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— «Мы бу дзем або пер шыя, 

або ўжо не мае сэн су, якія мы 

бу дзем» — гэ та ва шы сло вы, 

ска за ныя паў го да та му. Ска-

жы це, што ўжо зроб ле на для 

ства рэн ня рэс пуб лі кан ска га 

ін фар ма цый на-аду ка цый на га 

ася род дзя? Ці не ад стае нар ма-

тыў ная ба за ад ва шых пла наў і 

за дум?

— Ма гу з упэў не нас цю сцвяр-

джаць, што ў нас ёсць дак лад нае 

ра зу мен не, ку ды і як нам ру хац ца 

да лей. Пад рых та ва ны шэ раг важ-

ных да ку мен таў, ад якіх на пра мую 

за ле жыць ліч ба вая транс фар ма-

цыя аду ка цыі. Яны бу дуць рэг-

ла мен та ваць і стан дар ты за ваць 

ін фар ма цый на-аду ка цый нае ася-

род дзе, каб усё бы ло зра зу ме ла 

і праз рыс та, асаб лі ва з улі кам 

на ша га між ве да мас на га ўза е ма-

дзе ян ня. Пра цэ сы транс фар ма цыі 

за кра нуць не толь кі змяс тоў ную 

част ку аду ка цыі, але і сіс тэ му кі-

ра ван ня. Вель мі вя лі кае зна чэн не 

мы на да ём ра зу мен ню і пры няц цю 

но вых пра віл усі мі пра фе сі я на ла мі, 

якія пра цу юць у сіс тэ ме аду ка цыі. 

Каб гэ та га да сяг нуць, ар га ні зу ем 

кан фе рэн цыі і фо ру мы, пры цяг-

ва ем най леп шых спе цы я ліс таў з 

уся го све ту, каб тыя па дзя лі лі ся 

сва ім до све дам.

Рэс пуб лі кан скае ін фар ма цый на-

аду ка цый нае ася род дзе пра пі са на 

як част ка ме ра пры ем ства ў Дзяр-

жаў най пра гра ме раз віц ця ліч ба вай 

эка но мі кі і ін фар ма цый на га гра мад-

ства на 2016—2010 га ды. За ўва жу, 

што рэг ла мен ты дзе ян ня па доб на-

га ася род дзя бу дуць ад кры ты і для 

дзяр жаў ных, і для пры ват ных парт-

нё раў. Уся інф ра струк ту ра па він на 

быць праз рыс тай і зра зу ме лай як 

нам (тым, хто ёй кі руе), так і тым, 

хто ёй ка рыс та ец ца.

Мы ўжо па да лі на ўзгад нен не 

ка ле гам у ін шыя мі ніс тэр ствы пра-

ект ука за кі раў ні ка дзяр жа вы, які 

«ўза ко ніць» ства рэн не ін фар ма-

цый на-аду ка цый на га ася род дзя, 

па ра дак уза е ма дзе ян ня і кі ра ван-

ня. Наш вы бар — плат фор ма вы 

па ды ход, дзе ўва ход у сіс тэ му 

бу дзе адзі ны. Гэ та зна чыць, што 

з яго мож на бу дзе тра піць на ін-

фар ма цыю лю бо га ўзроў ню: ад 

прос та га да ве дач на га тэкс ту да 

скла да ных сэр ві саў. Пры чым гэ та 

мо жа зра біць лю бы ўдзель нік аду-

ка цый на га пра цэ су: ад школь ні ка 

да прад стаў ні ка най вы шэй ша га 

ме недж мен ту ў аду ка цыі. Толь кі 

ўзро вень до сту пу да ін фар ма цыі 

бу дзе ад роз ні вац ца ў роз ных ка тэ-

го рый. Адзі ная плат фор ма ахо піць 

усе ўзроў ні аду ка цыі, ста не част-

кай элект рон на га ўра да, ад па вед-

на, за крые ўсе па трэ бы ў збо ры і 

апра цоў цы да ных.

Да 2020 го да пра ект «Элект рон-

ная шко ла» па ві нен аха піць ужо 

80 пра цэн таў уста ноў агуль най 

ся рэд няй аду ка цыі. На ву чаль ныя 

ўста но вы аб' яд на юць у адзі ную ін-

фар ма цый ную сіс тэ му з эле мен та-

мі ста тыс тыч на га ана лі зу. На кож-

ным уз роў ні пра ду гле джа на свая 

спе цы фі ка. Так, для школ бу дзе 

дзей ні чаць адзі ная плат фор ма па 

элект рон ным жур на ле, а ўлас ні-

кам ін фар ма цыі ста не Мі ніс тэр-

ства аду ка цыі.

