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Скон чыў ся пры ём ва ўста-

но вы пра фе сій най аду ка-

цыі. Ня гле дзя чы на тое, што 

коль касць мес цаў у ся рэд ніх 

спе цы яль ных і пра фе сій на-

тэх ніч ных уста но вах у гэ тым 

го дзе бы ла па вя лі ча на, пла-

ны па на бо ры ака за лі ся вы-

ка на ныя.

У па ша не ме ды кі 
і ай ціш ні кі

У ся рэд нія спе цы яль ныя ўста но-

вы па сту па лі хлоп цы і дзяў ча ты з 

ня дрэн ны мі атэс та та мі, пра хад ныя 

ба лы бы лі да во лі вы со кія. Як заў-

сё ды, асаб лі ва бы лі за па тра ба ва-

ныя ме ды цын скія, пе да га гіч ныя, 

юры дыч ныя, эка на міч ныя спе цы-

яль нас ці. Так са ма ах вот на абі ту-

ры ен ты вы бі ра лі пра фе сіі, звя-

за ныя з бу доў ляй, ар хі тэк ту рай, 

энер ге ты кай, транс пар там. Вя лі-

кія кон кур сы бы лі ся род бу ду чых 

«ай ціш ні каў». На ват на плат ныя 

мес цы та кіх на ву чаль ных уста ноў 

абі ту ры ен ты іш лі да во лі ак тыў на. 

У гэ тым го дзе (як, да рэ чы, і ў па-

пя рэд нім) праб ле мы з за паў нен-

нем ад чу ва лі ся толь кі на спе цы-

яль нас цях лёг кай пра мыс ло вас ці 

і заа тэх ніі.

— Пад рых тоў ка бу дзе вес ці ся 

па 151 спе цы яль нас ці ся рэд няй 

спе цы яль най аду ка цыі. Ся род но-

вых пра па ноў для абі ту ры ен таў — 

«ві зу аль ны мер чэн дай зінг», «за ха-

ван не і пе ра пра цоў ка збож жа», па 

жа дан ні за каз чы ка ад наў ля ец ца 

спе цы яль насць «са цы яль ная ра-

бо та», а так са ма па сту піў за каз 

на спе цы я ліс таў у га лі не ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя, — па ве-

да мі ла на мес нік на чаль ні ка га-

лоў на га ўпраў лен ня, на чаль нік 

упраў лен ня пра фе сі я наль на-

тэх ніч най і ся рэд няй аду ка цыі 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь Ма ры на СУ ВО РА-

ВА. — У гэ тым го дзе мы кры ху пе-

ра гле дзе лі струк ту ру пад рых тоў кі, 

па вя лі чы лі пры ём на тэх на ла гіч-

ныя і тэх ніч ныя спе цы яль нас ці на 

пяць пра цэн таў, бу даў ні чыя — на 

шэсць пра цэн таў, а на кі раў ні чыя 

і пра ва знаў чыя, на ад ва рот, на тры 

пра цэн ты зні зі лі.

20 жніў ня скон чыў ся пры ём і ў 

пра фе сі я наль на-тэх ніч ныя ўста но-

вы, да 25 жніў ня яшчэ ідзе за лі чэн-

не абі ту ры ен таў. Але ўжо сён ня 

мож на ска заць, што план па на бо-

ры абі ту ры ен таў бу дзе вы ка на ны 

на 99 пра цэн таў — гэ та пры тым, 

што сё ле та ПТВ га то выя ўзяць на 

1,3 ты ся чы на ву чэн цаў бо лей. Пра-

ві ла мі пры ёму пра ду гле джа на, што 

тэх ніч ныя на ву чаль ныя ўста но вы, 

у якіх за ста лі ся ва кант ныя мес цы 

на асоб ныя спе цы яль нас ці, мо гуць 

пра цяг нуць пры ём да 15 ве рас ня. 

Звы чай на та кую маг чы масць вы-

ка рыс тоў ва юць уста но вы бу даў ні-

ча га про фі лю, сель скай гас па дар кі 

і лёг кай пра мыс ло вас ці.

