку. І ка ля 

80 % вы пуск ні коў лі чаць фа куль-

та тыў ныя за ня ткі «Уво дзі ны ў пе-

да га гіч ную пра фе сію» ка рыс ны мі 

для раз віц ця асо бы ўво гу ле. Вось 

што ка жуць яны са мі. «Дзя ку ю чы 

гэ тым за ня ткам я стаў больш упэў-

не ным». «Асаб лі ва каш тоў ны мі для 

мя не бы лі ве ды і ўмен ні ў га лі не кі-

ра ван ня кан флік та мі і між аса бо ва-

га ўза е ма дзе ян ня. Упэў не ны, што 

гэ тыя тэ мы спат рэ бяц ца ў ма ёй 

бу ду чай пра фе сій най дзей нас ці». 

«Пе да га гіч ныя спро бы бы лі но вым 

і цяж кім для мя не до све дам. Не 

ду ма ла, што на стаў нік па ві нен так 

шмат зра біць, каб пра вес ці ўрок». 

«Пе да га гіч ны клас — ідэа льная 

зна ход ка для на ву чэн цаў, якія ма-

раць аб па ступ лен ні ў пе да га гіч ны 

ўні вер сі тэт».

— На гу тар цы вы пуск ні кі пе да-

га гіч ных кла саў прад стаў ля юць 

сваё парт фо ліа «Я — пе да гог». 

Ска жы це, гэ та фар маль насць ці 

пер шыя пе да га гіч ныя спро бы 

школь ні каў на са мрэч вар тыя 

ўва гі? Уво гу ле, ці вар та ба яц ца 

гу тар кі?

— Парт фо ліа — вы нік двух га до-

вай пра цы вуч ня. Спа чат ку мы пра-

па на ва лі комп лекс нае парт фо ліа, 

якое скла да ла ся з трох раз дзе лаў: 

«Мой парт рэт», «Аса біс тыя да сяг-

нен ні» і «Парт фо ліа ра бот». По тым 

пра па на ва лі ўклю чыць у яго струк ту-

ру рэ флек сіў ны раз дзел, у які мож на 

змя шчаць рэ флек сіў ныя і ацэ на чныя 

ка мен та рыі пе да го гаў, ад на клас ні-

каў, баць коў, вы ні кі рэ флек сіі і са-

ма ацэн кі са мо га на ву чэн ца.

На гу тар ках, якія пра хо дзі лі 

ле тась, у нас бы ла маг чы масць 

па знаё міц ца са ство ра ны мі парт-

фо ліа, і мы пе ра ка на лі ся ў тым, 

што ра бо та над імі да па ма гае 

ад рэ флек са ваць сваю пе да га гіч-

ную дзей насць, пра вес ці са ма ды-

яг нос ты ку ўлас ных пе да га гіч ных 

здоль нас цяў і зра біць усвя дом-

ле ны вы бар пра фе сіі. Хлоп цы і 

дзяў ча ты ад зна ча лі, што ра бо та 

па якас ным на паў нен ні парт фо-

ліа бы ла не з прос тых, але гэ та 

быў вель мі ка рыс ны до свед і важ-

нае аса біс тае да сяг нен не. Та му 

я раю ўсім на шым абі ту ры ен там: 

не трэ ба са ро мец ца дэ ман стра-

ваць свае да сяг нен ні! Ба яц ца 

гу тар кі так са ма не вар та. Але 

трэ ба быць га то вым рас тлу ма-

чыць, ча му вы вы бі ра е це да дзе-

ную пе да га гіч ную спе цы яль насць, 

пра дэ ман стра ваць ва ло дан не па-

няц ця мі, за свое ны мі на фа куль та-

тыў ных за ня тках, і пад ма ца ваць 

усё ўлас ны мі пе да га гіч ны мі спро-

ба мі. На сай це «Пе да га гіч ныя 

кла сы» httрs://реdklаssу.bsрu.bу/ 

у раз дзе ле «Пы тан ні, што час та 

за да юць» мож на пра чы таць пра 

тое, як пра хо дзіць гу тар ка і якія 

дзей ні ча юць кры тэ рыі ацэнь ван-

ня яе вы ні каў.

Мы ўжо за дум ва ем ся над тым, 

каб ства рыць свое асаб лі вую га ле-

рэю з са мых ці ка вых парт фо ліа, 

каб з імі маг лі азна ё міц ца ця пе-

раш нія на ву чэн цы педк ла саў. Але 

для гэ та га нам спат рэ біц ца да звол 

іх аў та раў. Спа дзя ю ся, што яны на-

шу ідэю пад тры ма юць.

Уво гу ле пад час гу тар кі ста ла зра-

зу ме ла, што да нас прый шла асаб-

лі вая ка тэ го рыя абі ту ры ен таў. Яны 

не толь кі ве да юць спе цы фі ку пе да-

га гіч най пра цы, яе плю сы і мі ну сы, 

але ўжо ма юць і пер шы пе да га гіч ны 

до свед, та му раз гля да юць пы тан ні 

ад на ча со ва і з па зі цыі на стаў ні ка, і з 

па зі цыі вуч ня, уме юць вес ці дыя лог, 

ар гу мен та ваць сваю дум ку.

Хо чац ца па дзя ка ваць і кі раў ні-

кам школ, што яны вель мі ад каз на 

ста вяц ца да вы да чы рэ ка мен да-

цый. Да лё ка не кож ны вы пуск нік 

мо жа раз ліч ваць на гэ ты да ку мент, 

а толь кі са мыя да стой ныя.

