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Зла маць шаб ло ны
— Су час нае гра мад ства дык-

туе свае пра ві лы: сён ня най больш 

кан ку рэн та здоль ны і па спя хо вы 

той, хто ва ло дае прад пры маль-

нас цю і вы со кі мі ка му ні ка тыў ны мі 

на вы ка мі, — дзе ліц ца сва і мі дум-

ка мі адзін з аў та раў пра ек та, на-

чаль нік упраў лен ня ка ар ды на-

цыі ста жы ро вак і між на род на га 

су пра цоў ніц тва МГІ РА Тэ рэ са 

МЯТ ЛІЦ КАЯ. — Шко ла па він на 

вы хоў ваць у вуч нях та кія якас ці, 

як умен не быць ма біль ным у эка-

на міч ным ася род дзі, га тоў насць да 

ры зы кі, зме ны пра фе сіі, прад пры-

маль насць. Ка рыс ная ак тыў насць 

на ву чэн ца — га лоў ны кры тэ рый 

ацэн кі яго па спя хо вас ці. Пра цэс 

фар мі ра ван ня эка на міч най аду-

ка ва нас ці і прад пры маль нас ці бу-

дзе пра хо дзіць больш поў на, ка лі 

зной дзе сваё ад люст ра ван не ў 

агуль на аду ка цый ным пра цэ се. 

А бес сіс тэм ны, эпі за дыч ны, кроп-

 ка вы ха рак тар атры ман ня эка на-

міч ных ве даў ка рыс ці не пры ня се. 

Наш пра ект мож на раз гля даць як 

іна ва цыю, вы клі ка ную па трэ ба мі 

рын ку. Яго мэ та — раз віц цё прад-

пры маль нас ці ў на ву чэн цаў і пе-

да га гіч ных ра бот ні каў ста ліч ных 

уста ноў аду ка цыі. Да рэ чы, на ву ко-

вым кан суль тан там пра ек та вы сту-

піў стар шы ня Прэ зі ды у ма Рэс пуб-

лі кан скай кан фе дэ ра цыі прад пры-

маль ніц тва Ула дзі мір Ка ра гін.

— Прад пры маль ніц тва і аду ка-

цый ны пра цэс: да апош ня га ча су 

гэ тыя па няц ці па да ва лі ся ўза е ма-

вы клю чаль ны мі, — раз ва жае на-

ву ко вы кі раў нік пра ек та, док тар 

пе да га гіч ных на вук, пра фе сар 

ка фед ры агуль най і пра фе сій-

най пе да го гі кі Рэс пуб лі кан ска га 

ін сты ту та пра фе сій най аду ка цыі 

Вік тар НА ВУМ ЧЫК. — З ча соў 

Яна Ка мен ска га шко ла пра цуе 

як га дзін нік, у ёй усё прад ка за на 

і прад вы зна ча на на га ды на пе-

рад. І ка лі ска за на ад сту піць дзве 

кле тач кі, гэ та зна чыць, што толь кі 

дзве. А ў рэ ча іс нас ці жыц цё на поў-

не на сі ту а цы я мі ня вы зна ча нас ці, 

якія пра ду гледж ва юць са ма стой-

ны ад каз ны вы бар. Прад пры маль-

насць вы хо дзіць за ме жы дзвюх 

кле та чак. Яна раз бу рае стэ рэа-

ты пы... «Прад пры маль ніц тва ёсць 

ства раль нае раз бу рэн не», — ка-

заў вя до мы эка на міст, па лі то лаг, 

са цы ё лаг і гіс то рык эка на міч най

дум кі Іо зеф Шум пе тэр. Іна ва цыі — 

кры ні ца пра грэ су — заў сё ды

пры вод зяць да ад мі ра ння ста ро-

га. Та му, ка лі мы ўно сім у на шы

шко лы дух прад пры маль ніц тва, 

мы ўно сім ту ды ства раль нае раз-

бу рэн не.

