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НЕ СЕС ЦІ НА РЫ ФЫ
Ся род удзель ні каў аб лас но га 

кон кур су «Ма ла ды ды рэк тар» пя цё-

ра ме лі стаж кі раў ніц кай дзей нас ці 

да ад на го го да (пад ува гу бя рэц ца 

ме на ві та стаж, а не ўзрост. — Аўт.). 

17 ды рэк та раў пра цу юць у сель скай 

мяс цо вас ці, шас цё ра прад стаў ля юць 

ву чэб на-пе да га гіч ныя комп лек сы, 

двое ўзна чаль ва юць гім на зіі. А муж-

чын-кі раў ні коў бы ло аж сем ча ла век! 

Для аду ка цыі, якая ста ла практычна 

жа но чай га лі ной, гэ та вель мі па зі тыў-

ная тэн дэн цыя.

Усіх кан кур сан таў ча ка лі два за-

воч ныя вы пра ба ван ні: яны па він ны 

бы лі прад ста віць на суд жу ры пра гра-

му раз віц ця сва ёй уста но вы аду ка цыі 

і ві дэа кейс «Я ды рэк тар». Апош нія 

бы лі раз ме шча ны на сай це Мінска-

га аб лас но га ін сты ту та раз віц ця 

аду ка цыі, і кож ны за ці каў ле ны мог 

пра га ла са ваць за ві дэа кейс, які яму 

спа да баў ся. Удзел у ан лайн-га ла са-

ван ні ўзя ло ка ля 27 ты сяч ча ла век, а 

пе ра мож цай у гэ тай на мі на цыі ста ла 

ды рэк тар Се ніц кай ся рэд няй шко-

лы імя Ян кі Ку па лы Мінск ага ра ё-

на Але на БУ ЦЭН КА. «Час па тра буе 

но вых па ды хо даў да кі ра ван ня шко-

лай, — упэў не на яна. — Для мя не мая 

ра бо та даў но пе ра ста ла быць прос та 

ра бо тай, яна пе ра тва ры ла ся ў сэнс, 

які кож ны ча ла век шу кае ў сва ім 

жыц ці. «Кож най спра ве — ка ва ла чак 

сэр ца» — гэ та мой дэ віз. Як і ў лю-

бо га ча ла ве ка, у мя не ёсць і сла быя 

ба кі: не ўсё заў сё ды атрым лі ва ец ца 

або атрым лі ва ец ца не з пер ша га ра-

зу. Я вель мі ра ні мая і не ўмею ад-

па чы ваць. Су час ная жан чы на-кі раў-

нік — гэ та і ма ці, і кла пат лі вая нянь ка, 

і гас па ды ня, і ме не джар, і юрыст, і 

прос та ста ран ны ра бот нік са шчыль-

ным гра фі кам. Раз ва жа ю чы пра свой 

жыц цё вы шлях, я цу доў на ра зу мею, 

што не ма гу дак лад на пра вес ці мя жу, 

дзе заканчваецца ра бо та і па чы на ец-

ца аса біс тае жыц цё. На пэў на, гэ та і 

ёсць мая фі ла со фія, мая да ро га, якая 

вя дзе да пос пе ху ма ла до га ды рэк та-

ра ўста но вы аду ка цыі...»

«Каб дай сці да мэ ты — трэ ба іс-

ці», — лі чыць ды рэк тар Ле бе дзеў-

скай ся рэд няй шко лы Ма ла дзе чан-

ска га ра ё на Аляк сандр БА РЭЙ КА. У 

сва ёй дзей нас ці на па са дзе кі раў ні ка 

ён пры трым лі ва ец ца прын цы пу «Пе сі-

міст ба чыць цяж кас ці ў кож най маг чы-

мас ці, ап ты міст — маг чы мас ці ў кож-

най цяж кас ці». «Кі ра ваць школь ным 

ка лек ты вам — за да ча ня прос тая, — 

кан ста туе ён. — За да ча-мі ні мум — не 

сес ці на ры фы і не на па роц ца на мі ны. 

Кі раў нік па ві нен прад ба чыць на ступ-

ствы пры ма е мых ім ра шэн няў, ні ко лі 

не апус каць ру кі і ўмець вы хо дзіць са 

скла да на га ста но ві шча».

«Я ды рэктр. На пер шы по гляд, гу-

чыць не як па фас на. Але што за гэ тым 

ста іць? Я ар га ні за тар аду ка цый на га 

пра цэ су, ка ле га, ад мі ніст ра тар, псі-

хо лаг, ра бо та даў ца, а яшчэ ін спек-

тар па тэх ні цы бяс пе кі, бу даў нік... На-

сам рэч, сён ня скла да на зра зу мець, 

хто ж я?» — а гэ та ўжо ві дэа кейс ды-

рэк та ра ся рэд няй шко лы № 3 го ра-

да Мар' і на Гор ка Пу ха віц ка га ра ё на 

Але ны ВЛА СІ ХІ НАЙ. — Ста ра юся 

ні ко лі не ста на віц ца ў по зу на чаль ні-

ка, бо роз ні ца па між пад на ча ле ным і 

кі раў ні ком толь кі ў ме ры ад каз нас ці, 

а ва ўсім ас тат нім мы ад ноль ка выя і 

ро бім агуль ную спра ву...»

ДОБ РАЕ СЛО ВА 
ЦІ ПРЭ МІЯ?

