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— Да пус ка ем, што, маг-
чы ма, не ўсе з вы пуск ні коў 
зра бі лі асэн са ва ны вы бар, 
та му на ша за да ча ця пер — 
па гру зіць іх у бу ду чую пра-
фе сію і «за ра зіць» пе да го гі-
кай, — кан ста туе Аляк сандр 
Жук. — А ўво гу ле мы лі чым, 
што праф ары ен та цый ную ра-
бо ту трэ ба рас па чы наць яшчэ 
ў ся рэд ніх кла сах, па коль кі агі-
та ваць адзі нац ца ці клас ні каў, 
якія ўжо вы зна чы лі ся са сва ім 
вы ба рам, па зна ва та.

Па коль кі мо ладзь шмат ча-
су пра во дзіць у са цы яль ных 
сет ках, у БДПУ вы ра шы лі за-
дзей ні чаць і гэ ты рэ сурс: ва 
ўні вер сі тэ це бы лі ство ра ны 
не каль кі груп сту дэн таў, якія 
кан так ту юць з бу ду чы мі абі-
ту ры ен та мі ў вір ту аль ным па-
ву цін ні.

МА РА І ВЫ БАР
— Уя ві це са бе дзяў чын-

ку, якая з дзя цін ства ма ры ла 
стаць на стаў ні цай. Але яна 
вы рас ла і ста іць пе рад вы ба-
рам: якую прэ стыж ную пра-
фе сію і якую ВНУ ёй абраць? 
На наш по гляд, трэ ба зра біць 
так, каб на ву чац ца ў пе да га-
гіч ным ін сты ту це ці ўні вер сі тэ-
це бы ло ад на ча со ва і ці ка ва, 
і прэ стыж на. Каб у ма ла дых 
лю дзей не бы ло па чуц ця ня-
ём кас ці ці са рам лі вас ці за 
зроб ле ны вы бар, асаб лі ва ў 
да чы нен ні да сту дэн таў ін шых 
ВНУ, — ка жа рэк тар Ар мян-
ска га дзяр жаў на га пе да га-
гіч на га ўні вер сі тэ та Ру бен 
МІР ЗА ХА НЯН. — А гэ та не-
маг чы ма без пры цяг нен ня да 
вы кла дан ня спе цы я ліс таў, 
якія з'яў ля юц ца аў та ры тэ та мі 
ў сва ёй га лі не. І ня ма ні чо га 
га неб на га, ка лі вы клад чы кі 
бу дуць пра ца ваць ад на ча со ва 
ў не каль кіх ВНУ. Трэ ба ства-
раць умо вы для са ма раз віц-
ця ма ла дых лю дзей у сце нах 
пе да га гіч най ВНУ. Над звы чай 
важ ны аб мен сту дэн та мі. А 
што мы ро бім у гэ тым пла не ў 

рам ках СНД? Ды ні чо га. Ча му 
Ар мян ска му пе ду ні вер сі тэ ту 
ўда ец ца су пра цоў ні чаць з вы-
шэй шы мі на ву чаль ны мі ўста-
но ва мі Паў ноч най Еў ро пы, з 
уні вер сі тэ та мі кра ін Бал тыі і 
на ват ЗША, але не маг чы ма 
ар га ні за ваць сту дэнц кі аб мен, 
ска жам, з Мас коў скім га рад-
скім пе да га гіч ным уні вер сі тэ-
там? Між ін шым, для ра сій-
ска га бо ку гэ та бы ла б яшчэ і 

маг чы масць пад трым кі рус кай 
мо вы за ме жа мі Ра сіі... Лі чу, 
што мож на бы ло б ар га ні за-
ваць у рам ках СНД Агуль ны 
лет ні ла гер для бу ду чых пе-
да го гаў з сур' ёз най ву чэб най 
пра гра май і сер ты фі ка цы яй. У 
тра ды цы ях вы шэй шай шко лы 
на шых кра ін ёсць шмат агуль-
на га, але, ра зам з тым, во пыт 
ка лег заў сё ды бу дзе каш тоў-
ны для ўсіх...

