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На тал ля БАР ТО ШЫК, 
на стаў нік гіс то рыі і гра-
ма да знаў ства Бок шыц кай 
ся рэд няй шко лы Слуцкага 
раёна:

— Ад ра зу за ўва жу, што 
я пе да гог ста рой за гар тоў кі, 
і на ступ ны на ву чаль ны год 
бу дзе ўжо 38-м у ма ёй пра-
фе сій най кар' е ры. Хтось ці 
мо жа па ду маць, што я бу ду 
вы сту паць у аба ро ну пя ці-
баль най сіс тэ мы. Зу сім на-
ад ва рот. Дзе ся ці баль ную 
сіс тэ му ўво дзі лі пят нац цаць 
га доў та му. І я доб ра па мя-
таю, як скла да на яна пры-
жы ва ла ся, як на стаў ні кі су-
пра ціў ля лі ся, не ра зу ме лі яе 
сут насць. Але ме та дыс ты 
да па маг лі ра за брац ца, пад-
ра бяз на рас пі са лі кры тэ рыі 
вы стаў лен ня ад знак, і, зда-
ец ца, ужо ўсе пры ста са ва-
лі ся. Дык на вош та нам зноў 
усё ла маць?

Апош нія 20 га доў у нас 
па ста ян на ад бы ва ец ца бач-
насць ней кіх рэ фор маў, мы 
ўвесь час у да ро зе. Толь кі 
вось ку ды мы ру ха ем ся? 
Мой ста рэй шы сын па спеў 
скон чыць шко лу яшчэ да 
вяр тан ня да адзі нац ца ці год кі 
і ад маў лен ня ад про філь на-
га на ву чан ня. Як пе ра мож ца 
рэс пуб лі кан скай алім пі я ды 
ён па сту піў у БДУ на фа куль-
тэт ра дыё фі зі кі без эк за ме-
наў, але тэс ты ён зда ваў і 
на браў па про філь най дыс-
цып лі не 96 ба лаў. Ма лод шы 
сын, так са ма ўдзель нік алім-
пі яд на га ру ху, ву чыў ся ўжо 
ў шко ле без пра фі лі за цыі, і 
хоць ён быў ма ты ва ва ны на 
ву чо бу, школь най пад рых-
тоў кі яму бы ло не да стат ко-
ва для па ступ лен ня, та му 
да вя ло ся пры цяг ваць на 
да па мо гу рэ пе ты та раў. Ён 
так са ма па сту піў у БДУ, ад-
нак вы со кі мі вы ні ка мі на ЦТ 
па хва ліц ца не мог — вось 
вам і на ступ ствы ад мо вы ад 
пра фі лі за цыі.

Ча му аса біс та я вы сту паю 
за дзе ся ці баль ную сіс тэ му? 
Па-пер шае, пе ра хо дзіць на 
пя ці бал ку — до ра га. Па вер-
це, гро шы ў сіс тэ ме аду ка цыі 
ёсць на што на кі ра ваць...

Па-дру гое, ка лі мы ад-
мо вім ся ад дзе ся ці баль най 
сіс тэ мы ацэнь ван ня, то як 
бу дзем ма ты ва ваць адо ра-
ных дзя цей і алім пі яд ні каў? 
Мой ста рэй шы сын ву чыў ся 
па дзе ся ці баль най сіс тэ ме 
толь кі ў 11-м кла се, але мы 
ёй уз ра да ва лі ся, та му што 
яго здоль нас ці мож на бы ло 
на леж ным чы нам аца ніць у 
ба лах. На жаль, мно гія ка-
ле гі не вы ву чы лі доб ра кры-
тэ рыі вы стаў лен ня ад знак і 
ста вяць «дзя сят кі» там, дзе 
іх не трэ ба ста віць. Я тлу ма-
чу, што «дзя сят ка» — гэ та 
не ра ней шая «пя цёр ка», і 
вя лі кая па мыл ка — ста віць 
іх усім за пар. Ча му ў нас сён-
ня столь кі ме да ліс таў? Ме-
да ліст — гэ та рэд кі ву чань. 
Быў у Слуц кім ра ё не Ні кіфар 
Ла зоў скі — пе ра мож ца ра ён-
ных, аб лас ных, рэс пуб лі кан-
скіх і між на род най алім пі я д 
па хі міі. Гэ та бы ло на са мрэч 
адо ра нае дзі ця, «зо рач ка» 
Случ чы ны. Але ж та кіх «зо-
ра чак» не мо жа быць шмат, а 
ме да ліс таў у нас шко лы сён-
ня штам пу юць!

