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ЯК РА ДЗІ МІ ЧЫ 
СЛАЎ ГА РАД ЧА НА МІ 
СТА ЛІ

Для па чат ку кры ху гіс то рыі. 

Упер шы ню ча ла век з'я віў ся тут 

за не каль кі дзя сят каў ты сяч 

га доў да на шай эры. А вось у 

ле та піс ных кры ні цах (устаў ной 

гра ма це Сма лен скай біс куп скай 

ка фед ры) наз ва Пру пой згад ва-

ец ца толь кі ў 1136 го дзе. За сна-

валь ні кам го ра да ў скла дзе Сма-

лен ска га княст ва быў князь Рас-

ці слаў-Мі ха іл. На пра ця гу свай го 

іс на ван ня Пру пой не ад на ра зо ва 

мя няў наз вы і ў роз ныя пе рыя-

ды быў Пра по шэн скам, Про-

поль скам, Пра пой скам, па куль 

на рэш це не стаў Слаў га ра дам. 

У ХІV ста год дзі Пра пойск ува-

хо дзіў у склад Вя лі ка га Княст-

ва Лі тоў ска га і быў дзяр жаў ным 

ула дан нем, у па чат ку ХVІ ста год-

дзя стаў цэнт рам Пра пой скай во-

лас ці, а ў дру гой па ло ве гэ та га 

ж ста год дзя пе ра ўтва рыў ся ў 

ста рост ва ў Мсці слаў скім ва я-

вод стве. У ве рас ні 1772 го да, 

пас ля па дзе лу Рэ чы Па спа лі тай, 

ра сій ская ім пе ра тры ца Ка ця ры-

на ІІ па да ры ла Пра пойск кня зю 

Га лі цы ну. Па яго рас па ра джэн ні 

і бы ла ў 1793 го дзе па бу да ва на 

царк ва Рас тва Пра свя той Ба га-

ро дзі цы.

У ся рэ дзі не XІX ста год дзя 

ста ра даў ні го рад меў усе шан-

цы стаць ме та лур гіч най ста-

лі цай. Чы гу на лі цей ны за вод у 

вёс цы Ста рын ка лі чыў ся ад ным 

з най буй ней шых ме та лур гіч ных 

прад пры ем стваў Ра сій скай ім-

пе рыі. Каб да стаў ляць вы ра бы 

на рач ную пры стань, па ле вым 

бе ра зе Со жа пра хо дзі ла пер шая 

на Ма гі лёў шчы не вуз ка ка лей-

ка — пра ма ці бе ла рус кай чы-

гун кі, якой, на жаль, у су час ным 

Слаў га ра дзе ня ма. А яшчэ тут 

быў ка фель ны за вод, вы ра бы 

яко га вы ка рыс тоў ва лі ся пры 

афарм лен ні Гра на ві та га па коя 

мас коў ска га Крам ля. Пры го-

жы рэ льеф — зам ка вая га ра, 

уні зе якой ко цяць свае хва лі 

Про ня і Сож, вя лі кі луг за ра-

кой, які на не каль кі кі ла мет раў 

рас цяг нуў ся да ле су — ра біў 

го рад не пры ступ ным. Яго вы-

зва лен не ў га ды Вя лі кай Ай чын-

най вай ны бы ло вель мі цяж кое. 

Ка жуць, што ва да ў Со жы бы ла 

чыр во най ад кры ві. За ге ра ізм 

і муж насць жы ха роў і чыр во на-

ар мей цаў, якія скла лі тут свае 

га ло вы, Прэ зі ды ум Вяр хоў на-

га Са ве та СССР Ука зам ад 23 

мая 1945 го да пе рай ме на ваў 

Пра пойск у Слаў га рад. Па не-

афі цый най вер сіі, ка лі Ста лі ну 

па ла жы лі на под піс за гад аб пе-

рай ме на ван ні 324-й ды ві зіі, якая 

вы зва ля ла на се ле ны пункт ад 

ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні-

каў, у пра пой скую, ён упэў не на 

пе ра крэс ліў сло ва Пра пойск і 

на пі саў — Слаў га рад. Маў ляў, 

та кая наз ва бо лей па ды хо дзіць 

для ге ро яў-вы зва лі це ляў.

ПАД ГУ КІ ПА ЛА НЭ ЗУ
З Пра пой скам звя за ны ім ёны 

та кіх су свет на вя до мых асоб, 

як Во сіп Каз лоў скі, аў тар му зы-

кі да ра сій ска га на цы я наль на-

га гім на кан ца XVІІІ — па чат ку 

XІX ста год дзя «Гром По бе ды, 

раз да вай ся», Іван Гры га ро віч, 

кам па зі тар, ігу мен Арэст, ду-

хоў ны пра па вед нік і ле та пі сец, 

Фё дар Ту лаў, рус кі парт рэ тыст. 

А ў сту дзе ні 1787 го да па да-

ро зе ў Крым мяс тэч ка на ве да-

ла ім пе ра тры ца Ка ця ры на ІІ. 

У пры го жым за мку на аб ры ве 

над ра кой да па зна гу ча лі гу кі 

па ла нэ за, га рэ лі свеч кі і зві неў 

вя сё лы смех. Ім пе ра тры ца бы ла 

так за ча ра ва на мяс цо вы мі края-

ві да мі, што па кі ну ла гіс та рыч ны 

над піс на лі пе, маў ляў, ка лі б за-

раз бы ло ле та, я па са дзі ла б тут 

дуб. Ле ген да па спя хо ва жы ве і 

пе рад аец ца з вус наў у вус ны.

