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Ці аб' ек тыў ная 
школь ная ад зна ка?

Ві да воч на, што ра ней шая рэй-

тын га вая сіс тэ ма пад лі ку ба лаў на 

ЦТ для вы пуск ной атэс та цыі зу сім 

не па ды хо дзі ла. Але сіс тэ му пад лі-

ку ба лаў на ЦТ спра бу юць змя ніць 

так, каб но вая ме то ды ка да зва-

ля ла су па ста віць уз ро вень ве даў 

абі ту ры ен та, пра дэ ман стра ва ных 

на ЦТ, з яго школь ны мі ве да мі. Да 

та го ж но вая ме то ды ка, як лі чаць у 

мі ніс тэр стве, да зво ліць зняць псі-

ха ла гіч ны барь ер, які ўзні каў у абі-

ту ры ен таў пас ля атры ман ня ніз кіх 

ба лаў. Але што, ка лі школь ныя ад-

зна кі зноў не бу дуць па цвяр джац-

ца? Усё ж та кі ЦТ — не за леж ная і 

аб' ек тыў ная фор ма ацэн кі ве даў... 

Ня ўжо ўсе вы дат ні кі, каб па цвер-

дзіць свой школь ны ўзро вень, бу-

дуць на бі раць на ЦТ ад 90 да 100 

ба лаў? Ці маг чы ма та кое?

Ле тась Мі ніс тэр ствам аду ка цыі 

ўпер шы ню бы лі пра ве дзе ны рэс-

пуб лі кан скія кант роль ныя ра бо ты 

па ма тэ ма ты цы ў сё мым кла се і 

па геа гра фіі — у дзя ся тым. «Мы 

ха це лі да ве дац ца, на коль кі аб'-

 ектыў на ацэнь ва юць на ву чэн цаў у 

шко ле, — па ве да міў на ка ле гіі Ігар 

Кар пен ка. — Вы ні кі прос та здзі ві лі: 

па ма тэ ма ты цы 60 % на ву чэн цаў 

не па цвер дзі лі ад зна кі, вы стаў ле-

ныя школь ны мі на стаў ні ка мі. Коль-

касць на ву чэн цаў, якія атры ма лі 

за рэс пуб лі кан скую кант роль ную 

ра бо ту па ма тэ ма ты цы ад зна кі 

9 і 10 ба лаў, ака за ла ся мен шая 

на 8 пра цэн таў, 7—8 ба лаў — на 

18 пра цэн таў. Ёсць пад ста ва за ду-

мац ца, ча му ў шко лах за вы ша юц-

ца ад зна кі. У гэ тым на ву чаль ным 

го дзе рэс пуб лі кан скія кант роль-

ныя ра бо ты прой дуць у 10 кла сах 

па гіс то рыі Бе ла ру сі, ма тэ ма ты-

цы, рус кай і бе ла рус кай мо ве ў 

шэ ра гу школ, а так са ма ва ўсіх 

гім на зі ях і лі цэ ях».

Між ін шым, на мі ніс тэр скай 

кант роль най па геа гра фіі не змаг-

лі па цвер дзіць свае школь ныя 

ад зна кі 87 (!) пра цэн таў дзе ся ці-

клас ні каў.

Ча му стам ля юц ца 
вуч ні...

У сіс тэ ме агуль най ся рэд няй 

аду ка цыі па ўсіх ву чэб ных прад-

ме тах ажыц цяў ля ец ца пе ра ход на 

аб ноў ле ныя на ву чаль ныя пра гра-

мы. Ён за вер шыц ца ў 2021—2022 

на ву чаль ным го дзе. Па но вых 

пра гра мах ужо на ву ча юц ца вуч ні 

з пер ша га па вось мы кла сы. За 

тры апош нія га ды бы лі аб ноў ле-

ны і вы да дзе ны 144 на ву чаль ныя 

да па мож ні кі. Да 1 ве рас ня гэ та га 

го да аб но вяць яшчэ 73.

Мі ніс тэр ства аду ка цыі за раз 

ана лі зуе ўка ра нен не но вых пра-

грам і пад руч ні каў у аду ка цый ны 

пра цэс, вы ву чае мер ка ван не пе-

да го гаў, вуч няў і іх баць коў.

