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ДАРОСЛАЕ ЖЫЦЦЁ

У БРА ЗІ ЛІЮ —
СА СВА ІМ  

МАЙ СТЭР СТВАМ
У 2014 го дзе Бе ла русь пла нуе стаць 
удзель ні кам WоrldSkіlls Іntеrnаtіоnаl 
(WSІ) — уні каль най не ка мер цый най 
між на род най ар га ні за цыі ве дам стваў, 
уста ноў і агенц тваў, ад каз ных за раз-
віц цё пра фе сій най аду ка цыі і на ву чан ня 
ў сва іх кра і нах.

Мі сія WоrldSkіlls Іntеrnаtіоnаl за клю ча ец ца 
ў па вы шэн ні ста ту су і стан дар таў пра фе сій-
ных на вы каў і пра фна ву чан ня ва ўсім све-
це. Экс пер ты ўпэў не ны: акра мя та го, што 
WоrldSkіlls ак тыў на па пу ля ры зуе ра бо чыя 
пра фе сіі, гэ та са мая хут кая і эфек тыў ная 
сіс тэ ма рас паў сюдж ван ня між на род ных пра-
фе сій ных стан дар таў і па вы шэн ня план кі на-
цы я наль най праф тэх аду ка цыі. Ар га ні за цыя 
бы ла ство ра на ў 1946 го дзе. Сён ня ўдзель-
ні ка мі WSІ з'яў ля юц ца 66 кра ін, у тым лі ку 
Гер ма нія, Шве цыя, Кі тай, Вя лі ка бры та нія, Ка-
на да, ЗША. У 2012 го дзе чле нам ар га ні за цыі 
ста ла Ра сія.

Асноў ная дзей насць WSІ — ар га ні за цыя 
кон кур саў WоrldSkіlls кож ныя два га ды ў 
на ступ ных шас ці га лі нах: транс парт і ла-
гіс ты ка, бу даў ніц тва і тэх на ло гія бу даў ні-
чай вы твор час ці, тэх на ло гія вы твор час ці 
і тэх на ло гія ма шы на бу да ван ня, ін фар ма-
цый на-ка му ні ка цый ныя тэх на ло гіі, твор чыя 
пра фе сіі і са цы яль на-бы та вое аб слу гоў-
ван не.

Кож ная кра і на мо жа вы стаў ляць ад на го 
кан кур сан та ці ка ман ду па кож най пра фе-
сіі. Кан кур сан ты, якія пра хо дзяць ад бор на 
на цы я наль ным уз роў ні, мо гуць пры маць 
удзел у пра фе сій ных спа бор ніц твах толь кі 
ад ной чы. Дзей ні ча юць так са ма і ўзрос та-
выя аб ме жа ван ні — да 22 га доў. Вы клю чэн-
не зроб ле на ў да чы нен ні да ква лі фі ка цый 
«Ка бель ная сіс тэ ма інфармацыйных сетак», 
«Ме хат ро ні ка», «Тэх ніч нае аб слу гоў ван не і 
ра монт са ма лё таў», дзе ўзрост кан кур сан-
таў не па ві нен пе ра вы шаць 25 га доў. Кан-
кур сан ты з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі 
так са ма мо гуць удзель ні чаць у кон кур се, 
але ў той ме ры, на коль кі іх аб ме жа ван ні не 
пе ра шка джа юць вы ка нан ню імі тэс та вых 
пра ек таў.

Па сло вах пер ша га на мес ні ка мі ніст ра 
аду ка цыі Аляк санд ра Жу ка, з на ступ на-
га го да Бе ла русь так са ма пла нуе ак тыў на 
ўклю чыц ца ў ра бо ту WоrldSkіlls Іntеrnаtіоnаl. 
Ужо рас пра ца ва на па ла жэн не аб ар га ні за-
цыі і раз віц ці ру ху WоrldSkіlls у Бе ла ру сі. 
Ства ра ец ца на цы я наль ны са вет WSB, які 
лі чыц ца вы шэй шым ор га нам кі ра ван ня і 
ка ар ды нуе пра вя дзен не ад бо рач ных спа-
бор ніц тваў і пад рых тоў ку збор най ка ман-
ды для ўдзе лу ў спа бор ніц твах WоrldSkіlls 
Іntеrnаtіоnаl.