Час не па шка да ваў ні зам ка, 

ні ін шых ста ра даў ніх па бу доў, 

знік у не быц цё і трон Ка ця ры ны, 

які быў зроб ле ны спе цы яль на да 

яе пры ез ду. Але мяс цо вы жыл-

кам гас ства рыў тут сім ва лы тых 

па дзей. На зна ка вым мес цы сён-

ня ўста ноў ле ны ка рэ та і трон, тэ-

ры то рыя ўпры го жа на мност вам 

кве так — быц цам ца ры ца зноў 

пры еха ла на ве даць упа да ба ныя 

ёй мес цы і пай шла па гу ляць па 

ста ра даў нім пар ку. А па куль яе 

ня ма, усе ка рыс та юц ца мо ман-

там. Мож на па ся дзець унут ры 

ка рэ ты або на мес цы фур ма на, 

па тры мац ца за па ход ны ку фар 

на зад ні ку — а рап там раз ба га-

це еш? На вя лі кім ка ме ні гіс та-

рыч ная да вед ка пра зам ка вую 

га ру. З-за яго гул лі ва вы гля дае 

яшчэ адзін гіс та рыч ны пер са-

наж — па ме шчык Ян шын, адзін 

з сум на вя до мых ула даль ні каў 

зам ка. Ча му сум на? Ды та му, 

што пра піў-пра ма таў свой ма-

ён так. І на ват у ме та ле ён са 

сва ёй ня змен най спа да рож ні-

цай-бу тэль кай і гар мо ні кам — 

гэ та ўсё, што ў яго за ста ло ся ад 

ба га та га ма ёнт ка. На па мін пра 

мі ну лае ажы віў ста ра даў ні парк. 

Тут ад па чы ва еш ду шой і пе ра-

но сіш ся на не каль кі ста год дзяў 

та му. Як і ра ней, жур чыць не-

па да лёк кры ніч ка, ко ціць уні зе 

свае цяж кія во ды аб мя ле лая за 

га ды Про ня — ра ка, якая ка лісь-

ці да ла наз ву го ра ду. Ме на ві та 

тут яна злі ва ец ца з Со жам.

Па драў ля най лес ві цы (зноў 

дзя куй ка му наль ні кам) мож на 

спус ціц ца яшчэ на ад ну гіс та-

рыч ную пля цоў ку. Ды ў дру гой 

па ло ве XX ста год дзя там зна-

хо дзіў ся млын. Яго ўжо ня ма, 

але на гэ тым мес цы па бу да ва-

лі з дрэ ва но вы, сты лі за ва ны. 

А з ім яшчэ і цэ лы комп лекс 

з аль та нак, ста ра жыт ных ба гоў і 

мі фіч ных іс тот. Вунь з-за кус тоў 

вы гля дае ру сал ка. Мо жа це смя-

яц ца, але ста рыя лю дзі ка жуць, 

што ў рэчышчы Со жа пры га жу ні 

жы вуць і да гэ туль. Луг за ра кой 

на огул неш та нак шталт ту тэй-

ша га Лу ка мор'я, на ват ад не ка-

то рых та по ні маў кроў у жы лах 

сты не — Чор таў кут, на прык лад. 

Але пра гэ та на ступ ным ра зам.

ФРЭС КІ ПРО СЯЦЬ 
АД КРЫЦ ЦЯ

У 1793 го дзе ў Пра пой ску бы-

ла па бу да ва на царк ва Раст ва 

Пра свя той Ба га ро дзі цы — пры-

го жы храм з вась мі гран ным ку-

па лам і зва ні цай, якая ста іць 

асоб на. Аў та рам пра ек та лі чыц-

ца прад стаў нік кла сі цыз му, рус кі 

ар хі тэк тар Мі ка лай Львоў, той 

са мы, які па бу да ваў у Ма гі лё ве 

Іо сі фаў скі са бор у го нар су стрэ-

чы ра сій скай ім пе ра тры цы з аў-

стрый скім ім пе ра та рам Іо сі фам. 

Усе бу даў ні чыя ма тэ ры я лы для 

хра ма вы раб ля лі ся на мес цы, 

толь кі жа ле за на дах пры вез лі 

з Маск вы. Ін тэр' ер упры гож ва лі 

57 фрэ сак з сю жэ та мі Но ва га 

і Ста ро га за па ве таў. На жаль, 

аў тар не вя до мы, але вя лі кая 

ве ра год насць, што да іх меў да-

чы нен не зна ка мі ты мас так Ула-

дзі мір Ба ра ві коў скі.

Сён ня ў храм на зі ра ец ца са-

праўд нае па лом ніц тва. Лю дзі 

едуць па гля дзець на цу да дзей-

ную іко ну Бо жай Ма ці Усіх Туж-

лі вых Ра дасць, якая ад плюшч-

вае во чы. Яе мож на па знаць па 

вя лі кай коль кас ці ах вя ра ва ных 

ёй да ра гіх рэ чаў — за ла тых 

лан цуж коў і пярс цён каў. Гэ та 

свед чан ні не чых аца лен няў. На-

стая цель хра ма ай цец Ула дзі мір 

рас ка заў, што гэ тая іко на вель-

мі рэд кая і аў тар яе не вя до мы. 

Бо жая Ма ці са праў ды гля дзіць 

на нас з паў ад кры тых па век і, 

зда ец ца, у са мае сэр ца.

