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Пра ва, а не аба вя зак
Сён ня ў кра і не дзей ні ча юць

284 уста но вы да дат ко вай аду ка-

цыі (гэ та менш, чым бы ло, ска жам, 

яшчэ не каль кі га доў та му) з агуль-

най коль кас цю на ву чэн цаў больш 

за 390 ты сяч ча ла век. Ахоп да дат-

ко вай аду ка цы яй школь ні каў скла-

дае 58 пра цэн таў.

— Жыц цё ў су час ным гра мад-

стве па тра буе ад ма ла дых лю дзей 

гнут кас ці ў па во дзі нах і ўмен ня хут-

ка адап та вац ца да сі ту а цыі, якая 

па ста ян на змя ня ец ца. Гнут кай і 

ма біль най па він на быць і сіс тэ ма 

да дат ко вай аду ка цыі, каб хут ка і 

кроп ка ва рэ ага ваць на су час ныя 

аду ка цый ныя за пы ты, ад па вя даць 

ча кан ням дзя цей і мо ла дзі, — па-

дзя ліў ся сва ім ба чан нем сі ту а цыі 

на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 

вы ха ваў чай ра бо ты і ма ла дзёж-

най па лі ты кі Мі ніс тэр ства аду ка-

цыі Эду ард ТА МІЛЬ ЧЫК. — За ня-

ткі ў сіс тэ ме да дат ко вай аду ка цыі 

да зва ля юць вы ха ван цам ад чуць 

ся бе па спя хо вы мі, што па вы шае 

іх са ма ацэн ку, на быць улас ны 

ўні каль ны до свед, па спра ба ваць 

рэа лі за вац ца ў роз ных сфе рах 

дзей нас ці. Там яны зна хо дзяц ца 

ў сяб роў скім ася род дзі. Цяж ка пе-

ра аца ніць і ро лю пе да го га да дат-

ко вай аду ка цыі.

Ні для ка го не сак рэт, што па-

між школь ным на стаў ні кам і пе да-

го гам да дат ко вай аду ка цыі іс нуе 

прын цы по вая роз ні ца. Ка лі пер ша-

га дзе ці не вы бі ра юць, а ха дзіць у 

шко лу па ве ды — гэ та іх, так бы 

мо віць, га лоў ная жыц цё вая за да-

ча і на ват аба вя зак, то пры му сіць 

дзя цей на вед ваць гур ток ці сек-

цыю, ка лі ім там не ці ка ва, прос та 

не маг чы ма. Пе да го гаў, пад кі раў-

ніц твам якіх яны зай ма юц ца сва ёй 

лю бі май спра вай, дзе ці вы бі ра юць 

са бе са ма стой на. Яны вель мі тон-

ка ад чу ва юць фар ма лізм і не да ру-

юць абы яка вас ці да рос лым.

— Ві да воч на, што ў сіс тэ ме да-

дат ко вай аду ка цыі ўжо не да стат ко-

ва быць прос та доб рым спе цы я ліс-

там у той ці ін шай сфе ры твор чай 

дзей нас ці. Важ на сфар мі ра ваць 

асо бу дзі ця ці, уцяг ва ю чы яго ў су-

мес ную твор часць, — пад крэс лі-

вае ды рэк тар рэс пуб лі кан ска га 

ву чэб на-ме та дыч на га цэнт ра эс-

тэ тыч на га вы ха ван ня «Ба ла жан» 

(г. Біш кек, Кыр гыз стан) Да рыя 

МУ СІ НА. — Пе да гог да дат ко вай 

аду ка цыі ХХІ ста год дзя па ві нен 

пра па на ваць но выя твор чыя па-

ды хо ды да вы ха ван ня і аду ка цыі 

ма ла до га па ка лен ня. Пра ве дзе-

нае на мі да сле да ван не па ка за ла, 

што для дзі ця ці важ на, каб пе да-

гог быў ад кры ты для ста сун каў 

(пра гэ та з 300 апы та ных дзя цей 

за яві лі 56 %), мог пад тры маць у 

цяж кую хві лі ну (58 %), доб ра ве-

даў сваю спра ву (72 %), ва ло даў 

па чуц цём гу ма ру (43 %), быў ма-

біль ны, умеў здзіў ляц ца і здзіў ляць 

(61 %). А для баць коў вы ха ван цаў 

важ най ака за ла ся па трэ ба пе да-

го га ў па ста ян ным пра фе сій ным 

са ма ўдас ка на лен ні (на гэ та ўка-

за лі 78 пра цэн таў апы та ных), яго 

га тоў насць іс ці на су страч дзі ця ці 

(81 %), вы со кі ўзро вень май стэр-

ства ў той сфе ры, дзе ён вы кла дае 

(93 %).

