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— Пе ра аца ніць зна чэн не 

ру ху WоrldSkіlls не маг чы-

ма. Гэ та прос та ідэа льная 

пля цоў ка для аб ме ну ве да-

мі, во пы там і най леп шы мі 

прак ты ка мі ўдас ка на лен ня 

сіс тэ мы пад рых тоў кі кад-

раў, — раз ва жае на чаль-

нік Га лоў на га ўпраў лен ня 

пра фе сій най аду ка цыі Мі-

ніс тэр ства аду ка цыі Сяр-

гей КАС ПЯ РО ВІЧ. — Спа-

бор ніц твы пра хо дзяць у та-

кіх пра фе сій ных сфе рах, як 

транс парт і ла гіс ты ка, бу даў-

ніц тва, тэх на ло гіі ма шы на-

бу да ван ня, ін фар ма цый ныя 

і ка му ні ка цый ныя тэх на ло-

гіі, сфе ра па слуг, твор чыя 

пра фе сіі і ды зайн. Але спа-

бор ніц твы пра вод зяц ца не 

дзе ля са міх спа бор ніц тваў. 

Іх фар мат вы ка рыс тоў ва-

ец ца для та го, каб па вы сіць 

прэ стыж ра бо чых пра фе-

сій ся род мо ла дзі і спры яць 

рас паў сюдж ван ню ў све це 

між на род ных пра фе сій ных 

стан дар таў.

За дан ні на між на род ных 

чэм пі я на тах з'яў ля юц ца, па 

сут нас ці, ад люст ра ван нем 

тых най ноў шых тэх на ло гій, 

што ўка ра ня юц ца ў рэ аль ны 

сек тар эка но мі кі і фар мі ру-

юц ца экс пер та мі з уся го све-

ту ў кан крэт най кам пе тэн-

цыі. Уво гу ле, пра фе сій ныя 

стан дар ты WоrldSkіlls — гэ-

та свое асаб лі вы вы клік для 

на цы я наль най сіс тэ мы пра-

фе сій най аду ка цыі, па коль-

кі па тэн цый ныя ін вес та ры 

ацэнь ва юць перш-на перш 

на шу кра і ну. Для та го каб 

вы пус каць кан ку рэн та-

здоль ную на знеш ніх рын ках 

пра дук цыю, па тра бу юц ца не 

толь кі су час ныя тэх на ло гіі, 

але і спе цы я ліс ты са май 

вы со кай ква лі фі ка цыі, якія 

змо гуць пра ца ваць на су-

час ным аб ста ля ван ні. А каб 

зра зу мець, на коль кі кам пе-

тэн цыі, які мі ва ло да юць на-

ву чэн цы і вы пуск ні кі на шых 

уста ноў аду ка цыі, ад па вя да-

юць су свет ным стан дар там 

пад рых тоў кі спе цы я ліс таў, 

мы па він ны вы ка рыс тоў-

ваць між на род ныя ін ды ка-

та ры якас ці.

— У Ка за ні спа бор ніц твы 

бу дуць пра хо дзіць па 56 кон-

курс ных кам пе тэн цы ях. 

Так са ма ўпер шы ню бу дзе 

прад стаў ле ны блок Future 

Skіlls — пра фе сіі бу ду чы ні: 

кван та выя тэх на ло гіі, тэх на-

ло гія ін фар ма цый на га ма-

дэ ля ван ня бу дын каў, тэх на-

ло гіі кам па зі таў, 3D-пра та-

ты па ван не, ін тэр нэт рэ чаў, 

ін дуст рыя 4.0, ін жы не рыя 

кас міч ных сіс тэм, вір ту аль-

ная да поў не ная рэ аль насць, 

ра ба ты за ва ная звар ка, ліч-

ба вы ма дэль ер, ла зер ныя 

тэх на ло гіі, ге ном ная ін жы-

не рыя, экс плу а та цыя бес пі-

лот ных авія цый ных сіс тэм і 

ін шыя, — рас каз вае рэк тар 

Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту-

та пра фе сій най аду ка цыі 

Ва ле рый ГА ЛУ БОЎ СКІ. — 

Спа бор ніц твы абя ца юць 

быць не толь кі са мы мі маш-

таб ны мі, але і са мы мі ці ка-

вы мі. Прой дзе і чэм пі я нат 

юні ё раў WorldSkіlls Junіors 

па 13 кон курс ных кам пе тэн-

цы ях, на які мы вы стаў ля ем 

ча ты рох сва іх удзель ні каў.

