
Да пач. 20 ст. на Беларуси а с т э м а нар. 
асветы мела саслоуна-класавы харак-
тар. Сярэдняя i вышэйшая адукацыя 
з-за цяжюх матэрыяльных умоу для 
дзяцей рабочых i сялян была маладас-
тупная; чацвёра з кожных пяц1 дзяцей i 
падлеткау не наведвал1 школы. Пасля 
1917 на дзярж. узроуш 6buii замацава-
ны найважнейшыя прынцыпы адзшай 
прац. школы: навучанне на роднай мо-
ве, сумеснае навучанне хлопчыкау i 
дзяучынак, поунае аддзяленне школы 
ад царквы, сувязь навучання з грамад-
ска-вытворчай працай. У адпаведнасщ 
з Канстытуцыяй БССР усе грамадзяне 
Meni права на адукацыю незалежна ад 
полу, расы, нацыянальнасщ, веравыз-
нання, сац. паходжання i маёмаснага 
становшча. Гэтьи правы забяспечваль 
ся абавязковай агульнай 8-гадовай аду-
кацыяй, ажыццяуленнем усеагульнай 
сярэдняй адукацьп моладз1, навучаннем 
у школе на роднай мове, бясплатнасцю 
ycix вщау адукацьп, выплатай стыпен-
дый, пашырэннем сети дашкольных i 
пазашкольных устаноу, аргашзацыяй 
розных форм вытв. навучання, павы-
шэння квашфжацьн i перападрыхтоую 
кадрау. 

У 1974 Вярх. Савет БССР прыняу За-
кон «Аб народнай асвеце», асноуным1 
прынцыпам1 якой абвяшчалюя: роу-
насць ycix грамадзян у атрыманш аду-
кацьп незалежна ад расавай i нац. пры-
належнасщ, полу, адносш да psnirii, 
маёмаснага i сац. становшча; абавязко-
васць адукацьн для ycix дзяцей i пад-
леткау, дзярж. i грамадсю характар ycix 
навуч.-выхаваучых устаноу; свабода 
выбару мовы навучання, навучанне на 
роднай мове або на мове шшага народа 
СССР; бясплатнасць ycix вщау адука-
цьп, утрыманне части вучняу на поу-
ным дзярж. забеспячэнш, стыпенды-
яльнае забеспячэнне навучэнцау i сту-
дэнтау i аказанне iM шшай матэрыяль-
най дапамоп; сумеснае навучанне абод-
вух полау; свецю характар адукацьн, 
як) выключау уздзеянне panirii. 

У 1991 прыняты Закон «Аб адукацьп 
у Рэспублщы Беларусь» (новая рэд. 
2002), у яюм зашсана, што Беларусь як 
суверэнная дзяржава мае Гласную cic-

тэму адукацьн i выхавання i гарантуе 
кожнаму свайму грамадзяншу магчы-
масць развщця асобы, атрымання аду-
кацьн, якая адпавядала б яе патрабаван-
ням i здольнасцям, актьгунае далучэнне 
да культурна-пст. спадчыны бел. наро-
да i 1нш. нац. супольнасцей крашы. 
Дзяржава забяспечвае прыярытэтнае 
развщцё адукацьн, адпаведныя сац,-
эканам. умовы функцыянавання гэтай 
сферы, правы грамадзян на атрыманне 
агульных i прафес. ведау, засваенне 
агульнакульт. каштоунасцей, абарону 
штэлектуальнай уласнасщ, таленту i 
адукаванасщ. Был1 распрацаваны Кан-
цэпцыя рэформы агульнаадук. школы i 
Праграма рэал1зацьй рэформы агульна-
адук. сярэдняй школы (1996), у якой 
прадугледжавалася ажыццявщь рэфор-
му у Рэспублщы Беларусь паступова у 
12 этапау i завяршыць яе у 2008/09 на-
вуч. годзе. 1-ы з 'езд настаушкау Бела-
pyci, як1 адбыуся у Мшску у 1997, пад-
трымау рэформу агульнаадук. школы i 
асн. палажэнш стратэгн развщця нац. 
а с т э м ы адукацьп. 2-ri з 'езд настаушкау 
Беларуа (2001) пастав1у задачу — за-
бяспечыць да 2005 паступовы пераход 
да поунага ахопу дзяцей 5-гадовага 
узросту падрыхтоукай да школы; завяр-
шыць да 2008 пераход да абавязковай 
10-гадовай адукацьп пры 4-гадовай па-
чатковай i 6-гадовай базавай школе, а 
да 2010 — 12-гадовай сярэдняй адука-
цьп; забяспечыць увядзенне у дзеянне 
стандарта}? зместу адукацьн на ycix яго 
узроунях у адпаведнасщ з сац. заказам 
грамадства i дзяржавы. 

Сучасная нац. сютэма адукацьп Бела-
pyci уключае: удзельнжау адукац. пра-
цэсу; адукац. стандарты, на аснове як1х 
распрацаваны навуч. планы i праграмы; 
установы адукацьп i шшыя аргашзацьй| 
яюя забяспечваюць эфектыунае функ-
цыянаванне шстэмы адукацьп; дзярж. 
органы юравання адукацьшй, як1я уюпо-
чаюць MiH-ва адукацьп Рэспублпа Бе-
ларусь, упрауленш i аддзелы адукацьп 
мясц. выканаучых i распарадчых орга-
нау. Асн. адукацыя складаецца з даш-
кольнай, агульнай базавай, агульнай ся-
рэдняй, прафес.-тэхн., сярэдняй спец., 
вышэйшай, паслядыпломнай адукацьн. 

Дадатковая адукацыя можа ажыццяу-
ляцца на ycix узроунях асн. адукацьп, а 
таксама уключае пазашкольнае выха-
ванне i навучанне, павышэнне квал!ф1-
кацьп i перападрыхтоуку кадрау. Нац. 
с1стэма адукацьп ажыццяуляе сваю 
дзейнасць на аснове Канстытуцьп Рэс-
п у б л ш Беларусь, законау «Аб адукацьп 
у Рэспублщы Беларусь», «Аб мовах у 
Беларускай ССР» (1990), «Аб правах 
дз1цяш» (1993, са зменаш i дапаунен-
ням1 2000), «Аб пpaфeciйнa-тэxнiчнaй 
адукацык (2003), «Аб адукацьн асоб з 
асабл1васцям1 пс1хаф1з1чнага развщця 
(спецыяльнай адукацьп)» (2004), «Аб 
агульнай сярэдняй адукацьп» (2004). 

Дзярж. палпыка у сферы адукацьп 
грунтуецца на наступных прынцыпах: 
прыярытэт адукацьп; абавязковасць 
агульнай базавай адукацьп; ажыццяу-
ленне пераходу да абавязковай агуль-
най сярэдняй адукацьн; даступнасць 
дашкольнай, прафес.-тэхн. i на конкур-
снай аснове сярэдняй спец. i вышэйшай 
адукацьп; пераемнасць i непарыунасць 
узроуняу i ступеней адукацьн; нац.-
культ. аснова адукацьп; прыярытэт 
агульначалавечых каштоунасцей, пра-
воу чалавека, гумашст. характеру аду-
кацьп; навуковасць; экалапчная наюра-
ванасць адукацьп; дэмакр. характар к ь 
равання адукацыяй; свецю характар 
адукацьп. 