СУ ТЫК НЕН НЕ 
З РЭ ЧА ІС НАС ЦЮ

— У Ра сіі рас паў сю джа на 
дум ка, што на шы пе да га гіч-
ныя ВНУ рых ту юць сту дэн таў 
да ра бо ты ва ўча раш няй шко-
ле, якой ужо ня ма, — кан ста-
туе стар шы ня Еў ра зій скай 
аса цы я цыі ацэн кі якас ці 
аду ка цыі, ака дэ мік Ра сій-
скай ака дэ міі аду ка цыі, 
док тар пе да га гіч ных на вук, 
пра фе сар Вік тар БО ЛА-
ТАЎ. — Зы хо дзя чы з гэ та га, 
атрым лі ва ец ца, што на шы 
кур сы пе да го гі кі — гэ та пе да-
го гі ка, якая не мае да чы нен ня 
да рэ аль на га жыц ця, а кур сы 
псі ха ло гіі — гэ та, хут чэй, апі-
сан не гіс то рыі псі ха ло гіі, а не 
тая псі ха ло гія, якая па тра бу-
ец ца су час на му на стаў ні ку.

Вік тар Бо ла таў рас ка-
заў, што ў Ра сіі за час пад-
рых тоў кі бу ду ча га пе да го га 
на педп рак ты ку ад вод зяц ца 
ўся го 4 тыд ні. Між ін шым, 
пра ве дзе нае ана нім нае да-
сле да ван не па ка за ла, што 
пас ля пе да га гіч най прак ты кі 
коль касць сту дэн таў пе да га-
гіч ных спе цы яль нас цяў, якія 
пры зна юц ца, што не пой дуць 
пра ца ваць у шко лу, па вя ліч ва-
ец ца ўдвая. Гэ та зна чыць, што 
да пе да га гіч най прак ты кі яны 
збі ра лі ся пра ца ваць у шко ле, 
але не па срэд нае су тык нен не 
са школь най рэ ча іс нас цю ста-
ла для іх ад крыц цём.

— Мы лі чым, што пе да га-
гіч ная прак ты ка не па він на 
быць імі та цы яй, як і шко ла — 
прос та мес цам пра хо джан ня 
прак ты кі. Шко лы і пе да га-
гіч ныя ўні вер сі тэ ты па він ны 
стаць паў на вар тас ны мі парт-
нё ра мі, з агуль ны мі пра ек та мі. 
Тэ о рыя і прак ты ка па він ны іс ці 
по бач, — пад крэс лі вае Вік тар 
Бо ла таў.

«УВА ХОД» 
У ПРА ФЕ СІЮ

У Ра сіі рас па ча ла ся ма дэр-
ні за цыя сіс тэ мы пе да га гіч най 
аду ка цыі. Да сло ва, пе да го гаў 
у су сед няй кра і не рых ту юць 
больш за 100 ВНУ, уклю ча-
ю чы Мас коў скі дзяр жаў ны 
ўні вер сі тэт і ін шыя кла січ ныя 
ўні вер сі тэ ты. Ра сі я не пла ну-
юць пе рай сці ў пе да га гіч ных 
ВНУ на шы ро кі ба ка лаў ры ят. 
Што ха ва ец ца пад гэ тым па-
няц цем? Пер шыя два га ды на-
ву чан ня ў ВНУ бу дуць лі чыц ца 
ня про філь ным ба ка лаў ры я-

там. А мэ та на кі ра ва ную пад-
рых тоў ку для сіс тэ мы аду ка-
цыі спе цы я ліс таў пла ну ец ца 
рас па чы наць толь кі з трэ ця га 
кур са, пры чым пе ра ары ен та-
вац ца на пе да го гі ку змо гуць і 
сту дэн ты ін шых ВНУ. Раз гля-
да ец ца так са ма ва ры янт воч-
на-за воч най ма гіст ра ту ры для 
хут ка га ўва хо джан ня ў пра-
фе сію лю дзей без пе да га гіч-
най аду ка цыі, якія вы ра шы лі 
прый сці ў пе да го гі ку. Так са ма 
аб мяр коў ва ец ца ўвя дзен не 
па куль што доб ра ах вот на га 
ква лі фі ка цый на га эк за ме ну 
на па са ду пе да го га. Неш та на-
кшталт эк за ме ну для ін тэр наў, 
які прак ты ку ец ца пас ля за кан-
чэн ня ме ды цын скіх ВНУ. Тым, 
хто пой дзе на ква лі фі ка цый ны 
эк за мен, абя ца юць не вя лі кую 
пры баў ку ў за роб ку.