А пас ля ві зі ту ў ту тэй шы 

гіс то ры ка-края знаў чы му зей я 

да ве да ла ся, што за ха ваў ся аль-

бом з пад ра бяз ным апі сан нем 

хра ма вых фрэ сак. У кан цы ся-

мі дзя ся тых бы лі спро бы ад на-

віць храм і зра біць там му зей. 

Пад ка за ла мне пра гэ ты аль-

бом вель мі да свед ча ны і за хоп-

ле ны сва ёй спра вай стар шы на-

ву ко вы су пра цоў нік му зея Ве ра 

Ста сен ка. І ка лі я гар та ла яго, 

то на ват ру кі дры жэ лі ад усве-

дам лен ня, што тры ма юць гэ ты 

не ацэн ны скарб. Тут са бра ныя 

фо та і апі сан ні ўсіх тых 57 фрэ-

сак, якія ўпры гож ва лі сце ны і 

ку пал хра ма. І на ват у чор на-

бе лым вы ка нан ні яны ўраж ва-

юць. Усё гэ та ўся ляе надзею, 

што ка лісь ці храм усё ж та кі 

ад но вяць у яго бы лой ве лі чы. 

А Ве ра Ста сен ка, якая час та на-

вед вае храм у над зеі раз га даць 

за шыф ра ва ныя ў яго кан струк-

цы ях і вы явах сім ва лы, за ўва-

жы ла, што апош нім ча сам тыя 

фрэс кі, якія яшчэ за ха ва лі ся, 

ста лі пры кмет на яр чэй шыя.

ДА БЛА КІТ НАЙ 
КРЫ НІ ЦЫ НА ТАК СІ. 
КА ЛІ ЗНОЙ ДЗЕ ЦЕ ЯГО

Яшчэ ад на га ю чая свя ты ня 

Слаў га рад ска га ра ё на — Бла-

кіт ная кры ні ца. Але пра яе ўжо 

столь кі на пі са на, што сэн су ня ма 

паў та раць. Да стат ко ва ад крыць 

ін тэр нэт. Ад зна чу толь кі, што гэ та 

мес ца бы ло сак раль нае яшчэ ў 

ра дзі мі чаў, ста ра сла вян ска га пле-

ме ні. Ад Слаў га ра да да свя ты ні 

ўся го 12 кі ла мет раў, але пры га-

рад ных рэй саў ту ды ня ма. Мне, 

на прык лад, на аў та стан цыі па ра і лі 

ска рыс тац ца па слу га мі так сі.

З Ляс ной кры ху пра сцей. Гэ та 

так са ма вель мі вя до мы аб' ект, 

пра які на пі са на шмат і пад ра бяз-

на. Ехаць ту ды трэ ба, на ват не 

су мня вай це ся. Гэ та неш та нак-

шталт Ба ра дзі на пад Маск вой, у 

XVІІІ ста год дзі тут ад бы ла ся зна-

ка вая біт ва рус кіх са шве да мі, у 

якой пе ра маг лі пер шыя на ча ле з 

ца ром Пят ром І. У Ляс ной пра цуе 

шы коў ны му зей-біб лі я тэ ка і зна-

хо дзіц ца ўні каль ны храм у го нар 

Свя тых апост алаў Пят ра і Паў-

ла. Пра рас клад так са ма ле пей 

да ве дац ца за га дзя. Пра ез дам 

да Ляс ной мож на да брац ца на 

лю бым слаў га рад скім аў то бу се 

або марш рут цы. Па па ня дзел ках 

мож на так са ма да ехаць на аў то-

бу се, што едзе ў Па ця ра еў ку, а 

па се ра дах на аў то бу се да Іва ні-

шча віч. Праў да, ад пры пын ку да 

Ляс ной іс ці пе ха той яшчэ кі ла-

мет ры тры. Але га ран та ва на не 

за блу ка е це: храм, які пра гля да-

ец ца з да ро гі, як раз бу дзе ары-

ен ці рам. У Ляс ной на ста ра даў-

ніх мо гіл ках ёсць па ха ван ні тых 

ча соў, а ка ля му зея на гро шы 

між на род най да па мо гі зроб ле-

на рэ кан струк цыя бою XVІІІ ста-

год дзя. У сал дат, да рэ чы, тва ры 

су час ных слаў га рад чан.

Ама та ры даў ні ны мо гуць з 

да па мо гай гра мад ска га транс-

пар ту да брац ца да вёс кі Улу кі, 

дзе, ка лі па шчас ціць, мож на 

знай сці ве ка вую ліс тоў ні цу. Ну 

і ў ста ра даў ні Гай шын. Ка лісь ці 

там быў пан скі ма ён так. Ця пер, 

на жаль, ня ма. А вось края ві ды 

пры го жыя. Не па шка ду е це, ка лі 

лю бі це шу каць на сваю га ла ву 

(у доб рым сэн се сло ва) па да-

рож жа. Му зе яў і пом ні каў тут 

ня ма, але, ка лі па шчас ціць, вы 

шмат ча го да ве да е це ся ад мяс-

цо ва га на сель ніц тва.

Уся го праз рай цэнтр, як па-

ве да мі лі на аў та стан цыі, пра хо-

дзіць 25 між на род ных і пры га-

рад ных марш ру таў. І да Маск вы 

пра сцей да брац ца, чым да мяс-

цо вых пры га жос цяў, — аў то бус 

з Баб руй ска пра яз джае го рад 

кож ны дзень.