Ка лі ў мі ну лым го дзе ў Бе ла-

ру сі бы ло 113 ка ле джаў, сё ле та іх 

ста ла 111, коль касць уста ноў пра-

фе сій на-тэх ніч най аду ка цыі так са-

ма ска ра ці ла ся — на тры адзін кі 

(да 131). Але гэ та не азна чае, што 

менш хлоп цаў і дзяў чат змо гуць 

атрым лі ваць ра бо чыя пра фе сіі. 

Спра ва ў тым, што на ву чаль ныя 

ўста но вы, бліз кія па ўзроў нях пад-

рых тоў кі, аб' яд ноў ва юц ца, утва ра-

юць клас та ры.

Шлях да ма ры
Да та го ж па ста но вай ура да 

ўве дзе на пра фе сій ная пад рых-

тоў ка школь ні каў 10—11 кла саў 

у ме жах на ву чаль на га прад ме та 

«пра цоў нае на ву чан не». Для гэ-

тай спра вы бу дуць за дзей ні ча ны 

як школь ныя май стэр ні, так і ба-

за ўста ноў пра фе сій най аду ка цыі. 

Зна ё міц ца з пра фе сі я мі бу дуць 

пад лет кі, якія не ву чац ца ў про-

філь ных кла сах. Пас ля за кан чэн ня 

пра гра мы хлоп цаў і дзяў чат ча кае 

эк за мен з пры сва ен нем ква лі фі ка-

цыі. На су мес ных ме ра пры ем ствах 

школ і ўста ноў пра фе сій на га на-

ву чан ня стар ша клас ні кі не прос та 

атрым лі ва юць ін фар ма цыю — для 

іх ад кры ва юц ца май стэр ні, пра-

вод зяц ца май стар-кла сы, хлоп цы 

і дзяў ча ты спра бу юць ра біць неш-

та сва і мі ру ка мі. У вы ні ку мно гія 

пас ля вы бі ра юць пра фе сій нае 

на ву чан не, тым больш што та кое 

ра шэн не зу сім не па збаў ляе іх ма-

ры аб вы шэй шай аду ка цыі, хут чэй 

на ад ва рот.

— У нас у кра і не да стат ко ва шы-

ро кі дыя па зон тра ек то рый атры ман-

ня аду ка цыі. Мож на іс ці праз пра-

фе сі я наль на-тэх ніч ную аду ка цыю, 

пас ля па сту паць на ска ро ча ны тэр-

мін у ся рэд нія спе цы яль ныя ўста но-

вы, і да лей — ін тэ гра цыі ся рэд няй 

аду ка цыі з вы шэй шай. Гэ та сіс тэ ма 

па бу да ва ная, і яна сён ня пра цуе, — 

за ўва жае Ма ры на Су во ра ва. — Але 

мож на вы бі раць і ін шыя шля хі: ад-

ра зу па сту паць ва ўста но вы вы шэй-

шай аду ка цыі, ці, ка лі ўжо ма е це 

пра фе сію, па вы шаць ква лі фі ка цыю 

не па срэд на на ра бо чым мес цы.

Як пра ві ла, ска ро ча ныя фор-

мы на ву чан ня пра па ну юць ВНУ, 

у струк ту ры якіх ёсць ка ле джы. І 

не трэ ба ду маць, што ін тэг ру юц ца 

толь кі спе цы яль нас ці з ад ноль ка-

вы мі наз ва мі. Так, ад на му з кі рун-

каў, на які па сту па юць у ВНУ, мо жа 

ад па вя даць з дзя ся так спе цы яль-

нас цяў ся рэд няй аду ка цыі.

Акра мя та го, час та ма ла дыя лю-

дзі са мі вы бу доў ва юць на ву чан не 

так, каб атры маць раз на стай ныя 

ве ды. На прык лад, ку ха ры ці аў та-

ме ха ні кі вы бі ра юць для на ву чан ня 

ва ўста но вах вы шэй шай аду ка цыі 

эка на міч ны і юры дыч ны про філь, 

каб ад крыць улас ную спра ву. Не 

бу дзем за бы вац ца, што іс ну юць 

пе ра лі кі спе цы яль нас цяў, атры ма-

ных у вы ні ку пра фе сій на га на ву-

чан ня, якія да юць пра вы па сту паць 

на вя чэр нюю ці за воч ную фор му 

на ву чан ня за бюд жэт ныя срод кі.