Не су мня ва ю ся, што баць-
кі бу дуць га ла са ваць за пя-
ці баль ную сіс тэ му ацэн кі, па 
якой яны і са мі ра ней ву чы лі-
ся, бо яна для іх больш зра-
зу ме лая. Па ста ян на спра бую 
іх пе ра ка наць: не па тра буй це 
ад дзі ця ці «дзя сят кі»: ва ша 
«пя цёр ка» і сён няш няя «дзя-
сят ка» — гэ та не раў на цэн-
ныя ад зна кі. І, як во пыт ны 
пе да гог, я ка жу — не трэ ба 
нам зноў вяр тац ца да пя ці-
баль най сіс тэ мы.

Юрась КА ЛА СОЎ СКІ, на-
стаў нік бе ла рус кай мо вы і 
лі та ра ту ры з ма гі лёў скай 
гім на зіі №1:

— Я ад на знач на за 10-
баль ную сіс тэ му. Най перш 
та му, што кож ны ву чань мо-
жа рас ці на ват у ме жах ад на-
го ўзроў ню за сва ен ня ве даў. 
І тут не трэ ба ка заць сло-
вы на кшталт «стаў лю та бе 
ча ты ры з мі ну сам ці тры з 
плю сам», бо для гэ та га ёсць 
ад па вед ныя ад зна кі. І мне 
па да ба ец ца ў дзе ся ці баль-
най сіс тэ ме тое, што на стаў-

нік мае да во лі шы ро кі дыя па-
зон вы стаў лен ня ад знак, што 
дае яму маг чы масць больш 
дак лад на аца ніць ве ды вуч-
няў. 10 ба лаў — «вы со кае 
не ба ідэа лу», як ска заў па-
эт, і я люб лю гэ тую ад зна ку 
вы стаў ляць і сты му ля ваць 
вуч няў да ідэа лу. А ка лі б 
ста віў пяць з плю сам, то ў 
атэс та це гэ та ні як бы не ад-
люст роў ва ла ся.

Мі ка лай ЗА ПРУД СКІ, 
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:

— За кра ну толь кі адзін ас-
пект. Кож нае но ва ўвя дзен не 
па тра буе за тра ты рэ сур саў.

Су пра цоў ні кі На цы я наль-
на га ін сты ту та аду ка цыі, ме-
та дыс ты бу дуць тра ціць час 
на рас пра цоў ку кры тэ ры-
яў да но вай сіс тэ мы ацэн-
кі. З боль шай ка рыс цю яны 
маг лі б вы ка рыс таць яго на 
ўдас ка на лен не пад руч ні каў.

Ува га на стаў ні каў бу дзе 
ад цяг вац ца на дру га рад ныя 
пы тан ні, яны бу дуць нер ва-
вац ца ад ня звык лых па тра-
ба ван няў. А пра вя ра ю чыя 
бу дуць за мест ад соч ван ня 
на са мрэч іс тот ных мо ман таў 
у ар га ні за цыі аду ка цый на га 
пра цэ су за ся родж вац ца на 
вы стаў лен ні ад знак.

У Ака дэ міі пас ля дып лом-
най аду ка цыі і ін сты ту тах 
раз віц ця аду ка цыі за мест 
та го, каб удзя ліць ува гу ак-
ту аль ным тэ мам, на прык лад, 
тэх на ло гіі ак тыў най ацэн кі ці 
пе ра вёр ну та му ўро ку, вы му-
ша ны бу дуць тлу ма чыць, што 
ву чань па ві нен ве даць, каб 
атры маць, на прык лад «тра-
як».

Баць кам трэ ба бу дзе пры-
звы чай вац ца да но вай для 
мно гіх сіс тэ мы ацэнь ван ня. 
Та му мож на праг на за ваць 
па ве лі чэн не скар гаў і кан-
флік таў з пе да го га мі з пры-
чы ны не па ра зу мен ня.