«У цэ лым пра гра мы і пад руч ні-

кі па зі тыў на ўспры ма юц ца ў шко-

лах», — пад крэс лі вае мі ністр аду-

ка цыі і пры во дзіць у якас ці па цвяр-

джэн ня сва іх слоў вы ні кі ан лайн-

ан ке та ван ня па пы тан нях змес ту 

аб ноў ле ных на ву чаль ных пра грам

для 7—8 кла саў. У да сле да ван ні 

пры ня лі ўдзел больш за 31 ты ся чу

на стаў ні каў-прак ты каў. Амаль 

88 % апы та ных вы ка за лі мер ка-

ван не, што да лей шае спра шчэн не 

змес ту пра грам не па тра бу ец ца.

Па вы ні ках ін ша га да сле да ван-

ня, пра ве дзе на га Цэнт рам са цы я-

ла гіч ных і па лі тыч ных да сле да ван-

няў БДУ, амаль 77 % на ву чэн цаў і 

75 % баць коў за да во ле ныя якас цю 

школь ных пад руч ні каў. Пры гэ тым 

вы каз ва юц ца не ка то рыя за ўва гі, 

якія да ты чац ца праб лем з пе ра-

груз кай.

— Мы ба чым, што праб ле ма 

пе ра груз кі школь ні каў не столь кі 

ў пра гра мах, коль кі ў якас ці пад-

рых тоў кі пе да га гіч ных кад раў, у 

ар га ні за цыі пра цы на стаў ні ка, у

яго ме та дыч най аду ка ва нас ці. 

У тым, які аб' ём за дан няў на стаў нік 

за дае на дом, як ён рых ту ец ца да 

за ня ткаў, на коль кі ква лі фі ка ва на 

вы ка рыс тоў вае ма тэ ры ял пад руч-

ні каў і да па мож ні каў у ра бо це з 

вуч ня мі. У гэ тым кі рун ку па він на 

быць скан цэнт ра ва ная на ша ра-

бо та, якая ўклю чае вы дан не для 

на стаў ні каў-прад мет ні каў ад па-

вед ных ме та дыч ных да па мож ні-

каў, ар га ні за цыю па вы шэн ня ква-

лі фі ка цыі па ме то ды цы вы кла дан-

ня, — ка жа мі ністр. — Пе ра груз ка 

вуч няў мо жа быць вы клі ка на і тым, 

што за мест уста ноў ле най са ні тар-

ны мі нор ма мі і ву чэб ны мі пла на мі 

мак сі маль на да пу шчаль най ся рэд-

няй коль кас ці ву чэб ных і фа куль-

та тыў ных за ня ткаў (6—7 у дзень 

у 7—8 кла се) па жа дан ні баць коў 

увод зяц ца да дат ко выя плат ныя 

ўро кі (за мест ад на го — не каль кі 

про філь ных прад ме таў або дру гая 

за меж ная мо ва), якія пры вод зяць 

да ра зу мо ва га і фі зіч на га зня сі-

лен ня.

Ігар Кар пен ка за пэў ні вае, што 

па зі цыя мі ніс тэр ства па за бес пя-

чэн ні да ступ нас ці якас най аду ка-

цыі для кож на га на ву чэн ца бу дзе 

за ста вац ца ня змен най. Спра вяд-

лі вай, на яго дум ку, ста ла ад ме на 

эк за ме наў у пя ты клас гім на зій. 

Ця пер адо ра ныя дзе ці мо гуць на-

ву чац ца ў лю бой уста но ве аду-

ка цыі, па коль кі і ў звы чай ных ся-

рэд ніх шко лах ёсць маг чы масць 

вы ву чэн ня асоб ных прад ме таў на 

па вы ша ным уз роў ні ў 5—8 кла сах. 

«Ад ме ну эк за ме наў пад тры ма лі 

88,8 % баць коў і 90,7 % на стаў-

ні каў, — па ве да міў ён на ка ле гіі. — 

А ў бу ду чы ні пла ну ец ца ства -

рыць На цы я наль ны дзі ця чы тэх на-

парк, які да ка жа, што ёсць і ін шыя, 

больш эфек тыў ныя фор мы ад бо ру 

та ле на ві тых дзя цей, чым эк за ме-

ны ў гім на зіі...»

Ці прос та тра піць 
да ды рэк та ра шко лы?

У бя гу чым на ву чаль ным го дзе 

для вуч няў 10—11 кла саў школ

быў уве дзе ны прад мет «Пра цоў-

нае на ву чан не». Для ар га ні за цыі 

аду ка цый на га пра цэ су вы зна ча ны

пе ра лік, які ўклю чае больш за 

70 пра фе сій. Ён фар мі ра ваў ся 

з улі кам рэ аль ных маг чы мас цяў 

уста ноў аду ка цыі, за пы таў на ву-

чэн цаў, па трэб рын ку пра цы і за па-

тра ба ва нас ці пра фе сій у рэ гі ё не.

