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Як раз гру зіць 
стар ша клас ні каў?

— Рэ зер вы ў ска ра чэн ні на груз-

кі на на ву чэн цаў без шко ды для 

якас ці аду ка цыі ёсць, — пад крэс-

ліў ён. — Прад ме ты, на вы ву чэн не 

якіх ад во дзіц ца, на прык лад, ад на 

га дзі на ў ты дзень на пра ця гу двух 

га доў, лепш за свой ваць на пра-

ця гу ад на го ву чэб на га го да, пра-

вод зя чы за ня ткі па дзве га дзі ны 

ў ты дзень. Та кім чы нам мож на 

па леп шыць за сва ен не ма тэ ры я-

лу, пры гэ тым на ву чэн цы змо гуць 

скан цэнт ра ваць свае на ма ган ні на 

па глыб лен ні ў про філь ныя прад ме-

ты. Зэка но міць сі лы і час на вы-

ву чэн не ня про філь ных прад ме таў 

мож на праз ука ра нен не ін тэ гра-

ва ных кур саў. Пра гра ма 11 кла са 

раз гру зіц ца, і ў вы пуск ні коў вы зва-

ліц ца час для вы ву чэн ня фа куль-

та тыў ных кур саў. А гэ та да зво ліць 

пе рай сці да на ву чан ня па ін ды ві ду-

аль ных ву чэб ных пла нах.

На дум ку мі ніст ра аду ка цыі, 

трэ ба ад ка рэк та ваць ву чэб ную 

пра гра му па ін фар ма ты цы, па-

коль кі боль шасць су час ных дзя цей 

пры хо дзяць у шко лу, ужо ма ю чы 

пер ша сныя на вы кі ва ло дан ня га-

джэ та мі. Гэ та аб умоў ле на так са ма 

і ак тыў ным ука ра нен нем у шко лах 

STEM-аду ка цыі, якая рэа лі зу ец ца 

су мес на з Пар кам вы со кіх тэх на ло-

гій. «Тут не аб ход на рас пра ца ваць 

адзі ныя па ды хо ды да яе ар га ні за-

цыі і змес ту», — лі чыць ён.

У 10—11-х кла сах з гэ та га го-

да пра ду гле джа на маг чы масць 

вы ву чэн ня ін фар ма ты кі на ба за-

вым і па вы ша ным уз роў нях. На 

дум ку Іга ра Кар пен кі, у рам ках 

да про філь на га на ву чан ня та кую 

маг чы масць трэ ба даць так са ма 

вось мым і дзя вя тым кла сам. І на-

ват пра ду гле дзець там вы ву чэн-

не не каль кіх моў пра гра ма ван ня. 

Яшчэ ад на маг чы масць раз гру зіць 

стар ша клас ні каў — су мя шчэн не 

вы пуск ных эк за ме наў за шко лу з 

цэнт ра лі за ва ным тэс ці ра ван нем.

Мі ністр пры вёў да дзе ныя не за-

леж на га да сле да ван ня: боль шасць 

апы та ных баць коў, на стаў ні каў 

і вуч няў пад тры ма лі пра па но ву 

аб' яд наць вы пуск ныя і ўступ ныя 

эк за ме ны, на прык лад, па рус кай, 

бе ла рус кай мо ве і па ма тэ ма ты цы. 

Знай шла пад трым ку і ідэя са зда-

чай вы пуск но га эк за ме на па за-

меж най мо ве ў вус най фор ме.

Ак цэнт — 
на кам пе тэнт нас ны 
па ды ход

У 2018 го дзе Бе ла русь упер шы-

ню ўдзель ні ча ла ў між на род ным 

да сле да ван ні аду ка цый ных да сяг-

нен няў на ву чэн цаў PІSA-2018. Па-

вод ле вы ні каў, якія бы лі агу ча ны 

толь кі ў снеж ні 2019 го да, на шы 

15-га до выя пад лет кі пра дэ ман-

стра ва лі ўзро вень, кры ху вы шэй-

шы за ся рэд ні, за ня ўшы мес ца ў 

пер шай па ло ве агуль на су свет на га 

рэй тын гу.