СЦІП ЛАЯ 
АБА ЯЛЬ НАСЦЬ 
СФЕ РЫ ПА СЛУГ

Ка лі збі ра е це ся неш та па-

гля дзець, ехаць у Слаў га рад 

трэ ба на не каль кі дзён. Са мы 

бюд жэт ны ва ры янт пра жы ван-

ня — гас ці ні ца «Сож». Яна зна-

хо дзіц ца як раз у цэнт ры го ра да. 

Але тым, хто пры вык да рас ко-

шы (які сэнс на огул та ды ехаць 

у Слаў га рад?), гэ ты ва ры янт мо-

жа не спа да бац ца. Па вод гу ках 

у ін тэр нэ це, тут, мяк ка ка жу чы, 

час пры пы ніў ся на ад зна цы «Са-

вец кі Са юз».

Але тут і не збі ра юц ца пус-

каць пыл у во чы. Ад ра зу ж па пя-

рэдж ва юць, што вель мі сціп ла. 

Па кош це, праў да, гэ та не ска-

жаш. Ад на мес ны ну мар каш-

туе 28 руб лёў 19 ка пе ек, а ка лі 

гро шай ня ма, то мож на аб ме-

жа вац ца лож кам у двух мес ным 

ну ма ры за 16 руб лёў 44 ка пей кі. 

Праў да, ка лі ў пер шым ва ры ян-

це вы пла ці це за на бор вы год 

у вы гля дзе асоб на га сан вуз ла 

з ван най, ха ла дзіль ні ка і тэ ле-

ві за ра, то ў дру гім тэ ле ві зар і 

ха ла дзіль нік не пра ду гле джа ны. 

Ха ця па тэ ле ві за ры ў най леп-

шым вы пад ку мож на па гля дзець 

толь кі шэсць ка на лаў. Ін тэр нэт  

(wі-fі) да слаў га рад скай гас ці-

ні цы так са ма яшчэ не дай шоў. 

З по су дам, абя ца лі, цяж кас цяў 

не бу дзе — за бяс пе чаць і та лер-

ка мі, і ві дэль ца мі.

Ка лі не жа да е це экс пе ры мен-

та ваць з пра жы ван нем, вы бі рай-

це ад ра зу аг ра ся дзі бу — тут і су-

стрэ нуць, і за ба вяць, і ўсе пры-

га жос ці па ка жуць. Ад рас мож на 

знайсці на сай це. Там на огул 

шмат ка рыс най ін фар ма цыі. 

Да рэ чы, у ад роз нен не ад гас ці-

ні цы тут трэ ба бра ні ра ваць мес-

ца — на прык лад, у аг ра ся дзі бе 

«Свет кве так», якая зна хо дзіц-

ца не па срэд на ў Слаў га ра дзе, 

у вы хад ныя на два тыд ні на пе-

рад усё за ня тае. Пра жы ван не ў 

ну ма ры абы дзец ца пры клад на 

ў 20—30 руб лёў у за леж нас ці 

ад кам фор ту. Пры гэ тым май-

це на ўва зе, што душ і сан ву зел 

не ў ну ма ры. Ка лі жа да е це, то 

зво зяць і на Бла кіт ную кры ні цу. 

Але ад на му ехаць ту ды ня вы гад-

на — возь муць дзесь ці 30 руб-

лёў з да стаў кай ту ды і на зад, 

яшчэ ка ля га дзі ны ад во дзіц ца 

на агляд кры ні цы. Столь кі ж бу-

дзе каш та ваць па да рож жа да 

Ляс ной.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо та аў та ра.

ДЗЕ ХВА ЛІ КО ЦЯЦЬ СОЖ І ПРО НЯ

З ас фаль ту — у вёс ку
1 ве рас ня ў бе ла рус кія шко лы ў 

не вя лі кіх на се ле ных пунк тах прый-

дуць 12 крэ а тыў ных і не абы яка вых 

пе да го гаў, якія па він ны ўдых нуць у іх 

но вае жыц цё. Хто яны, па куль не вя-

до ма, бо пры ём за явак ад ах вот ных 

быў па доў жа ны да 25 чэр ве ня.

Мэ та пра гра мы «На стаў нік для 

Бе ла ру сі» — зра біць якас ную аду ка-

цыю да ступ най для кож на га дзі ця ці 

ў лю бой шко ле, а не толь кі ў га рад-

ской. Кі раў нік ад дзе ла стра тэ гіч на-

га ме недж мен ту БПС-Ашчад бан-

ка Ве ра КА РА ЛЁ ВА (ка ар ды на тар 

пра гра мы з бо ку бан ка), ме не джар 

аду ка цый ных пра ек таў Але на 

МЕЛЬ ЧАН КА і на стаў нік бе ла рус-

кай мо вы і лі та ра ту ры Лі цэя БДУ 

Змі цер МА КАР ЧУК кан ста ту юць: 

ідэя «На стаў ні ка для Бе ла ру сі» лу-

на ла ў па вет ры ўжо даў но, і кож ны 

з іх па асоб ку спра ба ваў да яе пад-

сту піц ца.