ДАШКОЛЬНАЯ АДУКАЦЫЯ I ВЫХА-
ВАННЕ. У 1919 у БССР гснавала 26 даш-
кольных устаноу (арощая дамы, прытулю, 
ясльсады). У 1920 пры Наркамаце асветы 
БССР аргашзаваны дашкольны аддзел. У 
1922 было 88 дашкольных устаноу (каля 4 
тыс. дзяцей); у 1932 — 543 (больш за 26 тыс. 
дзяцей); у 1940 — 1316 (64 тыс. дзяцей). У 
гады Вял. Айч. вайны сютэма дашкольнага 
выхавання цалкам зжшчана. У 1945 пре-
давала 586 дашкольных устаноу (24 тыс. 
дзяцей). 3 1959 дзейшчаюць дзщячыя ясл1-
сады, з 2-й пал. 1980-х г. — разнастайныя Bi-
ды i тыпы дашкольных устаноу, яюя адпавя-
даюць запатрабаванням i 1нтарэсам дзяцей i 
бацькоу: дзярж., грамадсктя, прыватныя, 
змешаныя, дз1цячыя сады з пбмм рэжымам 
работы, з паглыбленым юрункам у пэуным 
в1дзе адукацьп i выхавання (замежныя мовы, 
асновы выяул. мастацгва i iHm ), сямейныя, 
санагарныя, дня дзяцей з недахопам1 разу-
мовага i ф1з. разв1цця, дашкольныя цэнтры 
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развщця дз1цящ, «школа—дз1цячы сад», 
«да1цячы дом—школа—дацячы сад» i шш. 
3 1989 з улжам асабшвасцей развщця мовы 
дзяцей удасканалены праграмы выхавання у 
дашкольных усгановах. Дзещ разам з баць-
KaMi стал) активна авалодваць бел. мовай, 
дапучацца да культуры i традыцый бел. на-
рода. Аднак з 1994—95 колькасць дз1цячых 
садоу скарацшася на 295 (колькасць дзяцей 
у ix зменшылася на 6,4 тыс.). 3 5-дзйнным 
рэжымам працавап! 75,8% дашкольных уста-
ноу, з 6-дзбнным 24,2%. На аднаго педагога 
прыпадала ад 8 да 10 дзяцей. 

У пач. 21 ст. дашкольная адукацьм 
(тэрмш уведзены у 1997 г. паводле ра-
шэння ЮНЕСКА) з 'яуляецца састау-
ной часткай астэмы адукацьи Рэспуб-
л ш Беларусь. У 1999 прынята Канцэп-
цыя дашкольнай адукацьи Рэспублш 
Беларусь, якая зыходзщь з палажэнняу 
Канстытуцьп i закона^ «Аб адукацьи у 
Рэспублщы Беларусь», «Аб правах дз> 
цящ». Дашкольная Ыстэма адукацьи за-
бяспечвае рознабаковае развщцё дзщя-
4i ад нараджэння да 6(7) гадоу у адпа-
веднасщ з яго вдывщ. i узроставым1 
асабл1васцям1, своечасовы i паунацэн-
ны пераход на наступную ступень аду-
кац. сютэмы. Яе мэта — ствараць спры-
яльныя умовы для развщця варыятыу-
ных вщау, тыпау, профшяу дашколь-
ных устаноу з арыентацыяй на бацькоу 
як ix гал. заказчыкау i спажыуцоу. Асн. 
задачы дашкольнай адукацьи: захаваць 
дзярж. астэму бюджэтных i ведамас-
ных устаноу; вызначыць стандарт аду-
кацьи; змянщь аргашзац. структуру 
Устаноу на аснове прынцыпау варыя-
тыунасщ, адкрытасщ, даступнасщ, суп-
рацоунщтва з сям'ёй, узаемадзеяння са 
школай i iHm. суб 'екташ навучання i 
выхавання у соцыуме; удасканальваць 
навук.-метадычную i функцыянальную 
падрыхтоуку дашкольных работшкау. 
Гал. прынцыпы дашкольнай адукацьи: 
гумашзацыя наюраванасцг пед. работы, 
дэмакратызацыя, прадастауленне роу-
ных адукац. магчымасцей для ycix дзя-
цей, дынашзм i варыятыунасць. Фун-
кцьи дашкольнай cryneHi (узроуню) 
адукацьи: ахова жыцця i умацаванне 
здароуя дзяцей, фарм1раванне асноу 
здаровага ладу жыцця; забеспячэнне 
дзецям магчымасщ арыентавацца i 
адэкватна дзейшчаць у навакольным 
свеце; выяуленне i развщцё усяго ком-
плексу шдывщ. схшьнасцей i задаткау, 
фарм1раванне асобы; забеспячэнне пе-
раходу на наступны узровень адукац. 
cicT3Mbi. 

На Беларуа функцыянуе астэма разна-
стайных дашкольных устаноу. Яны адрозш-
ваюцца па вщах — дзярж. (бюджэтныя i ве-
дамасныя), прыватныя, змешаныя (дзярж. -
каап., дзярж.-грамадсюя, калект. — арэнд-
ных прадпрыемствау, кааператывау, акц. 
т-вау i iHm ); па тыпах — ncni, дз!цячы сад, 
ясльсад, школа-сад, цэнтр развщця; па про-
фшях — агульнага прызначэння, з паглыб-

ленай нак'раванасию, па догляду i нагляду, 
аздарауленчай i кампенсуючай наюраванас-
щ. 1дзе перагляд напауняльнасщ дзяцей у 
групах у залежнасщ ад ix характеру: штэгра-
ваныя групы — ад 6 да 12 дзяцей з улжам ix 
узросту i CTyneHi парушэнняу; рознаузроста-
выя — 10—12 дзяцей; групы дзяцей ранняга 
Узросту — 6—8 дзяцей; з 3 да 5 гадоу — 8— 
10 дояцей, з 5 да 6 гадоу — 10—12 дзяцей. 
Укараняюцца n c i x a n . i спец. службы. Дз1ця-
чы пыхолаг право дзщь n c i x a n . асвету, кан-
сультаванне, дыягностыку, разв1вальную i 
карэкцыйную дзейнасць. Спецыялюты сац. 
службы ствараюць умовы для паунаиэннай 
сацьишзацьп, разв1цця i выхавання асобы 
дзщящ у бл!жэйшым акружэнш: адукац. ус-
танове, сямЧ, па месцы жыхарства, у дз1ця-
чых аб'яднаннях. Ажыццяуляецца дашколь-
ная адукацыя дзяцей з асабл1васцям1 n c i x a -
ф |3 . разв1цця. Яе KipyHKi: ранняе выяуленне 
парушэнняу пс1хаф1з. разв1цця у дзяцей; свое-
часовае выпрауленне i папярэджанне a n x i -
ленняу у пс!хаф1з. развщщ дзяцей ранняга i 
дашкольнага узросту; рознабаковае развщцё 
дзяцей у працэсе фарм1равання жыццёва 
важнага вопыту i зжжэнне залежнасщ ад чу-
жой дапамоп пры адаптацьп у прыродным i 
сац. асяродда. 