Бе ла русь бу дуць прад-

стаў ляць на 45-м чэм пі я на-

це WоrldSkіlls Іntеrnаtіоnаl 

36 канкурсантаў — усе яны бы-

лі пе ра мож ца мі ці пры зё ра мі 

чэм пі я на ту WorldSkіlls Belarus 

2018. Іх пад рых тоў ка да між на-

род ных спа бор ніц тваў вя ла ся 

цэ лы год. Яны ста жы ра ва лі ся 

ў 18 кра і нах, пры ма лі ўдзел у 

рэ гі я наль ных чэм пі я на тах WSІ, 

са мыя буй ныя з іх Worldskіlls 

Asіa — Abu Dhabі 2018 і VІ Ад-

кры ты чэм пі я нат «Ма ла дыя 

пра фе сі я на лы» ў Ра сіі.

А яшчэ ўсе чле ны на цыя-

наль най збор най прай шлі 

пя ці дзён ны псі ха ла гіч ны трэ-

нінг на стрэ саў сто йлі васць і 

ўмен не кі ра ваць сва і мі эмо-

цы я мі. Іх на ву чы лі быць са-

праўд най ка ман дай!

На 44-м су свет ным пер-

шын стве ў Абу-Да бі (ААЭ) 

два га ды та му ўдзель ні ча лі 

больш як 1200 кан кур сан таў 

з 59 кра ін. Бе ла русь за ня ла 

ў агуль на ка манд ным рэй-

тын гу 16-е мес ца. Але поў-

най не ча ка нас цю для мно гіх 

ста лі но выя ўмо вы для атры-

ман ня ме да ля вы дат ні ка. 

(На анг лій скай мо ве наз ва 

ўзна га ро ды гу чыць як Medal 

of Excellence — ме даль дас-

ка на лас ці, або пе ра ва гі.) 

У 2015 го дзе на су свет ным 

пер шын стве ў Бра зі ліі іх вы-

да ва лі ўдзель ні кам чэм пі я на-

ту, якія на бра лі 500 і больш 

ба лаў, але не бы лі ўзна га-

ро джа ны за ла тым, ся рэб-

ра ным ці брон за вым ме да-

лём. А ў Абу-Да бі не аб ход на 

бы ло на браць у аса біс тым 

за лі ку ўжо 700 ба лаў. Боль-

шасць чле наў бе ла рус кай 

ка ман ды атры ма лі больш як 

650 ба лаў, пры чым ад на му 

з іх да пе ра мож на га ме да ля 

не ха пі ла ўся го трох ба лаў. 

Ме даль вы дат ні ка ў на мі на-

цыі «цы руль нае мас тац тва» 

за ва я ва ла толь кі вы пуск ні ца 

Брэсц ка га дзяр жаў на га ка-

ле джа сфе ры аб слу гоў ван-

ня На дзея Каш ця лян.

У тым, што ў Ка за ні бе-

ла ру сам не бу дзе прос та, ні-

хто не су мня ва ец ца. І план ка 

для атры ман ня ме да ля вы-

дат ні ка ўжо не апус ціц ца.