— Пра вёў шы ў блі жэй шыя 

ме ся цы глы бо кі на ву ко вы ана ліз 

атры ма ных вы ні каў, мы пры мем 

уз ва жа ныя ра шэн ні па да лей шым 

раз віц ці агуль най ся рэд няй аду ка-

цыі, якая, як мы пла ну ем, па він на 

стаць аба вяз ко вай, — па абя цаў 

Ігар Кар пен ка. — Удзел у да сле-

да ван ні да зво ліў вы зна чыць шэ раг 

за дач, над які мі нам трэ ба бу дзе 

пра ца ваць у блі жэй шай перс пек-

ты ве. У пер шую чар гу, гэ та ўдас-

ка на лен не на ву ко ва-ме та дыч на га 

за бес пя чэн ня. За дан ні, на кі ра ва-

ныя на пры мя нен не за свое ных ве-

даў, умен няў і на вы каў у роз ных 

жыц цё вых сі ту а цы ях, ана ла гіч ныя 

за дан ням PІSA, па він ны ўвай сці ў 

ву чэб на-ме та дыч ныя комп лек сы. 

Ужо вы да дзе на се рыя да па мож-

ні каў для на стаў ні каў пер шых — 

дзя вя тых кла саў з ак цэн там на 

кам пе тэнт нас ны па ды ход. За да ча 

пе да го га — мэ та на кі ра ва на вы ка-

рыс тоў ваць іх у ву чэб ным пра цэ се. 

У най блі жэй шай бу ду чы ні пе рад 

на мі ста іць так са ма за да ча сфар-

мі ра ваць у кра і не вы со ка пра фе сій-

ны экс перт ны па тэн цы ял у воб лас-

ці ацэн кі якас ці аду ка цыі...

А вось тая ака ліч насць, што на-

ву чэн цы бе ла рус кіх гім на зій і лі цэ яў 

па ка за лі на PІSA вы ні кі на ўзроў ні 

сва іх ра вес ні каў з кра ін-лі да раў — 

Кі тая і Сін га пу ра — па цвяр джае, на 

дум ку мі ніст ра, пра віль насць пры-

ня та га ра шэн ня аб пра да стаў лен ні 

вуч ням звы чай ных ся рэд ніх школ 

маг чы мас ці, так са ма, як і гім на зіс-

там, вы ву чаць асоб ныя прад ме ты 

на па вы ша ным уз роў ні, па чы на ю-

чы ўжо з дру гой сту пе ні агуль най 

ся рэд няй аду ка цыі. Ігар Кар пен ка 

ўпэў не ны: ме на ві та за бес пя чэн-

не роў ных маг чы мас цяў усім без 

вы клю чэн ня на ву чэн цам, не за-

леж на ад мес ца іх пра жы ван ня 

(у го ра дзе ці сель скай мяс цо вас-

ці), са цы яль на га ста ту су, коль-

кас ці вуч няў у шко ле ці ў кла се, 

пры ня се ў бу ду чы ні ста ноў чыя 

выні кі.