У 2004 на Беларуш функцыянавала 
28 дашкольных цэнтрау развщця дз1ця-
щ, 561 вучэбна-пед. комплекс «дз1цячы 
сад — школа», 46 спец. дашкольных 
устаноу для дзяцей з асабл1васцям1 nci-
хаф1з. развщця, 62 штэграваныя i 5 ды-
ягнастычных груп для гэтай катэгорьи 
дзяцей, 402 пункты карэкцыйна-пед. 
дапамоп. Развщцё творчых здольнас-
цей дзяцей ажыццяуляецца у 858 гурт-
ках выяуленчага мастацтва (15 тыс. 
дзяцей), 366 харэаграф1чных (8,9 тыс.), 
648 музык! i спевау (9,6 тыс.), 811 
спарт. (14,3 тыс.), 77 плавания (2,2 
тыс.), 563 моунай падрыхтоую (13,6 
тыс.), 3046 гуртках шшай наюраванас-
щ. Для умацавання здароуя дзяцей 
дзейшчаюць 49 санаторных дашколь-
ных устаноу (4,5 тыс. дзяцей) i 635 са-
наторных груп (10 тыс. дзяцей). 

АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНАЯ ШКО-
ЛА. 3 10 ст. на тар. Беларуа пачала распау-
сюджвацца слав, шсьменнасць. У 11—12 ст. 
у Полацку, В1цебску, Тураве, Мазыры, MiH-
ску, niHCKy, Слуцку i шш. гарадах nepanic-
вашся KHiri i пачапося навучанне дзяцей гра-
маце. Дзяцей навучаш як для царк., так i для 
грамадсюх i гасп. спрау. У Полацку у 992 i у 
Тураве каля 1000 г. заснаваны ешскапсюя 
кафедры. Адметную ролю у разв1цщ асветы 
на Полацкай зямл1 адыграла Ефрас1ння По-
лацкая. У Турауск1м княстве вырас тапент 
вядомага шсьменнжа i прапаведшка К1рылы 
Тураускага, як! у ceaix «Словах» i «Павучан-
нях» выступау супраць гультайства, зла, на-
сшля, 1лжывасц1. Развщцй рукап1снай кн1ж-
най справы садзейн1чала узн1кненню царк -
манастырсих i свецюх б1бл1ятэк. У 13 ст. 
шсьменства пран1кла у асяроддзе гараджан, 
рамесшкау, купцоу. У 14—15 ст. crani ад-
крывацца школы пры манастырах, цэрквах, 
феад. маёнтках; навучаннем дзяцей займал1-
ся i HacrayHiKi-caMaBy4Ki. У 16 — 1-й пал. 17 
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ст. на БеларуЫ Узн1кл1 канфесЫнальныя пра-
тэстанцк1я школы, друкарш, з'явш1ся пер-
шыя падручшю на бел. мове. У пратэстанц-
Kix школах вывучалй Свяшчэннае шсанне, 
царк. песнапенне, стараж. мовы (лац., грэч., 
стараж.-рус.), родную мову, рыторыку, паэ-
3ira, дыялекгыку, матэматыку. Вял. ролю у 
развщщ асветы на Беларусй адыграл1 брацк1я 
школы. Эканам. i культ. разв1цце бел. зямель 
у канцы 15 — пач. 16 ст. абумовин станау-
ленне i разв1цце бел. кн!гадрукавання, Яго 
узшкненне звязана з дзейнасцю бел. перша-
друкара i асветн1ка Францыска Скарыны, як! 
пачау друкарскую дзейнасць у 1517 у Празе. 
У 1520-я г. у BmbHi iM надрукаваны 22 KHiri 
пад агульнай назван «Б1бл1я руская», у 
1522 — «Малая падарожная кн1жка» i iHm. 
У 2-й пал. 17 ст. мнопя брацюя школы разам 
з друкаршм закрыты. 3 16 да пач. 19 ст. ic-
Haeani езу1цк1я навуч. уогановы — калепу-
мы. У канцы 17—18 ст. распаусюджвалюя 
катал1ция i ун1яцк4я школы. У 1773—94 
агульная адукацыя у Рэчы Паспал1тай pa3Bi-
валася пад мраунщтвам Адукацыйнай кам1-
cii, якая правяла рэформу школ i ун-тау, зац-
вердз1ла статут i адкрыла больш за 20 свец-
Kix школ, у яих больш увап стала аддавацца 
прыродазнаучым i фпжа-матэм. навукам. 

У канцы 18 ст. пасля далучэння Бела-
pyci да Рас. iMnepbii было адкрыта 20 
pycKix школ, 6 малых i 2 гал. нар. вучы-
л)шчы (у Маплёве i Полацку). Да адме-
ны у 1839 Брэсцкай уни 1596 пераважа-
л1 катал!цк1я (ордэнск1я) i ун1яцк1я шко-
лы, навучанне вялося пераважна на 
польскай мове. Пасля паустання 1863— 
64 -юраунщтва адукацыяй ажыццяуля-
лася на аснове «Часовых правш для на-
родных школ Вшенскай, Ковенскай, 
М1нскай, Маплёускай i В1цебскай гу-
берняу» i выдадзенай папячыцелем Bi-
ленскай навуч. акруп А.П.Шырынск!м-
Шыхматавым спец. 1нструкцы1 (1864) 
нагляд за нар, адукацыяй i свецим1 
школам1 быу даручаны правасл. духа-
венству. Пачатковыя школы будавалюя 
i утрымл1вал1ся на сродк1 бацькоу. Ся-
рэдняя школа з-за высокай платы была 
амаль недаступная для дзяцей працоу-
ных. Паводле nepanicy 1897 сярод на-
сельн1цтва ва узросце 9—49 гадоу nicb-
менныя складал1 32%. Пад уплывам рэ-
валюцьи 1905—07 актыв1завалася ба-
рацьба за стварэнне бел. нац. школы. У 
1906 у в. Мжалаеушчына (Стаубцоусю 
р-н) адбывауся 1-Ы на Беларуа неле-
гальны з 'езд настаунжау, на я м м был! 
сфармуляваны патрабаванн1 усеаг. аба-
вязковага навучання i выкладання на 
бел. мове. У 1906 выдадзены першы 
бел. буквар «Беларуси лемантар» К.Ка-
ганца, «Першае чытанне для дзетак бе-
ларусау» Цётм, у 1909 — «Другое чы-
танне для дзяцей беларусау» Я.Коласа. 
У 1914/15 навуч. г. на Be.napyci праца-
Bani 7682 агульнаддук. школы ycix ты-
пау, у т.л. 7492 пач., 119 няпоуных ся-
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рэдшх, 71 сярэдняя. Ва ycix тыпах 
школ вучылася 489 тыс. вучняу (20% 
ycix дзяцей школьнага узросту). 

У 1919 Наркамат БССР увёу у дзеян-
не «Палажэнне аб адзщай працоунай 
школе РСФСР». Навучанне у школах 
вялося на роднай мове. Па шщыятыве 
братоу П.М. i М.М.Лепяшынск1х быу 
створаны новы тып прац. школы — 
школа-камуна. Асн. тыпам школы ста-
ла 7-гадовая працоуная агульнаадук. i 
п о л п э х т ч н а я школа для дзяцей ва 
узросце 8—15 гадоу. У 1919 адкрылюя 
першыя вячэршя школы для дарослых, 
а з канца 1920 аргашзавана сетка школ 
для нешсьменных. У 1926 ЦВК i СНК 
БССР прынял! пастанову аб увядзенш 
усеаг. абавязковага пач. навучання (за-
вершена да 1932). У 1926 заснаваны 
школы 2-й ступеш з 9-гадовым тэрмн 
нам навучання (з 1932 — з 10-гадо-
вым). Да канца 1930-х г. дзeйнiчaлi так-
сама школы з выкладаннем на польс-
кай, яур. (щыш) i шш. мовах. 3 1932/33 
навуч. г. уведзена абавязковае 7-гадо-
вае навучанне (завершана да 1939/40 
навуч. г.). У 1939 шсьменнасць насель-
н1цтва дасягнула 78,9%. 

