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У ПЕР ШЫ КЛАС 
ЦІ ЗНОЎ У СА ДОК?

«За да ча сён няш ня га фо ру му — 

аб' ек тыў на аца ніць іс ну ю чыя маг-

чы мас ці і рэ сур сы для ўдас ка на-

лен ня аду ка цый на га пра цэ су», — 

пад крэс лі ла ў сва ім вы ступ лен ні 

стар шы ня ка мі тэ та па аду ка цыі 

Мін гар вы кан ка ма Ма рыя КІН-

ДЗІ РЭН КА.

Сён ня ў Мін ску функ цы я нуе 

больш як 755 уста ноў аду ка цыі 

ўсіх ты паў. Іх сет ка пра цяг вае пры-

рас таць ра зам з раз віц цём го ра-

да. У 2017 го дзе ў ста лі цы бы лі 

ад кры ты ча ты ры дзі ця чыя сад кі 

і ад на ся рэд няя шко ла. Сё ле та 

за пла на ва ны ўвод яшчэ пя ці да-

школь ных уста ноў і ад ной шко лы 

на 1020 мес цаў. Але тэм пы жыл-

лё ва га бу даў ніц тва па-ра ней ша му 

апе рад жа юць раз віц цё аду ка цый-

най інф ра струк ту ры.

— Не каль кі га доў та му мы пра-

па ноў ва лі вы ра шаць праб ле му 

за бес пя чэн ня мес ца мі ў сад ках 

«кро ка вай да ступ нас ці» за кошт 

па ве лі чэн ня пра ект най ма гут-

нас ці ўста ноў, якія бу ду юц ца. На 

жаль, у Мін ску гэ тая ідэя па куль 

не знай шла ўва саб лен ня, ня гле-

дзя чы на тое, што бы ла пра ве-

дзе на вя ліз ная ар га ні за цый ная 

ра бо та, — кан ста та ва ла Ма рыя 

Кін дзі рэн ка. — За тое яна бы ла 

рэа лі за ва ная ў ад ным з рэ гі ё наў, і 

ўжо ў ве рас ні бя гу ча га го да ў Брэс-

це бу дзе ад кры ты дзі ця чы са док, 

раз лі ча ны на 350 мес цаў.

За кошт ма бі лі за цыі ўнут ра ных 

рэ зер ваў — вы ва ду пер шых кла-

саў у шко лы і ад наў лен ня функ цы-

я наль на га пры зна чэн ня гру па вых 

па мяш кан няў — у мі ну лым на ву-

чаль ным го дзе ў дзі ця чых сад ках 

Мін ска бы лі за бяс пе ча ны мес ца мі 

да дат ко ва 1220 дзя цей. З пэў най 

до ляй асця рож нас ці мож на ка заць 

аб тым, што васт ры ня праб ле мы 

за бес пя чэн ня мес ца мі ва ўста но-

вах да школь най аду ка цыі па сту-

по ва па ча ла змян шац ца. Акра мя 

та го, упер шы ню за апош нія тры 

га ды ся рэд няя ўкам плек та ва насць 

дзі ця чых сад коў пе ра ста ла па вя-

ліч вац ца.

Сур' ёз най праб ле май для го ра-

да з'яў ля ец ца і вя лі кая коль касць 

дзя цей шас ці га до ва га ўзрос ту, 

якія яшчэ на адзін год за ста юц ца 

ў дзі ця чым сад ку. «Га вор ка ідзе 

пра баць коў, якія па жа да лі па доў-

жыць кам форт нае зна хо джан не 

свай го дзі ця ці ў да школь най уста-

но ве за мест та го, каб пры вес ці 

яго ў пер шы клас, — удак лад ні ла 

стар шы ня ка мі тэ та па аду ка цыі. — 

На па ча так мі ну ла га на ву чаль на-

га го да не пры сту пі лі да за ня ткаў 

5184 дзі ця ці, якім на 1 ве рас ня ўжо 

споў ні ла ся шэсць га доў, а гэ та на 

526 больш, чым у па пя рэд нім го-

дзе. З іх па ме ды цын скіх па ка зан-

нях — толь кі 6 %, а па ра шэн ні 

баць коў — 72 %. На жаль, ін та рэ сы 

баць коў аказ ва юц ца мац ней шыя 

за на шы пе ра ка наў чыя сло вы і ар-

гу мен ты. Праў да, над тым, на коль-

кі яны пе ра ка наў чыя, яшчэ трэ ба 

па раз ва жаць...»