Су праць гвал ту
У сва ім вы ступ лен ні на ка ле-

гіі Ігар Кар пен ка звяр нуў ува гу на 

ак ту аль насць ін фар ма цый най 

пры сут нас ці ўста ноў аду ка цыі 

ў ін тэр нэт-пра сто ры, у пер шую 

чар гу ў са цы яль ных сет ках, спа-

жыў ца мі кан тэн ту якіх з'яў ля ец-

ца мо ладзь. «У апош ні час яны 

ста лі ак тыў ным ін стру мен там на-

вяз ван ня псеў да экс перт ных мер-

ка ван няў, фар мі ра ван ня л жы вых 

ацэ нак, і нам трэ ба ак тыў на пра-

ца ваць на гэ тай пля цоў цы, фар мі-

ра ваць аб' ек тыў ную ін фар ма цыю 

аб тым, што ад бы ва ец ца ў жыц ці 

ўста но вы аду ка цыі, у сіс тэ ме аду-

ка цыі і ў кра і не ўво гу ле. Ка лі не ка-

то рыя на шы пе да го гі не ве да юць, 

як пра ца ваць у са цы яль ных сет ках, 

то за да ча АПА, Рэс пуб лі кан ска га 

ін сты ту та вы шэй шай шко лы, РІ ПА, 

аб лас ных ін сты ту таў раз віц ця аду-

ка цыі на ву чыць іх гэ та му», — пад-

крэс ліў мі ністр.

Ле тась на ба зе БДПУ быў ство-

ра ны Рэс пуб лі кан скі цэнтр ака-

зан ня псі ха ла гіч най да па мо гі, які 

пра цуе з на ву чэн ца мі, іх баць ка мі 

і пе да го га мі, у тым лі ку ў ан лайн-

рэ жы ме. «На жаль, не ўсе школь-

ныя псі хо ла гі ве да юць пра яго іс на-

ван не. Ства ра ю чы рэс пуб лі кан скі 

цэнтр, мы раз ліч ва лі на тое, што не 

толь кі ўста но вы аду ка цыі, але і аб-

лас ныя, ра ён ныя ор га ны вы ка наў-

чай ула ды бу дуць за ці каў ле ны на 

мес цах, — за ўва жыў Ігар Кар пен-

ка. — Лі чым, што трэ ба па-но ва му 

пе ра асэн са ваць ро лю псі хо ла га 

ва ўста но вах агуль най ся рэд няй 

аду ка цыі. Яны там ця пер зна хо-

дзяц ца на дру гіх ро лях і час та за-

дзей ні ча ны для вы ка нан ня дру гас-

ных да ру чэн няў ды рэк та ра. Та му 

мі ніс тэр ствам пра пра цоў ва ец ца 

пы тан не аб пе ра гля дзе струк-

ту ры, змес ту іх ра бо ты, ка рэк ці-

роў кі функ цы я наль ных аба вяз-

каў і штат най коль кас ці».

Мі ніс тэр ства аду ка цыі так са ма 

пла нуе ўка ра ніць Этыч ны ко дэкс 

пе да го га. Да ку мент ужо рас пра-

ца ва ны і бу дзе апуб лі ка ва ны для 

аб мер ка ван ня ў «На стаў ніц кай га-

зе це». Ігар Кар пен ка на га даў пра 

ўплыў асо бы пе да го га на фар мі ра-

ван не асо бы на ву чэн ца і на аду ка-

цый ны пра цэс уво гу ле. «Я пра ціў-

нік лю бых фор маў гвал ту су праць 

дзі ця ці, у тым лі ку псі ха ла гіч на га 

і моў на га», — ка жа мі ністр аду-

ка цыі.

Пер шы на мес нік кі раў-

ніка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэнта 

Рэс пуб лікі Бе ла русь Мак сім 

РЫЖАНКОЎ, які пры няў удзел 

у ка ле гіі Мі ніс тэр ства аду ка цыі, 

звяр нуў ува гу на тое, што ча сам 

негра мат ныя ме та ды вы ха ваў чай 

ра бо ты пе да го гаў ста но вяц ца зда-

быт кам YouTube і кі да юць сур' ёз-

ны цень на ўсю сіс тэ му аду ка цыі. 

«Мяр кую, што та кія вы пад кі бы лі 

і ра ней, але су час ныя тэх на ло гіі 

да зва ля юць вы цяг ваць іх з са мых 

ад да ле ных кут коў, і сха ваць па-

доб ныя фак ты, як гэ та бы ло ра ней, 

ужо не ўяў ля ец ца маг чы мым», — 

пад крэс ліў ён.

