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А
д ной з ад мет ных ры саў су свет най эка но мі кі апош ніх 
дзе ся ці год дзяў з'яў ля ец ца ды на міч ны рост сфе ры 
па слуг. Ві да воч на, што гэ тая тэн дэн цыя — за ка-

на мер ны вы нік пе ра хо ду со цы у му да пост ін дуст ры яль най 
ста дыі. Ва ўмо вах гла ба лі за цыі, ма гут най кан ку рэн цыі на 
між на род ных рын ках та ва раў і па слуг на цы я наль ная эка-
но мі ка так са ма не мо жа ўстой лі ва рас ці без раз віц ця шэ-
ра гу кі рун каў знеш не эка на міч най дзей нас ці, ад ным з якіх 
з'яў ля ец ца экс парт аду ка цый ных па слуг. Знач насць гэ та га 
на прам ку аб умоў ле на шмат век тар нас цю вы ні каў, якія да ся-
га юц ца, — ад эка на міч най вы га ды да рэа лі за цыі геа па лі тыч-
ных ін та рэ саў і пе ра тва рэн ня на цы я наль ных уні вер сі тэ таў 
(у пер шую чар гу за кошт па вы шэн ня якас ці на ву чан ня) у 
між на род ныя на ву ко ва-аду ка цый ныя комп лек сы.

З ся рэ дзі ны ХХ ст. вя ду чыя су свет ныя дзяр жа вы па ча лі 
раз гля даць між на род ныя аду ка цый ныя пра гра мы і між на род-
ныя аб ме ны як част ку сва ёй знеш няй па лі ты кі, па ста віў шы 
іх па важ нас ці ў адзін шэ раг з ва ен най і эка на міч най да па-
мо гай ін шым кра і нам.

Вар та ад зна чыць, што Пра гра ма са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця Бе ла ру сі на 2016—2020 га ды так са ма пра ду гледж-
вае рэа лі за цыю комп лек су мер па па вы шэн ні кан ку рэнт-
ных пе ра ваг на цы я наль най сіс тэ мы вы шэй шай аду ка цыі 
ў між на род най аду ка цый най пра сто ры. Акра мя та го, дзяр-
жаў ная пра гра ма «Аду ка цыя і ма ла дзёж ная па лі ты ка» на 
2016—2020 га ды, за цвер джа ная па ста но вай Са ве та Мі ніст-
раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 28 са ка ві ка 2016 го да №250, ся-
род най важ ней шых кі рун каў раз віц ця ай чын най вы шэй шай 
шко лы вы лу чае па вы шэн не яе між на род на га прэ сты жу, экс-
парт аду ка цый ных па слуг і між на род нае су пра цоў ніц тва, якія 
за клі ка ны са дзей ні чаць за бес пя чэн ню якас ці пад рых тоў кі 
спе цы я ліс таў, раз віц цю сіс тэ мы аду ка цыі ў на цы я наль ных 
ін та рэ сах з улі кам су свет ных тэн дэн цый і пе ра да во га во пы ту, 
ума ца ван ню між на род на га су пра цоў ніц тва з аду ка цый ны мі 
і на ву ко вы мі ўста но ва мі за меж ных дзяр жаў.

Сён ня мож на га ва рыць пра тое, што Бе ла русь мае пэў ную 
ні шу на рын ку між на род ных аду ка цый ных па слуг. Пры гэ тым, 
без умоў на, да мі нуе па сіў ны экс парт, які пра ду гледж вае пад-
рых тоў ку за меж ных спе цы я ліс таў у ай чын ных уста но вах вы-
шэй шай аду ка цыі. Ак тыў ны экс парт уз нік па раў наль на ня даў-
на і звя за ны з за меж най экс пан сі яй ВНУ, ства рэн нем у ін шых 
кра і нах прад стаў ніц тваў і фі лі ялаў, прэ тэн ду ю чы ў перс пек ты-
ве на сіс тэ му ра бо ты па ма дэ лі транс на цы я наль ных кар па ра-
цый. У вы пад ку апа срод ка ва на га ўза е ма дзе ян ня экс пар цё ра 
і ім пар цё ра аду ка цый ных па слуг склад ва ец ца дыс тан цый ная 
ма дэль экс пар ту. Для за бес пя чэн ня больш шы ро ка га ўдзе лу ў 
пра цэ сах ін тэр на цы я на лі за цыі вы шэй шай аду ка цыі, раз віц ця 
між на род най дзей нас ці, па ве лі чэн ня ака дэ міч най, сту дэнц-
кай ма біль нас ці і на рошч ван ня экс пар ту аду ка цый ных па слуг 
вель мі важ ным уяў ля ец ца па шы рэн не пад рых тоў кі сту дэн таў 
па за меж ных мо вах у ня моў ных ВНУ.