На прык лад, Змі цер ра зам са сва ім 

сяб рам, на стаў ні кам рус кай мо вы і лі-

та ра ту ры Сяр ге ем Ба ро дзі чам, яшчэ 

два га ды та му вы ра шыў, што трэ ба 

пры вес ці ў шко лы лю дзей, для якіх 

важ ныя ў пер шую чар гу са мі дзе ці, 

а не іх ад зна кі і вы ка нан не за га даў 

звер ху. Яны пе ра ка на лі ся, што на-

яў насць пе да га гіч най аду ка цыі ў ра-

бо це з пад рас та ю чым па ка лен нем 

хоць і па жа да ная, але не аба вяз ко вая: 

тыя ж ай ціш ні кі, жур на ліс ты, рэ жы-

сё ры змо гуць даць ім знач на больш, 

чым пе да гог, які фар маль на па ды хо-

дзіць да сва іх аба вяз каў. Та му трэ ба 

толь кі ад крыць ім да ро гу ў шко лу. Да 

та го ж ёсць вя лі кая коль касць лю-

дзей, якія з роз ных пры чын ка лісь ці 

бы лі вы му ша ны сыс ці з пра фе сіі, так 

і не рэа лі за ваў шы свой пе да га гіч ны 

па тэн цы ял. На вош та іх скід ваць з ра-

хун ку?

А пе рад гэ тым хлоп цы па ўлас най 

іні цы я ты ве ад пра ца ва лі два га ды ў 

сель скай мяс цо вас ці.

— Уя ві це са бе, коль кі ад крыц цяў 

ча ка ла нас, га ра джан, якія вы рас лі 

на ас фаль це, на ву ча лі ся ў ста ліч ных 

уні вер сі тэ тах, ка лі мы тра пі лі ў зу сім 

ін шае, ня звык лае для нас ася род-

дзе! — смя ец ца Змі цер. — Але гэ ты 

наш бяс цэн ны во пыт спат рэ біц ца ця-

пер, каб зра біць адап та цыю бу ду чых 

удзель ні каў пра ек та на но вым мес цы 

мак сі маль на кам форт най і хут кай.

Змі цер і Сяр гей знай шлі пад трым-

ку ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным пе да га-

гіч ным уні вер сі тэ це, дзе па га дзі лі ся 

ства рыць ад мыс ло вую гру пу і пра гра-

му для пе ра пад рых тоў кі ўдзель ні каў 

пра ек та, і ў На цы я наль ным ін сты ту це 

аду ка цыі, дзе бы лі га то вы аказ ваць 

ме та дыч ную пад трым ку. Але толь-

кі эн ту зі яз му двух ма ла дых лю дзей 

ака за ла ся не да стат ко ва: мно гае ўпі-

ра ец ца ў фі нан сы...

Біз нес і аду ка цыя
— Ле тась пад час су стрэ чы стар-

шы ні праў лен ня Ашчад бан ка Ра сіі з 

Прэ зі дэн там Бе ла ру сі Аляк санд рам 

Лу ка шэн кам Гер ман Грэф рас каз-

ваў пра са цы яль ную мі сію біз не су і 

кар па ра тыў ную ад каз насць, пра тое, 

што ў Ра сіі банк пад трым лі вае важ-

ныя аду ка цый ныя пра ек ты, у тым лі-

ку пра гра му «На стаў нік для Ра сіі», і 

па доб ную прак ты ку мож на бы ло б 

рас паў сю дзіць і на тэ ры то рыі Бе ла ру-

сі, дзе зна хо дзіц ца дач чы ны банк — 

БПС-Ашчад банк. Мы па ду ма лі, якім 

мо жа быць след ад гэ та га ві зі ту, і вы-

ра шы лі, што трэ ба пад тры маць пра-

гра му «На стаў нік для Бе ла ру сі». Але 

ра сій скія ка ле гі ад ра зу па пя рэ дзі лі 

нас пра тое, што трэ ба па гру жац ца ў 

свой кан тэкст, — пад крэс лі вае Ве ра 

Ка ра лё ва. — Та му мы вы яз джа лі ў 

шко лы ў не вя лі кіх га рад ках, каб зра-

зу мець, што ім па тра бу ец ца і чым мы 

мо жам да па маг чы.

— Teach For All («Ву чыць 

усіх») — гэ та між на род ная іні цы я ты-

ва, якая аха пі ла ў све це ўжо больш за 

50 кра ін, — тлу ма чыць Але на Мель-

чан ка. — Яе сут насць у тым, што вы-

пуск ні кі ВНУ, якія прай шлі па пя рэд ні 

кон курс ны ад бор і спе цы яль ную пад-

рых тоў ку, на два га ды ста но вяц ца 

на стаў ні ка мі ў шко лах, дзе дзе цям 

па тра бу юц ца пе да го гі, якія бу дуць 

іх на тхняць, а ка лек ты ву — но выя 

кад ры. Яны ідуць ту ды, дзе іх ча ка-

юць больш за ўсё, у шко лы са скла-

да ным са цы яль ным і эка на міч ным 

кан тэкс там, на ву чаль ныя ўста но вы 

ў праб лем ных мік ра ра ё нах. Гла баль-

ная фі ла со фія за клю ча на ў фор му ле 

«Кож нае дзі ця — аў тар свай го жыц-

ця». Пад аў тар ствам ма ец ца на ўва зе 

здоль насць ба чыць увесь га ры зонт 

улас ных маг чы мас цяў, ве даць свае 

моц ныя і сла быя ба кі, ад каз на пры-

маць ра шэн ні і ве рыць у ся бе, быць 

са бой і атрым лі ваць аса ло ду ад гэ-

та га.

