
6 жніўня 2020 г. НАВУКА 15

Бе ла рус кiя ву чо ныя не толь кi 

зай ма юц ца на ву ко вы мi да-

сле да ван ня мi, але i ўдзя ля-

юць шмат ува гi па пу ля ры за-

цыi но вых ве даў.

Ад ны з пер шых пра да сяг нен нi 
бе ла рус кай на ву кi да вед ва юц ца 
сту дэн ты. Вы клад чы кi ад ра зу дзе-
ляц ца з iмi ў ву чэб ных аў ды то ры-
ях. Але i школь нi кi не за ста юц ца 
ўба ку — на ву ко выя ад крыц цi прад-
стаў ле ны ў ву чэб най лi та ра ту ры, 
пра iх мож на па чы таць у iн тэр нэ це.

ПА ДА РУН КI 
АМА ТА РАМ ГIС ТО РЫI

У 2017 го дзе ў топ да сяг нен-
няў На цы я наль най ака дэ міi на вук 
увай шлi ад крыц цi, зроб ле ныя ву-
чо ны мi Iн сты ту та гiс то рыi на поўд нi 
Бе ла ру сi (зной дзе ны са мыя ста-
ра жыт ныя ма тэ ры я лы, звя за ныя 
з жыц цём сла вян, што да ту юц ца 
IV ста год дзем на шай эры). Ця пер 
гэ тая iн фар ма цыя ўжо прад стаў ле-
на ў но вай ву чэб най лi та ра ту ры.

Вый шлi ча ты ры та мы «Гiс то рыi 
бе ла рус кай дзяр жаў нас цi», а пя ты 
зна хо дзiц ца ў вы да вец тве. I зноў 
на пра цоў кi, якiя прад стаў ле ны ў гэ-
тых най ноў шых пра цах, кла дуц ца ў 
пад руч нi кi, у на ву чаль ных уста но-
вах чы та ец ца но вы курс, ства ра ец-
ца ву чэб ны да па мож нiк па гiс то рыi 
бе ла рус кай дзяр жаў нас цi.

Яшчэ ад на зна ка вая пра ца, пад-
рых та ва ная ву чо ны мi Iн сты ту та гiс-
то рыi ў су пра цоў нiц тве з вы клад-
чы ка мi ВНУ, — «Вя лi кi гiс та рыч ны 
ат лас Бе ла ру сi», так са ма мо жа 
вы ка рыс тоў вац ца на за ня тках 
са школь нi ка мi i сту дэн та мi.

За 2016–2020 га ды су пра цоў-
нi ка мi Iн сты ту та гiс то рыi пад рых-
та ва на 13 ву чэб ных i ме та дыч ных 
вы дан няў для ўста ноў аду ка цыi 
на шай кра i ны, цэ лы комп лекс вы-
дан няў, дзе раз гля да ец ца пе ры яд 
Дру гой су свет най вай ны. Ся род iх 
кнi га «Унё сак бе ла рус ка га на ро да 
ў Пе ра мо гу ў Вя лi кай Ай чын най 
вай не». На яе ёсць па ста ян ны по-
пыт, сё ле та па ба чы ла свет трэ цяе 
вы дан не. Дзя ку ю чы пра цы «Су-
зор'е ге ро яў зям лi бе ла рус кай» 
хлоп цы i дзяў ча ты мо гуць да ве-
дац ца, што ка ля пя цi сот ура джэн-
цаў на шай зям лi атры ма лi зван не 
Ге ро яў Са вец ка га Са ю за, iх бiя гра-
фii ўпер шы ню са бра ны пад ад ной 
вок лад кай.

Так са ма ву чо ны мi Iн сты ту та гiс-
то рыi пад рых та ва ны цэ лы ву чэб на-
ме та дыч ны комп лекс (пад руч нiк, 
да па мож нi кi, ат ла сы, кар ты) для 
сё ма га кла са па гiс то рыi Бе ла ру сi, 
якi зна ё мiць школь нi каў з па дзея-
мi, што ад бы ва лi ся на на шай зям лi 
ў ХVI—XVIII ста год дзях.

Ужо вый шлi ча ты ры та мы грун-
тоў най пра цы, якая зна ё мiць мо-
ладзь з су час ным жыц цём кра i -
ны, — «Рэс пуб лi ка Бе ла русь. 
25 га доў ства рэн ня i здзяйс нен-
няў». У вы дан нi бы ло за дзей нi ча на 
больш за 300 аў та раў.