Аналітыка 
для кіраўнікоў

— Усе ка жуць, што на стаў ні-

каў даў но трэ ба вы зва ліць ад 

ру цін ных за пы таў і вя лі кай коль-

кас ці ні ко му не па трэб ных звес-

так, якія толь кі за гру жа юць пе-

да го гаў. А «Элект рон ная шко ла» 

змо жа раз гру зіць пе да го гаў? Ці 

па ра лель на з элект рон ным жур-

на лам яны па-ра ней ша му бу дуць 

вы му ша ны вес ці і па пя ро вы яго 

ва ры янт?

— Кан чат ко вая мэ та ме на ві та 

так і вы гля дае — на стаў нік па ві нен 

зай мац ца най перш пе да га гіч най 

дзей нас цю, а элект рон ны жур нал 

бу дзе ге не ры ра ваць спра ва здач-

насць. Але па коль кі ў ім фі гу ру юць 

пер са наль ныя звест кі на ву чэн цаў, 

та кія жур на лы па він ны быць атэс-

та ва ныя па бяс пе цы, і тое, што не 

атэс ту юць, бу дзе за ба ро не на. Я ра-

зу мею, што па збег нуць пе ра ход на-

га пе ры я ду ў нас не атры ма ец ца, 

хоць бы та му, што для за сва ен ня 

пе да го га мі па трэб ных на вы каў і 

кам пе тэн цый па тра бу ец ца пэў ны 

час, трэ ба па кла па ціц ца і аб пра-

гра мах па вы шэн ня ква лі фі ка цыі 

для на стаў ні каў. Ня гле дзя чы на 

ліч ба ві за цыю пра цэ саў, у цэнт ры 

ўсіх пе ра мен усё роў на зна хо дзіц ца 

ча ла век — з яго і трэ ба па чы наць.

Я, на прык лад, вель мі ха чу, каб 

па пя ро вых жур на лаў уво гу ле не 

бы ло, але па на шым за ка на даў-

стве па пя ро вы жур нал з'яў ля ец ца 

юры дыч ным і бух гал тар скім да ку-

мен там, які зда ец ца ў ар хіў. А ўня-

сен не ка рэк ці ро вак — не вель мі 

хут кі пра цэс. Сён ня мы не кі ру ем ся 

прын цы пам «а да вай це аб ліч бу ем 

усё». Трэ ба аца ніць усе пра цэ сы 

і не па трэб ныя ўво гу ле вы клю-

чыць з на шай прак ты кі. Па коль кі 

ГІ АЦ зай ма ец ца ін фар ма цый ны-

мі тэх на ло гі я мі, мы мо жам толь кі 

пра па на ваць спе цы я ліс там, якія 

ад каз ва юць за ар га ні за цыю аду-

ка цый на га пра цэ су, шмат ад ча го 

ад мо віц ца. Трэ ба за даць са бе пы-

тан не, што трэ ба ад кі нуць, каб з 

да па мо гай ліч ба вых тэх на ло гій з 

но вай хут ка сцю ру шыць на пе рад.

— Ве даю, што ўжо ство ра ны 

рэ гістр на ву чэн цаў. А якая ін-

фар ма цыя пра школь ні каў бу-

дзе ў ім аку му ля вац ца?