Ся род та кіх ідэй ных і апан та ных 

пе да го гаў бы ла і на ша зям ляч ка 

Анас та сія Бай ча ро ва, якая два га-

ды ад пра ца ва ла ў ЗША на стаў ні цай 

па чат ко вых кла саў у вель мі скла да-

най шко ле ў Паў днё вым Бронк се, дзе 

аду ка цыя дак лад на не ўва хо дзі ла ў 

спіс жыц цё вых пры яры тэ таў вуч няў 

і іх сем' яў. А ця пер яна з'яў ля ец ца 

парт нё рам Teach For All па раз на-

стай нас ці, роў на сці і ін клю зіі і ку ры-

руе па доб ныя пра гра мы, рас па ча-

тыя ў кра і нах СНД. Яна су ты ка ла ся 

з вя лі кай коль кас цю са мых роз ных 

сі ту а цый і доб ра ве дае, што тое, што 

спра ца ва ла ў ад ной кра і не, не пра цуе 

ў ін шай. Мы вель мі ра ды, што Анас-

та сія да па ма гае і на шай ка ман дзе. 

Між ін шым, ёсць ці ка вая ста тыс ты-

ка: 75 пра цэн таў удзель ні каў Teach 

For All за ста юц ца ў сіс тэ ме аду ка цыі. 

Хтось ці ўзна чаль вае на ву чаль ную 

ўста но ву, хтось ці рэа лі зоў вае ўлас-

ныя аду ка цый ныя пра ек ты, ста но віц-

ца рэ кру цё рам ці ку ры руе на віч коў 

у пра ек це, а адзін з удзель ні каў Teach 

For All стаў на ват мі ніст рам аду ка-

цыі.

У Ра сіі пра гра ма, га лоў ным до на-

рам якой стаў Ашчад банк, стар та-

ва ла ў 2015 го дзе. Праз яе прай шло 

ўжо ка ля 180 ча ла век. Боль шасць 

удзель ні каў — ма ла дыя лю дзі (са-

ма му ста рэй ша му 46 га доў), хоць 

ні я кіх аб ме жа ван няў па ўзрос це не 

бы ло ўста ноў ле на. Ця пер геа гра фія 

пра ек та ахоп лі вае 64 шко лы. І на яго 

сай це мож на знай сці шмат шчы рых 

і пра ніз лі вых гіс то рый ад пе да го гаў 

кштал ту «Як я з'е ха ла з Маск вы, каб 

на ву чаць дзя цей...»

Пры шлі це нам 
ма тэ ма ты ка!

Як вы ду ма е це, што пра сцей: 

знай сці апан та ных на стаў ні каў ці 

шко лы, га то выя іх пры няць? Бо 

«све жы ве цер» у ка лек ты ве — гэ-

та заў сё ды ры зы ка, а ці за хо чуць 

кі раў ні кі школ ры зы ка ваць? Між 

ін шым, для ўдзе лу ў пра ек це па да-

лі за яў кі ка ля 20 школ. Іх геа гра фія 

ахоп лі вае ўсе рэ гі ё ны Бе ла ру сі. Ёсць 

ся род іх і зу сім не вя лі кая шко ла ў вёс-

цы Спон ды, што ў Аст ра вец кім ра ё не, 

дзе на ву ча юц ца ўся го 54 дзі ця ці, і 

шко лы ў Ба ры са ве, Жло бі не, Пін ску. 

Зра зу ме ла, што ў вя лі кім го ра дзе 

кі раў ні кам пра сцей за крыць кад ра-

выя ва кан сіі, чым у сель скай шко ле. 

На прык лад, у Спон дах шмат га доў 

ад праў ля юць за яў ку на раз мер ка-

ван не да іх на стаў ні ка ма тэ ма ты кі, 

але гэ тыя за яў кі не за да валь ня юц-

ца, і прад мет за раз вы кла дае на стаў-

нік-пен сі я нер. Ёсць ся род ах вот ных 

атры маць крэ а тыў ных на стаў ні каў 

уста но вы аду ка цыі ў Ля ха ві чах, Мя-

дзе ле, Лель чы цах, Верх ня дзвін ску, 

Дзяр жын ску, Стоўб цах, Чыр во най 

Сла ба дзе, Не га рэ лым... У са мым 

вост рым дэ фі цы це — ма тэ ма ты кі. 

Так са ма про сяць да слаць да іх фі зі-

каў, на стаў ні каў ін фар ма ты кі, геа гра-

фіі, фі зіч най куль ту ры, бе ла рус кай, 

рус кай і на ват кі тай скай мо вы.

Для школ удзел у пра ек це мо жа 

стаць вы дат най ін фар ма цый най на-

го дай, каб пры цяг нуць да ся бе ўва гу, 

і да дат ко вым ім пуль сам для раз віц ця 

ўста но вы. Але вы ка наў цам пра гра мы 

не па зайз дрос ціш, бо су мяс ціць ін-

та рэ сы школ і про філь ада бра ных у 

вы ні ку кон кур су пе да го гаў — за дач ка 

ня прос тая.

Сё ле та вы бе руць пер шых 

12 удзель ні каў пра гра мы: у шко лы 

на стаў ні кі бу дуць на кі роў вац ца ўдва-

іх, бо ра зам з ад на дум цам пра сцей 

асвой вац ца на но вым мес цы. Да-

пус ка ец ца і та кі ва ры янт: у шко ле, 

што па да ла за яў ку, ёсць пе да гог, які 

хо ча стаць удзель ні кам пра гра мы 

«На стаў нік для Бе ла ру сі», па дзя ляе 

яе каш тоў нас ці і прай шоў кон курс ны 

ад бор. У гэ тым вы пад ку ту ды на кі ру-

юць на стаў ні ка той дыс цып лі ны, па 

якой ма ец ца ва кан сія.