Вы да дзе ны шмат том ныя пра-
цы на шых кла сi каў. Не каль кi па-
ка лен няў ву чо ных шчы ра ва ла над 
ства рэн нем 37 та моў Гiс та рыч на га 
слоў нi ка.

«Усе на шы вы дан нi, што ства-
ра юц ца ра зам ву чо ны мi з Ака дэ мii 
на вук i вя ду чых на ву чаль ных уста-
ноў, — тая фун да мен таль ная ас но-
ва, на якой раз вi ва ец ца ву чэб на-
вы ха ваў чы пра цэс у шко лах i ВНУ. 
На пе ра да вых па зi цы ях рых ту юц ца 
кур сы, спец кур сы, ву чэб ныя да па-
мож нi кi», — ад зна чыў ака дэ мiк-

сак ра тар Ад дзя лен ня гу ма нi-

тар ных на вук i мас тац тваў НАН 

Бе ла ру сi Аляк сандр КА ВА ЛЕ НЯ. 
Ён звяр нуў ува гу на тое, што сён-
ня важ на ру пiц ца пра пад рых тоў ку 
на стаў нi каў, зна ё мiць iх з пе ра да-
вы мi на пра цоў ка мi, каб пе да го гi, у 
сваю чар гу, маг лi да но сiць вы са ка-
я кас ныя ве ды бу ду чым спе цы я лiс-
там: хi мi кам, гiс то ры кам, лi та ра та-
рам, мо ва знаў цам, эка на мiс там, 
гiс то ры кам i г. д.

Пад руч нi кi аб наў ля юц ца раз на 
пяць га доў, i ў iх мо гуць змя шчац ца 

спа сыл кi на но вую лi та ра ту ру, 
пад рых та ва ную ву чо ны мi. Каб 
больш апе ра тыў на да но сiць iн-
фар ма цыю да пе да го гаў, да след-
чы кi на кi роў ва юць у Мi на ду ка цыi 
ана лi тыч ныя за пiс кi, вы сту па юць 
з ар ты ку ла мi ў ча со пi сах. Пе да го-
гам, якiя цi ка вяц ца на пра цоў ка-
мi бе ла рус кiх на ву коў цаў, вар та 
час цей за хо дзiць на сайт Ака дэ мii 
на вук i зна ё мiц ца з на вiн ка мi на 
ста рон ках iн сты ту таў.

КРЭ А ТЫЎ НАЕ 
МЫС ЛЕН НЕ

Для та го каб на ша сiс тэ ма аду-
ка цыi ад па вя да ла мiж на род ным 
па тра ба ван ням, бы ла кан ку рэн та-
здоль ная, за да воль ва ла су час ныя 

па трэ бы, нам не аб ход ныя аду ка-
цый ныя стан дар ты, ву чэб ныя пра-
гра мы, раз на стай ныя да па мож нi кi, 
ме та дыч кi для на стаў нi каў, ды яг-
нас тыч ныя, кант роль на-вы мя раль-
ныя ма тэ ры я лы, но выя ме та ды, 
тэх на ло гii, срод кi на ву чан ня. Усi мi 
гэ ты мi рас пра цоў ка мi ўста но вы 
да школь най, агуль най ся рэд няй i 
спе цы яль най аду ка цыi за бяс печ-
вае На цы я наль ны iн сты тут аду-
ка цыi.

«Для рас пра цоў кi на ву ко вых 
пра дук таў мы пры цяг ва ем вя ду-
чых спе цы я лiс таў з роз ных уста-
ноў на шай кра i ны. Гэ та не толь кi 
су пра цоў нi кi на ша га iн сты ту та, 
але i вя ду чыя на ву коў цы з роз-
ных ВНУ: Бел дзярж унi вер сi тэ та, 
БДПУ, Мiнск ага дзяр жаў на га лiнг-
вiс тыч на га ўнi вер сi тэ та; ву чо ныя 
iн сты ту таў На цы я наль най ака дэ-
мii на вук, спе цы я лiс ты Ака дэ мii 

пас ля дып лом най аду ка цыi, а так-
са ма во пыт ныя пе да го гi-прак ты кi. 
Вы нi кi на шых на ву ко вых рас пра-
цо вак зна хо дзяць ад люст ра ван не 
ў су час ных ву чэб ных да па мож нi-
ках», — ад зна чы ла на мес нiк ды-