Воч ныя кон курс ныя вы пра ба ван ні 

рас цяг ну лі ся для кан кур сан таў на два 

дні. У пер шы іх ча ка ла тэс ці ра ван не, 

якое вы зна ча ла ўзро вень на ву ко ва-

ме та дыч най і псі хо ла га-пе да га гіч най 

пад рых тоў кі кі раў ні коў. За тым ад бы-

ло ся па ся джэн не клу ба ды рэк та раў, 

дзе пе рад чле на мі жу ры кан кур сан-

ты аб мяр коў ва лі ак ту аль ныя праб-

ле мы раз віц ця су час най аду ка цыі. 

Усіх удзель ні каў па дзя лі лі на гру пы 

па ча ты ры ча ла ве кі. Кож ная вы цяг-

ва ла па пер ку з тэ май, якую кі раў ні кі 

му сі лі аб мер ка ваць. Ад ным з кры тэ-

ры яў ацэн кі бы ло ўмен не ўклю чыц ца 

ў дыс ку сію. А пы тан ні трап ля лі ся не 

з лёг кіх, на прык лад: што ду ма юць 

ма ла дыя ды рэк та ры пра ма ты ва цыю 

і сты му ля ван не ў кі ра ван ні? Асаб лі ва 

з улі кам та го, што ма тэ ры яль ныя рэ-

сур сы для за ах воч ван ня аб ме жа ва-

ныя... Вы свет лі ла ся, што для ка гось ці 

з пе да го гаў доб рае сло ва і па дзя ка, 

ска за ныя свое ча со ва, бы ва юць знач-

на да ра жэй шыя за прэ мію. І на ват 

унут ры школь ны вай бер, дзе пе да го гі 

дзе ляц ца ўсі мі сва і мі пос пе ха мі, так-

са ма не бла гі рэ сурс для па вы шэн ня 

са ма ацэн кі пе да го гаў. А ці мо гуць 

кі раў ніц кія ра шэн ні аб мяр коў вац ца 

або яны па він ны ад ра зу вы кон вац-

ца? Як кі раў ні ку па поў ніць дэ фі цыт 

ве ры ў ся бе? І ка лі той са май ве ры ў 

свае сі лы больш: у па чат ку ці ў кан цы 

на ву чаль на га го да? Ак са на КА НА-

ПЕЛЬ КА, ды рэк тар чэр вень скай 

ся рэд няй шко лы № 4, вы ка за ла 

дум ку, што эфек тыў ным срод кам мо-

гуць стаць кан так ты з па зі тыў ны мі 

людзь мі, бо іх упэў не насць пе рад аец-

ца і ін шым. А ўво гу ле трэ ба ста віць 

вы со кія мэ ты: чым боль шая мэ та, 

тым пра сцей у яе па тра піць...

Што пер ша снае: лю боў да дзя цей ці 

пра фе сі я на лізм? «Як, не ма ю чы лю бо-

ві, мож на пра ца ваць з дзець мі? Я лі чу, 

што пра фе сі я на лізм — гэ та над бу до ва 

над ба зай, яму мож на на ву чыц ца, ён 

пры хо дзіць з во пы там, але ў асно ве 

па він на ля жаць лю боў», — упэў не ны 

Ана толь Атра хо віч. «На ват ва ло да ю-

чы са мы мі су час ны мі тэх на ло гі я мі, без 

лю бо ві да дзя цей стаць са праўд ным 

на стаў ні кам не маг чы ма», — пад трым-

лі вае ка ле гу ды рэк тар Ва не ле віц кай 

ся рэд няй шко лы Ка пыль ска га ра ё-

на Сяр гей МЯ ЛЕШ КА.

Апош няй гру пе да ста ла ся ну вель-

мі муд ра ге ліс тая тэ ма: «Кі раў ніц кія 

і пе да га гіч ныя па тра ба ван ні і су пя-

рэч лі вас ці».

«Ка лі я прый шоў на па са ду кі раў-

ні ка, то да пус ціў вя лі кую па мыл ку — 

вы ра шыў па бу да ваць сіс тэ му па-но ва-

му, не за хоў ва ю чы ста рыя тра ды цыі. 

Ма ла ды, кроў кі піць... Доб ра, што 

хут ка апа мя таў ся і зра зу меў, што ні ў 

якім ра зе нель га па ру шаць тра ды цыі, 

прос та да іх трэ ба да да ваць штось ці 

сваё, — шчы ра пры знаў ся ды рэк тар 

Ата лез ска га ву чэб на-пе да га гіч на га 

комп лек су дзі ця чы сад — ся рэд няя 

шко ла Стаўб цоў ска га ра ё на Ста ні-

слаў ВОЙ НІЧ. — Тут шаш кай ма хаць 

нель га, бо пра цу еш з людзь мі...» Трэ-

ба за ўва жыць, што Ста ні сла ву Вой-

ні чу ўся го 27 га доў. На мо мант, ка лі 

яму па сту пі ла пра па но ва ўзна ча ліць 

уста но ву аду ка цыі, ён су мя шчаў пра-

цу на стаў ні ка гіс то рыі і на мес ні ка ды-

рэк та ра па вы ха ваў чай ра бо це. А ка лі 

ды рэк тар пай шла ў дэ крэт ны ад па чы-

нак, пе рад ім ад кры лі ся но выя га ры-

зон ты, якія па тра ба ва лі зу сім ін ша га 

ўзроў ню ве даў, кам пе тэн цый і ад каз-

нас ці... Спа чат ку пра ца ваў вы кон ва-

ю чым аба вяз кі кі раў ні ка, а з ве рас ня 

2018 го да афі цый на ўзна ча ліў сваю 

ўста но ву аду ка цыі. Жу ры па ці ка ві ла ся 

ў ма ла до га ды рэк та ра, ці не пры зям-

ліў яго кон курс «Ма ла ды ды рэк тар».