Умо вы пры ёму, якія ўста ноў ле-

ны ў 2017 го дзе, пра ду гледж ва юць, 

што пра цяг ваць аду ка цыю мо гуць 

не толь кі ўча раш нія школь ні кі, але і 

ма ла дыя лю дзі, якія ўжо ма юць пра-

фе сію. Пры чым ім не трэ ба зда ваць 

цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не.

Но вы змест
Трэ ба ска заць, што на ву чаль-

ныя пра гра мы ўста ноў пра фе сій най 

аду ка цыі сён ня моц на змя ні лі ся.

— Мі ніс тэр ствам пра цы і са цы-

яль най аба ро ны ўве дзе на на рын ку 

та кое па няц це, як пра фе сій ны стан-

дарт: для яго ха рак тэр на больш 

пад ра бяз нае апі сан не па тра ба ван-

няў да кан крэт на га ра бот ні ка. Гэ-

тыя пра фе сій ныя стан дар ты бу дуць 

скла дац ца сек та раль ны мі са ве та мі, 

якія ства ра юц ца пры га лі но вых мі-

ніс тэр ствах і ве дам ствах і да ты чац-

ца пэў най сфе ры. Пры мі ніс тэр стве 

эка но мі кі, да рэ чы, сек та раль ныя 

са ве ты ўжо ство ра ныя, вя дзец ца 

пра ца па аб наў лен ні па тра ба ван-

няў ра бо та даў цаў да кан крэт ных 

ра бот ні каў. На ту раль на, за да ча 

сіс тэ мы аду ка цыі — свое ча со ва 

зрэ а га ваць на гэ тыя па тра ба ван-

ні аб наў лен нем змес ту пра грам. 

Але гэ та пра цэс да стат ко ва фун-

да мен таль ны і доў гі, — рас каз вае 

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 на га на ву чан-

ня Аляк санд ра ПЯТ РО ВА.

Нель га за бы вац ца і на між на-

род ныя пра фе сій ныя стан дар ты, 

каб на на шых прад пры ем ствах 

спе цы я ліс ты маг лі пра ца ваць з су-

час ным аб ста ля ван нем і ва ло даць 

та кі мі ж на вы ка мі, як і за меж ныя 

ра бот ні кі. У 2014 го дзе Бе ла русь 

да лу чы ла ся да WоrldSkіlls — між-

на род на га ру ху, якія аб' яд ноў вае 

ўста но вы аду ка цыі, ра бо та даў цаў 

і на огул мо ладзь, якая не толь кі 

атрым лі вае пра фе сій нае на ву-

чан не, але ўжо пра цуе па сва ёй 

спе цы яль нас ці. Каб бе ла рус кія 

хлоп цы і дзяў ча ты змаг лі на на-

леж ным уз роў ні па каз ваць ся бе 

на між на род ных спа бор ніц твах 

пра фе сій на га май стэр ства, на ву-

чаль ныя ўста но вы пе ра гля да юць 

пра гра му пад рых тоў кі. Пры чым да 

гэ тай спра вы пад клю ча юц ца ў тым 

лі ку і ра бот ні кі рэ аль на га сек та ра, 

якія ва ло да юць ве да мі аб но вых 

тэх на ло гі ях і аб ста ля ван ні.

Для та го каб рых та ваць су час-

ных спе цы я ліс таў, у краіне ства ра-

юц ца рэ сурс ныя цэнт ры. Пры чым 

цэнт ра лі за ва нае асна шчэн не ма-

тэ ры яль на-тэх ніч ных баз пэў ных 

уста ноў вя дзец ца па ўсіх рэ гі ё нах. 

