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Як жа вы зна чыць, ка лі то не ча ла век? Па шмат лі кіх кі на-
філь мах склад ва ец ца ўра жан не, ні бы та ён кры чыць пра гэ та. 
Але на са мрэч усё ад бы ва ец ца зу сім не так.

— Та кія вы пад кі зда ра юц ца вель мі рэд ка. Як толь кі ча ла-
век не ча ка на для ся бе глы нуў ва ды, яна пе ра кры вае верх нія 
ды халь ныя шля хі. І на ват ка лі гэ та га не ад бы ло ся, то ча ла-
ве ку, які то не і вы ныр вае з ва ды, ха пае ча су толь кі на тое, 
каб хут ка вы дых нуць і ўдых нуць, пас ля ча го ён ад ра зу ж 
зноў апы на ец ца пад ва дой. І ча су на крык ужо не за ста ец-
ца. Гэ ты мо мант вы зна чыць мож на па не зу сім адэ кват ных 
па во дзі нах плыў ца: ён па чы нае ма хаць ру ка мі, біць імі па 
ва дзе, вя дзе ся бе, як па пла вок, — па каз ва ец ца з-пад ва ды 
і тут жа зні кае.

НЕ ПАЙ СЦІ Б НА ДНО СА МО МУ...
Па за мі ну лым ле там у Мас тоў скім ра ё не муж чы на ры ба-

чыў на Нё ма не. Рап тоў на ён па ба чыў хлоп чы ка, які та нуў на 
ся рэ дзі не ра кі. Не раз дум ва ю чы, ры бак скок нуў у ва ду і па-
плыў да яго. Але не ўлі чыў моц най плы ні, якая і яго ад нес ла 
да лё ка ад бе ра га. Дра му на ра цэ па ба чы ла жан чы на, якая 
там ад па чы ва ла. Яна ўха пі ла з са бой вы ра та валь ны круг і 
па плы ла з ім ту ды. Па куль яна даб ра ла ся да ся рэ дзі ны ра кі, 
муж чы на ўжо пай шоў пад ва ду, а хлоп чык з апош ніх сіл яшчэ 
тры маў ся на ва дзе. Яго ка бе та і да цяг ну ла да бе ра га...

— Вось ме на ві та та му мож на ска заць на пер шы по гляд 
па ра дак саль ную рэч: час цей за ўсё то нуць тыя лю дзі, якія 
ўме юць пла ваць, — пра цяг вае Алег Ба раз на. — Ча ла ве ку, 
які ба чыць, што ка мусь ці на ва дзе па трэб ная да па мо га, але 
сам пла вае сла ба або ня ўпэў не на ся бе ад чу вае ці не ве дае 
асаб лі вас цяў аква то рыі, лез ці ту ды не трэ ба. Як бы гэ та цы-
ніч на ні гу ча ла, але та ды ры зы куе ад быц ца не ад на смерць, а 
дзве ці на ват бо лей. Але ў лю бым вы пад ку трэ ба мак сі маль на 
па збя гаць кан так ту з тым, хто цер піць бед ства. Та му з са бой 
трэ ба за ха піць вя роў ку, моц ную га лі ну, якую-не будзь воп рат-
ку. Ды і пад плы ваць да ча ла ве ка, які то не, аба вяз ко ва трэ ба 
са спі ны ці збо ку. Гэ та не аб ход на для та го, каб ён не ўба чыў 
вас ра ней ча су і не па цяг нуў між во лі пад ва ду...

«МЯДЗ ВЕ ДЖАЯ ПА СЛУ ГА» СУ ТАР ГІ
Да во лі час та пад час ку пан ня ў плыў цоў зво дзіць на гу ці 

ру ку. Гэ та мо жа быць рэ ак цы яй ар га ніз ма на ха лод ную ва-
ду. Але ў сі ту а цыі, ка лі ад на з ка неч нас цяў рап там пе ра стае 
дзей ні чаць і ад чу ва ец ца рэз кі боль, ні чо га доб ра га ня ма. Як 
жа ўра та ваць ся бе?

— Са мы прос ты спо саб па зба віц ца ад су тар гі — гэ та ўзяц ца 
ру кой за вя лі кі па лец праб лем най на гі і тут жа мак сі маль на яе 
вы пра стаць, а ступ ню цяг нуць на ся бе, — ра іць Алег Ба раз-
на. — Мыш ца рас сла біц ца, і су тар га прой дзе. Яшчэ мож на 
лег чы на ва дзе і мак сі маль на рас сла біц ца. Лепш за ўсё рас-
плас тац ца на спі не, пры гэ тым уды ха ю чы па вет ра на поў ныя 
гру дзі. Яно і бу дзе тры маць вас на ва дзе, ні бы та па пла вок. 
Акра мя та го, мы рэ ка мен ду ем усім да ку паль ні ка ці пла вак 
пры шпі ляць анг лій скую шпіль ку. Ёй мож на бу дзе каль нуць у 
най больш цвёр дае і ба лю чае мес ца, і ўсё бу дзе нар маль на.