— На ад ва рот, уз вы сіў! — адказаў 

ма ла ды ча ла век. — Так ці ка ва кан-

так та ваць са сва і мі ка ле га мі, да вед-

вац ца, што ад бы ва ец ца ў ін шых ра ё-

нах. Кон курс — гэ та раз віц цё!

ЦІ ЗА БА РА НЯЦЬ 
ПРА ГРЭС?

Па вы ні ках ча ты рох кон курс ных 

вы пра ба ван няў жу ры ада бра ла пяць 

фі на ліс таў, Ста ні слаў Вой ніч ака заў-

ся ся род шчас ліў цаў. Фі нал ака заў-

ся над звы чай ві до вішч ным і са браў 

гру пы пад трым кі з роз ных рэ гі ё наў. 

Пад час «Кі раў ніц кіх па ядын каў» кож-

ны кан кур сант вы сту паў па пра па на-

ва ных тэ мах спа чат ку ў ро лі спі ке ра, 

а за тым у ро лі апа не нта. Жу ры бра ла 

пад ува гу ад па вед насць пры ве дзе-

ных ар гу мен таў за яў ле най тэ ме, пе-

ра ка наў часць вы ступ лен ня ма ла до га 

кі раў ні ка, а так са ма яр касць і воб раз-

насць яго пра мо вы.

«Ці па трэб на змя няць шко-

лу?» — пы тан не зу сім не ры та рыч-

нае. Люд мі ла ПАЎ ХЛЕБ, ды рэк тар 

дзяр жын скай гім на зіі, лі чыць, што 

ў гэ тым ня ма па трэ бы, лепш зна хо-

дзіць ней кія ці ка він кі ў ра бо це свай го 

ка лек ты ву, удас ка наль ваць кам пе-

тэн цыі сва іх пе да го гаў, пры цяг ваць 

у гім на зію за ці каў ле ных на стаў ні каў 

і ра біць іх май стра мі. «Шко ла па він-

на быць ад люст ра ван нем су час на-

га гра мад ства, яна не мо жа быць 

ада рва ная ад жыц ця, — па ры ра ваў 

Аляк сандр БА РЭЙ КА. — Свет ды-

на міч на змя ня ец ца, і шко ла па він на 

ад па вя даць тым па тра ба ван ням, што 

прад' яў ля юць да яе вуч ні і іх баць кі. 

Адзі нае, з чым я па га джу ся, — шко ле 

не па трэб ныя рэ ва лю цыі. Усе змя-

нен ні па він ны быць эва лю цый ныя і 

пас ля доў ныя».

Пра па на ва лі кі раў ні кам так са ма 

па раз ва жаць і на тэ му су час ных га-

джэ таў. «Усе, хто тут пры сут ні чае, 

па спе лі па жыць да іх з'яў лен ня. І жы-

лі мы быц цам бы доб ра, і зна хо дзі лі 

адзін ад на го без ма біль ных тэ ле фо-

наў, і аду ка цыю атрым лі ва лі без ін-

тэр нэ ту. Але жыць і пра ца ваць, як 

ра ней, мы сён ня ўжо не мо жам, — лі-

чыць Ста ні слаў Вой ніч. — Та му на ша 

за да ча — зра біць так, каб усе тэх ніч-

ныя на він кі пра ца ва лі на па ляп шэн не 

якас ці аду ка цыі. Хоць аса біс та я — за 

жы выя ста сун кі. Дзе ці сён ня ста яць 

на пе ра пын ку по бач і не раз маў ля-

юць па між са бой, а пе ра піс ва юц ца. 

Для іх праб ле ма тыч на сфар му ля-

ваць сваю дум ку. Вось з гэ тым трэ-

ба штось ці ра біць. Аба вяз ко ва трэ ба 

па каз ваць ім жыц цё, якое іс нуе па-за 

се ці вам...»

Па ра шэн ні жу ры дып лом ІІІ сту-

пе ні за ва я ва ла ды рэк тар ся рэд няй 

шко лы № 3 го ра да Мар' і на Гор ка 

Але на Вла сі хі на. Дру гое мес ца — у 

ды рэк тара Ата лез ска га ву чэб на-пе-

да га гіч на га комп лек су дзі ця чы сад — 

ся рэд няя шко ла Стаўб цоў ска га ра ё на 

Ста ні слава Вой ніча. А пе ра мож цам 

кон кур су бы ла пры зна ная ды рэк тар 

Се ніц кай ся рэд няй шко лы імя Янкі 

Ку па лы Але на Бу цэн ка. Лаў рэ а та мі 

ста лі ды рэк тар Дзяр жын скай гім на зіі 

Люд мі ла Паў хлеб і ды рэк тар Ле бе-

дзеў скай ся рэд няй шко лы Аляк сандр 

Ба рэй ка.

ШКО ЛА — ЛАД ЖЫЦ ЦЯ
На пэў на, ка лі б быў пра ду гле джа-

ны прыз гля дац кіх сім па тый, то яго 

ад на знач на атры маў бы Ста ні слаў 

Вой ніч, са мы «юны» ўдзель нік фі на-

лу — з вы дат ным па чуц цём гу ма ру, 

твор чы, крэ а тыў ны, спар тыў ны, па зі-

тыў ны, лёг кі ў ста сун ках ма ла ды ча-

ла век. Ён раз бу рае ўсе стэ рэа ты пы 

пра пе да го гаў.