Натэр. Зах. Бел ару ci, якая у 1921—39 ува-
ходзша у склад Польшчы, з 400 бел. школ да 
1937 не засталося шводнай. Пасля уз'яднан-
ня Зах. БеларуЫ з БССР на усей тэр. Белару-
ci стала дзейшчаць адзшая школьная cicn-
ма. 3 1940 у зах. абласцях уведзена усе-
агульная 7-гадовая адукацыя дзяцей ва узрос-
це ад 8 да 15 гадоу. Усяго на тэр. Беларуа у 
1940/41 навуч. г. было 12 тыс. школ, у т.л. 
3,5 тыс. сям1гадовых i сярэдшх, у яюх наву-
чалася 1,7 млн. вучняу. 

У Вял. Айч. вайну было зжшчана каля 
60% ycix школьных будынкау (9 тыс. школ), 
у сё школьнае абсталяванне i 20 млн. экз. 
кшжнага фонду школ. У час вайны школы, 
пераважна пачатковыя, працаваш у партыз. 
зонах. Пасля вызвалення Беларус! ад фа-
шыстау ужо з 1944/45 навуч. г. занята у 
школах аднавшся на усей тэр. крашы. У 
1945/46 навуч. г. у 10 982 школах навучала-
ся 1,3 млн. чал. У 1949 прынята рашэнне аб 
ажыццяуленш у Benapyci усеагульнай аба-
вязковай 7-гадовай адукацьп дзяцей 7—15 
гадоу. За дзесяцггоддзе (1946—56) коль-
касць вучняу сярэдшх школ павял1чылася на 
511 тыс. чал. 

У 1961 Вярх. Савет прыняу пастано-
ву «Аб выкананш Закона «Аб умаца-
ванш сувяз! школы з жыццём i аб да-
лейшым развщц] Ыстэмы народнай аду-
кацьп у Беларускай ССР», у яюм гал. 
увага была звернута на далейшае раз-
вщцё сярэдшх 11-гадовых школ з вы-
творчым навучаннем. У 1962/63 навуч. 
г. працавала каля 13 тыс. агульнаадук. 
школ, у т.л. 4,6 тыс. васьм]гадовых i ся-
рэдшх з вытворчым навучаннем, 1331 
школа рабочай i сельскай моладз1, 18 
завочных школ. Колькасць вучняу да-

сягнула 1577,3 тыс. чал., з ix 103,3 тыс. 
у с1стэме вячэршх (зменных) i завоч-
ных школ i 127,2 тыс. у старшых класах 
агульнаадук. школ з вытворчым наву-
чаннем. Працавала 121 школа-штэрнат 
(34 тыс. дзяцей), 38 спец. школ (5,3 
тыс. вучняу) для дзяцей з асабл!васцям1 
пс1хаф1з. развщця. В я л ш клопат пра-
яуляуся аб дзецях-с1ротах: у 1963 у 116 
дзщячых дамах навучалася i выхоува-
лася 11,5 тыс. дзяцей. Да 1962/63 на-
вуч. г. закончыуся пераход да усеагуль-
нага 8-гадовага навучання, у 1975/76 
навуч. г. — да усеагульнай сярэдняй 
адукацьп. 

3 1995 пачалася планамерная i пасту-
повая рэформа агульнаадук. школы Be-
napyci. Яе асн. мэты: стварэнне умоу 
для гармашчнага развщця асобы, павы-
шэнне якасц1 адукацьн, павел1чэнне 
эфектыунасщ с1стэмы адукацьп i яе ад-
паведнасц1 патрэбам грамадства i дзяр-
жавы. Канцэпцыя i праграма рэформы 
агульнаадук. сярэдняй школы у Рэспуб-
л1цы Беларусь (1996) прадугледжваюць 
стварэнне будучай агульнаадук. 
сярэдняй школы. Асн. задачы гэтай 
школы: падрыхтоука маладога пакален-
ня да паунацэннага жыцця i дзейнасщ у 
грамадстве, засваенне фундаменталь-
ных асноу нац. i сусв. культуры, садзей-
н1чанне гарман1чнаму разв1ццю асобы. 
Для ix вырашэння неабходны: апты-
мальнае спалучэнне фундаментальных 
ведау з практыка-арыентаваньищ; прак-
тычная нак1раванасць прыродазнаучых 
i прыродазнаучанавуковых дысцыплш 
у базавай школе; л1квщацыя вучэбнай 
перагрузк1 праз вызначэнне базавага 
кампанента у межах зацверджаных 
дзяржавай стандартау, стварэнне iHT3r-
раваных курсау, аптым1зацьп пед. тэх-
налопй; прыярытэт }ндывщ. падыходу 
да навучання, асобасна арыентаванай 
парадыгмы, якая дазваляе пбка рэага-
ваць на адукац. запатрабаванш вучня; 
мадэрн1зацыя с1стэмы ацэню ведау вуч-
няу у KipyHKy яе гуман1зацьп; пабудова 
выхаваучай работы на культуралапч-
най аснове, стауленне да нац. i сусв. 
культуры як да зместу вьпсавання; гра-

мадзянск1, патрыятычны, экалапчны 
характар выхавання. Структура 12-га-
довай агульнай адукацьп: 

П а ч а т к о в а я ш к о л а (1—4-ы 
класы, з 6 да 10 гадоу) став1ць перад са-
бой 2 задачы: заахвочванне i разв1ццё 
усгойл1вай niKaeacui да навучання, да 
ведау, засваенне дзщем базавых навы-
кау працэсу вучэння — умения вучьщ-
ца; фарм1раванне асноу агульнай nicb-
меннасц!, якая дазваляе працягваць да-
лейшае навучанне. Навучанне па прв-
граме I-га класа можа праходз1ць як у 
школе, так i у дз1цячым садзе. 

Б а з а в а я ( а с н о у н а я ) с я -
р э д н я я ш к о л а (5—10-ы класы, з 
10 да 16 гадоу) нясе на сабе асн. на-
грузку па рэашзацьп задач агульнаадук. 
школы, падрыхтоуцы дзяЦей да ж ы ц ш 
У грамадстве. Праграма базавай школы 
характарызуецца лапчнай завершанас-
цю i паунатой кола ведау у межах 
дзярж. стандарту. Выпускшк naeiBea 
атрымаць веды, як1м! ён будзе карыс-
тацца у жыцц1, незалежна ад абравай 
прафес11 i дапейшай адукацьп щ пра-
фес. падрыхтоук1. Школа павшна сфар-
М1раваць уяуленн1 аб шляхах магчыма-
га выбару, даць вучню сродю для «го 
ажыццяулення, дапамагчы яму рас-
крыць i разв1'ць здольнасць, паказааь 
магчымасщ ix аптымальнага выкарыс-
тання. Асабл1вай задачай з 'яуляецда 
грамадз. выхаванне, фарм!раванне ве-
дау аб дзяржаве, грамадстве, падрых-
тоука да выканання грамадз. функций. 
Рэашзацыя гэтых задач дасягаецца ва 
аснове засваення вучням1 базавага кам-
панента сярэдняй адукацьп. 3 7—8-га 
класау магчыма увядзенне розных уэ-
роуняу падрыхтоук1 (паглыбленага вы-
вучэння асобных прадметау), у 9—10-м 
класах — прафшяванне падрыхтоуи 
(прыродазнаучанавуковы, гумангеарны, 
полпэхшчны проф1л1, сферы мастацтва 
i спорту). Паспяховае заканчэнне 10-га-
довай школы i праходжанне дзярж. 
атэстацьн дае права на працяг адукацьи 
па наступных KipyHKax: атрыманне пра-
фес. i агульнаадук. падрыхтоук1 у i l l В 
щ сярэдняй спец. навуч. установе, 
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агульнаадук. падрыхтоую у лщэйсюх 
ui riMHa3i4Hbix класах. 