— У ру ху WоrldSkіlls на-

ме ці ла ся тэн дэн цыя — зра-

біць як ма га боль шы аб' ём 

за дан няў не вя до мым для 

кан кур сан таў, — тлу ма чыць 

Ва ле рый Га лу боў скі. — Ка лі 

ра ней 70 % кон курс на га за-

дан ня рас кры ва ла ся за га дзя, 

а 30 % за хоў ва ла ся ў «чор-

най скры ні», то ця пер боль-

шасць экс пер таў ка жуць пра 

тое, што ад кры тыя за дан ні 

да зва ля юць прад стаў ні кам 

не ка то рых кра ін (пе ра важ-

на азі яц кіх, якія тра ды цый на 

лі дзі ру юць у рэй тын гу WSІ) 

за два га ды на трэ ні ра ваць 

свае на вы кі да аў та ма тыз му, 

каб па ка заць мак сі маль ныя 

вы ні кі на спа бор ніц твах. Але 

гэ та не ад люст роў вае рэ-

аль ны ўзро вень пад рых тоў-

кі кад раў у кра і не. І мы пры 

пра вя дзен ні на цы я наль на га 

чэм пі я на ту ра зу ме ем, што 

чэм пі я нат пра фе сій на га май-

стэр ства — не спорт: там не 

вызначаюць, хто са мы хут кі 

ці са мы ду жы. Га лоў нае для 

нас — удас ка на лен не якас-

ці пра фе сій най аду ка цыі на 

ўсіх яе ўзроў нях.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ідэя яго пра вя дзен ня на ле жыць 

Ана то лю Ба цю ле ву і Мі ка лаю За-

пруд ска му. Яна на ра дзі ла ся пад-

час дэ сан ту на шых вя до мых на-

стаў ні каў фі зі кі ў Грод на шмат 

га доў та му, а сё ле та ўжо ад быў ся 

юбі лей ны трыц ца ты лет нік. Пра-

ект, які іс нуе столь кі га доў, вар ты 

ўва гі і за слу гоў вае асаб лі вай па-

ва гі. Ча му? Па спра бую ад ка заць. 

На за ву сем пры чын, ча му на стаў-

ні кі едуць у Аль хоў ку.

Пры чы на пер шая. Якім бы ні 

быў ваш во пыт пе да га гіч най дзей-

нас ці, тут заў сё ды ёсць ча му па-

ву чыц ца. Тэ ма лет ні ка кож ны раз 

но вая і за па тра ба ва ная ча сам. 

На прык лад, сё ле та ў цэнт ры ўва-

гі ака за ла ся пра ект нае на ву чан-

не. Каб па тра піць у лет нік, трэ ба 

даслаць аса біс тую за яў ку і прай сці 

пэў ны кон курс, але для на віч коў 

ад моў амаль не бы вае.

Пры чы на дру гая. Тут не бы вае 

сум на і не ці ка ва. За ня ткі пра вод зяц-

ца або ў шко ле, або пад спе вы пту-

шак у «зя лё ным кла се» на све жым 

па вет ры. Ін тэр ак тыў ныя лек цыі чар-

гу юц ца з прак тыч ны мі за ня тка мі, 

прад стаў лен не ўлас на га во пы ту — 

з гру па вой рас пра цоў кай пра ек таў. 

Пад час трыц ца та га лет ні ка кож ны 

ўдзель нік рас пра ца ваў з ка ле га мі і 

прэ зен та ваў два пра ек ты. Бы лі на-

ват прэ зен та цыі ў вы гля дзе ўро ка 

для да рос лых, а гэ та най вы шэй шы 

пі ла таж у ра бо це з да рос лай пе да-

га гіч най ауды то ры яй.