У 2015 го дзе ў Сан-Паў ла ў Бра зі ліі бу-
дзе пра хо дзіць чар го вы кон курс. Пла ну ец-
ца на кі ра ваць ту ды і бе ла рус кіх удзель ні-
каў. Та му ў па чат ку 2014 го да рас пач нуц ца 
рэ гі я наль ныя ад бо рач ныя спа бор ніц твы па 
пэў ных пра фе сі ях, хут чэй за ўсё, гэ та бу-
дуць дзве-тры пра фе сіі, у пад рых тоў цы па 
якіх у нас ужо ёсць да сяг нен ні. На прык-
лад, «цы руль ніц кая спра ва», «ку лі на рыя», 
«ма шы на бу да ван не», дзе ўжо ёсць во пыт 
удзе лу ў між на род ных спа бор ніц твах. Ар-
га ні за цыя ад бо ру кан кур сан таў на між на-
род ныя спа бор ніц твы бу дзе ад бы вац ца 
праз на цы я наль ныя кон кур сы пра фе сій-
на га май стэр ства. Гэ та зна чыць, што ад-
бор бу дзе пра хо дзіць па этап на: пач нец ца 
з вы пра ба ван няў на ўзроў ні на ву чаль най 
уста но вы, по тым леп шыя ўдзель ні кі вый-
дуць на рэ гі я наль ны, за тым — на на цы я-
наль ны ўзро вень і ўжо са мыя леп шыя — на 
між на род ны. Та кім чы нам на асно ве рэ гі я-
наль ных і на цы я наль ных ад бо рач ных эта-
паў спа бор ніц тваў сфар мі ру ец ца збор ная 
ка ман да, якая бу дзе прад стаў ляць Рэс пуб-
лі ку Бе ла русь на між на род ным кон кур се 
WоrldSkіlls Іntеrnаtіоnаl.

Ад шлі фоў ваць пра фе сій нае май стэр ства 
кан кур сан таў пе рад спа бор ніц тва мі бу дуць 
спе цы яль ныя трэ не ры: у іх ро лі вы сту пяць 
спе цы я ліс ты па той ці ін шай пра фе сіі, леп шыя 
май стры сва ёй спра вы. Пад рых тоў ка кан кур-
сан таў бу дзе вес ці ся на ба зе на ву чаль най 
ўста но вы аль бо прад пры ем ства, якія бу дуць 
ад па вя даць про фі лю пад рых тоў кі і ўзроў-
ню тэх ніч на га асна шчэн ня. Змест за дан няў 
бу дзе су гуч ны з па тра ба ван ня мі WоrldSkіlls 
Іntеrnаtіоnаl.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Пра фе сій ны алімпПра фе сій ны алімп

Леп шая прак ты ка — 
у «глы бін цы»

— Перш чым па ехаць па раз-
мер ка ван ні ў Асі по ві чы, я доў га 
су мня ваў ся. Бы лі дум кі за стац-
ца ў Мін ску і зай мац ца ней ра хі-
рур гі яй. Праў да, да гэ та га мне 
трэ ба бы ло два га ды ад пра ца-
ваць у па лі клі ні цы, — рас па вя-
дае Ле а нард Пра ка пен ка.

Але роз ду мы ўсё ж сыш лі ся 
на го ра дзе, дзе вы рас. Ма ла-
ды док тар вы ра шыў, што трэ ба 
спа чат ку спа сціг нуць агуль ную 
хі рур гію, а ўжо пас ля пай сці ў 
больш вуз кую спе цы я лі за цыю. 
Маг чы масць атры маць доб рую 
прак ты ку, ві даць, і ста ла вы ра-
шаль ным ар гу мен там.

— Пра свой вы бар ця пер не 
асаб лі ва шка дую. Пра цу ю чы 
ў Асі по ві чах, я ма гу зай мац ца 
шмат які мі ві да мі апе ра цый: і 
ру кі ўпраў ляць, і чэ рап на-маз-
га выя траў мы ля чыць. Яшчэ да-
во дзіц ца су ты кац ца з гной най 
хі рур гі яй, пра кта ло гі яй, ура ло гі-
яй, та му во пыт бяс цэн ны, — лі-
чыць Ле а нард Пра ка пен ка.

З са ма га па чат ку но ва га су-
пра цоў ні ка кі ну лі «ў бой».