Ган на ЛІП НІЦ КАЯ, на-
стаў нік анг лій скай мо вы, 
СШ №148, г. Мінск:

— Ня гле дзя чы на вя лі кую 
коль касць кры тэ ры яў 10-
баль най сіс тэ мы ацэнь ван-

ня, яны вель мі раз мы тыя. І 
час та на стаў ні ку за меж най 
мо вы вель мі скла да на вы-
зна чыць: ка му ні ка тыў ная 
за да ча «ў асноў ным вы ра ша-
на» ці «ад нос на вы ра ша на», 
а гэ та, між ін шым, ацэн кі роз-
ных уз роў няў: «6» ці «7». Або 
яна «поў нас цю вы ра ша на», 
але ча му ў та кім ра зе 8 ба-
лаў? Асаб лі ва шмат цяж кас-
цяў уз ні кае пры вы стаў лен ні 
10 ба лаў. Адзін на стаў нік 
рас кід ва ец ца «дзя сят ка мі» 
на пра ва і на ле ва, а ў ін ша-
га най вы шэй ша га ба ла не 
да про сіш ся. Прос та кры тэ-
рыі вы стаў лен ня «дзя сят-
кі» рэа лі за ваць прак тыч на 
не маг чы ма. Ча му дзі ця, якое 
пра віль на вы ка на ла да маш-
няе за дан не, не мо жа атры-
маць 10 ба лаў? Толь кі та му, 
што ў да маш нім за дан ні ад 
яго не па тра ба ва ла ся ні чо га 
ары гі наль на га і твор ча га? Ці 
на стаў нік стар шай шко лы ка-
жа, што «дзя сят ку» атры мае 
толь кі той, хто бу дзе ўдзель-
ні чаць у ра ён най алім пі я дзе, 
ці ўво гу ле той, хто зой ме на 
алім пі я дзе ад но з пры за вых 
мес цаў. А ка лі дзі ця не хо-
ча ўдзель ні чаць у алім пі я-
дзе па за меж най мо ве, та му 
што рых ту ец ца па сту паць у 
ме ды цын скі ўні вер сі тэт або 
ўдзель ні чае ў алім пі я дзе па 
хі міі, вы хо дзіць, што яму ні-
ко лі не атры маць за па вет ную 
«дзя сят ку»?

Дзе ці так са ма роз ныя, 
для мно гіх важ ная па хва ла. 
Ад на му вуч ню я па стаў лю 
«5» за пра віль на вы ка на нае 
да маш няе за дан не, на прык-
лад, за тое, што ён на пі саў 
эсэ, а ін ша му «5+» за тое, 
што на пі саў і мо жа рас ка заць 
пра тое, што на пі саў. І пер-
шы, і дру гі за слу жы лі най вы-
шэй шы бал, я не ма гу яго не 
па ста віць, але да дат ко ва па-
хва ліць я ма гу, ста вя чы дру-
го му «5+». Я не ба чу па трэ бы 
ў «дзе ся ці бал цы», та му што 
ка рыс та ю ся толь кі ад зна-
ка мі ад «4» да «9» . Гэ та не 
сак рэт, што за ну ля вы ад каз 
на стаў нік ста віць «2», а не 
«0» ці «1». «10» ста віць за 
ра шэн не звыш за дач. «3» лі-
чыц ца больш ста ноў чай ад-
зна кай, чым «2», але ў ВНУ 
«трой ка» ўсё роў на лі чыц ца 
не зда валь ня ю чай ад зна кай. 
Та му я не ба чу сэн су ў дуб-
лі ра ван ні ад знак. Ад нак, ка-
лі па ды хо дзіць да праб лем 
у аду ка цыі гла баль на, то 
пя ці- ці дзе ся ці баль ная сіс-
тэ ма ацэнь ван ня — гэ та не 
са мае га лоў нае, што трэ ба 
вы ра шаць у су час най шко ле. 
Ёсць больш важ ныя за да чы, 
ку ды трэ ба на кі ра ваць дзяр-
жаў ныя срод кі.