Ста ні слаў за хап ля ец ца пла ван-

нем, на столь ным тэ ні сам, ве ла сі пед-

ным спор там пра фе сій на зай ма ец ца 

фа та гра фі яй і лю біць ванд ра ваць. 

У цёп лую па ру го да аба вяз ко ва ад-

праў ля ец ца на ра бо ту на ро ва ры — 

15 кі ла мет раў у адзін бок і столь кі ж 

на зад. Ка жа, што ро вар — най леп шы 

сро дак ад стрэ су, ад дрэн ных эмо цый 

трэ ба аба вяз ко ва па збаў ляц ца. Ста-

ні слаў ванд ра ваў па Гру зіі, Фран цыі, 

Бель гіі, Літ ве, Гер ма ніі, Поль шчы, 

Ра сіі, Укра і не, ну і, вядома, аб' ез дзіў 

усю Бе ла русь. Пры знаў ся, што за-

мах нуў ся з сяб ра мі ця пер на азі яц кі 

на пра мак.

— Я ванд рую не та му, што шмат 

гро шай атрым лі ваю (ні хто не ідзе ў 

сіс тэ му аду ка цыі па вя лі кія гро шы), 

а та му, што ўмею ра цы я наль на іх 

раз мяр коў ваць. Мож на ванд ра ваць 

аў та сто пам, за дзей ні чаць каў чсёр-

фінг, са чыць за роз ны мі зніж ка мі на 

бі ле ты. У на ша га спар тыў на га клу ба 

ёсць дэ віз: «Гро шы не праб ле ма». 

Гэ та не зна чыць, што яны зу сім не 

па трэб ныя, прос та іх ад сут насць не 

мо жа нас спы ніць. Сён ня ха пае маг-

чы мас цяў ванд ра ваць бюд жэт на.

А яшчэ Ста ні слаў стаў удзель ні кам 

пра ек та на ка на ле АНТ «Спорт-фак-

тар», пры мер ка ва нага да ІІ Еў ра пей-

скіх гуль няў. Ка жа, што яго па клі каў 

ся бар, але сам кас тынг не прай шоў. 

Па спра ба ваць ся бе ў но вым тэ ле-

ві зій ным пра ек це па жа да лі ка ля 

150 ак тыў ных і спар тыў ных тэ ле гле-

да чоў. Па шан ца ва ла пя ця рым...

— Маё ра ён нае ўпраў лен не аду-

ка цыі ва ўсім мя не пад трым лі вае, 

а пад трым ка вы шэй ша га кі раў ніц-

тва вель мі важ ная, — ка жа ма ла-

ды ды рэк тар. — У мя не ак тыў ная 

жыц цё вая па зі цыя, я не пра пус каю 

ні вод на га шан цу, ха чу раз ві вац ца, не 

ста яць на мес цы. Ці не шка да ваў я, 

што па га дзіў ся стаць ды рэк та рам? 

Дум ка, як жа цу доў на пра ца ва ла ся 

звы чай ным на стаў ні кам, мо жа пра-

міль гнуць, толь кі ка лі ба чу, як мае 

ка ле гі ўжо шпа цы ру юць да до му, а ў 

мя не спраў — па чаць і кон чыць. Сён-

ня я ся бе па-за сіс тэ май аду ка цыі 

не ба чу. Шко ла — гэ та лад жыц ця, 

тое, ад ча го я атрым лі ваю аса ло ду. 

Не ўсім жа ў рэш це рэшт быць пра-

гра міс та мі...

«Ка лісь ці я быў вуч нем на ша га на-

стаў ні ка фіз куль ту ры ў стаўб цоў скай 

шко ле, і ён мне кры чаў на ўвесь ка лі-

дор: «Вой ніч! Убя ры ка шу лю ў шта ны, 

а то хо дзіш, як не вя до ма хто!» А ця-

пер я ў яго стро га пы та ю ся: «Рэ нат 

Ге на дзе віч, а дзе план фіз куль тур-

на-спар тыў най ра бо ты?» — жар туе 

Ста ні слаў Вой ніч.

Ці ка вім ся, ня ўжо не спра бу юць 

па жа ніць ма ла до га ды рэк та ра сель-

скай шко лы? «Ма ці па ста ян на ка-

жа: ну ка лі ты ство рыш сям'ю? Та бе 

ўжо 27 га доў! — усмі ха ец ца Ста ні-

слаў. — Але ж трэ ба су стрэць дык 

су стрэць — адзін раз і на ўсё жыц цё. 

Вось ка лі я знай ду сваю па ла він ку, 

то ўжо дак лад на яе не ад пу шчу. Ка-

ле гі на кон кур се па каз ва лі мне фо та 

сва іх не за муж ніх на стаў ніц. І ся род 

іх бы лі вель мі пры го жыя. На пэў на, 

трэ ба бу дзе за няц ца гэ тым пы тан-

нем».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фо та аў та ра.

Ці лёг ка быць ма ла дым... ды рэк та рам шко лы?

