
КОЖ НЫ ТРЭ ЦІ
У мі ну лым на ву чаль ным го дзе 

про філь ныя педк ла сы скон чы лі 

2182 ча ла ве кі. 630 з іх атры ма-

лі рэ ка мен да цыі пед са ве таў, якія 

да юць пра ва па сту паць на ад па-

вед ныя спе цы яль нас ці без эк за-

ме наў — толь кі па вы ні ках гу тар кі. 

Гэ та 30 % ад агуль най коль кас ці 

вы пуск ні коў, хоць па рэ гі ё нах ліч-

бы іс тот на ад роз ні ва юц ца: так, 

у Брэсц кай і Го мель скай аб лас-

цях рэ ка мен да цыі атры ма лі больш 

за 40 % вы пуск ні коў педк ла саў. 

У Мін ску — 18 %, хоць ме на ві та 

ў ста лі цы най больш вост ра ад-

чу ва ец ца дэ фі цыт на стаў ні каў 

па чат ко вых кла саў і пе да го гаў 

да школь най аду ка цыі, а ў Ві цеб-

скай воб лас ці яшчэ менш — толь-

кі 16 %. «Мы лі чым, што 30 % па 

кра і не — гэ та доб ры па каз чык, які 

свед чыць, што пе да га гіч ныя са ве-

ты не раз да юць рэ ка мен да цыі ўсім 

за пар, а ацэнь ва юць пра фе сій ную 

ма ты ва цыю сва іх вуч няў», — пад-

крэс лі вае Аляк сандр Жук.

Трэ ба за ўва жыць, што тры га-

ды та му маг чы масць за лі чэн ня 

вы пуск ні коў педк ла саў пры па-

ступ лен ні на пе да га гіч ныя спе-

цы яль нас ці без зда чы ЦТ, толь кі 

па вы ні ках гу тар кі, у гра мад стве 

ўспры ня лі па-роз на му. У пры ват-

нас ці, вы каз ва лі ся дум кі, што ім 

да лі 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.

У Бе ла рус кі дзяр жаў ны пе да га-

гіч ны ўні вер сі тэт па вы ні ках гу тар-

кі, без эк за ме наў, бы лі сё ле та за лі-

ча ны на пер шы курс 132 вы пуск ні кі 

педк ла саў. Яшчэ 62 ча ла ве кі не 

ска рыс та лі ся льго тай і зда ва лі 

ЦТ. Та кім чы нам, сту дэн та мі ста лі 

ка лі 200 на ву чэн цаў про філь ных 

кла саў, гэ та пры бліз на чвэрць ад 

агуль на га на бо ру на пер шы курс.

— Ха це ла ся б пад крэс ліць, што 

ў БДПУ ідуць доб ра пад рых та ва-

ныя вы пуск ні кі педп ро фі лю з ся-

рэд нім ба лам школь на га атэс та та 

не менш за 8,5, — ка жа Аляк сандр 

Жук. — А ў мно гіх ся рэд ні бал пе-

ра вы шае 9. Па вы ні ках апош няй 

се сіі, што вель мі важ на, ся рэд ні 

бал у сту дэн таў — вы пуск ні коў 

педк ла саў склаў 8 з 10 ба лаў. 

Гэ та су па стаў ляль на з ся рэд нім 

ба лам сту дэн таў з ко ла ме да ліс-

таў, якія так са ма па сту па юць у 

пе ду ні вер сі тэт без эк за ме наў. А ў 

асноў най ма сы сту дэн таў ся рэд ні 

бал на се сіі быў 6,8, гэ та зна чыць, 

што ў сту дэн таў, якія на ву ча лі ся ў 

педк ла сах, па спя хо васць у ВНУ на 

адзін бал вы шэй шая!

ПЕР ШЫ ДО СВЕД
Не аб ход насць ства рэн ня парт-

фо ліа бы ла ка лісь ці са мым скла-

да ным мо ман там пад час на ву чан-

ня ў педк ла се. Але ў па раў на нні з 

па пя рэд ні мі га да мі ў вы пуск ні коў 

2019 го да та кія ра бо ты вы лу ча лі-

ся сіс тэм нас цю, вя лі кім аб' ёмам і 

на яў нас цю ўсіх рэ ка мен да ва ных 

раз дзе лаў. На ву чэн цы па цвер дзі лі, 

што ра бо та над парт фо ліа да па ма-

гае ім пра вес ці са ма ды яг нос ты ку 

ўлас ных пе да га гіч ных здоль нас цяў, 

ад рэ флек са ваць сваю пе да га гіч ную 

дзей насць, пры ву чае да па ста ян най 

фік са цыі да сяг нен няў і ня ўдач.