«Прад пры маль ніц тва — гэ та 

по шук маг чы мас цяў за ме жа мі рэ-

сур саў, што ма юц ца на сён няш ні 

дзень», — ка заў за слу жа ны пра-

фе сар Гар вард ска га ўні вер сі тэ та, 

«леў» Гар вард скай біз нес-шко лы 

Го вард Сты вен сан. І з яго дум кай 

цяж ка не па га дзіц ца. На ша шко ла 

на ву чае ўся му, толь кі не ву чыць 

ву чыц ца. Дзе ці не лю бяць ву чыц-

ца, і су праць стаян не «ву чань — 

на стаў нік» транс фар му ец ца ў 

ВНУ у су праць ста ян не «вы клад-

чык — сту дэнт». Ма ла дыя лю дзі, 

якія ма юць пад пра цоў ку, ад да юць 

пе ра ва гу за раб лян ню гро шай, а не 

на вед ван ню лек цый. Яны ве да юць, 

што ста лі ў чар гу па дып лом. Але 

ці ста нуць яны раз бу раль ні ка мі 

стэ рэа ты паў? Ду маю, што ні ко-

лі... Бу дуць звы чай ны мі чы ноў-

ні ка мі ці офіс ным планк то нам 

і бу дуць скар дзіц ца на жыц цё, 

маў ляў, за ро бак іх не за да валь-

няе. А ці на ву чы лі ся вы пра ца ваць 

над са бой? Ці на ву чы лі ся ду маць 

так, як ду ма юць прад пры маль ні кі? 

Ці шу ка лі вы сваю ні шу? Пры чым 

гэ та ні ша па він на быць ка рыс най 

не толь кі для ця бе ад на го, а са цы-

яль на ка рыс най... За раз мы спра-

бу ем ука ра ніць у шко лу азы эка-

но мі кі, але ці доб ра гэ та? Пра фе-

сі я нал ве дае, а ды ле тант — шу кае 

і сам ства рае... Ка лі ў Эй нштэй на 

па ці ка ві лі ся, як ён ад крыў сваю тэ о -

рыю ад нос нас ці, той шчы ра ад ка-

заў, што прос та не ве даў, што гэ та 

не маг чы ма...

На дум ку Вік та ра На вум чы ка, 

дзе ці — най леп шыя ды ле тан ты, 

та му што, не ма ю чы па трэб ных ве-

даў, яны ня рэд ка ро бяць ад крыц ці, 

якія здзіў ля юць пра фе сі я на лаў. Не 

ўсе ве да юць, што важ ныя ад крыц-

ці ў мно гіх на ву ках ро бяць не толь кі 

пра фе сі я на лы, але і ды ле тан ты.

— Па мыл кі ро бяць усе. А вось 

умен не і вы праў ляць свае па-

мыл кі — якасць, улас ці вая прад-

пры маль ні кам, — пад крэс лі вае 

пра фе сар. — Жыц цё ва кол нас 

шмат ба ко вае і не прад ка заль нае, 

а шко ла хо ча ўсё рас клас ці па 

па лі чках, усё рас тлу ма чыць. Мы 

ўво гу ле ўва хо дзім у свет та таль-

най не прад ка заль нас ці, дзе бу дуць 

за па тра ба ва ныя та кія пра фе сій-

ныя прад пры маль ніц кія якас ці, як 

умен не ла ві ра ваць, пры чым не 

прос та ла ві ра ваць, а вы жы ваць і 

цяг нуць за са бой усю цы ві лі за цыю, 

вы во дзіць яе на но вы ўзро вень. 

Ка лі ёсць ма ра, ёсць і рух на пе-

рад. На вош та вам гро шы, ка лі ў

вас ня ма ма ры?

Уво гу ле прад пры маль ніц тва 

не з'яў ля ец ца пра фе сі яй, яно мо-

жа пра явіц ца ў рам ках лю бой з 

іх. За ня так на ву кай — гэ та ін тэ-

ле кту аль нае прад пры маль ніц тва: 

яму ўлас ці выя ін тэ ле кту аль ная 

бяс страш насць, ін фар ма цый ная 

аду ка ва насць, якая пра яў ля ец ца 

ў здоль нас ці хут ка зна хо дзіць і 

апра цоў ваць ін фар ма цыю, цярп-

лі васць да ін фар ма цый на га ліш ку 

і ма ты ва цыя да вы твор час ці но-

вых ве даў. Лю бы на ву ко вец ёсць 

прад пры маль нік, па коль кі ён шу-

кае ін тэ ле кту аль ныя ра шэн ні, якія 

вы хо дзяць за рам кі ўяў лен няў, 

нор маў і пра ві лаў, што скла лі ся ў 

гра мад стве.