Свят ла на ЛО КІС, на стаў-
ні ца па чат ко вых кла саў ся-

рэд няй шко лы №17 го ра да 
Ба ры са ва:

— Я прый шла да вы сно-
вы, што ў прын цы пе змя-
няць штось ці сэн су ня ма. 
Якую функ цыю сён ня вы-
кон вае ад зна ка ў шко ле? 
Гэ та ін стру мент па ка ран ня 
і ма ні пу ля цый. Ад зна кай, 
на прык лад, за ах воч ва юць 
у шко ле на вед ван не роз ных 
не па пу ляр ных куль тур на-
ма са вых ме ра пры ем стваў, 
удзел у су бот ні ках і гэ так 
да лей. Для на стаў ні ка ад-
зна ка — вель мі зруч ная: яна 
заў сё ды пад ру кой, мае ца ну 
ў ва чах баць коў, уплы вае на 
ся рэд ні бал атэс та та, а зна-
чыць, мо жа вы ка рыс тоў вац-
ца як ры чаг для ўзмац нен ня 
ўздзе ян ня на вуч ня, яго па-
во дзі ны і па спя хо васць. Та му 
якая роз ні ца: пя ці баль ная ці 
дзе ся ці баль ная сіс тэ ма бу-
дзе вы ка рыс тоў вац ца? Але 
па коль кі ні хто ад школь ных 
ад знак ад маў ляц ца не збі-
ра ец ца, на ша гра мад ства да 
гэ та га не га то вае, то лепш 
усё ж та кі па кі нуць дзе ся-
ці баль ную сіс тэ му ацэнь-
ван ня, та му што яна больш 
ашчад ная да на шых дзя цей, 
мно гіх з якіх жорст ка кант-
ра лю юць баць кі. «Чац вёр-
ка», а тым больш «трой ка» 
па пя ці баль най сіс тэ ме та-
кіх баць коў не за да во ліць, 
але што ра біць, ка лі да «пя-
цёр кі» дзі ця да цяг нуц ца не 
змо жа? У дзе ся ці баль най 
сіс тэ ме ёсць «дзя вят ка» 
і «вась мёр ка», і ўво гу ле 
больш шы ро кі дыя па зон 
ста ноў чых ад знак.

Ча му не ка то рыя не га тыў-
на ўспры ма юць дзе ся ці баль-
ную сіс тэ му? Зу сім ня даў на 
пад слу ха ла раз мо ву ка лег. 
На стаў ні ца скар дзі ла ся, што 
іх ды рэк тар ка жа: «На «9» і 
«10» на ват я не ве даю». Вось 
вам і суб' ек ты візм, хоць ёсць 
дак лад на пра пі са ныя кры тэ-
рыі вы стаў лен ня «дзя вят кі» і 
«дзя сят кі».

Для мя не заў сё ды пе ра-
ход ад без ад зна ка ва га на ву-
чан ня ў трэ цім, а па асоб ных 
прад ме тах — у чац вёр тым 

кла сах быў скла да ным і дыс-
кам форт ным. Ад зна ка за-
кры вае мно гія перс пек ты вы 
як для на стаў ні ка, так і для 
вуч ня. На ўрад ці дрэн ныя ад-
зна кі, асаб лі ва ў па чат ко вай 
шко ле, ма ты ву юць дзя цей да 
ву чо бы. Да та го ж мы ні як 
не мо жам на ву чыць баць коў 
за да ваць дзі ця ці пра віль ныя 
пы тан ні: ці ка віц ца не тым, 
што яно атры ма ла сён ня ў 
шко ле, а што ці ка ва га на 
ўроках да ве да ла ся.

Ні ко га, на са мрэч, не хва-
лю юць ве ды вуч ня. Га лоў-
нае — мець доб рыя ад зна кі. 
І гэ тыя ча кан ні пе ра да юц ца 
з па ка лен ня ў па ка лен не. 
Дзе ці пры звы чай ва юц ца 
пра ца ваць за ўзна га ро ду — 
ад зна ку, па хва лу, зна чок вы-
дат ні ка...

