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Ары ен ці рыАры ен ці ры

ПРЫ РО ДА І СПОРТ
Як па ка заў ма ні то рынг, час цей 

за ўсё школь ні кі ці ка вяц ца да сяг-

нен ня мі бе ла рус кіх спарт сме наў 

(59 % рэ гу ляр на і 33 % — зрэд ку). 

Мен шую ці ка васць у іх вы клі ка юць 

да сяг нен ні на цы я наль най куль ту ры 

і па лі тыч ныя па дзеі ў кра і не. Пры-

клад на дзя ся тая част ка рэ спан дэн-

таў не на да юць іс тот на га зна чэн ня 

пы тан ням эка на міч на га раз віц ця 

дзяр жа вы і між на род най па лі ты кі.

Кры ху больш за па ло ву апы та-

ных ад зна чы лі сваё доб рае ве дан-

не гіс то рыі бе ла рус кай дзяр жа вы, 

а так са ма сваю да свед ча насць 

ад нос на гра мад ска-па лі тыч ных 

па дзей у кра і не і за мя жой (56 % 

і 52 % ад па вед на). Знач на менш 

на ву чэн цаў ары ен ту ец ца ў пы тан-

нях су час най бе ла рус кай куль ту ры 

і на цы я наль най куль тур най спад-

чы ны.

Іс тот ны ўплыў на фар мі ра ван не 

гра ма дзян скай куль ту ры на ву чэн-

цаў аказ ва юць уяў лен ні іх баць коў. 

Так, па вы ні ках апы тан ня, кры ху 

больш за па ло ву стар ша клас ні каў 

лі чаць важ ным ве дан не на цы я-

наль най куль ту ры і яе раз віц ця і 

толь кі ка ля трэ цяй част кі — ак тыў-

ны ўдзел у гра мад ска-па лі тыч ным 

жыц ці кра і ны.

Ка ля 90 % апы та ных лі чаць, 

што га лоў ная каш тоў насць, якой 

мо гуць га на рыц ца бе ла ру сы, — гэ-

та на ша пры ро да. Да лей па сту пе ні 

знач нас ці ідуць да сяг нен ні бе ла-

рус кіх спарт сме наў (73 % ад ка заў), 

на цы я наль нае мас тац тва і ду хоў-

ны па тэн цы ял на ро да. Ра дзей у гэ-

тым кан тэкс це згад ва лі ся вы со кая 

якасць ай чын най пра дук цыі, да сяг-

нен ні бе ла рус кай на ву кі і эка на міч-

нае раз віц цё кра і ны.

Боль шасць на ву чэн цаў лі чаць, 

што яны мно гім аба вя за ны сва ёй 

кра і не: аб са лют на з гэ тым згод ныя 

42 % апы та ных, трэць вы бра лі ва-

ры янт ад ка зу «хут чэй так, чым не». 

Ад нак ка ля 8 % на ву чэн цаў з гэ-

тым сцвяр джэн нем не па га дзі лі ся, 

а 15 % не змаг лі ад ка заць.

Ка ля 46 % апы та ных па ве да мі-

лі, што яны ад чу ва юць аса біс тую 

ад каз насць за бу ду чы ню сва ёй 

кра і ны, пры клад на столь кі ж ука-

за лі ва ры янт ад ка зу «ў не ка то рай 

сту пе ні». Ка ля па ло вы апы та ных 

(55,5 %) ад на знач на ад ка за лі, што 

га то вы аба ра няць сваю Ра дзі му ў 

вы пад ку па гро зы, і 27,5 % вы бра лі 

ад каз «хут чэй так».

ДЛЯ КА ГО 
МО ВА РОД НАЯ?

Прад ме там вы ву чэн ня ста лі 

так са ма пры яры тэ ты пад лет каў у 

сфе ры спа жы ван ня, аду ка цыі і ад-

па чын ку. Ма ні то рынг па ка заў, што 

боль шая част ка на ву чэн цаў ары ен-

та ва ная на за меж ную куль тур ную 

і пра мыс ло вую пра дук цыю. Ка ля 

тра ці ны апы та ных ад ка за лі, што 

яны ад на знач на ад да юць пе ра ва-

гу за меж най му зы цы і кі не ма то-

гра фу, і амаль 47 % схі ля юц ца да 

та ко га вы ба ру. У якас ці мес ца для 

ад па чын ку і ту рыз му 30 % ад на-

знач на вы бра лі б па езд ку за мя жу 

і ка ля 37 % схі ля юц ца да гэ та га 

ва ры ян та.

