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Су час ная 
і ўзор ная

На па чат ку яна бы ла ся мі-

год кай, за раз гэ та ся рэд няя 

шко ла, якую мож на на зваць 

узор най. Знач ную ро лю ў яе 

ад наў лен ні ады граў мяс цо-

вы кал гас. З яго да па мо гай 

шко лу прак тыч на на но ва ад-

бу да ва лі: усю ды на вяс ныя 

сто лі, ску ра ная мэб ля, на ка-

лі до рах — кут кі ад па чын ку з 

фан та на мі. Стыль кож на га 

кла са рас пра цоў ваў ды зай-

нер. Сю ды пры яз джа юць не 

толь кі гос ці з усяе кра і ны, 

але і з-за мя жы.

Да рэ чы, шмат лі кія дэ ле-

га цыі ў вы твор чым ка а пе-

ра ты ве імя В. І. Крам ко — 

спра ва, мож на ска заць, 

звы чай ная. Гас па дар ка — 

ад на з пе ра да вых не толь кі 

ў рэ гі ё не, але і ў кра і не. Для 

вы пуск ні коў іс ну юць доб рыя 

прэ фе рэн цыі. Тых, хто вяр-

та ец ца сю ды ма ла дым спе-

цы я ліс там, кал гас га то вы 

ву чыць за ўлас ныя срод кі.

У шко ле ж за ці каў ле ны ў 

тым, каб пры няць на пра цу 

сва іх бы лых вы пуск ні коў. 

За гэ ты час скла ла ся не 

ад на на стаў ніц кая ды нас-

тыя. Та кі па ды ход, лі чыць 

на мес нік ды рэк та ра Алі на 

Коў ган, важ ны для ста біль-

най бе ла рус кай плат фор мы. 

Да та го ж на стаў ні ку, які сам 

ву чыў ся па-бе ла рус ку, знач-

на ляг чэй вы кла даць тую ж 

фі зі ку аль бо гра ма да знаў-

ства...

Мо ва з пер шых 
кро каў

Га доў дзе сяць та му бы ло 

кры ху больш за 300 школь-

ні каў, за раз у ме жах 180. 

Але за тое гэ та коль касць 

ста біль ная на пра ця гу не-

каль кіх га доў. Па сту по ва 

па вя ліч ва юц ца да школь ныя 

гру пы. Да рэ чы, так са ма бе-

ла рус ка моў ныя.

— Ра ней не ка то рыя баць-

кі ўказ ва лі ў за яў цы рус кую 

мо ву, гэ та ад бы ва ла ся аў та-

ма тыч на. Але вось ужо не-

каль кі га доў не па мы ля юц-

ца, бо ве да юць, што іх дзе ці 

пас ля сад ка пой дуць у бе ла-

рус ка моў ную шко лу, — ка жа 

за гад чы ца дзі ця ча га са да 

Іры на ЮХ НЕЎ СКАЯ. — 

За ўвесь час толь кі адзін 

баць ка быў на стро е ны ка-

тэ га рыч на, але мы здо ле лі 

пе ра ка наць яго на ка рысць 

род най мо вы і да гэ тай тэ мы 

больш не вяр та лі ся.

На дум ку пе да го га, важ-

на з дзя цін ства пры віць смак 

да бе ла рус кай мо вы. Та кі 

па ды ход аб умоў ле ны і спе-

цы фі кай шко лы. З ба га жом 

моў ных ве даў дзі ця ляг чэй 

уцяг нец ца ў ву чо бу, — упэў-

не на Іры на Ра ма наў на.

Увесь час вы ха валь ні кі 

ў сад ку раз маў люць з дзет-

ка мі па-бе ла рус ку. На род-

най мо ве вя дуц ца за ня ткі. 

Не ўсе дзе ці на па чат ку ра-

зу ме юць, пра што га вор ка. 

Та му мно гія сло вы трэ ба пе-

ра кла даць.

— На прык лад, у ма лод-

шай гру пе вы ха валь нік 

зна ё міць дзя цей з ко ле рам 

і ка жа: «Па гля дзі це, гэ ты 

ша рык чыр во ны». Дзе ці ў 

ад каз: «Не, ён «крас ный». 