Ка лі ў сва іх ву чэб ных май стэр нях 

на ву чэн цы мо гуць зна ё міц ца са 

стан дарт ным аб ста ля ван нем, то 

та кія цэнт ры — гэ та кан цэнт ра цыя 

іна ва цый ных і вы со ка тэх на ла гіч-

ных рэ сур саў.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ
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ЗРА БІЦЬ ЗА ЧЫН НА ЗАЎТ РА
Ад ра бот ні ка да спе цы я ліс та з вы шэй шай аду ка цы яй

ЛЮСТЭРКА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

З гэ тым пла нам па ра і лі звяр нуц ца ў рэ-

гіст ра ту ру, дзе му сяць вы даць та ло ны да 

па трэб ных нам спе цы я ліс таў. Ра біць гэ та 

не ад клад на мы, трэ ба пры знац ца, не ста-

лі — па еха лі ў ад па чы нак, пра што по тым 

ледзь не па шка да ва лі. У кан цы жніў ня, ка лі 

вы ра шы лі за вяр шыць па ча тае, у па лі клі ні цы 

па коль кас ці дзя цей і іх баць коў ад чу ва ла ся, 

што пра да вед кі да шко лы рап там ус пом ні-

лі ўсё ад ра зу. Да 3-й па лі клі ні кі «пры пі са-

ны» дзе ці і пад лет кі аж трох ра ё наў Мін ска: 

Каст рыч ніц ка га, част кі Ле нін ска га і част-

кі Мас коў ска га — яна аб слу гоў вае больш 

за 17 ты сяч юных мін чан. І амаль усе з іх, 

акра мя зу сім ма лых, з 1 ве рас ня му сяць 

ад пра віц ца на за ня ткі ў шко лы ці да школь-

ныя ўста но вы.

Атры маў шы ў рэ гіст ра ту ры та лон чык на 

пра фі лак тыч ны агляд да ста ма то ла га, вы ра-

шы лі па спра ба ваць прай сці ў той жа дзень і 

ўсіх ас тат ніх. Праў да, упэў не нас ці ў пос пе ху 

за дум кі ўсё ж не бы ло. У па лі клі ні ку прый-

шлі ў 9 га дзін ра ні цы. У 10 — за піс да ста-

ма то ла га, за га дзі ну мож на па спра ба ваць 

здаць кроў. Праў да, чар га пе рад ка бі не там 

ап ты міз му не да дае: дзе ці, баць кі, цэ лыя 

сем'і — спраг на за ваць, хто з іх на пра цэ ду-

ру, а хто — у «гру пе пад трым кі», ня прос та. 

Праў да, і са чыць за чар гой з ня даў ня га ча су 

ня ма сэн су: элект рон ны та лон чык вы зна чае 

твой ну мар у чар зе. Ру ха ец ца яна хут ка, ня-

гле дзя чы на ват на тое, што са ма пра цэ ду ра 

для дзя цей да во лі нер во вая і па тра буе ад 

мед ра бот ні каў шэ ра гу дып ла ма тыч ных на-

вы каў у кан так та ван ні з ма лень кі мі па цы ен-

та мі. Нам гэ ту пра цэ ду ру аб ляг чае лан цэт, 

які ро біць пра цэс не ба лю чым (яго за га дзя 

на бы лі ў ап тэч ным кі ёс ку).

Ана лі зы зда дзе ны, а да на вед ван ня ста-

ма то ла га за ста ец ца яшчэ паў га дзі ны, та му 

вы ра ша ем зра біць кар дыя гра му. Тут пры ём 

ідзе па жы вой чар зе, але пе рад ка бі не там 

уся го па ру ча ла век — ёсць на дзея, што па-

спе ем. Пят нац цаць хві лін — і мы ідзём да 

ста ма то ла га. Піль ны агляд, па ра да не за бы-

ваць пра на зна чэн ні ўра ча-ар та дон та, яко га 

мы пе ры я дыч на на вед ва ем, — і мы на фі ніш-

най пра мой. За стаў ся скры нін га вы ка бі нет.

Вя лі кай чар гі тут так са ма не на зі ра ец ца, 

праў да, па ча каць усё ж да во дзіц ца: кож на-

му юна му па цы ен ту вы мя ра юць рост і ва гу, 

а так са ма ар тэ рыя льны ціск, пра вя ра юць 

зрок, слых, маг чы мыя па ру шэн ні па ста вы. 