СМЯ РОТ НЫЯ «БЕ ЛА РУС КІЯ МАЛЬ ДЫ ВЫ»
Як пра ві ла, дно аква то рый зо ны ад па чын ку, якія кант ра-

лю юц ца ра таў ні ка мі, ачы шча на ад ін шых прад ме таў. Ры зы-
ка су тык нуц ца з ней кім прад ме там на дне там мі ні маль ная. 
Час та лю дзі атрым лі ва юць траў мы з-за ска кан ня з дам баў, 
пла цін, шлю заў, плы тоў. Як пра ві ла, го ра-плы вец па шкодж-
вае са бе шый ныя па зван кі. Ча ла век на ўсё жыц цё за ста нец ца 
ін ва лі дам...

— Уся го ж сён ня на тэ ры то рыі Бе ла ру сі дзей ні ча юць 66 ра-
таў ні чых стан цый Та ва рыст ва ра та ван ня на во дах і ка ля 
130 па стоў, — пад ліч вае Алег Ба раз на. — Сё ле та апош ніх 
пры ба ві ла ся за кошт се зон ных, бо іх ад кры ва юць вы ка наў-
чыя ка мі тэ ты, каб па пя рэ дзіць ня шчас ныя вы пад кі. Ак тыў на 
па ча лі з'яў ляц ца і ве да мас ныя па сты на ва да ёмах, узя тых у 
арэн ду ар га ні за цы я мі. Нам гэ тая да па мо га вель мі па трэб на, 
бо больш за 10 ты сяч рэк і 20 ты сяч азёр Бе ла ру сі мы не за-
кры ем. На ша та ва рыст ва кант ра люе ўся го ка ля 2% аква то рыі 
кра і ны. Та му і мы бу дзем су пра цоў ні чаць з ве да мас ні ка мі — 
на прык лад, рых та ваць для іх ква лі фі ка ва ных ра таў ні коў.

На ба лан се мно гіх ар га ні за цый зна хо дзяц ца так зва ныя 
тэх ніч ныя ва да ёмы. Гэ та раз на стай ныя ко пан кі, са жал кі, ме-

лі я ра тыў ныя ка на лы, кар' е ры... Ста тыс ты ка свед чыць: тры з 
пя ці ня шчас ных вы пад каў ад бы ва ец ца ме на ві та на іх. І хоць 
гэ тыя ру кат вор ныя вод ныя аб' ек ты зна хо дзяц ца час ця ком 
на тэ ры то ры ях прад пры ем стваў, ама та раў ад па чын ку гэ та 
не спы няе. Не зва жа юць яны і на тое, што, ка лі зда рыц ца 
бя да, на да па мо гу не прый дзе з-за гэ тай ака ліч нас ці ні хто. 
А ка лі, крый Бо жа, бя да зда ра ец ца, то «пад раз да чу» на 
ін тэр нэт-фо ру мах трап ля юць усе. Акра мя, вя до ма, са міх 
ві ноў ні каў зда рэн ня.

Са мыя вя до мыя кар' е ры ў нас мес цяц ца ў Ваў ка выс кім 
ра ё не. Гэ та так зва ныя «бе ла рус кія Маль ды вы». Ле тась там 
пе ра ка па лі да ро гу, і плынь ня зва ных гас цей на гэ ты вы-
твор чы аб' ект знач на зні зі ла ся. Акра мя та го, там па ста ян на 
пра хо дзяць рэй ды. Што да ін тэр нэт-фо ру маў, то вы каз вац ца 
аб тым, што з кар' е ра мож на зра біць паў на вар тас ную зо ну 
ад па чын ку, мо жа толь кі ды ле тант. Там жа глы бі ня ве лі зар-
ная, на ліч вае дзя сят кі мет раў. А бе ра гі вель мі ня ўстой лі выя. 
Ім гнен на пад на га мі мо жа па ехаць грунт, ды яшчэ і звер ху 
на крые. Вось і са ма роб ная ма гі ла атры ма ла ся. Не па да лёк 
ад За слаўя та кім чы нам ле тась па та ну ла не каль кі адзі нак 
тэх ні кі. І ад ну ма шы ну не вы цяг ну лі да гэ туль. Так што пры га-
жос цю кар' е раў лепш лю ба вац ца зда лёк. Хоць яны і ва бяць 
да ся бе.

Яшчэ адзін га лаў ны боль для ра таў ні коў — гэ та вы ка-
ры стан не за ба ро не ных для пла ван ня прад ме таў. Люд ская 
фан та зія па гэ тай част цы не вы чэрп ная.

— На ват на бух тах для ка бе лю ў нас пла ва юць, — пры-
гад вае Алег Ба раз на. — Не ўліч ва юць, ад нак, што пло шча 
«блі на» вель мі ма лень кая. І вар та толь кі на ціс нуць кры ху 
мац ней, як гэ тая са мая бух та зой ме вер ты каль ную па зі-
цыю. А ча ла век ім гнен на апы нец ца ў ва дзе. Звяз ва юць і 
са ма роб ныя плы ты з до шак ці бу тэ лек, якія раз валь ва юц ца 
на ся рэ дзі не ва да ёма, і на на дзі ма ных мат ра цах і гу ма вых 
кру гах пла ва юць, якія здзі ма юц ца во ка мгнен на... І вось 
што за мі нае ўзяць звы чай ную лод ку ці аран да ваць на час 
ка та ма ран?

