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30 чэрвеня 2020 г.НАДЗЁННАЕ

Су час нае — 
на са вец кай асно ве

Па сло вах Прэ зі дэн та, у са вец кія 

ча сы ў асно ву аду ка цыі бы ла па-

кла дзе ная лю боў да Ай чы ны, імк-

нен не сум лен на пра ца ваць, у тым 

лі ку і за ідэю, што «ў апош нія ча сы 

не мод на». Дзя ку ю чы та кой асно ве 

Бе ла русь змаг ла вы тры ваць лі хія 

90-я і ства рыць не за леж ную дзяр-

жа ву. Ме на ві та на са вец кай ма дэ лі 

на ша кра і на ства ры ла сваю су ве-

рэн ную сіс тэ му аду ка цыі.

«Мно гія эле мен ты са вец кай 

аду ка цыі па спя хо ва вы ка рыс тоў-

ва юц ца сён ня і на За ха дзе, і на Ус-

хо дзе. Я маю на ўва зе перш за ўсё 

вя лі кі Кі тай, ды і Ін дыя не грэ буе 

па зы чыць тое, ад ча го мы спра ба-

ва лі ад мо віц ца. І вы ба чы це, які мі 

тэм па мі сён ня раз ві ва юц ца гэ тыя 

най ма гут ней шыя дзяр жа вы све-

ту», — за явіў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, 

як, стаў шы кі раў ні ком кра і ны ў 

90-я, за явіў пра тое, што не трэ ба 

ні чо га ла маць, а не аб ход на ўдас-

ка наль ваць тую сіс тэ му аду ка цыі, 

якая ў нас ёсць, бы ла і бу дзе.

І як ад зна чыў бе ла рус кі лі дар: 

«Мы не толь кі за ха ва лі, але і па-

мно жы лі най леп шыя тра ды цыі вы-

шэй шай шко лы».

Важ кія ар гу мен ты 
на ка рысць якас ці

Сён ня ў Бе ла ру сі ёсць свае ву-

чо ныя, кра і на са ма стой на раз ві вае 

за па тра ба ва ныя эка но мі кай кі рун кі, 

ВНУ мо гуць пра во дзіць пры клад-

ныя да сле да ван ні. Па ін фар ма цыі 

ПРА ААН, па па каз чы ках сфе ры 

аду ка цыі Бе ла русь ува хо дзіць у 

трыц цат ку най больш раз ві тых 

кра ін све ту. Па вя лі чыў ся экс парт 

аду ка цый ных па слуг — аду ка цыю 

атрым лі ва юць на 20 ты сяч больш 

за меж ні каў, чым у пер шыя га ды 

не за леж нас ці.

«Тое, што да нас па еха лі ву-

чыц ца за меж ні кі, свед чыць пра 

мно гае. Гэ та кан крэт ны і важ кі ар-

гу мент на ка рысць якас ці аду ка-

цыі», — за ўва жыў Прэ зі дэнт.

Раз ві ва ец ца прак ты ка а ры ен та-

ва нае на ву чан не спе цы я ліс таў — 

на вы со ка тэх на ла гіч ных прад пры-

ем ствах, ар га ні за цы ях Пар ка вы со-

кіх тэх на ло гій, ін сты ту тах НАН.

Як ад зна чыў Прэ зі дэнт, у кра і не 

рэа лі зу ец ца ма дэль «Уні вер сі тэт 3.0» 

(раз ві ва ец ца на ба зе 8 ВНУ ) — 

сім бі ёз аду ка цыі, на ву кі і прад пры-

маль ніц тва.

Сён ня ка ля 90 пра цэн таў абі ту-

ры ен таў улад коў ва юць у ін тэр на ты. 

«У гэ тым кі рун ку мы бу дзем ру хац-

ца і ў бу ду чай пя ці год цы. З ін тэр-

на та мі для сту дэн таў раз бя ром ся, 

і кож ны сту дэнт бу дзе мець сваё 

мес ца ў ін тэр на це», — кан ста та-

ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка, на га даў-

шы пра го нар — сту дэнц кую вёс ку 

ў Мін ску, дзе ўмо вы пра жы ван ня на 

ўзроў ні трох зор ка ва га атэ ля.

Не пры ві леі, 
а маг чы масць 
для кож на га

Усе да сяг нен ні, як ад зна чыў 

Прэ зі дэнт, ста лі маг чы мыя дзя ку-

ю чы ўдум лі ва му, плаў на му ўдас ка-

на лен ню сфе ры аду ка цыі.