Іс тот ным фак та рам фар мі ра-

ван ня па тры я тыч ных каш тоў нас-

цяў і ад на ча со ва іх не па срэд ным 

па цвяр джэн нем у паў ся дзён ным 

жыц ці вы сту па юць та кія прак ты кі, 

як дэ ка ра тыў на-пры клад ная твор-

часць, га та ван не страў на цы я наль-

най кух ні, ак тыў нае вы ка ры стан не 

бе ла рус кай мо вы, на цы я наль ных 

эле мен таў у адзен ні, бы це і г. д. 

З уся го вы шэй пе ра лі ча на га най-

больш рас паў сю джа ным эле мен-

там бе ла рус кай на цы я наль най 

куль ту ры, яко му зна хо дзіц ца мес ца 

ў жыц ці су час ных стар ша клас ні каў, 

з'яў ля юц ца на цы я наль ныя стра вы: 

да дзе ны ва ры янт ад ка зу ад зна чы лі 

71 % апы та ных.

Пры клад на чвэрць на ву чэн цаў 

ад зна чы лі, што яны вы ка рыс тоў-

ваюць бе ла рус кую мо ву ў што дзён-

ных ста сун ках (у сель скай мяс цо-

вас ці — 36,4 %), на цы я наль ныя 

эле мен ты — у адзен ні, ін тэр' еры... 

Пры гэ тым лі чаць бе ла рус кую мо ву 

род най 75,4 % на ву чэн цаў сель скіх 

уста ноў аду ка цыі і 57,5 % — га рад-

скіх. Ка ля 20 % апы та ных ука за лі, 

што ў воль ны час зай ма юц ца дэ ка-

ра тыў на-пры клад ной твор час цю, 

на род ны мі ра мёст ва мі, вы кон ва-

юць на род ныя пес ні.

ВЫ ХА ВАН НЕ 
НА ТРА ДЫ ЦЫ ЯХ

Важ ным фак та рам фар мі ра-

ван ня ў школь ні каў па тры я тыз му 

і гра ма дзян скас ці з'яў ля юц ца ся-

мей ныя тра ды цыі, у пры ват нас ці 

свят ка ван не тых ці ін шых зна мя-

наль ных дат. Но вы год і Вя лік дзень 

ад зна ча юц ца прак тыч на ва ўсіх 

сем' ях. Боль шасць рэ спан дэн таў 

ука за лі, што ў іх сем' ях свят ку юць 

Дзень Пе ра мо гі, Дзень аба рон цаў 

Ай чы ны і Уз бро е ных Сіл Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь. Ад зна ча ец ца так са ма 

Ра ду ні ца. Ка ля па ло вы апы та ных 

па ве да мі лі, што яны ад зна ча юць 

Дзень Не за леж нас ці Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь і свя та Іва на Ку па лы. 

На пы тан не аб тым, што яны 

аса біс та ро бяць, каб вы ха ваць у 

свай го дзі ця ці гра ма дзян скасць і 

па тры я тызм, боль шасць апы та-

ных баць коў ад ка за лі, што на ву-

ча юць бе раж лі ва му стаў лен ню да 

на ва коль на га ася род дзя (71,3 %). 

Пры клад на столь кі ж рас каз ва юць 

сва ім дзе цям пра гіс то рыю сям'і, яе 

ра да слоў ную. Ка ля 60 % ука за лі, 

што яны ву чаць не раў на душ на му 

стаў лен ню да па трэб ін шых лю-

дзей. Мно гія баць кі здзяйс ня юць са 

сва і мі дзець мі эк скур сіі па куль тур-

на-гіс та рыч ных мяс ці нах Бе ла ру сі, 

гля дзяць ра зам філь мы па тры я-

тыч на га змес ту, ак-

цэн ту юць ува гу на 

тым, чым мо гуць га-

на рыц ца бе ла ру сы, 

за хоў ва юць на цы я-

наль ныя тра ды цыі 

(40—46 % баць коў). 

Кры ху менш тых, хто 

рэ ка мен дуе сва ім 

дзе цям для чы тан ня 

лі та ра тур ныя тво ры 

па гіс то рыі Бе ла ру-

сі, пра на цы я наль-

ных ге ро яў Вя лі кай 

Ай чын най вай ны, 

на вед ва юць ра зам 

з дзі цем вы стаў кі, 

спек так лі, кан цэр ты, 

якія фар мі ру юць па-

тры я тыч ныя па чуц ці, 

пры ві ва юць лю боў да на цы я наль-

най куль ту ры, мо вы, лі та ра ту ры, 

мас тац тва (23—31 %).

