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Ра бо та пра во дзіц ца ў ме-

жах ін ша га гла баль на га да-

сле да ван ня, якое пра хо дзіць 

у све це пад агуль най наз вай 

«Па ка лен ні і ген дар». Шэ раг 

кра ін ужо атры ма лі ка рыс-

ныя вы ні кі, а для не ка то рых 

усё яшчэ на пе ра дзе. На пост-

са вец кай пра сто ры пер шай 

ста ла Бе ла русь, якая яшчэ 

і апра бі руе но выя па ды хо ды 

па збо ры да ных ад на сель-

ніц тва — з вы ка ры стан нем 

план шэ таў. Гэ та зна чыць, 

ні я кіх па пя ро вых нось бі таў: 

кож ны ад каз за но сіц ца ін тэр-

в'ю е рам у кам п'ю тар і фак-

тыч на ад ра зу апра цоў ва ец-

ца. Ка лі вы тра пі лі ў вы бар ку, 

і да вас прый шоў ча ла век з 

та кім апы тан нем, не ад маў-

ляй це ся ад удзе лу, будзь це 

шчы рыя ў сва іх ад ка зах.

Ін тэр в'ю е ры, а іх па кра і не 

ка ля ты ся чы, апы та лі па куль 

уся го ка ля 4 ты сяч ча ла век. 

Для дак лад нас ці звес так 

па тра бу ец ца ін фар ма цыя 

не менш як васьмі ты ся чах. 

Усе ад ра сы вы бі ра лі ся на 

пад ста ве рэ прэ зен та тыў най 

вы бар кі і на асно ве ста тыс-

тыч ных звес так. Апы тан не 

пра ду гледж вае раз мо ву на 

пра ця гу не менш як дзвюх 

га дзін, яно змя шчае і до сыць 

ін тым ныя пы тан ні, на кшталт 

«ці за сце ра га лі ся вы, ка лі за-

ця жа ры лі пер шы раз?».

— Па ля выя ра бо ты стар-

та ва лі ў ся рэ дзі не мая, а з 

па чат кам ле та мы су тык ну лі-

ся з тым, што част ка лю дзей 

ад сут ні чае па абра ных ад ра-

сах, — тлу ма чыць ды рэк тар 

Цэнт ра са цы я ла гіч ных і 

па лі тыч ных да сле да ван-

няў БДУ Да від РОТ МАН. — 

Як вы свет лі ла ся, спра ва не 

толь кі ў ча се ад па чын ку. Не-

ма лая част ка муж чын ска га 

на сель ніц тва вы еха ла на за-

роб кі за мя жу, у Ра сію. Дру-

гі мо мант — ста тыс тыч ныя 

звест кі бы лі пра да стаў ле ны 

на асно ве пе ра пі су на сель-

ніц тва за 2009 год, а зна-

чыць, ту ды не тра пі лі но выя 

мік ра ра ё ны буй ных га ра доў. 

У ста лі цы, гэ та, на прык лад, 

200-ты сяч нае на сель ніц тва 

мік ра ра ё на «Ка мен ная Гор-

ка», асноў ны мі на сель ні ка мі 

яко га з'яў ля юц ца ма ла дыя 

сем'і. Атрым лі ва ец ца та кім 

чы нам асаб лі вы пе ра кос ва 

ўзрос це ся род рэ спан дэн-

таў... Па жы лыя, да рэ чы, з 

асця ро гай ста вяц ца да за ня-

сен ня іх ад ка заў у план шэ ты, 

яны пы та юц ца, ці не за піс ва-
юць іх го лас, ці не фа та гра-

фу юць, а бу ду чы на сця ро жа-

ны мі, лю дзі мо гуць да ваць не 

зу сім шчы рыя ад ка зы. Ра зам 

з тым на шы ін тэр в'ю е ры ўжо 

на ву чы лі ся пра па ноў ваць 

на сця ро жа ным лю дзям па-

зва ніць, на прык лад, па 102 

і ўдак лад ніць, ці са праў ды 

вар та да вя раць та ко му ча-

ла ве ку. Пра ва ахоў ні кі, мяс-

цо вая ўла да, без умоў на, у 

кур се та кой ра бо ты, ад нак 

пры ін тэр в'ю е ры ёсць і ад па-

вед ныя да ку мен ты, пра якія 

так са ма мож на яго рас пы-

таць...