Пы тан не ва ло дан ня за меж ны мі мо ва мі ў ася род дзі вы-
клад чыц ка га скла ду ВНУ з'яў ля ец ца праб ле май, якая па-
він на быць вы ра ша на ў на ступ ныя не каль кі га доў, за явіў на 
су стрэ чы з пе да га гіч най гра мад скас цю Сма ля віц ка га ра ё на 
6 мая мі ністр аду ка цыі Бе ла ру сі Ігар Кар пен ка. Пад час су-
стрэ чы з пе да го га мі ён за ўва жыў, што ка лі ў най блі жэй шы 
час бе ла рус кія ВНУ не змо гуць пра па на ваць вы кла дан не на 
анг лій скай мо ве, то кра і на стра ціць экс парт па слуг.

П
эў ныя на пра цоў кі ў га лі не на ву чан ня за меж ных 
сту дэн таў на анг лій скай мо ве, якія мо гуць быць вы-
ка ры ста ны ў ін шых на ву чаль ных уста но вах кра і ны, 

ёсць у Гро дзен скім дзяр жаў ным ме ды цын скім уні вер сі тэ це. 
Сён ня ў ГрДМУ на ву ча ец ца больш за сем сот за меж ных сту-

дэн таў з 33 кра ін. Іх пад рых тоў кай тут зай ма юц ца больш за 
20 га доў, у тым лі ку больш за 15 га доў увесь курс на ву чан ня 
вя дзец ца на анг лій скай мо ве. З кож ным го дам усё больш 
пе да го гаў мо гуць вес ці за ня ткі на за меж най мо ве. Якасць 
пад рых тоў кі да стат ко ва вы со кая, пра што свед чыць і кон-
курс ся род не бе ла рус кіх сту дэн таў (ка ля двух ча ла век на 
мес ца), і іх агуль ны коль кас ны рост. Пры гэ тым коль касць 
анг ла моў ных сту дэн таў ва ўні вер сі тэ це за апош нія пяць га-
доў па вя лі чы ла ся больш чым у ча ты ры ра зы. Між тым ад-
ным з важ ных кро каў у ра бо це з анг ла моў ны мі за меж ны мі 
гра ма дзя на мі з'яў ля ец ца іх якас ны ад бор пры па ступ лен ні. 
Ус туп ныя іс пы ты пра вод зяц ца ў вы гля дзе гу тар кі па мо ве з 
уклю чэн нем пы тан няў па бія ло гіі і хі міі і да зва ля юць вы браць 
най больш адо ра ных абі ту ры ен таў.

Для ажыц цяў лен ня на ву чан ня на анг лій скай мо ве бы ла 
пра ве дзе на вя лі кая па пя рэд няя ра бо та па пад рых тоў цы вы-
клад чы каў. Кож ная ка фед ра, якая зай ма ец ца пад рых тоў кай 
сту дэн таў пер ша га і дру го га кур саў, а за тым трэ ця га кур са 
і, урэш це, па ўсіх клі ніч ных дыс цып лі нах ста рэй шых кур саў, 
вы лу чы ла па два і больш вы клад чы каў, якія ў да стат ко вай 
сту пе ні ва ло да лі анг лій скай мо вай, каб пе ра да ваць свае 
пра фе сій ныя ве ды, умен ні і на вы кі на ёй. Гэ тыя спе цы я ліс ты 
на пра ця гу двух га доў пра хо дзі лі пад рых тоў ку па анг лій скай 
мо ве для ме ды цын скіх мэт у спе цы яль на ство ра ных па про-
фі лях дыс цып лін гру пах пра фе сар ска-вы клад чыц ка га скла ду 
на ка фед ры за меж ных моў. Пры гэ тым ад ной з га лоў ных 
за дач бы ла пад рых тоў ка ме та дыч най ба зы і ма тэ ры я лаў для 
на ву чан ня сту дэн таў на анг лій скай мо ве.

Сён ня ў су вя зі са знач ным рос там коль кас ці анг ла моў ных 
гра ма дзян пра цяг ва ец ца ак тыў ная ра бо та па пад рых тоў цы 

кад раў для пра цы з за меж ны-

мі сту дэн та мі, якія на ву ча юц-

ца на анг лій скай мо ве, і па вы-

шэн ні ўзроў ню іх ква лі фі ка-

цыі. Так, ка фед ра за меж ных 

моў пра цяг вае пра во дзіць 
за ня ткі па на ву чан ні анг лій-
скай мо ве для спе цы яль ных 
мэт або яе ўдас ка на лен ні па 
про фі лях дыс цып лін для вы-

клад чы каў. Кан чат ко вы этап 

та кой фор мы на ву чан ня — 
атэс та цыя пра фе сар ска-вы-
клад чыц ка га скла ду па вы-