І вы ха валь нік не ска жа, што 

дзе ці не ма юць ра цыі. Ён 

рас тлу ма чыць, што мож на 

ска заць і так, і гэ так. На рус-

кай мо ве — «крас ный», на 

бе ла рус кай — «чыр во ны». 

Ма лыя хут ка гэ та за свой-

ва юць.

Ра зам з мо вай дзе так 

зна ё мяць з куль ту рай і на-

цы я наль ны мі тра ды цы я-

мі бе ла ру саў. Яны ву чаць 

пес ні, пры каз кі і пры маў кі, 

вер шы і тан цы. Пе рад вы-

пус кам стар шая гру па пра-

во дзіць «вя чор кі», дзе ўсе 

на дзя ва юць на цы я наль нае 

адзен не і дэ ман стру юць, ча-

му на ву чы лі ся.

Ад «Сва ёй 
гуль ні» 
да ванд роў кі 
з фо та ка ме рай

Пры ем на здзі ві ла, як вуч-

ні ў шко ле ві та юць не зна ё-

мых лю дзей. Пры чым усіх, 

хто ідзе на су страч. Час-

та мож на па чуць: «Доб ры 

дзень». На дзвя рах ка бі не-

таў за ўва жаю ліст кі з цы та-

та мі аб род най мо ве, на ад-

ных дзвя рах — аб ве дзе ная 

да лонь, на якой усе паль цы 

пе ра лі ча ны па-бе ла рус ку.

І ха ця «бе ла рус кас ці» ў 

Ква соў скай шко ле да во лі 

шмат, бу дзе не пра віль ным 

ка заць, што ўсе школь ні кі 

раз маў ля юць па-бе ла рус-

ку. Па між са бой боль шасць 

гу та рыць на рус кай мо ве. 

Та му ты дзень род най мо вы 

і лі та ра ту ры, пры мер ка ва ны 

да Між на род на га дня род-

най мо вы, скла да ец ца та-

кім чы нам, каб пры ву чыць 

вуч няў ка рыс тац ца сва ёй 

мо вай не толь кі на ўро ках, 

але і ў што дзён ным жыц ці. 

Дзе ля гэ та га тут пры ду ма лі 

ня ма ла ці ка вых ак цый і ме-

ра пры ем стваў.

На прык лад, па пу ляр ную 

пра гра му «Свая гуль ня» 

тут пры свя ці лі род най мо-

ве. Стар ша клас ні кі ўзя лі 

фо та ка ме ру і ад пра ві лі ся 

ванд ра ваць па сва ёй род-

най вёс цы. Яны скла дуць 

вір ту аль ны аль бом пра Ква-

соў ку. У шко ле ёсць свая 

ра дыё сту дыя, якая вы хо-

дзіць у эфір што дзень пад-

час пе ра пын каў. На пра ця гу 

тыд ня тут мяр ку юць вы даць 

не каль кі пра грам да Дня 

род най мо вы. Кон кур сы 

вер шаў, пе сень, вік та ры ны, 

гуль ні і на ват прэ зен та цыя 

вер шаў юных паэ таў — та-

кі ба гаж тыд ня род най мо-

вы ў Ква соў скай ся рэд няй 

шко ле. Пры гэ тым га лоў ная 

ўмо ва — раз маў ляць па-бе-

ла рус ку паў сюд на. За гэ та 

бу дуць на ліч вац ца да дат ко-

выя ба лы.

Але не толь кі ты дзень 

жы ве мо ва ў па за школь ным 

ася род дзі. Вуч ні ўдзель ні ча-

юць у эт на гра фіч ных свя тах, 

зна ё мяц ца з гіс то ры яй сва ёй 

ма лой ра дзі мы ў школь ным 

му зеі. Фіз куль тур ныя хві лін кі 

для ма лод шых школь ні каў 

тут пра вод зяць пад бе ла рус-

кую су час ную і на род ную му-

зы ку. Ма ла дыя на стаў ні цы, 

да рэ чы, вы пуск ні цы шко-

лы, На тал ля Цы буль ская 

і Мар га ры та Ра ху нок ста-

вяць спек так лі на бе ла рус-

кай мо ве. Аб іх па ста ноў цы 

«У вай ны не жа но чы твар» 

па тво рах Свят ла ны Алек сі-

е віч ве дае ўвесь ра ён.