Сям'я на пра ця гу апош ніх 

100 га доў за ста ец ца ад ным 

з най важ ней шых аб' ек таў 

са цы яль най па лі ты кі мно гіх 

кра ін. Дэ ма гра фіч ная ста тыс-

ты ка за бяс печ вае дзяр жа ву 

ін фар ма цы яй аб коль кас ці 

і струк ту ры на сель ніц тва, 

ды на мі цы па каз чы каў смя-

рот нас ці і на ра джаль нас ці. 

У пры ват нас ці, дэ ма гра фіч-

ныя да сле да ван ні па каз-

ва юць, што рэ аль ная на ра-

джаль насць знач на ні жэй шая, 

чым за яў ле ная ў па жа дан-

нях і на ме рах жан чын фер-

тыль на га ўзрос ту. Рас крыць 

пры чы ны гэ тай з'я вы мож на 

толь кі ме та да мі спе цы яль ных 

да сле да ван няў, якія да зва-

ля юць пра са чыць жыц цё вы 

шлях жан чын у кан тэкс це 

эка на міч най сі ту а цыі, са цы-

яль най па лі ты кі, аду ка цыі, 

скла ду сям'і, на яў нас ці парт-

нё ра, ся мей ных ста сун каў і 

раз дзя лен ня да маш няй пра-

цы, жыл лё вых умоў і маг чы-

мас ці іх па ляп шэн ня, да ступ-

нас ці мер пла на ван ня сям'і, 

ста ну зда роўя і г. д. У гэ тым 

да сле да ван ні, у ад роз нен-

не ад кла січ най дэ ма гра фіі, 

вы ву ча юц ца так са ма на ме-

ры муж чын на ра дзіць дзі ця 

з улі кам тых жа аб ста він, а 

так са ма ўза е ма су вязь па між 

на ме ра мі муж чын і жан чын, 

звя за ных ста сун ка мі.

Больш за тое, па доб ныя 

да сле да ван ні да зва ля юць 

су па ста віць аб ста ві ны, якія 

мя ня юц ца пад уз дзе ян нем 

са цы яль най па лі ты кі і ідэа ло-

гіі, з на ме рам на ра дзіць дзі ця 

і ажыц цяў лен нем гэ та га на-

ме ру. На пер шым, сё лет нім, 

эта пе да сле да ван ня мо гуць 

быць за фік са ва ныя толь кі на-

ме ры, якія іс ну юць у ця пе раш-

ні мо мант, а для кант ро лю за 

іх ажыц цяў лен нем не аб ход ны 

паў тор ныя апы тан ні. Та му га-

лоў ная за да ча гэ тай ра бо ты — 

усе ба ко вы раз гляд пра цэ саў 

фар мі ра ван ня і жыц ця дзей-

нас ці су час най бе ла рус кай 

сям'і з улі кам шлюб ных, парт-

нёр скіх ста сун каў, ста сун каў 

па між па ка лен ня мі, што мо жа 

быць узя тае за асно ву.

— У су свет ным маш та бе 
та кія да сле да ван ні не аб ход ны 
для вы яў лен ня па да бен ства і 
ад роз нен няў па між кра і на мі, а 
Бе ла ру сі атры ма ныя вы ні кі не-
аб ход ны для та го, каб вы зна-
чыць на цы я наль ныя прыяры-
тэ ты ў га лі не дэ ма гра фіч най 
па лі ты кі пас ля 2020 го да, улі-
чыць іх у но вых пра гра мах і да-
ку мен тах, якія вы зна ча юць тую 
ж са цы яль ную пад трым ку сем'-
яў, дзя цей, па жы лых і г. д., — 
ад зна чае кі раў нік пра ек та 
між на род най тэх ніч най да-
па мо гі «Пад трым ка рэа лі за-
цыі на цы я наль най пра гра мы 
дэ ма гра фіч най бяс пе кі Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь» Ма ры я на 
СА КА ЛО ВА. — Дру гі важ ны 
мо мант — за паў нен не пра бе-
лаў у на ву ко вых, ака дэ міч ных 
да сле да ван нях па гэ тай праб-
ле ма ты цы...