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Рас пра цоў ка ўлас на га сай та і пры-

сут насць у са цы яль ных сет ках, 

ука ра нен не і вы ка ры стан не но вых 

тэх на ло гій для та го, каб пад ра бяз на 

рас ка заць як ма га боль ша му ко лу 

лю дзей пра сваю дзей насць — гэ та 

не мод ны кі ру нак, а жыц цё вая не-

аб ход насць і ўмо ва ру ху на пе рад. 

Важ насць са цы яль най ка му ні ка цыі 

ў су час ным све це, і ў пры ват нас-

ці ў срод ках ма са вай ін фар ма цыі, 

аб мер ка ва лі ў Мін ску жур на ліс ты, 

вы клад чы кі БДУ і РR-спе цы я ліс ты 

роз ных ар га ні за цый на круг лым ста-

ле «Срод кі ка му ні ка цыі ў су час най 

ме дый най пра сто ры».

Ка фед ра са цы яль най ка му ні ка цыі ад-

кры ла ся на фа куль тэ це філасофіі і сацы-

яльных навук БДУ ў 1999 го дзе, на га да ла 

яе ця пе раш ні за гад чык Іры на КА ЛА ЧО-

ВА. Але на той мо мант на ват вы клад чы кі 

не маг лі ўя віць, на коль кі за па тра ба ва ны мі 

будуць іх вы пуск ні кі. Спа чат ку спе цы я ліс-

таў рых та ва лі вы ключ на для рэ клам ных і 

мар ке тын га вых агенц тваў, по тым — для 

ка мер цый ных струк тур, асаб лі ва за меж-

ных, якія прый шлі ў Бе ла русь і ме лі па-

трэ бу ў пра соў ван ні сва іх та ва раў і па-

слуг на на шым рын ку, і, на рэш це, вост рую 

не аб ход насць у іх ад чуў не ка мер цый ны 

сек тар і дзяр жаў ныя ар га ні за цыі — уста-

но вы куль ту ры, аду ка цыі, ахо вы зда роўя, 

са цы яль на га аб слу гоў ван ня і г. д.

«На са мрэч, яшчэ за доў га да ўзнік нен-

ня ка фед ры і са мо га фа куль тэ та ў нас у 

Бе ла ру сі пра во дзі ла ся маш таб нае і вель мі 

ці ка вае са цы я ла гіч нае да сле да ван не, — 

рас каз вае да цэнт ка фед ры са цы яль най 

ка му ні ка цыі На дзея ЯФІ МА ВА. — Най-

буй ней шае ў СССР да сле да ван не атры ма-

ла ў на ро дзе наз ву «Та ган рог скі пра ект» 

і вы ву ча ла на пры кла дзе гэ та га го ра да 

ўсе ін фар ма цый ныя па то кі, якія іс ну юць у 

буй ным пра мыс ло вым цэнт ры, рух ін фар-

ма цыі як ад га зет і кі ру ю чых уста ноў да 

аў ды то рыі, так і ад аў ды то рыі ўверх. Да-

сле да ван не доў жы ла ся амаль сем га доў, 

і дзя ку ю чы яму быў атры ма ны ўні каль ны 

до свед вы ву чэн ня ма са вай ка му ні ка цыі. 

У роз ных са вец кіх рэс пуб лі ках бы лі ство-

ра ны пер шыя цэнт ры па вы ву чэн ні СМІ і 

гра мад скай дум кі — у Маск ве і Ле нін гра-

дзе, у Тар ту і Та лі не... А ў 1979 го дзе па 

за га дзе ЦК пар тыі ўжо на гэ тым во пы це 

вя лі кая гру па са цы ё ла гаў да сле да ва ла 

эфек тыў насць сіс тэ мы бе ла рус кіх СМІ — 

тэ ле ба чан ня, ра дыё, га зет рэс пуб лі кан-

ска га ўзроў ню, іх нюю аў ды то рыю і ўплыў 

на яе».

Гэ ты во пыт за па тра ба ва ны і сён ня, ка лі 

асноў ныя ін фар ма цый ныя па то кі — і СМІ, 

і мар ке тынг, і аса біс тыя звест кі — ідуць 

праз ін тэр нэт. Вы най дзе ныя са вец кі мі 

да след чы ка мі ме та ды не менш эфек тыў-

на пра цу юць у су час най ін фар ма цый най 

пра сто ры: у са цы яль ных сет ках гэ так са ма 

пра хо дзяць апы тан ні, вы лу ча юц ца лі да ры 

мер ка ван няў, на ладж ва ец ца зва рот ная 

су вязь з прад пры ем ства мі і ар га ні за цы-

я мі.

Як гэ та пра цуе на прак ты цы, рас ка за-

ла пад пал коў нік МНС, кі раў нік сек та ра 

су пра ва джэн ня ін фар ма цый ны мі рэ-

сур са мі Цэнт ра да сле да ван няў у га лі-

не бяс пе кі жыц ця дзей нас ці і ўза е ма-

дзе ян ня з гра мад скас цю МНС Бе ла ру сі 

Анас та сія КЛЕ БАН:

— Без су час ных ка на лаў ка му ні ка-

цыі, па вя лі кім ра хун ку, мы не маг лі б 

да сяг нуць сва ёй га лоў най мэ ты — па вы-

сіць куль ту ру бяс пе кі гра мад ства. Та му, 

ма быць, Мі ніс тэр ства па над звы чай ных 

сі ту а цы ях ста ла пер шым з дзяр жаў ных 

ве дам стваў, якое ру шы ла ў ін тэр нэт, 

прад ста ві ла свой сайт і па ча ло ак тыў-

на на ладж ваць су вязь з аў ды то ры яй. На 

сён ня мы прад стаў ле ныя прак тыч на ва 

ўсіх са цы яль ных сет ках, ад «УКан так це» 

і «Ад на клас ні каў» да «Тві тэ ра», «Ін ста-

гра ма» і та кой па куль эк за тыч най для на-

шай кра і ны плат фор мы, як Ян дэкс Дзен. 