На ву чэн цы, якія пра хо дзі лі су-

бя сед аван не, ма юць во пыт уза е-

ма дзе ян ня, вы лу ча юц ца ка му ні ка-

бель нас цю, упэў не нас цю ў са бе, 

у іх больш раз ві тыя ара тар скія 

на вы кі, эма цы я наль ны ін тэ лект, 

здоль насць пра ца ваць у ка ман-

дзе — так зва ныя soft skіlls, на вы кі 

ХХІ ста год дзя, па трэб ныя ў што-

дзён ным і пра фе сій ным жыц ці.

Аб са лют ная боль шасць іх ужо 

ма юць во пыт на ву ко ва-да след чай 

ра бо ты, з'яў ля юц ца ўдзель ні ка мі 

ад па вед ных кан фе рэн цый роз на га 

ўзроў ню (ад школь на га да рэс пуб-

лі кан ска га), што яны па цвер дзі лі 

дып ло ма мі і па свед чан ня мі, якія 

пры кла лі да сва іх парт фо ліа.

— Мы ўваж лі ва со чым за тым, 

хто да нас прый шоў, ці не бы ло 

гэ та па мыл кай. Што 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. Ся род іх шмат ста рас-

таў ву чэб ных груп. Дэ ка на ты спе-

цы яль на вы свят ля юць, хто на ву-

чаў ся ў педк ла се, каб вы зна чыц ца 

з кандыдатурамі. Яны за дзей ні ча-

ны ва ўсіх на шых най важ ней шых 

ме ра пры ем ствах, аду ка цый ных       

і са цы яль ных 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 «зор ных 

па хо дах», твор чым і спар тыў ным 

жыц ці ўні вер сі тэ та, — пад крэс лі-

вае Аляк сандр Жук. — 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. Пра ект «Стаць сту дэн там на 

адзін дзень» — так са ма іні цы я ты-

ва вы пуск ні коў педк ла саў.

АСАБ ЛІ ВАЯ 
КА ТЭ ГО РЫЯ

У БДПУ ад соч ва юць, як адап-

ту юц ца пер ша курс ні кі да аду ка-

цый на га пра цэ су. Што год у лю тым 

пас ля за кан чэн ня зі мо вай се сіі 

пра вод зяць спе цы яль нае ан ке та-

ван не. «Ці ўпэў не ны вы ў гэ ты мо-

мант у пра віль нас ці свай го вы ба ру 

пе да га гіч най пра фе сіі?» — за пы-

та лі ся ў вы пуск ні коў педк ла саў. 

Ста ноў чы ад каз да лі 68 % апы та-

ных, а 32 % па ве да мі лі, што ў іх 

бы ло яшчэ не да стат ко ва ча су для 

та го, каб гэ та аца ніць. 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 тую ж спе цы яль-

насць?», 81 % да лі ад на знач на 

ста ноў чы ад каз.

Па ці ка ві ла ся ў «на ва бран цаў» 

і тым, як яны спраў ля юц ца з ву-

чэб най на груз кай. Вы ні кі апы тан ня 

свед чаць, што вы пуск ні кі педк ла-

саў па зі цы я ну юць ся бе як моц-

ныя сту дэн ты. 42 % спраў ля юц ца 

без праб лем. Яшчэ 34 % так са ма 

спраў ля юц ца, але пры зна юц ца: 

ду ма лі, што бу дзе пра сцей. 14 % 

не заў сё ды спраў ля юц ца з-за ўлас-

най не ар га ні за ва нас ці, і толь кі 

10 % апы та ных кан ста та ва лі, што 

ву чо ба да ец ца ім з вя лі кі мі цяж-

кас ця мі ў су вя зі з вя лі кім аб' ёма мі 

пад рых тоў кі да за ня ткаў.

На пы тан не «Ці да па маг ло вам 

на ву чан не ў педк ла се пра сцей 

адап та вац ца да ву чэб на га пра цэ-

су ва ўні вер сі тэ це?» 20 % ад ка за лі, 

што вель мі да па маг ло, 46 % ад-

ка за лі «так», 24 % — «част ко ва» і 

толь кі 10 % да лі ад моў ны ад каз.

