
Вы стаў ка ад кры ла ся ў 

На цы я наль най біб лі я тэ цы 

Бе ла ру сі. Гэ та су мес ны пра-

ект Мі ніс тэр ства аду ка цыі, 

кам па ніі МТС і дзі ця ча га 

фон ду ААН ЮНІ СЕФ.

«Су свет ін тэр нэ ту» ўяў ляе 

са бой шэсць ін тэр ак тыў ных 

зон. Яны пры све ча ны гіс то рыі 

ін тэр нэ ту, пра ві лам па во дзін 

у се ці ве, бяс печ на му кан тэн-

ту і аба ро не аса біс тай ін фар-

ма цыі. У гуль ня вой фор ме 

дзе ці ванд ру юць ад пла не ты 

да пла не ты і ву чац ца ка рыс-

тац ца ан ты ві рус ны мі пра гра-

ма мі, ге не ра ваць на дзей ныя 

па ро лі; да вед ва юц ца, як пра-

віль на кан так та ваць у ін тэр-

нэ це, у тым лі ку з не зна ё мы мі 

людзь мі, якую ін фар ма цыю 

аб са бе мож на па кі даць, 

а якую нель га раз мя шчаць у 

са цы яль ных сет ках.

ПЛА НЕ ТА КА НЕК ТЫ-

КУС. Ат мас фе ра — су пер-

ад кры тая і та ва рыс кая. 

На сель ні кі — усе жы ха ры 

Га лак ты кі. Пры зна чэн не — 

уста на віць кан такт і аб мя-

няц ца ін фар ма цы яй.

ПЛА НЕ ТА ІК СО ІД. Ні ко лі 

не ве да еш, што мо жа зда-

рыц ца. На сель ні кі — мон-

стры, якія пры кід ва юц ца 

сяб ра мі, і сяб ры, якія пе ра-

тва ра юц ца ў мон страў. Мэ-

та — ад роз ніць мон страў ад 

сяб роў.

ПЛА НЕ ТА ШЫФ РА ВА-

ТАР. Стро га за сак рэ ча ны 

аб' ект. Хто на сель ні кі — да-

ве да еш ся, толь кі ка лі тра піш 

на яе. Мэ та — па да браць і 

за пом ніць код до сту пу.

У кан цы кас міч най ванд-

роў кі дзя цей ча кае кі бер тэст.

— Сён ня вір ту аль ная пра-

сто ра ста но віц ца ўсё больш 

«рэ аль най». Асаб лі ва яр ка 

гэ та пра яў ля ец ца ся род дзя-

цей і пад лет каў, якія воль ны 

час усё час цей пра вод зяць 

у ін тэр нэ це і ад да юць пе ра-

ва гу не жы вым ста сун кам, 

а аб ме ну па ве дам лен ня мі ў 

са цы яль ных сет ках, — кан-

ста туе ды рэк тар га лоў на га 

ін фар ма цый на-ана лі тыч-

на га цэнт ра Мі на ду ка цыі 

Па вел ЛІС. — Ва ўмо вах 

усё пра ні каль на га пра цэ су 

ліч ба вай транс фар ма цыі 

не маг чы ма і бес сэн соў на 

па ста ян на кант ра ля ваць 

па во дзі ны дзя цей у се ці ве, 

але ў на шых сі лах зра біць 

іх зна хо джан не ў ін тэр нэ це 

больш бяс печ ным з да па мо-

гай не на вяз лі вых аду ка цый-

ных пра ек таў. Ін тэр ак тыў ная 

вы стаў ка «Су свет ін тэр нэ ту» 

да зва ляе да нес ці да хлоп цаў 

і дзяў чат ба за выя прын цы пы 

бяс печ ных па во дзі н у ін тэр-

нэ це ў ці ка вай і да ступ най 

гуль ня вой фор ме.

— МТС — кам па нія, дру-

жа люб ная дзе цям. Вы стаў ка 

«Су свет ін тэр нэ ту» — гэ та 

пра цяг пра ек та «Дзе ці ў ін-

тэр нэ це», які мы рэа лі зу ем 

ужо больш за пяць га доў. 