Іна ва цый ныя кі рун кі
Хтось ці лі чыць за ня ткі ў гурт ках 

і аб' яд нан нях па ін та рэ сах не больш 

чым хо бі або прос та баў лен нем ча-

су, але для мно гіх яны вы зна чы лі 

пра фе сій ны вы бар на ўсё жыц цё. 

І на ват ка лі ма ла дыя лю дзі ў вы ні-

ку вы бі ра юць ін шы кі ру нак сва ёй 

пра фе сій най са ма рэа лі за цыі, яны 

ўсё роў на больш пры ста са ва ныя 

да жыц ця, і тыя здоль нас ці, якія 

яны раз ві ва лі ў аб' яд нан нях па ін-

та рэ сах, аба вяз ко ва да па ма га юць 

ім у ін шых сфе рах.

Між ін шым пе да го гам, якія пра-

цу юць у аб' яд нан нях па ін та рэ сах, 

не вель мі па да ба ец ца сам тэр мін 

«да дат ко вая аду ка цыя»: маў ляў, 

ня пра віль на раз гля даць гэ тую сфе-

ру як ней кі да да так да асноў най 

аду ка цыі. Та му яны па зі цы я ну юць 

сваю га лі ну як аду ка цыю для жыц-

ця. Той жа ту рызм — гэ та яшчэ і 

цу доў ная шко ла вы жы ван ня, умен-

не жыць у ка лек ты ве, пра ца ваць у 

ка ман дзе...

Ды рэк тар Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра іна ва цый най і тэх ніч най 

твор час ці Сяр гей СА ЧКО лі чыць 

га лоў най за да чай да дат ко вай аду-

ка цыі зра біць усё, каб вы пуск ні кі 

ўста ноў агуль най ся рэд няй аду ка-

цыі бы лі за па тра ба ва ныя ў но вых 

умо вах. Су час ны ры нак пра цы 

па тра буе раз віц ця ін жы нер на га 

мыс лен ня. Та му сён ня ў цэнт ры 

прад стаў ле ны та кія но выя кі рун кі, 

як ней ра пі ла та ван не, пра та ты па-

ван не, тэх на ло гіі бес пі лот ных ля-

таль ных апара таў, гра фіч ны вэб- і 

ін жы нер ны ды зайн, сіс тэм нае ад-

мі ніст ра ван не, да поў не ная рэ аль-

насць, якія зна хо дзяц ца на сты ку 

фі зі кі, мік ра элект ро ні кі, ме хат ро-

ні кі, штуч на га ін тэ ле кту, ме ха ні кі і 

пра гра ма ван ня. Экс пе ры мен таль-

на-іна ва цый ная дзей насць на ця-

пе раш ні мо мант — адзін з са мых 

ак ту аль ных кі рун каў раз віц ця да-

дат ко вай аду ка цыі.

Праф ары ен та цыя 
па-за шко лай

Па сло вах ды рэк та ра Рэ чыц-

ка га цэнт ра твор час ці дзя цей і 

мо ла дзі Свят ла ны ЧЫГ РЫ НЁ-

ВАЙ, іх вы пуск ні кі што год вы бі-

ра юць пра фе сію па про фі лі аб' яд-

нан няў па ін та рэ сах. А не ка то рыя 

з іх ужо вяр ну лі ся ў Цэнтр і ця пер 

з'яў ля юц ца пе да го га мі да дат ко вай 

аду ка цыі.

— У нас ство ра ны ўсе ўмо вы 

для са ма рэа лі за цыі і пра фе сій на-

га са ма вы зна чэн ня на ву чэн цаў, — 

за пэў ні вае яна. — Сё ле та асаб лі ва 

яр ка склаў ся «праф ары ен та цый-

ны» шлях вы ха ва нак май стэр ні 

мо ды і сты лю «Шэй дэ Па ры», 

якія ста лі аб са лют ны мі пе ра мож-

ца мі на аб лас ным эта пе рэс пуб лі-

кан ска га кон кур су пра фе сій на га 

май стэр ства JunіоrSkіlls Bеlаrus у 

на мі на цыі «Ды зайн і ма дэ ля ван не 

адзен ня». Усе тры пры за выя мес-

цы бы лі за ня тыя на шы мі на ву чэн-

ца мі. А на рэс пуб лі кан скім эта пе 

яны за ва я ва лі дып лом ІІІ сту пе ні. 