JI i ц э й с к i я i r i M H a 3 i 4 -
н ы я к л а с ы (тэрмш навучання 2 
гады) ставяць перад сабой задачу — 
працяг агульнай сярэдняй адукацьп i 
падрыхтоую да вышэйшай адукацьи. 
Ствараюцца наступныя аргашзацый-
ныя формы навучання: лщэйск1я i п м -
наз1чныя класы у рамках сярэдшх 
агульнаадук. школ; лщэ{ з прырода-
знаучанавуковь(М1, гкштэхшчнымг i гу-
ман1тарным1 к л асам i як самаст. навуч. 
установы; лщэ1 пры ВНУ, падрыхтоука 
у яюх адпавядае профшю гэтай навуч. 
установы, выконваюць i функцыю сац. 
падтрымк! сельскай i прац. моладзи 
аналапчную функцыю падрыхтоучых 
адцзяленняу. Прызначэнне, падобнае 
на лщэйскае, маюць i riMHa3ii з 12-гадо-
вым тэрмшам навучання. Паспяховае 
завяршэнне лщэйскага ui пмназ^чнага 
цыкла навучання (у адпаведных класах) 
дае права на паступленне у ВНУ. 

У 2003/04 навуч. г. атрыманне база-
вай i агульнай сярэдняй адукацьи забяс-
печвал/ 4317 дзярж. дзённых агульна-
адук. школ (1347 тыс. вучняу), у т.л. 447 
пачатковых, 934 базавыя, 2700 сярэд-
Hix, 115 пмназШ, 26 лщэяу, 7 навуч.-
пед. комплексау: школа (пмназ1я) — 
каледж i 88 школ i школ-штэрнатау для 
дзяцей з асабл1васцям1 ncixa4>i3. развщ-
ця. Адначасова функцыянавал1 12 не-
дзярж. дзённых агульнаадук. школ (90.0 
зучняу) i 79 дзярж. вячэршх (зменных) 
школ (20,7 тыс. вучняу). Ва ycix тыпах 
устаноу працавала 146,7 тыс. настауш-
жау (гл. табл. 1). У першую змену у 
дзярж. дзённых агульнаадук. школах 
навучалася 1153,5 тыс. вучняу (83,1%), 
у другую — 234,5 тыс. (16,9%). Сярэд-
няя напауняльнасць школ ycix тыпау 

MiH-ва адукацьи Рэспублш Беларусь 
зменшылася на 0,1%. У 2441 дзярж. 
дзённай агульнаадук. школе працуюць 
групы падоужанага дня, у яюх 150,6 
тыс. дзяцей. У 2621 дзярж. дзённай 

агульнаадук. школе (60,2% ад агульнай 
колькасщ школ) навучанне ажыццяуля-
ецца на бел. мове, у 1313 (30,1%) — на 
рускай, у 418 (9,6%) — на дзвюх i 
больш мовах, у 2 — на польскай, у 1 — 
на лггоускай. Захоуваецца тэндэнцыя 
змяншэння колькасщ школ з бел. мовай 
навучання. На пач. 2004 на бел. мове 
навучалася 360 тыс. вучняу (26% ад 
агульнай колькасщ вучняу дзённых 
агульнаадук. школ), на рускай 1023 
тыс. (73,7%), на польскай 800 вучняу 
(0,1%), на лггоускай 75 вучняу. Уведзе-
на 10-бальная Ыстэма ацэню ведау, 
уменняу i навыкау. У 1-м класе адзнаю 
не выстауляюцца. 

Удасканаленне адукац. працэсу ажыц-
цяуляецца за кошт пашырэння культу-
ралапчнай, эканам., экалапчнай пад-
рыхтоуш, укаранення сучасных тэхна-
л о п й навучання, надання зместу адука-
цьи на узроуш базавай (асноунай) 
школы адносна завершанага характару 
i ажыццяулення профшьнай дыферэн-
цыяцьп на апошшм этапе агульнай ся-
рэдняй адукацьи. Пераход на 5-дзённы 
навуч. тыдзень дазваляе устанаул1ваць 
навукова абгрунтаваную навуч. нагруз-
ку. Паэтапнае зшжэнне напауняльнасщ 
класау стварае аптымальныя умовы для 
навучання i аховы здароуя вучняу. За-
бяспечваецца адзщства навуч.-выхавау-
чага працэсу у астэмах школьнай i па-
зашкольнай адукацьи. Працягваецца 
работа па стварэнш комплекснай шстэ-
мы выхаваучай работы, арыентаванай 
на фарм1раванне духоуна-маральнай 
асобы. 3 2001 праводзщца работа па па-
шырэнш cerKi устаноу пазашкольнай 
адукацьп (комплексы пазашкольнай ра-
боты, цэнтры творчасщ школьнжау, ту-
рыстычныя клубы, дз!цячыя парк! i 
iHm.) i аказваемых iMi паслуг з улжам 
павел1чэння патрэбнасцей i запатраба-
ванняу навучэнскай моладз1. Разв1ваец-
ца дзейнасць дзщячых i маладзёжных 
аргашзацый. Фарм1руецца астэма nci-
холага-пед. i сац.-пед. падтрымю, за-
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вершана стварэнне ceTKi спец. устаноу 
для аказання дапамоп дзецям i сем'ям, 
якiя апынулкя у экстрэмальных Ытуа-
цыях, пашырана аказанне карэкцыйна-
адукац. паслуг асобам з асабл1васцям1 
пс4хаф!з. развщця. 3 2002 прымаюцца 
дадатковыя меры па аргащзацьи про-
фшьных аздарауленчых летшкау з ули-
кам щтарэсау, запатрабаванняу i неаб-
ходнасщ у аздарауленш розных катэго-
рый вучняу. Пашыраецца практыка 
аздараулення дзяцей, як1я пацярпел1 ад 
катастрофы на Чарнобыльскай АЭС; з 
aca6niBaciwMi пс1хаф1з. развщця; дзя-
цей, ямя стаяць на прафшактычным 
улжу у шспекцыях па справах непауна-
J1CTH1X 