рэк та ра па на ву ко ва-да след-

чыц кай ра бо це На цы я наль на га 

iн сты ту та аду ка цыi Мi на ду ка-

цыi Воль га ЗЕ ЛЯН КО. Па ўсiх 
ву чэб ных прад ме тах вы да дзе ны 
прак тыч ныя ды яг нас тыч ныя ма-
тэ ры я лы, якiя на кi ра ва ны на фар-
мi ра ван не прад мет ных, ме та прад-
мет ных i асо бас ных аду ка цый ных 
вы нi каў. Дзя ку ю чы та кiм ма тэ ры я -
лам у аду ка цый ную прак ты ку 
ўка ра ня юц ца прак ты ка-ары ен-
та ва ныя за дан нi. Усё гэ та ро бiц-
ца для та го, каб дзе цi ву чы лi ся 
вы ка рыс тоў ваць сфар мi ра ва ныя 
ве ды, умен нi ў са мых раз на стай-
ных, у тым лi ку не стан дарт ных, 
жыц цё вых сi ту а цы ях, каб яны раз-
вi ва лi ся як асо бы, бы лi здоль ныя 
кры тыч на ўспры маць, ацэнь ваць, 
ана лi за ваць, iн тэр прэ та ваць iн-
фар ма цыю.

ТЭХ НА ЛО ГII 
Ў ДА ПА МО ГУ

Но выя тэх на ло гii па сту по ва 
мя ня юць аду ка цый ны пра цэс. 
А ка ра на вi рус пры му сiў вы клад-
чы каў удзя ляць больш ува гi ме-
на вi та ра бо це ў ан лайн-фар ма це. 
Бе ла рус кiя вы шэй шыя на ву чаль-
ныя ўста но вы змаг лi пе ра стро iц-
ца i пра во дзi лi ад да ле на не толь кi 
за ня ткi, але i кан фе рэн цыi i iн шыя 
ан лайн-ме ра пры ем ствы.

Сту дэн ты пе ду нi вер сi тэ та пад 
кi раў нiц твам сва iх вы клад чы-
каў на ват за пiс ва лi вi дэа-ўро кi 
ў да па мо гу на стаў нi кам, не па-
срэд на звя за ныя з тэ ма мi, якiя 
дзе цi пра хо дзяць у чац вёр тай 
чвэр цi.

Пад час пан дэ мii за па тра ба-
ва ны быў пра ект «Пе да га гiч ная 
май стэр ня ан лайн-на ву чан ня», 
дзе вы клад чы кi маг лi атры маць 
да па мо гу па пы тан нях ука ра нен ня 
ў ву чэб ны пра цэс дыс тан цый на га 
на ву чан ня.

Пры гiс та рыч ным фа куль тэ це 
БДУ дзей нi чае шко ла юна га гiс-
то ры ка, ары ен та ва ная на школь-
нi каў, яе за ня ткi за пi са ны i вы-
кла дзе ны на ютуб-ка на ле. Дэ-

кан гiс та рыч на га фа куль тэ та 

БДУ Аляк сандр КА ХА НОЎ СКI 

па ве да мiў, што вы клад чы кi ра зам 
са сту дэн та мi пра цу юць так са ма 
над ба зай да ных па тых, хто за гi-
нуў у вай не.

Да сяг нен нi ўнi вер сi тэц кiх ву чо-
ных зна хо дзяць ад люст ра ван не 
на iн фар ма цый ным пар та ле БДУ. 
У элект рон най бiб лi я тэ цы аль ма-
ма тар сту дэн ты ў ад кры тым до сту-
пе мо гуць знай сцi раз на стай ныя 
вы дан нi, ар ты ку лы, ма на гра фii. На-
вед ваць сайт унi вер сi тэ та мо гуць 
i тыя хлоп цы i дзяў ча ты, што цi ка-
вяц ца на ву кай, але па куль яшчэ 
ву чац ца ў шко ле. Сё ле та ў БДУ 
ўпер шы ню па чы нае пра ца ваць 
«Лет нi ўнi вер сi тэт». Да бяс плат ных 
ан лайн- за ня ткаў, пад рых та ва ных 
унi вер сi тэц кi мi вы клад чы ка мi, мо-
гуць да лу чыц ца сту дэн ты роз ных 
вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў, 
а так са ма школь нi кi.