Ча му «за ко ны» 
ад ста юць?

Шмат праб лем ных пы тан няў уз-

няў у сва ім вы ступ лен ні на ка ле гіі 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра Ігар ПЕТ РЫ-

ШЭН КА.

— Сён ня ахоп дзя цей да школь-

най аду ка цы яй у сель скай мяс цо-

вас ці скла дае 53,2 %, у той час 

як у га рад ской мяс цо вас ці гэ ты 

па каз чык амаль удвая боль шы — 

91,9 %. Між ін шым, да школь ная 

аду ка цыя — гэ та яшчэ і ран няе 

раз віц цё дзі ця ці, пад рых тоў-

ка яго да шко лы, — пад крэс ліў 

віцэ-прэм'ер. — Ці не та му дзе ці 

з сель скай мяс цо вас ці дэ ман стру-

юць ні жэй шыя вы ні кі ў ву чэб най 

дзей нас ці? Для та го каб дзі ця чыя 

сад кі там пра ца ва лі і бы лі за па тра-

ба ва ныя, трэ ба, каб мо ладзь пры-

яз джа ла на вёс ку і за ма цоў ва ла ся 

на ра бо чых мес цах. А для гэ та га 

не аб ход на бу да ваць для ма ла дых 

жыл лё, вы дзя ляць ім зя мель ныя 

ўчаст кі. Кі раў ні ком дзяр жа вы ад-

па вед ныя за да чы пе рад абл вы кан-

ка ма мі ўжо па стаў ле ны.

Асоб на Ігар Пет ры шэн ка спы-

ніў ся на ста не нар ма ты ват вор чай 

дзей нас ці. «Амаль пяць га доў ідзе 

ра бо та над уня сен нем змя нен няў 

у Ко дэкс Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб 

аду ка цыі. Мы ўжо рэа лі зу ем на 

прак ты цы мно гія іна ва цыі, якія да 

сён няш ня га дня нар ма тыў на не за-

ма ца ва ныя. Су час ныя срод кі ка-

му ні ка цыі даў но пры сут ні ча юць у 

на шым жыц ці, а мы толь кі ця пер 

ро бім спро бы ўрэ гу ля ваць іх вы ка-

ры стан не ў ву чэб ным пра цэ се. Не 

на блі зі лі ся мы і да сет ка вай фор-

мы ар га ні за цыі на ву чан ня. Рых-

ту ю чы нар ма тыў ныя ак ты, трэ ба 

пра ца ваць на перс пек ты ву, а не 

толь кі за ма цоў ваць тое, што ўжо 

рэа лі зу ец ца на прак ты цы, — пад-

крэс ліў ён. — Пра цу ю чы над гэ-

ты мі да ку мен та мі, трэ ба дэ та лё ва 

праг на за ваць на ступ ствы іх рэа лі-

за цыі, не да пус ка ю чы са цы яль най 

не спра вяд лі вас ці і ўшчам лення 

ін та рэ саў асоб ных ка тэ го рый на-

сель ніц тва. Пры вя ду прык лад. 

У нас вы зна ча ны ка тэ го рыі асоб, 

якім да юц ца льго ты пры апла це 

хар ча ван ня дзя цей ва ўста но вах 

да школь най аду ка цыі. Ка лі дзі ця-

чы сад на вед ва юць двое дзя цей 

з ад ной сям'і, пры гэ тым адзін з 

іх ін ва лід, то баць кі не пла цяць за 

хар ча ван не дзі ця ці-ін ва лі да, а за 

дру гое пла цяць 70 % ад кош ту хар-

ча ван ня. Але ка лі дзі ця-ін ва лід па 

ста не зда роўя не мо жа на вед ваць 

да школь ную ўста но ву і зна хо дзіц-

ца до ма, то за хар ча ван не дру го га 

дзі ця ці баць кі ўжо па він ны пла ціць 

100 %. Дзе тут ло гі ка? І ў пер шым, 

і ў дру гім вы пад ку ста но ві шча сям'і 

ад но і тое ж...»