Для нас тэ ма бяс печ на га 

ін тэр нэ ту для дзя цей — 

стра тэ гіч на важ ная, — пад-

крэс лі вае ге не раль ны 

ды рэк тар МТС Ула дзі мір 

КАР ПО ВІЧ. — Мы хо чам, 

каб су час ны свет іна ва цый 

і тэх на ло гій быў да ступ-

ным, але, са мае га лоў нае, 

бяс печ ным для школь ні каў 

і мо ла дзі. Дзя ку ю чы су пра-

цоў ніц тву з Мі ніс тэр ствам 

аду ка цыі і ЮНІ СЕФ бу дзем 

імк нуц ца да па ма гаць дзе-

цям вы ка рыс тоў ваць су час-

ныя тэх на ло гіі пра віль на і з 

ка рыс цю, ума цоў ваць ве ды 

ма ла до га па ка лен ня ў га лі-

не кі бер бяс пе кі, пра ца ваць з 

тэ май кі бер бу лін га, ву чыць 

сет ка ва му эты ке ту. Упэў-

не ны, што, аб' яд наў шы на-

шы на ма ган ні, мы змо жам 

зра біць су час ны свет больш 

бяс печ ным для на шых дзя-

цей.

«Як па ка за ла апош няе 

да сле да ван не ЮНІ СЕФ, у 

Бе ла ру сі час цей за ўсё з бу-

лін гам у ін тэр нэ це су ты ка-

юц ца пад лет кі 13—17 га доў. 

Ін тэр ак тыў ная вы стаў ка, 

якую мы за пус ка ем, да па-

мо жа ім ра за брац ца ў тым, 

як пра віль на па во дзіць ся-

бе ў той ці ін шай скла да най 

сі ту а цыі, і бу дзе са дзей ні-

чаць зні жэн ню ўзроў ню кі-

бергвал ту», — пад крэс ліў 

прад стаў нік Дзі ця ча га 

фон ду ААН ЮНІ СЕФ у Бе-

ла ру сі док тар Ра шэд Мус-

та фа СА РВАР.

Ар га ні за та ры збі ра юц ца 

ў рам ках вы стаў кі пра вес-

ці апы тан не дзя цей на тэ му 

кі бер бу лін гу. Атры ма ныя 

да ныя да па мо гуць аца ніць 

сі ту а цыю, а ў бу ду чы ні ста-

нуць пад мур кам для роз ных 

ме ра пры ем стваў, на кі ра ва-

ных на па вы шэн не бяс пе кі 

дзя цей у кі берп рас то ры.

На ве даць вы стаў ку «Су-

свет ін тэр нэ ту» ў На цы я-

наль най біб лі я тэ цы змо-

гуць бяс плат на ўсе ах вот-

ныя: дзе ці, баць кі і пе да го гі. 

Для гэ та га трэ ба за рэ гіст-

ра вац ца на сай це пра ек та 

http://detіvіnternete.by/ Рэ-

гіст ра цыя пачалася 10 ве-

рас ня. Ары ен ці ро вач ны час 

пра вя дзен ня ін тэр ак тыў най 

эк скур сіі скла дае ад ну га дзі-

ну. Дак лад на вя до ма, што 

вы стаў ка бу дзе пра ца ваць 

у На цы я наль най біб лі я тэ цы 

да кан ца каст рыч ні ка, але 

час яе ра бо ты мо жа па доў-

жыц ца. Усё бу дзе за ле жаць 

ад та го, на коль кі пра ек там 

за ці ка вяц ца дзе ці, баць-

кі, пе да го гі і гра мад скасць. 

За тым яна ад пра віц ца ў аб-

лас ныя цэнт ры Бе ла ру сі. 

Мяр ку ец ца, што за 2019 год 

вы стаў ка «Су свет ін тэр нэ-

ту» на ве дае ўсе аб лас ныя 

цэнт ры кра і ны
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Ма тэ ры я лы пад рых та ва ла На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Пад рых тоў ка па пя ці но вых 

спе цы яль нас цях рас па ча ла-

ся ў бя гу чым на ву чаль ным 

го дзе ва ўста но вах ся рэд няй 

спе цы яль най і пра фе сій на-

тэх ніч най аду ка цыі.