«Для нас бы ло важ на не звес ці 

сіс тэ му аду ка цыі да сфе ры па слуг, 

не на кі ра ваць толь кі на спаг нан не 

пры быт ку. І я лі чу ад ным з на-

шых знач ных да сяг нен няў тое, 

што мы за ха ва лі маг чы масць 

для ўсіх абі ту ры ен таў атрым лі-

ваць вы шэй шую аду ка цыю па 

кон кур се бяс плат на. За ма ца ва лі 

гэ та пра ва ў Кан сты ту цыі»,— пад-

крэс ліў лі дар.

Яго здзіў ляе, што мно гія асо бы ў 

па лі ты цы, якія ў свой час атры ма лі 

бяс плат ную аду ка цыю, дба юць 

толь кі аб плат ным на ву чан ні. «Гэ-

та зна чыць, што дзе ці з ра бо чых 

сем' яў, на ват та ле на ві тыя і ра зум-

ныя, прос та не змо гуць да зво ліць 

са бе та кую рас ко шу, як вы шэй шая 

аду ка цыя. Маю ад зна чыць, што 

90 пра цэн таў у гэ тай за ле та кія ў 

свой час дзе ці, якія атры ма лі аду-

ка цыю та кім чы нам. І ка лі вяр нуц ца 

ў тое мі ну лае, як я час та ся бе пры-

во жу ў прык лад, ка жу чы пра су-

час нае тэс ці ра ван не, мы б не ста лі 

ты мі, хто мы ёсць, вы б не ста лі 

дак та ра мі на вук, пра фе са ра мі. А 

пра прэ зі дэнц тва мне і ка заць ня-

ма ча го», — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Як, да даў ён, нам не па ды хо-

дзіць ма дэль мно гіх кра ін, дзе су-

поль насць па дзе ле на на элі ту і пра-

цоў ны клас, на тых, ка му да ступ ная 

і не да ступ ная пры ві лея ву чыц ца ва 

ўні вер сі тэ тах.

«Вы ве да е це маю па зі цыю. 

У нас кож ны, на ват з са май глы-

бін кі, мо жа стаць сту дэн там, ка лі 

мае ве ды і жа дан не ву чыц ца. Гэ-

та му прын цы пу па він на ад па вя даць 

і сіс тэ ма ўступ ных эк за ме наў. Пры 

ад бо ры ў ВНУ пры ём най ка мі сіі 

не аб ход на ба чыць ча ла ве ка, а не 

толь кі і не столь кі вы нік тэс ці ра-

ван ня», — ак цэн та ваў ува гу Прэ-

зі дэнт і за явіў, што да на ступ най 

ус туп най кам па ніі бу дуць рас пра ца-

ва ны но выя пра ві лы па ступ лен ня.

Па сло вах Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі, ён як вы клад чык ве дае, 

што «вель мі важ на раз маў ляць 

во чы ў во чы, ба чыць ча ла ве ка».

«Сіс тэ май тэс ці ра ван ня ў най-

леп шыя ВНУ кра і ны мы ад ся ка ем 

пра ца ві тую, здоль ную мо ладзь, 

баць кі якой не ўва хо дзяць у элі-

ту на шай кра і ны, — ска заў лі дар 

кра і ны. — Са ма сіс тэ ма не дае маг-

чы мас ці па сту піць у ВНУ хлопцам 

і дзяўчатам з сель скіх школ, дзе 

вы кла дан не яшчэ кры ху ні жэй, чым 

у буй ных га ра дах і Мін ску, дзе ня ма 

та ко га рас паў сю джа на га рэ пе ты-

тар ства».

Па сло вах Прэ зі дэн та, вы клад-

чы кі ўме юць раз гле дзець у абі ту-

ры ен це бу ду ча га гра ма дзя ні на і 

па тры ё та, за тэс ці ра ван нем «пры 

ўсіх яго ста ноў чых якас цях мы гэ-

та га не ба чым».

«Та му ўзяў шы най леп шае з 

мі ну лай сіс тэ мы па ступ лен ня ў 

ВНУ, тэс ці ра ван ня, якое мы ўжо 

прай шлі, гу за кі на бі лі, па стаў ле-

на за да ча пе рад Мі ніс тэр ствам 

аду ка цыі (гэ та і за да ча вам) — 

да на ступ най ус туп най кам па ніі 

ства рыць но выя пра ві лы па ступ-

лен ня ў ВНУ», — за явіў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка, ад зна чыў шы, што на-

ва цыі бу дуць шы ро ка аб мяр коў-

вац ца, а ра бо та бу дзе пра хо дзіць 

у рам ках ства рэн ня Ко дэк са аб 

аду ка цыі.