— Я пры хіль нік та го, каб збі-

раць усе звест кі, бо не вя до ма, 

што ў па то ку вя лі кіх да ных мо жа 

ака зац ца за ка на мер нас цю. На ша 

за да ча — мак сі маль на спрас ціць 

пра цэс іх збо ру, за бяс пе чыць іх 

праў дзі васць, а по тым ука ра ніць 

сіс тэ му ана лі ты кі, якая да па мо жа 

вы явіць са мыя роз ныя за ка на мер-

нас ці. І ўжо на іх пад ста ве бу дуць 

пры мац ца хут кія ра шэн ні, як змя-

ніць сіс тэ му аду ка цыі і з пунк ту 

по гля ду кі ра ван ня, і ў пла не яе 

змяс тоў на га на паў нен ня. Мы мо-

жам уносіць у наш рэ гістр са мы я 

роз ныя да ны я, збі раць звест кі пра 

на ву чэн ца, па чы на ю чы з да школь-

най уста но вы і да вы пус ку з уні вер-

сі тэ та: пра яго спар тыў ныя і алім пі-

яд ныя пос пе хі, праг на за ваць, ку ды 

да лей ён мо жа па сту піць з улі кам 

яго па спя хо вас ці і схіль нас ці да 

тых ці ін шых на вук. Ма ю чы звест-

кі пра па спя хо васць на ву чэн цаў у 

за сва ен ні тых ці ін шых прад ме таў 

па ўсёй кра і не, мож на бу дзе пры-

маць кроп ка выя кі раў ніц кія ра шэн-

ні па ка рэк ці роў цы, на прык лад на-

ву чаль ных пра грам, па да па мо зе 

пэў ным рэ гі ё нам і пэў ным на ву-

чаль ным уста но вам.

Пры ства рэн ні рэс пуб лі кан ска га 

ін фар ма цый на-аду ка цый на га ася-

род дзя мы вы ву ча лі во пыт вель мі 

мно гіх кра ін: Кі тая, Ра сіі, Гер ма ніі, 

Аў стрыі, Анг ліі, Поль шчы, Фін лян-

дыі, Эс то ніі... Элект рон ныя сіс тэ мы 

кі ра ван ня ў тым ці ін шым вы гля дзе 

дзей ні ча юць паў сюд на, але са сва-

і мі ню ан са мі, якія за ле жаць і ад 

уз роў ню ліч ба вых кам пе тэн цый у 

кі раў ніц ка га і пе да га гіч на га звя на, 

і ад маш та баў кра і ны, і ад коль-

кас ці ўста ноў, ахоп ле ных гэ ты мі 

сіс тэ ма мі. Пры чым мы вы ву ча лі не 

толь кі дзяр жаў ны до свед, але і до-

свед буй ных пры ват ных кам па ній, 

у якіх ёсць улас ныя аду ка цый ныя 

цэнт ры і ака дэ міі з дзя сят ка мі ты-

сяч су пра цоў ні каў. Яны так са ма 

зай ма юц ца праг на за ван нем і ма ні-

то рын гам. Рэс пуб лі кан скае ін фар-

ма цый на-аду ка цый нае ася род дзе 

мы ства ра лі з улі кам чу жо га до све-

ду, чу жых па мы лак і, ка неш не, з 

улі кам на шых рэа лій і па трэб.

Узяць тую ж Эс то нію, якая лі-

чыц ца ад ной з са мых «пра су ну-

тых» кра ін у раз віц ці ліч ба вых 

тэх на ло гій, — яна ў дзе сяць ра зоў 

мен шая за Бе ла русь. Там ліч ба-

вую транс фар ма цыю рас па чы на лі 

з фар му ля ван ня асноў най ідэі: до-

ступ у ін тэр нэт — гэ та кан сты ту-

цый нае пра ва кож на га гра ма дзя-

ні на, як до ступ да ва ды ці па вет ра. 

У ся рэ дзі не ну ля вых га доў гэ та на-

са мрэч гу ча ла вель мі іна ва цый на. 

Але сён ня ў нас до ступ да ін тэр нэ ту 

з ма біль ных пры лад — амаль паў-

сюд ны, і пе да го гам трэ ба з гэ тым 

лі чыц ца. Усе хат нія за дан ні ўжо 

ёсць у се ці ве, там мож на знай сці 

пра грам ныя пра дук ты, якія да па-

ма га юць ра шыць лю быя за дач кі. 

І ўзні кае за ка на мер нае пы тан не: як 

рэ ага ваць на та кую рэ ча іс насць? 

Ма ю чы до ступ да ўсіх да ных све-

ту, прос та не да ра валь на гэ тым не 

ска рыс тац ца.

Каб не пе ра во зіць 
па вет ра...

— Але сён ня пе да го гі і псі-

хо ла гі ка жуць ужо пра «эфект 

Гугл» — ка лі за па мі на ец ца не 

змест, а мес ца зна хо джан ня ін-

фар ма цыі, шлях да яе. За ўва жа-

на, што ся рэд няя пра цяг ласць 

кан цэнт ра цыі ўва гі ў су час ных 

дзя цей знач на мен шая, чым 

бы ла ра ней, у па ка лен ня «гугл» 

зні кае здоль насць чы таць і ра-

зу мець вя лі кія тэкс ты, ары ен-

та вац ца без ін тэр нэт-кар таў на 

мяс цо вас ці. Гэ та ўсё па боч ныя 

эфек ты су час най цы ві лі за цыі...