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

На азда раў лен не і са на тор на-ку рорт-
нае ля чэн не сё ле та вы дат ка ва на 
звыш 1,5 трлн руб лёў, што да зво ліць 
азда ра віць звыш 700 ты сяч ча ла век.

Да 25 мая са ні тар ная служ ба, упраў лен ні 
аду ка цыі і ахо вы зда роўя па він ны за вяр-
шыць пры ём ку 154 азда раў лен чых лет ні каў 
на 28 ты сяч мес цаў. Ча ка юць гас цей і 113 
са на то ры яў на 28 ты сяч мес цаў. Да рэ чы, 
дзе сяць га доў та му пер шую пе ра атэс та цыю 
прай шоў 101 са на то рый на 25,5 ты ся чы 
мес цаў.

— Аба вяз ко вую атэс та цыю са на тор на-
ку рорт ных ар га ні за цый мы пла ну ем за вяр-
шыць да ся рэ дзі ны лі пе ня, — тлу ма чыць 
ды рэк тар Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па 
азда раў лен ні і са на тор на-ку рорт ным ля-
чэн ні на сель ніц тва Ге надзь БАЛ БА ТОЎ-
СКІ. — Атэс та цыя на огул пра во дзіц ца кож ныя пяць га доў. Сё ле та цэнтр 
унёс ад па вед ныя ча су змя нен ні. Да іс ну ю чых пер шай, дру гой і трэ цяй 
ка тэ го рый да да ец ца яшчэ вы шэй шая. Ка тэ го рыя за ле жыць ад коль кас ці 
атры ма ных ба лаў пры атэс та цыі, што, у сваю чар гу, за ле жыць ад ма тэ ры-
яль на-тэх ніч най ба зы і ме ды цын ска га склад ні ка. Зра зу ме ла, чым леп шая 
пер шая і ба га цей шы дру гі, тым вы шэй шая ка тэ го рыя.

Коль касць за меж ных гра ма дзян, якія едуць у на шы са на то рыі, па куль 
ста біль на рас це. Га лоў ным чы нам да нас едуць ра сі я не, якія спы ня юць вы-
бар на леп шай ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зе і са мым ад мет ным пры род ным 
па тэн цы я ле. Бе ла ру сі бок ужо ў най блі жэй шыя ме ся цы пла нуе ажыц ця віць 
бяз ві за вае на вед ван не на шых са на то ры яў для дзя сят ка-двух кра ін.

На огул, коль касць лож каў у азда раў лен чых уста но вах да зва ляе што год 

раз мя шчаць ка ля 1 млн 300 тыс ча ла век 
пры ся рэд не га да вым за паў нен ні ка ля 90 
пра цэн таў. Ад мет на, што ўстой лі вы по пыт 
на пу цёў кі ў пер шым квар та ле да зво ліў 
спра ца ваць ар га ні за цы ям без страт. За паў-
няль насць ака за ла ся су па стаў най з ад па-
вед ным пе ры я дам мі ну ла га го да. Ад нак на 
лет ні пе ры яд, у ад роз нен не ад па пя рэд ніх 
га доў, на зі ра ец ца пэў нае зні жэн не про да жу 
пу цё вак. Так, ка лі на чэр вень і лі пень за-
бра ні ра ва на і вы куп ле на больш за 95 пра-
цэн таў пу цё вак, то на жні вень у ся рэд нім 
па кра і не яшчэ за ста юц ца невы куп ле ны мі 
ка ля 30 пра цэн таў.

На дзі ця чую азда раў лен чую лет нюю 
кам па нію вы дат ка ва на звыш 345 млрд 
руб лёў, з якіх 5,4 млрд — на пад рых тоў ку 
ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы. Азда ра віць 

за тры лет нія ме ся цы пла ну ец ца 350 ты сяч дзя цей. Да та цыі на пу цёў кі 
па вя лі чац ца ў па раў на нні з мі ну лым го дам у ся рэд нім на 14 пра цэн таў. У 
круг ла су тач ным ла ге ры да та цыя скла дзе 1 600 ты сяч руб лёў пры праг-
на за ва ным ся рэд нім кош це пу цёў кі ка ля 3 800 ты сяч, у дзён ным — 660 
ты сяч пры ся рэд нім кош це пу цёў кі 1 036 ты сяч, про філь ным, не менш 
за 9 дзён, — 680 ты сяч пры пла на вым кош це 910 ты сяч, ла ге ры пра цы і 
ад па чын ку — 740 ты сяч пры кош це 1 048. Упер шы ню сё ле та за цвер дзі лі 
да та цыю і спар тыў на-азда раў лен чыя ла ге ры — гэ та бу дзе 1 800 ты сяч пры 
кош це пу цёў кі звыш 4 млн. Баць коў ская апла та, як пра ві ла, скла дае ка ля 
10 пра цэн таў. Роз ні ца па між кош там і баць коў скай апла тай кла дзец ца на 
пле чы праф са юзаў, прад пры ем стваў, улас ні каў.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. protas@zviazda.by

Пра гра май раз віц ця мі не раль на-сы ра він-
най ба зы Рэс пуб лі кі Бе ла русь, за цвер джа-
най ура дам кра і ны, пра ду гле джа на ўзвя-
дзен не Пет ры каў ска га гор на-ўзба га чаль-
на га кам бі на та, які ўвой дзе ў аб' яд нен не 
«Бе ла русь ка лій». Учо ра на Пет ры каў скім 
ра до ві шчы ка лій ных со ляў, што у Го мель-
скай воб лас ці, ва ўра чыс тай аб ста ноў цы 
да дзе ны старт пра ход цы вер ты каль ных 
ства лоў бу ду ча га руд ні ка. Уся го іх бу дзе 
тры — скі па вы для па ро ды, кле ця вы для 
пад' ёма лю дзей і аб ста ля ван ня і па вет-
ра па да валь ны. Глы бі ня кож на га скла дзе 
пры клад на 850 мет раў.