На крок на пе ра дзе
— Ці па дзя ля е це вы на ступ-

ную дум ку: імідж на стаў ні ка за-

ле жыць ад та го, на коль кі ён ад-

па вя дае па трэ бам ча су?

— Су час ны на стаў нік па ві нен 

быць гнут кім, ма біль ным, та му 

што з кож ным го дам рытм на ша га 

жыц ця па ска ра ец ца, па ток ін фар-

ма цыі рас це... Ка лі баць кі ка жуць, 

што адзін пе да гог — доб ры, а дру-

гі — дрэн ны, ду маю, што кож ны з 

іх мае на ўва зе штось ці сваё. Для 

ка гось ці ідэа льны на стаў нік — той, 

хто доб ра ве дае свой прад мет, для 

ін ша га — той, хто лю біць дзя цей. 

Не ка му хо чац ца, каб на стаў нік 

быў стро гім і па тра ба валь ным.

Быць на стаў ні кам сён ня ня прос-

та. Ін тэр нэт па сі ле ўплы ву на ма-

ла дых лю дзей іс тот на пе ра ся гае 

маг чы мас ці су час на га на стаў ні ка, 

а пад руч нік пе ра стаў быць га лоў-

ным срод кам на ву чан ня. Та му 

на стаў нік не мо жа быць прос та 

транс ля та рам ве даў, ён па ві нен 

быць кан суль тан там, па моч ні кам, 

сяб рам дзя цей. Яго за да ча — даць 

асно ву, абу дзіць ці ка васць да свай-

го прад ме та і на ву чан ня ўво гу ле, 

на ву чыць вуч ня са ма стой на зда-

бы ваць ве ды, ана лі за ваць і, маг-

чы ма, са мае важ нае, — сфар мі-

ра ваць стры жань асо бы дзі ця ці. 

На стаў нік ХХІ ста год дзя — гэ та 

ці ка вы, ха рыз ма тыч ны, аду ка ва-

ны ча ла век, не раў на душ ны, поў-

ны твор чай энер гіі, які вы хоў вае 

та кіх жа ак тыў ных, не абы яка вых 

і мыс ля чых лю дзей. Пра ІТ-кам пе-

тэн цыі я на ват не ка жу — з дзець мі 

трэ ба раз маў ляць на ад ной мо ве... 

На стаў нік па ві нен не прос та іс ці ў 

на гу з ча сам, а быць на крок на-

пе ра дзе.

Да рэ чы, у фа куль та ты ве «Уво-

дзі ны ў пе да га гіч ную пра фе сію» 

імі джу на стаў ні ка пры све ча ны 

асоб ны раз дзел. І, па сло вах вуч-

няў про філь ных пе да га гіч ных кла-

саў, гэ тая тэ ма для іх ад на з са мых 

ці ка вых.

— Лю бы вы бар зра біць скла да-

на, а тым больш вы бар пра фе сіі. 

На якія пы тан ні па ві нен шчы ра ад-

ка заць сам са бе вы пуск нік, які за-

дум ва ец ца аб пра фе сіі пе да го га?

— Быць на стаў ні кам — ад на з 

най скла да ней шых за дач, та му што 

адзін ча ла век па ві нен быць ад на-

ча со ва псі хо ла гам, пра моў цам, ак-

цё рам, ар га ні за та рам, вы дат ным 

ім пра ві за та рам. Сут насць пра фе сіі 

пе да го га не прос та ў транс ля цыі ве-

даў. Гэ та вы со кая мі сія і га тоў насць 

ву чыц ца ўсё жыц цё ра зам з дзець мі 

і ў дзя цей. Ад на з ву ча ніц на пі са ла

пра пе да го га ў сва ім са чы нен ні: 

«...Гэ та му зы кант, які вір ту оз на 

грае на тон кіх стру нах дзі ця чай 

ду шы. І ад май стэр ства пе да го-

га-му зы кан та за ле жыць, як бу дзе 

гу чаць ме ло дыя». Зра біць з ча ла-

ве ка доб ра га на стаў ні ка мо жа толь-

кі не абы яка васць: ка лі ў ця бе ёсць 

імк нен не змя ніць свет да леп ша га, 

то гэ тая пра фе сія для ця бе!

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Поўны тэкст інтэрв'ю шукай-

це на сайце zviazda.by

ПРА ФЕ СІЯ НЕ ДЛЯ КОЖ НА ГА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Тра ды цый на кож ную вяс ну ў БДПУ пра хо дзіць Дзень ад кры тых дзвя рэй.

У між ву заў скім кон кур се гра цыі і ар тыс тыч на га май стэр ства «Ка ра ле ва Вяс на 
Бе ла ру сі — 2018» сту дэнт ка фа куль тэ та да школь най аду ка цыі 
Ка ця ры на Дзя бё лая ста ла пе ра мож цай у на мі на цыі «Аба ян не». 

На сцэ не яна «на ма ля ва ла» парт рэт вя до ма га рэ жы сё ра Ле а ні да Гай дая 
ў тэх ні цы «зор ны пыл».

«Пе да га гіч ныя спро бы бы лі 
но вым і цяж кім для мя не 
до све дам. Не ду ма ла, 
што на стаў нік па ві нен так 
шмат зра біць, каб пра вес ці 
ўрок».