Жорст кіх аб ме жа ван няў для ўдзе-

лу ў пра гра ме не іс нуе: гэ та мо гуць 

быць як сё лет нія вы пуск ні кі пе да га-

гіч ных спе цы яль нас цяў, так і во пыт-

ныя на стаў ні кі ці на ват сям'я пе да го-

гаў. Клю ча вой з'яў ля ец ца на яў насць 

про філь най пе да га гіч най аду ка цыі 

або ква лі фі ка цыя пе да го га. Па куль 

што ідэю з пры цяг нен нем у шко лу 

спе цы я ліс таў з ін шых сфер рэа лі-

за ваць не ўда ло ся, хоць на тым жа 

ме ха ні ка-ма тэ ма тыч ным фа куль тэ це 

БДУ ёсць толь кі ад на спе цы яль насць, 

вы пуск ні кі якой мо гуць ад ра зу іс ці 

ў шко лу. А вось у Ра сіі та кая маг-

чы масць ужо ёсць пры ўмо ве, што 

кан ды дат без про філь най аду ка цыі 

пра хо дзіць пе ра пад рых тоў ку па пе-

да го гі цы...

У ка ман дзе пра сцей
Усе, хто хо ча да лу чыц ца да «На-

стаў ні ка Бе ла ру сі», за паў ня юць ан-

ке ту на сай це teach4.by, пра хо дзяць 

скайп-ін тэр в'ю, а за тым іх ча кае су-

бя се да ван не ў Мін ску.

— Для та го каб най больш аб' ек-

тыў на па ды сці да вы ба ру бу ду чых 

удзель ні каў «На стаў ні ка для Бе ла ру-

сі», ка ман дай пра ек та з пры цяг нен-

нем спе цы я ліс таў па пад бо ры пер-

са на лу бы ла рас пра ца ва на «Ма дэль 

кам пе тэн цый», — тлу ма чыць Ве ра 

Ка ра лё ва. — Яна грун ту ец ца на мі сіі 

і каш тоў нас цях пра ек та і аку му люе ў 

са бе во пыт ана ла гіч ных пра грам па 

ўсім све це.

Вы мя рэн не кам пе тэн цый ад бы-

ва ец ца праз на зі ран не за па во дзі на-

мі кан ды да таў у роз ных сі ту а цы ях. 

Яны пра цу юць у ка ман дзе, су мес на 

аб мяр коў ва юць спрэч ныя пы тан ні 

ў аду ка цыі, вы пра цоў ва юць гру па-

вое ра шэн не па скла да ным кей се, 

пра вод зяць не вя лі кі ся мі хві лін ны 

ўрок, а так са ма ўдзель ні ча юць у ін-

тэр в'ю. Гэ та дае нам маг чы масць 

зра зу мець, на раз віц цё якіх кам пе-

тэн цый вар та зра біць ак цэнт пры 

рас пра цоў цы на ву чаль ных пра грам 

у лет нім ін тэн сі ве. У ацэн цы кам пе-

тэн цый удзель ні ча юць HR-спе цыя-

ліс ты, во пыт ныя пе да го гі і прад стаў-

ні кі біз не су.

А да лей рас пач нец ца са мае ці ка-

вае і важ нае. Усіх ада бра ных кан ды-

да таў ча кае ме сяч ны лет ні ін тэн сіў 

на за га рад най ба зе ад па чын ку БПС-

Ашчад бан ка.

— Ён пра ду гледж вае не каль кі бло-

каў: су час ныя па ды хо ды да пе да го гі-

кі і вы кла дан ня, раз віц цё аса біс тых 

якас цяў, пра ект ны ме недж мент, увя-

дзен не ў кан тэкст (вы езд у сель скія 

шко лы), каб для ка гось ці не ста ла 

ад крыц цём, што ў клас ным жур на ле 

мо гуць быць за поў не ны толь кі тры 

пер шыя рад кі з са ра ка — па коль кас-

ці вуч няў у кла се. І па спра буй у та кім 

ка лек ты ве ар га ні за ваць гру па вую ра-

бо ту, — смя ец ца Змі цер. — Бу дуць 

су стрэ чы з вель мі ці ка вы мі спі ке ра мі 

з роз ных сфер.

— Шчы ра ка жу чы, я ім ужо зайз-

дро шчу, — да дае Але на. — А ў апош-

ні ты дзень ін тэн сі ву мы ар га ні зу ем 

лет нік з дзець мі на тэ му «На вы кі ХХІ 

ста год дзя», які кан ды да ты па він ны 

бу дуць са мі спла на ваць. Не вы клю-

ча на, што хтось ці ўжо на гэ тым эта пе 

зра зу мее, што яму ні чо га не хо чац ца 

змя няць у сва ім жыц ці — мы да та-

ко га хо ду па дзей так са ма пад рых-

та ва ныя...

Да лей за кож ным з удзель ні каў 

пра гра мы за ма цу юць ку ра та ра — во-

пыт на га пе да го га, да яко га заў сё ды 

мож на бу дзе звяр нуц ца па да па мо гу. 

Кож ную чвэрць на ву чаль на га го да 

ўсе бу дуць збі рац ца ра зам і пад во-

дзіць вы ні кі ра бо ты ў шко лах, аб мяр-

коў ваць праб ле мы, якія акрэс лі лі ся, 

атрым лі ваць но выя ве ды і ме та да ла-

гіч ную пад трым ку.

