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З ПЕР ШАЙ СПРО БЫ — 
«ЗО ЛА ТА» І «БРОН ЗА»

Бе ла рус кія школь ні кі ўпер шы ню ўзя лі ўдзел у спа-
бор ніц твах JunіorSkіlls Hі-Tech, якія пра во дзі лі ся ў 
Ека ця рын бур гу ў рам ках ІІ На цы я наль на га чэм пі я на-
ту скраз ных ра бо чых пра фе сій вы со ка тэх на ла гіч ных 
га лін пра мыс ло вас ці па ме то ды цы WorldSkіlls.

Спа бор ніц твы пра во дзі лі ся ў 12 кам пе тэн цы ях: «Та кар-
ныя ра бо ты на стан ках з ліч ба вым пра грам ным кі ра ван нем», 
«Фрэ зер ныя ра бо ты на стан ках з ліч ба вым пра грам ным кі ра-
ван нем», «Ме хат ро ні ка», «Ін жы нер ная гра фі ка», «Ма біль ная 
ро ба та тэх ні ка», «Пра та ты пі ра ван не», «Элект ро ні ка», «Аэ ра-
кас міч ная ін жы не рыя» , «Элект ра ман таж ныя ра бо ты», «Сіс-
тэм нае ад мі ніст ры ра ван не», «Ла зер ныя тэх на ло гіі» і «Ней-
ра пі ла та ван не».

У спа бор ніц твах пры ня лі ўдзел 116 юні ё раў ва ўзрос це ад 
10 да 17 га доў у скла дзе 54 ка манд, а так са ма 85 экс пер таў 
з 17 рэ гі ё наў Ра сіі і Бе ла ру сі.

За пе ра мо гу ў кам пе тэн цыі «Ма біль ная ро ба та тэх ні ка» 
зма га ла ся ка ман да Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра іна ва цый най і 
тэх ніч най твор час ці (Ар це мій Вах ра ме еў і Ілья Лі сі ца). А ка-
ман да Аду ка цый на га цэнт ра Пар ка вы со кіх тэх на ло гій (Аляк-
сандр Яфім чык і Ма кар Чыж дзен ка) вы сту па ла ў кам пе тэн цыі 
«Пра та ты пі ра ван не»

Па вы ні ках спа бор ніц тваў бе ла рус кія ка ман ды за ня лі пер-
шае мес ца ў кам пе тэн цыі «Пра та ты пі ра ван не» і трэ цяе мес-
ца — у кам пе тэн цыі «Ма біль ная ро ба та тэх ні ка».

Пе ра мож цы чэм пі я на ту JunіorSkіlls 2015 , а імі ста лі 37 ча-
ла век, атры ма лі імян ныя пу цёў кі на спе цы я лі за ва ную зме ну ў 
чэр ве ні ва Усе ра сій скі дзі ця чы цэнтр у Ана пе. Ся род іх і бе ла-
рус кія хлоп цы: Аляк сандр Яфім чык і Ма кар Чыж дзен ка.
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Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны  ��

НА ЎРОК — 
ДА ПІСЬ МЕН НІ КАЎ
1,5 ты ся чы мін скіх школь ні каў узя лі 
ўдзел у май стар-кла сах па бе ла рус-
кай мо ве ад вя до мых пісь мен ні каў 
у каст рыч ні ку.

«Чы та ем па-бе ла рус ку з Velcom» — 
уні каль ны для Бе ла ру сі са цы яль на ары-
ен та ва ны і аду ка цый ны пра ект з удзе лам 
вя до мых бе ла рус кіх дзі ця чых пісь мен ні каў 
і ак цё раў. Ця гам трох ме ся цаў больш як у 
30 шко лах Мін ска, а так са ма ў дзвюх шко-
лах для дзя цей з асаб лі вас ця мі раз віц ця 
пра хо дзяць ад мыс ло выя ўро кі для вуч няў 
дру гіх і трэ ціх кла саў, якіх зна ё мяць з су-
час най бе ла рус кай лі та ра ту рай. У каст рыч-
ні ку ро лю на стаў ні каў пра ек та вы кон ва лі 
вя до мы пісь мен нік, лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ула дзі мір Ліп-
скі і бе ла рус кі ак цёр і тэ ле вя ду чы Юрый 
Жы га монт.

Ар га ні за та рам аду ка цый на га пра ек та 
вы сту пі ла кам па нія Velcom пры пад трым цы 
Ка мі тэ та па аду ка цыі Мін гар вы кан ка ма

У ліс та па дзе мін скіх школь ні каў ча ка-
юць но выя ўро кі, а на су стрэ чу з імі прый-
дуць но выя пе да го гі — па эт ка і пуб лі цыст ка 
Тац ця на Сі вец і паэ тэ са, лаў рэ ат ка Дзяр-
жаў най прэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ра і са 
Ба ра ві ко ва. Пад іх кі раў ніц твам дзе ці пе ра-
мес цяц ца ў свет бе ла рус кай паэ зіі і ка зак
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Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

У ПАЎ ФІ НА ЛЕ — 
8 БЕ ЛА РУС КІХ КА МАНД

Тры ка ман ды Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 
вый шлі ў паў фі нал чэм пі я на ту све ту па пра гра ма ван-
ні ся род сту дэн таў.