Вя до ма, што для атры ман-
ня во пы ту па трэ бен час, та му, 
ка лі рап там не аб ход ныя ве ды 
ад ра зу ў га ла ве не зна хо дзяц ца, 
Ле а нард не са ро ме ец ца па гля-
дзець неш та ў кні зе ці пра кан-
суль та вац ца з ка ле га мі.

— У свой кам п'ю тар я за пам-
па ваў вель мі шмат ме ды цын-
скай лі та ра ту ры. Ка лі су ты ка-
ю ся з ней кім цяж кім вы пад кам, 
аба вяз ко ва да яе звяр та ю ся. 
На прык лад, па траў мах я заўж-
ды тэ ле фа ную і пра шу па ра ды 
ў зна ё мых хі рур гаў. Га лоў нае 
пра ві ла — не на шко дзіць, а для 
яго вы ка нан ня па ды хо дзяць 
лю быя срод кі, — ка жа ма ла ды 
док тар.

Мно гія з яго ад на курс ні каў 
за ста лі ся ў ста лі цы. Як ка жа Ле-
а нард, не ка то рыя на ват шка ду-
юць аб сва ім ра шэн ні. Асноў ная 
пры чы на прос тая — зар пла та, 
на якую цяж ка пра жыць у Мін-
ску. Мно гім да гэ туль да па ма га-
юць баць кі.

— Ка лі толь кі пры ехаў у Асі-
по ві чы, жыў з баць ка мі, але ня-
даў на па чаў зды маць ква тэ ру. 
Пла чу за яе 100 до ла раў. Чар га 
на бу даў ніц тва ква тэ ры па куль 
не для мя не. У баць коў ха пае 
мет раў, — рас па вя дае Ле а нард. 
— Коль кі гро шай тра чу на ежу, 
па куль не пад ліч ваў. Ка лі зна-
хо джу ся на пра цы, маю маг-
чы масць па абе даць тут, а вось 
до ма па спя ваю га та ваць сам, 
так эка ном ней атрым лі ва ец ца. 
У Мін ску бы ло на шмат больш 
маг чы мас цяў гро шы па тра ціць, 
а тут та ко га ня ма. У мя не пас-
ля ўсіх не аб ход ных вы дат каў 
за ста ец ца больш гро шай, чым 
у ма ла дых ка лег, якія пра цу-
юць у ста лі цы. Пас ля пры ез ду 
па раз мер ка ван ні «пад' ём ных» 
мне не да лі, па коль кі я пры ехаў 
да до му, а зна чыць, тэ а рэ тыч на 
ма гу жыць з баць ка мі. Да пла та 
як ма ла до му спе цы я ліс ту — не 
вель мі вя лі кія гро шы. Так што 

ней кіх асаб лі вых пе ра ваг ад 
ста ту су «ма ла ды спе цы я ліст» 
я не маю.

Пе ра маг чы хва ро бы і... 
ся бе

У хі рур гіч ным ад дзя лен-
ні баль ні цы, акра мя Ле а нар да 
Пра ка пен кі, пра цуе ця пер два 
ўра чы, яшчэ два — па куль што 
на кур сах па вы шэн ня ква лі фі ка-
цыі. Так са ма два хі рур гі ёсць у 
па лі клі ні цы. Атрым лі ва ец ца, Асі-
по ві чы і пры лег лы да го ра да ра-
ён аб слу гоў вае сем дак та роў.

— Я аформ ле ны як урач-хі-
рург хі рур гіч на га ка бі не та па-
лі клі ні кі, а ў баль ні цы пра цую 
та му, што ў ста цы я на ры не ха-
пае лю дзей, — рас па вя дае Ле-
а нард.

Пра цоў ны гра фік склад ва-
ец ца па-роз на му. Ка лі трэ ба 
пра ца ваць у ста цы я на ры, ма-
ла ды док тар пры хо дзіць а 8 
га дзі не ра ні цы. У 9.30 — па ча-
так аб хо ду, які доў жыц ца пры-
клад на да 10.00. Да лей — пе-
ра вяз кі і апе ра цыі. Ка лі ня ма 
па трэ бы за стац ца даў жэй, то 
ў 14.30 ён ужо воль ны. З дзя-
жур ствам кры ху па-ін ша му. 
На ім Ле а нард па ві нен быць 
з 18.00 да 8 га дзін ра ні цы. 
А ня даў на ўво гу ле да вя ло ся 
дзя жу рыць цэ лыя су ткі. Адзін 
аба вяз ко вы вы хад ны су бо та 
аль бо ня дзе ля.