Ве да еш сам — 
па дзя лі ся!

— Ня ма ні я кіх су мнен няў, што 

пад трым ка вуч нёў скіх біз нес-

кам па ній — най леп шы спо саб 

вы ха ваць па ка лен не, якое бу дзе 

ва ло даць клю ча вы мі са цы яль-

на-эка на міч ны мі кам пе тэн цы я мі і 

псі ха ла гіч най га тоў нас цю для по-

шу ку свай го мес ца на рын ку пра-

цы. Але прак ты ка па каз вае, што 

ра бо та над біз нес-пра ек там па тра-

буе не толь кі са цы яль най іні цы я-

ты вы, але так са ма і пра фе сій ных 

ве даў для рас пра цоў кі пра ек та. 

На жаль, іс нуе ма ла лі та ра ту ры, 

якая да па маг ла б пе да га гіч ным ка-

лек ты вам і ўдзель ні кам вуч нёў скіх 

біз нес-кам па ній пра віль на рас-

пра ца ваць пра ект, — кан ста туе 

да цэнт ка фед ры эка на міч най 

са цы я ло гіі Ін сты ту та са цы яль-

на-гу ма ні тар най аду ка цыі БДЭУ, 

кан ды дат са цы я ла гіч ных на вук 

Га лі на БЯ ДУ ЛІ НА. — У БДЭУ пры 

пад трым цы кан са лтын га вай уста-

но вы «Са цы яль ныя тэх на ло гіі біз-

не су» быў ство ра ны да па мож нік 

«Сту дэнц кае біз нес-цью тар ства 

для раз віц ця прад пры маль нас ці 

і на ву чан ня школь ні каў ас но вам 

прад пры маль ніц тва». Ён раз лі-

ча ны на вы клад чы каў і сту дэн таў 

эка на міч ных ВНУ, якія пад трым-

лі ва юць удзель ні каў вуч нёў скіх 

біз нес-кам па ній, і не толь кі на іх. 

У рам ках між на род на га пра ек та 

ў БДЭУ быў ство ра ны ва лан цёр-

скі клуб сту дэн таў-на стаў ні каў 

«Біз нес-цью тар». Цью та ры — 

гэ та сту дэн ты стар шых кур саў, 

якія вы яз джа юць у роз ныя рэ гі ё-

ны, каб па дзя ліц ца сва і мі ве да мі... 

Але і для іх гэ та так са ма ўні каль ны 

до свед раз віц ця як пра фе сій ных 

кам пе тэн цый, так і між аса бо ва га 

ўза е ма дзе ян ня.

Во сен ню мі ну ла га го да ад быў ся 

злёт ма ла дых са цы яль ных на ва та-

раў «Пра ект ны ма ра фон», пад час 

яко га прай шоў кон курс стар та паў 

школь ных біз нес-кам па ній. Да-

рэ чы, за ўва жа на, што най больш 

па спя хо ва пра цу юць вуч нёў скія 

біз нес-кам па ніі, раз ме шча ныя ў 

сель скай мяс цо вас ці...

Ці ка ва, што ў боль шас ці пе да го-

гаў прад пры маль ніц тва аса цы ю ец-

ца з ідэ яй, улас най спра вай (70 %) 

і пры быт кам, гра шы ма (55 %). 

Апы та ныя ўпэў не ныя, што прад-

пры маль насць мож на раз віць, 

але па він ны быць за дат кі (80 %), 

і толь кі не ка то рыя лі чаць яе пры-

ро джа най якас цю (10 %). Столь-

кі ж рэ спан дэн таў ап ты міс тыч на 

сцвяр джа юць, што, уз бро іў шыся 

па трэб ны мі ве да мі, мож на раз віць 

прад пры маль насць у кож на га ча-

ла ве ка. Пры гэ тым 80 % пе да го-

гаў пе ра ка на ныя ў не аб ход нас-

ці на ву чан ня дзя цей і пад лет каў 

ас но вам прад пры маль ніц тва.