Ад на з дзяў чы нак ужо ста ла на-

ву чэн кай Мінск ага дзяр жаў на га 

пра фе сій на-тэх ніч на га ка ле джа 

швей най вы твор час ці па пра фе сіі 

«За крой шчык, кра вец».

Што год на ба зе Рэ чыц ка га цэнт-

ра твор час ці ар га ні зоў ва юц ца лет-

нія праф ары ен та цый ныя ла ге ры 

дзён на га зна хо джан ня. Кож ны 

ка бі нет у Цэнт ры мае свой праф-

ары ен та цый ны паш парт аб' яд нан-

ня. На ву чэн цы і баць кі мо гуць у 

сва бод ным до сту пе азна ё міц ца з 

ін фар ма цы яй пра тое, дзе мож на 

пра цяг нуць на ву чан не па про фі лі 

гурт ка і якую ква лі фі ка цыю атры-

маць.

Най важ ней шы склад нік дзей-

нас ці Рэ чыц ка га цэнт ра — гэ та 

ака зан не да па мо гі ў пра фе сій ным 

са ма вы зна чэн ні не толь кі на ву-

чэн цам Цэнт ра, але і пад лет кам 

і мо ла дзі ўся го го ра да і ра ё на. На 

гэ та быў на цэ ле ны пра ект «Ту р-

а генц тва шос та га дня», які рэа лі-

зоў ваў ся ва ўза е ма дзе ян ні з уста-

но ва мі агуль най ся рэд няй аду ка-

цыі. Ад ным з пунк таў па да рож жаў 

па пла не це Шос та га дня бы ла 

«РR — Пра фе сій ная Рэс пуб лі ка». 

Асноў ная ідэя — зна ём ства дзя цей 

10—14 га доў з роз ны мі пра фе-

сі я мі. А для стар шых школь ні каў 

быў ство ра ны асоб ны пра ект пад 

наз вай «Ака дэ мія ўні вер саль ных 

пра фе сі я на лаў».

Да рэ чы, псі хо ла гі лі чаць, што 

баць кі ні ў якім ра зе не па він ны 

аказ ваць ціск на сваё дзі ця пры 

вы ба ры та го ці ін ша га гурт ка, 

клу ба або сек цыі. Толь кі за ня так 

па ду шы мо жа пры нес ці рэ аль-

ную ка рысць. А вы зна чыц ца з 

вы ба рам ад ра зу мо гуць не ўсе. 

Зна хо дзіц ца ў пра цэ се по шу ку — 

гэ та нар маль ны стан лю бо га дзі ця-

ці, якое жа дае са ма рэа лі за вац ца. 

Бо, на пэў на, не ўсім да дзе на стаць 

ін жы не рам ці кан струк та рам, за ха-

піц ца ар ні та ло гі яй або кас міч най 

бія ло гі яй, ска ла ла жан нем ці ту рыз-

мам. Дзесь ці па тра бу ец ца мак сі-

маль ная кан цэнт ра цыя і ўваж лі-

васць, а дзесь ці, на ад ва рот, трэ ба 

быць раз ня во ле ным... У сі лах баць-

коў да па маг чы дзі ця ці, штось ці яму 

пад ка заць, па ра іць, але іх по гля ды 

і жыц цё вы во пыт не па він ны быць 

вы ра шаль ны мі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ПА ЧУЦ ЦЁ ГУ МА РУ, 
АД КРЫ ТАСЦЬ...

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

«Псі хо ла гі лі чаць, што баць кі 
ні ў якім ра зе не па він ны 
аказ ваць ціск на сваё дзі ця 
пры вы ба ры та го ці ін ша га 
гурт ка, клу ба або сек цыі. 
Толь кі за ня так па ду шы 
мо жа пры нес ці рэ аль ную 
ка рысць». 