ПРАФЕС1ЙНА-ТЭХН1ЧНАЯ АДУКА-
ЦЫЯ. Першыя прафес.-тэхн. установы на 
Беларуа узшюп у 2-й пал. 19 ст. пераважна 
пры з-дах i ф-ках на сродю прыватных асоб, 
дабрачынных т-вау, гар. улад. У ix рыхтавал1 
кавапёу, слесарау, сталяроу, агароднжау, са-
даводау, камерц. работнжау. У 1914 на тэр. 
Вщебскай, Маллёускай i Мшскай губ. было 
9 рамесных вучыл1шмау (606 навучэнцаУ). У 
1920-я г. адкрыты прафес.-тэхн. школы, 
тэхн. курсы на прадпрыемствах, школы фаб-
рычна-заводскага вучнёуства (ФЗВ). У 1932 
у. школах ФЗВ займалася 13 тыс. навучэн-
цау. У 1940 у Ыстэме прац. рэзервау адкры-
та 40 школ ФЗВ, 15 рамесных i 6 чыг. вучы-
л!шчау. У гады Вял. Айч. вайны прафес.-
тэхн. навуч. установы эваку1раваны на Урал 
i У Зах. Ci6ip. У канцы 1945 працаваш 72 на-
вуч. установы прац. рэзервау (14,3 тыс. на-
вучэнцау). У 1959 створана Ыстэма прафес.-
тэхн. адукацьп; з 1969 дзейшчаюць сярэдшя 
прафес.-тэхн. вучылшчы (ПТВ). У 1989 
створаны прафес. навуч. установы новага 
тыпу, у т.л. вышэйшыя прафес. вучыль 
шчы, як1я ажыццяуляюць падрыхтоуку вы-
сокаквашфжаваных кадрау для прамысло-
васщ i сельскай гаспадари. У 1995/96 навуч. 
г. у 252 прафес.-тэхн. навуч. установах па 
400 прафеаях навучалася 130,1 тыс. наву-
чэнцау (гл. табл. 2). Ва умовах пераходу да 
рыначных адносш у истэме прафес.-тэхн. 
адукацьп вырашаюцца праблемы занятасш, 
удасканалення навуч. планау i праграм, ар-
гашзацьп новых форм прац. навучання i пра-
фес. падрыхтоую (вучнёуск|я кааператывы, 
малыя прадпрыемствы, полпэхн. цэнтры, 
рэальныя школы i класы, тэхн. niioi, рэпя-
нальныя прафцэнтры i комплексы, школы— 
ПТВ, ПТВ—тэхшкумы, ПТВ—тэхшкумы— 
ВНУ i iHm. 

На пач. 2003/04 навуч. г. прафес. аду-
кацыю забяспечвал! 242 прафес.-тэхн. 
навуч. установы (ПТНУ), у яюх пад-
рыхтоуку па 350 прафес1ях атрымл1вал1 
125,4 тыс. навучэнцаУ (гл. табл. 2). 238 
прафес.-тэхн. навуч. устаноу знахо-
дзяцца у cicrjMe MiH-ва адукацьп, у ix 
навучаюцца 130,8 тыс. навучэнцаУ 
(98,6%). 3 ix 46 маюць статус вышэй-
шага прафес.-тэхн. вучьиишча i ажыц-
цяуляюць падрыхтоуку па праграмах 
сярэдн1х спец. навуч. устаноу. Больш за 

Т а б л i ц а 1 
Установы, як1я забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацьи 

(на пачатак навуч. года) 

Колькасць вучняу, Колькасць 
1995/96 2000/01 2003/04 тыс. чал настаунжау 

1995/96 2000/01 2003/04 1995/96 2000/01 2003/04 

Колькасць на-
вучальных ус-
таноу — усяго 5007 4772 4408 1582,2 1547,6 1369,0 137,9 151,5 146,7 

дзённых 4925 4686 4329 1581,3 1524,3 1348,3 137,0 150,5 145,7 

з ix: 
дзяржауных 4921 4671 4317 1561,0 1523,2 1347,4 136,9 150,1 145,4 

прыватных 4 15 12 0,3 1,1 0,9 0,1 0,4 0,3 

дзяржауных 
вячэршх 
(заняткау) 82 86 79 20,9 23,3 20,7 0,9 1,0 1,0 
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4 1 6 А С В Е Т А 

15 тыс. навучэнцау ПТНУ атры\шва-
юць агульнаадук. падрыхтоуку па про-
фшьных предметах на павышаным уз-
роуш у лщэйсюх групах. У рамках не-
парыунай адукацьп щзе падрыхтоука 
спецыял1стау з сярэдняй спец. адукацы-
яй у прафес.-тэхн. каледжах, вышэй-
шых прафес. вучылшчах, а таксама ся-
рэдшх спец. навуч. установах у скаро-
чаны тэрмш пасля засваення праграм 
прафтэхадукацьн. У ПТНУ «стэмы 
MiH-ва адукацьп працуюць 14,5 тыс. 
шж.-пед. работшкау. Навучэнцы ПТНУ 
з тэрмшам навучання больш як 10 мес 
забяспечваюцца бясплатным аднаразо-
вым харчаваннем, а з малазабяспеча-
ных сем'яу — трехразовым харчаван-
нем. 

СЯРЭДНЯЯ СПЕЦЫЯЛЬНАЯ АДУ-
КАЦЫЯ. Пачатак разв1цця сярэдняй спец. 

адукацьп на Benapyci звязаны з арганвацыяй 
у 1840 Горы-Горацкай земляробчай школы 
(з 1848 iH-т). У 19 ст. медработнжау сярэд-
няй квашфшацьн рыхтавал1 Маплеуская 
фельчарска-акушэрская школа (з 1865), Bi-
цебская фельчарская школа (з 1872), Гродзен-
ская акушэрская школа (з 1897). Настаушкау 
з сярэдняй пед. адукацыяй рыхтавал1 8 нас-
таунщюх семшарый (Маладзечанская, По-
лацкая, Нясв1жская, Свюлацкая, Рагачоуская 
i iHUi., у т.л. 2 жаночыя), 3 настаушцкш iH-ты. 
Працавала адашая тэхн. навуч. установа — 
Гомельскае чыг. вучылшча (з 1876). У 
1914/15 навуч. г. у 15 сярэдшх спец. навуч. 
установах займалася 1,4 тыс. навучэнцау. У 
1917 было 10 с.-г. навуч. устаноу. Сетка ся-
рэдшх спец. навуч. устаноу актыуна пачала 
разв!вацца у 1920-я г. Адчынены тэхшкумы: 
Biue6cKi механжа-буд., MiHCKi арх.-буд., 
Полацк-i лясны, мшсшя гщратэхшкум i nani-
тэхшкум, Магшеусю культ.-асветны, Ар-
шансю чыг. i шш. У 1930 на Беларуа праца-
Bani 58 сярэдшх спец. навуч. устаноу (11,2 
тыс. навучэнцау). У гады Вял. Айч. вайны 
амапь усе яны разбураны. У 1945/46 навуч. 
г. працаваш 94 тэхшкумы i вучылпичы (26,2 

Т а б л i ц а 2 
Устиновы, яюя забяспечваюць атрыманне прафесШна-тэхшчнай адукацьн 

(на пачатак навуч. года) 

Колькасць 
навуч. устаноу 

У ix вучняу, 
тыс. 

Прынята 
вучняу, тыс. 

Падрыхтавана 
(выпушчана) 

квал1ф!каваных 
рабочых, тыс. 