Па сло вах Вік та ра Бо ла та-
ва, пра ве дзе нае ў Ра сіі да сле-
да ван не па ка за ла, што ка лі 
ма ла ды пе да гог ад пра ца ваў 
у шко ле больш за тры га ды, 
то з ве ра год нас цю 90% ён за-
ста нец ца і на да лей пра ца ваць 
у сіс тэ ме аду ка цыі. А ма са вы 
ад ток ма ла дых спе цы я ліс-

таў са шко лы ад бы ва ец ца ў 
пер шыя два га ды іх ра бо ты 
і звя за ны з тым, што навічкі 
трап ля юць у сі ту а цыю адзі-
ноц тва, ка лі за ста юц ца са 
сва і мі пы тан ня мі і праб ле ма-
мі сам-на сам. Ме на ві та та му 
ў Ра сіі збі ра юц ца за пус ціць 
пра гра му су пра ва джэн ня пра-
фе сій на га раз віц ця на стаў ні ка 
на пра ця гу пер шых трох га доў 
яго пра цы.

ВЯР ТАН НЕ 
Ў ПЕ НА ТЫ

— Мы за раз шу ка ем у Бе-
ла ру сі шко лы, пе да га гіч ны 
ка лек тыў якіх больш чым на 
30 пра цэн таў скла да ец ца з 
вы пуск ні коў гэ тай жа шко-
лы, — рас ка заў Аляк сандр 
Жук. — Нас ці ка віць, ча му 
вуч ні, атры маў шы пе да га-
гіч ную спе цы яль насць, вяр-
та юц ца ў род ныя сце ны? Бо 
за роб кі ў на стаў ні каў ад роз-
ні ва юц ца не іс тот на, зна чыць, 
ёсць ней кія ін шыя фак та ры. 
Маг чы ма, гэ та асаб лі вая ат-
мас фе ра ў на ву чаль най уста-

но ве ці асаб лі вае стаў лен не 
да ма ла до га на стаў ні ка, яго 
пад трым ка? Лі чым, што гэ та 
фе но мен, які па тра буе вы ву-
чэн ня. Мы жа да ем пра ца ваць 
з та кі мі шко ла мі, каб пра па-
ган да ваць і рас паў сюдж ваць 
іх во пыт на ўсю кра і ну. А ці 
час та нам да во дзіц ца чуць 
пра пе да га гіч ныя ды нас тыі? 
Між ін шым, мы ве да ем пе да-
го гаў ужо ў чац вёр тым—пя-
тым па ка лен ні. Трэ ба больш 
ка заць пра та кія сем'і і ра біць 
ге ро я мі дня лю дзей, цал кам 
ад да ных сва ёй пра фе сіі...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
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І так бы ваеІ так бы вае

Сё ле та ў га лоў ны 
пе да га гіч ны ўні вер сі тэт 
кра і ны па сту пі лі 
100 ме да ліс таў — 
у 5 ра зоў больш, 
чым у па пя рэд нім го дзе.

Ана нім нае да сле да ван не 
па ка за ла, што пас ля 
пе да га гіч най прак ты кі 
коль касць сту дэн таў 
пе да га гіч ных 
спе цы яль нас цяў, 
якія пры зна юц ца, 
што не пой дуць 
пра ца ваць у шко лу, 
па вя ліч ва ец ца ўдвая.

Ка лі ма ла ды пе да гог 
ад пра ца ваў у шко ле 
больш як тры га ды, 
то з ве ра год нас цю 90% 
ён за ста нец ца і на да лей 
пра ца ваць у сіс тэ ме 
аду ка цыі.

ГЕ РОЙ НЕ НА ША ГА ЧА СУ?
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За 24 га ды жыц ця 
га мяль ча нін Фран цыск 
Ска ры на пры звы ча іў ся 
да асаб лі ва га ін та рэ су 
да сва ёй пер со ны 
ў су вя зі з, як ён сам 
га во рыць, «экс клю зіў ным 
су па дзен нем». Да рэ чы, 
у што дзён ным жыц ці 
яго клі чуць Яго рам. 
Між ін шым, пад та кім 
жа іме нем у ва ры ян це 
«Ге ор гій» быў хры шчо ны 
ў кан цы XV ста год дзя 
зна ка мі ты на ўвесь свет 
пер ша дру кар Фран цыск 
Ска ры на. Наш су час нік 
сё ле та стаў сту дэн там-
за воч ні кам Го мель ска га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 
імя Фран цыс ка Ска ры ны, 
што і вы клі ка ла ўсплёск 
ін та рэ су да бія гра фіі 
ма ла до га ча ла ве ка.