Пры чы на трэ цяя — лі дар. Ня-

змен ным ар га ні за та рам пра ек та 

за ста ец ца пра фе сар ка фед ры 

пе да го гі кі і ме недж мен ту аду-

ка цыі Ака дэ міі пас ля дып лом-

най аду ка цыі, кан ды дат пе да-

га гіч ных на вук Мі ка лай Іва на віч 

ЗАПРУД СКІ. Ме на ві та яго аў-

тар скія кур сы скла да юць ву чэб-

ную асно ву лет ні ка ў апош нія два 

дзе ся ці год дзі. Пад час трыц ца та га 

лет ні ка аль хоў ская гра мад скасць 

пры сво і ла яму зван не на род на га 

ды дак та — пе да го га, які ўмее за-

паль ваць во чы на стаў ні каў но вы мі 

ідэ я мі, ства раць ці ка выя агуль ныя 

спра вы, ад кры ваць но выя га ры-

зон ты ў пе да го гі цы. Як са праўд ны 

лі дар, ён вя дзе за са бой, на тхняе 

і пад трым лі вае.

Пры чы на чац вёр тая — ста-

сун кі пад час лет ні ка. Тут збі ра-

юц ца на стаў ні кі, аб' яд на ныя агуль-

най мэ тай, са све жым крэ а тыў ным 

мыс лен нем, га то выя ву чыц ца і дзя-

ліц ца сва і мі пра фе сій ны мі зна ход-

ка мі. У Аль хоў цы зна хо дзіш но вых 

сяб роў і з ра дас цю су стра ка еш-

ся са ста ры мі. Цяп ло ча ла ве чых 

сэр цаў, са праўд нае сяб роў ства і 

вы со кі пра фе сі я на ліз м ства ра юць 

асаб лі вы на строй і энер ге ты ку гэ-

та га мес ца. Тут ня ма вы пад ко вых 

лю дзей — сю ды пры яз джа юць 

асэн са ва на...

Пры чы на пя тая — ак тыў нае 

«па за клас нае» жыц цё. Не ву чо-

бай адзі най жы вы на стаў нік. Кож-

ны дзень у лет ні ку пра хо дзяць ме-

ра пры ем ствы, якія рых ту юць са мі 

ўдзель ні кі. Мно гія з іх за 30 га доў 

ста лі тра ды цы яй. На прык лад, ча-

роў нае Ку пал ле з пес ня мі, ка ра го-

да мі, скач ка мі праз вог ні шча і, вя-

до ма ж, по шу ка мі па па раць-квет-

кі. Ура чыс тая «Ака дэ мія», пад час 

якой тых, хто пра ца ваў у лет ні ку 

дзе сяць га доў, пры ма юць у Ака-

дэ мію аль хоў скіх на вук, а так са ма 

він шу юць юбі ля раў лет ні ка, якія 

пры еха лі сю ды пя ты, пят нац ца ты, 

двац ца ты і двац цаць пя ты ра зы. 

Нач ное ары ен та ван не, ка лі ка ман-

ды на стаў ні каў ноч чу шу ка юць пі-

ке ты ў ле се і вы кон ва юць жар тоў-

ныя за дан ні пі кет чы каў.

Кож ны раз ураж вае сва ім 

крэа ты вам кан цэрт пер ша го-

дак (так на зы ва юць тых пе да-

го гаў, якія пры еха лі ў лет нік 

упер шы ню). Нель га не зга даць і 

пра інтэлектуаль на-спар тыў ную 

па ла су пе ра шкод, дзе трэ ба ду-

маць, бег чы, стра ляць, ра шаць, 

пла ваць і... атрым лі ваць ад гэ та га 

за да валь нен не. Ну і, вя до ма, пра 

аба вяз ко вую па ход ную лаз ню з 

ку пан нем у во зе ры Стра ча з бя ро-

за вы мі і ду бо вы мі ве ні ка мі.

Пры чы на шос тая — мо ва, 

род ная бе ла рус кая мо ва. За няткі 

Мі ка лай За пруд скі пра во дзіць 

толь кі на ёй. Бе ла рус кую мо ву 

мож на чуць пад час па за клас ных 

ме ра пры ем стваў, у зно сі нах па між 

удзель ні ка мі, у пес нях пад гі та ру 

ка ля вя чэр ня га вог ні шча. Гэ та не 

зна чыць, што нель га раз маў ляць 

па-рус ку. Кож ны раз маў ляе на той 

мо ве, на якой яму больш зруч на, 

але факт за ста ец ца фак там — 

пад час лет ні ка бе ла рус кая гу чыць 

час цей! І гэ та вель мі пры ем на...