1995/96 252 130,1 55,2 59,2 
2000/01 248 137,7 60,8 54,7 
2003/04 242 125,4 52,6 56,9 
у т.л. 
дзенныя пра-
феайна-тэхн. наву-
чапьныя установы 227 122,6 50,3 54,1 
у ix: 
аддзяленш на 
аснове агульнаба-

адцзяленн1 на 
аснове агульнай 
сярэдняй адукацьн 

200 

139 

96,8 

25,8 

30,7 

19,6 

35,9 

18,3 

Т а б л i ц а 3 
Установы, яюя забяспечваюць атрыманне сярэдняй спецыяльнай адукацьп 

(на пачатак навуч. года) 

1995/96 2000/01 2003/04 
Колькасць навучальных устаноу: 149 156 204 

дзяржауных 146 149 191 
прыватных 3 7 13 

Колькасць навучэнцау — усяго, тыс. чал. 122,4 150,3 162,3 
у т.л. у навуч. установах: 

дзяржауных 121,6 144,8 145,5 
з ix навучалася на аддзяленнях: 

ДЗбННЫХ 96,8 110,0 111,6 
завочных 23,3 33,4 32,0 
прыватных 0,8 5,5 16,8 

На 10 000 насельнщтва прыпадала навучэнцау 120 150 165 
Колькасць штатных выкладчыкау, чал. 8603 9807 10 718 

тыс. навучэнцау). У 1960-я г. для падрых-
тоую спецыялютау с.-г. вытв-сщ створаш 
новы тып сярэдняй спец. навуч. установы — 
саугас-тэхшкум (у 1975 ix было 12, у 1990— 
18). Для падрыхтоую спецыял1стау па новых 
гашнах вытв-сщ адкрыты тэхшкумы: Нава-
полацм нафтавы (цяпер Наваполацю поив-
тэхшчны тэхшкум), CajiiropcKi горна-хши-
ны, MarwfiycKi i Гродзенсю х1мжа-тэхмма-
пчныя, MiHCKi радыётэхшчны (зараз Мшаш 
вышэйшы радыётэхшчны каледж) i шш. 

У 1994/95 навуч. г. на Benapyci пра-
цавала 149 навуч. устаноу, яюя забао-
печваш атрыманне сярэдняй спец. аду-
кацьп (122,4 тыс. навучэнцау); на 10 ООО 
чал. прыпадала 120 навучэнцау (га. 
табл. 3). Bbmi уведзены новыя спецн-
яльнасщ па пpaдпpымaльнiцкaй дэе*-
насщ (камерцыйная дзейнасць, марав-
тынг, менеджмент, аргашзацыя работы 
фермерскай гаспадари i шш., гл. табл.). 
У 2003/04 навуч. г. сетка сярэдшх спех, 
навуч. устаноу уключае 191 дзярж. 
(145,5 тыс. навучэнцау) i 13 недзярж. 
(гл. табл. 3) навуч. устаноу (16,8 тыс. 
навучэнцау). Забяспечанасць навучэн-
цау сярэдшх спец. навуч. устаноу мес-
цам1 у щтэрнатах складае 85,0%. У ся-
рэдшх спец. навуч. установах атрымаь 
ваюць прафес. падрыхтоуку каля 900 
швалщау. Удасканаленне Ыстэмы ся-
рэдняй спецыяльнай адукацьп CKipaaa-
на на забеспячэнне штэграцьп з вышэ*-
шай i прафес.-тэхн. адукацыяй, атры-
манне BbinycKHiKaMi сярэдшх спец. на-
вуч. устаноу вышэйшай адукацьп па 
скарочаных тэрмшах навучання. Праа-
угледжана далейшае развщцё ceTKi вы-
шэйшых каледжау, а таксама развйщЕ 
сярэдняй спец. адукацьн у рамках ВНУ. 

ВЫШЭЙШАЯ АДУКАЦЫЯ. У часы 
BKJ1 вышэйшую адукацыю атрымл1вая! f 
Вшенскай акадэмп, Ягелонсюм (Кракаускм) 
ун-це i замежных ун-тах. Першая вышэйиии 
навуч. установа на тэр. Беларуа — Гродае»-
ская мед. акадэм1я (1775—81), якая дала па-
чатак развщцю мед. адукацьп на Беларуа. У 
1812—20 дзейшчала Полацкая eзyiцкaя ака-
дэм1я. У 1848—64, 1919—25 працавау Горн-
Горацю земляробчы iH-т — першая у Раей 
вышэйшая агранам1чная навуч. установа. У 
1911 у В1цебску створана аддзяленне Мао-
коускага археал. iH-та (з 1918 Вщебсю архс-
ал. iH-т, юнавау да 1923). У 1910 заснаваяы 
Biue6cKi (з 1995 Вщебсю ун-т), у 1913 Mari-
леусю (з 1997 Маплеусю ун-т), настаушцкй 
iH-ты, пераутвораныя у 1918 у пед. iH-ты. У 
1920 засн. Бел. полпэхн. iH-т (з 1991 Бел. по-
лпэхн. акадэм1я, з 2002 Бел. нац. тэхн. ун-т). 
У 1921 у MiHCKy засн. БДУ. У 1922 засн. 
Бел. iH-т сельскай гаспадарю, яю у 1925 да-
лучаны да Горы-Горацкага земляробчага 
iH-та, i створана Бел. с.-г. акадэм1я. У 1920— 
30-я г. адчынены Вщебсю вет. iH-т (1924; з 
1994 Вщебская акадэм1я ветэрынарнай ме-
дыцыны), лесатэхн. iH-т у Гомел1 (1930; з 
1945 у MiHCKy; з 1961 Бел. тэхнал. iH - r , з 
1993 Бел. тэхнал. ун-т), мшеюя энергетыч-
ны, х1мжа-тэхналапчны, будаушчы (1930), 
харч, прам-сщ, тарфяны (1931) iH-ты, яюя у 
1933 увайаш у склад Бел. поллэхн. iH-та, 
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MiHCKi мед. ш-т (1930; з 2002 Бел. мед. ун-т), 
MiHCKi пед. ш-т (1931; з 1993 Бел. пед. ун-т), 
Бел. кансерваторыя (1932; з 1992 Бел. акадэ-
м1я музыю), Гомельсю пед. iH-т (1933; з 1988 
Гомельсю ун-т), Вщебсю мед. iH-т (1934; з 
2002 Вщебсю мед. ун-т), Бел. iH-т ф|з. куль-
туры (1937; з 1993 Акадчм1я ф13. выхавання i 
спорту)i шш, 

У 1932 на Беларуа был1 32 ВНУ (10,1 
тыс. студэнтау), у т.л. 9 тэхн. ВНУ; дзейш-
чау 51 рабфак. У 1940/41 навуч. г. працавапа 
25 ВНУ (21,5 тыс. студэнтау). На 10 тыс. на-
сельнщтва прыпадаш 24 студэнты. У гады 
Вял. Айч. вайны ВНУ Беларуа спынш ра-
боту. У 1944/45 навуч. г. працаваш 12 ВНУ 
(5,1 тыс. студэнтау), у 1945/46 — 24 (12,8 
тыс. студэнтау). Створаны Гродзенсю пед. 
iH-т (1944, з 1978 Гродзенсю ун-т), Бел. тэат-
ральны iH-т (з 1945; з 1953 тэатральна-мас-
тацк1 iH-т, з 1991 Бел. акадэм1я мастацгвау), 
MiHCKi пед. iH-т замежных моу (1948; з 1993 
MiHCKi лшгвютычны ун-т), Брэсцк1 пед. iH-т 
(1950; з 1995 Брэсцю ун-т), Гродзенск! с.-г. 
iH-т (1951; з 1997 Гродзенсю агр. ун-т), Бел. 
iH-т шжынерау чыг. транспарту (1953; Го-
мель; з 1993 Бел. ун-т транспарту), Бел. iH-т 
мехашзацьп сельскай гаспадарю (1954; з 
1992 Бел. агр. тэхн. ун-т), MiHCKi радыётэхн. 
iH-т (1964; з 1993 Бел. ун-т шфарматыю i ра-
дыёэлектронш), Вщебсю тэхнап. iH-т лёгкай 
прам-сщ (1965; з 1995 Вщебсю тэхнал. 
ун-т), Наваполацю полпэхн. iH-т (1974; з 
1993 Полацю ун-т) i iHm. У 1975 на базе ф-та 
бiблiятэкaзнaycтвa i б1бл!яграфп Мшскага 
пед. iH-та i ф-та культ.-асв. работы Бел. тэатр-
маст. iH-та засн. MiHCKi iH-т культуры (з 
1993 Бел. ун-т культуры). 