Прэ зі дэнт па ве да міў, што 

на пра ця гу бу ду чай пя ці год кі 

за роб кі пе да го гаў да вя дуць да 

150 пра цэн таў ад ся рэд ня га па 

кра і не.

«Імк нём ся ўся ляк пад трым лі-

ваць вас, у тым лі ку ма тэ ры яль-

на. Па ча та па этап нае па вы шэн-

не зар пла ты пра фе сар ска-вы-

клад чыц ка га скла ду. На пра ця гу 

бу ду чай пя ці год кі мы аба вяз ко-

ва да вя дзём за ра бот ную пла ту 

ў вас да 150 % ад ся рэд няй па 

кра і не», — за явіў Прэ зі дэнт.

Іс ці ў на гу 
з тэх на ло гі я мі

На дум ку Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 

сён ня на ву ко вай су поль нас ці трэ ба 

знай сці ад каз на пы тан не, якой мы 

ба чым аду ка цыю бу ду чы ні?

Но выя ма дэ лі ча сам зво дзяць 

да ін фар ма цый ных тэх на ло гій. 

«Але я пры хіль нік прос тай ідэі — 

не змо жа ні сён ня, ні ў агляд най 

бу ду чы ні не адзін ай ціш нік, на ват 

са мы пра су ну ты на кар міць, абуць 

і адзець ча ла ве ка», — вы ка заў ся 

Прэ зі дэнт. На ву чан не ІТ па він на, 

на дум ку кі раў ні ка кра і ны, быць на 

сты ку рэ аль ных га лін, а ін фар ма-

цый ныя тэх на ло гіі — стаць звы чай-

най кам пе тэн цы яй.

У пе ры яд пан дэ міі на пер шы 

план вый шла дыс тан цый ная аду-

ка цыя і, па сло вах Прэ зі дэн та, ста-

ла ві да воч на, у якіх уста но вах гэ та 

фор ма ме ла фар маль ны ха рак тар. 

«Ад ны ра бі лі вы гляд, што ву чаць, а 

ін шыя, што ву чац ца. Я ду маю, усе 

зра бі лі вы сно ву аб сва ёй га тоў нас ці 

ці не га тоў нас ці іс ці ў на гу з ча сам. 

Згод ны, што дыс тан цый ная аду ка-

цыя па він на стаць ад ным з да па-

мож ных эле мен таў», — за явіў Прэ-

зі дэнт, але ўпэў не ны, што ад да ле-

ная аду ка цыя не за ме ніць рэ аль ныя 

лек цыі і за ня ткі ў аў ды то ры ях.

Ён пад крэс ліў не аб ход насць за-

няць мо ладзь у час лет ня га ад па-

чын ку — «за лу чыць, а не ўцяг нуць 

во ла кам».

«На жаль, у па раў на нні з са вец-

кім пе ры я дам мы ад ка ці лі на зад 

у ра бо це з мо лад дзю. Кож ны ўні-

вер сі тэт, ін сты тут, фа куль тэт па ві нен 

мець на бор та кіх ме ха ніз маў ра бо ты, 

і аль тэр на ты ва вір ту аль на му жыц цю 

па він на быць ці ка вая. Мы гэ та вы-

пра вім», — ска заў Прэ зі дэнт.

Па яго сло вах, у ін фар ма цый-

най пра сто ры на шай мо лад дзю 

ўжо зай ма юц ца ін шыя ідэ о ла гі і 

вы ха ва це лі, ча сам са зла чын ны мі 

на ме ра мі.

«Вы — во пыт ныя вы клад чы кі, 

дзяр жаў ні кі, не горш за мя не ве-

да е це, як важ на ву чыць сту дэн-

таў ду маць, ра біць са ма стой ныя 

вы ва ды, вы хо дзіць за рам кі пра-

гра мы, са ма аду коў вац ца, але не 

губ ляць су вязь з дзяр жаў най ідэа-

ло гі яй. І не трэ ба ба яц ца гэ та га 

сло ва. Па ка жы це мне хоць ад ну 

кра і ну ў све це моц ную і са ма да-

стат ко вую, якая не на дае гэ тай 

тэ ме вя лі кае зна чэн не?» — за-

даў ры та рыч нае пы тан не кі раў нік 

кра і ны.