Так, на ўзроў ні ся рэд няй спе цы-

яль най аду ка цыі ў Ма ла дзе чан скім 

дзяр жаў ным по лі тэх ніч ным ка ле-

джы ста лі рых та ваць спе цы я ліс-

таў па за хоў ван ні і пе ра пра цоў цы 

збож жа. Як рас ка за ла на чаль нік 

цэнт ра на ву ко ва-ме та дыч на-

га за бес пя чэн ня пра фе сій най 

аду ка цыі Рэс пуб лі кан ска га ін-

сты ту та пра фе сій най аду ка цыі 

Аляк санд ра ПЯТ РО ВА, увя дзен-

не гэ тай спе цы яль нас ці бы ло іні-

цы я ва нае ар га ні за цы я мі ка мі тэ та 

хле ба пра дук таў Мін сель гас хар ча. 

Вы пуск ні кі да дзе най спе цы яль нас-

ці бу дуць экс плу а та ваць вы со ка-

тэх на ла гіч нае аб ста ля ван не, якім 

асна шча юц ца су час ныя прад пры-

ем ствы.

— У 2014 го дзе Бе ла русь ста-

ла 68-м чле нам між на род най ар-

га ні за цыі WorldSkіlls Іnternatіonal. 

Асноў най яе за да чай з'яў ля ец ца 

правядзенне між на род ных кон-

кур саў пра фе сій на га май стэр ства. 

Пры ма ю чы ўдзел у чэм пі я на тах, 

на ша ка ман да не толь кі на бы вае 

но выя ве ды пра змест пра фе сій-

ных стан дар таў, але і вы ву чае кам-

пе тэн цыі, якія па куль ад сут ні ча юць 

у на шых уста но вах аду ка цыі, — 

пад крэс лі вае Аляк санд ра Пят ро-

ва. — Так, пас ля ана лі зу змес ту 

кам пе тэн цыі «Ві зу аль ны мер чан-

дай зінг», якую прад стаў ля юць на 

чэм пі я на це ўдзель ні кі з роз ных 

кра ін, мы ра зам з ула даль ні ка мі 

ганд лё вых аб' ек таў рас пра ца ва лі 

аду ка цый ную пра гра му для пад-

рых тоў кі спе цы я ліс таў, здоль ных 

рас пра ца ваць ві зу аль ную кан цэп-

цыю ма га зі на, са ло на ці ін ша га 

аб' ек та, якая б за ваб лі ва ла па куп-

ні коў і ра бі ла пра цэс куп лі мак сі-

маль на кам форт ным. Пры чым яны 

па він ны ахоп лі ваць увесь пра цэс: 

ад ства рэн ня эс кі за да рэа лі за цыі 

кан цэп цыі. Пры рас пра цоў цы но-

вай спе цы яль нас ці ўліч ваў ся во-

пыт пад рых тоў кі па ана ла гіч ных 

спе цы яль нас цях у за меж ных ка-

ле джах. У ве рас ні спе цы я ліс таў 

па ві зу аль ным мер чан дай зін гу 

па ча лі рых та ваць у Мін скім дзяр-

жаў ным пра фе сій на-тэх ніч ным ка-

ле джы дэ ка ра тыў на-пры клад но га 

мас тац тва імя М. Ке дыш кі. Ка лі 

мы ад чу ем по пыт з бо ку за каз чы-

каў кад раў, то бу дзем па шы раць 

«геа гра фію» но вай спе цы яль нас ці, 

ука ра ня ю чы яе і ў ін шых уста но вах 

пра фе сій най аду ка цыі.

Пры кла дам па спя хо ва га су пра-

цоў ніц тва сіс тэ мы аду ка цыі, вы-

твор ча га сек та ра і біз не су ста ла 

з'яў лен не ў на ву чаль ных уста но-

вах пра фе сіі «ман таж нік кар кас на-

аб шы вач ных кан струк цый су хо га 

бу даў ніц тва». Пры рас пра цоў цы 

пра гра мы ўліч ва лі ся па тра ба ван-

ні ў кам пе тэн цыі «Су хое бу даў ніц-

тва» WorldSkіlls Іnternatіonal. Вя лі-

кую да па мо гу ў яе рас пра цоў цы і 

пад рых тоў цы май строў вы твор ча-

га на ву чан ня і вы клад чы каў ака-

за лі спе цы я ліс ты кам па ній Knauf 

і «Белгіпс». Ад па вед ных спе цы-

я ліс таў ця пер рых ту юць на ба зе 

Мінскага дзяр жаў на га ПТК бу-

даў ніц тва, Мінскага дзяр жаў на га 

пра фе сій на га лі цэя № 7 і Мінск ага 

пра фе сій на га лі цэя № 12.