— Сто га доў та му не ўсе лю дзі 

ўме лі чы таць, а сён ня ўсе ўме юць 

чы таць, але не ўсе хо чуць гэ та ра-

біць. На жаль, я на ват за са бой за-

ўва жыў, што спа жы ван не ін фар ма-

цыі моц на змя ні ла ся: ка лі дзе сяць 

га доў на зад я шмат чы таў, то ця пер 

шмат гля джу: на прык лад, пра гля-

даю тыя ж лек цыі ў ін тэр нэ це, ві-

дэа, дзе аў та ры кніг за чыт ва юць 

урыў кі са сва іх тво раў. Для эка но міі 

ча су на ват мой слых адап та ваў ся 

да пе ра мот кі: я гля джу ўсё на па-

двое най хут ка сці. Гэ та рэ ча іс насць, 

якую мож на або ад маў ляць, або 

пры няць. Та му я лі чу, што дзя цей 

трэ ба ву чыць но вым кам пе тэн цы-

ям: умен ню ары ен та вац ца ў вя лі кіх 

па то ках ін фар ма цыі, умен ню зда-

бы ваць яе, струк ту ра ваць, ад філь-

троў ваць важ ную і ка рыс ную ад 

дру гас най, не праў дзі вай ці ўво гу-

ле фэй ка вай. Ка лі ча ла век у ста не 

сфар му ля ваць праб ле му і знай сці 

яе ра шэн не, не мае зна чэн ня, як 

ён спа жы вае ін фар ма цыю. Нель га 

стаць аду ка ва ным, прос та ро бя чы 

за пы ты ў «Гугл».

На маю дум ку, школь ны курс 

ін фар ма ты кі трэ ба пры вя заць да 

на бо ру кам пе тэн цый, якія ву чань 

па ві нен атры маць пас ля яго за-

сва ен ня. Са мы не эфек тыў ны спо-

саб на ву чан ня — ка лі на стаў нік ці 

вы клад чык рас каз вае, а школь ні-

кі і сту дэн ты слу ха юць, та му што 

па чу тае хут ка за бы ва ец ца. І зу-

сім ін шая рэч — ві зу а лі за цыя... 

На цы я наль ны ін сты тут аду ка цыі 

ак тыў на пра цуе над ства рэн нем 

пра грам ных пра дук таў для шко лы, 

каб не атры ма ла ся так, што мы 

пра кла дзём рэй кі, за пус цім цяг ні кі, 

але тыя бу дуць пе ра во зіць у ва го-

нах па вет ра. Ра зам з тым ду ма ем, 

як пры цяг нуць у на шу шко лу між-

на род ныя пра грам ныя пра дук ты, 

на прык лад па пры ро да знаў чых 

на ву ках, та му што за ко ны фі зі кі — 

ад ноль ка выя для ўсіх...

Ёсць дум ка, што аду ка цыя па-

він на раз ві ваць толь кі тое, з чым не 

мо жа спра віц ца штуч ны ін тэ лект: 

гэ та твор часць, крэ а тыў насць, на-

вы кі пра ект най дзей нас ці, пла на-

ван ня, рас ста ноў кі пры яры тэ таў, 

умен не пры маць ра шэн ні, фар-

мі ра ваць ка ман ду, здоль насць 

ры зы ка ваць, экс пе ры мен та ваць, 

пры дум ляць, мыс ліць кры тыч на. 

Аба вяз ко ва трэ ба раз ві ваць у дзя-

цей пра ект нае мыс лен не і ўмен не 

пра ца ваць у ка ман дзе. Ка лі клас 

дзе ліц ца на пра ект ныя гру пы, ты 

ўжо не мо жаш прос та спі саць у су-

се да па пар це — вы ўсе ра зам па-

він ны да сяг нуць пэў на га вы ні ку.

Транс фар ма цыя аду ка цыі: 
поў нае па глыб лен не... у ліч бу
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«Ма ю чы до ступ 
да ўсіх да ных све ту, 
прос та не да ра валь на 
гэ тым не ска рыс тац ца».

«Нель га стаць аду ка ва ным, 
прос та ро бя чы за пы ты 
ў «Гугл».
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— У кан цы ліс та па да прой дзе ўжо дру гая 

між на род ная спе цы я лі за ва ная вы стаў ка-фо рум 

«Ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі ў аду ка цыі». Што вы 

рых ту е це для яе на вед валь ні каў?

