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Ка лі ня ма 
га то вых рэ цэп таў...

— Анд рэй Дзміт ры е віч, 

ці па дзя ля е це вы дум ку, 

што дып лом як трас та вы 

сер ты фі кат уні вер сі тэ та 

страч вае сваю знач насць? 

Аду ка цыя ро біц ца бес-

пе ра пын ным пра цэ сам, 

«кан струк та рам» з ве даў, 

якія ча ла век мо жа пе ра са-

браць, пры чым не ад ной чы 

за сваё жыц цё...

— Я так бы ра ды каль на 

пра абяс цэнь ван не дып ло-

ма ўсё ж не ка заў, бо ён усё 

роў на за ста ец ца важ най 

част кай бія гра фіі ча ла ве-

ка — і на ву ко вай, і пра фе сій-

най, не ад' ем ным склад ні кам 

парт фо ліа лю бо га пра фе сі я-

на ла. Нас заў сё ды ацэнь ва-

юць, усё мае сваё вы мя рэн-

не, у тым лі ку і ў аду ка цыі. 

Та му для ка гось ці заў сё ды 

бу дзе важ на, якую ВНУ ты 

скон чыў. Але на рын ку пра-

цы ад бы ва юц ца сур' ёз ныя 

зме ны, якіх нель га не за ўва-

жаць: у знеш нім ася род дзі 

яны больш імк лі выя, чым у 

сфе ры аду ка цыі. У сі лу сва-

ёй тра ды цый най кан сер ва-

тыў нас ці ўні вер сі тэт і шко ла, 

не толь кі ў нас, але і ўво гу ле 

ў све це, не заў сё ды за імі 

па спя ва юць.

Я, на прык лад, ве даю 

ІТ-кам па ніі, кі раў ні коў якіх 

у знач на боль шай сту пе ні 

ці ка віць, што ты ўме еш ра-

біць, і ў мен шай — які ў ця-

бе дып лом. Гэ та па куль не 

ма са вая прак ты ка ў Бе ла-

ру сі, але пэў ныя тэн дэн цыі 

ўжо пра соч ва юц ца. Свет 

па ска ра ец ца, ро біц ца стаў-

ка на вы со кую тэх на ла гіч-

насць, змя ня юц ца по гля ды 

ра бо та даў цы на тое, хто 

яму па трэб ны, мно гія пра-

фе сіі ады хо дзяць у мі ну лае. 

Па куль у нас у пры яры тэ це 

дып лом, але я не вы клю чаю, 

што праз 20—30 га доў бу дзе 

па-ін ша му. Да рэ чы, Марк 

Цу кер берг, адзін з за сна-

валь ні каў са май па пу ляр-

най са цы яль най сет кі, ска-

заў: «Фэй сбук» — шы коў ны 

во пыт, мне прос та па шан-

ца ва ла. Але я шка дую, што 

не да ву чыў ся ў ка ле джы, 

дзе та бе да юць больш, чым 

ты ве да еш. Там ты прос та 

атрым лі ва еш за да валь нен-

не, ад кры ва ючы свет...»

— А як ва ўмо вах ня вы-

зна ча нас ці, ка лі пра бу-

ду чы ню ма ла што вя до-

ма, мож на спра ек та ваць 

свой асо бас ны і кар' ер ны 

рост?

— Трэ ба зра зу мець, што 

ня ма га то вых рэ цэп таў і 

шаб ло наў. І чым да лей, 

тым бо лей не прад ка заль-

ным бу дзе на ша жыц цё. 

Та му ву чыць трэ ба не ча-

мусь ці кан крэт на му. Фі ло-

са фы ка жуць, што са мае 

са праўд нае ве дан не — гэ та 

ве дан не аб сва ім ня ве дан ні. 