Я ве даю, што ў не ка то рых 
кра і нах без ад зна ка вая сіс тэ-
ма дзей ні чае да чац вёр та га і 
на ват да шос та га кла са. На-
прык лад, у Шве цыі ад зна кі 
не пры мя ня юц ца да шос та га 
кла са. За тое там дзей ні чае 
спе цы яль ная пра гра ма ад-
соч ван ня па спя хо вас ці вуч-
няў. У яе ўвод зяц ца пэў ныя 
да ныя і яна вы дае ка ля ро вую 
вы яву. Ка лі дзі ця пе ра хо-
дзіць, на прык лад, з зя лё на га 
по ля ў аран жа вае, а по тым у 
чыр во нае, гэ та для пе да го га 
сіг нал, што з вуч нем трэ ба 
да дат ко ва па пра ца ваць, каб 
зра біць яго па спя хо вым. Мне 
вель мі ім па нуе, што там сіс-
тэ ма ацэнь ван ня не ста віць 
мэ тай вы бу да ваць рэй тынг 
ся род вуч няў ці ся род школ, 
а слу жыць свое асаб лі вым 
мар ке рам і сіг на лам, што ка-
мусь ці па тра бу ец ца ўдзя ліць 
больш ува гі.

А ў нас ад зна кі ма юць вы-
ключ на кант роль ную, а зу сім 
не ма ты ва валь ную ці сты му-
ля цый ную функ цыю. І ўсё ж 
та кі з дзе ся ці баль най сіс тэ-
май ацэнь ван ня бу дзе менш 
тра ге дый у дзя цей, та му я 
вы бі раю «дзе ся ці бал ку».

За пі са ла 
На дзея НІ КА ЛА Е ВА. 

nikalaeva@zviazda.by
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«ПЯ ЦЁР КА» ці «ДЗЯ СЯТ КА»?
Ча му па між імі нель га ста віць знак роў на сці

Рэс пуб лі кан скі пе да га гіч ны са вет, які прой дзе 
23—24 жніў ня, дасць старт но ва му 
2017/2018 на ву чаль на му го ду. Удзел у ім возь муць 
ка ля ты ся чы пе да го гаў, кі раў ні коў уста ноў аду ка цыі, 
рэс пуб лі кан скіх і мяс цо вых ор га наў дзяр жаў на га 
кі ра ван ня, а так са ма прад стаў ні коў гра мад скіх 
аб' яд нан няў і га лі но ва га праф са ю за.

Мэ та фо ру му — вы зна чыць за да чы 
на 2017/2018 на ву чаль ны год, а так са ма аб мер ка ваць 
кан цэп ту аль ныя па ды хо ды да раз віц ця сіс тэ мы 
аду ка цыі на ка рот ка тэр мі но вы (да 2020 го да) 
і доў га тэр мі но вы (да 2030-га) пе ры я ды. Ад ной 
з тэм, вы не се ных на аб мер ка ван не, ста не маг чы мае 
вяр тан не да пя ці баль най сіс тэ мы ацэнь ван ня.

А што ду ма юць на конт агу ча най пра па но вы 
са мі педаго гі?

«Для на стаў ні ка 
ад зна ка — вель мі 
зруч ная: яна заў сё ды 
пад ру кой, мае ца ну 
ў ва чах баць коў, 
уплы вае на ся рэд ні бал 
атэс та та, а зна чыць, 
мо жа вы ка рыс тоў вац ца 
як ры чаг для 
ўзмац нен ня ўздзе ян ня 
на вуч ня».

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

«Па па пя рэд ніх звест ках, агуль ны 
пра цэнт вы ка нан ня пла на пры ёму 
склаў 97,1%, што не каль кі лепш, 
чым па каз чы кі за ана ла гіч ны пе рыяд 
мі ну ла га го да (96,7%). Бюд жэт ныя 
мес цы за поў не ныя на 99,5%. Гэ та 
так са ма больш вы со кі па каз чык, 
чым у 2016 го дзе», — пад крэс лі ла 
Тац ця на Ка рат ке віч. Што да ты чыц ца 
пла на пры ёму на плат ную фор му на-
ву чан ня, то ён вы ка на ны на 93%.

На вяр шы ні па пу ляр нас ці ў абі-
ту ры ен таў тра ды цый на зна хо дзіц ца 
«пра ва знаў ства». Кон курс на гэ ту 
спе цы яль насць склаў 5 ча ла век на 
мес ца, а пра хад ны бал — 9,5 з 10. 