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



Ак ту аль нае апы тан неАк ту аль нае апы тан не  

СЯМ'Я БЕ ЛА РУС КАЯ: 
што мы аб ёй ве да ем?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Да дат ко вая аду ка цыя ады гры вае 
вель мі важ ную функ цыю, іс тот на да паў ня-
ючы змест школь най. Ёй улас ці выя ад кры-
тасць, ма біль насць і гнут касць, што да зва-
ляе хут ка і кроп ка ва рэ ага ваць на су час ныя 
аду ка цый ныя за пы ты, — пад крэс лі вае на-
мес нік ды рэк та ра На цы я наль на га цэнт ра 
мас тац кай твор час ці дзя цей і мо ла дзі 
Ла ры са ІСАЧ КІ НА.

Да та го ж для сіс тэ мы да дат ко вай аду-
ка цыі ўлас ці вы ад кла дзе ны ў ча се эфект. 
Па куль яна іс нуе, яе ні хто быц цам бы і не 
за ўва жае, але як толь кі яна знік не, гэ та ста-
не ві даць усім і ад ра зу. Да дат ко вая аду ка-
цыя не прос та да зва ляе знай сці ся бе — яна 
мае ма гут ны вы ха ваў чы па тэн цы ял: па пу ля-
ры зуе ся род дзя цей і пад лет каў су час ныя 
пра фе сіі, раз ві вае іх твор чыя і ін тэ ле кту аль-
ныя здоль нас ці, за сце ра гае ад не га тыў на га 
ўздзе ян ня ву лі цы, ад пад лет ка вай агрэ сіў-
нас ці і дэ струк тыў ных па во дзі н. Ня рэд ка 
хо бі ста но віц ца для вы ха ван цаў спра вай 
уся го жыц ця. Але на ват ка лі ма ла дыя лю-
дзі ў вы ні ку вы бі ра юць ін шы кі ру нак сва ёй 
пра фе сій най са ма рэа лі за цыі, яны ўсё роў-
на больш пры ста са ва ныя да жыц ця, і тыя 
здоль нас ці, якія яны раз ві ва лі ў аб' яд нан нях 
па ін та рэ сах, аба вяз ко ва да па ма га юць ім у 
ін шых сфе рах.

Тыя ж вы ха ван цы гурт коў ту рысц ка га 
на прам ку мо гуць са ма стой на па кла па ціц-
ца пра ся бе і заў сё ды зной дуць вый сце з 
лю бой скла да най сі ту а цыі. Сён ня вір ту аль-
ная ка му ні ка цыя за мя ні ла жы выя зно сі ны, 
але яна не мо жа кам пен са ваць раз віц цё 
та кой якас ці, як лі дар ства. Толь кі ўя ві це са-
бе, якую гле бу для фар мі ра ван ня лі да раў 
дае звы чай ны ту рысц кі па ход! Вось ча му 
пе да го гі да дат ко вай аду ка цыі на зы ва юць 
яе аду ка цы яй для жыц ця.

Да рэ чы, у маі бя гу ча га го да на ба зе На-
цы я наль на га цэнт ра мас тац кай твор час ці 
дзя цей і мо ла дзі быў ство ра ны крэ а тыў на-

іна ва цый ны Ма ла дзёж ны цэнтр, скі ра ва ны 
на пад трым ку і раз віц цё дзі ця чых і ма ла-

дзёж ных гра мад скіх іні цы я тыў. Ся род яго 

най блі жэй шых ме ра пры ем стваў — пра вя-

дзен не 1 і 2 ве рас ня ў По лац ку рэс пуб лі кан-
ска га дзі ця ча-ма ла дзёж на га фо ру му «Жыць 

і пра ца ваць на род най зям лі». У каст рыч ні ку 

прой дзе рэс пуб лі кан скі кон курс «Дзі ця чы і 

ма ла дзёж ны пар ла мент», а ў ліс та па дзе — 

рэс пуб лі кан скі кон курс юных жур на ліс таў 
«Ты ў эфі ры».

