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НЕ ПРЭ СТЫЖ НАЯ 
ПРА ФЕ СIЯ?

Як вы нi кае са ста тыс тыч на га 

агля ду, пад рых та ва на га да Дня 

на стаў нi ка, у агуль най коль кас-

цi пе да го гаў, якiя вы кла да юць у 

шко ле асоб ныя прад ме ты, прад-

стаў нi кi моц на га по лу на па ча так 

2018/2019 на ву чаль на га го да скла-

да лi 18,2 пра цэн та.

У топ-5 прад ме таў, дзе коль-

касць на стаў нi каў-муж чын бы ла 

са мая вы со кая, увай шлi «фi зiч ная 

куль ту ра» (63,7 пра цэн та ад агуль-

най коль кас цi), «да пры зыў ная i 

ме ды цын ская пад рых тоў ка» (60,7 

пра цэн та), «пра цоў нае на ву чан не» 

(43 пра цэн ты), «фi зi ка» (35,5 пра-

цэн та), «гiс то рыя i гра ма да знаў-

ства» (28,9 пра цэн та).

А вось ся род на стаў нi каў бе ла-

рус кай мо вы i лi та ра ту ры i рус кай 

мо вы i лi та ра ту ры муж чын-пе да го-

гаў амаль ня ма (уся го 2,5 i 2 пра-

цэн ты ад па вед на). Ся род на стаў-

нi каў за меж най мо вы iх толь кi 5 

пра цэн таў, бiя ло гii — 8 пра цэн таў, 

хi мii — 9 пра цэн таў. Ся род ды рэк-

та раў уста ноў аду ка цыi i iх на мес-

нi каў — так са ма толь кi 14 пра цэн-

таў муж чын.

— Гiс та рыч на вы ха ван не i на-

ву чан не бы ло муж чын скай тэ ры-

то ры яй, але сён ня мы ўсе на зi ра-

ем ад ток з аду ка цыi муж чын. Цi 

мож на яго спы нiць? Мяр кую, што 

клю ча вым пы тан нем з'яў ля ец ца 

прэ стыж на стаў нiц кай пра фе сii 

ў гра мад стве i ўзро вень апла ты 

пра цы ў гэ тай сфе ры, — па дзя-

лiў ся сва i мi раз ва жан ня мi ды рэк-

тар сту дыi поль скай мо вы Pan 

Profesor, ма гiстр гiс та рыч ных 

на вук Аляк сандр ПРУД НI КАЎ. — 

Ка лi на стаў нiк-па чат ко вец за раб-

ляе пры блiз на 200 до ла раў, то цi 

мо жа ён да зво лiць са бе зды маць 

жыл лё, утрым лi ваць сям'ю, ванд-

ра ваць i гэ так да лей? Пы тан не 

ры та рыч нае. Та му на ват пры ўсёй 

лю бо вi да абра най пра фе сii муж-

чы на бу дзе шу каць спо са бы, як i 

дзе яму за ра бiць. Пры чым не толь-

кi шко ла, але i сфе ра аду ка цыi мо-

гуць iм уво гу ле не раз гля дац ца ў 

якас цi ва ры ян ту. Муж чы на па вi нен 

быць па спя хо вы, а па спя хо васць 

у гра мад стве, асаб лi ва апош нiм 

ча сам, вы зна ча ец ца коль кас цю 

гро шай, якiя ты за раб ля еш.

Ёсць яшчэ ад на сур' ёз ная праб-

ле ма, улас цi вая на шай рэ ча iс нас-

цi, — вя лi кi аб' ём у шко ле па пя-

ро вай ра бо ты, якую да во дзiц ца 

вы кон ваць на стаў нi кам. Яна муж-

чы нам уво гу ле не зра зу ме лая. Пра 

якую элi тар насць пра фе сii мо жа 

iс цi раз мо ва?

РОЗ НАЯ ФI ЛА СО ФIЯ
Мiж iн шым, праб ле ма фе мi нi-

за цыi школь най пе да го гi кi ак ту-

аль ная аб са лют на для ўсiх еў ра-

пей скiх кра iн. Да след чы кi за ўва-

жа юць, што гра мад скi прэ стыж 

пра фе сii ня рэд ка знi жа ец ца, ка лi 

ў ёй па вя лiч ва ец ца коль касць жан-

чын. Чым больш жан чын у iн дуст-

рыi, тым вы шэй шая iма вер насць 

та го, што гэ тая сфе ра бу дзе дрэн-

на аплач вац ца.