У прык лад ён пры вёў ЗША, у 

якой гэ тыя тэх на ло гіі не на зы ва юць 

ідэа ло гі яй, але імі пра ні за ны ўсе га-

лі ны жыц ця дзей нас ці лю дзей.

«Яшчэ раз ска жу: не бу дзем 

зай мац ца сва і мі дзець мі мы, імі 

зой муц ца чу жыя на стаў ні кі гэ-

та га жыц ця. І та ды ў гіс то рыі не-

за леж най Бе ла ру сі, якую па він ны 

пра цяг нуць на шы дзе ці, мож на па-

ста віць кроп ку», — за зна чыў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«Сіс тэ ма аду ка цыі з'яў ля ец ца 
най важ ней шай, стра тэ гіч най га лі ной кра і ны»

Су кен кі да пад ло гі ў дзяў чат, ба бач-

кі ў хлоп цаў, ва ўсіх уз нёс лы на строй 

і шчас лі выя ўсмеш кі... Вы лу ча юц ца 

ся род вы пуск ні коў тыя, хто ў і гэ ты 

ўра чыс ты дзень у фор ме — вя до ма, 

асаб лі ва па рад най. Тра ды цый на пры-

няў удзел у ба лі вы пуск ні коў «Па ка лен-

не бу ду чы ні» і кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў ма-

ла дых лю дзей з за кан чэн нем ВНУ і атры-

ман нем доў га ча ка на га дып ло ма, які на зваў 

са мым важ ным да ку мен там у жыц ці лю бо га 

ча ла ве ка.

«Я ве даю, гэ тыя га ды бы лі яр кія і ці ка выя, 

але і ня лёг кія. Асво іць пра фе сію — вя лі кая 

пра ца. І я шчы ра га на ру ся тым, што вы прай-

шлі гэ ты шлях год на. Вы зра бі лі га лоў нае — 

зра зу ме лі сваё пры зна чэн не. Гэ та свед чыць 

аб ва шай гра ма дзян скай ста лас ці і ўсвя дом-

ле най га тоў нас ці стаць гра ма дзя ні нам Бе ла-

ру сі. І ўжо заўт ра вы пач ня це ўва саб ляць у 

жыц цё свае ма ры і рэа лі за ваць ам бі цый ныя 

пла ны», — звяр нуў ся да мо ла дзі Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка мяр куе, што ў 

боль шас ці гэ тыя ма ры і пла ны ме на ві та та-

кія: гла баль ныя і ў доб рым сэн се дзёрз кія, 

які мі і па він на ад роз ні вац ца кож нае но вае 

па ка лен не моц най і не за леж най кра і ны. 

Та му Аляк сандр Лу ка шэн ка пе ра ка на ны, 

што ў вы пуск ні коў усё атры ма ец ца.

«Аба вяз ко ва атры ма ец ца, ка лі вы бу дзе це 

жа даць і імк нуц ца да гэ та га. Па-ін ша му быць 

не мо жа, та му што мы — бе ла ру сы, на цы я-

наль ны ха рак тар якіх фар мі ра ваў ся ста год-

дзя мі», — звяр нуў ува гу лі дар кра і ны.

Па сло вах пер шай асо бы дзяр жа вы, у кож-

ным з удзель ні каў сён няш няй ура чыс тас ці за-

кла дзе ны най леп шыя на цы я наль ныя ры сы — 

бе ла рус кая пра ца ві тасць, ад каз насць, дыс-

цып лі на ва насць, а так са ма не абы яка васць, 

ад кры тасць і ад да насць род най зям лі.

