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НЕ ТОЛЬ КІ ВЫ СО КІ БАЛ 
АТЭС ТА ТА...

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Та му кож нае пры ня тае на мі ле тась 

кі раў ніц кае ра шэн не аб мяр коў ва ла ся з пра-

фе сі я на ла мі, на ву коў ца мі, пе да го га мі-прак-

ты ка мі, Са ве там рэк та раў, ды рэк тар скім 

кор пу сам, дэ пу та та мі, гра мад ска-кан суль-

та цый ным са ве там, ство ра ным пры мі ніс-

тэр стве, га лі но вым праф са юзам, баць ка мі 

на ву чэн цаў, не абы яка вы мі гра ма дзя на мі. 

А най больш маш таб ныя праб ле мы раз гля-

да лі ся з удзе лам кі раў ні ка дзяр жа вы на Рэс-

пуб лі кан скім пе да га гіч ным са ве це і ІІ З'ез дзе 

ву чо ных, — пад крэс ліў мі ністр. — За клад ва-

ю чы перс пек тыў ную за ка на даў чую ба зу, мы 

не за бы ва лі і пра бя гу чыя пы тан ні. Так, быў 

зме не ны шэ раг важ ных пра ва вых ак таў, 

якія дзей ні ча лі ў сіс тэ ме аду ка цыі: Па ла жэн-

не аб атэс та цыі пе да га гіч ных ра бот ні каў, аб 

па пя чы цель скім са ве це, баць коў скім ка мі тэ-

це і ін шыя. Але га лоў нае — нам уда ло ся 

«раз ва ру шыць» сіс тэ му, ак ту а лі за ваць 

яе ро лю і мес ца ў су час ным бе ла рус кім 

гра мад стве, на ме ціць пры яры тэт ныя кі-

рун кі па сту паль на га раз віц ця.

Курс — на не за леж ную 
атэс та цыю

Знач ныя зме ны ад бы лі ся ў змес це агуль-

най ся рэд няй аду ка цыі. Ле тась бы лі пе ра-

пра ца ва ныя на ву чаль ныя пра гра мы па ўсіх 

прад ме тах. Вы да дзе ны 41 но вы пад руч нік: іх 

рых та ва лі з улі кам уз рос та вых асаб лі вас цяў 

на ву чэн цаў, за дан ні на сы ча ны на цы я наль-

ным кан тэн там, да поў не ны элект рон ны мі 

аду ка цый ны мі рэ сур са мі, ці ка ва аформ ле-

ны. Да 1 ве рас ня 2019 го да ў ад па вед нас-

ці з да ру чэн нем кі раў ні ка дзяр жа вы бу дуць 

аб ноў ле ны ўсе пад руч ні кі, але ма ні то рынг 

змес ту на ву чаль ных пра грам, пад руч ні каў і 

ву чэб ных да па мож ні каў, уня сен не ў іх не аб-

ход ных ка рэк ці ро вак бу дуць пра цяг ва ец ца.

— Для па вы шэн ня ад каз нас ці на ву чэн-

цаў за вы ні кі ву чо бы мі ніс тэр ствам ужо пры-

ня тае ра шэн не аб увя дзен ні з на ступ на га 

на ву чаль на га го да не зда валь ня ю чых ад-

знак у V—ХІ кла сах: «1» і «2» ба лы, — па-

ве да міў Ігар Кар пен ка. — Па кі даць на дру гі 

год вуч няў з не зда валь ня ю чы мі га да вы мі 

ад зна ка мі мы па куль не пла ну ем. А вось 

у перс пек ты ве, пас ля ўвя дзен ня ін сты ту та 

не за леж най атэс та цыі, якая па він на пра во-

дзіц ца пры на яў нас ці на дзей ных ме та даў 

ацэнь ван ня, кры тэ ры яў ад кры тас ці, праз-

рыс тас ці і да ступ нас ці ін фар ма цыі, дак лад-

ных ме ха ніз маў зва рот най су вя зі, кож ны 

вы пуск нік атры мае аб' ек тыў ны ад каз на пы-

тан не, якую тра ек то рыю да лей ша га на ву-

чан ня яму трэ ба абраць. Гэ та бу дзе спры яць 

па вы шэн ню ма ты ва цыі ў вы ба ры бу ду чай 

пра фе сіі.