Што бу дзе 
з ба га жом?

Са праў ды, усе школь ні кі 

атрым лі ва юць да во лі важ кі 

ба гаж «бе ла рус кас ці». Але ці 

пра цуе ён пас ля вы ха ду вы-

пуск ні коў за ме жы шко лы? 

У пэў най сту пе ні гэ та так. Як 

ужо га ва ры ла ся, не ка то рыя 

вы пуск ні кі шко лы вяр та юц ца 

пас ля ВНУ на зад і пра цу юць 

на стаў ні ка мі. Тым са мым 

пра цяг ва юць маст кі ад мі ну-

ла га ў бу ду чы ню.

Як вы свет лі ла ся, тут так-

са ма ёсць рэ зерв. Па шы-

рыць бе ла рус ка моў ную пра-

сто ру мо жа... эка но мі ка. Бу-

ду чы мар ке то лаг, а па куль 

ву ча ні ца 11 кла са Ксе нія 

Хрып то віч ба чыць пра мое 

вы ка ры стан не ве даў род най 

мо вы ў ства рэн ні та вар ных 

брэн даў для пра соў ван ня 

іх на бе ла рус кі і за меж ныя 

рын кі.

У Ксе ніі Яку бе ні, ву ча-

ні цы 9 кла са, бу ду чы ня па-

куль раз мы тая: яна яшчэ не 

ве дае, кім хо ча пра ца ваць. 

Але схіль насць да мо вы 

вы зна ча ец ца кан крэт ны мі 

пос пе ха мі: дзяў чы на не-

ад ной чы ста на ві ла ся пры-

зё рам ра ён най алім пі я ды 

па бе ла рус кай мо ве. Яна 

лі чыць, што бе ла рус ка моў-

нае ася род дзе па ці ху па-

шы ра ец ца за кошт ста лі цы, 

а вось у вёс ках раз маў ля-

юць у асноў ным на «тра сян-

цы». За ха ваць та кім чы нам 

куль ту ру мо вы не маг чы ма, 

упэў не на стар ша клас ні ца. 

Пры тым што ў боль шас ці 

ВНУ на ву чан не вя дзец ца на 

рус кай мо ве. А вось шко лы 

здоль ныя за ха ваць вы со кі 

ўзро вень моў на га ася род-

дзя.

— Што зна чыць бе ла рус-

ка моў ная шко ла? — за да-

ец ца пы тан нем ды рэк тар 

шко лы Алег ХРЫП ТО-

ВІЧ. — Гэ та зна чыць, што 

мы па він ны не прос та вы-

кла даць прад ме ты, але і 

за яў ляць аб са бе. З апош-

ніх да сяг нен няў — дру гое 

мес ца на рэс пуб лі кан скім 

эта пе кон кур су «Чы та ем 

па-бе ла рус ку з velcom», які 

пра во дзіў ся су мес на з Мі ніс-

тэр ствам аду ка цыі. На шы 

вы пуск ні кі да ся га юць доб-

рых вы ні каў на ЦТ. У знач-

най сту пе ні на ву чан не на 

род най мо ве — гэ та яшчэ і 

вы ха ван не ўсе ба ко ва раз ві-

то га ча ла ве ка, са праўд на га 

па тры ё та, які лю біць сваю 

кра і ну і сваю ма лую ра дзі му. 

Гэ ту тра ды цыю мы бу дзем 

пра цяг ваць.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

«ГА ВА РЫ СА МНОЙ 
ПА-БЕ ЛА РУС КУ»

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

На па чат ку яна бы ла 
ся мі год кай, за раз гэ та 
ся рэд няя шко ла, якую 
мож на на зваць узор най.

