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КАБ НЕ СТАЦЬ ЛІШ НІ МІ...
— Ін тэр нэт рэ чаў, аў та ном ныя 

элект ра ма бі лі, дро ны, ро ба ты, ін-

ды ві ду аль ныя ле кі, ство ра ныя на 

пад ста ве ана лі зу ДНК, аль тэр на-

тыў ныя кры ні цы энер гіі, «ра зум-

ныя га ра ды»... Усё гэ та ўжо сён-

няш ні дзень. Ва ўмо вах ліч ба вай 

рэ ва лю цыі ры нак пра цы змя ня ец-

ца кар ды наль на, а мно гія пра фе сіі 

зні ка юць на заў сё ды, — пад крэс лі-

вае Воль га Жук. — Экс пер ты 46-га 

Су свет на га эка на міч на га фо ру му 

ў Да во се ў 2016 го дзе па ве да мі-

лі, што на пра ця гу най блі жэй шых 

дзе ся ці га доў у пят нац ца ці най-

больш раз ві тых кра і нах Еў ро пы 

коль касць ра бо чых змен шыц ца на 

5 міль ё наў. А на дум ку экс пер таў 

Мас коў скай шко лы эка но мі кі, да 

2040 го да ад ад ной трэ ці да па ло-

вы ра бо чых мес цаў у пра мыс ло ва 

раз ві тых кра і нах бу дуць за поў не-

ны кам п'ю тар ны мі пра гра ма мі і ро-

ба ты за ва ны мі ра шэн ня мі.

Чац вёр тая пра мыс ло вая рэ-

ва лю цыя і крэ а тыў ная эка но мі ка 

ўзмац ня юць ня роў насць па між 

людзь мі. Але, на дум ку вя до ма га 

экс пер та Гер ма на Грэ фа, ак ту а лі-

зу юц ца су пя рэч нас ці не па між ба-

га ты мі і бед ны мі, а па між людзь мі 

з вы со ка раз ві ты мі кам пе тэн цы я мі, 

пра фе сі я на ла мі вы со ка га кла са — 

з ад на го бо ку, і ся рэд ні мі спе цы я-

ліс та мі — з дру го га. Пра сцей ка-

жу чы, быць ся рэд нім сту дэн там, 

ся рэд нім вы пуск ні ком, ся рэд нім 

спе цы я ліс там ста но віц ца эка на-

міч на ня вы гад на.

Да та го ж шы ро кае пры мя нен не 

штуч на га ін тэ ле кту і ро ба таў цяг не 

за са бой з'яў лен не но ва га кла са 

лю дзей, якіх на зы ва юць бес ка рыс-

ны мі ці ліш ні мі. Па вод ле да сле да-

ван ня Эры ка Хёрс та, эка на міс та з 

Чы каг ска га ўні вер сі тэ та, 22 міль ё-

ны ма ла дых аме ры кан скіх муж чын 

без вы шэй шай аду ка цыі не пра ца-

ва лі ў 2017 го дзе ні ад на го дня. Пры 

гэ тым 7 міль ё наў бес пра цоў ных на-

ват не ра бі лі спро бы знай сці са бе 

пра цу. Але чым жа яны зай ма юц-

ца? Боль шую част ку свай го ча су 

ба вяць за ві дэа гуль ня мі...

Ёсць пра гно зы, па вод ле якіх 

да 2050 го да ва ўмо вах ро ба ты-

за цыі ра бо чы дзень для лю дзей з 

вы шэй шай аду ка цы яй ска ро ціц ца 

да трох га дзін. І ўзні кае ня прос тае 

пы тан не: чым жа бу дзе за ня ты ча-

ла век у ся рэ дзі не ХХІ ста год дзя? 

Ня ўжо ён цал кам па глы біц ца ў вір-

ту аль ны свет?

«Мяр кую, ад каз на яго ў мно гім 

за ле жыць ад па трэ бы кож на га з 

нас у аса біс тым рос це, у раз віц ці ў 

са бе крэ а тыў нас ці, га тоў нас ці зай-

мац ца раз на пла на вай, ка рыс най, 

твор чай ра бо тай, ства раль най і 

даб ра чын най дзей нас цю, — раз ва-

жае Воль га Жук. — Гэ та са праўд-

ны вы клік і сіс тэ ме аду ка цыі, і ўсім 

нам. Як спра ек та ваць свой асо бас-

ны і кар' ер ны рост ва ўмо вах ня-

вы зна ча нас ці, ка лі пра бу ду чы ню 

яшчэ ма ла што вя до ма? Як уні вер-

сі тэ ту рых та ваць кан ку рэн та здоль-

ных вы пуск ні коў? Не вы пад ко ва 

сён ня спра бу юць сфар му ля ваць 

не толь кі гла баль ныя вы клі кі су-

час на ці, але і ўні вер саль ныя кам-

пе тэн цыі, якія да па мо гуць нам усім 

адап та вац ца да сі ту а цыі, якая імк-

лі ва змя ня ец ца».