Псі ха ла гіч ны парт рэт прад пры-

маль ні ка ўжо даў но з'яў ля ец ца 

ад ной з са мых па пу ляр ных тэм. 

Час та ўчын кі не па шаб ло не да-

зва ля юць атры маць кан ку рэнт ную 

пе ра ва гу. Не ка то рыя вя лі кія прад-

пры маль ні кі, якія па кі ну лі свой 

след у гіс то рыі, вы зна чы лі сваю 

ідэю ін ту і тыў на. Яны змаг лі прад-

ба чыць, што ме на ві та па тра бу ец ца 

лю дзям сён ня ці што спат рэ біц ца 

ім у най блі жэй шай бу ду чы ні.

Трэ ба мець сме ласць для та го, 

каб ду маць па-но ва му, а так са ма 

муж насць, каб быць га то вым да 

вы клі каў і ўмець да іх адап та вац ца. 

Умен не пе ра ўтва раць ідэі ў дзе-

ян ні — клю ча вая кам пе тэн цыя 

прад пры маль нас ці. Кан цэнт ра-

цыя ўва гі на вы ра шэн ні праб ле мы, 

а не на по шу ку ві ноў ні каў так са ма 

з'яў ля ец ца не ма ла важ най якас цю 

доб ра га прад пры маль ні ка. Да ха-

рак та рыс тык, якія да па ма га юць 

да сяг нуць пос пе ху, псі хо ла гі ад-

но сяць лі дар ства, га тоў насць ры-

зы ка ваць, умен не ка му ні ка ваць, 

схіль насць да маў ляц ца, упэў не-

насць у са бе, эн ту зі язм, прак тыч-

насць, крэ а тыў насць, аван ту рызм, 

га тоў насць дзей ні чаць ва ўмо вах 

ня вы зна ча нас ці, мэ та на кі ра ва-

насць, ана лі тыч ны склад ро зу му, 

зда ро вы не да вер, здоль насць да 

стра тэ гіч на га пла на ван ня, імк нен-

не да са ма на ву чан ня і ін шыя.

Ства рыць 
сваю спра ву

Пра ект па раз віц ці ў на ву чэн цаў 

прад пры маль нас ці, які стар та ваў 

ле тась, раз лі ча ны да 2020 го да. 

У Мін скім га рад скім ін сты ту це раз-

 віц ця аду ка цыі ўжо рас пра ца ва ны 

пра ект пра гра мы фа куль та тыў-

ных за ня ткаў па фар мі ра ван ні ў 

школь ні каў асноў дзе ла вой куль-

ту ры — для вуч няў з пер ша га па 

адзі нац ца ты кла сы: для па чат ко-

вай шко лы — больш азна ям лен чы 

ву чэб ны ма тэ ры ял, а для ста рэй-

шых — з глы бо кім прак тыч ным 

ас пек там.

— У вы ні ку вы ву чэн ня дыс цып-

лі ны школь ні кі атры ма юць прак-

тыч ныя на вы кі па ад крыц ці ўлас-

най спра вы, ра шэн ні за дач у бя гу-

чай прад пры маль ніц кай дзей нас ці, 

по шу ку но вых ідэй і рэ сур саў для 

раз віц ця біз не су, — тлу ма чыць аў-

тар пра гра мы Тэ рэ са Мят ліц кая. — 

Фа куль та тыў ны курс раз лі ча ны на 

36 га дзін у 1—9 кла сах і на 72 га-

дзі ны — у 10—11 кла сах і скі ра ва-

ны на фар мі ра ван не ў на ву чэн цаў 

прад пры маль ніц кай кам пе тэнт нас-

ці — пад гэ тым сло ва злу чэн нем

ра зу ме юць ма дэль па во дзі н,

якая да па ма гае па спя хо ва вы ра-

шаць пэў ную біз нес-за да чу і пры 

гэ тым да ся гаць знач ных вы ні каў.