Чвэрць фі нал прэ стыж ных спа бор ніц тваў пра хо дзіў у Мін-
ску. Яго ўдзель ні ка мі ста лі ка ля 180 сту дэн таў, якія прад стаў-
ля лі 59 ВНУ Бе ла ру сі, Эс то ніі, Лат віі, Літ вы і Ка лі нінг рад скай 
воб лас ці (Ра сія). Шэсць ка манд вы ста віў фа куль тэт пры клад-
ной ма тэ ма ты кі і ін фар ма ты кі БДУ.

Сту дэн там бы ло пра па на ва на вы ра шыць за 5 га дзін 12 ал-
га рыт міч ных за дач. Згод на з рэг ла мен там, кож най ка ман дзе 
пра да стаў ляў ся толь кі адзін кам п'ю тар на ўсіх. А пе ра мо га 
пры су джа ла ся збор най, якая ра шы ла най боль шую коль касць 
за дач за най мен шы час.

У паў фі наль ным па ядын ку, які прой дзе ў Санкт-Пе цяр бур-
гу ў снеж ні, пры муць удзел па дзве ка ман ды з Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі, 
Уні вер сі тэ та Лат віі і Віль нюс ка га ўні вер сі тэ та, па ад ной ка-
ман дзе сту дэн таў з Гро дзен ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 
імя Ян кі Ку па лы, Бал тый ска га фе дэ раль на га ўні вер сі тэ та імя 
Іма ну і ла Кан та (Ка лі нінг рад ская воб ласць), Уні вер сі тэ та Тар ту 
(Эс то нія), Брэсц ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя А.С. Пуш-
кі на, Каў нас ка га тэх на ла гіч на га ўні вер сі тэ та і Го мель ска га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя Ф. Ска ры ны.

У Мі ніс тэр ства аду ка цыі ня рэд ка па сту-
па юць зва ро ты ад гра ма дзян на конт 
дзей нас ці ар га ні за цый, што пра да стаў-
ля юць на сель ніц тву па слу гі па пра вя-
дзен ні роз ных аду ка цый ных кур саў. У 
ве дам стве вы ра шы лі рас ста віць у гэ-
тым пы тан ні ўсе кроп кі над «і».

— Спра ва ў тым, што пра вя дзен нем кур саў 
сён ня зай ма юц ца не толь кі ўста но вы аду ка-
цыі, але і ін шыя ўста но вы і ар га ні за цыі. І ня-
рэд ка лю дзі, якія за піс ва юц ца на та кія кур сы, 
пла цяць за іх гро шы, за ста юц ца ў вы ні ку не-
за да во ле ныя, па коль кі іх ча кан ні не спраў дзі-
лі ся, — па тлу ма чыў на чаль нік ад дзе ла па-
вы шэн ня ква лі фі ка цыі і пе ра пад рых тоў кі 
кад раў Мі ніс тэр ства аду ка цыі Дзя ніс КА НА-
ПАЦ КІ. — Яны спа дзя ва лі ся, што да ку мент, які 
вы да ец ца пас ля за кан чэн ня та кіх кур саў, дасць 
ім маг чы масць пра ца ваць па пэў най спе цы-
яль нас ці, на прык лад, тым жа цы руль ні кам ці 
кас ме то ла гам, або яны змо гуць па вы сіць на 
кур сах свой раз рад. Але пры пра ца ўлад ка ван ні 

вы свят ля ец ца, што іх «ко рач ка» не мае ні я кай 
сі лы і не пры зна ец ца кад ра ві ка мі.

Тут ёсць два ню ан сы. Ура дам пра да стаў ле на 
пра ва ар га ні за цы ям, якія не з'яў ля юц ца ўста но-
ва мі аду ка цыі, зай мац ца пра фе сій най пад рых-
тоў кай, пе ра пад рых тоў кай і па вы шэн нем ква лі-
фі ка цыі сва іх ра бот ні каў і па вы ні ках на ву чан ня 
пры свой ваць ім больш вы со кі ква лі фі ка цый ны 
раз рад, па коль кі мяр ку ец ца, што прад пры ем-
ства бу дзе сум лен на па ды хо дзіць да спра вы, 
ка лі рых туе кад ры для ўлас ных па трэб. Яшчэ 
раз пад крэс лю, што раз мо ва ідзе пра сва іх 
ра бот ні каў і пад рых тоў ку спе цы я ліс таў для 
ўлас ных па трэб. У гэ тым вы пад ку пас ля за кан-
чэн ня кур саў іх слу ха чы атрым лі ва юць да ку мен-
ты дзяр жаў на га ўзо ру.