Уні каль ныя па сва ёй тэх на ло гіі ра бо ты вы-
кон вае Cалігорскае ААТ «Трэст Шах тас пец буд». 

Прад пры ем ства — адзі нае ў све це, якое бу дуе 
вер ты каль ныя ства лы на грун тах са скла да най 
гід ра геа ло гі яй. Ра бо ты па ча лі ся пас ля пра цяг-
лай па ча се і пра ца ёміс тай штуч най за ма роз кі 
аб вод не ных грун таў ва кол пер ша га з бу ду чых 
ства лоў — скі па ва га — і вы ка нан ня цэ ла га шэ ра-
гу ін шых пад рых тоў чых ме ра пры ем стваў, у тым 
лі ку во да па ні жэн ня.

У свой час ме на ві та гэ ты ка лек тыў уз вёў 
та кія ж скла да ныя ін жы нер ныя збу да ван ні — 
вер ты каль ныя ства лы бу ду чых шахт — на 
Чыр во на сла бод скім і Бя ро заў скім руд ні ках, 
а ця пер пры мае са мы ак тыў ны ўдзел ва ўзвя-
дзен ні Гар лык ска га гор на-ўзба га чаль на га кам-
бі на та ў Турк ме ні ста не. Там ён прый шоў на 
вы руч ку турк мен скім сяб рам пас ля ня ўда лай 

спро бы ту рэц кай кам па ніі «рас ку по рыць» ба-
га тыя за ле жы ка лій ных со ляў пад Гар лы кам. 
Аб пра цоў ных спра вах сла ву та га ка лек ты ву 
ня даў на рас ка заў у сва ім ін тэр в'ю «Звяз дзе» 
стар шы ня са ве та ды рэк та раў ак цы я нер на га 
та ва рыст ва Ва ле рый Стар цаў (гл. ну мар за 
27 кра са ві ка).

Кры ху ра ней у гу тар цы з ай чын ны мі жур на ліс-
та мі ге не раль ны ды рэк тар трэс та Дзя ніс Дзі у лін 
пад крэс ліў: мы ро бім усё, каб з пер шых кро каў 
гэ та бы ла са мая су час ная бу доў ля; па ка жам леп-
шае, што ўме ем.

На ша га зе та бу дзе са чыць за хо дам над звы-
чай важ най для эка но мі кі кра і ны но ва бу доў лі і 
тры маць сва іх чы та чоў у кур се.

Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ.

ВА ДА ЗБІ РАЕ АХ ВЯ РЫ

Сё ле та на ва да ёмах Бе ла ру сі за гі ну лі 56 ча ла век — 
гэ та са мы ніз кі па каз чык за апош нія 37 га доў. 
Ле тась жа яны ада бра лі 419 жыц цяў за ўвесь год.

Час цей за ўсё то нуць тыя лю дзі, 
якія ўме юць пла ваць.

ПА ЧА ЛА СЯ ПРА ХОД КА ВЕР ТЫ КАЛЬ НЫХ СТВА ЛОЎ

Навіны. Факты. КаментарыіНавіны. Факты. Каментарыі  ��

На жні вень ёсць мес цы ў са на то рыі

Су свет ны трэнд
— Ак тыў ная ацэн ка (АА — Аўт.) пры мя-

ня ец ца сён ня на стаў ні ка мі ў мно гіх кра і нах 
све ту. Прак ты ка свед чыць, што ме на ві та гэ-
тая сіс тэ ма на ву чан ня дае най боль шы аду ка-
цый ны эфект, — пад крэс лі вае пра фе сар ка-
фед ры пе да го гі кі і ме недж мен ту аду ка цыі 
Ака дэ міі пас ля дып лом най аду ка цыі, кан-
ды дат пе да га гіч ных на вук, да цэнт Мі ка лай 
ЗА ПРУД СКІ. — Най леп шым ар гу мен там у яе 
пад трым ку мо жа быць аду ка цый ны до свед 
Фін лян дыі, дзе АА — най больш рас паў сю джа-
ная ме то ды ка. Фін скія вуч ні зай ма юць са мыя 
вы со кія па зі цыі ў да сле да ван нях РІSА (Між-
на род ная пра гра ма па ацэн цы аду ка цый ных 
да сяг нен няў на ву чэн цаў. — Аўт.). Дзя ку ю чы 
той жа ак тыў най ацэн цы, у пя цёр ку са мых па-
спя хо вых еў ра пей скіх кра ін, па вы ні ках РІSА, 
ува хо дзяць Эс то нія і Поль шча. Важ на, што і 
на ша Мі ніс тэр ства аду ка цыі так са ма вель мі 
ста ноў ча ста віц ца да ак тыў най ацэн кі: з 2013 
го да ў 10 уста но вах агуль най ся рэд няй аду-
ка цыі кра і ны рэа лі зоў ва ец ца рэс пуб лі кан скі 
іна ва цый ны пра ект па яе ўка ра нен ні.