Зразумела, усе гэ тыя ка на лы па тра бу юць 

пра цы роз ных спе цы я ліс таў, якія ўме юць 

пра ца ваць і з кан тэн там, і з пэў най аў-

ды то ры яй — ад пад лет каў і мо ла дзі ва 

«УКан так це» да больш ста лых лю дзей, 

якія пе ра важ на ка му ні ку юць праз «Ад-

на клас ні кі». І ўжо да стат ко ва час та ёсць 

вы пад кі, ка лі да нас пра сац сет кі звяр та-

юц ца лю дзі: як па сту піць у той ці ін шай 

над звы чай най сі ту а цыі, ку ды звяр нуц ца 

і г. д. Мы ра зу ме ем, што без су час ных 

тэх на ло гій ужо скла да на ўя віць жыц цё, 

та му ле тась за пус ці лі сваю ма біль ную 

пра гра му «МНС Бе ла ру сі: да па мо га по-

бач» (з яе да па мо гай мож на хут ка да тэ-

ле фа на вац ца да ра та валь ні каў у эк стран-

ных вы пад ках, па гля дзець ін тэр ак тыў ную 

кар ту не спры яль ных з'яў, атры маць аў ды-

я пад каз кі па ака зан ні пер шай да па мо гі; 

а пад лет кі, на прык лад, пра хо дзяць тэс ты 

па бяс печ ных па во дзі нах у роз ных аб ста-

ві нах — ка лі ча ла век за блу дзіў у ле се, 

раз біў гра дус нік, тра піў у ДТЗ. — Аўт.), 

і на сён ня ў яе ўжо больш за 140 ты сяч 

уста ля ван няў.

Та кім чы нам, са цы яль ная ка му ні ка-

цыя — вель мі шы ро кі кі ру нак, за па тра ба-

ва ны да лё ка не толь кі ў рэ кла ме і мар ке-

тын гу, які раз ві ва ец ца, ма быць, не менш 

імк лі ва, чым ІТ-тэх на ло гіі. Не дзі ва, што 

кон курс на «ін фа ко маў скія» спе цы яль нас-

ці, пры нам сі ў БДУ, тра ды цый на вы со кі, а 

за па тра ба ва насць спе цы я ліс таў на рын ку 

прак тыч на 100 %. Але гэ та не зна чыць, 

што ўсім трэ ба па клас ці дып ло мы на стол 

і тэр мі но ва іс ці пе ра вуч вац ца, — прос та 

не аб ход на ра зу мець, што ўза е ма дзе ян не 

з аў ды то ры яй праз усе маг чы мыя срод кі 

су вя зі, фар мі ра ван не ста ноў ча га імі джу 

лю бо га прад пры ем ства, кам па ніі, дзяр-

жаў най ар га ні за цыі ад рай вы кан ка ма да 

мі ніс тэр ства сён ня ста но вяц ца ўсё больш 

важ ны мі. «З улі кам кры зі су пе ра вы твор-

час ці га лоў нае не вы ра біць пра дукт, ма-

тэ ры яль ны або ін тэ ле кту аль ны, а да нес ці 

яго да спа жыў ца, — мяр куе ды рэк тар — 

га лоў ны рэ дак тар Вы да вец ка га до ма 

«Звяз да» Па вел СУ ХА РУ КАЎ. — І тут я 

не про ці па стаў ляў бы ка мер цый ныя ар-

га ні за цыі і дзяр жаў ныя — і тыя, і дру гія 

ма юць па трэ бу ў спе цы я ліс тах па ка му ні-

ка цыі, мар ке то ла гах, каб не бег чы за па-

ра во зам, а іс ці ў на гу з ча сам і па вы шаць 

пра фе сій ныя кам пе тэн цыі сва іх су пра цоў-

ні каў на ўсіх уз роў нях».

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

БЫЦЬ БЛІ ЖЭЙ ДА ЛЮ ДЗЕЙ — 
ЗНАЙ СЦІ З ІМІ АГУЛЬ НУЮ МО ВУ

Ка му па трэб ныя спе цы я ліс ты па ка му ні ка цыі

Пяць фі на ліс таў кон кур су «Ма ла ды ды рэк тар»: 
Аляк сандр БА РЭЙ КА, Люд мі ла ПАЎ ХЛЕБ, Але на БУ ЦЭН КА, 
Але на ВЛА СІ ХІ НА і Ста ні слаў ВОЙ НІЧ.

З 2 да 4 мая ў «Бел экс па» прой дзе ХХІ ІІ Між на род-

ная спе цы я лі за ва ная вы стаў ка «СМІ ў Бе ла ру сі». 

Яна збя рэ больш за 500 дру ка ва ных срод каў ма-

са вай ін фар ма цыі, тэ ле- і ра дыё пра грам не толь кі 

з Бе ла ру сі, але і кра ін бліз ка га за меж жа. Да во лі 

ці ка вую пра гра му пад рых ту юць рэ дак цыі дзі ця-

ча-юнац кіх рэс пуб лі кан скіх га зет і ча со пі саў для 

юнай аў ды то рыі.