І мы па він ны ву чыць сту дэн-

таў ба чыць воб ласць свай го 

ня ве дан ня, вы хо дзіць за ме-

жы стэ рэа ты паў, гля дзець 

на рэ чы з роз ных ба коў, 

ба чыць бу ды нак не толь кі з 

фа са да. Але ці мож на гля-

дзець на свет не стан дарт-

на і не шаб лон на, ка лі та бе 

транс лю юць стан дарт ную 

шаб лон ную ін фар ма цыю, 

упа ка ва ную і рас фа са ва-

ную па роз ных дыс цып лі-

нах і ву чэб ных пла нах? Гэ-

та пры во дзіць да та го, што 

з кож най га дзі най у ма ла до-

га ча ла ве ка з'яў ля ец ца ўсё 

больш га то вых ве даў. Нес ці 

сум ку ўсё ця жэй, але са мае 

крыўд нае, што, па куль гэ тыя 

ве ды яму транс лю юц ца, яны 

ўжо па спя ва юць са ста рэць.

Упэў не ны, што сту дэн там 

і школь ні кам трэ ба ву чыц-

ца не кан крэт ным ве дам, 

а ўмен ню ад кры ваць ся бе. 

І праз вы ву чэн не ся бе вы-

ву чаць знеш ні свет, а не 

на ад ва рот. Трэ ба вы яў ляць 

свае маг чы мас ці, ву чыц ца 

ста віць мэ ты. Каб па бу да-

ваць улас ную тра ек то рыю, 

ка лі ня ма дак лад ных арыен-

ці раў, трэ ба аба пі рац ца на 

свой па тэн цы ял, але для гэ-

та га яго трэ ба рас крыць.

Па трэб ны 
не «кла даў шчы кі», 
а ства раль ні кі

— Як вы лі чы це: лек цый-

ная фор ма за ня ткаў ся бе 

яшчэ не зжы ла? Наколькі 

правільна па да ваць ве ды 

на спо дач ку ў га то вым вы-

гля дзе? Мо жа, трэ ба пе ра-

хо дзіць да дыя ло гу?

— А ча му мы лі чым, што 

лек цыя па він на аба вяз ко ва 

пра хо дзіць у фор ме ма на ло-

гу? Ма на ла гіч насць ад маў-

ляе перш за ўсё са ма стой-

ны, твор чы ха рак тар спа-

сці жэн ня на ву чэн ца мі на ва-

коль на га све ту. Звы чай ная 

транс ля цыя ін фар ма цыі 

пра цуе на «склад», на пад-

рых тоў ку «кла даў шчы ка», 

а не на вы ха ван не ства-

раль ні ка свай го пос пеху. 

Вель мі цяж ка на ву чыць 

мыс ліць не стан дарт на, ка лі 

аду ка цый ны пра цэс звес ці 

да па ве дам лен ня шаб лон-

най ін фар ма цыі ў вы гля дзе 

пра віл, схем, кла сі фі ка цый, 

тэ а рэм і за ка на мер нас цяў. 

Пе ра да тач ны ха рак тар аду-

ка цыі, за сна ва ны на ін фар-

ма цый ным па ды хо дзе, пры-

во дзіць да та го, што сту дэнт 

на за ня тках іг рае па сіў ную 

ро лю, сле ду ю чы за ло гі кай 

вы клад чы ка. І тут ужо ўзні-

кае шэ раг пы тан няў. Ці заў-

сё ды тое, што нам да юць, 

мы бя ром? Ці заў сё ды тое, 

што ўзя лі, ста но віц ца на-

шым? І ка лі мы бя ром, ці 

заў сё ды пры мна жа ем?

У на шай рэ ча іс нас ці 

быць экі пі ра ва ным ве да мі 

яшчэ не азна чае ўмен ня іх 

пры мя ніць. Атры ма нае ад 

ін шых, як пра ві ла, страч ва-

ец ца. Ча му сту дэн ты час та 

ка жуць: «Зра зу меў я мно-

гае, але ні ча му не на ву-

чыў ся»? Каш тоў насць ве-

даў за ле жыць ад спо са бу 

атры ман ня, але сту дэн таў 

і на ву чэн цаў па збаў ля юць 

маг чы мас ці ўдзель ні чаць у 

кух ні па іх «пры га та ван ні». 