БОЛЬШ, 
ЧЫМ ПРОС ТА ВЕ ДЫ

Адзін з вы клі каў — ад сут насць 

ва ўмо вах па ста ян ных змя нен няў 

га то вых ра шэн няў і «рэ цэп таў». 

Па трэб ныя на вы кі — кры тыч нае 

і крэ а тыў нае мыс лен не, умен не 

са ма стой на рас пра цоў ваць но выя 

ме та ды ра шэн ня праб лем (у за-

леж нас ці ад умоў), ве дан не прын-

цы паў і па ды хо даў, якія ля жаць у 

асно ве пры няц ця ра шэн няў. Не 

менш сур' ёз ныя вы клі кі — ліч ба вая 

рэ ва лю цыя і раз мы ван не ме жаў 

па між пра фе сій ны мі га лі на мі. Каб 

ары ен та вац ца ў вя ліз ным ін фар-

ма цый ным све це, трэ ба ва ло даць 

ліч ба вай аду ка ва нас цю. Па тра бу-

юц ца два ўмен ні. Пер шае — ажыц-

цяў ляць по шук ін фар ма цыі, умен-

не яе ана лі за ваць. І дру гое, са мае 

га лоў нае, — умен не вы бу доў ваць 

су вя зі па між зда бы тай ін фар ма-

цы яй і атры ма ны мі ра ней ве да мі 

і ўбу доў ваць но вую ін фар ма цыю 

ў за да чы і праб ле мы, што ўзні ка-

юць. Сён ня каш тоў насць мае не 

фак та ла гіч ная ін фар ма цыя, якую 

лёг ка мож на знай сці ў ін тэр нэ це. 

За па тра ба ва ны мі ста но вяц ца гла-

баль ная да свед ча насць і фун да-

мен таль ная пад рых тоў ка, за сна-

ва ная на на ву ко вых тэ а рэ тыч ных 

кам па не нтах. Яны за бяс печ ва юць 

ра зу мен не прын цы паў улад ка ван-

ня і ўза е ма дзе ян ня па між пры ро-

дай і ча ла ве кам, гра мад ствам і 

эка но мі кай, та му спе цы я ліс там 

па тра бу юц ца на вы кі між га лі но вай 

ка му ні ка цыі, ра бо ты ў між дыс цып-

лі нар ных ка ман дах, у пра ект най 

дзей нас ці на сты ку га лін.

Дык якім жа чы нам мож на спра-

ек та ваць свой улас ны аду ка цый ны 

марш рут, каб за бяс пе чыць раз віц-

цё ў са бе кам пе тэн цый ХХІ ста-

год дзя?

— Кам пе тэн цыі — гэ та больш, 

чым прос та ве ды і ўмен ні, — тлу-

ма чыць Воль га Жук. — Гэ та ўмен-

ні і ве ды плюс псі ха са цы яль ныя 

асо бас ныя якас ці, звя за ныя з ад-

каз нас цю за тое, што мы ве да ем і 

ўме ем пры мя няць на прак ты цы.

Іс ну юць роз ныя пе ра лі кі ўні вер-

саль ных кам пе тэн цый, не аб ход ныя 

тым, хто хо ча за ста вац ца ў ХХІ ста-

год дзі ў трэн дзе (больш ла ка ніч ныя 

і, на ад ва рот, мак сі маль на па шы ра-

ныя). На прык лад, пе ра лік, сфар мі-

ра ва ны на Да вос кім эка на міч ным 

фо ру ме, уклю чае 10 пунк таў: умен-

не вы ра шаць комп лекс ныя за да-

чы, кры тыч нае мыс лен не, крэ а тыў-

насць, умен не кі ра ваць ча ла ве чы-

мі рэ сур самі, уза е ма дзей ні чаць з 

ін шы мі людзь мі, эма цы я наль ны 

ін тэ лект, ад каз насць за пры няц це 

ра шэн няў, ары ен та цыю на сфе ру 

па слуг, умен не вес ці пе ра га во ры, 

ака дэ міч ную гнут касць.