Па сло вах ды рэк та ра Рэс пуб лі кан ска га 
цэнт ра іна ва цый най і тэх ніч най твор час ці 

Сяр гея СА ЧКО, сён ня на хва лі ці каў нас ці 
ў пад рас та ю ча га па ка лен ня зна хо дзяц ца 
ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі і ро ба та тэх ні ка. 
У 2015 го дзе, ка лі гэ ты кі ру нак толь кі па-
чаў раз ві вац ца, пры ўдзе ле Мі ніс тэр ства 
су вя зі пер ша па чат ко ва па кра і не (у ста лі-
цы і рэ гі ё нах) бы ло пра фі нан са ва на ства-
рэн не ся мі пля цо вак. Праз год дзей ні ча ла 
ўжо 70 та кіх пля цо вак, а сён ня мы ка жам 
пра 90 аб' яд нан няў па ро ба та тэх ні цы. Па-
ра лель на з дзяр жаў ны мі аб' яд нан ня мі па 
ін та рэ сах гэ ты кі ру нак ак тыў на раз ві ва юць 
і пры ват ні кі. Але ма ні то рынг цэн па ка заў, 
што па мер баць коў скай пла ты за та кі гур ток 
у дзяр жаў ных аб' яд нан нях удвая мен шы, 
чым у кан ку рэн таў-пры ват ні каў (40 руб лёў 
у ме сяц, а не 80 руб лёў).

Уво гу ле, на рэс пуб лі кан скім уз роў ні, у 
аб лас ных цэнт рах до ля плат ных гурт коў і 
сек цый ва га ец ца ў ме жах ад 10 да 30 пра-
цэн таў. У той жа час ёсць рэ гі ё ны, дзе ўсе 
аб' яд нан ні па ін та рэ сах за ста юц ца бяс плат-
ны мі.

— Аду ка цый ны пра цэс у на шым цэнт ры 
рэа лі зу ец ца як па тра ды цый ных кі рун ках, 
та кіх, як тэх ніч нае ма дэ ля ван не і кан стру я-
ван не, суд на ма дэ ля ван не, авія ма дэ ля ван-
не, ра дыё тэх ні ка і ра дыё элект ро ні ка, так 
і па кі рун ках, за сна ва ных на іна ва цый най 
твор час ці, — пад крэс лі вае Сяр гей Са чко. — 
У но вым на ву чаль ным го дзе мы бу дзем 
ажыц цяў ляць на бор на ма біль ную і пра-
мыс ло вую ро ба та тэх ні ку, 3D-ма дэ ля ван не, 
ін жы нер ны ды зайн САD, пра та ты па ван не, 
ней ра пі ла та ван не, кі берс порт, тэх на ло гіі 
бес пі лот ных ля таль ных апа ра таў.

Сён ня цэнтр ка ар ды нуе дзей насць 
175 шмат про філь ных і 13 ад на про філь ных 
уста ноў да дат ко вай аду ка цыі ў га лі не рэа-
лі за цыі пра грам тэх ніч на га і спар тыў на-тэх-
ніч на га про фі ляў. Прак тыч ныя за ня ткі ў аб'-
яд нан нях па ін та рэ сах Цэнт ра ста но вяц ца 
экс пе ры мен таль ны мі ла ба ра то ры я мі, у якіх 
апра бу юц ца са мыя пра грэ сіў ныя ме то ды кі 
на ву чан ня і вы ха ван ня.

Рэс пуб лі кан скі цэнтр іна ва цый най і 
тэх ніч най твор час ці раз ві вае і дыс тан-
цый ную фор му на ву чан ня: школь ні каў 
за пра ша юць у «Мар скі клуб», клу бы «Тай-

ны псі ха ло гіі», «Да маш ні са ма дзел кін» і 

тэх ніч най твор час ці. Для гэ та га да стат ко ва 
мець до ма кам п'ю тар з до сту пам у ін тэр-

нэт, элект рон ны паш то вы ад рас і ўлі ко вы 
за піс у Skуре.