Сіс тэ ма транс ля цыі за га дзя 

пра віль най ін фар ма цыі не 

раз ві вае твор чы па ча так, які 

ёсць у кож ным з нас...

Вядома, лек цый ная фор-

ма за ня ткаў бу дзе транс-

фар ма вац ца, і ў на шым 

уні вер сі тэ це ўжо мно гія вы-

клад чы кі ад маў ля юц ца ад 

ма на ло гу. Ёсць вы клад чык 

і ёсць сту дэнт, на стаў нік і 

ву чань — і ад та го, як ар га-

ні за ва ны па між імі дыя лог, 

у вя лі кай сту пе ні за ле жыць 

кан чат ко вы вы нік.

— У мі ну лым го дзе ў 

БДУ быў ство ра ны між уні-

вер сі тэц кі пар тал «Крэ а-

тыў ная аду ка цыя: ме та-

да ло гія, змест, прак ты ка». 

Ці стаў ён пунк там рос ту 

для сіс тэ мы крэ а тыў най 

аду ка цыі?

— Мы ства ра лі ад кры тую 

ін тэр ак тыў ную ін тэр нэт-пля-

цоў ку з маг чы мас цю дыс тан-

цый на га ўдзе лу ў яе ра бо це 

ўсіх ах вот ных і на ладж ван ня 

дыя ло гу. Як я ўжо ка заў, для 

пад рых тоў кі су час ных спе-

цы я ліс таў, якія бу дуць за па-

тра ба ва ныя най маль ні ка мі, 

па тра бу ец ца пе ра ход ад 

ма на ла гіч на га ха рак та ру на-

ву чан ня да дыя ло гу, ін шая 

ме та да ло гія на ву чан ня, ка-

лі сту дэн та ву чаць не браць 

«чу жое», а ства раць улас ны 

аду ка цый ны пра дукт па кож-

най кан крэт най тэ ме. Я не 

ма гу ска заць, што кі ну тае ў 

зям лю зер не вы рас ла за год 

у буй ное дрэ ва, бы ло б на іў-

на мер ка ваць, што змя нен ні 

бу дуць ад бы вац ца з та кой 

хут ка сцю, але пэў ная част-

ка пе да го гаў па гля дзе ла на 

сваю дзей насць пад ін шым 

вуг лом.

Эў рыс тыч нае на ву чан не, 

на якое мы ро бім стаў ку, гэ-

та на ву чан не на асно ве дыя-

ло гу, якое рас кры вае вуч ня. 

Сту дэн ту пра па ну ец ца не 

ўзяць на пра мую і за сво іць 

да сяг нен ні ча ла вец тва, а вы-

ву чаць аб' ек ты рэ ча іс нас ці 

(пры ро ды, тэх ні кі, куль ту ры, 

на ву кі) са ма стой на, па пра-

па на ва ным пе да го гам ал-

га рыт ме. Най важ ней шым 

эле мен там эў рыс тыч на га 

на ву чан ня вы сту пае ад кры-

тае за дан не, на якое ў кож-

на га мо жа быць свой ад каз 

і якое рас кры вае ўнут ра ны 

па тэн цы ял на ву чэн ца, ма ты-

вуе яго на по шу кі. Функ цыі 

вы клад чы ка/на стаў ні ка пры 

гэ тым так са ма змя ня юц ца: 

ён не дае ве ды, а ар га ні-

зоў вае іх по шук. На дру гім 

эта пе сваё су па стаў ля ец ца 

з чу жым — на за па ша ны мі 

ча ла вец твам ве да мі ў рам-

ках пэў най ву чэб най тэ мы. 