Ві цэ-прем' ер да ру чыў Мі ніс тэр-

ству аду ка цыі пра вес ці рэ ві зію нар-

ма тыў най ба зы, якая да ты чыц ца 

пра да стаў лен ня льгот, бо па доб-

ных фак таў быць не па він на. І дру гі 

прык лад. На пра бе лы ў нар ма тыў-

ным рэ гу ля ван ні пра вя дзен ня рэс-

пуб лі кан скіх алім пі яд для школь ні-

каў ука за лі са мі ўдзель ні кі алім пі я ды. 

«І толь кі пас ля гэ та га мі ніс тэр ствам 

бы лі ўне се ны змя нен ні ў пра ві лы іх 

пра вя дзен ня. Атрым лі ва ец ца, што 

ор га ны кі ра ван ня аду ка цы яй не ба-

чаць яў ных пра бе лаў у нар ма тыў ных 

да ку мен тах і не іні цы ю юць іх ка рэк ці-

роў ку?» — за даў пы тан не Ігар Пет-

ры шэн ка і да даў, што кож ны нар ма-

тыў ны да ку мент па ві нен пра хо дзіць 

гра мад скае аб мер ка ван не, ста ран на 

вы вя рац ца і ана лі за вац ца.

Яшчэ ад на ак ту аль ная тэ ма — 

пра вя дзен не праф ары ен та цый най 

ра бо ты з вы пуск ні ка мі. Як і ў па-

пя рэд нія га ды, за хоў ва ец ца кан'-

юнк тур ны по пыт на эка на міч ныя, 

юры дыч ныя і ІТ-спе цы яль нас ці і 

ўво гу ле на вы шэй шую аду ка цыю. 

«Па га дзі це ся, што не ўсе мо гуць 

быць пра гра міс та мі і эка на міс та мі. 

На ша за да ча — да па маг чы зра біць 

асэн са ва ны вы бар бу ду чай пра фе-

сіі, і гэ та не аба вяз ко ва па він на 

быць вы шэй шая аду ка цыя, — раз-

ва жае Ігар Пет ры шэн ка. — Ра зам 

з тым на атры ман не вы шэй шай 

аду ка цыі мы са мі ары ен ту ем вы-

пуск ні коў — на шай жа сіс тэ май 

ар га ні за цыі пры ём най кам па ніі. 

Бо спа чат ку да ку мен ты пры ма юць 

ВНУ, по тым ідуць ся рэд нія спе цы-

яль ная на ву чаль ныя ўста но вы і 

ўжо па рэшт ка вым прын цы пе кам-

плек ту юц ца ўста но вы пра фе сій на-

тэх ніч най аду ка цыі. Вось вам і ўся 

праф ары ен та цыя. Ці не ад сюль 

та кая коль касць ад лі ча ных сту-

дэн таў? За мі ну лы год па пры чы не 

не па спя хо вас ці з вы шэй шых уста-

ноў аду ка цыі бы ло ад лі ча на амаль 

восем ты сяч ча ла век, а мно гія з 

іх маг лі б на ву чац ца ў ся рэд ніх 

спе цы яль ных ці пра фе сій на-тэх-

ніч ных на ву чаль ных уста но вах і 

не мар на ваць час і гро шы, пры 

чым не толь кі баць коў скія, але і 

бюд жэт ныя.

Лі чу, што Мі ніс тэр ства аду ка цыі 

па він на па ду маць над гэ тым. Мяр-

кую, што старт пры ём най кам-

па ніі мо жа быць да дзе ны ад на-

ча со ва для ўсіх уста ноў пра фе-

сій най аду ка цыі, а вось тэр мі ны 

за вяр шэн ня пры ёму да ку мен таў 

мо гуць і па він ны быць роз ныя. 