Між ін шым, ідэі, за кла дзе ныя ў яе пад му-
рак, на ра дзі лі ся зу сім не на За ха дзе, а на 
бе ла рус кай зям лі.

— Пра вы дат на га пе да го га, за сна валь ні ка 
гу ман най пе да го гі кі, Льва Вы гоц ка га ве дае 
сён ня кож ны аме ры кан скі, поль скі і ня мец кі 
на стаў нік, — рас каз вае на мес нік стар шы-
ні Та ва рыст ва бе ла рус кай шко лы Та ма ра 
МАЦ КЕ ВІЧ. — Ён на ра дзіў ся ў Ор шы, ву чыў-
ся ў Маск ве... Усе свае ідэі Вы гоц кі сфар му-
ля ваў у Го ме лі — ка лі вы кла даў для бед на ты, 
у пед ву чы лі шчы, шко ле для да школь ных пе-
да го гаў. Ез дзіў па Бе ла ру сі з лек цы я мі. А ў 
Маск ву яго за пра сі лі ўжо хво ра га — толь кі 
для та го, каб ён па спеў афор міць свае пра-
цы. Ідэі Вы гоц ка га здзейс ні лі рэ ва лю цыю, за-
бяс пе чы лі пе ра ход ад пе да го гі кі ве даў — да 
пе да го гі кі раз віц ця. Яны бы лі рас пра ца ва ныя 
для на ша га псі ха ты пу і мен таль нас ці, та му 
так доб ра пры жы ва юц ца ў Бе ла ру сі, ва ўсёй 
Еў ро пе і на кан ты нен тах, дзе жы вуць пе ра-
ся лен цы з Еў ро пы.

Інт ры га на ўро ку
Між ін шым, Та ва рыст ва бе ла рус кай шко лы 

ўжо не пер шы год ар га ні зуе пра гра му дыс тан-
цый на га на ву чан ня ак тыў най ацэн цы. Да ру ху 
пе да го гаў, якія па жа да лі пе ра гле дзець свае 
ме та ды на ву чан ня, да лу ча юц ца ўсё но выя эн-
ту зі яс ты, пры чым з ах вот ных тра піць на дыс-
тан цый ныя кур сы ўтва ра ец ца кон курс. По пыт 
пе ра вы шае маг чы мас ці. Сё ле та па свед чан ні 
атры ма лі 72 пе да го гі, якія ця гам шас ці ме ся-
цаў пад кі раў ніц твам мен та раў крок за кро кам 
спа сці га лі но вую фі ла со фію і ўво дзі лі ў сваю 
прак ты ку эле мен ты ак тыў най ацэн кі.

Слу ха чы дыс тан цый ных кур саў кан ста та-
ва лі: ат мас фе ра ў кла сах з ак тыў най ацэн кай 
ста ла больш доб ра зыч лі вай, на ву чан не — 
больш ма ты ва ва ным, са ма ацэн ка вуч няў — 
больш вы со кай, а са мі дзе ці — больш ка му-
ні ка бель ны мі.

— Дыс ку сія, якая за вяз ва ец ца на ўро ку, 
пра цяг ва ец ца ця пер і на пе ра пын ку, што не 
мо жа не ра да ваць пе да го га, — пры зна ец ца 
на стаў ні ца гіс то рыі і гра ма да знаў ства ся-
рэд няй шко лы №5 го ра да Смар го ні Ла ры-
са ВА ЛЫ НЕЦ. — Для мя не вель мі важ на, каб 
мае вуч ні зда бы ва лі ве ды для ся бе, а не для 
ад знак. На са мрэч, ве даць на па мяць дзя сят кі 

гіс та рыч ных дат — не га лоў нае. Ку ды больш 
важ на — ра зу мець пры чын на-вы ні ко выя су-
вя зі тых ці ін шых гіс та рыч ных па дзей.

— Ак тыў ная ацэн ка не да зва ляе ве дам 
прай сці мі ма вуч ня, што час та бы вае на звы-

чай ным уро ку, — пад трым лі вае ка ле гу на-
стаў ні ца гіс то рыі Бобр ска га ву чэб на га-пе-
да га гіч на га ком плек су яс лі-сад—ся рэд няя 
шко ла Круп ска га ра ё на Яні на ПУШ КІ НА. — 
Са мі дзе ці ка жуць, што, ка лі на ўро ку пры сут-
ні чае клю ча вое пы тан не, ста но віц ца больш 
ці ка ва пра ца ваць, бо за хоў ва ец ца інт ры га.

— На шы вуч ні ма юць за леж насць ад ад-
знак. Яны пры звы ча і лі ся атрым лі ваць іх на 
кож ным уро ку, — кан ста туе на стаў ні ца за-
меж най мо вы ся рэд няй шко лы № 18 г. Пін-
ска На тал ля ГЕР МАН. — Ак тыў ная ацэн ка 
ле чыць страх пе рад вы стаў лен нем ад зна кі, 
яна змя няе стаў лен не дзя цей да на ву чан ня. 
Да іх пры хо дзіць боль шая ад каз насць, бо яны 
аказ ва юц ца ў сі ту а цыі, ка лі са мі асэн соў ва-
юць кож ны этап сва ёй дзей нас ці, ву чац ца 
быць не абы яка вы мі, ак тыў на пры маць ра-
шэн ні і пла на ваць.