Пры гэ тым у пры ват ных шко-

лах Вя лi ка бры та нii сi ту а цыя 

ра ды каль на ад роз нi ва ец ца ад 

дзяр жаў ных, i ня рэд ка пра цэнт 

муж чын-пе да го гаў там утрая 

вы шэй шы. Акра мя прэ сты жу i 

па ме ру за роб каў, гэ та тлу ма-

чыц ца так са ма гiс та рыч ны мi 

пры чы на мi i вя лi кiм зна чэн нем 

у пры ват ных шко лах па за клас-

ных за ня ткаў. Чым больш прэ-

стыж ная ўста но ва, тым больш 

бу дзе там спор ту: кры ке ту, рэг бi, 

вес ла ван ня i гэ так да лей, што 

так са ма пры цяг вае муж чын. Па-

куль нi хто не да ка заў, што па спя-

хо васць дзi ця цi звя за на з тым, 

мi сiс цi мiс тар ста iць ка ля дош-

кi, але ка лi вы вы бi ра е це шко лу 

ў Вя лi ка бры та нii, то коль касць 

муж чын-на стаў нi каў мо жа быць 

не фар маль ным iн ды ка та рам яе 

вы со ка га рэй тын гу.

У фе мi нi за цыi аду ка цыi ха пае 

ад моў ных ба коў. Для вы ха ван ня 

паў на вар тас най асо бы па тра бу ец-

ца як жа но чая, так i муж чын ская 

фi ла со фiя жыц ця. У пе да го гаў-

муж чын i пе да го гаў-жан чын ро-

ле выя па во дзi ны iс тот на ад роз нi-

ва юц ца. Муж чын скае вы ха ван не 

ары ен та ва нае на да сяг нен не вы-

нi ку, яно пад штур хоў вае дзi ця да 

спаз нан ня межаў сва iх маг чы мас-

цяў, ад крыц ця но вых сфер жыц-

ця, экс пе ры мен таў, ары ен та цыi на 

ўлас ную бу ду чы ню.

Фе мi нi за цыя шко лы не па збеж-

на вя дзе да так зва най гу ма нi за-

цыi аду ка цыi: жан чы ны, якiя ста лi 

вя ду чай пе да га гiч най сi лай, пры ў-

но сяць у сiс тэ му аду ка цыi сваё ра-

зу мен не све ту, свае ме то ды кi i па-

ды хо ды. Усе на ту раль ныя пра яў -

лен нi спа сцi жэн ня межаў (шум ныя 

гуль нi, бег, фi зiч нае про цi бор ства 

на вы яў лен не са ма га моц на га), ус-

пры ма юц ца iмi як раз бу раль ныя 

фак та ры.

Пры ад сут нас цi «жы во га пры-

кла ду» ў асо бе на стаў нi ка ў 

боль шас цi су час ных школь нi каў 

фар мi ру ец ца вель мi аб стракт нае 

ра зу мен не так зва ных мас ку лiн-

ных (муж чын скiх) якас цяў i iх зна-

чэн ня ў су час ным гра мад стве. А 

ка лi ўзяць пад ува гу вя лi кую коль-

касць дзя цей, якiя рас туць у ня-

поў ных сем' ях з ад ной ма цi, маш-

таб праб ле мы на бы вае па ме ры 

ка та стро фы.

У «ЖА НО ЧЫМ 
ЦАР СТВЕ»

Кан ды дат псi ха ла гiч ных на-

вук, да цэнт ка фед ры псi ха ло гii 

Ака дэ мii пас ля дып лом най аду-

ка цыi Ва ле рый ПА РХА МО ВIЧ лi-

чыць, што ў на ву чаль ным пра цэ се 

i пры ства рэн нi пад руч нi каў пры-

род ныя па трэ бы i iн та рэ сы хлоп-

чы каў не ўлiч ва юц ца.