Між ін шым, у гэ тым го дзе бе ла рус кія 

школь ні кі ўпер шы ню бу дуць удзель ні чаць 

у між на род ным да сле да ван ні аду ка цый ных 

да сяг нен няў на ву чэн цаў РІSА (Рrоgrаm fоr 

Іntеrnаtіоnаl Studеnt Аssеssmеnt). Вяс ной мі-

ну ла га го да ўжо ад быў ся проб ны этап, які 

па ка заў, што тэх ніч на і ар га ні за цый на Бе ла-

русь да да сле да ван ня пад рых та ва ная.

Па пра фе сію — у тэх на парк
— Для пра да стаў лен ня роў ных маг чы-

мас цяў у атры ман ні якас най аду ка цыі пры-

ня та прын цы по вае ра шэн не: эк за ме наў у 

5-ы клас гім на зій больш не бу дзе, — пад-

крэс ліў Ігар Кар пен ка. — Прэ зі дэн там ужо 

пад пі са ны ад па вед ны ўказ. У су вя зі з гэ тым 

нам не аб ход на рас пра ца ваць комп лекс нар-

ма тыў ных мер па рэа лі за цыі па ла жэн няў 

ука за, па чы на ю чы з пад трым кі та ле на ві тых 

і адо ра ных на ву чэн цаў і за кан чва ю чы ства-

рэн нем на цы я наль най сіс тэ мы ацэн кі якас ці 

аду ка цыі. Бу дуць рас пра ца ва ны но выя па-

ды хо ды ў вы ні ко вай атэс та цыі вы пуск ні коў 

ІХ і ХІ кла саў, ство ра на рэс пуб лі кан ская 

струк ту ра па ацэн цы якас ці аду ка цыі ў цэ-

лым. Ра зам з тым мы вы дат на ра зу ме ем, 

што якасць аду ка цыі — не толь кі вы со кі бал 

атэс та та. Перш за ўсё — гэ та па спя хо ва 

ўлад ка ва ны ў жыц ці ча ла век, яго све та по-

гляд ны стры жань і ак тыў ная гра ма дзян ская 

па зі цыя. Асаб лі вая ро ля ў гэ тым на ле жыць 

праф ары ен та цый най ра бо це.

Ігар Кар пен ка па ста віў за да чу: з на-

ступ на га на ву чаль на га го да пра фе сій най 

пад рых тоў кай ра бо чых і слу жа чых на ба-

зе ўста ноў пра фе сій на-тэх ніч най і ся рэд-

няй спе цы яль най аду ка цыі па він на быць 

ахоп ле на мак сі маль ная коль касць вуч няў 

Х—ХІ кла саў. Ра зам з тым па тра бу юц ца 

іна ва цый ныя па ды хо ды ў ар га ні за цыі праф-

ары ен та цый най ра бо ты.

Сён ня Мі ніс тэр ства аду ка цыі су мес на з 

вя ду чы мі ўні вер сі тэ та мі пра пра цоў вае пы-

тан не ар га ні за цыі дзей нас ці дзі ця ча га тэх-

на пар ка. Ра бо та з адо ра ны мі і та ле на ві ты мі 

дзець мі па він на быць скан цэнт ра ва ная не 

толь кі на раз віц ці твор чых му зыч ных, ар-

тыс тыч ных здоль нас цяў, але і ма ты ва ваць 

да тэх ніч най твор час ці і на ву ко ва га по шу-

ку. У сце нах дзі ця ча га тэх на пар ка школь-

ні кі змо гуць па спра ба ваць ся бе ў бу ду чай 

пра фе сіі, у на ву цы, кан стру я ван ні і вы на-

ход ніц твах. З гэ тай мэ тай вы ву чаў ся во пыт 

су се дзяў: дзей насць у Ра сіі кван то ры у маў 

і аду ка цый на га цэнт ра «Сі ры ус» у Со чы. 