Раз ві вае дыс тан цый ную фор му так са-
ма і Рэс пуб лі кан скі цэнтр эка ло гіі і края-

знаў ства: тут дзей ні ча юць дыс тан цый ныя 

шко лы па му зей най спра ве і геа гра фіі. У но-

вым на ву чаль ным го дзе цэнтр уклю ча ец ца 

ў экс пе ры мен таль ны пра ект па вы ву чэн ні 

маг чы мас цяў да про філь най пад рых тоў кі ва 

ўста но вах да дат ко вай аду ка цыі. У пра ек це 

бу дуць за дзей ні ча ны так са ма По лац кі ра-

ён ны цэнтр да дат ко вай аду ка цыі, Ві цеб скі 

аб лас ны па лац дзя цей і мо ла дзі, ад на з мін-

скіх гім на зій і Мін скі аб лас ны лі цэй.

— Бу дзем ду маць, як нам уз мац ніць 

эко ла га-бія ла гіч ны про філь у шко ле, пра-

во дзіць ла ба ра тор ныя прак ты ку мы, пе ра-

гля даць на шы пра гра мы, — рас тлу ма чы ла 

ды рэк тар цэнт ра Але на АНУФ РО ВІЧ.

Спе цы я ліс ты за ўва жы лі, што апош нім 

ча сам баць кі школь ні каў, за ці каў ле ныя ў іх 
кан ку рэн та здоль нас ці, ак ты ві за ва лі ся: ка лі 
ра ней яны «пра чы на лі ся» толь кі ў ве рас ні, 
то ця пер ак тыў на ці ка вяц ца маг чы мас ця мі 
ўста ноў да дат ко вай аду ка цыі яшчэ ле там. 
Для та кіх баць коў Ты дзень уста ноў да дат ко-
вай аду ка цыі — вель мі доб рая маг чы масць 
аса біс та за ві таць і па зна ё міц ца з іх рэ сур-
са мі, аду ка цый ны мі пра гра ма мі, а яшчэ су-
стрэц ца з псі хо ла гам і пе да го га мі. Бо ўсё ж, 
на пэў на, не ўсім да дзе на стаць ін жы не рам 
ці кан струк та рам, па лю біць фі зі ку ці ланд-

шафт ны ды зайн, за ха піц ца ар ні та ло гі яй або 

кас міч най бія ло гі яй, ска ла ла жан нем ці ту-

рыз мам. Дзесь ці па тра бу ец ца мак сі маль ная 

кан цэнт ра цыя і ўваж лі васць, а дзесь ці, на-

ад ва рот, трэ ба быць раз ня во ле ным...

Да рэ чы, псі хо ла гі лі чаць, што баць кі ні ў 

якім ра зе не па він ны аказ ваць ціск на сваё 

дзі ця пры вы ба ры та го ці ін ша га гурт ка, 

клу ба або сек цыі. Толь кі за ня так па ду шы 

мо жа пры нес ці рэ аль ную ка рысць. А вы-

зна чыц ца з вы ба рам ад ра зу мо гуць не ўсе. 

Зна хо дзіц ца ў пра цэ се по шу ку — гэ та нар-

маль ны стан лю бо га дзі ця ці, якое жа дае 

са ма рэа лі за вац ца. Хтось ці мо жа прый сці 

і за стац ца на доў га, хтось ці пой дзе да лей, 

бу дзе шу каць свай го пе да го га, па куль яму 

не ста не і ці ка ва, і кам форт на.

Ні для ка го не сак рэт, што па між школь-

ным на стаў ні кам і пе да го гам да дат ко вай 

аду ка цыі іс нуе прын цы по вая роз ні ца: ка лі 

пер ша га дзе ці не вы бі ра юць, а ха дзіць у 

шко лу па ве ды — гэ та іх, так бы мо віць, 

аба вя зак, то пры му сіць дзя цей на вед ваць 

гур ток ці сек цыю прос та не маг чы ма, ка лі 

ім там не ці ка ва. А ў час гла баль на га раз-

віц ця ін тэр нэ ту за ва я ваць, а тым больш 

утры маць ува гу дзя цей і пад лет каў вель мі 

скла да на...

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

Аду ка цыя для жыц ця Ак ту а лііАк ту а ліі  

Хо чаш — не хо чаш, 
а 11 класаў скончы!