— Ме ра пры ем ствы фо ру му бу дуць пра хо дзіць 

на пля цоў ках Fаlсоn Сlub Mіnsk тры дні — з 28 па 

30 ліс та па да. ІTЕ 2018 абя цае стаць ад ным з са мых 

маш таб ных ме ра пры ем стваў го да ў аду ка цыі. На 

яго за про ша ны 72 спі ке ры — вя ду чыя бе ла рус кія 

і за меж ныя спе цы я ліс ты ў ін фар ма ты за цыі: член 

Са ве та па раз віц ці ліч ба вай эка но мі кі, стар шы-

ня экс перт на га са ве та ПВТ Аляк сандр Кур бац кі, 

рэк тар БДУ ІР Ва дзім Бо гуш, кі раў нік прад стаў-

ніц тва «Май кра софт» у Бе ла ру сі Ан тон Мя кі шаў, 

экс перт у га лі не Wеbоmеtrісs Эн ры ке Ор ду на-Ма-

ле (Іс па нія), аду ка цый ны тэх но лаг Та лін скай цэнт-

раль най рус кай гім на зіі Люд мі ла Раж дзест вен ская 

(Эс то нія), стар шы ды рэк тар па рас пра цоў цы пра-

грам на га за бес пя чэн ня кам па ніі «Эпам Сіс тэмс» 

Па вел Лі бер і ін шыя. Дзе ла вая пра гра ма фо ру-

му ўклю чае кан фе рэн цыі «Ліч ба вы ўні вер сі тэт», 

«Ме недж мент уні вер сі тэц кіх біб лі я тэк». Пры пад-

трым цы Су свет на га бан ка прой дзе між на род ная 

кан фе рэн цыя «Ін фар ма цый ная сіс тэ ма кі ра ван ня 

ў сек та ры аду ка цыі: най леп шыя су свет ныя прак-

ты кі для Бе ла ру сі». Аса цы я цыя «Аду ка цыя для 

бу ду чы ні» ар га ні зуе па нэль ную дыс ку сію на тэ-

му «Якая школь ная ін фар ма ты ка па трэб ная для 

ІТ-кра і ны». Бу дуць аб мяр коў вац ца STЕM-па ды-

хо ды ў аду ка цыі. За пла на ва ныя так са ма круг лыя 

ста лы «Ліч ба вы ка ледж», «Ін фар ма цый ная бяс пе-

ка ў аду ка цыі». Прой дзе фі нал рэс пуб лі кан ска га 

кон кур су пра ек таў «Ін фар ма цый ныя і ма біль ныя 

тэх на ло гіі для аду ка цый на га пра цэ су».

Ад на ча со ва бу дуць дзей ні чаць пяць пля цо вак: вя-

лі кая, раз лі ча ная на ты ся чу ча ла век, і ча ты ры — на 

100 ча ла век. І вы зна чыц ца з вы ба рам, ка го вы хо-

ча це па слу хаць, бу дзе да во лі скла да на. На прык лад, 

экс перт з Іс па ніі рас ка жа, як бе ла рус кім ВНУ ўвай сці 

у топ-100 Wеbоmеtrісs, а аду ка цый ны тэх но лаг з 

Та лін скай цэнт раль най рус кай гім на зіі па дзе ліц ца 

сва ім до све дам і вы ні ка мі ўка ра нен ня ІТ-тэх на ло гій 

у кра і нах за меж жа і СНД. Мы пла ну ем, што фо рум 

збя рэ за тры дні ка ля пя ці ты сяч удзель ні каў. Да-

лу чыц ца да яго мо жа кож ны, ка го ці ка віць тэ ма і 

хто жа дае па вы сіць сваю ліч ба вую аду ка ва насць. 

Удзел ва ўсіх ме ра пры ем ствах — бяс плат ны. Але 

па жа да на па пя рэд не за рэ гіст ра вац ца на сай це іtе.

unіbеl.bу.

Афі цый ны мі парт нё ра мі ІTЕ 2018 вы сту па юць 

бе ла рус кія і за меж ныя кам па ніі — лі да ры ў сфе ры 

ін фар ма цый ных і тэ ле ка му ні ка цый ных тэх на ло гій. 

Іна ва цый ныя парт нё ры — Парк вы со кіх тэх на ло гій 

і ІT-Асаdеmу.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