Люд мі ла ГРА МО ВІЧ, га лоў ны рэ дак тар га зе ты для 

дзя цей і пад лет каў «Зорь ка», рас ка за ла, што ў вы ста-

вач ным цэнт ры ўвесь час бу дуць прад стаў ле ны гуль ня-

выя пля цоў кі, спар тыў ныя квэс ты, вік та ры ны, кан цэр ты 

і май стар-кла сы. «Упер шы ню на свя та за пра сі лі юных 

бло ге раў, якія змо гуць пра явіць свае твор чыя здоль нас-

ці, зды ма ю чы не звы чай ныя рэ парт ажы. А ка лі хтось ці з 

пры сут ных за су муе, на строй пад ні ме кан такт ны заа парк. 

Ён бу дзе пра ца ваць на вы стаў цы амаль да за кан чэн ня 

ме ра пры ем ства».

Воль га ВА НІ НА, ды рэк тар вы да вец тва «Па чат ко вая 

шко ла», ад зна чы ла, што ак тыў нас ці ча ка юць не толь кі 

ма лод шае па ка лен не, але і да рос лае. На прык лад, 3 мая 

бу дзе ар га ні за ва ны круг лы стол пад наз вай «Да рос лыя 

праб ле мы дзі ця ча га чы тан ня», на якім за про ша ныя псі-

хо ла гі, біб лі я тэ ка ры, на стаў ні кі і ме та дыс ты аб мяр ку юць 

пра цэс уклю чэн ня дзя цей у чы тан не.

Што год ак тыў ны ўдзел у вы стаў цы «СМІ ў Бе ла ру сі» 

пры мае Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў. Як рас ка за лі яго 

прад стаў ні кі Аляк сандр ТРА Я НОЎ СКІ і Ган на БА НА-

ДЫК, для дзя цей пад рых та ва ны роз ныя квэс ты і не звы-

чай ныя гуль ні. На экс па зі цыі «Вір ту аль ная рэ аль насць 

пры кі ра ван ні ма та цык лам» ах вот ныя змо гуць аку нуц ца 

ў ат мас фе ру драй ву і хут ка сці, а яшчэ пад час вы стаў кі яе 

ўдзель ні кі атры ма юць маг чы масць зра біць са бе экс клю-

зіў ныя флі ке ры. А ка лі хтось ці ма рыць хут ка атры маць 

па свед чан не кі роў цы — бу дзе доб рая маг чы масць. Для 

гэ та га ўпер шы ню МУС прад ста віць на вы стаў цы ма біль-

ную пра гра му «Аў та Клас».

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Пра сто ра зно сінПра сто ра зно сін

Ва чы ма юныхВа чы ма юных ШТО ПА КА ЖУЦЬ ЗОР КІЯ БЛО ГЕ РЫ?

Сё ле та пад час пра вя дзен ня цэнт ра-

лі за ва на га тэс ці ра ван ня бу дзе вы ка-

рыс тоў вац ца но вая ме то ды ка раз лі ку 

тэс та вых ба лаў, якая да зва ляе не 

толь кі ран жы ра ваць абі ту ры ен таў па 

ўзроў ні іх пад рых тоў кі, але і су па стаў-

ляць вы ні кі зда чы ЦТ з вы ні ка мі на ву-

чан ня ва ўста но вах агуль най ся рэд няй 

аду ка цыі. Аб гэ тым жур на ліс там у 

прэс-цэнт ры Бел ТА рас ка за лі пер шы 

на мес нік мі ніст ра аду ка цыі Іры на СТА-

РА ВОЙ ТА ВА і ды рэк тар Рэс пуб лі кан-

ска га ін сты ту та кант ро лю ве даў Юрый 

МІК СЮК.

Но вая ме то ды ка па-ра ней ша му вы клі кае ў 

абі ту ры ен таў шмат пы тан няў. І хоць у кра і не 

пра хо дзіць ужо трэ ці этап рэ пе ты цый на га тэс-

ці ра ван ня, менш іх не ста но віц ца. Ад маў лен не 

ад рэй тын га вай шка лы ад ра зу ад бі ла ся на 

ба лах, якія абі ту ры ен ты ўба чы лі па вы ні ках і 

пер ша га, і дру го га раў ндаў «рэ пе ты цыі» бу-

ду ча га эк за ме ну. Пе ра адо лець 50-баль ную 

план ку — ця пер не праб ле ма.

Але Мі ніс тэр ства аду ка цыі вы ра шы ла за-

ха ваць мі ні маль ныя па ро га выя зна чэн ні на 

ЦТ на ўзроў ні мі ну ла га го да. Шчы ра ка жу чы, 

і ра ней па ро га выя зна чэн ні ў 10—15 ба лаў, 

а тым больш у 7 ба лаў па ста баль най шка-

ле вы клі ка лі гор кую ўсмеш ку ў вы клад чы каў 

ВНУ і пе да го гаў. Па но вай шка ле мі ні маль-

ныя ба лы мож на на браць усля пую ме та дам 

угад ван ня, на ват не спра бу ю чы звяр нуц ца 

да сва іх ве даў. Ці не пра сцей бы ло ўво гу ле 

ад мя ніць гэ тыя ця пер ужо аб са лют на ўмоў ныя 

пра хад ныя па ро гі?