— На ву чаль ныя да па мож нi кi 

па рус кай мо ве для пя та га кла са 

ары ен та ва ныя на дзяў чат, — пры-

во дзiць ён кан крэт ны прык лад. — 

З пер шай да двац цаць сё май ста-

рон кi школь нi кам пра па ну юц ца 

прак ты ка ван нi пе ра важ на апi саль-

на га ха рак та ру. А да вай це пры га-

да ем, што нас цi ка вi ла ў гэ тым уз-

рос це. Ня ўжо апi сан не пры ро ды? 

А цi мо гуць та кiя за дан нi за цi ка вiць 

дзя цей з клi па вай свя до мас цю?

Так ужо скла ла ся, што муж чы ны 

рэд ка га во раць пра свае праб ле-

мы ўслых, у тым лi ку i пра праб ле-

мы ў пра фе сiй най сфе ры. Муж чы-

на па вi нен быць моц ны, цярп лi вы, 

стой кi, не па вi нен скар дзiц ца... Але 

псi ха ла гiч нае вы га ран не ак ту аль-

нае не толь кi для пе да го гаў-жан-

чын. На стаў нi кi-муж чы ны мо гуць 

ад яго па ку та ваць на ват у боль-

шай сту пе нi.

— Псi ха ла гiч нае вы га ран не — 

гэ та стра та iн та рэ су ча ла ве ка да 

пра фе сiй най дзей нас цi з пры чы-

ны ней кiх дэ струк тыў ных аб ста-

вiн, не маг чы мас цi ад рэ ага ваць цi 

пе ра адо лець пэў ныя псi ха ла гiч-

ныя бар' е ры, — тлу ма чыць Ва ле-

рый Па рха мо вiч. — На што скар-

дзяц ца муж чы ны, якiя пра цу юць у 

шко ле? На ад сут насць кан цэп цыi 

раз вiц ця сiс тэ мы аду ка цыi, пра-

сцей ка жу чы, яны не ве да юць, 

ку ды трэ ба ру хац ца i якi па вi нен 

быць вы нiк на вы ха дзе. З ад на го 

бо ку, за да ча пе да го га — за бяс-

пе чыць iн ды вi ду аль ны па ды ход 

да вуч ня, а з дру го га, на ша сiс тэ-

ма аду ка цыi ары ен та ва ная пе ра-

важ на на коль кас ныя па каз чы кi. 

Пры блiз на 80 пра цэн таў муж чын 

не ве да юць, як вы ра шыць гэ ты 

кан флiкт, та му ах вя ру юць сва iм 

пра фе сiй ным сум лен нем, ад да-

ючы пе ра ва гу коль кас ным па каз-

чы кам. «За мест уза е ма дзе ян ня з 

дзi цем i яго баць ка мi я за паў няю 

ты ся чы па пе рак», — абу ра юц ца 

яны. Праб ле май для пе да го гаў-

муж чын з'яў ля ец ца мност ва су-

пя рэч лi вых па тра ба ван няў з бо ку 

кi раў нiц тва шко лы i кант ра лю ю-

чых ор га наў. «Мы жы вём у ста-

не па ста ян най ня вы зна ча нас цi. 

Я кла ду ся спаць i не ве даю, што 

мя не ча кае заўт ра. Якую за да чу 

пе ра да мной па ста вяць?» — скар-

дзяц ца яны.

Асоб ная тэ ма — гэ та ра бо та ў 

ата чэн нi жан чын. Ка лi ары ен та-

вац ца на са цы яль на-псi ха ла гiч-

ныя да сле да ван нi, то жа но чыя ка-

лек ты вы ў боль шай сту пе нi схiль-

ныя да сха ва ных ма нi пу ля тыў ных 

ты паў уза е ма дзе ян ня. Там ня ма 

фi зiч най агрэ сii, за тое ёсць iнт-

ры гi, вя лi кая коль касць стра хаў, 

па да зро насць, не да вер, iн тэр прэ-

та цыя ней кiх фак таў. Муж чын ская 

псi ха ло гiя ўспры ман ня све ту мо жа 

ўсту паць у кан флiкт з жа но чай, i 

хоць ёсць мер ка ван не, што прад-

стаў нi кi моц на га по лу ку па юц ца 

ва ўва зе жан чын, на са мрэч у 

школь ным ка лек ты ве iм да во дзiц-

ца пад ладж вац ца пад сва iх ка ля-

жа нак, ла вi ра ваць па мiж чу жы мi 

кан флiк та мi, што толь кi да баў ляе 

на пру жан ня.