ПРА ЦА 
І ГОД НЫ ЗА РО БАК

Па звест ках да сле да ван ня, 

56 % на ву чэн цаў цал кам згод ныя 

са сцвяр джэн нем, што пра ца з'яў-

ля ец ца для ча ла ве ка спо са бам са-

ма рэа лі за цыі. Боль шасць апы та ных 

схіль ны па га дзіц ца з тым, што атры-

маць не за роб ле ныя сва ёй пра цай 

гро шы — зне ва жаль на (44 % ад ка-

за лі «так, згод ны» і 25 % — «хут чэй 

так, чым не». Пры гэ тым да лё ка не 

ўсе ўпэў не ныя ў тым, што пра ца 

заў сё ды па він на быць на пер шым 

мес цы. А мно гія лі чаць, што не вар-

та пры му шаць лю дзей пра ца ваць, 

ка лі яны гэ та га не хо чуць.

Ка ля 40 % на ву чэн цаў лі чаць, 

што ўсе праб ле мы, якія да ты чац ца 

жыц ця лю дзей у гра мад стве, па він на 

вы ра шаць дзяр жа ва, а амаль 15 % у 

гэ тым аб са лют на ўпэў не ныя.

Трэ цяя част ка апы та ных ука-

за лі, што стаў лен не да кра і ны, у 

якой яны жы вуць, вы зна ча юць у 

пер шую чар гу перс пек ты вы ўлад-

ка ван ня свай го жыц ця і эка на-

міч на га раз віц ця. А 13 % стар ша-

клас ні каў у якас ці та ко га фак та ру 

ўка за лі ўзро вень ма тэ ры яль на га 

даб ра бы ту сва ёй сям'і. Ад нак для 

боль шас ці апы та ных (ва ўся ля кім 

ра зе на дэк ла ра тыў ным уз роў ні) 

вы зна чаль ны мі з'яў ля юц ца пры вя-

за насць да род ных мяс цін, бліз кіх 

лю дзей, куль ту ра, мен та лі тэт на ро-

да, а так са ма лю боў да ра дзі мы.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У па чат ку каст рыч ні ка ў Стам бу ле 

(Тур цыя) пра хо дзіў між на род ны кон-

курс на ву ко вых ра бот Іntеrnаtіоnаl 

Sсіеnсе рrоjесt Оlуmріаd, ІNSРО 2018. 

Бе ла рус кія школь ні кі ўдзель ні ча лі ў ім 

упер шы ню і пры вез лі да до му вы со кія 

ўзна га ро ды — «се раб ро» і «брон зу».

ІNSРО з'яў ля ец ца най буй ней шым у рэ-

гі ё не фо ру мам ма ла дых ву чо ных, які пра-

во дзіц ца з 2007 го да пад па тра на там мі-

ніс тэр ства аду ка цыі Тур цыі. З 2014 го да 

ІNSРО на быў між на род ны ста тус. Сё ле та 

кон курс аб' яд наў 26 кра ін-удзель ніц, на ім 

бы ло прад стаў ле на 68 пра ек таў з больш 

чым 200, ада бра ных па вы ні ках па пя рэд няй 

экс пер ты зы чле на мі жу ры з лі ку між на род-

ных экс пер таў.

Аба ро на пра ек таў пра хо дзі ла ў ча ты рох 

сек цы ях: «Зда роўе», «Ін жы ні рынг», «На ва-

коль нае ася род дзе» і «Энер гія». Па ўмо вах 

кон кур су прад стаў ле ная да след чая ра бо та 

па він на быць вы ка на на ўдзель ні ка мі са ма-

стой на, быць цал кам за вер ша най і мець 

прак тыч ную знач насць.

На ву чэн цы аб' яд нан ня па ін та рэ сах 

«Ба та ні ка і пры клад ная бія ло гія» Рэс пуб-

лі кан ска га цэнт ра эка ло гіі і края знаў ства 

Ула дзі слаў Анд рай чук і Па лі на Кра ка се віч 

вы кон ва лі свае на ву ко выя да сле да ван ні 

пад кі раў ніц твам пе да го га да дат ко вай аду-

ка цыі Але сі Аляк санд раў ны Ша вя лё вай у 

пе ры яд з ве рас ня 2016 го да па май гэтага 

года.

