
план уключае родную мову, арыфметы-
ку, прыродазнаўства, маляванне, спевы, 
фіз. падрыхтоўку, ручную працу). У 
Ш. 2-й ступені ствараецца падмурак 
агульнаадук. падрыхтоўкі. Сярэдняя 
Ш. завяршае агульнаадук. падрыхтоўку 
вучняў, побач з ёй можа даваць спец. 
(прафес.) адукацыю. Сярэдняя адука-
цыя звычайна ахоплівае больш шырокія 
і сістэматычныя курсы мовы і л-ры, ал-
гебру, геаметрыю, фізіку, хімію, замеж-
ныя мовы, геаграфію, гісторыю і некат. 
інш. прадметы. Вышэйшая Ш. будуец-

ца на аснове агульнай ці спец. сярэд-
няй адукацыі і ўключае сукупнасць ве-
даў, неабходных для спецыяліста вы-
шэйшай кваліфікацыі пэўнай галіны 
гаспадаркі і культуры. Тэрмін навучан-
ня ў ВНУ 4,5—5 гадоў (завочных 6), 
прымаюцца асобы, якія маюць сярэд-
нюю адукацыю і вытрымалі іспыты. 
Гал. метады працы: лекцыі, семінарскія 
заняткі, курсавыя работы, навуч. і вытв. 
практыка, дыпломныя работы. У наву-
чанне ўваходзяць грамадскія, агульна-
навук. і спец. цыклы прадметаў. 

На землях Беларусі Ш. з'явіліся ад-
начасова з распаўсюджваннем хрысціян-
ства і кіршіцы. Напачатку дзейнічапі 
толькі ў буйных гарадах (Полацк, Ту-
раў) пры княжацкіх дварах і манасты-
рах (гл. Манастырскія школы). Археал. 
даследаванні сведчаць пра пашырэнне 
асветы сярод шырокіх колаў гараджан 
(гл. Берасцяныя граматы). У сувязі з 
пранікненнем на Беларусь ідэй Адра-

ШКбЛА (лац. 8сЬо1а ад грэч. $сЬо1е), 
навучальна-выхаваўчая ўстанова для 
навучання дзяцей, моладзі і дарослых; 
займае асн. месца ў сістэме адукацыі. 
Падзяляецца: паводле характару давае-
мых ведаў — на агульнаадук. і прафе-
сійныя; паводле ўзросту навучэнцаў і 
аб'ёму ведаў — на пачатковыя, сярэд-
нія і вышэйшыя (бываюць агульнаадук. 
пачатковыя і сярэднія Ш. для дарос-
лых); у адносінах таго, хто ўтрымлівае 
школы, — на дзярж., муніцыпальныя 
(грамадскія) і прыватныя; паводле полу 
вучняў — на сумесныя (для вучняў 
абодвух полаў) і раздзельныя (мужчын-
скія і жаночыя); па часе знаходжання ў 
Ш. — на Ш. для дзяцей, якія прыхо-
дзяць, і Ш. для дзяцей, якія ў іх жы-
вуць (пансіёны, інтэрнаты, школы-ін-
тэрнаты); па адносінах да рэлігіі — на 
свецкія і канфесіянальныя (навучаюцца 
дзеці, якія належаць да пэўнага вера-
вызнання). Працуюць таксама спец. 
Ш. для дзяцей з дэфектамі псіхафіз. 
развіцця. Змест навучання ў Ш. вызна-
чаецца яе планамі, праграмамі і прыня-
тымі ў дадзенай Ш. падручнікамі. 
Агульнаадук. Ш дае вучням агульную 
адукацыю. Яна бывае пачатковая (3—4 
гады), няпоўная сярэдняя (базавая, 7— 
9 гадоў), сярэдняя (10—12 гадоў). У 
Ш. 1-й ступені закладваюцца асновы 
развіцця, вучні набываюць неабходныя 
веды і навыкі навуч. дзейнасці (выпра-
цоўваюцца ўменне і навыкі чытання, 
пісьма, лічэння, даюцца першапач. ве-
ды аб прыродзе і грамадстве; навуч. 
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новнтельный пернод (1921—1925 гг.). Мн., 
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тельнмц Союза ССР. Мн., 1972. 
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