ХА ЧУ БЫЦЬ 
ГІМ НА ЗІС ТАМ...

У су вя зі з но вы мі пра ві ла мі кам-

плек та ван ня пя тых кла саў гім на зій 

Мінск сён ня ад чу вае най боль шае 

на пру жан не ў па раў на нні з ін шы мі 

рэ гі ё на мі, бо кож ная пя тая ўста но-

ва агуль най ся рэд няй аду ка цыі ў 

го ра дзе — гім на зія, якая ця пер на-

паў ня ец ца дзець мі з за ма ца ва ных 

за гэ тай уста но вай да моў.

З вяс ны ў ста лі цы рас па чаў ся, 

так бы мо віць, пра цэс пе ра дзе лу 

аду ка цый най пра сто ры. «Для кі-

раў ні коў гэ та ста ла ад на ча со ва і 

кі раў ніц кай за да чай, і праб ле май. 

Але го рад спраў ля ец ца... У нас 

атрым лі ва ец ца пра ду хі ляць кан-

флікт ныя сі ту а цыі і па пя рэдж ваць 

са цы яль ную на пру жа насць ся род 

баць коў, — за пэў ні ла Ма рыя Кін-

дзі рэн ка. — На ша за да ча ў гэ тай 

сі ту а цыі — па-пер шае, за ха ваць 

якасць гім на зіч най аду ка цыі за 

кошт маг чы мас цяў ву чэб на га пла-

на, а па-дру гое, не да пус ціць па-

ру шэн няў пры пры ёме і за лі чэн ні 

ў гім на зіі. Дак лад ны ал га рытм на-

шых дзе ян няў вы зна ча ны».

Між ін шым, у ста лі цы 9718 баць-

коў пер ша клас ні каў па да лі за явы 

ва ўста но ву аду ка цыі, за якой іх дом 

не за ма ца ва ны, і 14 463 сям'і — па 

мес цы жы хар ства. Па ся джэн не ка-

мі сій, якія бу дуць вы ра шаць лёс 

бу ду чых пер ша клас ні каў, за пла-

на ва на на 29 жніў ня.

У су вя зі з гэ тым ак ту аль насць 

на бы вае яшчэ ад но пы тан не — 

улік дзя цей у мік ра ра ё нах ва кол 

уста ноў аду ка цыі або, як пры звы-

ча і лі ся ка заць, «усе на вуч».

— У гэ тым пы тан ні ад сут ні чае 

ра зу мен не з бо ку на шых са цы яль-

ных парт нё раў, у пер шую чар гу 

жыл лё ва-экс плу а та цый ных служ-

баў, — кан ста та ва ла стар шы ня 

ка мі тэ та па аду ка цыі. — Мы звяр-

та лі ўва гу на тое, што па тра бу ец ца 

пад клю чэн не ад мі ніст ра цый на га 

рэ сур су, раз ліч ва лі на са дзей ні-

чан не ў гэ тым пы тан ні ад мі ніст ра-

цый ра ё наў, та му што дак лад ны 

ўлік дзя цей, якія па він ны на ву чац-

ца, — гэ та не толь кі пла на ван не 

кан тын ген ту, а ў пер шую чар гу 

пла на ван не аб' ёмаў бюд жэт на-

га фі нан са ван ня. Але праз па ру 

тыд няў на стаў ні кі зноў пой дуць 

па да мах і ква тэ рах са сла ву ты мі 

сшыт ка мі па «ўсе на ву чы», пры чым 

са бра ную імі ін фар ма цыю нель га 

лі чыць аб са лют на праў дзі вай і аб'-

ек тыў най, та му што яе атрым лі ва-

юць толь кі са слоў апы та ных жы-

ха роў. Паў го да на зад ка мі тэт па 

аду ка цыі пра сіў ра ён ныя ўпраў лен-

ні аду ка цыі пра ана лі за ваць і пры 

не аб ход нас ці пе ра раз мер ка ваць 

мік ра ра ё ны, за ма ца ва ныя за ўста-

но ва мі аду ка цыі, каб па збег нуць у 

гэ тай ра бо це фар ма ліз му. Ад нак 

за лет нія ме ся цы бы лі вы яў ле ны 

і праб лем ныя мік ра ра ё ны, і фак-

ты ла бі ра ван ня ін та рэ саў асоб ных 

уста ноў аду ка цыі, а не ка то рыя да-

мы і ўво гу ле «згу бі лі ся».

ІДЭЯ 
НЕ СПРА ЦА ВА ЛА...