У 1995/96 навуч. г. навуч. i навук. ра-
боту па 200 спецыяльнасцях праводзш 
39 дзярж. ВНУ (ун-тау, акадэмш, ш-тау, 
вышэйшых каледжау), у як-ix навучала-
ся 174,2 тыс. студэнтау, i 20 недзярж. 
ВНУ — 23,2 тыс. студэнтау (гл. табл. 
4). Вядзецца падрыхтоука спецыялютау 
па новых спецыяльнасцях: клаЫчныя 
мовы i л-ра (лац., грэч ), японская i Ki-
тайская мовы, камерц. дзейнасць на 
рынку таварау i паслуг, метралопя, 
перспектыуныя KipyHKi ncixanorii (па-
ли-. пахалопя, этнапахалопя i iHui.), 
стандартызацыя i сертыфжацыя, тэхна-
лопя i пал1граф. вытв-сць i iHui. Рэфар-
маванне вышэйшай школы щзе у юрун-
ку паступовага пераходу да шматузроу-
невай с!стэмы вышэйшай адукацьи: 1-ы 
узровень — падрыхтоука спецыялютау 
з вышэйшай адукацыяй (4—5 гадоу), 
2-i — паглыбленая падрыхтоука (1—2 
гады). Першы узровень прадугледжвае 
магчымасць атрымання адначасова з 
вышэйшай адукацыяй акад. ступеш ба-
калаура; друп — паглыбленую падрых-
тоуку спецыялютау у канкрэтным Ki-
рунку прафес. дзейнасщ i атрыманне 
пры дадатковым навучанш акад. ступе-
Hi мапстра. Вядзецца распрацоука 
стандартау адукацьи, як1я з 'яуляюцца 
базай для атэстацьи i акрэдытацьп на-
вуч. устаноу, статуса дыплома аб аду-
кацьи, яго экв1валентнасщ за межам1 

B e n a p y c K i дзяржауны ун1версггэт. Гапоуны 
корпус. 

Беларус1. Вядучая навук. установа Бе-
napyci па пс1хал.-пед. i сацыяльна-эка-
нам. даследаваннях — Нацыянальны 
iHCTbiTyT адукацьи, на базе якога з мэ-
тай каардынацьи навук. даследаванняу 
створаны Каардынацыйны савет па на-
вук. даследаваннях у сферы адукацьи 
(1993). 

У 2003 атрыманне вышэйшай адука-
цьи забяспечваш 43 ВНУ дзярж. формы 
уласнасщ (279,2 тыс. студэнтау) i 16 
ВНУ недзярж. формы уласнасщ (58,6 
тыс. студэнтау; на 10 000 насельнщтва 
прыпадал1 343 студэнты). 3 43 дзярж. 
ВНУ 28 з 'яуляюцца ун-TaMi, 8 — ака-
дэм1ям*, 2 — iH-TaMi, 5 — вышэйшьнщ 
каледжам1. 

Новая структура вышэйшай адукацьи 
замацоуваецца у cicr3Me ступеней, уклю-
чаючы бакалаурыят i мапстратуру. Пры 
гэтым захоуваецца Ыстэма падрыхтоук; 
спецыялютау з вышэйшай адукацыяй. 
Разв1ваюцца 1нтзнс1уныя метады наву-
чання, с1стэма рэйтынгавай ацэнк1 i 
атэстацьп студэнтау, заснаваныя на вы-
карыстанн( 1нфарм. тэхналопй, дыстан-
цыйнага навучання. Пераход да 12-га-
довай поунай сярэдняй адукацьи ства-
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рае перадумовы паступовага пераходу 
да 2-ступеньчатай вышэйшай адукацьп, 
дзе 1-я ступень будзе мець 4-гадовы 
тэрм1н навучання на базе 12-гадовай 
школы (сёння 11 школьных плюс 5 га-
доу вышэйшай школы, заутра — 12 
школьных плюс 4 гады вышэйшай 
школы). Гэта адпавядае плануемаму 
пераходу еурапейскай вышэйшай шко-
лы да 4-гадовай вышэйшай адукацьи да 
2008—2010 на базе 12—13-гадовай 
школы. 

1нтэграцыя вышэйшай адукацьи з 
фундаментальнай i прикладной наву-
кай, стварэнне адзшай 1нфарм. прасто-
ры адукацьи i навук1 забяспечваюць да-
лейшае развщцё н.-д. дзейнасщ у ВНУ, 
яе арыентацыю на эканам. i сац. пра-
грэс, укараненне найноушых 1нфарм. 
тэхналог1й. Прадугледжана далейшае 
развщцё cicraMbi падрыхтоук! навуко-
вых i навук.-пед. кадрау: школа — 
ВНУ — мапстратура — acnipaHTypa — 
дактарантура, укараненне новых форм 
конкурснага фшансавання н.-д. работы 
студэнтау, acnipaHTay i дактарантау. 

Jlim:. Нарысы ricropbii народнай асветы i 
педагаг1чнай думм у Benapyci. Мн., 1968; 
Антология педагогической мысли Белорус-
ской ССР. Мн., 1986; На пути к реформе 
школы: структура и содержание образова-
ния. Мн., 1997; С н а п к о у с к а я СВ. 
Ля вытокау нацыянальнай педагопю. Мн., 
1995; С н а п к о у с к а я СВ. Адукацый-
ная папггыка i школа на Беларуа у канцы 
XIX — пач. XX ст. Мн., 1998; Л а т ы ш 
М.И. Образование на рубеже веков. 2 изд. 
Мн., 2000; К а б у ш В Т. Гуманистическая 
воспитательная система: теория и практика. 
Мн., 2001; Основные положения теории про-
фессионального образования. Мн., 2003. 

В. У. Чэчат. 

Т а б л i ц а 4 
Установы, як1я забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацьп 

(на пачатак навуч. года) 

1995/96 2000/01 2003/04 
Колькасць навучальных устаноу — усяго 59 57 59 

дзяржауных 39 43 43 
прыватных 20 14 16 

Колькасць студэнтау — усяго, тыс. чалавек 197,4 281,7 337,8 
у т.л. у навуч. установах: 

дзяржауных 174,2 245,1 279,2 
з ix навучаюцца на аддзяленнях: 

дзённых 115,6 153,9 164,7 
завочных 56,5 88,9 112,7 
прыватных 23,2 36,6 58,6 

На 10 000 насельнщтва прыпадала студэнтау 194 282 343 
у т.л. у дзяржауных навуч. установах 171 245 283 
Колькасць прафесарска-выкладчыцкага персанапу 
(штатны персанап) 17,0 20,4 22,4 

14. Зак. 295. 
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