АД КРЫ ТЫ СЕ ЗОН
 СЕЛЬ СКА ГАС ПА ДАР ЧЫХ КІР МА ШОЎ

Во сень скі се зон кір ма шоў рас па чаў ся ў кра і не яшчэ 15 ве рас-
ня: на 197 пля цоў ках па ўсіх ра ё нах ар га ні за ва ны вы яз ны ган-
даль. Са мыя ма са выя прой дуць у Мін ску ка ля Па ла ца спор ту 
і «Чы жоў ка-Арэ ны» з 22 ве рас ня. 

— Пер шай свой ура джай па ка жа Гро дзен ская воб ласць, — рас ка-

за ла на мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня ганд лю і па слуг 
Мін гар вы кан ка ма Воль га ГАЎ РЫЛЬ ЧЫК.

— Цэнт раль най ста не пля цоў ка ка ля Па ла ца спор ту. З 9.00 да 

16.00 Гро дзен скі мя са кам бі нат, Дзят лаў скі сы ра роб ны за вод, Шчу-

чын скі мас ла сыр за вод, ААТ «На ва груд скія да ры», «Грод нах лебп рам» 

і ін шыя прад пры ем ствы рэ гі ё на, ры ба вод ныя і ся лян ска-фер мер скія 

гас па дар кі, ар га ні за цыі спа жы вец кай ка а пе ра цыі прад ста вяць тут 

сваю пра дук цыю.

Мін ча не змо гуць на быць ага род ні ну і са да ві ну ўра джаю 2018 го да, 

кан сер вы, ма лоч ныя пра дук ты, мя са, каў бас ныя вы ра бы, ры бу, мёд, 

не хар чо выя та ва ры. Па куп кі ўдзель ні кам Вя лі кай Ай чын най вай ны, 

ін ва лі дам І гру пы, гра ма дзя нам, ста рэй шым за 80 га доў, да ста вяць 

да до му бяс плат на. Ва лан цё ры БРСМ не ад мо вяць і ас тат нім лю дзям 

у ста лым уз рос це, якім бу дзе цяж ка да нес ці па куп кі да пры пын ку ці да 

до ма. 29 і 30 ве рас ня кір ма шо выя ганд лё выя ра ды раз гор нуц ца на пар-

коў цы ка ля «Чы жоў ка-Арэ ны» і збя руць вы твор цаў сель гас пра дук цыі 

Ма гі лёў скай воб лас ці. 6—7 каст рыч ні ка прад ста віць сваю пра дук цыю 

Мін ская воб ласць, 13—14 — Брэсц кая, праз ты дзень — Го мель ская, а 

там і Ві цеб ская. 3—4 ліс та па да бу дуць прад стаў ле ны ўсе рэ гі ё ны кра і ны. 

Вы твор цы абя ца юць, што іх цэ ны бу дуць ні жэй шыя, чым у кра мах.

Ад мет ным сё ле та з'яў ля ец ца і тое, што ўпер шы ню свае вы ра бы 

змо гуць прад ста віць звы чай ныя жа ха ры. Яны па ра ду юць па куп ні коў 

хле ба бу лач най пра дук цы яй, па ве дам ля юць у Мін гар вы кан ка ме.

Мар га ры та ГАЙ ДАР ЖЫ



На двор'еНа двор'е  

ВЕСТ КІ З БАЛ ТЫ КІ: 
РЭЗ КА ПА ХА ЛА ДАЕ І ДОЖДЖ
Тэм пе ра ту ра знізіцца да плюс трох гра ду саў ноч чу, 

удзень — да 12—18 цяп ла
Па гар шэн не ўмоў на двор'я і па ха ла дан не ча ка ец ца ў на шай 

кра і не ў на ступ ныя вы хад ныя, па ве дам ля юць спе цы я ліс ты 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра-

дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася-

род дзя Мінп ры ро ды.

У пят ні цу за ха ва ец ца цёп лае на двор'е. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра 

бу дзе 23—28 цяп ла. Праг на зу ец ца пе ра мен ная воб лач насць, пе ра-

важ на без апад каў.