Фi ла ла гiч ны фа куль тэт БДУ 
за пус цiў унi каль ны пра ект, вар ты 
пе рай ман ня ка ле га мi з iн шых на-
ву чаль ных уста ноў. Тут ад кры та 
аў ды то рыя «На род ныя пiсь мен нi кi 
i паэ ты Бе ла ру сi», дзе на стэн дах 
раз ме шча на змяс тоў ная iн фар ма-
цыя пра на шых кла сi каў, да та го ж 
кож ны стэнд мае QR-ко ды, пры да-
па мо зе якiх бу ду чыя фi ло ла гi вы-
хо дзяць на спе цы яль ны сайт, на 
якiм мож на атры маць да дат ко выя 
ве ды, за дан нi.

Сён ня сту дэн ты мо гуць на бы-
ваць ве ды не толь кi пад час удзе лу 
ў тра ды цый ных лек цы ях, се мi на-
рах, пад рых тоў цы да iс пы таў, але i 
ў по шу ку — хлоп цы i дзяў ча ты са мi 
зда бы ва юць iн фар ма цыю, ана лi-
зу юць, па раў ноў ва юць роз ныя 
пунк ты гле джан ня i вы да юць улас-
ны аду ка цый ны пра дукт.

Бел дзярж унi вер сi тэт ак тыў на 
збi рае i пра па ган дуе iдэi, звя за ныя 
з транс фар ма цы яй на ву чан ня. 
Ство ра ны пар тал, якiя аб' яд ноў-
вае вы клад чы каў роз ных ВНУ, — 
«Ме та да ло гiя, змест, прак ты ка 
крэ а тыў най аду ка цыi» — гэ та 
свое асаб лi вая ад кры тая пля цоў ка 
для дыс ку сiй. Тут раз мя шча юц ца 
лек цыi, вi дэа ма тэ ры я лы, ад кры-
тыя за ня ткi i iн шыя на пра цоў кi. 
Ла дзяц ца се мi на ры, удзель нi-
кi якiх ства ра юць аду ка цый ныя 
пра дук ты. Ужо з'я вi ла ся ка ля 
500 ме та дыч ных рас пра цо вак, 
што вы ка рыс тоў ва юц ца пад час 
ву чэб на га пра цэ су.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Іры на КІ ТУР КА, рэк тар 

Гро дзен ска га дзяр жаў-

на га ўні вер сі тэ та імя 

Ян кі Ку па лы:

— Асаб лі ва знач ныя кро кі 
ў раз віц ці сіс тэ мы аду ка цыі 
зроб ле ны за апош нія га ды. 
Пад трым ка з бо ку дзяр жа-
вы ад чу ва ец ца на ўсіх уз роў-
нях — як рэс пуб лі кан скім, 
так і мяс цо вым. Гро дзен скі 
дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя 
Я. Ку па лы ўзяў стра тэ гіч ны 
курс на ліч ба выя тэх на ло гіі 
і па зі цы я ні руе ся бе як «Ліч-
ба вы ўні вер сі тэт+». Сё ле та 
ад кры ты на бор на не каль-
кі вель мі за па тра ба ва ных 
спе цы яль нас цяў, та кіх як 
«Пра мыс ло выя ро ба ты і 
ро ба та тэх ніч ныя комп лек-
сы», «Штуч ны ін тэ лект», 
«Ды зайн вір ту аль на га 

ася род дзя». На ва цы яй гэ-
та га го да ста ла ства рэн не 
ліч ба вай пры ём най ка мі сіі, 
дзе ўсе эта пы — ад па да-
чы да ку мен таў да за лі чэн ня 
сту дэн таў — прад стаў ле ны ў 
элект рон ным вы гля дзе.