— Мой баць ка Ва сіль лю біць 
гіс то рыю, вось та му, ка лі я на ра-
дзіў ся, мя не, ма лод ша га сы на, 
на зва лі Фран цыс кам. Ка лі па мя-
та е це, у 1990 го дзе ад зна ча ла ся 
500-год дзе з дня на ра джэн ня бе-
ла рус ка га асвет ні ка. Уво гу ле ж 
Ска ры на — да во лі рас паў сю джа-
нае проз ві шча. Баць ка з Пін шчы-
ны, там Ска рын шмат. Ка лі лю дзі 
ба чаць мае да ку мен ты, звы чай на 
рэ агу юць здзіў ле на, але пры яз на.

Фран цыск Ва сіль е віч ка жа, што 
ні ко лі не ад чу ваў ней ка га не звы-
чай на га стаў лен ня да ся бе. Толь кі 
што тыя, хто пер шы раз су ты ка ец-
ца, не мо гуць ута іць эмо цый. На 
мыт ні, ка жа, бы ла асаб лі вая ўва га, 
але ж доб ра зыч лі вая:

— Мя не хут ка за пом ні лі і на ват 
за ру ку па ча лі ві тац ца. Я не лі чу, што 
да дзе нае мне баць ка мі гуч нае імя 
да ча гось ці асаб лі ва га аба вяз вае: у 
кож на га ча ла ве ка сваё жыц цё, свой 

лёс і свае ін та рэ сы. Я вось не вы-
пад ко ва па сту піў на ад дзя лен не 
фі зіч на га вы ха ван ня Го мель ска га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та. У бу-
ду чы ні мне б ха це ла ся ства рыць 
ней кі спар тыў на-азда раў лен чы 
комп лекс — каб мо ладзь менш рас-
пі ва ла спірт ныя на поі і зай ма ла ся 
ін шы мі глуп ства мі. У мя не шмат 
сяб роў-спарт сме наў, якія пад трым-
лі ва юць гэ тыя ідэі. Я сам вя ду зда-
ро вы лад жыц ця, зай ма ю ся цяж кай 
ат ле ты кай і спар тыў най ры бал кай. 
Апош нюю лі чу вель мі ці ка вым за-
хап лен нем, якое мож на раз ві ваць 
як від ся мей на га ад па чын ку. Ёсць 
на ват та кі ме тад вы ха ван ня: баць кі 
бя руць дзі ця на ры бал ку, ка лі доб-
ра клюе ры ба. Важ на, каб дзі ця ці 
спа да баў ся пра цэс лоў лі. Я ка лісь ці 
з бра там на Сож ез дзіў і вель мі па-
лю біў ры бал ку.

А яшчэ сту дэнт Ска ры на лі чыць 
не аб ход ным удас ка на ліць сваю 
ня мец кую мо ву. І та му, што дзед 

па лі ніі ма ці быў не мец, і «прос та 
та му, што ня мец кая па да ба ец ца». 
Пры гэ тым вы каз вае праг ма тыч ны 
па ды ход: ву чыць і ве даць, упэў не-
ны, трэ ба тыя мо вы, якія час цей 
за ўсё вы ка рыс тоў ва юц ца ў све це 
і жыц ці. Што ты чыц ца за хап лен-
няў — іх да стат ко ва: гэ та і аў та-
мо та тэх ні ка, і ма ля ван не, і вер шы, 
і элект рон ная му зы ка...

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

У КОЖ НА ГА ФРАН ЦЫС КА 
СВАЁ ПРЫ ЗНА ЧЭН НЕ...

ХТО СА МЫ 
ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ НЫ?

У Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер-
сі тэ це рас па чаў ся пры ём за явак 
на кон курс «Леп шы ма ла дзёж ны 
пра ект БДУ». Мяр ку ец ца, што 
крэ а тыў ныя пра па но вы сту дэн-
таў ста нуць доб рай аль тэр на тыў-
най фор май для са ма аду ка цыі і 
са ма раз віц ця мо ла дзі ў га лі не 
на ву кі, куль ту ры і спор ту.

Кон курс прой дзе ў дзвюх на мі на-
цы ях: «Пра ек ты уні вер сі тэ та», ку ды 
за яў ля юц ца пра ек ты, якія ахоп лі ва-
юць два (ці больш) фа куль тэ ты БДУ, і 
«Пра ек ты фа куль тэ та». Кон курс прой-
дзе ў тры эта пы. Пер шы этап — пры ём 
за явак і ад кры тая аба ро на пра ек та. 
Дру гі этап — рэа лі за цыя пра ек таў, 
якія атры ма лі гран ты, і трэ ці — пад-
вя дзен не вы ні каў рэа лі за цыі ра бот і 
вы зна чэн не пе ра мож цы кон кур су. За-
яў кі пры ма юц ца да 31 каст рыч ні ка. 
Аба ро на ад бу дзец ца 5 ліс та па да.

МА ТЭ МА ТЫ КА 
ДЛЯ РА ЗУМ НІ КАЎ

Бяс плат ны се мі нар «Увя дзен не 
ў су час ную ма тэ ма ты ку» ўпер-
шы ню ар га ні зу ец ца для стар-
ша клас ні каў у БДУ. Да ўдзе лу 
за пра ша юц ца вуч ні 10-х і 11-х 
кла саў.

За час ра бо ты се мі на ра во пыт ныя 
вы клад чы кі БДУ па зна ё мяць школь ні-
каў з раз дзе ла мі су час най ма тэ ма ты кі 
і яе да дат ка мі. 

Пас ля за кан чэн ня лек цый ных 
і прак тыч ных за ня ткаў пла ну ец ца 
сфар мі ра ваць збор ную Бе ла ру сі з 
ко ла «се мі на рыс таў» для ўдзе лу ў 
VІІ між на род ным тур ні ры юных ма-
тэ ма ты каў, які прой дзе ў 2015 го дзе 
ў Бал га рыі. Ар га ні за та рам се мі на ра 
вы сту піў Са вет ма ла дых ву чо ных 
фа куль тэ та пры клад ной ма тэ ма ты кі 
і ін фар ма ты кі БДУ пры пад трым цы 
ЮНІ-цэнт ра—ХХІ.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні-
вер сі тэ це ін фар ма ты кі і ра дыё-
элект ро ні кі стар та ваў кон курс 
пе ра кла ду, пры све ча ны Між на-
род на му дню сту дэн таў.

Бу ду чым ін жы не рам і спе цы я ліс там 
у ІТ-га лі не пра па ну ец ца зра біць лі та ра-
тур ны пе ра клад на бе ла рус кую мо ву 
вер ша Мі ха і ла Іса коў ска га «Фор му ла 
ка хан ня» : «Сту дент-математик забро-
сил да вно/За че ты и ком на ту низкую./
Сту дент-математик ска зал «Ре ше но!»/
Увлекшись вы со кой лингвисткою...»

Пры раз гля дзе ра бот бу дуць 
ацэнь вац ца ары гі наль насць і мас тац-

кая на сы ча насць пе ра кла ду. Прыз за 
пер шае мес ца скла дзе адзін міль ён 
руб лёў.

А 16 каст рыч ні ка ва ўні вер сі тэ це 
стар туе ак цыя «Спя ём пра БДУ ІР ра-
зам!». Для ўдзе лу ў ёй сту дэн там пра-
па ну ец ца вы ка наць пес ню «БДУІР — 
ве ды і стыль жыц ця». Бу дуць вы зна-
чац ца пе ра мож цы ў ін ды ві ду аль ным і 
гру па вым вы ка нан ні пес ні. Ма ла дзёж-
нае тэ ле ба чан не БДУ ІР зро біць ві дэа-
за піс усіх кон курс ных вы ступ лен няў. 
Вы ні кі кон кур су бу дуць пад ве дзе ны на 
га ла-кан цэр це фес ты ва лю «Сту дэнц кі 
дэ бют—2014».
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