На дум ку аме ры кан скіх экс пер-

таў, на пер шае мес ца вы хо дзяць 

ка му ні ка тыў ныя здоль нас ці, на-

вы кі вы ра шэн ня праб лем, умен не 

пра ца ваць у ка ман дзе, за ха ван не 

кар па ра цый най эты кі, лі дар скія 

якас ці, іні цы я тыў насць, ана лі тыч-

ныя здоль нас ці, гнут касць і здоль-

насць адап та вац ца, на вы кі між аса-

бо вых ста сун каў, тэх ніч ныя на вы кі, 

на вы кі стра тэ гіч на га пла на ван ня, 

крэ а тыў насць і прад пры маль ніц кія 

здоль нас ці.

А ШТО Ў ДЭ ФІ ЦЫ ЦЕ?
Воль га Жук па ве да мі ла, што во-

сем бе ла рус кіх уста ноў вы шэй шай 

аду ка цыі з'яў ля юц ца ўдзель ні камі 

між на род на га пра ек та «Са дзей-

ні чан не раз віц цю кам пе тэн цый у 

бе ла рус кай вы шэй шай аду ка цыі» 

ў рам ках пра гра мы Эраз мус+. Ра-

зам з імі ў пра ек це ўдзель ні ча юць 

ВНУ-парт нё ры з Іс па ніі, Літ вы, 

Поль шчы і Фін лян дыі. Экс пер ты з 

гэ тых кра ін сфар му ля ва лі 24 клю-

ча выя кам пе тэн цыі. Акра мя вы-

шэй згаданых пе ра лік уклю чае так-

са ма тайм-ме недж мент (умен не 

эфек тыў на кі ра ваць сва ім ча сам), 

здоль насць прад ба чыць но выя 

праб ле мы, пра ца ваць пад ціс кам 

(стрэ саў стой лі васць), ад кры тасць 

для но вых пра фе сій ных маг чы мас-

цяў, ра зу мен не скла да ных праб-

лем у цэ лым, здоль насць да ступ на 

тлу ма чыць свае ідэі, ма бі лі зоў ваць 

па тэн цы ял ін шых, хут ка на бы ваць 

но выя ве ды, браць пад су мнен не 

іс ну ю чыя ідэі, прэ зен та ваць пра-

дукт, ідэі ці спра ва здчы на пуб лі цы 

і ін шыя.

З каст рыч ні ка 2017-га па сту-

дзень бя гу ча га го да ў на шай краі -

не пра во дзі ла ся комп лекс нае ан-

ке та ван не вы пуск ні коў, вы клад чы-

каў уні вер сі тэ таў і ра бо та даў цаў. 

Яго вы ні кі да зва ля юць аца ніць, 

на коль кі ўні вер сі тэц кая аду ка цыя 

са дзей ні чае раз віц цю кам пе тэн-

цый і на коль кі ад роз ні ва юц ца мер-

ка ван ні вы пуск ні коў, вы клад чы каў 

і ра бо та даў цаў на конт та го, якіх жа 

кам пе тэн цый не ха пае ня даў нім 

сту дэн там (а іх мер ка ван ні не заў-

сё ды су па да юць). Вы свет лі ла ся, 

на прык лад, што да дэ фі цыт ных 

кам пе тэн цый ад но сіц ца ўмен не 

пры маць ра шэн ні ва ўмо вах ня-

вы зна ча нас ці, эфек тыў на вес ці 

пе ра га во ры, пры ста соў вац ца да 

змя нен няў, раз мяр коў ваць свой 

час, прад ба чыць но выя праб ле мы, 

стрэ саў стой лі васць, умен не пла-

на ваць, ар га ні зоў ваць і ка ар ды на-

ваць дзей насць, ад кры тасць для 

но вых маг чы мас цяў, ра зу мен не 

праб лем у цэ лым, умен не сіс тэ ма-

ты за ваць і аб агуль няць. На дум ку 

най маль ні каў, моц на «куль гае», 

ка лі не ска заць больш жорст ка — 

ад сут ні чае, ве дан не за меж ных 

моў, таксама ў вы пуск ні коў бра-

куе лі дар скіх якас цяў.