Маг чы ма, мно гія абі ту ры ен ты, рэ-

аль на аца ніў шы свае ве ды і сі лы, 

яшчэ на эта пе па да чы да ку мен таў 

зро бяць пра віль ны для ся бе вы-

бар. Нель га да пус ціць абяс цэнь-

ван ня вы шэй шай аду ка цыі, ка лі ў 

ВНУ пры хо дзяць не па ве ды, а па 

дып лом. Та кія спе цы я ліс ты не бу-

дуць за па тра ба ва ныя і не зной дуць 

са бе пры мя нен не. Пра бач це, але 

пра даў цоў з вы шэй шай аду ка цы-

яй на рын ках і ў кра мах у нас ужо 

да стат ко ва».

— Мно гія не га тыў ныя рэ за нанс-

ныя зда рэн ні, якія ад бы лі ся ў сіс тэ-

ме аду ка цыі ле тась, — гэ та вы нік 

без ад каз нас ці, бес кант роль нас ці 

і ха лат нас ці з бо ку кі раў ні коў усіх 

уз роў няў сіс тэ мы аду ка цыі, — лі-

чыць ві цэ-прэм' ер. — Яны пры-

му сі лі па гля дзець па-но ва му на 

сіс тэ му бяс пе кі, пры няць больш 

сур' ёз ныя ме ры па на вя дзен ні 

дыс цып лі ны і па рад ку ва ўста но-

вах аду ка цыі. Сён ня па да ру чэн ні 

кі раў ні ка дзяр жа вы ство ра на між-

ве да мас ная ка мі сія па пра вер цы 

ўста ноў агуль най ся рэд няй аду ка-

цыі. Зда ва ла ся б, пас ля ўсіх да-

ру чэн няў і за дач, якія ста ві лі ся, 

у нас у шко лах па ві нен быць ужо 

ідэа льны па ра дак. Але, як па каз-

вае ма ні то рынг, да ідэа лу яшчэ 

вель мі да лё ка...

Так са ма Ігар Пет ры шэн ка ак цэн-

та ваў ува гу на не да пу шчаль насць 

не аб грун та ва ных плат ных па слуг. 

Ён зга даў ка ледж у Го ме лі, дзе на-

ву чэн цам фак тыч на на вяз ва ла ся 

рэ пе ты тар ства па ву чэб ных прад-

ме тах. «Та кіх плат ных па слуг быць 

не па вінна», — пад крэс ліў ён. — 

Разам з тым да дат ко выя за ня ткі, 

на кі ра ва ныя на раз віц цё дзя цей, якія 

па шы ра юць сфе ры іх пра фе сій ных 

ін та рэ саў, мо гуць і па він ны быць», — 

ад зна чыў Ігар Пет ры шэн ка. Па вод-

ле яго слоў, уста но вы аду ка цыі 

аба вя за ны за раб ляць, што да зва-

ляе ўма цоў ваць іх ма тэ ры яль на-тэх-

ніч ную ба зу і па вя ліч ваць зар пла ты 

су пра цоў ні каў. Але плат ныя за ня ткі 

па він ны быць толь кі на доб ра ах вот-

най асно ве са зго ды на ву чэн цаў і іх 

за кон ных прад стаў ні коў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

ШКОЛЬ НЫЯ ВЕ ДЫ 
БЕЗ АД РЫ ВУ АД ЖЫЦ ЦЯ

«Рых ту ю чы нар ма тыў ныя 
ак ты, трэ ба пра ца ваць 
на перс пек ты ву, а не толь кі 
за ма цоў ваць тое, што ўжо 
рэа лі зу ец ца на прак ты цы».

Фо
 та

 Га
н н
ы 
ЗА

 НК
А В

ІЧ
.