З мэ тай па пу ля ры за цыі сель-

ска гас па дар чых пра фе сій з 1 ве-

рас ня ад кры лі ся про філь ныя кла-

сы аграр най на кі ра ва нас ці. «Пра-

шу ўзяць пад асаб лі вы кант роль 

за бяс пе ча насць та кіх кла саў не аб-

ход ным аб ста ля ван нем і ме та дыч-

ны мі ма тэ ры я ла мі, — звяр нуў ся да 

прад стаў ні коў рэ гі я наль ных ор га-

наў кі ра ван ня аду ка цы яй Ігар Кар-

пен ка. — Мі ніс тэр ствам аду ка цыі 

су мес на з Мі ніс тэр ствам спор ту і 

ту рыз му пра пра ца ва на так са ма 

пы тан не аб ад крыц ці про філь ных 

кла саў спар тыў на-пе да га гіч най 

на кі ра ва нас ці».

Па сло вах кі раў ні ка га лі ны, ана-

ліз зва ро таў у Мі ніс тэр ства аду-

ка цыі свед чыць аб не да стат ко ва 

якас най ра бо це з гра ма дзя на мі на 

мес цах: кож ны трэ ці зва рот мог 

быць вы ра ша ны на ўзроў ні воб-

лас ці, ра ё на або на ват шко лы...

— На прык лад, дзі ця — гі пер ак-

тыў нае, а шко ла ад ра зу на кі роў вае 

яго на ка мі сію па спра вах не паў на-

лет ніх, бо так пра сцей, — пры вёў 

ён кан крэт ны прык лад. — А дзе 

са цы яль ныя пе да го гі, дзе псі хо ла-

гі, на шы са цы яль на-пе да га гіч ныя 

цэнт ры, на дзе ле ныя для гэ та га спе-

цы яль ны мі функ цы я мі? На пра ця гу 

двух га доў ад ным з са мых праб-

лем ных за ста ец ца так са ма пы тан-

 не не ка рэкт ных па во дзі н чле наў 

ад мі ніст ра цыі і ін шых пе да га гіч ных 

ра бот ні каў уста ноў аду ка цыі: кож-

ны дзя ся ты зва рот пры све ча ны гэ-

тай тэ ме. Ска жу шчы ра: тра піць на 

пры ём да не ка то рых ды рэк та раў 

скла да ней, чым да мі ніст ра аду ка-

цыі. Ду маю, што не трэ ба кі раў ні кам 

уста наў лі ваць га дзі ны для пры ёму 

гра ма дзян па аса біс тых пы тан нях. 

Зна хо дзя чы ся ў шко ле, вы па він ны 

ў лю бы час пры маць гра ма дзян — 

гэ та ваш аба вя зак!

Кан ку рэн цыя 
за бюд жэт ныя срод кі

«Каб не стра ціць ча ла ве ка ў це ні 

ад знак і эк за ме наў, пра пра ца ва на 

пы тан не змя нен ня ме ха ніз му пра-

вя дзен ня ўступ най кам па ніі ў ВНУ. 

Для тых, хто па сту пае на асоб ныя 

спе цы яль нас ці, пла ну ец ца пра-

во дзіць да дат ко выя ўнут ра ныя 

вы пра ба ван ні, — пра ін фар ма ваў 

удзель ні каў ка ле гіі Ігар Кар пен ка. 

— Та кі па ды ход быў ухва ле ны і 

Рэс пуб лі кан скім са ве там рэк та раў 

ВНУ. Але для сё лет ніх вы пуск ні коў 

ні чо га не зме ніц ца».

Мі ністр так са ма па ве да міў, што 

коль касць сту дэн таў у кра і не ска-

ра ці ла ся. Сён ня вы шэй шую аду-

ка цыю атрым лі ва юць 283 ты ся чы 

сту дэн таў (у 2011 го дзе іх бы ло 

больш за 400 ты сяч). Ёсць мер ка-

 ван не, што ап ты маль най для 

на шай кра і ны з'яў ля ец ца ліч ба ў 

300 ты сяч сту дэн таў.