КАР' Е РА? 
ПА ДЗЕ ЛА ВЫХ 
ЯКАС ЦЯХ!

Ад на з сек цый на кан фе рэн цыi 

бы ла пры све ча на по гля ду сту дэн-

таў на пра фе сiю пе да го га. Сум ны 

факт, але ў су час ным гра мад стве 

да хлоп ца, якi пас ля шко лы вы ра-

шыў па сту пiць на пе да га гiч ную 

спе цы яль насць, ста вяц ца як да 

ня ўдач нi ка i ад га вор ва юць яго 

гэ та ра бiць. Па кры се сi ту а цыя 

па ча ла змя няц ца. У БДПУ кан-

ста ту юць, што ў апош нiя га ды сю-

ды ста ла пры хо дзiць больш юна-

коў. У гэ тым на ву чаль ным го дзе 

iх ся род пер ша курс нi каў амаль 

60 пра цэн таў на фа куль тэ це фi-

зiч на га вы ха ван ня, 40 пра цэн-

таў — на фi зi ка-ма тэ ма тыч ным. 

Рэ кард сме нам стаў гiс та рыч ны 

фа куль тэт — на пер шы курс сю-

ды па сту пi ла больш за 60 пра цэн-

таў юна коў.

Да во лi рэд ка хлоп цы вы бi ра юць 

фа куль тэ ты па чат ко вай, да школь-

най аду ка цыi, са цы яль на-пе да га-

гiч ных тэх на ло гiй. Тым не менш 

i там яны ёсць. Сту дэнт дру го-

га кур са Да нi iл ЖУ РАЎ ЛЁЎ — 

бу ду чы са цы яль ны пе да гог. Ён 

сцвяр джае, што да вы ба ру пра-

фе сii па ды хо дзiў свя до ма. Яшчэ 

ў 13 га доў ён ра зам з прад стаў-

нi ка мi Бе ла рус кай пра ва слаў най 

царк вы на вед ваў са цы яль на-пе-

да га гiч ны цэнтр, дзе зна хо дзi лi ся 

дзе цi з праб лем ных сем' яў. По-

тым ар га нi зоў ваў ля леч ны тэ атр 

«Бат лей ка», ку ды пры цяг ва лi ся 

цяж кiя пад лет кi з пры тул ку. А ў 

10-м кла се вы ра шыў блi жэй па-

зна ё мiц ца з ра бо тай са цы яль на-

га пе да го га ў сва ёй шко ле: быў 

ра зам з iм у рэй дах, да па ма гаў у 

ар га нi за цыi школь ных ме ра пры-

ем стваў. Вось та кая ака за ла ся 

ў яго ран няя праф ары ен та цыя. 

«Ка неш не, бы ло б вы дат на, ка лi б 

усе бу ду чыя пе да го гi ме лi маг чы-

масць пры гле дзец ца да абранай 

пра фе сii блi жэй яшчэ да мо ман ту 

па ступ лен ня, каб по тым не бы ло 

рас ча ра ван ня», — па га джа ец ца 

ён. Хло пец упэў не ны, што муж-

чы не пра сцей знай сцi па ды ход да 

цяж кiх пад лет каў. I ў гэ тым яго 

пе ра ва га. Маг чы мас цяў для пра-

соў ван ня па кар' ер най лес вi цы ў 

муж чын-пе да го гаў так са ма больш 

з пры чы ны iх «экс клю зiў нас цi» ў 

шко ле.

Тац ця на ШЫН КЕ ВIЧ, сту дэнт-

ка трэ ця га кур са фа куль тэ та са-

цы яль на-пе да га гiч ных тэх на ло-

гiй (так са ма бу ду чы са цы яль ны 

пе да гог) ра ду ец ца, што муж чы ны 

знай шлi ў са цы яль най пе да го гi цы 

штось цi цi ка вае для ся бе, што ўсё 

больш хлоп цаў ву чац ца на на стаў-

нi каў фi зi кi i ма тэ ма ты кi.