Пры му шаць ся бе не спаць 
ноч чу — не да во дзіц ца. Хво рыя 
ёсць — не па спіш. Трэ ба «ўклю-
чаць» га ла ву, ду маць, як да па-
маг чы, а ча сам і ста яць шмат га-
дзін за апе ра цый ным ста лом.

— Не як за зме ну, з 8 да 15 

га дзін, я пры няў 120 па цы ен таў 
(нор ма — 50—60 ча ла век). Та-
ды адзін з на шых дак та роў вы-
му ша ны быў тэр мі но ва з'е хаць, 
а я пра ца ваў за два іх, — ка жа 
Ле а нард.

Сва бод ны час ма ла ды док-
тар час та пра во дзіць... у сне. 
Яшчэ ва ры янт — па гля дзець 
які-не будзь фільм ці вы брац ца 
з сяб ра мі ў го рад.

Зра зу ме ла ж, чы та чоў ці ка-

віць зар пла та док та ра, які жы ве 
па та кім ней ма вер ным пра цоў-
ным рас кла дзе.

— Пер шая зар пла та бы ла 
кры ху больш за 3 міль ё ны руб-
лёў, а ня даў на атры маў 8 міль ё-
наў, бо браў шмат дзя жур стваў, 
ды яшчэ і прэ мію вы пі са лі, — 
рас каз вае ма ла ды док тар. — 
Ка лі з'я віц ца сям'я, у та кім тэм-
пе ста ну пра ца ваць, толь кі ка лі 
вель мі-вель мі бу дуць па трэб ны 
гро шы. У асноў ным жа, пра цу-
ю чы на стаў ку, хі рур гі атрым лі-
ва юць 4—4,5 міль ё на.

Ле а нард ка жа, што мо ладзь 
з Асі по віч час цей за ўсё ма рыць 
«па ка рыць» Мінск ці ней кі ін шы 
вя лі кі го рад. За ста юц ца тут 
толь кі ў двух вы пад ках: аль бо 
ча ла век доб ра ўлад ка ваў ся, а 
та му ня ма сэн су шу каць леп ша-
га жыц ця, аль бо ў яго ўво гу ле 
ня ма ні я кіх па мкнен няў, та му і 
«плы ве па ця чэн ні».

— Мно гія ма ла дыя спе цы я-
ліс ты не за ста юц ца на мес цах, 
ку ды пры еха лі па раз мер ка-
ван ні, бо га лоў ная праб ле ма 
— жыл лё. Па бу да ваць яго на 
не вя лі кую зар пла ту не маг чы-
ма. Але з ін ша га бо ку, за што 
ма ла до му спе цы я ліс ту пла ціць 
вя лі кія гро шы? — лі чыць Ле а-
нард Пра ка пен ка. — Так, у Аме-
ры цы ўрач атрым лі вае не каль кі 
ты сяч до ла раў, толь кі пе рад тым 
яму трэ ба ву чыц ца больш за 10 
га доў, а не 6, як у нас. У не ка-
то рых на шых су ай чын ні ках ча-
мусь ці жы ве ўпэў не насць, што 
нех та па ві нен за бяс пе чыць ім 
на леж ны ўзро вень жыц ця і вя-
лі кую зар пла ту. На маю дум ку, 
мож на не з да па мо гай зар пла-
ты, а не як па-ін ша му пад трым-
лі ваць ма ла дых лю дзей. На-
прык лад, па вя лі чыць да па мо гу 
на дзя цей.

Па цы ен ты, якіх за раз ле чыць 
ма ла ды хі рург, вель мі ад роз ні ва-
юц ца ад ста ліч ных: яшчэ больш 
доб ра зыч лі выя. Тут не за ве дзе-
на скар дзіц ца на док та ра.

— Як рас па вя да юць мне ка-
ле гі, у Мін ску яны са скар га мі 
су ты ка юц ца ледзь не кож ны 

дзень, — тлу ма чыць роз ні цу хі-
рург.