З улі кам па тра ба ван няў ра бо та-

даў цаў аб наў ля юц ца на ву чаль ныя 

пла ны і пра гра мы вы шэй шай, ся-

рэд няй спе цы яль най і пра фе сій на-

тэх ніч най аду ка цыі. Сіс тэ ма тыч-

на пе ра гля да юц ца на менк ла ту ра 

спе цы яль нас цяў і аду ка цый ныя 

стан дар ты, па якіх вя дзец ца пад-

рых тоў ка спе цы я ліс таў і ра бо чых, 

з аба вяз ко вым пры цяг нен нем да 

гэ та га за каз чы каў кад раў.

У кра і не функ цы я нуе больш за 

ты ся чу фі лі ялаў ка фед раў у ар-

га ні за цы ях і на прад пры ем ствах. 

Усе ты па выя на ву чаль ныя пла ны, 

рас пра ца ва ныя і за цвер джа ныя ў 

2018 го дзе, а так са ма пра ек ты ты-

па вых ву чэб ных пла наў, якія яшчэ 

рас пра цоў ва юц ца, пра ду гледж ва-

юць пра хо джан не прак ты кі па чы-

на ю чы з пер ша га кур са.

— Та му ра бо та даў цам трэ ба 

спы ніць раз мо вы аб тым, што мы 

рых ту ем не тыя кад ры для рэ аль на-

га сек та ра эка но мі кі, — пад крэс ліў 

мі ністр. — Тым больш што ў кра і не 

ства ра ец ца На цы я наль ная сіс тэ ма 

ква лі фі ка цый, дзе за каз чы кі кад-

раў бу дуць фар мі ра ваць пе ра лі кі 

кам пе тэн цый і ква лі фі ка цый ных 

ха рак та рыс тык пад па трэ бы эка-

но мі кі і суб' ек таў гас па да ран ня.

Для ап ты мі за цыі ІІ сту пе ні вы-

шэй шай аду ка цыі з гэ та га го да 

ўво дзіц ца адзі ная пра гра ма ма-

гіст ра ту ры — для кад ра ва га за-

бес пя чэн ня на ву ко ва-іна ва цый най 

сфе ры і сіс тэ мы аду ка цыі. Яе ма-

дэр ні за цыя бу дзе на кі ра ва на на 

па вы шэн не якас ці, эфек тыў нас ці 

і экс парт на га па тэн цы я лу. «У ма-

гіст ра ту ру на бюд жэт па він ны іс ці 

толь кі са мыя здоль ныя, якія жа-

да юць зай мац ца або на ву кай, або 

вы кла дан нем», — лі чыць мі ністр 

аду ка цыі.

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра 

Бе ла ру сі Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА, 

які пры няў удзел у вы ні ко вым па-

ся джэн ні ка ле гіі Мі ніс тэр ства аду-

ка цыі, за ўва жыў, што з гэ та га го да 

праг на за ван нем аб' ёмаў пад рых-

тоў кі кад раў зай ма ец ца Мі ніс тэр-

ства пра цы і са цы яль най аба ро ны 

су мес на з Мі ніс тэр ствам эка но мі-

кі. Ад па вед на Мі ніс тэр ства аду ка-

цыі на асно ве іх да ных сфар мі руе 

аб' ек тыў ныя кан крэт ныя ліч бы 

пры ёму, за сна ва ныя на па трэ бах 

эка но мі кі, дэ ма гра фіч ным пра гно-

зе і ба лан се пра цоў ных рэ сур саў. 

Ве дам ству трэ ба бу дзе па кож-

най спе цы яль нас ці і па кож най 

ВНУ прад ста віць ура ду ар гу мен-

та ва нае аб грун та ван не кант роль-

ных ліч баў пры ёму. Па сло вах 

Іга ра Пет ры шэн кі, на пра ця гу 

гэ та га го да не аб ход на так са ма 

пад рых та ваць пы тан не аб пе ра-

хо дзе на кон курс ную асно ву іх 

фар мі ра ван ня. Га вор ка ідзе аб 

бюд жэт най фор ме на ву чан ня.

«Пра ва на пры ём і пад рых тоў ку 

спе цы я ліс таў па асоб ных спе цы яль-

нас цях па він ны атрым лі ваць уста но-

вы аду ка цыі, якія ма юць для гэ та га 

ад па вед ныя ўмо вы: пе да га гіч ныя 

кад ры, ма тэ ры яль на-тэх ніч ную ба-

зу і ба зу для ар га ні за цыі прак ты-

кі, — рас тлу ма чыў сваю дум ку ві-

цэ-прэм' ер. — Тыя, хто не атры мае 

бюд жэт ных срод каў на пад рых тоў ку 

спе цы я ліс таў, змо гуць на бі раць абі-

ту ры ен таў плат на».