Уда ла прай шоў сё ле та пры ём 

па та кіх но вых спе цы яль нас цях, 

як «са цы яль ная ра бо та» ў Мін скім 

дзяр жаў ным ка ле джы сфе ры аб-

слу гоў ван ня і «ахо ва на ва коль на га 

ася род дзя і ра цы я наль нае вы ка-

ры стан не пры род ных рэ сур саў» у 

На ва груд скім дзяр жаў ным аграр-

ным ка ле джы. Уво гу ле на но выя 

спе цы яль нас ці абі ту ры ен ты, як 

пра ві ла, па сту па юць вель мі ах вот-

на, дзя ку ю чы вя лі кай пі яр-кам па-

ніі, якую пра вод зяць на ву чаль ныя 

ўста но вы і СМІ.

Сён ня раз гля да ец ца маг чы-

масць па ўклю чэн ні ў пе ра лік пра-

фе сій най аду ка цыі спе цы яль нас-

цяў, звя за ных з экс плу а та цы яй 

пра мыс ло вых ро ба таў, ады тыў-

ны мі тэх на ло гі я мі, вы твор час цю 

і аб слу гоў ван нем элект ра ма бі-

ляў, вы ка ры стан нем су час ных 

да рож ных па крыц цяў і ін шых. 

«Мы імк нём ся да та го, каб у ней-

кай ме ры апя рэдж ваць эка на-

міч ны сек тар, каб не бы ло збо яў 

пры кам плек та ван ні ка лек ты ваў 

спе цы я ліс та мі, якія б хут ка адап-

та ва лі ся да су час най вы твор час-

ці», — пад крэс лі вае Аляк санд ра 

Пят ро ва.

На прык лад, спе цы яль насць 

«ме хат ро ні ка» бы ла ўве дзе на на 

апя рэ джан не. Па сва ёй сут нас ці 

гэ та да стат ко ва скла да ная пра-

фе сія, якая аб' яд ноў вае ве дан не 

ме ха ні кі, элект ро ні кі, гід раў лі кі і 

пнеў ма ты кі ў аб слу гоў ван ні вы со-

ка тэх на ла гіч на га аб ста ля ван ня. 

Та кія спе цы я ліс ты сён ня вост ра 

за па тра ба ва ныя ў ма шы на бу да-

ван ні, ра дыё тэх ні цы, хар чо вай 

пра мыс ло вас ці. З улі кам паў сюд-

на га ўка ра нен ня ў вы твор часць 

ме хат рон ных сіс тэм гэ та пра фе-

сія па тра буе да лей ша га раз віц ця 

і ўдас ка на лен ня.

У Мін скім дзяр жаў ным аў та ме-

ха ніч ным ка ле джы імя ака дэ мі ка 

М. Вы соц ка га ў каст рыч ні ку ад-

кры ец ца ву чэб ная ла ба ра то рыя па 

вы ву чэн ні бу до вы элект ра ма бі ляў. 

Яшчэ ў 2014 го дзе ў ка ле джы быў 

ство ра ны рэ сурс ны цэнтр па на-

прам ку «тэх ніч ная экс плу а та цыя і 

аў та сэр віс», які ўклю чае пяць на-

ву чаль ных аб' ек таў: ка бі нет для 

тэ а рэ тыч на га на ву чан ня і прак-

тыч ныя ла ба ра то рыі.

— Сам элект ра ма біль у па-

доў жным раз рэ зе ў нас ужо ёсць, 

а тэх ні кі для яго вы ву чэн ня не ха-

па ла, — кан ста туе ды рэк тар ка-

ле джа Ва ле рый КІ РЫ ЛЕН КА. — 

Ад нак ужо ў каст рыч ні ку ў ка ледж 

пры бу дзе ад па вед нае аб ста ля ван-

не, якім аснас цяць на ву чаль ную 

ла ба ра то рыю.