У той жа час, ка жа Ле а нард, 
фі зіч на цяж ка з так зва ны мі 
«аса цы яль ны мі» асо ба мі. Яны, 
як пра ві ла, не ду ма юць пра чыс-
ці ню і гі гі е ну, не вы кон ва юць рэ-
ка мен да цый док та ра. Ля чыць іх 
да во дзіц ца ледзь не «з бо ем». 
А най вы шэй шы эма цы я наль ны 
ця жар ад чу ва ец ца та ды, ка лі 
да во дзіц ца пра ца ваць з па цы-
ен та мі, хво ры мі на рак...

— Ва ўні вер сі тэ це да ец-
ца тэ а рэ тыч ная пад рых тоў ка, 
якая, як мяр ку ец ца, па він на 
да па маг чы зма гац ца з эма-
цы я наль ным гру зам. Але не 
ўспры маць бліз ка да сэр ца ча-
ла ве чых тра ге дый, якіх на пра-
ця гу ўсёй кар' е ры хі рур га бу дзе 
ня ма ла, са праў ды да па ма гае 
толь кі пра фе сій ны цы нізм, які 
ра на ці поз на вы пра цоў ва ец ца 
ў кож на га док та ра. У мя не ён 
па куль не зу сім раз ві ты, мне па-
цы ен таў шка да, — рас па вя дае 
Ле а нард Пра ка пен ка.

А яшчэ ма ла ды спе цы я ліст 
упэў не ны, што лю дзей з «та-
лен там хі рур га» не іс нуе. Ка лі 
так га во раць, час цей за ўсё 
ма юць на ўва зе пры зван не. 
Ка лі ў ча ла ве ку пры сут ні чае 
жа дан не да па ма гаць прос та 
так, не ду ма ю чы пра ўзна га ро-
ду ці доб рую зар пла ту, аба вяз-
ко ва з'я віц ца імк нен не «на біць 
ру ку» і стаць пра фе сі я на лам. 
І ўсё ў яго бу дзе атрым лі вац-
ца.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.
Мінск — Асі по ві чы — Мінск.

«НА БІЦЬ» РУ КУ 
І НЕ ПА РА НІЦЬ СЭР ЦА...

Мно гія з яго ад на курс ні каў 
за ста лі ся ў ста лі цы. Як 
ка жа Ле а нард, не ка то рыя 
на ват шка ду юць аб 
сва ім ра шэн ні. Асноў ная 
пры чы на прос тая — 
зар пла та, на якую цяж ка 
пра жыць у Мін ску.
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Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».

«Пер шая зар пла та бы ла 
кры ху больш за 3 міль ё ны 
руб лёў, а ня даў на атры маў 
8 міль ё наў, бо браў шмат 
дзя жур стваў, ды яшчэ 
і прэ мію вы пі са лі. У 
асноў ным жа, пра цу ю чы 
на стаў ку, хі рур гі 
атрым лі ва юць 
4—4,5 міль ё на».

«Але з ін ша га бо ку, за што 
ма ла до му спе цы я ліс ту 
пла ціць вя лі кія гро шы? 
Так, у Аме ры цы ўрач 
атрым лі вае не каль кі 
ты сяч до ла раў, толь кі 
пе рад тым яму трэ ба 
ву чыц ца больш за 10 га доў, 
а не 6, як у нас».

А вы ве да лі?
— Мно гія хі рур гі — вель мі пры мхлі выя лю дзі, — ка жа Ле а нард. 

— На прык лад, у на шым ася род ку не за ве дзе на апе ры ра ваць сва іх 
род ных і бліз кіх. Яшчэ ад на з пры кмет — нель га на дзя ваць на вы-
ва рат хі рур гіч ную ка шу лю. Акра мя та го, па свя тах ні хто ста ра ец ца 
не апе ры ра ваць, ка лі не зда рыц ца тэр мі но вы вы па дак.

А вось шмат ка му вя до мы стэ рэа тып пра тое, што хі рур гі «бе ра-
гуць ру кі» і не ро бяць без паль ча так ні я кай хат няй пра цы, Ле а нард 
лі чыць пе ра боль шан нем.

— Вя до ма, ма ла тком па паль цах я не ха цеў бы ся бе ўда рыць, 
бо лю бая траў ма рук ро біць хі рур га не пра ца здоль ным. Але ж і 
до ма на дзя ваць паль чат кі дзе ля лю бой дро бя зі ні хто не ста не. 
Пры нам сі, я і мае ка ле гі так не ро бім, — сцвяр джае ён.