Пад уплы вам ат мас фер ных фран тоў, якія ссоў ва юц ца з За ход няй 

Еў ро пы ў наш бок, кра і на апы нец ца ў су бо ту. А вось за фран та мі пач не 

па сту паць ха лод ная па вет ра ная ма са. Ча ка ец ца па гар шэн не ўмоў на-

двор'я і па ні жэн не тэм пе ра тур на га фо ну. Уна чы па паў ноч ным за ха дзе 

кра і ны, ра ні цай і днём на боль шай част цы тэ ры то рыі прой дуць ка рот ка-

ча со выя даж джы. У дзён ны час па ўсхо дзе кра і ны мес ца мі пра гры мяць 

на валь ні цы. Ве цер паў днё вы з пе ра хо дам на за ход ні, уме ра ны, днём 

у асоб ных ра ё нах па ўсхо дзе кра і ны моц ны па ры віс ты. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра мі ні маль ная ўна чы бу дзе ад плюс 11 да плюс 16 гра ду саў, 

а мак сі маль ная ўдзень уста лю ец ца ў ме жах 14—19 цяп ла, толь кі ва 

ўсход ніх ра ё нах 20—27 гра ду саў са зна кам плюс.

Па вод ле ін фар ма цыі сі ноп ты каў, у ня дзе лю кра і на бу дзе зна хо-

дзіц ца пад уплы вам ха лод най і ня ўстой лі вай па вет ра най ма сы, якая 

па сту пае з Бал тый ска га мо ра. Ча ка ец ца ха лад на ва тае на двор'е. 

Уна чы пе ра важ на па ўсход няй па ло ве, днём мес ца мі па кра і не ка рот-

ка ча со выя даж джы. Ве цер за ход ні ўме ра ны, днём у асоб ных ра ё нах 

па паў ноч ным за ха дзе моц ны па ры віс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

бу дзе апус кац ца да 3—10 цяп ла, а днём скла дзе ад плюс 12 да плюс 

18 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ



ФактФакт  

ЛЬВОЎ КНІЖ НЫ ВІ ТАЕ БЕ ЛА РУСЬ!
Амаль ты дзень у га лоў ным го ра дзе За ход няй Укра і ны пра хо-

дзіць 25-ы фо рум вы даў цоў. Ра зам са бра лі ся кніж ні кі не толь кі 

з Укра і ны, але і з су сед ніх кра ін. І так са ма — з Бе ла ру сі.

Га лоў ная пля цоў ка для экс па зі цыі кніж ных на ві нак — Па лац Мас-

тац тваў па ву лі цы Ка пер ні ка, 17. У фо ру ме, які мож на лі чыць га лоў ным 

кніж ным кір ма шом Укра і ны, — сот ні прэ зен та цый, су стрэ чы з вя до мы мі 

пісь мен ні ка мі, кніж ны мі гра фі ка мі, вы даў ца мі. Прад стаў ні чая бе ла рус-

кая дэ ле га цыя на гэ тай прэ стыж най су стрэ чы кніж ні каў пра вя дзе шэ раг 

прэ зен та цый, па зна ё міць з роз ны мі на він ка мі ў кні га вы дан ні Бе ла ру сі. 

На ўмыс на да фо ру му па лі гра фіч ны кам бі нат імя Яку ба Ко ла са су поль на 

з вы да вец твам «Мас тац кая лі та ра ту ра» вы пус ці лі не вя ліч кую ан та ло-

гію паэ зіі За ход няй Укра і ны ў пе ра кла дзе на бе ла рус кую мо ву — «На 

арэ лях на тхнен ня». Гэ тым пра ек там ад кры ла ся но вая кніж ная се рыя — 

«Сяб ры на: паэ зія Укра і ны». Ся род тво раў, зме шча ных у кні зе, —

плён пра цы бе ла рус кіх пе ра клад чы каў роз ных па ка лен няў: Ула дзі мі ра 

Ка рат ке ві ча, Язэ па Се мя жо на, Ва сі ля Зу ён ка, Сяр гея Па ніз ні ка, Ула дзі-

мі ра Ма ру ка і шмат яшчэ ка го. Так са ма бе ла рус кія вы даў цы пры вез лі 

ў Львоў дзве кні гі вя до ма га су час на га ўкра ін ска га пра за іка Мі хай лы 

Сла баш піц ка га, вы да дзе ныя па-бе ла рус ку ў Вы да вец кім до ме «Звяз-

да». На бе ла рус кім стэн дзе — і кні га Та ра са Шаў чэн кі, якая ня даў на 

з'я ві ла ся ў вы да вец тве «Мас тац кая лі та ра ту ра».

Бе ла рус кія кні га вы даў цы спа дзя юц ца, што ўдзел у львоў скім кніж-

ным фо ру ме па спры яе больш шы ро кім ста сун кам па між пісь мен ні ка мі 

і вы да вец тва мі Бе ла ру сі і Укра і ны.

Сяр гей ШЫЧ КО.