Так са ма ў пла нах кі раў ніц тва 

ка ле джа па леп шыць ма тэ ры яль-

на-тэх ніч ную ба зу для вы ву чэн ня 

бу до вы, экс плу а та цыі і ра мон ту 

гру за вых аў та ма бі ляў.

— З гэ тай мэ тай мы па ча лі 

су пра цоў ні чаць з рэ зі дэн та мі ін-

дуст ры яль на га пар ка «Вя лі кі ка-

мень», — ка жа Ва ле рый Кі ры лен-

ка. — У пры ват нас ці, з кам па ні яй 

Weіchaі, якая ў ліс та па дзе мае 

на мер ад крыць у пар ку за вод па 

вы твор час ці ды зель ных ру ха ві коў. 

У са ка ві ку па між Рэс пуб лі кан скім 

ін сты ту там пра фе сій най аду ка цыі 

і Weіchaі бы ло пад пі са на па гад нен-

не аб ства рэн ні ву чэб на га цэнт ра 

на ба зе на ша га ка ле джа. Цэнтр 

бу дзе ўкам плек та ва ны су час ным 

аб ста ля ван нем, ву чэб ны мі на-

гляд ны мі да па мож ні ка мі і ўзо ра мі 

ру ха ві коў, якія ад па вя да юць эка-

стан дар там Еў ра-5 і Еў ра-6. Пла-

ну ем, што ён ад кры ец ца так са ма 

ў ліс та па дзе.

Ця пер у ка ле джы атрым лі ва юць 

пра фе сію на дзён най і за воч най 

фор ме ка ля 1700 на ву чэн цаў. Што 

ці ка ва: боль шасць з іх не раз гля дае 

атры ман не ся рэд няй спе цы яль най 

аду ка цыі толь кі як пра меж ка вую 

сту пень да атры ман ня вы шэй шай. 

Так, пра цяг ва юць на ву чан не ў вы-

шэй шай шко ле 40 % вы пуск ні коў 

ка ле джа. Ва ле рый Кі ры лен ка пад-

крэс лі вае: «Гэ та не азна чае, што 

ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі 

не да стат ко ва для та го, каб па спя-

хо ва пра ца ваць і бу да ваць кар' е ру. 

Вы шэй шая аду ка цыя за ста ец ца 

спра вай аса біс та га вы ба ру, а не 

не аб ход нас цю. Я ве даю, што са-

праўд ныя май стры мо гуць сва і мі 

ру ка мі за ра біць на ват больш, чым 

ула даль ні кі дып ло маў аб вы шэй-

шай аду ка цыі. Не толь кі мо гуць, 

але і за раб ля юць».

Кам пе тэн цыя «Аў та ма біль ныя тэх на ло гіі» на рэс пуб лі кан скім кон кур се 
пра фе сій на га май стэр ства WorldSkіlls Belarus 2018.

ВІ ЗУ АЛЬ НЫ МЕР ЧАН ДАЙ ЗІНГ 
І СУ ХОЕ БУ ДАЎ НІЦ ТВА

Кі бер бяс пе каКі бер бяс пе ка  

Што ха ва ец ца 
за наз ва мі 

но вых пра фе сій?

Кас міч ная ванд роў ка па... ін тэр нэ це
Ін тэр ак тыў ная вы стаў ка «Су свет ін тэр нэ ту» ад кры ла ся ў Мін ску

90 пра цэн таў юных бе ла ру саў ка рыс та юц ца ін тэр-

нэ там, а 70 пра цэн таў з іх за хо дзяць у се ці ва што-

дня. Кі берп рас то ра ста ла не ад'ем най част кай на ша га 

жыц ця. Але ці заў сё ды зна хо джан не дзя цей у су-

свет ным па ву цін ні з'яў ля ец ца бяс печ ным як для іх 

са міх, так і для бліз кіх ім лю дзей? Хто ха ва ец ца па 

той бок эк ра на? Які мі ін та рэ са мі і мэ та мі кі ру ец ца? 

Ін тэр ак тыў ная вы стаў ка для школь ні каў «Су свет ін-

тэр нэ ту» пры му шае пад рас та ю чае па ка лен не пра 

гэ та за ду мац ца...