А ка лі па спя хо васць у кла се, дзе вы ка рыс-
тоў ва ец ца ак тыў ная ацэн ка, па ляп ша ец ца 
ў не ка то рых вуч няў уся го за дзве ву чэб ныя 
чвэр ці на 1—3 ба лы, гэ та не мо жа не за ці ка-
віць ад мі ніст ра цыю і ка лег, якія пра ак тыў ную 
ацэн ку ма ла што чу лі.

Каб ру кі не апус ка лі ся...
Ад на з га лоў ных праб лем, пра якую ка-

жуць пе да го гі, за клю ча ец ца ў тым, што час-
цей за ўсё ўка ра няць ак тыў ную ацэн ку ім 
да во дзіц ца ў сва ёй шко ле ў адзі ноч ку. Знач-
на пра сцей бы ло б, ка лі б і ін шыя на стаў ні-
кі-прад мет ні кі вы ка рыс тоў ва лі тую ж ме то-
ды ку. Ёсць мер ка ван не, што вы ка ры стан не 
ак тыў най ацэн кі ў чыс тым вы гля дзе маг чы ма 
толь кі ў па чат ко вай шко ле, дзе ў пер шым і 
дру гім кла сах уве дзе на без ад зна ка вая сіс тэ-
ма на ву чан ня і дзе ацэнь ван не но сіць якас ны 
ха рак тар. Да та го ж і вуч няў там ча ты ры га ды 
вя дзе адзін пе да гог...

Поль скія трэ не ры Цэнт ра гра ма дзян скай 
аду ка цыі Іа ан на Соць ка і Агнеш ка Агу сінь ска 
пра вя лі для бе ла рус кіх пе да го гаў май стар-
клас на тэ му «Зме на пад га няе зме ну». Пад-
час яго на стаў ні кі пе ра ка на лі ся, што лю быя 

зме ны ня суць як но выя шан цы і маг чы мас ці, 
так і па гро зы. Стра тэ гія пры му су — не леп-
шы са юз нік ва ўка ра нен ні ак тыў най ацэн кі. 
Хут чэй, на ад ва рот: пры мус вы клі кае ва ро-
жасць з бо ку пе да го гаў, якія вы му ша ны пад-
па рад коў вац ца свай му кі раў ніц тву на су пе рак 
улас ным пе ра ка нан ням. Адзі нае, што пры му-
шае іх пры няць зме ны, — гэ та страх стра ціць 
пра цу. У Поль шчы ёсць шмат пры кла даў, 
ка лі вуч ні, у якіх толь кі адзін на стаў нік прак-
ты ка ваў на сва іх уро ках ак тыў ную ацэн ку, 
на тхня лі на яе за сва ен не і ін шых пе да го гаў.

— Ак тыў ная ацэн ка — га лоў ны во раг фар-
ма ліз му. Я пра цую з ёй ужо чац вёр ты год 
плюс вя ду ў ра ё не па ста ян на дзе ю чы се мі нар 
па ак тыў най ацэн цы, — дзе ліц ца сва ім до све-
дам ды рэк тар ся рэд няй шко лы № 2 го ра да 
Сто лі на Ала ЛА ЗІЦ КАЯ. — З ча го па чы наць? 
Спа чат ку трэ ба знай сці хоць бы ад на го ад на-
дум ца ў шко ле, каб бы ло ляг чэй. Бліз кія нам 
ідэі лі та раль на лу на юць у па вет ры, але не 
трэ ба крыў дзіц ца на тых, хто іх не ра зу мее і не 
пры мае. Свя до масць вель мі цяж ка змя ніць, 
бо мы шмат га доў пра ца ва лі па-ін ша му. Але 
ка лі мы жа да ем, каб дзі ця раз ві ва ла ся, то мы 
да яго па він ны пры ста соў вац ца, а не яно да 
нас. Са сва і мі вась мі клас ні ка мі я пра цую па 
ак тыў най ацэн цы з пя та га кла са, з дзе ся ці-
клас ні ка мі — з сё ма га. І, як вы нік, мы ўжо не 
мо жам пра ца ваць па-ін ша му. Га лоў нае, каб 
ру кі не апус ка лі ся. На ват ка лі вы бу дзе це ле-
на вац ца жыць па за ко нах ак тыў най ацэн кі, бо 
зва рот ная су вязь — вель мі пра ца ём кі пра цэс, 
вы ўсё роў на ўжо не змо жа це зра біць вы гляд, 
што гэ та га до све ду не бы ло ў ва шым жыц ці, 
бо ва ша свя до масць ужо змя ні ла ся.

Но вая ро ля пе да го га
Па коль кі клю ча вым эле мен там стра тэ гіі 

АА з'яў ля ец ца па ста ян ная ін тэр ак тыў ная зва-
рот ная су вязь, вы пуск ні коў дыс тан цый на га 
кур са ці ка ві ла, як мож на змен шыць ча са- і 
пра ца ём касць на стаў ніц ка га ка мен та рыя?