Так са ма прад пры ем ства мо жа зай мац ца 
на ву чан нем ра бот ні каў, на кі ра ва ных на ву чо бу 
ін шы мі прад пры ем ства мі і ар га ні за цы я мі — 
па іх за яў ках і на пад ста ве за клю ча ных з імі 
да га во раў. Ло гі ка зра зу ме лая: ка лі ў ад дзе-
ле кад раў прад пры ем ства ўпэў не ны ў якас ці 
аду ка цый ных кур саў і га то вы за іх пла ціць, то 

яны мо гуць ад пра віць сва іх ра бот ні каў на су-
сед няе прад пры ем ства — для пе ра на ву чан ня 
і па вы шэн ня ква лі фі ка цыі. І ім так са ма бу дзе 
вы да дзе ны да ку мент дзяр жаў на га ўзо ру.

Дзя ніс Ка на пац кі да даў, што ва ўсіх ін шых 
вы пад ках ар га ні за цыі, якія пра вод зяць аду ка-
цый ныя кур сы, не ма юць пра ва пры свой ваць 
іх слу ха чам ква лі фі ка цыі і ква лі фі ка цый ныя 
раз ра ды па пра фе сіі. На ву чан не на та кіх кур-
сах на кі ра ва на толь кі на за да валь нен не па зна-
валь ных па трэб гра ма дзян, а не на пры сва ен-
не ква лі фі ка цыі і раз ра ду па пра фе сіі. Роз ныя 
сер ты фі ка ты, па свед чан ні і ін шыя да ку мен ты, 
што вы да юц ца пас ля за кан чэн ня кур саў, не 
з'яў ля юц ца да ку мен та мі дзяр жаў на га ўзо ру і 
пра ва на пра ца ўлад ка ван не не да юць.

«Та му, ка лі хтось ці жа дае атры маць умен ні 
і на вы кі, не аб ход ныя для ажыц цяў лен ня пра-
фе сій най дзей нас ці, і да ку мент дзяр жаў на га 
ўзо ру, які па цвяр джае пры сва ен не ква лі фі ка-
цый на га раз ра ду па пра фе сіі і пра ва на вы-
ка нан не ад па вед ных ра бот, трэ ба звяр тац ца 
не па срэд на ў ар га ні за цыі, якія за рэ гіст ра ва ны 
як уста но вы аду ка цыі», — па ра іў спе цы я ліст.
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Для та го, каб на ву чыц ца 
пла ваць, трэ ба ўвай сці ў ва ду. 
А каб за мах нуц ца на кар' е ру 
сур' ёз на га ву чо на га, па чы наць 
трэ ба з пер ша га ма лень ка га 
кро ку... Дня мі ў На цы я наль най 
ака дэ міі на вук быў да дзе ны 
ўра чыс ты старт но ва му 
су мес на му пра ек ту Мінск ага 
па ла ца дзя цей і мо ла дзі, 
Са ве та ма ла дых на ву коў цаў 
і Ін сты ту та пад рых тоў кі 
на ву ко вых кад раў На цы я наль най 
ака дэ міі на вук — Шко ле юных 
да след чы каў. Та кі са юз трох 
струк тур склаў ся не вы пад ко ва, 
у кож на га — свае спа дзя ван ні.

— Мы даў но ма рым пра ства рэн не га-
рад ско га на ву ко ва га та ва рыст ва школь-
ні каў, — пры зна ец ца за гад чы ца ад дзе-
ла ін тэ ле кту аль най твор час ці Па ла ца 
дзя цей і мо ла дзі Вік то рыя ЮШЧАН-
КА. — А ця пер на шы ма ры на бы ва юць 
рэ аль ныя аб ры сы.

Школь ні каў, якія ці ка вяц ца на ву кай, 
ад бі ра лі пе да го гі сіс тэ мы да дат ко вай 
аду ка цыі. У Па ла цы дзя цей і мо ла дзі не 
пер шы год дзей ні ча юць роз ныя на ву ко-
ва-тэх ніч ныя гурт кі. Ця пер Ака дэ мія на-
вук узя ла іх пад сваю апе ку.