За да ча па вы шэн ня кан ку рэн та-

здоль нас ці і якас ці — пры яры тэт-

ная ў ра бо це про філь на га мі ніс тэр-

ства. Раз мер ка валь ны прын цып 

фі нан са ван ня сы хо дзіць у мі ну лае. 

Уні вер сі тэ ты па він ны кан ку ры ра-

ваць па між са бой за атры ман не 

бюд жэт ных срод каў, пад крэс ліў 

Ігар Пет ры шэн ка. Дзяр жаў ны 

бюд жэт не па ві нен быць адзі ным 

«до на рам» у сіс тэ ме вы шэй шай 

аду ка цыі. Не аб ход на пе рай сці да 

шмат ка наль на га фі нан са ван ня 

вы шэй шай шко лы, пры цяг ваць 

ін вес ты цыі, срод кі іна ва цый ных

фон даў, спон са раў, раз ві ваць 

па за бюд жэт ную дзей насць...

Ігар Пет ры шэн ка так са ма ад-

зна чыў, што на кант ро лі ўра да 

за ста юц ца пы тан ні ар га ні за цыі 

хар ча ван ня ва ўста но вах аду ка-

цыі. Ён кан ста та ваў, што эфек-

тыў ная сіс тэ ма кант ро лю ў гэ тай 

сфе ры па куль так і не ство ра на. 

Ві цэ-прэм' ер да ру чыў Мі ніс тэр ству 

аду ка цыі су мес на з Мі ніс тэр ствам 

ахо вы зда роўя і Мі ніс тэр ствам ан-

ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і 

ганд лю ў пер шым паў год дзі пра-

вес ці ма ні то рынг вы ка нан ня да ру-

чэн няў ура да па якас ці школь на-

га хар ча ван ня і прад ста віць свае 

пра па но вы, у тым лі ку з ацэн кай 

ра бо ты кад раў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Дзярж бюд жэт не па ві нен быць 
адзі ным «до на рам» для вы шэй шай шко лы
У Мі ніс тэр стве аду ка цыі агу чы лі асноў ныя за да чы га лі ны на най блі жэй шы год

Якая фор ма атэс та цыі най больш эфек тыў ная 

ў шко ле? Ча му ра ней вы пуск ні кі пі са лі 

са чы нен не, а сён ня зда юць пе ра каз? Ці мо жа 

тэст даць аб' ек тыў ную ацэн ку ве даў? Якім 

па ві нен быць эк за мен: вус ным, каб дзе ці 

кан чат ко ва не раз ву чы лі ся фар му ля ваць 

свае дум кі і раз ва жаць, або пісь мо вым, 

які ў боль шай сту пе ні за стра ха ва ны ад 

суб' ек ты віз му? Ад на знач ных ад ка заў на 

гэ тыя пы тан ні па куль ня ма. Але на ня даў няй 

на ра дзе ў кі раў ні ка дзяр жа вы мі ністр 

аду ка цыі за явіў пра маг чы масць змя нен ня 

фор мы вы пуск ных іс пы таў на вы ха дзе 

са шко лы. На ка ле гіі свай го ве дам ства, 

дзе пад во дзі лі ся вы ні кі ра бо ты га лі ны за 

мі ну лы год і ўзгад ня лі ся пла ны на бя гу чы, 

Ігар КАР ПЕН КА кры ху пры ад крыў за сло ну 

над бу ду чым: «Іс ну ю чая фор ма вы ні ко вай 

атэс та цыі так са ма вы клі кае да дат ко вую 

на груз ку на школь ні каў, та му Мі ніс тэр ствам 

аду ка цыі су мес на з на стаў ні ка мі-прак ты ка мі, 

ме та дыс та мі, на ву коў ца мі пра пра цоў ва юц ца 

маг чы мыя ва ры ян ты яе пра вя дзен ня. 

Мы змо жам раз гру зіць вы пуск ні коў 

адзі нац ца та га кла са, увя заў шы па фор ме 

і змес це вы пуск ныя эк за ме ны са зда чай 

цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня», — 

па ве да міў ён.

«Па ма тэ ма ты цы 
60 % на ву чэн цаў 
не па цвер дзі лі ад зна кі, 
вы стаў ле ныя школь ны мі 
на стаў ні ка мі». Амаль 88 % апы та ных 

вы ка за лі мер ка ван не, што 
да лей шае спра шчэн не змес ту 
пра грам не па тра бу ец ца.
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