— Зва рот ная су вязь — гэ та маг чы масць 
вы ра та ваць і вяр нуць у аду ка цый ны пра цэс 
най больш сла бых вуч няў, бо дзе цям не ці ка-

ва, ка лі ў кла се ад бы ва ец ца раз бор толь кі 
най больш ты по вых па мы лак. Кож ны хо ча 
чуць, най перш, пра ся бе — пра свае пос-
пе хі і ня ўда чы, — пад крэс лі вае Мі ка лай За-
пруд скі. — Я мяр кую, што адзін са спо са баў 
зме шыць пра ца ём касць — вы ка рыс тоў ваць 
зва рот ную су вязь як ма га час цей. Та ды яна 
ўбу ду ец ца ў ва шу сіс тэ му і вам ста не пра сцей 
пра ца ваць. А ка лі вы ка рыс тоў ваць зва рот-
ную су вязь толь кі эпі за дыч на, то сіс тэ май яна 
ні ко лі не ста не. А яшчэ трэ ба рас пра ца ваць 
стра тэ гію: дзе мы ста вім ад зна ку, а дзе за-
бяс печ ва ем вуч ню зва рот ную су вязь...

Да рэ чы, поль скія на стаў ні кі ства ры лі ў 
«Фэй сбу ку» су пол ку «Сшы так АА», дзе яны 
аб мень ва юц ца до све дам, фо та здым ка мі, ка-
рыс ны мі ідэ я мі і па ра да мі. Яны лі чаць пра-
віль ным, ка лі но вае не на вяз ва ец ца звер ху, 
а ідзе зні зу і раз ві ва ец ца на ту раль ным шля-
хам. Бе ла рус кія на стаў ні кі так са ма вы ра шы лі 
ска рыс таць са цы яль ную сет ку ў якас ці пля-
цоў кі для аб' яд нан ня ад на дум цаў і ства ры лі 
ў «Фэй сбу ку» су пол ку «Ак тыў ная ацэн ка як 
но вая стра тэ гія на ву чан ня».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

АК ТЫЎ НАЯ АЦЭН КА — НО ВАЯ МО ДА?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«На са мрэч, ве даць на па мяць дзя сят кі 
гіс та рыч ных дат — не га лоў нае. 
Ку ды больш важ на — ра зу мець 
пры чын на-вы ні ко выя су вя зі тых 
ці ін шых гіс та рыч ных па дзей».

«Ак тыў ная ацэн ка ле чыць страх 
пе рад вы стаў лен нем ад зна кі, 
яна змя няе стаў лен не дзя цей 
да на ву чан ня. Да іх пры хо дзіць 
боль шая ад каз насць, 
бо яны аказ ва юц ца ў сі ту а цыі, 
ка лі са мі асэн соў ва юць кож ны этап 
сва ёй дзей нас ці».

«Бліз кія нам ідэі лі та раль на лу на юць 
у па вет ры, але не трэ ба крыў дзіц ца 
на тых, хто іх не ра зу мее і не пры мае. 
Свя до масць вель мі цяж ка змя ніць, 
бо мы шмат га доў пра ца ва лі 
па-ін ша му».

Пра фе сар ка фед ры пе да го гі кі і ме недж мен ту аду ка цыі Ака дэ міі пас ля-
дып лом най аду ка цыі, кан ды дат пе да га гіч ных на вук, да цэнт Мі ка лай ЗА ПРУД СКІ:

— Ся мі га до вы во пыт ука ра нен ня ў Бе ла ру сі ак тыў най ацэн кі свед чыць, што яна мо жа 
па спя хо ва пры мя няц ца ў на шай шко ле. У 91-м ар ты ку ле Ко дэк са аб аду ка цыі пе ра лі ча ны 
па тра ба ван ні да аду ка цый на га пра цэ су. І там, у пры ват нас ці, ёсць па тра ба ван не вы ка-
рыс тоў ваць кам пе тэнт нас ны па ды ход. Ак тыў ная ацэн ка як раз і фар мі руе ў вуч няў та кія 
клю ча выя кам пе тэн цыі, як ад каз насць, уза е ма дзе ян не і са ма стой насць.

Для пе да го га ак тыў ная ацэн ка — гэ та пры няц це ін шай улас най пра фе сій най па зі цыі 
і сва ёй ро лі на ўро ку. Акра мя та го, гэ та ра зу мен не ін шай, са ма стой най, па зі цыі вуч ня. 

Гэ та шлях да змен як унут ры ся бе, так і на во кал.

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ»:
Ак тыў ная ацэн ка — гэ та стра тэ гія 

на ву чан ня, у ме жах якой вуч ні ма-
юць маг чы масць па ста ян на ба чыць 
і ра зу мець свае пос пе хі (і ра да вац-
ца ім), па мыл кі (пра ца ваць над імі). 
Ак тыў ная ацэн ка пад каз вае вуч ню, 
у якім кі рун ку ру хац ца да лей, ма ты-
вуе і пры му шае браць на ся бе ад каз-
насць за сваё на ву чан не.