У Бе ла ру сі так са ма ха пае на пра цо вак у гэ-

тым кі рун ку, та му асноў най за да чай ця пер 

з'яў ля ец ца ства рэн не ад па вед най ба зы.

Для па вы шэн ня прэ стыж нас ці ра бо чых 

пра фе сій, уз мац нен ня праф ары ен та цый най 

ра бо ты вы ка рыс тоў ва ец ца па тэн цы ял кон-

кур су пра фе сій на га май стэр ства WоrldSkіlls. 

У 2017 го дзе бе ла рус кая ка ман да за ва я ва-

ла 2 за ла тыя, 21 ся рэб ра ны і 6 брон за вых 

ме да лёў на Між на род ным чэм пі я на це кра ін-

чле наў Еў ра зій скай пра сто ры ў Крас на да-

ры; 2 ме да лі — «се раб ро» і «брон зу» — на 

на цы я наль ным чэм пі я на це ў Шан хаі. А на 

44-м Між на род ным чэм пі я на це ў Абу-Да-

бі бе ла рус кія кан кур сан ты за ня лі 16 мес ца 

з 59 кра ін. За раз да гэ та га ру ху ў рам ках 

JunіоrSkіlls да лу ча юц ца больш юныя на ву-

чэн цы. У бя гу чым го дзе прой дзе ўжо трэ ці 

на цы я наль ны чэм пі я нат пра фе сій на га май-

стэр ства WоrldSkіlls Bеlаrus — 2018.

Удас ка на лен не ад бо ру
На ўзроў ні вы шэй шай аду ка цыі дзей-

насць мі ніс тэр ства бы ла на кі ра ва на ле тась 

на ап ты мі за цыю струк ту ры, аб' ёмаў і па-

вы шэн не якас ці пад рых тоў кі спе цы я ліс таў: 

уво дзі лі ся но выя спе цы яль нас ці, змест тэс-

таў пры во дзіў ся ў ад па вед насць са школь-

най пра гра май, абі ту ры ен там пра да ста ві лі 

пра ва зда ваць ча ты ры прад ме ты на ЦТ, 

тэр мін дзе ян ня сер ты фі ка таў па доў жы лі на 

два га ды, а коль касць рэ зер во вых дзён бы-

ла па вя лі ча на.

— Ра бо та над удас ка на лен нем пра-

ві лаў пры ёму бу дзе пра цяг вац ца і на-

да лей, — за пэў ніў мі ністр. — Я маю на 

ўва зе па ве лі чэн не па ро га ва га зна чэн ня 

ЦТ, па тра ба ван ні да ста жу пра цы для вы-

пуск ні коў школ, якія вы бра лі за воч нае 

на ву чан не, гу тар ку пры пры ёме на спе-

цы яль нас ці, звя за ныя з кі ра ван нем, за-

ма ца ван не кам пе тэн цыі мі ніс тэр ства на 

ўвя дзен не про філь на га іс пы ту, бо пры за-

лі чэн ні мы па він ны ба чыць не толь кі ба лы 

і ліч бы, але най перш ча ла ве ка!

Рас па ча та і бу дзе пра во дзіц ца мэ та на-

кі ра ва ная ра бо та па ска ра чэн ні коль кас ці 

не за па тра ба ва ных спе цы яль нас цяў і спе-

цы яль нас цяў, якія не ад па вя да юць кі рун-

ку дзей нас ці кан крэт най ВНУ, уз буй нен ні 

і аб' яд нан ні род нас ных спе цы яль нас цяў, 

увя дзен ні но вых.

Так, у 2017 го дзе на пер шай сту пе ні 

вы шэй шай шко лы ў су вя зі з не мэ та згод-

нас цю пад рых тоў кі бы лі ану ля ва ныя 8 спе-

цы яль нас цяў, 19 кі рун каў спе цы яль нас-

цяў і 17 спе цы я лі за цый. На дру гой — 5. 

Ад на ча со ва бы ло ўве дзе на 10 і 8 но вых 

спе цы яль нас цяў ад па вед на.