Бег чы з усіх ног
— У бе ла рус кай пра гра мы бу дзе 

свая ад мет насць — гэ та ак цэнт на 

пра ект най дзей нас ці, — пад крэс-

лі вае Ве ра Ка ра лё ва. — На стаў нік 

па ві нен бу дзе пры ду маць і рэа лі за-

ваць пра ект, які ўпі шац ца ў мяс цо вы 

кан тэкст і зро біць шко лу цэнт рам ла-

каль най су поль нас ці. Гэ та мо жа быць 

клас ны ці агуль на школь ны пра ект, у 

які бу дуць уцяг ну ты і баць кі школь ні-

каў, і пе да го гі, і жы ха ры на ва коль ных 

на се ле ных пунк таў. Мяр ку ем, што не-

каль кіх ме ся цаў ім бу дзе да стат ко ва 

для та го, каб зра зу мець, што гэ та мо-

жа быць: ства рэн не му зея, ад крыц цё 

школь на га тэ ат ра, эка ла гіч ны пра ект 

ці штось ці ін шае.

Кож ны на стаў нік — удзель нік 

пра ек та — бу дзе атрым лі ваць 

ад БПС-Ашчад бан ка да дат ко-

вую ма тэ ры яль ную пад трым ку: 

акра мя зар пла ты, ім два га ды 

бу дзе на ліч вац ца сты пен дыя ў 

па ме ры 250 руб лёў. Так са ма 

пе да го гаў за бяс пе чаць ноў тбу-

ка мі і кам пен су юць ім вы дат кі 

на жыл лё.

Для рэа лі за цыі пра гра мы БПС-

Ашчад банк ства рае даб ра чын ны 

фонд. Пер ша па чат ко вы ўзнос бан ка 

ў пра ект сё ле та скла дзе 240 ты сяч 

бе ла рус кіх руб лёў. У бу ду чы ні да 

фон ду мо гуць да лу чыц ца лю быя кам-

па ніі-до на ры, якія па жа да юць зра біць 

унё сак у раз віц цё якас най аду ка цыі 

ў рэ гі ё нах Бе ла ру сі. Прад стаў ні коў 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі за пра сі лі ў ка-

ле гі яль ныя ор га ны фон ду для та го, 

каб усе ра шэн ні пры ма лі ся су мес на 

і ўліч ва лі бя гу чыя тэн дэн цыі ў сіс тэ ме 

аду ка цыі. БПС-Ашчад банк так са ма 

за клю чыў з Мі ніс тэр ствам аду ка цыі 

па гад нен не аб су пра цоў ніц тве.

— Мы на стро е ны вель мі ап ты-

міс тыч на, — рэ зю му юць на шы су бя-

сед ні кі. — Усе ве да юць фра зу з кні гі 

Лью і са Кэ ра ла «Алі са ў За люст роўі»: 

«Трэ ба бег чы з усіх ног, каб толь кі 

за ста вац ца на мес цы, а каб ку дысь ці 

тра піць, трэ ба бег чы як мі ні мум удвая 

хут чэй!» Дзе ці змя ня юц ца, свет змя-

ня ец ца, і шко ла не мо жа ад ста ваць. 

Мы спа дзя ём ся, што драй ве ра мі бу-

ду чых змя нен няў ста нуць у тым лі ку 

і ўдзель ні кі пра ек та «На стаў нік для 

Бе ла ру сі»: та ле на ві тыя, крэ а тыў ныя, 

не раў на душ ныя, за хоп ле ныя сва ёй 

спра вай пе да го гі, якія вя дуць уро кі 

ці ка ва і не стан дарт на і год на вы гля-

да юць на ват у са мых скла да ных пе-

да га гіч ных сі ту а цы ях.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны

НО ВЫЯ ГА ЛА СЫ Ў ШКОЛЬ НЫМ АР КЕСТ РЫ
Удзель ні кі пра ек та 

«На стаў нік для Бе ла ру сі» 
ста нуць «све жым вет рам» 

у пед ка лек ты ве

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Га тоў насць да змен, па ста ян нае імк нен не да са ма раз віц ця, 

ці ка васць да но вых ве даў (як у рам ках сва ёй пра фе сіі, 

так і па-за ёй), умен не ад каз ваць на маг чы мыя вы клі кі, спраў ляц ца 

з цяж кас ця мі, за хоў ва ю чы ап ты мізм, за хоп лі ваць ідэ яй 

і вес ці за са бой, на стой лі васць у да сяг нен ні мэт, ак тыў ная 

жыц цё вая па зі цыя, ра зу мен не ўлас ных маг чы мас цяў, пры няц це 

ін ды ві ду аль нас ці кож на га ча ла ве ка... Як вы ду ма е це, чый гэ та 

«парт рэт»? Ры зык ну вы ка заць дум ку, што ва ры ян таў у вас 

шмат, але ці ёсць ся род іх слуш ны? А між ін шым, ме на ві та та кі мі 

ха рак та рыс ты ка мі па ві нен ва ло даць пе да гог, які ста не ўдзель ні кам 

пра ек та «На стаў нік для Бе ла ру сі».

Кар ці ны зна ка мі та га рус ка га парт рэ тыс та Фё да ра Ту ла ва, 
які жыў у Пра пой ску і быў па ха ва ны на пры ход скіх мо гіл ках. 

У Слаў га ра дзе 
за ха ваў ся 
ўні каль ны аль бом 
з фрэс ка мі. 

У гіс то ры ка-края знаў чым му зеі 
зна хо дзяц ца рэд кія руч ні кі-абя рэ гі. 

Фо
 та

 Га
н н
ы 
ЗА

 НК
А В

ІЧ
.

Фо та но сіць 
ілюст ра цый ны ха рак тар.