Пры ак тыў най ацэн цы ў вуч ня ня ма 
за леж нас ці ад ад зна кі. Ад на са стра-
тэ гій АА — ву чым ся на па мыл ках. Ка лі 
пе да гог дае маг чы масць па мы ляц ца, 
іс тот на змя ня юц ца па во дзі ны вуч няў, 
яны смя лей па чы на юць вы каз вац ца, 
дзя ліц ца ці ка вы мі ідэ я мі, за да ваць 
пы тан ні, агуч ваць гі по тэ зы.

Пры вы ка ры стан ні ме та ду АА 
вель мі важ ным з'яў ля ец ца су пра-
цоў ніц тва шко лы і баць коў, якіх 
трэ ба зра біць сва і мі са юз ні ка мі. Яно 
грун ту ец ца на су поль ным аб мер ка-
ван ні да сяг нен няў дзя цей у пра цэ-
се на ву чан ня і ства рэн ні най леп шых 
умоў для іх раз віц ця.

Па дзе яй для ўсіх, хто ша нуе і 
чуе бе ла рус кую мо ву, стаў у 
свой час «Ма лы рус ка-бе ла-
рус кі слоў нік пры ка зак, пры-
ма вак і фра зем», які вый шаў у 
Мін ску ў 1991 го дзе.

Яго аў тар (са праў ды — аў тар, 
а не пе ра клад чык!) Змі цер Сань-
ко вы даў та ды, чвэрць ста год дзя 
на зад, уні каль ную, да ча су, кні гу, 
якую збі раў, укла даў шмат га доў. 
Ця пер та го слоў ні ка не зной дзеш 
ні дзе — ні я кая бу кі ніс тыч ная крам-
ка не па до рыць су стрэ чу з цёп лым, 
свет лым збор ні кам бе ла рус кіх, па-
збаў ле ных пе ра кла ду-каль кі, пры-
ка зак, пры ма вак, фра зем. Ва ўсіх, 
для ка го род ная мо ва — не толь кі 
прад мет, а і склад нік ду шы, час-
цін ка сэр ца, «Ма лы рус ка-бе ла-
рус кі слоў нік пры ка зак, пры ма вак 
і фра зем» — на па чэс ным мес цы 

ва ўлас ным кні га збо ры. У мя не, як, 
пэў на, і ў мно гіх, на ра бо чым ста ле, 
ка ля кам п'ю та ра, по бач з кні га мі 
Фё да ра Мі хай ла ві ча Ян коў ска га, 
Ян кі Бры ля, Але ся Каў ру са, Ва сі ля 
Віт кі, Ры го ра Ба ра ду лі на, у ад ным 
сто сі ку з кні га мі-да рад ца мі, і гэ ты 
слоў нік.

А за раз Змі цер Сань ко да даў 
да зроб ле на га ра ней — толь кі 
што вый шаў з дру ку да вед нік-мі-
ні мум «А як па-бе ла рус ку?». Уся-
го 16 ста ро нак! А коль кі аса ло ды 
(і на тхнен ня — на твор часць, на 
доб рыя спра вы!) пры но сяць яны!.. 
Па слу хай це са мі: «Плёт кі ста рой 
цёт кі» (гэ та: «Бабушкины сказки»); 
«Як пша ні цу пра даў шы» («Без за-
дних ног»); «Трэ ба на хі ліц ца, каб 
з ру чая на піц ца»; «Ня ма Са ўкі — 
ня ма ўпраў кі»; «Хто сам ся бе 
сце ра жэ, та го і бог бе ра жэ»; «За 
дур ной га ла вою і на гам ня ма спа-

кою»; «Ба га ты Ха дот: са ба ка ды 
кот»; «У ка го да бро вя дзец ца, у 
та го і пе вень ня сец ца», «Ка лі бог 
не дасць смер ці, дык не возь муць 
і чэр ці»; «За гля не сон ца і ў на ша 
ва кон ца»; «Абы хлеб быў, а мы шы 
збя гуц ца»...

Да рэ чы, за га ды, што мі ну лі з 
1991-га, Змі цер Сань ко знай шоў і 
но выя ад па вед ні кі: «Ле пей плот ка 
ў ру цэ, чым бя лю га ў ра цэ» («Луч-
ше синица в ру ках, чем жу равль в 
не бе»); «За чу жым пло там — не 
мой кло пат» («Моя ха та с краю»); 
«Жме ня да жме ні — бу дзе поў ная 
вя рэ ня» («Ко пей ка рубль бе ре жет»); 
«Ча ла век ма ра куе, а бог вы ра куе» 
(«Че ло век пред по ла га ет, а гос подь 
рас по ла га ет»)...

Чы тай це! Атрым лі вай це за да валь-
нен не, ідзі це сле дам за Змі це рам 
Сань ко. Між ін шым, гэ та як раз ён зра-
біў усё маг чы мае і не маг чы мае, каб у 

свой час па ба чы ла свет фак сі міль нае 
вы дан не ле ген дар на га «Пад руч на га 
ра сій ска-крыў ска га (бе ла рус ка га) 
слоў ні ка» В. Лас тоў ска га.

Мак сім ПРЫ МА КА.

Што жы вём, то ву чым ся
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Свят ла на ІВА НЮ ШЫ НА, настаўніца пачатковых класаў сярэдняй школы №1 горада Лагойска:
«Хто змог ве ды гэ тыя ў сэр цы пры няць, інакш больш не змо жа, ба дай, пра ца ваць!»