Вы со кія да сяг нен ні да-
зво лі лі Ку па лаў ска му ўні-
вер сі тэ ту стаць пер шай 
рэ гі я наль най ВНУ, уклю ча-
най у рэс пуб лі кан скі пра-
ект «Уні вер сі тэт 3.0», у якім 
спа лу ча юц ца тры важ ныя 
кі рун кі — аду ка цыя, на ву-
ка і ка мер цыя. Рэа лі за ваць 
за да чы да па ма гае на ву-
ко ва-тэх на ла гіч ны парк, 
ад кры ты пры маш таб най 
пад трым цы абл вы кан ка ма. 
За кошт срод каў аб лас но га 
іна ва цый на га фон ду бу ду ец-
ца і хут ка ўсту піць у дзе ян не 
дру гая чар га. Інф ра струк ту-
ра ўні вер сі тэ та дае сту дэн-
там маг чы масць ства рыць 
улас ны біз нес. Ад кры лі сту-
дыю пра ек таў і стар та паў, 
пра во дзім кон курс «Іна-
с тарт». Пе ра мож цы кон кур-
су атрым лі ва юць знач ную 

фі нан са вую пад трым ку для 
рэа лі за цыі сва іх пра ек таў 
за кошт срод каў фон ду іна-
ва цый на га раз віц ця, што 
з'я віў ся ле тась ва ўні вер сі-
тэ це. Сту дэн ты ба чаць маг-
чы мас ці, ство ра ныя для іх. 
На пры кла дзе ўні вер сі тэ та 
мож на сцвяр джаць, што 
на шы сту дэн ты за кан чва-
юць аду ка цыю з пра цоў най 
кніж кай на ру ках. Да ём ім 
маг чы масць пра ца ваць па 
сва ёй спе цы яль нас ці па ра-
лель на з ву чо бай.

Пра якасць бе ла рус кай 
сіс тэ мы аду ка цыі свед-
чыць па ста ян ны рост коль-
кас ці за меж ных сту дэн таў. 
У нашы ВНУ едуць на ву чо-
бу гра ма дзя не мно гіх кра ін 
све ту. За апош нія пяць га-
доў іх коль касць у ГрДУ імя 
Я. Ку па лы ўзрас ла ўдвая.

Вя лі кая ўва га ўдзя ля ец ца 
ўмо вам пра жы ван ня сту дэн-
таў. Па да ру чэн ні кі раў ні ка 
дзяр жа вы ў нас уз во дзіц ца 
кам фар та бель ны 13-па вяр-
хо вы ін тэр нат, які бу дзе зда-
дзе ны сё ле та.

Я ха чу ска заць тое, што 
заў сё ды ка жу сту дэн там. 
У анг лій скай мо ве ёсць 
стан дарт нае пы тан не: «How 
are you?» і ёсць стан дарт ны 
ад каз: «І'm fіne» — у мя не 
ўсё доб ра. Та му што ка лі ў 
ця бе неш та кеп ска, паў стае 
на ступ нае пы тан не: што ты 
зра біў для та го, каб па леп-
шыць сваё жыц це? Атры-
маў аду ка цыю, на быў но выя 
кам пе тэн цыі? Без пра цы, як 
вя до ма, ні чо га не да ец ца.

Апош нім ча сам на ад па-
вед ных сай тах, у тэ ле грам-
ка на лах з'яў ля ец ца ня ма ла 

не га ты ву. Хо чац ца за пы таць: 
а ча му ж не ад зна ча юц ца 
пос пе хі? Не ў кож най кра і не 
сён ня ёсць бяс плат ная аду-
ка цыя. Хто хо ча пры клас ці 
на ма ган ні, хто хо ча за ра біць, 
рэа лі за ваць ся бе, мо жа гэ та 
зра біць у на шай кра і не. Мы 
да па ма га ем пра ца ўлад ка-
вац ца і тым, хто ву чыў ся на 
плат най асно ве. Шка да, што 
не ка то рыя за ся родж ва юц ца 
толь кі на не га ты ве, а вось 
да сяг нен ні ча сам свя до ма 
за моўч ва юц ца. А яны ві-
да воч ныя. Мы ба чым, які мі 
ста лі на шы га ра ды, да ро гі. 
І гэ тым мы вы гад на ад роз-
ні ва ем ся ад мно гіх кра ін. 
Пры ем на ба чыць, што на-
ша Бе ла русь ста но віц ца па-
да маш ня му ўтуль най кра і най.

За пі са ла 

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Мер ка ван неМер ка ван не

«СІС ТЭ МУ АДУ КА ЦЫІ Ў БЕ ЛА РУ СІ 
ЛІ ЧУ АД НЫМ З ГА ЛОЎ НЫХ ДА СЯГ НЕН НЯЎ...»

НАЙ НОЎ ШЫЯ РАС ПРА ЦОЎ КI — МО ЛА ДЗI


	6zni-15_optim