СМАРТ ФОН — 
СУ ПРАЦЬ ВЫ КЛАД ЧЫ КА

— Фар мі ра ван не ўні вер саль-

ных кам пе тэн цый — не толь кі 

за да ча сіс тэ мы аду ка цыі, а сфе-

ра ад каз нас ці кож на га з нас за 

свае аду ка цый ныя вы ні кі, — 

упэў не на Воль га Жук. — Экс пер-

ты трох су свет ных кар па ра цый 

па ства рэн ні штуч на га ін тэ ле кту 

(Gооglе, Mісrоsоft і ІBM) праг на зу-

юць, што за ста ло ся сем га доў да 

знік нен ня па пя ро вых пад руч ні каў. 

Між ін шым, смарт фо ны са штуч-

ным ін тэ ле ктам ста нуць да ступ-

ныя для ўсіх. На ту раль на, што ўсё 

гэ та зме ніць ха рак тар уза е ма дзе-

ян ня вы клад чы каў і сту дэн таў, а 

так са ма важ насць і каш тоў насць 

ву чэб на-да след чай дзей нас ці. Вы-

клад чык ужо не змо жа быць упэў-

не ным у тым, хто вы ра шыў за да-

чу: сту дэнт ці яго смарт фон? Гэ та 

азна чае, што тра ды цый ныя ме то-

ды кі, у якіх не менш як 50 пра цэн-

таў зай мае кант роль на-ацэ на чная 

дзей насць, сы дуць у мі ну лае.

У та кім вы пад ку якія ж ме то ды кі 

бу дуць за па тра ба ва ныя? На дум-

ку за гад чы ка ка фед ры пе да го гі кі 

і праб лем раз віц ця аду ка цыі БДУ, 

сён ня ўзрас тае ак ту аль насць праб-

лем на га на ву чан ня, эў рыс тыч на га, 

пра ект на га, пе ра ку ле на га на ву чан-

ня, твор чай ра бо ты ў ма біль ных ка-

ман дах. Пры гэ тым ары гі наль насць 

і крэ а тыў насць ста нуць асноў ны мі 

кры тэ ры я мі ацэнь ван ня аду ка цый-

ных вы ні каў сту дэн таў.

Воль га Жук аб на дзей вае мо-

ладзь: «Ін тэ ле кту аль ныя здоль нас-

ці і сі ла во лі па доб ныя да мыш цаў: 

чым больш ак тыў на іх вы ка рыс-

тоў ва еш, тым больш моц ны мі і 

тры ва лы мі яны ста но вяц ца. Та му 

трэ ні руй це ся...»

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

 Да вед ка
Цыкл ад кры тых лек цый 

стар та ваў у БДУ ў снеж ні 
2017 го да. Пра ект на кі ра ва ны 
на ўдас ка на лен не ве даў у сту-
дэн таў, а так са ма па шы рэн не 
іх кру га гля ду і па вы шэн не 
ма ты ва цыі да вы ву чэн ня гу-
ма ні тар ных і пры ро да знаў чых 
дыс цып лін. Лек цыі не па тра-
бу юць спе цы яль най па пя рэд-
няй пад рых тоў кі слу ха чоў. 
Акра мя та го, тэ мы вы ступ-
лен няў і спі ке раў вы зна ча юць 
са мі сту дэн ты ў за леж нас ці 
ад сва іх на ву ко вых ін та рэ саў. 
Для гэ та га ім пра па ну ец ца 
па кі нуць свае па жа дан ні, за-
поў ніў шы ан ке ту ан лайн. Ідэя 
пра вя дзен ня на ву ко ва-аду-
ка цый ных су стрэч на ле жыць 
упраў лен ню вы ха ваў чай ра бо-
ты з мо лад дзю БДУ.

АРЫ ГІ НАЛЬ НАСЦЬ, 
КРЭ А ТЫЎ НАСЦЬ 

І ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ НАСЦЬ

Воль га Жук: «Ін тэ ле кту аль ныя здоль нас ці і сі ла во лі па доб ныя да мыш цаў».

Ад кры тая лек цыя прай шла пры поў ным анш ла гу. 
Аў ды то рыя ледзь змаг ла змяс ціць усіх ах вот ных.

Свят ла на Сі рэн ка: «Ства ра ем ве ер кан цэп цый. Ваш су сед звер ху слу хае 
гуч ную му зы ку. Што мы мо жам зра біць?»

«Як спра ек та ваць, свой 
асо бас ны і кар' ер ны рост ва 
ўмо вах ня вы зна ча нас ці, ка лі 
пра бу ду чы ню яшчэ ма ла што 
вя до ма?»

Ары гі наль насць 
і крэ а тыў насць ста нуць 
асноў ны мі кры тэ ры я мі 
ацэнь ван ня аду ка цый ных 
вы ні каў сту дэн таў.