У вы ні ку сту дэнт здзяйс няе 

ўлас ныя ад крыц ці, спаз нае 

ся бе... У дыя ла гіч нас ці на-

ву чан ня за кла дзе на маг-

чы масць аса біс та га рос ту 

для сту дэн та ці школь ніка: 

апош ні ву чыц ца ста віць 

улас ныя мэ ты, су па стаў ляць, 

ана лі за ваць, дыс ку та ваць, 

раз ві вае свае крэ а тыў ныя 

якас ці, ства рае ўлас ны аду-

ка цый ны пра дукт... І пы тан ні 

ён за дае ўжо не ін фар ма-

цый на га пла на, а аб' ём ныя, 

якія вы хо дзяць за ме жы ад-

на го прад ме та, у яго фар мі-

ру ец ца цэ лас насць све ту.

Пар тал — гэ та люс тэр ка 

дзей нас ці на шых пе да го гаў. 

На ім раз мя шча юц ца і пра-

вод зяц ца ў ан лайн-рэ жы-

ме тэ ма тыч ныя ве бі на ры, 

круг лыя ста лы, се мі на ры і 

кан фе рэн цыі, дыс ку сіі, аб-

мяр коў ва юц ца аду ка цый-

ныя стан дар ты, ву чэб ныя 

пра гра мы, тэх на ло гіі на ву-

чан ня.

Усе рас пра цоў кі вы клад-

чы каў БДУ ў сфе ры крэ а тыў-

най аду ка цыі рэа лі зу юц ца ў 

на ву чаль ным пра цэ се. Пра-

ве дзе на ўжо звыш 80 эў рыс-

тыч ных за ня ткаў і ка ля 60 ін-

тэр нэт-за ня ткаў, якія ары ен-

та ва ныя на фар мі ра ван не 

асо бы сту дэн та, ву чаць яго 

пра віль на ста віць мэ ты, су-

па стаў ляць, ана лі за ваць і 

ства ра юць умо вы для са ма-

рэа лі за цыі. На пар та ле мож-

на знай сці ме та дыч ныя рас-

пра цоў кі вы клад чы каў БДУ, 

апі сан не іх май стар-кла саў, 

ві дэа прэ зен та цыі пе ра да-

во га пе да га гіч на га во пы ту, 

на ву ко ва-ме та дыч ныя ар ты-

ку лы вы клад чы каў па ак ту-

аль ных праб ле мах раз віц ця 

ўні вер сі тэц кай аду ка цыі.

Фі нан сы 
і псі ха ло гія

— Анд рэй Дзміт ры е-

віч, ад на з за дач, якую вы 

ста ві лі пе рад са бой пас ля 

пры зна чэн ня на па са ду 

рэк та ра БДУ, — ама ла-

джэн не кад ра ва га скла-

ду. Ска жы це, а ці лёг ка 

ма ла до му ву чо на му зра-

біць кар' е ру ў БДУ? На-

прык лад, стаць дэ ка нам 

фа куль тэ та ці за гад чы кам 

ка фед ры?

— У БДУ сён ня пра цу-

юць больш як 2700 вы клад-

чы каў. Я лі чу, што га лоў нае 

ўсё ж та кі не ўзрост, а га-

тоў насць да пе ра мен. І для 

мя не важ на, каб на кі ру ю-

чую па са ду прый шоў той, 

хто хо ча пе ра мен. У гэ та га 

ча ла ве ка га раць во чы, ёсць 

свая стра тэ гія, ба чан не, што 

мож на зра біць на ма лень кай 

ка фед ры (а іх у нас 154), каб 

рэа лі за ваць стра тэ гіч ныя мэ-

ты ўні вер сі тэ та. Мо жа быць, 

ён менш ве дае, чым той, хто 

шмат ве дае, але не хо ча да-

лей ша га пра грэ сіў на га ру ху. 

Ка лі апе ры ра ваць ліч ба мі, 

то кож ны чац вёр ты за гад-

чык ка фед ры ў нас змя ніў-

ся. Ся рэд ні ўзрост но вых 

за гад чы каў — 44 га ды. 

І пры клад на кож ны трэ ці 

дэ кан у нас так са ма но вы. 

Іх ся рэд ні ўзрост — 39 га-

доў. Ама ла дзі ла ся так са-

ма пры клад на 50 пра цэн-

таў пра рэк тар ска га кор пу-

са. Ся рэд ні ўзрост но вых 

пра рэк та раў — 47 га доў. 