Ка го рых та ваць і як?
На мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі 

Ва сіль ЖАР КО, які ўзяў удзел у ка ле гіі, 

па ста віў пе рад сіс тэ май аду ка цыі шэ раг 

за дач і звяр нуў ува гу на пы тан ні ар га ні за-

цый на га пла на. У пры ват нас ці, да кан ца 

лю та га трэ ба вы зна чыц ца з тэр мі на мі на-

ву чан ня ва ўста но вах аду ка цыі Бе ла ру сі, 

не за леж на ад іх ве да мас най пры на леж-

нас ці і фор мы ўлас нас ці.

— Сён ня ў ад ной ВНУ эка на міс таў рых-

ту юць ча ты ры з па ло вай га ды, а ў ін шай — 

ча ты ры га ды. Па ві нен дзей ні чаць адзі ны 

стан дарт пад рых тоў кі для ўсіх, а па лі ты ку ў 

гэ тым пы тан ні па він ны вы зна чаць вя ду чыя 

про філь ныя ВНУ, — за зна чыў ві цэ-прэм'-

ер. — У кра і не ма дэр ні зу юц ца прад пры ем-

ствы, бу ду юц ца но выя, ро бяц ца сур' ёз ныя 

кро кі да раз віц ця ліч ба вай эка но мі кі. Пад-

пі са ны ад па вед ны дэ крэт. Нам па трэб ны 

спе цы я ліс ты, здоль ныя пра ца ваць на су-

час ным аб ста ля ван ні, кі ра ваць скла да-

ны мі тэх на ла гіч ны мі пра цэ са мі. Ра зам з 

тым мно гія ССНУ і ВНУ сён ня вы пус ка-

юць спе цы я ліс таў уча раш ня га дня, і, як 

ад зна ча юць ра бо та даў цы, іх пры хо дзіц ца 

да вуч ваць і пе ра вуч ваць. Сі ту а цыю трэ ба 

ў ко ра ні змя ніць. Да 1 жніў ня не аб ход на 

за бяс пе чыць рас пра цоў ку ці да пра цоў ку 

пра грам най да ку мен та цыі па ўсіх уз роў-

нях пра фе сій най аду ка цыі, вы клю чыць 

не па трэб ныя дыс цып лі ны, якія не ма юць 

да чы нен ня да пад рых тоў кі па кан крэт най 

спе цы яль нас ці. Трэ ба ўзмац ніць прак тыч-

ны склад нік аду ка цый на га пра цэ су, асвой-

ваць но выя перс пек тыў ныя кі рун кі пад-

рых тоў кі. На ву ка і тэх на ло гіі не ста яць на 

мес цы, і сфе ра аду ка цыі па він на іс ці ў на гу 

з іх раз віц цём, а лепш апя рэдж ваць.

Ва сіль Жар ко за зна чыў, што не ВНУ 

бу дуць вы зна чаць, ка го і коль кі ім на бі раць 

на на ву чан не. Па трэ бу ў кад рах бу дуць 

фар мі ра ваць Мі ніс тэр ства пра цы су мес на 

з мі ніс тэр ства мі эка но мі кі і аду ка цыі — з 

улі кам па трэб рын ку пра цы, ба лан су пра-

цоў ных рэ сур саў і дэ ма гра фіч ных пра гно-

заў. Кож ная ліч ба па він на быць аб грун-

та ва ная.

Пад пер са наль ную 
ад каз насць

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра так са ма звяр-

нуў ува гу на важ насць за ха ван ня да ступ-

нас ці да школь най аду ка цыі на вёс цы.

— У кож ным аг ра га рад ку па ві нен быць 

дзі ця чы сад ці дзі ця чы сад — шко ла. Ка лі 

не бу дзе та кіх уста ноў, то не бу дзе ў ся ла 

і бу ду чы ні. Вель мі ба лю чае пы тан не — за-

крыц цё школ. Та кія ра шэн ні трэ ба ста ран на 

пра дум ваць, уваж лі ва ўні каць у кож ную 

сі ту а цыю, а не гнац ца за ўяў най эка но мі яй, 

трэ ба гу та рыць з на сель ніц твам, тлу ма-

чыць, пе ра кон ваць. Мо жа, дзесь ці ўжо не 

па тра бу ец ца за ха ван не ба за вай шко лы, 

дык па кінь це там па чат ко вую і не ва зі-

це ма ле чу за 15—20 кі ла мет раў ад до ма. 