У топ увай шлі так са ма та кія спе-
цы яль нас ці, як «фа та гра фія», «аў-
та сэр віс», «лінг віс тыч нае за бес пя-
чэн не са цы я куль тур най дзей нас ці». 
Ах вот на ма ла дыя лю дзі вы бі ра юць 
спе цы яль нас ці ў ме ды цын скіх і пе-
да га гіч ных ка ле джах: і там, і там 
кон курс пе ра вы сіў 3 ча ла ве кі на 
мес ца. А пра хад ны бал на пе да га гіч-
ныя спе цы яль нас ці склаў 8,8 з 10.

Дру гі год за пар ажыц цяў ляў ся на-
бор на ўзро вень ся рэд няй спе цы яль-
най аду ка цыі па спе цы яль нас ці «апе-
ра цый ная дзей насць у ла гіс ты цы». 
Гэ та вель мі перс пек тыў ны і за па тра-
ба ва ны кі ру нак, та му сё ле та па шы ры-
ла ся ко ла ўста ноў, дзе па ча лі рых та-
ваць ад па вед ных спе цы я ліс таў.

Уста но вы пра фе сій на-тэх ніч най 
аду ка цыі, у сваю чар гу, пач нуць 
пад рых тоў ку па пя ці но вых пра фе-
сі ях: элект ра ме ха нік па срод ках аў-
та ма ты кі і пры бо раў тэх на ла гіч на га 
аб ста ля ван ня, ра бо чы па комп лекс-
ным аб слу гоў ван ні бу дын каў і збу-
да ван няў, апе ра тар ліч ба ва га дру-
ку, ку заў шчык і вы твор ца тва ра гу. 
Уся го ж на ўзроў ні пра фе сій на-тэх-

ніч най аду ка цыі мож на атры маць 
251 ра бо чую пра фе сію. Пры гэ тым 
до ля спе цы яль нас цяў рэ аль на га 
сек та ра эка но мі кі скла дае ка ля 
80%. Для за бес пя чэн ня па трэ баў 
іна ва цый най вы твор час ці па шэ ра-
гу пра фе сій рых ту юц ца ра бо чыя з 
больш вы со кім раз ра дам: вы пуск-
ні кі праф тэх уста ноў атрым лі ва юць 
не менш як чац вёр ты раз рад.

Як за зна чы ла Тац ця на Ар цем' е-
ва, па чы на ю чы з 2006 го да ў кра і не 
ажыц цяў ля ец ца ап ты мі за цыя сет кі 
ўста ноў праф тэх аду ка цыі. У па раў-
на нні з па пя рэд нім на ву чаль ным 
го дам коль касць уста ноў пра фе сій-
на-тэх ніч най аду ка цыі змен шыц ца 
на 19 адзі нак: у Ві цеб скай воб лас-
ці — на 5 адзі нак, у Го мель скай — 
на 3, Гро дзен скай — на 3, у Ма гі-
лёў скай — на 7, у Мін ску — на ад-
ну. Уся го пад рых тоў ку бу дуць вес ці 
135 уста ноў пра фе сій на-тэх ніч най 
аду ка цыі. Коль касць уста ноў ся рэд-
няй спе цы яль най аду ка цыі ска ро-
ціц ца на дзве адзін кі.

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

«Ла гіс ты ка» і «вы твор часць тва ра гу»

Для абі ту ры ен таў 2018 го да мо жа ака зац ца ка рыс най на ступ ная 
ін фар ма цыя. На пар та ле Мі ніс тэр ства аду ка цыі ў раз дзе ле «Абі ту ры-
ен ту» зме шча ны элект рон ны да вед нік для тых, хто па сту пае ў ССНУ. 
Там мож на знай сці і ўсе ўста но вы, і ўсе спе цы яль нас ці, і пра хад ныя 
ба лы. Да вед нік рых та ва лі спе цы я ліс ты вы да вец тва «Вы шэй шая шко-
ла». Для боль шай зруч нас ці ён пе ра ве дзе ны ў элект рон ны фар мат і 
зна хо дзіц ца ў сва бод ным до сту пе.