Яшчэ паў га дзі ны — і Ва ле рыя, цал кам за-

да во ле ная, па кі дае ка бі нет. Яе ра дасць тлу-

ма чыц ца прос та: ва жыць 42,5 кі ла гра ма пры 

рос це 163 сан ты мет ры — ня дрэн ны вы нік, 

ча му спры я юць за ня ткі мас тац кай гім нас ты-

кай. Наш ме даг ляд, па сут нас ці, скон ча ны, 

і за няў ён 1 га дзі ну 40 хві лін. Праў да, па 

да вед ку ўсё ж да вя дзец ца прый сці да пе-

ды ят ра ў ін шы дзень: вы ні кі ана лі заў бу дуць 

га то вы толь кі заўт ра, як і рас шыф ра ва ная 

ўра чом элект ра кар дыя гра ма.

Але на КРА ВЕЦ.

КАБ НЕ СТА ЯЦЬ У ЧАР ЗЕ Ў ПА ЛІ КЛІ НІ ЦЫ...
 АФІ ЦЫЙ НА

Га лі на ЦІЖ, за гад чык 1-га пе ды ят рыч на га ад дзя лен ня УАЗ «З-я дзі ця чая клі-

ніч ная па лі клі ні ка г. Мін ска»:

— Дыс пан се ры за цыя ажыц цяў ля ец ца ў ад па вед нас ці з па ста но вай № 96 Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя ад 12.08.2016. Да ку мент прад піс вае, якія ла ба ра тор ныя аб сле да ван ні 

і агляд якіх спе цы я ліс таў па він на прай сці дзі ця ў тым ці ін шым уз рос це. Ка лі ма ло му 

год — яно пры хо дзіць на пры ём да ўра чоў пэў ных спе цы я лі за цый, у два — ужо да ін шых. 

Баць кі атрым лі ва юць што га до вы ін ды ві ду аль ны план з пе ра лі кам усіх аб сле да ван няў, 

якія му сіць прай сці дзі ця. Ра бо ту ўра ча, да рэ чы, спра шчае сіс тэ ма ін фар ма ты за цыі, 

якая дзей ні чае ў па лі клі ні цы. Ін ды ві ду аль ны план вы дае кам п'ю тар ная пра гра ма, ку ды 

ўчаст ко ва му пе ды ят ру да во дзіц ца ўнес ці толь кі свае ка рэк ты вы.

Дыс пан се ры за цыя да па ма гае кант ра ля ваць стан зда роўя, вы яў ляць ад хі лен ні, а так са ма 

ста ны, якія па пя рэд ні ча юць пэў ным за хвор ван ням, і свое ча со ва назна чаць пра фі лак тыч-

ныя ме ра пры ем ствы, каб пра ду хі ліць іх уз нік нен не. Най час цей у сён няш ніх школь ні каў 

вы яў ля юц ца хва ро бы апор на-ру халь на га апа ра ту, у пры ват нас ці ска лі ёз, а так са ма аф-

таль ма ла гіч ныя і ста ма та ла гіч ныя за хвор ван ні. Та му кант роль па ста вы і зро ку, а так са ма 

пра фі лак тыч ны агляд у ста ма то ла га ўсе дзе ці пра хо дзяць што год. Дзі ця ці з хра ніч ны мі 

за хвор ван ня мі ў ін ды ві ду аль ным пла не назна ча юц ца да дат ко выя аб сле да ван ні.

Каб на ла дзіць рыт міч ную ра бо ту і па збег нуць вя лі кіх чэр гаў пе рад ка бі не та мі пе рад 

па чат кам на ву чаль на га го да, мы ін фар му ем баць коў, што дыс пан се ры за цыю вар та 

пра хо дзіць у ме сяц на ра джэн ня дзі ця ці. Па вы ні ках ме даг ля ду вы да ец ца да вед ка аб 

ста не зда роўя, тэр мін яе дзе ян ня — адзін год. У вы пад ку, ка лі баць кі прый шлі паз ней, 

да вед ку яны ўсё роў на атры ма юць тэр мі нам дзе ян ня толь кі да да ты на ра джэн ня.

«Най час цей у сён няш ніх 
школь ні каў вы яў ля юц ца хва ро бы 
апор на-ру халь на га апа ра ту, 
у пры ват нас ці ска лі ёз, а так са ма 
аф таль ма ла гіч ныя 
і ста ма та ла гіч ныя за хвор ван ні». 
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