— У пра хад ных ба лаў ёсць свая гіс то-

рыя, — ка жа Юрый Мік сюк. — Яны, на сам-

рэч, ка лісь ці ўжо ад мя ня лі ся, по тым вяр та-

лі ся, пе ра гля да лі ся ў бок па вы шэн ня. Але 

ця пер у нас уз нік ла сі ту а цыя, ка лі ў адзін 

год абі ту ры ен ты змо гуць па да ваць у пры ём-

ныя ка мі сіі сер ты фі ка ты ЦТ 2018 го да, ка лі 

дзей ні ча ла рэй тын га вая шка ла і сер ты фі ка-

ты гэ та га го да з но вай сіс тэ май пад лі ку тэс-

та вых ба лаў. Па на шых да ку мен тах, тэр мін 

дзе ян ня сер ты фі ка таў цэнт ра лі за ва на га тэс-

ці ра ван ня скла дае два га ды. І ў абі ту ры ен таў 

ёсць пра ва не зда ваць ЦТ, а ска рыс тац ца 

ле таш ні мі сер ты фі ка та мі. У вы пад ку, ка лі 

б мы пе ра гле дзе лі мі ні маль ныя па ро гі ў бок 

па вы шэн ня, хтось ці мог апы нуц ца за бор-

там пры ём най кам па ніі. Але мы ўсё роў на 

ра ім усім абі ту ры ен там зноў прый сці на ЦТ і 

пра эк за ме на ваць свае ве ды, каб атры маць 

кан ку рэн та здоль ныя ба лы.

Юрый Мік сюк за пэў ніў, што ў на ступ ным 

го дзе мі ні маль ныя па ро гі зме няц ца. Але гэ та 

бу дзе зроб ле на пас ля та го, як бу дуць пра-

ана лі за ва ныя вы ні кі ўсіх удзель ні каў ЦТ 2019 

го да. Так ра бі ла ся і ра ней — мі ні маль ныя пра-

хад ныя па ро гі ўста наў лі ва лі ся пас ля ана лі зу 

вы ні каў абі ту ры ен таў па пя рэд ня га го да.

— Но вая ме то ды ка пад лі ку тэс та вых ба-

лаў пры ду ма на не на мі, яна на ву ко ва аб-

грун та ва ная і вы ка рыс тоў вае па ды хо ды, якія 

да зва ля юць не прос та ран жы ра ваць абі ту ры-

ен таў, але і аца ніць уз ро вень іх ве даў у аб са-

лют най ве лі чы ні, — пад крэс лі вае Юрый Мік-

сюк. — Ад нак па ста ян на на вяз ва ец ца дум ка, 

што но вая сіс тэ ма пад лі ку ба лаў уво дзіц ца 

для та го, каб штуч на за вы сіць вы ні кі абі ту-

ры ен таў. Гэ та не ад па вя дае рэ ча іс нас ці. Што 

да ты чыц ца ўгад ван ня, я вам ска жу так: ка лі 

мы вы стаў ля ем тэс ты на дыс тан цый нае рэ-

пе ты цый нае тэс ці ра ван не, то ра зу ме ем, што 

іх бу дуць усе ба ко ва раз гля даць не толь кі з 

мэ тай вы ву чэн ня струк ту ры, ана лі зу за дан-

няў, але і для та го, каб вы явіць іх сла быя ба кі. 

Та му мы, ка неш не, не пры ма лі ўсіх мер, каб 

зні зіць да мі ні му му маг чы масць угад ван ня. 

Па вер це, што вы со кіх ба лаў вы та кім ме та-

дам не атры ма е це. А ка лі ка мусь ці і ўдас ца 

пе ра адо лець мі ні маль ныя па ро га выя зна чэн-

ні, шан цы па сту піць у іх усё роў на бу дуць 

мі ні маль ныя. Та му лепш не вы пра боў ваць 

лёс: трэ ба прый сці на эк за мен і пра дэ ман-

стра ваць свае ве ды.

Іры на Ста ра вой та ва па ве да мі ла, што сё-

ле та на бюд жэт ныя мес цы ў ВНУ змо гуць 

прэ тэн да ваць 26,6 ты ся чы абі ту ры ен таў — на 

0,7 % больш, чым ле тась. Коль касць бюд жэт-

ні каў дзён най фор мы на ву чан ня па вя лі чыц ца 

на ме ды цын скіх, ІТ-спе цы яль нас цях, а так са-

ма на спе цы яль нас цях, звя за ных з фі зіч най 

куль ту рай і спор там.

Плат ні каў-пер ша курс ні каў так са ма ста не 

больш — на 1,2 % у па раў на нні з мі ну лым 

го дам, уся го ВНУ пры муць 28,2 ты ся чы сту-

дэн таў плат най фор мы на ву чан ня. Пры рост 

ад быў ся за кошт спар тыў ных і ІТ-спе цы яль-

нас цяў.

Уся го ў 2019 на ву чаль ным го дзе бе ла рус-

кія ВНУ пла ну юць пры няць 54,7 ты ся чы пер-

ша курс ні каў — на 1% больш у па раў на нні 

з 2018-м. Пры гэ тым коль касць вы пуск ні коў 

школ сё ле та бу дзе мен шай на паў та ры ты-

ся чы ча ла век. Пры ём бу дуць ажыц цяў ляць 

42 ВНУ дзяр жаў най фор мы ўлас нас ці і сем — 

пры ват най.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ!
Ці бу дуць кан ку рэн та здоль ны мі 

ле таш нія сер ты фі ка ты ЦТ?

Пры ём ная кам па нія — 2019Пры ём ная кам па нія — 2019