Пла ну ец ца ў рам ках пра ек та 

ства рыць ва ўста но вах аду ка цыі 

клу бы юных прад пры маль ні каў і 

ар га ні за ваць іх сет ка вае ўза е ма-

дзе ян не з Бе ла рус кай кан фе дэ-

ра цы яй прад пры маль ні каў. Ад на 

з уста ноў аду ка цыі — удзель ні каў 

пра ек та, якая ва ло дае су час най 

ма тэ ры яль на-тэх ніч най і ін тэ ле кту-

аль най ба зай, на за па ша ным во пы-

там у рам ках пра ект най дзей нас ці, 

ста не га рад скім рэ сурс ным цэнт-

рам па фар мі ра ван ні прад пры-

маль нас ці і ары ен та цыі вы пуск ні-

коў на раз віц цё зга да най кам пе-

тэн цыі. Бу дуць рас пра цоў вац ца і 

пра во дзіц ца дзе ла выя гуль ні, са-

цы яль ныя прак ты кі, пра фе сій ныя 

про бы, роз на га ўзроў ню чэм пі я на-

ты па гуль ні «Біз нес бол».

Прад пры маль насць — не пе-

рад умо ва для фар мі ра ван ня ар міі 

прад пры маль ні каў. Але вы ву чэн не 

прад пры маль ніц тва ў шко ле — 

вы дат ная праф ары ен та цыя, 

па коль кі гэ ты во пыт мо жа стаць 

стар та вай пля цоў кай для да лей-

ша га пра фе сій на га раз віц ця яе 

вы пуск ні ка...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

НА ВОШ ТА ВАМ ГРО ШЫ, 
КА ЛІ Ў ВАС НЯ МА МА РЫ?

Як умен не ўва саб ляць ідэі ў дзе ян ні мо жа пад рых та ваць да да рос ла га жыц ця

Іна ва цыі ў аду ка цыіІна ва цыі ў аду ка цыі

Кот Мат рос кін з дзі ця ча га мульт філь ма (прык лад эка ном на га 

і ашчад на га гас па да ра) — пер са наж, які па лю біў ся мно гім. 

Ну хто не па мя тае ле ген дар ных фраз гэ та га ге роя: 

«Я са сва ёй Мур кай ні за што не рас ста ну ся. Я і так быў 

шчас лі вы, а ця пер удвая шчас лі вей шым ста ну, та му што 

ў мя не ця пер дзве ка ро вы ёсць», «Ша рык, па кві тан цыі ка ро ва 

ру дая ад на... Бра лі мы яе ад ну па кві тан цыі. Зна чыць, і зда ваць 

бу дзем ад ну, каб не па ру шаць спра ва здач нас ці», «А я ні чо га 

не бу ду. Я эка но міць бу ду». Мож на пры га даць яшчэ ад на го 

муль цяш на га ге роя Скру джа Мак Да ка, які па ста ян на вы кла даў 

азы біз не су сва ім пля мен ні кам. Ці ка ва, а на коль кі рэ аль на 

вы ха ваць бу ду ча га біз нес ме на яшчэ за школь най пар тай? 

Аў та ры пра ек та «Раз віц цё прад пры маль нас ці як ад ной 

з клю ча вых кам пе тэн цый на эта пе да про філь най пад рых тоў кі» 

ўпэў не ны, што за клас ці ад па вед ны пад му рак цал кам маг чы ма. 

У рам ках рэс пуб лі кан скай на ву ко ва-прак тыч най кан фе рэн цыі, 

што прай шла ў сце нах Мінск ага га рад ско га ін сты ту та раз віц ця 

аду ка цыі (МГІ РА), аб мер ка ва лі іна ва цый ныя па ды хо ды 

па фар мі ра ван ні прад пры маль ніц кіх кам пе тэн цый 

у ма ла дзёж ным ася род ку.

«Прад пры маль насць 
вы хо дзіць за ме жы дзвюх 
кле та чак. Яна раз бу рае 
стэ рэа ты пы...»

Трэ ба мець сме ласць 
для та го, каб ду маць 
па-но ва му.

80 % пе да го гаў пе ра ка на ныя 
ў не аб ход нас ці на ву чан ня 
дзя цей і пад лет каў ас но вам 
прад пры маль ніц тва.