На прык лад, наш пра рэк-

тар па ву чэб най ра бо це і 

ін тэр на цы я на лі за цыі аду-

ка цыі аба ра ніў док тар скую 

ў 36 га доў. Я лі чу, што гэ та 

доб ры прык лад для ін шых. 

Но ва му дэ ка ну геа гра фіч на-

га фа куль тэ та — 38 га доў, 

фі зіч на га — 37 га доў. Гэ та 

лю дзі не з ву лі цы — яны 

вы рас лі і сфар мі ра ва лі ся як 

пра фе сі я на лы на сва ім фа-

куль тэ це.

— Вы ўка ра ні лі ме ха-

нізм рэй тын га вай апла ты 

пра цы ўсіх ка тэ го рый су-

пра цоў ні каў уні вер сі тэ та. 

Як ка лек тыў па ста віў ся да 

гэ та га но ва ўвя дзен ня?

— Спа дзя ю ся, з ра зу мен-

нем. Аб мер ка ван не ў пра-

цоў ных ка лек ты вах доў жы-

ла ся больш як ча ты ры ме-

ся цы, мы шмат дыс ку та ва лі, 

улі чы лі кож ны го лас. Па вы-

ні ках рэй тын га вых ацэ нак, 

вы стаў ле ных за 2018 год, 

што ме сяч ная да дат ко вая 

прэ мія бы ла пры зна ча на 

30 пра цэн там вы клад чы каў 

БДУ.

У рэй тын га вай сіс тэ-

ме вы ні кі ацэнь ва юц ца па 

аб'ек тыў ных кры тэ ры ях, 

якія ад люст роў ва юць ву чэб-

на-ме та дыч ную, на ву ко вую, 

ар га ні за цый ную і вы ха ваў-

чую ра бо ту вы клад чы каў. 

Тэх ніч ная ўні каль насць рэй-

тын гу пра фе сар ска-выклад-

чыц ка га скла ду за клю ча ец-

ца ў поў най аў та ма ты за цыі 

пра цэ саў вы стаў лен ня рэй-

тын га вай ацэн кі, раз лі ку і 

пры зна чэн ня прэ мій. Гэ та 

да зва ляе мі ні мі за ваць суб'-

ек тыў ны фак тар пры ана лі-

зе па каз чы каў эфек тыў нас ці 

ра бо ты вы клад чы каў.

Унут ры ўні вер сі тэц кі рэй-

тынг па спры яў та му, што 

мно гія су пра цоў ні кі ця пер 

за да юць пы тан ні на кшталт 

«Якія па ра мет ры мне трэ-

ба за крыць, паб пад няц ца ў 

рэй тын гу?..». І спра ва тут не 

толь кі ў фі нан сах, але і ў псі-

ха ло гіі. А мы, між ін шым, ба-

чым, што на ват для та го, каб 

нам утры мац ца ў двух пра-

цэн тах най леп шых уні вер сі-

тэ таў све ту, трэ ба, каб кож ны 

су пра цоў нік з на ву ко вай сту-

пен ню за год пад рых та ваў і 

апуб лі ка ваў свой ар ты кул у 

прэ стыж ным на ву ко вым вы-

дан ні. Праз рэа лі за цыю кад-

ра вай па лі ты кі мы ма ем уні-

каль ныя і для БДУ, і для ўсёй 

кра і ны вы ні кі ў на ву ко вай 

дзей нас ці. Ле тась ва ўні вер-

сі тэ це бы лі аба ро не ны і за-

цвер джа ны 71 кан ды дац кая 

ды сер та цыя і 8 док тар скіх.

І ха чу да даць, што ў нас 

не бы ло ні вод най скар гі 

ў апе ля цый ную ка мі сію 

ва ўні вер сі тэ це, зна чыць, 

ін стру мен ты вы мя рэн ня 

эфек тыў нас ці дзей нас ці вы-

клад чы каў пра цу юць. Ка лі 

ра бот нік не за да во ле ны на-

лі ча ны мі яму ба ла мі, ён мае 

пра ва пра гэ та за явіць.