На ву чэн цы прэ зен та ва лі свае пра ек ты ў 

двух фар ма тах: у вы гля дзе стэн да вай аба-

ро ны з за га дзя пад рых та ва ным дак ла дам і 

ў гу тар цы з чле на мі жу ры. У хо дзе прэ зен-

та цый тыя маг лі за да ваць лю быя пы тан ні 

па тэ ме да сле да ван ня. Па коль кі ра бо чай 

мо вай кон кур су з'яў ля ец ца анг лій ская, ад 

удзель ні каў па тра ба ва ла ся не толь кі глы-

бо кае ва ло дан не прад ме там да сле да ван ня, 

але і вы дат нае ве дан не про філь най лек сі кі 

анг лій скай мо вы.

Акра мя прэ зен та цыі ўлас ных пра ек таў, 

бе ла рус кія школь ні кі атры ма лі ўні каль ную 

маг чы масць па зна ё міц ца з на ву ко вы мі ра-

бо та мі на ву чэн цаў з ін шых кра ін, па гу та рыць 

з на ву коў ца мі-эко ла га мі і ад на год ка мі ў не-

фар маль най аб ста ноў цы, аб мя няц ца ідэ я мі, 

а на Дні куль тур па ка заць на род ныя тра ды-

цыі Бе ла ру сі, па час та ваць усіх удзель ні каў 

кон кур су стра ва мі на цы я наль най кух ні.

Па вы ні ках прад стаў лен ня на ву ко вых 

ра бот Ула дзі слаў Анд рай чук быў ад зна ча-

ны ся рэб ра ным ме да лём у сек цыі «Ін жы-

ні рынг» за свой пра ект «Аэ ра філь ная во-

да расць Trеntероhlіа Umbrіnа Kutz як но вы 

перс пек тыў ны бія тэх на ла гіч ны аб' ект», а 

Па лі на Кра ка се віч — брон за вым ме да лём 

у сек цыі «Зда роўе» за пра ект «Ацэн ка ан-

ты фун галь ных і кан сер ва валь ных улас ці-

вас цяў мі цэ лію ба зі ды я мі цэ таў у пра цэ се 

вы твор час ці кас ме ты кі».

Акра мя гэ та га, Рэс пуб лі кан скі цэнтр эка-

ло гіі і края знаў ства атры маў маг чы масць 

стаць афі ля ва най ар га ні за цы яй кон кур су. 

Гэ та азна чае, што ў да лей шым два пра ек ты, 

вы ка на ныя пад кі раў ніц твам пе да го гаў цэнт-

ра, бу дуць да пу шча ныя да ўдзе лу ў кон кур се 

без па пя рэд ня га ацэнь ван ня.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
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Па ка за лі не «ба тан скі» клас!
Ра зум ні кі і ра зум ні цыРа зум ні кі і ра зум ні цы

Аб са лют ная боль шасць (амаль 92 %) на ву чэн цаў, не за леж на 

ад мес ца свай го пра жы ван ня, да вед ва юц ца пра эка на міч ныя 

і па лі тыч ныя па дзеі ў на шай кра і не з ін тэр нэ ту. Знач на 

ра дзей у якас ці кры ні цы ін фар ма цыі вы сту па юць ра дыё, 

тэ ле ба чан не і ай чын ная бе ла рус кая прэ са. За апош няе 

дзе ся ці год дзе іх знач насць як ін фар ма цый ных рэ сур саў 

іс тот на зні зі ла ся для на ву чэн цаў, са сту піў шы мес ца ін тэр-

нэт-тэх на ло гі ям. Пра гэ та свед чаць вы ні кі Рэс пуб лі кан ска га 

ма ні то рын гу асо бас на га раз віц ця на ву чэн цаў, які пра во дзіў ся 

пад час мі ну ла га на ву чаль на га го да На цы я наль ным ін сты ту там 

аду ка цыі ў ад па вед нас ці з мі ніс тэр скім за га дам. У рам ках 

ма ні то рын гу вы ву ча лі ся пы тан ні фар мі ра ван ня гра ма дзян скай 

куль ту ры на ву чэн цаў 9-х і 11-х кла саў: сфар мі ра ва насць у 

іх гра ма дзян скай свя до мас ці, да свед ча насць у пы тан нях 

куль ту ры і гіс то рыі сва ёй кра і ны, пра яў лен ні па тры я тыз му, са-

цы яль на-па лі тыч ная ак тыў насць і г. д. Да сле да ван не аха пі ла 

1745 на ву чэн цаў, 1406 баць коў і 1070 пе да го гаў. З яго вы ні ка мі 

мож на па зна ё міц ца на На цы я наль ным аду ка цый ным пар та ле 

www.аdu.bу ў раз дзе ле «Упраў лен не ма ні то рын гу якас ці 

аду ка цыі».

Што фар мі руе асо бу 
ма ла дых бе ла ру саў