Пра шу звяр нуць ува гу: з гэ та га го да ўсе 

ра шэн ні аб за крыц ці і рэ ар га ні за цыі школ 

бу дуць пры мац ца толь кі са зго ды мі ніст ра 

аду ка цыі, і ён бу дзе нес ці пе рад ура дам 

пер са наль ную ад каз насць за аб грун та ва-

насць та кіх ра шэн няў, — па пя рэ дзіў Ва сіль 

Жар ко.

Спы ніў ся на мес нік прэм' ер-мі ніст ра і на 

«праб ле ме з ба ра дой»: «Шмат га ва ры ла ся 

пра вы ка нан не не ўлас ці вых функ цый на-

стаў ні ка мі, але ў не ка то рых шко лах гэ та 

прак ты ка па-ра ней ша му за хоў ва ец ца, — 

ад зна чыў ён. — Зда ва ла ся б, пры ня тая 

па ста но ва аб аб ме жа ван ні да ку мен та а ба-

ро ту ў шко лах, а па пя ро вая ва ла кі та пра-

цяг ва ец ца. На прык лад, у ад ной з мін скіх 

школ ад на стаў ні каў па тра бу юць спра ва-

зда чу аб пра вя дзен ні ка ні кул на ву чэн ца мі, 

у ін шай — спра ва зда чу аб са ма аду ка цыі. 

І та кіх пры кла даў шмат, дык па стаў це, на-

рэш це, кроп ку ў гэ тым пы тан ні, да вя дзі це да 

кож на га ды рэк та ра шко лы, на стаў ні ка сваю 

па ста но ву і за бяс печ це жорст кі кант роль за 

яе вы ка нан нем. У та кім рэ чы шчы трэ ба пра-

ца ваць і па ін шых пы тан нях. Вы вы зна ча е це 

па лі ты ку ў аду ка цыі і па він ны за бяс пе чыць 

эфек тыў ны кант роль за яе рэа лі за цы яй».

«Па коль кі ацэн ку ра бо ты шко лы і 

на стаў ні каў да юць баць кі на ву чэн цаў, 

то да іх мер ка ван ня трэ ба аба вяз ко ва 

пры слу хоў вац ца, — упэў не ны Ва сіль 

Жар ко. — З ве рас ня шко лы пра цу юць 

па аб ноў ле ных ву чэб ных пла нах, але ці 

ўсе пы тан ні з пе ра гру жа нас цю ву чэб ных 

пра грам вы ра ша ны? Ду маю, што трэ ба 

пра вес ці су стрэ чу з баць ка мі школь ні каў, 

вы слу хаць іх дум кі і пра па но вы і пры не-

аб ход нас ці ўнес ці ка рэк ты вы».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.

«Мі ніс тэр ствам пры ня тае 
ра шэн не аб увя дзен ні з на ступ на га 
на ву чаль на га го да не зда валь ня ю чых 
ад знак у V—ХІ кла сах: 
«1» і «2» ба лы».

«Бу дуць рас пра ца ва ны но выя 
па ды хо ды ў вы ні ко вай атэс та цыі 
вы пуск ні коў ІХ і ХІ кла саў, ство ра на 
рэс пуб лі кан ская струк ту ра па ацэн цы 
якас ці аду ка цыі ў цэ лым».

«Не аб ход на вы клю чыць 
не па трэб ныя дыс цып лі ны, якія не 
ма юць да чы нен ня да пад рых тоў кі 
па кан крэт най спе цы яль нас ці».

«У ад ной з мін скіх школ 
ад на стаў ні каў па тра бу юць 
спра ва зда чу аб пра вя дзен ні ка ні кул 
на ву чэн ца мі, у ін шай — спра ва зда чу 
аб са ма аду ка цыі».