— А ці мо жа це вы з 

упэў не нас цю ска заць, што 

ве да е це, як па ві нен раз ві-

вац ца вя ду чы на цы я наль-

ны ўні вер сі тэт? Вам вя до-

мыя рэ цэп ты пос пе ху?

— Трэ ба ства рыць та кія 

ўмо вы, каб кож ны змог рэа-

лі за ваць свой па тэн цы ял 

і гэ та ме ла б ку му ля тыў ны 

эфект для ўся го ўні вер сі тэ та. 

Вось са мая га лоў ная ўмо ва. 

Стра тэ гія БДУ рас пра ца ва на 

толь кі на тры га ды, пла на-

ваць да лей сэн су ня ма, бо 

свет змя ня ец ца вель мі хут ка. 

Мы ра зу ме ем, што ўвай сці ў 

1 пра цэнт най леп шых ВНУ 

(пер шыя тры сот ні) над звы-

чай скла да на. На су свет ным 

аду ка цый ным рын ку раз гар-

ну ла ся рэ аль ная вай на за 

да мі на ван не, за пра ва ўплы-

ву, амаль як у спор це. І рэй-

тынгі — гэ та пэў ная ма ні пу-

ля цыя. Я ве даю ўні вер сі тэ ты, 

якія не зай ма юць вы со кія па-

зі цыі ў су свет ных рэй тын гах, 

та му што не ад па вя да юць 

за ход нім шаб ло нам, але яны 

пра цу юць на най вы шэй шым 

уз роў ні. Рэ пу та цыя ВНУ — 

гэ та ін дуст рыя. У ця бе ўклад-

ва юць гро шы, і ты зай ма еш 

вы со кія па зі цыі ў рэй тын гу. 

А чым вы шэй твая па зі цыя, 

тым больш гро шай у ця бе 

ўклад ва юць. Пер шая трой ка 

і пер шая сот ня ВНУ амаль не 

змя ня юц ца. Лю бо га на віч ка 

тут жа па чы на юць «вы піх-

ваць». Кры тэ рыі ці «пра ві лы 

гуль ні» змя ня юц ца кож ны 

год. Мож на, ка неш не, мах-

нуць на іх ру кой, але мож на 

раз гля даць рэй тын гі, як ней кі 

ма як: у якім на прам ку нам 

ру хац ца, як раз ві ваць уні-

вер сі тэц кую на ву ку, як рас-

стаў ляць ак цэн ты ў рабоце? 

Пуб лі ка цый ная ак тыў насць 

на шых ву чо ных — вель мі 

важ ны па каз чык у рэй тын-

гах. Зна чыць, бу дзем яе 

сты му ля ваць. Для фар мі ра-

ван ня імі джу ўні вер сі тэ та, 

яго ака дэ міч най рэ пу та цыі 

пры сут насць у рэй тын гах, 

за які мі со чыць су свет ная 

су поль насць, усё ж та кі важ-

ная. Га лоў нае — не ста яць 

на мес цы...

Гу тар ку вя ла 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Поў ны тэкст ін тэр в'ю 

шу кай це на пар та ле 

zvіаzdа.bу

«Сту дэн таў трэ ба за дзей ні чаць 
у кух ні па «пры га та ван ні» ве даў»

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Анд рэй КА РОЛЬ: «Вель мі цяж ка на ву чыць сту дэн та мыс ліць 
не стан дарт на...»
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«Ве даю ІТ-кам па ніі, 
кі раў ні коў якіх у знач на 
боль шай сту пе ні 
ці ка віць, што ты ўме еш 
ра біць, і ў мен шай — 
які ў ця бе дып лом. 
Гэ та па куль не ма са вая 
прак ты ка ў Бе ла ру сі, 
але пэў ныя тэн дэн цыі 
ўжо пра соч ва юц ца».