Яшчэ адзін важ ны на пра мак — 

за ха ван не пе ра ем нас ці ў на ву чан-

ні. Ар га ні за цыя аду ка цый на га пра-

цэ су з да школь ні ка мі бу ду ец ца на 

прын цы пах кам пе тэн тас на га на ву-

чан ня, за кла дзе ных у дзяр жаў най 

пра гра ме. Ад нак школь ныя на-

стаў ні кі не заў сё ды ве да юць, які мі 

кам пе тэн цы я мі ва ло да юць дзе ці, 

што пе ра хо дзяць на больш вы со-

кую сту пень на ву чан ня, і, на жаль, 

не ўліч ва юць гэ та пры ар га ні за цыі 

аду ка цый на га пра цэ су.

Прак ты ка па каз вае, што ў ка-

ман дзе на стаў ні каў-прад мет ні каў, 

якія пра цу юць у ад ной па ра ле лі ці 

ў ад ным кла се, час та ад сут ні чае 

ўзгод не насць у пы тан нях фар мі-

ра ван ня ў школь ні каў асноў ных 

кам пе тэн цый. А ўдзел на ву чэн-

цаў у алім пі я дах, ін тэ ле кту аль ных 

кон кур сах і на ву ко ва-прак тыч ных 

кан фе рэн цы ях толь кі па цвяр джае 

гэ та: ня рэд ка праб ле мы з вы ка-

нан нем алім пі яд ных за дан няў 

абумоў ле ны не да стат ко ва сфар-

мі ра ва ны мі кам пе тэн цы я мі, та кі мі 

як ка му ні ка тыў ныя, да след чыя, 

ана лі тыч ныя і ін шыя.

Ма рыя Кін дзі рэн ка на га да ла, 

што з но ва га на ву чаль на га го да 

вы ха ван цы школ і гім на зій бу дуць 

мець роў ныя маг чы мас ці для вы-

ву чэн ня за меж най мо вы і асоб ных 

прад ме таў на па вы ша ным уз роў ні, 

па чы на ю чы з дру гой сту пе ні на ву-

чан ня. Акра мя та го, у на ву чаль ных 

пла нах за кла дзе ны га дзі ны для 

ар га ні за цыі пра цоў на га на ву чан-

ня, да про філь най, да пра фе сій най 

і пра фе сій най пад рых тоў кі школь-

ні каў.

— Трэ ба ра зу мець, што гэ та ба-

за выя маг чы мас ці, на асно ве якіх 

у кож най шко ле рас пра цоў ва юц ца 

свае ма дэ лі пра цоў на га на ву чан ня і 

пад рых тоў кі вуч няў да вы ба ру пра-

фе сіі, — звяр ну ла ўва гу удзель ні-

каў фо ру му стар шы ня ка мі тэ та. — 

Асаб лі ва ак ту аль на гэ та ў су вя зі з 

увя дзен нем у на ву чаль ныя пла ны 

ба за вых 10-х кла саў аба вяз ко вых 

шас ці га дзін пра фе сій най пад рых-

тоў кі. За бяс пе чыць умо вы для іх 

пра вя дзен ня — ня прос тая за да ча 

для кі раў ні коў.

Ба зай для пра вя дзен ня ўро каў 

пра цы ў 5—9 кла сах за ста юц ца 

пе ра важ на школь ныя май стэр ні. 

Вель мі важ на, што з но ва га на ву-

чаль на га го да ў на стаў ні каў пра-

цы з'я ві ла ся маг чы масць вы бі раць, 

акра мя ба за вых, і ін шыя тэ мы для 

вы ву чэн ня з пе ра лі ку, пра па на ва-

на га мі ніс тэр ствам, больш за тое, 

яны мо гуць пра па ноў ваць свае 

тэ мы ў за леж нас ці ад за пы таў 

баць коў, па жа дан няў дзя цей і на-

яў нас ці рэ сур саў. Вуч ні 10-х ба за-

вых кла саў шэсць га дзін у ты дзень 

бу дуць зай мац ца ў ад дзя лен нях 

пра фе сій най пад рых тоў кі школь-

ні каў на ба зе пра фе сій на-тэх ніч-

ных на ву чаль ных уста ноў. Сён ня 

ў ста лі цы функ цы я нуе шэсць та кіх 

ад дзя лен няў.