— Мы ўсве дам ля ем усю сту пень 

ад каз нас ці за ства рэн не ў на шым 

уні вер сі тэ це ад па вед на га аду ка-

цый на га ася род дзя для пад рых тоў-

кі пе да го гаў но ва га па ка лен ня, — 

за пэў ні вае Аляк сандр Жук. — Вы-

пуск ні кі педк ла саў — асаб лі вая 

ка тэ го рыя сту дэн таў, з які мі трэ ба 

пра ца ваць па-но ва му. Яны ўжо ма-

юць пер ша сны во пыт пе да га гіч най 

дзей нас ці, уяў лен не пра спе цы фі ку 

пе да га гіч най пра фе сіі, ве ды, на вы-

кі і кам пе тэн цыі, не аб ход ныя па спя-

хо ва му пе да гогу.

А ХТО ГА ЛОЎ НЫ?
Ці ка ва бы ло да ве дац ца, а што 

бу ду чыя пе да го гі ду ма юць пра 

сён няш нюю шко лу? Якой яны яе 

ба чаць? Мі ха іл КУ ДЗЕЙ КА, кан-

ды дат пе да га гіч ных на вук, да-

цэнт ка фед ры ме недж мен ту і 

аду ка цый ных тэх на ло гій Ін сты-

ту та па вы шэн ня ква лі фі ка цы і 

пе ра пад рых тоў кі БДПУ, пра па-

на ваў школь ні кам па клас ці ў «мех 

шчас ця» ўсё, што мо жа, на іх по-

гляд, зра біць шко лу больш шчас-

лі вай. А да па ма га ла яму ў гэ тым 

Тац ця на КА ЛО ДЗІЧ, ву ча ні ца 

вы пуск но га кла са пін скай ся-

рэд няй шко лы № 11. Як пры зна-

ец ца дзяў чы на, ка лісь ці яна на ват 

не маг ла са бе ўя віць, што змо жа 

пра ца ваць з дзець мі, бо звы чай ны 

ад каз ка ля дош кі быў для яе ма гут-

ным стрэ сам. А сён ня гэ та ўпэў-

не ная ў са бе ву ча ні ца педг ру пы, 

у якой за пля чы ма ба га ты во пыт 

ва лан цёр скай дзей нас ці, ра бо та ў 

га рад скім дзі ця чым пар ла мен це.

— Гэ тым ле там я зна хо дзі ла-

ся ў На цы я наль ным аду ка цый на-

азда раў лен чым цэнт ры «Зуб ра ня» 

ў ро лі чле на ва лан цёр ска га атра да 

«Кры лы», — ка жа яна. — Ма ёй 

за да чай бы ла да па мо га ў ар га ні за-

цыі ад па чын ку дзя цей ма лод ша га 

ўзрос ту — ад 6 да 9 га доў. У атра-

дзе бы лі са мыя ма лень кія, і гэ та 

быў для мя не прос та не ве ра год ны 

пе да га гіч ны до свед. Яны да вя ра-

юць та бе цал кам. Асаб лі ва цяж ка 

ім у па чат ку зме ны, ка лі ма лыя 

яшчэ су му юць па сва іх баць ках, 

і на пры кан цы, ка лі яны зноў су му-

юць. Вось тут і па трэб на да па мо га 

ва лан цё раў. Ме на ві та ў «Кры лах» 

я яшчэ раз пе ра ка на ла ся, што ха-

чу стаць пе да го гам, па сту піць у 

БДПУ, та му што гэ та спра ва мне 

па ду шы. Я ра зу мею, што аб ра ла 

ня прос ты шлях: для та го каб стаць 

са праўд ным пе да го гам, трэ ба на-

быць шмат пра фе сій ных на вы каў, 

але ўсё ў ма іх ру ках.

На дум ку Тац ця ны і ін шых юна-

коў і дзяў чат, што на ву ча юц ца ў 

пе да га гіч ных кла сах, шчас лі вая 

шко ла не маг чы мая без су пра цоў-

ніц тва і пра фе сі я на ліз му на стаў-

ні ка. Яны вель мі вы со ка ста вяць 

аб' ек тыў насць у ад но сі нах і пры-

няц це роз ных пунк таў по гля ду, ад-

сут насць дыс кры мі на цыі і ціс ку з 

бо ку на стаў ні ка, умен не су перажы-

ваць, па важ лі вае стаў лен не да ўсіх 

вуч няў не за леж на ад іх здоль нас-

цяў, эма цы я наль ны і псі ха ла гіч ны 

кам форт, за ах воч ван не ін та рэ саў 

дзі ця ці, сва бо ду вы ба ру прад ме-

таў, змян шэн не ву чэб най на груз кі. 