Пры чы на сё мая — пры ро да. 

Ка зач ную пры га жосць па ля ны, 

акру жа най сос на мі, на бе ра зе во-

зе ра сло ва мі пе ра даць не маг чы-

ма. Тут ёсць сям'я ле бе дзяў, якія 

кож ны год пры плы ва юць, каб па ві-

тац ца з пе да го га мі і па час та вац ца. 

Чор ныя ру кі і вус ны ад смач ных 

чар ніц, грыб ны пах ад вог ні шча, 

дзе буль кае вя чэ ра. Ме на ві та ся-

род та кой пры га жос ці рас кі нуў ся 

па ла тач ны га ра док, дзе ёсць на ват 

свае ву лі цы: Рач ная, Фран цуз скі 

буль вар, Шан хай. Ча му Фран цуз-

скі буль вар у бе ла рус кім ле се? 

Та му што яго «жы ха ры» ка лісь ці 

пры яз джа лі ў лет нік пе ра важ на на 

фран цузс кіх мар ках аў та ма шын.

Я зга да ла толь кі сем пры чын 

фе но ме на ме та дыч на га лет ні ка 

для на стаў ні каў, хоць на са мрэч іх 

на шмат больш. Прос та ў кож на га 

яны бу дуць свае: у та го, хто пры-

ехаў упер шы ню, і ў та го, хто за-

паў няе свой аў та ма біль па лат ка мі, 

кні га мі, па да рун ка мі для сяб роў, 

ву да мі ўжо ў двац ца ты раз. Ка лі 

ты пры яз джа еш на па ля ну, да ця бе 

з усіх ба коў бя гуць з аб дым ка мі і 

пры ві тан ня мі ста рыя і но выя сяб-

ры. І ты ве да еш, што на пе ра дзе 

ця бе ча кае не звы чай ны ты дзень. 

З на ма ган няў, ста ран няў і пра цы 

кож на га ўдзель ні ка бу дзе скла-

дац ца ча роў ная ат мас фе ра, якая 

дасць на тхнен не і за рад твор час ці 

на стаў ні кам на бу ду чы на ву чаль-

ны год. Та му не су мня вай це ся і 

пры яз джай це на трыц цаць пер-

шую Аль хоў ку. Абя цаю вам — не 

па шка ду е це!

Эла ЯКУ БОЎ СКАЯ, 

на стаў нік фі зі кі гім на зіі № 1 

г. Жо дзі на, га на ро вы член 

Ака дэ міі аль хоў скіх на вук.

Фо та Святланы ЗДАРАНКОВАЙ.

WОRLDSKІLLS — НЕ СПОРТ

Пад час чэм пі я на ту WorldSkіlls Belarus 2018.

Пе да га гіч ная май стэр няПе да га гіч ная май стэр ня

АД КУЛЬ НА СТАЎ НІ КІ 
ЧЭР ПА ЮЦЬ НА ТХНЕН НЕ?
Пры чы ны сак рэ ту са ма га пра цяг ла га ў бе ла рус кай аду ка цыі пра ек та

Ле та, лі пень, па ча так доў га ча ка на га на стаў ніц ка га ад па чын ку. 

Яго ча ка еш увесь год, рых ту еш ся, вы бі ра еш марш ру ты для па-

да рож жаў. Але для мно гіх бе ла рус кіх на стаў ні каў адзін марш рут 

за ста ец ца ня змен ным ужо шмат га доў: Гро дзен ская воб ласць, 

Аст ра вец кі ра ён, бе раг ра кі Стра ча ка ля вёс кі Аль хоў ка. Ме на ві та 

тут кож ны год збі ра юц ца пе да го гі ў свой ме та дыч ны лет нік, каб 

пра вес ці не за быў ны ты дзень твор час ці і ад крыц цяў.