Важ на з дзя цін ства 
пры віць смак 
да бе ла рус кай мо вы. 
З ба га жом моў ных ве даў 
дзі ця ляг чэй уцяг нец ца 
ў ву чо бу.

«У знач най сту пе ні 
на ву чан не на род най 
мо ве — гэ та яшчэ 
і вы ха ван не ўсе ба ко ва 
раз ві то га ча ла ве ка, 
са праўд на га па тры ё та, 
які лю біць сваю кра і ну 
і сваю ма лую ра дзі му».

Вы шэй шая шко лаВы шэй шая шко ла

Рэй тын га вая сіс тэ ма — 
не «се лек цыя»,

а шанц для вы клад чы каў
«На ша за да ча — на ву чыць сту дэн та твор ча ду маць, 

за да ваць пы тан ні, ста віць мэ ты і ана лі за ваць ву чэб-

ныя вы ні кі, каб атры маць на вы ха дзе спе цы я ліс та, 

га то ва га дзей ні чаць ва ўмо вах ня вы зна ча нас ці, у сі-

ту а цыі, ка лі ня ма га то вых рэ цэп таў», — та кую дум ку 

вы ка заў пад час ві дэа бры фін гу на сай це На цы я наль-

на га прэс-цэнт ра рэк тар Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та Анд рэй КА РОЛЬ.

«Вы клад чы кам так са ма трэ ба на ву чыц ца па-ін ша му 

вы строй ваць свае ста сун кі са сту дэн та мі. Не аб ход на на-

ву чыць іх ства раць свой пра дукт, за бяс пе чыць умо вы, каб 

кож ны з іх мог рэа лі за ваць ся бе ў ву чэб най дзей нас ці», — 

пад крэс ліў Анд рэй Ка роль.

Па сло вах рэк та ра, у БДУ рас пра ца ва ная стра тэ гія раз-

віц ця ўні вер сі тэ та, якая ўклю чае асноў ныя стра тэ гіч ныя і 

так тыч ныя мэ ты і за да чы па кож ным з клю ча вых для ўні-

вер сі тэ та кі рун каў дзей нас ці — аду ка цый ным, на ву ко вым, 

вы ха ваў чым... Ад на з фун да мен таль ных мэт — кад ра вая 

па лі ты ка ва ўні вер сі тэ це.

— Мы пе ра гле дзе лі мно гія на шы нар ма тыў ныя пра-

ва выя ак ты ва ўні вер сі тэ це, уз гад ні лі іх з пра фка мам і 

за цвер дзі лі на кан фе рэн цыі пра цоў на га ка лек ты ву. Пры-

вя за лі за ра бот ную пла ту ра бот ні каў да пра дук цый нас ці 

іх пра цы, — па ве да міў Анд рэй Ка роль. — Для гэ та га 

ёсць кан крэт ныя ме ха ніз мы. Ка лі браць пра фе сар ска-

вы клад чыц кі склад, то бы ла рас пра ца ва ная рэй тын га вая 

сіс тэ ма ма ты ва цыі і сты му ля ван ня пра дук цый нас ці пра-

цы, і кож ны вы клад чык ве дае ары ен ці ры, якіх ён мо жа 

да сяг нуць.

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. Гэ тыя кры тэ рыі бу дуць што год ка рэк та вац-

ца ў за леж нас ці ад пры яры тэт ных за дач раз віц ця БДУ. 

Тэх ніч ная ўні каль насць рэй тын га ПВС 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. Усе спра ва зда чы, 

якія яны прад стаў ля юць, за паў ня юц ца і ве ры фі ку юц ца ў 

элект рон ным вы гля дзе ў аса біс тых ка бі не тах су пра цоў-

ні каў. Пе рад ука ра нен нем рэй тын га вай сіс тэ мы яна на 

пра ця гу ча ты рох ме ся цаў аб мяр коў ва ла ся ў пра цоў ных 

ка лек ты вах фа куль тэ таў БДУ.

— Што ме сяц вы клад чык мае маг чы масць атрым лі ваць 

больш, чым той, хто менш эфек тыў ны ў сва ёй ра бо це. 