Мі ніс тэр ства аду ка цыі вы сту пі ла з іні цыя-
ты вай аб пе ра хо дзе да аба вяз ко вай для 
ўсіх вуч няў ся рэд няй аду ка цыі. Гэ та тэ ма 
ста не ад ной з га лоў ных на рэс пуб лі кан-
скім пе да га гіч ным са ве це. У мі ніс тэр стве 
лі чаць та кі крок ла гіч ным і апраў да ным 
і пры вод зяць як мі ні мум пяць ар гу мен-
таў «за».

1. Па вы шэн не агуль на га аду ка цый на га 
ўзроў ню. Пе ра ход да ўсе агуль най ся рэд няй 
аду ка цыі дасць маг чы масць па вы сіць агуль-
ны аду ка цый ны ўзро вень на сель ніц тва. Акра-
мя та го, ён ста не важ ным кро кам да больш 
па спя хо вай са цы я лі за цыі ма ла дых лю дзей. 
У адзі нац ца ці клас ні ка ў па раў на нні з дзе вя ці-
клас ні кам маг чы мас цяў знач на больш — на ват 
прос та з-за ўзрос ту...

2. Усе агуль ная ся рэд няя аду ка цыя сён ня 
дзей ні чае ў боль шас ці раз ві тых кра ін све ту. 
Дзесь ці яна вы лі ча ец ца кла са мі, а не дзе за 
асно ву бя рэц ца ўзрост. Напры кла д, у Ра сіі па-
тра ба ван не аб аба вяз ко вас ці агуль най ся рэд-
няй аду ка цыі за хоў вае сі лу да 18 га доў. У Ко-
дэк се аб аду ка цыі Бе ла ру сі пе ра ход да аба вяз-
ко вай агуль най ся рэд няй аду ка цыі па зна ча ны 
як ад на з асноў дзяр жаў най па лі ты кі.

3. Ра бо та над імі джам кра і ны. Гэ ты ас пект 
вель мі важ ны, па коль кі пе ра ход да ўсе агуль най 
ся рэд няй аду ка цыі для Бе ла ру сі — яшчэ ад но 
свед чан не ста лас ці і зла джа нас ці ай чын най 
сіс тэ мы аду ка цыі.

4. Во пыт ужо ёсць. Усе агуль ная ся рэд няя 
аду ка цыя для Бе ла ру сі не ў на ві ну: «усе на вуч» 
па мя та юць яшчэ з ча соў Са вец ка га Са ю за, 
ка лі поў ную ся рэд нюю аду ка цыю атрым лі ва лі 
ўсе і ў аба вяз ко вым па рад ку.

5. Лом кі не бу дзе. Сіс тэ ма аду ка цыі ў Бе ла-
ру сі га то вая да ра бо ты ў аб ноў ле ным фар ма це. 
Пра во дзіць якія-не будзь струк тур ныя зме ны ня-
ма не аб ход нас ці. Мя няць змест пра грам уста-
ноў ся рэд няй спе цы яль най і пра фе сій на-тэх ніч-
най аду ка цыі так са ма не пла ну ец ца. У вы пуск-
ні ка 9-га кла са ёсць не каль кі шля хоў для та го, 
каб атры маць агуль ную ся рэд нюю аду ка цыі: 
ён мо жа пай сці ў 10—11-я кла сы або па сту-
піць у ся рэд нюю спе цы яль ную на ву чаль ную 
ўста но ву, або ва ўста но ву праф тэх аду ка цыі, 
дзе бу дзе ад на ча со ва атрым лі ваць і пра фе-
сію, і агуль ную ся рэд нюю аду ка цыю. У вы пад ку 
пе ра хо ду на ўсе агуль ную ся рэд нюю аду ка цыю 
ўсе гэ тыя маг чы мас ці за дзе вя ці клас ні кам за-
ха ва юц ца, тлу ма чаць у мі ніс тэр стве.

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

У кра і не пра цяг ва ец ца да сле да ван не «Фар мі ра ван не 
сям'і, ста біль насць ся мей ных ста сун каў і на ра джаль-
насць ва ўмо вах змя нен ня са цы яль на-эка на міч ных 
умоў жыц ця бе ла ру саў». Лет нія ме ся цы яго пра вя-
дзен ня вы яві лі не каль кі вост рых праб лем. Маг чы ма, 
уво сень апы тан ні пой дуць ляг чэй.