— Яны па пры ро дзе сва ёй iмк-

нуц ца лi дзi ра ваць. А ў аду ка цыi ў 

iх ёсць доб рыя шан цы вы бу да ваць 

пе да га гiч ную кар' е ру, — раз ва жае 

Тац ця на.

На пы тан не, а як яна ад рэ агуе, 

ка лi, вы бi ра ю чы па мiж ёй i пе да-

го гам-муж чы нам, пе ра ва гу ад да-

дуць яму i аба пi рац ца бу дуць не 

на дзе ла выя i пра фе сiй ныя якас-

цi, а зы хо дзя чы з та го, што прад-

стаў нi кi моц на га по лу ў аду ка цыi 

на ва гу зо ла та, дзяў чы на за ду-

ма ла ся i ад ка за ла: «Спа дзя ю ся, 

што кi ра вац ца бу дуць не ген дар-

ны мi стэ рэа ты па мi, а ацэ няць мае 

здоль нас цi...»

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

ЖЫ ВЫ ПРЫК ЛАД — КА ЛЯ ДОШ КI
Ча му пе да го гаў-муж чын ста но вiц ца ўсё менш?

Арыс то цель, Пла тон, Жан-Жак Ру со, Кан фу цый, 

Пес та ло цы, Кан стан цiн Ушын скi, Леў Вы гоц кi, 

Януш Кор чак, Джон Дз'юi, Шал ва Ама наш вi лi... 

Ня хай жан чы ны не крыў ду юць, але, га во ра чы 

пра вя лi кiх на стаў нi каў, пры гад ва юць пе ра важ на 

пе да го гаў-муж чын. Для Яна Амо са Ка мен ска га 

пра фе сiя на стаў нi ка бы ла «най леп шая, як нi я кая 

iн шая пад сон цам». Ён па раў ноў ваў на стаў нi ка 

з са доў нi кам, якi лю боў на вы рошч вае рас лi ны 

ў са дзе, з ар хi тэк та рам, якi кла пат лi ва за паў няе 

ве да мi ўсе ку точ кi ча ла ве чай iс то ты, са скульп-

та рам, што ста ран на аб чэс вае i шлi фуе ро зу мы 

i ду шы лю дзей, з пал ка вод цам, якi энер гiч на вя-

дзе на ступ лен не су праць вар вар ства i не вуц тва. 

Ян Амос Ка мен скi на пi саў дзя сят кi пад руч нi каў 

для шко лы i больш за 260 пе да га гiч ных тво раў. 

Сло вы «ўрок», «клас», «ка нi ку лы», «на ву чан не» 

ўвай шлi ў шко лу ра зам з iмем вя лi ка га чэш ска га 

пе да го га. Мiж iн шым, «пе да гог» i «на стаў нiк» — 

так са ма сло вы муж чын ска га ро ду.

Але як так зда ры ла ся, што на шы шко лы па сту по ва 

пе ра ўтва ры лi ся ў су цэль нае жа но чае цар ства i тра-

пiць да пе да го га-муж чы ны лi чыц ца ця пер вя лi кай 

уда чай? Цi ад бi ва ец ца на вуч нях не да хоп муж чын-

ска га вы ха ван ня i як вяр нуць у пе да га гiч ны пра цэс 

прад стаў нi коў моц най па ло вы ча ла вец тва? Гэ тыя 

пы тан нi ака за лi ся ў цэнт ры ўва гi ўдзель нi каў на ву-

ко ва-прак тыч най кан фе рэн цыi «Муж чы ны ў сiс тэ-

ме аду ка цыi», якая прай шла на ба зе Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га пе да га гiч на га ўнi вер сi тэ та.

Муж чын скае вы ха ван не 
пад штур хоў вае дзi ця да 
спаз нан ня межаў сва iх 
маг чы мас цяў. 

Да хлоп ца, якi пас ля шко лы 
вы ра шыў па сту пiць на 
пе да га гiч ную спе цы яль насць, 
ста вяц ца як да ня ўдач нi ка.