Да дат ко вая прэ мія па вы ні ках рэй тын га вых ацэ нак у за-

леж нас ці ад ін ды ві ду аль ных па каз чы каў мо жа ва гац ца ад 

69 да 320—350 руб лёў. Гэ та не зна чыць, што пра во дзіц ца 

«се лек цыя», — пад крэс лі вае Анд рэй Ка роль. — Прос-

та мы ўва саб ля ем у жыц цё прын цып: «Ка лі хо чаш быць 

шчас лі вы — будзь ім». Стаў лен не вы клад чы каў да пе ра-

мен мы ўжо ба чым. Яны ця пер ра зу ме юць не аб ход насць 

паў дзель ні чаць у тым ці ін шым між на род ным пра ек це, 

пад рых та ваць і апуб лі ка ваць свой ар ты кул у ча со пі се 

Scopus або ба зе да ных Web of Scіence. І гэ та ўсё пра цуе 

на агуль ную скар бон ку да сяг нен няў уні вер сі тэ та. Гэ ты 

пра цэс быў до сыць скру пу лёз ны, і тут ня ма ней ка га ды-

рэк тыў на га ціс ку. Сён ня мы ма ем аб са лют на вы раз ны па 

змес це і пра цэ ду ры ме ха нізм ацэнь ван ня, які вы зна чае 

па спя хо васць пра цы лю бо га вы клад чы ка. Рэа лі зу ец ца 

прын цып праз рыс тас ці і ад кры тас ці, а га лоў нае, мы іс тот на 

ска ра ці лі зу сім не па трэб ны да ку мен та а ба рот, ка лі кож ны 

кі раў нік спра ба ваў да ка заць, што яго су пра цоў нік — вы-

ключ ны. Ця пер з'я ві лі ся дак лад ныя кры тэ рыі па спя хо вас ці 

і эфек тыў нас ці кож на га.

Для ўсіх ін шых ка тэ го рый ра бот ні каў уні вер сі тэ та — кі-

раў ні коў служ баў і ад дзе лаў, ла ба ран таў, спе цы я ліс таў, 

ме та дыс таў — так са ма ўста ноў ле ны кры тэ рый эфек тыў-

нас ці. Ёсць дак лад ны па ра дак, за што прэ мі ру юць су пра-

цоў ні каў. Кі раў нік пад раз дзя лен ня сам пры мае ра шэн не 

аб вы ні ко вас ці іх пра цы, а кі раў ні коў прэ мі руе спе цы яль на 

ство ра ная ка мі сія ва ўні вер сі тэ це.

«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, — да даў Анд рэй Ка роль. — Ле тась ва ўні вер сі тэ це 

бы ла аба ро не на і за цвер джа на 71 кан ды дац кая ды сер та-

цыя і 8 док тар скіх».

Так са ма ў 2019 го дзе ў БДУ за сна ва ны кон курс на 

атры ман не гран таў рэк та ра для пад рых тоў кі кан ды дац кіх 

і док тар скіх ды сер та цый. Мэ та — па ве лі чэн не коль кас ці 

спе цы я ліс таў з ву чо най сту пен ню. У пры ват нас ці, срод кі 

гран та бу дуць вы лу чац ца на пуб лі ка цыі вы ні каў на ву ко вай 

пра цы, на быц цё ма тэ ры я лаў і аб ста ля ван ня, апла ту ўдзе лу 

ў на ву ко вых ме ра пры ем ствах і ін шыя вы дат кі, звя за ныя 

з пад рых тоў кай і аба ро най ды сер та цыі. Кон курс бу дзе 

пра во дзіц ца што год са сту дзе ня да са ка ві ка. Для пад рых-

тоў кі кан ды дац кай ды сер та цыі пра ду гле джа ны грант на 

тэр мін да двух га доў, а для док тар скай — да трох. Уся го 

бу дуць вы зна ча ны тры ўла даль ні кі з лі ку па тэн цы яль ных 

кан ды да таў на вук і пяць — з тых, хто рых туе док тар скую 

ды сер та цыю.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