«У год 75-год дзя Вя лі кай Пе ра мо гі ха чу 

на га даць, што ўсе мы — яшчэ і спад чын-

ні кі пе ра мож цаў. Гэ та да мно га га аба вяз-

вае, але, га лоў нае, дае вам пра ва га на-

рыц ца сва ім па хо джан нем, сва ёй кра і най 

і сва ёй гіс то ры яй. І гле дзя чы на вас, та кіх 

пры го жых, ра зум ных, мэ та на кі ра ва ных, 

я ду маю толь кі аб ад ным: каб праз га ды вы 

так са ма, як і мы, ста рэй шае па ка лен не, рас-

каз ва лі сва ім дзе цям і ўну кам, як бу да ва лі 

сваю не за леж ную Бе ла русь, як за ха ва лі і 

пры мно жы лі на ша на цы я наль нае ба гац це, 

як збе раг лі мір і зго ду ў гра мад стве, як га-

на ры це ся прод ка мі і бе ра жа це тра ды цыі», — 

ма рыць Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў ра дасць, 

што мо ладзь ужо ўклю ча на ў рэ аль нае жыц-

цё, а не ілю зор нае, якое ча сам нам спра бу-

юць на вя заць, што мно гія ад бы лі ся як ма ла-

дыя на ву коў цы, пе да го гі, ле ка ры, вы твор цы, 

ак тыў на рэа лі зу юць свае та лен ты ў куль ту ры 

і мас тац тве.

Асаб лі ва Прэ зі дэнт ад зна чыў вы пуск ні-

коў ме ды цын скіх ВНУ, якія ў эк стрэ маль най 

сі ту а цыі пра яві лі ся бе са праўд ны мі пра фе-

сі я на ла мі: у ба раць бе за зда роўе ча ла ве ка 

сме ла, пля чо ў пля чо ўста лі по бач са сва і мі 

ста рэй шы мі ка ле га мі, у скла да ны пе ры яд 

па ка за лі, што ай чын ная ахо ва зда роўя, жыц-

цё і зда роўе лю дзей, бу ду чы ня кра і ны, як і 

ра ней, бу дзе ў на дзей ных ру ках.

«З та кі мі ма ла ды мі людзь мі я яшчэ су-

стрэ ну ся. Ха чу ўсім вам, на шы да ра гія вы-

пуск ні кі, па жа даць га лоў на га — збе раг чы 

сваю кра і ну. Гэ та не аб стракт нае па няц це — 

гэ та тое, што да зво ліць вам і на ступ ным па-

ка лен ням за ста вац ца бе ла ру са мі. На чу жой 

зям лі вы не бу дзе це бе ла ру са мі — толь кі 

на сва ёй. Гэ та да зво ліць са мім пры маць 

ра шэн ні ў сва ім жыц ці і жыц ці кра і ны, а 

не азі рац ца па ба ках і ду маць, што ска-

жуць ці, яшчэ горш, па ка жуць з Ус хо ду ці 

За ха ду, не па кла няц ца ўся му за меж на му, 

не пе рай маць чу жыя тра ды цыі, а са мім 

стаць узо рам, на які за хо чуць раў няц ца 

ін шыя кра і ны і на ро ды», — пад крэс ліў 

кі раў нік Бе ла ру сі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за клі каў зра біць 

усё, каб тра ды цыі жы лі, бо па куль яны ёсць, 

на род мае пра ва так на зы вац ца.

«Я ўпэў не ны, што вы мо жа це зра біць гэ-

та. Зра бі це гэ та, ка лі лас ка. І на шай род най 

Бе ла рус сю, якую вы за ха ва е це і зро бі це 

яшчэ больш пры го жай і моц най, бу дуць та ды 

га на рыц ца ва шы на шчад кі!», — звяр нуў ся 

да мо ла дзі Прэ зі дэнт.

Што год ён за клі кае вы пуск ні коў ра біць 

усё ў свой час.

«Ка лі вы сён ня ча гось ці не зра бі лі, заўт-

ра, маг чы ма, не змо жа це. Прый дуць ін шыя 

лю дзі, надыдзе но вы час, які за па тра буе ад 

вас ін шых дзе ян няў і кро каў. Та му тое, што 

вы па він ны зра біць сён ня, ра бі це сён ня. Па-

ка жы це ўся му све ту і не ка то рым на шым, 

хто не ба чыць ці аслеп, што ў нас ёсць са-

праўд ная мо ладзь — пры го жая, ра зум ная, 

якая ра зу мее тое, што ад бы ва ец ца ў жыц ці, 

і аба вяз ко ва на кі ра ва ная ў бу ду чы ню», — 

па пра сіў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўзна га ро дзіў най-

леп шых вы клад чы каў і вы пуск ні коў і яшчэ раз 

па він ша ваў пры сут ных з ра дас ным днём.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

«На чу жой зям лі вы не бу дзе це бе ла ру са мі»
Най леп шыя пе да го гі і вы пуск ні кі бе ла рус кіх ВНУ атры ма лі Па дзя кі Прэ зі дэн та
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