— Пры цяг нуць школь ні каў да на ву ко-
вай дзей нас ці і за ха піць іх да след чай пра-
цай — толь кі па ло ва за да чы. Прос та па пу-
ля ры за ваць на ву ку не да стат ко ва. Важ на, 
каб тыя школь ні кі, якія за раз на вед ва юць 
гурт кі, што пра цу юць на ба зе ін сты ту таў 
ака дэ міі, не стра ці лі ці ка васць да на ву кі і 
сваю ма ты ва цыю пад час ву чо бы ў ВНУ, 
каб яны вяр та лі ся ў ака дэ мію ўжо ў якас-
ці ма гіст ран таў і ас пі ран таў і по тым за-
ста ва лі ся тут пра ца ваць, — пад крэс лі вае 
стар шы ня Са ве та ма ла дых на ву коў цаў 
На цы я наль най ака дэ міі на вук Анд рэй 
ІВА НЕЦ. — Важ на не стра ціць пе ра ем-
насць у на шай ра бо це. Бо пад час ву чо бы 
ў ВНУ эн ту зі язм у ма ла дых лю дзей зні кае 
да во лі хут ка і ўжо пры клад на да трэ ця га 
кур са яны вы ра ша юць для ся бе ка тэ га-
рыч на, што на ву кай зай мац ца не бу дуць. 
Та му га лоў нае — іх не ўпус ціць.

Шко ла юных да след чы каў — больш 
шы ро кая фор ма ра бо ты, чым прос та на-
вед ван не за ня ткаў па тых ці ін шых дыс-
цып лі нах. Пад час школь ных ка ні кул мы 
пла ну ем пра вя дзен не Дзён ад чыненых 
дзвя рэй з на вед ван нем ака дэ міч ных ін-
сты ту таў, на ву ко ва-прак тыч ных цэнт раў, 
му зе яў і экс па зі цый. Так са ма за пла на-
ва ны су стрэ чы школь ні каў з вя ду чы мі 
бе ла рус кі мі ву чо ны мі.

Уся го бу дуць дзей ні чаць 13 на прам-
каў гурт коў: хі міч ны, ар хеа ла гіч ны, 
бія ла гіч ны, фі зіч ны і ін шыя... Школь ні-
кі па дзе ле ны на дзве ўзрос та выя гру-
пы — вось мы і дзя вя ты кла сы, дзя ся ты і 
адзі нац ца ты. Ку ры ра ваць «па чат коў цаў» 
бу дуць ма ла дыя на ву коў цы. «Іх аса біс ты 
прык лад — най леп шы сро дак агі та цыі 
за на ву ко вую кар' е ру», — усмі ха ец ца 
Анд рэй Іва нец.

Тэ а рэ тыч ныя за ня ткі бу дуць пра хо-
дзіць у Ін сты ту це пад рых тоў кі на ву ко-
вых кад раў, дзе на ву ча юц ца і ма гіст ран-
ты. Школь ні кам па абя ца лі, што ка лі іх 
за ці ка віць ней кі спец курс, які чы та юць 
ма гіст ран там, то яны мо гуць спа кой на 
да лу чац ца да ста рэй шых...

— Кож на му з вас да па мо гуць па бу-
да ваць улас ную тра ек то рыю раз віц ця. 
Вось так — крок за кро кам — вы змо жа-
це рэа лі за ваць ся бе ў сце нах ака дэ міі. 
Па мя тай це, што на ву ку ру хае на пе рад 
мо ладзь, здоль ная за ха піць сва і мі ідэ я мі і 
па вес ці ўсіх за са бой, — пад крэс лі вае га-
лоў ны ву чо ны сак ра тар Ака дэ міі на вук 
Аляк сандр КІЛЬ ЧЭЎ СКІ. — Спа дзя ём-
ся, што гэ ты этап бу дзе для вас доб рай 
стар та вай пля цоў кай для па ступ лен ня ў 
ВНУ, а по тым вы прый дзе це да нас пі-
саць сваю кур са вую і дып лом ную ра бо ты, 
кан ды дац кую і док тар скую ды сер та цыі. 
Вам у ака дэ міі спа да ба ец ца і за хо чац ца 
тут пра ца ваць. Пер шы крок у па трэб ным 
кі рун ку вы ўжо зра бі лі. І вы бар ваш — 
пра віль ны...

У снеж ні ў На цы я наль най ака дэ міі 
на вук у рам ках пер ша га Еў ра зій ска га 
фо ру му ма ла дых на ву коў цаў прой дзе 
кан фе рэн цыя ма ла дых на ву коў цаў. Ад-
на з яе сек цый на зы ва ец ца «Пер шы крок 
у на ву ку». Удзель ні каў Школ юных да-
след чы каў за пра сі лі да лу чац ца да кан-
фе рэн цыі.

�

Ба чыць мэ туБа чыць мэ ту  ��

АД «ШКО ЛЫ ЮНЫХ» — 
ДА ДЫ СЕР ТА ЦЫІ

Акадэмія навук выхоўвае маладую змену
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Кам пе тэнт наКам пе тэнт на  ��

КУР СЫ — ДЛЯ ПРА ФЕ СІІ 
І КУР СЫ — ДЛЯ СЯ БЕ,
або Якая «ко рач ка» дае шан цы на пра ца ўлад ка ван не?
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