Ак тыў на раз ві ва ец ца ва ўста-

но вах аду ка цыі і сет ка про філь ных 

кла саў. У 2018/2019 на ву чаль ным 

го дзе бу дуць дзей ні чаць 387 дзя-

ся тых кла саў, з іх 241 — про філь-

ны. Пе да га гіч ныя кла сы і гру пы 

бы лі ство ра ны ў 23 уста но вах 

аду ка цыі (там на ву ча лі ся 240 пад-

лет каў). Ад нак толь кі кож на му пя-

та му іх вы пуск ні ку бы ла да дзе на 

рэ ка мен да цыя для па ступ лен ня на 

пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці, а па-

сту пі лі ту ды ўся го 16 % ад агуль-

най коль кас ці вы пуск ні коў пед-

кла саў, пры чым боль шая част ка з 

іх з'яў ля ец ца вы ха ван ца мі ад ной 

мін скай гім на зіі.

— Як ба чым, пад рых тоў ка на-

ву чэн цаў у кла сах про філь най 

на кі ра ва нас ці пры па ступ лен ні ў 

пе да га гіч ныя ВНУ, на жаль, не 

спра цоў вае, а ўво гу ле ка жу чы, 

не вы кон ва ец ца па стаў ле ны-

мі на мі за да ча — па ад наў лен ні 

пра цоў на га рэ сур су для сіс тэ мы 

аду ка цыі го ра да, — кан ста та ва ла 

Ма рыя Кін дзі рэн ка. — Ска жу, што 

толь кі адзін гэ ты прык лад пры-

му шае па раз ва жаць пра пэў ную 

дэ валь ва цыю ідэі про філь на га 

на ву чан ня.

ЭК ЗА МЕН, 
ЯКІ ГО РАД ПРА ВА ЛІЎ

Вы со кі клас пра дэ ман стра ва лі 

сё ле та прад стаў ні кі ста ліч най сіс-

тэ мы аду ка цыі на кон кур се пра фе-

сій на га май стэр ства «WоrldSkіlls 

Бе ла русь»: мін ча не за ва я ва лі ў 

роз ных ква лі фі ка цы ях 19 ме да лёў. 

Да та го ж 10 пры зё раў увай шлі ў 

склад на цы я наль най збор най па 

пад рых тоў цы да су свет на га чэм-

пі я на ту 2019 го да ў Ка за ні.

Ма рыя Кін дзі рэн ка пад крэс лі ла, 

што ўдзел у та кіх кон кур сах па-

тра буе сур' ёз на га фі нан са ван ня. 

«Але на са мым су час ным аб ста-

ля ван ні трэ ба рых та ваць не толь-

кі да ўдзе лу ў кон кур сах — на ім 

трэ ба ма са ва на ву чаць усіх, хто 

прый шоў атрым лі ваць пра фе сію. 

Пра цэ су аб наў лен ня ма тэ ры яль на-

тэх ніч най ба зы ўста ноў пра фе сій-

най аду ка цыі бу дзе да дзе ны но вы 

ім пульс. Пры гэ тым не вар та спа-

дзя вац ца толь кі на бюд жэт нае фі-

нан са ван не, не аб ход на пе ра ары-

ен та вац ца на пра цу з за каз чы ка мі 

кад раў, вы ка рыс тоў ваць у поў ным 

аб' ёме рэ сурс ныя цэнт ры, ство ра-

ныя на ба зе пра фе сій на-тэх ніч ных 

уста ноў...»

Бо ле вай кроп кай для го ра да 

за ста ец ца са цы я лі за цыя ма ла-

дых лю дзей з асаб лі вас ця мі раз-

віц ця, якія атры ма лі пра фе сій ную 

аду ка цыю. Атрым лі ва ец ца, што 

пра ва на атры ман не той ці ін шай 

спе цы яль нас ці яны ма юць, але 

не ма юць пра ва на пра ца ўлад ка-

ван не, а ка лі і ма юць, то з вя лі-

кімі аб ме жа ван ня мі. «Эк за мен на 

кан струк тыў нае між ве да мас нае 

ўза е ма дзе ян не ў пы тан нях пра-

ца ўлад ка ван ня та кіх ма ла дых 

лю дзей у го ра дзе не вы трым лі-

ва ец ца, — звяр тае ўва гу Ма рыя 

Кін дзі рэн ка. — Аду ка цыя сваю мі-

сію вы кон вае цал кам. А вось да 

сіс тэ мы ахо вы зда роўя і да за каз-

чы каў кад раў пы тан ні ёсць. Апош-

нія ро бяць усё, каб не пры няць 

на пра цу ма ла до га спе цы я ліс та 

з асаб лі вас ця мі. Гэ тай сі ту а цыі 

мож на даць тры ацэн кі. Эка на-

міч ную: што год мы «за коп ва ем» 