Ці ка ва, што та кія мо ман ты, як тэх-

ніч ная аб ста ля ва насць шко лы і ад-

ме на школь най фор мы, згад ва лі ся 

да лё ка не ў пер шую чар гу. Дзе ці 

ад чу ва юць, што не яны га лоў ныя, 

што шко ла не для іх, яны толь кі 

сро дак. А вуч ні хо чуць, каб з імі 

раз маў ля лі, каб да па маг лі рэа лі за-

ваць свой па тэн цы ял, ім не ці ка ва 

быць толь кі срод кам для доб рых 

па каз чы каў шко лы.

«А што вы са мі мо жа це зра біць 

як бу ду чыя на стаў ні кі?» — за пы-

таў ся ў стар ша клас ні каў Мі ха іл 

Ку дзей ка. «Мы мо жам быць аб' ек-

тыў ны мі», «Раз ві ваць у сва іх вуч-

нях упэў не насць ва ўлас ных сі лах», 

«Слу хаць і чуць ін ша га», «Быць та-

ле рант ны мі», «Быць крэ а тыў ны мі і 

за ах воч ваць крэ а тыў з бо ку сва іх 

вы ха ван цаў», «Па ва жаць іх і ра зу-

мець», — па сы па лі ся ад ка зы. «Він-

шую, вы вы най шлі рэ цэпт школь на-

га шчас ця — у шко ле па ві нен быць 

най перш па зі тыў. Шчас це — гэ та 

ка лі та бе ра ды, ве раць у твае маг-

чы мас ці і та бе да вя ра юць», — пад-

су ма ваў дыс ку сію вы клад чык.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фо та аў та ра 

і прэс-служ бы БДПУ.
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Гэ та важ на!
Пра ва па сту паць на пе-

да га гіч ныя спе цы яль нас ці 

без эк за ме наў ёсць толь кі ў 

тых 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 за 8. Да та го ж 

вуч ні па він ны атры маць раз-

гор ну тую ха рак та рыс ты ку-

рэ ка мен да цыю пе да га гіч на-

га са ве та ўста но вы аду ка цыі 

для па ступ лен ня. На сай це 

«Пе да га гіч ныя кла сы»

(https://pedklassy.bspu.by) 

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.

 Да вед ка
Пер шыя 102 пе да га гіч ныя кла сы і гру пы бы лі ад кры ты ва ўсіх 

рэ гі ё нах Бе ла ру сі ў 2015/2016 на ву чаль ным го дзе. На на ступ-

ны год іх коль касць па вя лі чы ла ся ўтрая. Ця пер ва ўста но вах 

агуль най ся рэд няй аду ка цыі пра цу юць ужо 438 пе да га гіч ных 

кла саў і груп, у якіх на ву ча юц ца 4036 ча ла век. Лі дзі руе па гэ тым 

па каз чы ку Гро дзен ская воб ласць — у рэ гі ё не дзей ні ча юць 93 пе-

да га гіч ныя кла сы, у якіх на ву ча юц ца 835 ча ла век. Да лей ідзе 

Мін ская воб ласць — 92 кла сы і 767 на ву чэн цаў. У ін шых рэ гі ё нах 

і ў ста лі цы коль касць кла саў вар' і ру ец ца ад 45 да 59.

Будзь у кур се!
Усе на ву чэн цы пе да га гіч-

ных кла саў і груп на вед ва-

юць фа куль та тыў ныя за няткі 

«Уво дзі ны ў пе да га гіч ную 

пра фе сію». Вось што ка жуць 

яны са мі. «Дзя ку ю чы ім я стаў 

больш упэў не ным». «Асаб лі-

ва каш тоў ныя 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». «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 

пра па ступ лен не ў пе да га гіч-

ны ўні вер сі тэт».

«РЭ ЦЭПТ» ШКОЛЬ НА ГА ШЧАС ЦЯ

Мі ха іл Ку дзей ка: 
«А што вы са мі мо жа це зра біць 

як бу ду чыя на стаў ні кі?»

Тац ця на Ка ло дзіч: 
«Ме на ві та ў «Кры лах» я яшчэ раз 

пе ра ка на ла ся, што ха чу 
стаць пе да го гам...»

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)