бюд жэт ныя гро шы, рых ту ю чы 

спе цы я ліс та, які ні дзе не бу дзе 

за па тра ба ва ны. Ма раль ную: ма-

ла ды ча ла век і яго баць кі, атры-

маў шы над зею на паў на вар тас-

нае жыц цё ў гра мад стве, по тым 

яе па збаў ля юц ца. І гра мад скую: 

пры та кім па ды хо дзе мы дыс крэ-

ды ту ем дзяр жаў ную за да чу па 

па бу до ве ін клю зіў на га гра мад-

ства».

За кра на ю чы пы тан ні пра вя дзен-

ня ў го ра дзе вы ха ваў чай ра бо ты, 

кі раў нік ста ліч най сіс тэ мы аду ка-

цыі пры зна ла, што ка заць пра кі ра-

валь насць вы ха ваў чай пра сто ры 

па куль ра на. Коль касць пра ве дзе-

ных вы ха ваў чых ме ра пры ем стваў 

не су ад но сіц ца з эфек там ад іх. За 

2017 год да ад мі ніст ра цый най ад-

каз нас ці бы лі пры цяг ну тыя ў ста лі-

цы 826 на ву чэн цаў. Да кры мі наль-

най — 136 не паў на лет ніх, амаль 

па ло ва з іх — школь ні кі, ас тат нія 

з'яў ля юц ца на ву чэн ца мі сіс тэ мы 

пра фе сій на-тэх ніч най і ся рэд няй 

спе цы яль най аду ка цыі. У пад лет-

ка вым ася род дзі пры сут ні ча юць і 

ал ка голь, і нар ко ты кі, і псі ха тро пы. 

Тры во жыць і тая ака ліч насць, што 

больш як 70 пра цэн таў зла чын-

стваў бы лі здзейс не ныя пад лет ка-

мі, якія ра ней ні да кры мі наль най, 

ні да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці 

не пры цяг ва лі ся.

Ма рыя Кін дзі рэн ка за пэў ні ла, 

што пра ўсе праб лем ныя мо ман ты 

ў ка мі тэ це па аду ка цыі ве да юць: 

«У пры ват нас ці, ёсць пад ста ва для 

раз ва жан ня па вы ні ках цэнт ра лі за-

ва на га тэс ці ра ван ня, між на род ных 

алім пі яд, вы пуск ных эк за ме наў. 

У са мы блі жэй шы час гэ та ста не 

прад ме там кры тыч на га асэн са ван-

ня і аб мер ка ван ня. Акра мя та го, з 

улі кам су час ных тэн дэн цый бу дуць 

ка рэк та вац ца і стра тэ гіі кі ра ван ня 

якас цю аду ка цыі».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ЦІ ЗАЎ СЁ ДЫ КОЛЬ КАСЦЬ 
ПЕ РА ХО ДЗІЦЬ У ЯКАСЦЬ?
ПЫ ТАН НІ, ШТО СТА ЯЦЬ НА ПА РАД КУ ДНЯ, СТА ЛІЧ НЫЯ ПЕ ДА ГО ГІ РАЗ ГЛЕ ДЗЕ ЛІ НА ФО РУ МЕ

Ці мо жа коль касць школь ных ме да ліс таў, ула даль ні каў ста-

баль ных сер ты фі ка таў ЦТ або пе ра мож цаў рэс пуб лі кан скіх і 

між на род ных школь ных алім пі яд быць аб' ек тыў ным кры тэ ры ем 

ацэн кі якас ці школь най аду ка цыі? Ка лі зы хо дзіць з гэ тых па зі-

цый, то ста ліч ная сіс тэ ма аду ка цыі па-ра ней ша му тры мае сваю 

вы со кую мар ку. Але на жні вень скім пе да га гіч ным фо ру ме, што 

ад быў ся ў На цы я наль най біб лі я тэ цы на пя рэ дад ні но ва га на ву-

чаль на га го да, раз мо ва іш ла не толь кі аб да сяг нен нях, а най перш 

аб праб ле мах і пла нах сіс тэ мы аду ка цыі ста лі цы на най блі жэй-

шую перс пек ты ву.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

У ста лі цы 9718 баць коў 
пер ша клас ні каў па да лі 
за явы ва ўста но ву аду ка цыі, 
за якой іх дом не за ма ца ва ны, 
і 14 463 сям'і — па мес цы 
жы хар ства.
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