зна чэн ні ўзроў ню ва ло дан ня 

мо вай на атры ман не до пус ку 

да пра вя дзен ня ву чэб ных за-

ня ткаў і лек цый у гру пах сту-

дэн таў фа куль тэ та за меж ных 

на ву чэн цаў, якія атрым лі ва-

юць аду ка цыю на анг лій скай 

мо ве, рас пра ца ва ная на ка-

фед ры за меж ных моў. Вы-

зна чэн не ўзроў няў ва ло дан ня 

анг лій скай мо вай ажыц цяў ля-

ец ца ў ад па вед нас ці з Агуль-

на еў ра пей скай сіс тэ май ацэн-

кі ве дан ня за меж ных моў, рас пра ца ва най Са ве там Еў ро пы, 
адап та ва най для Гро дзен ска га дзяр жаў на га ме ды цын ска га 
ўні вер сі тэ та. З 2009 го да па спя хо ва вы тры ма лі атэс та цыю і 
ма юць пра ва пра во дзіць прак тыч ныя за ня ткі і чы таць лек цыі 
на анг лій скай мо ве ка ля 200 вы клад чы каў ГрДМУ. Асту пе не-
насць ся род спе цы я ліс таў, якія вя дуць за ня ткі на анг лій скай 
мо ве, вы шэй шая за агуль на ўні вер сі тэц кую асту пе не насць 
пра фе сар ска-вы клад чыц ка га скла ду — 60%.

А
саб лі вая ўва га ўдзя ля ец ца за бяс пе ча нас ці кні га мі 
на фа куль тэ це за меж ных на ву чэн цаў. За пе ры яд з 
2003 па 2016 год бы ло рас пра ца ва на і вы да дзе на 

124 на ву чаль ныя да па мож ні кі на анг лій скай мо ве, у тым лі ку 
10 з гры фам Мі ніс тэр ства аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 93 
да па мож ні кі вы да дзе ны за апош нія шэсць га доў. Для за-
бес пя чэн ня вы кла дан ня ву чэб ных дыс цып лін на анг лій скай 
мо ве за 2012—2015 гг. бы ло на бы та больш як 100 на зваў 
пад руч ні каў. У 2015—2016 гг. бы ло за куп ле на 97 най мен няў 
ву чэб ных вы дан няў (1016 асоб ні каў). У асноў ным гэ та кні-
гі най буй ней шых су свет ных вы да вец тваў Elsevіer, Blackwell 
Publіshіng, McGraw-Hіll educatіon і інш. Два ра зы на год аб-
наў ля юц ца бан кі да ных па за бяс пе ча нас ці кні га мі. Вы со кая 
якасць біб лі я тэч на-ін фар ма цый на га за бес пя чэн ня за меж ных 
сту дэн таў з анг лій скай мо вай на ву чан ня спры яе па вы шэн ню 
імі джу і біб лі я тэ кі, і ўні вер сі тэ та ў цэ лым.

Знач на па леп шы лі якасць ву чэб на-ме та дыч най за бяс пе-
ча нас ці ства рэн не і ўка ра нен не элект рон ных ву чэб на-ме та-
дыч ных комп лек саў (ЭВМК) у сіс тэ ме MOODLE. У 2011—
2016 гг. на фа куль тэ це за меж ных на ву чэн цаў ство ра ны і 
за цвер джа ны ў Ін сты ту це пры клад ных ін фар ма цый ных сіс-
тэм 73 элект рон ныя комп лек сы па спе цы яль нас ці «Ля чэб ная 
спра ва» на анг лій скай мо ве і 99 — на рус кай (з іх 35 асоб на 
для сту дэн таў фа куль тэ та за меж ных на ву чэн цаў і 64 — для 
ля чэб на га фа куль тэ та), які мі ка рыс та юц ца сту дэн ты з ін шых 
кра ін. Ле тась цал кам за вер ша на ра бо та па іх ства рэн ні на 
анг лій скай мо ве па ўсіх дыс цып лі нах, што вы кла да юц ца.

Вя лі кая ро ля і элект рон най біб лі я тэ кі ГрДМУ, якая што год 
за бяс печ вае ад да ле ны до ступ да за меж ных поў на тэкс та вых і 
рэ фе ра тыў ных элект рон ных рэ сур саў па про фі лі ўні вер сі тэ та. 
За меж ныя анг ла моў ныя сту дэн ты мо гуць ка рыс тац ца ліч ба-
вы мі ка лек цы я мі ме ды цын скіх кніг і ча со пі саў вы да вец тваў 
Sprіnger Lіnk, Oxford unіversіty press, The New England Journal of 
Medіcіne, The Brіtіsh Medіcal Journal, ба зай да ных SCOPUS ад 
кам па ніі Elsevіer, плат фор май EBSCO. Функ цы я нуе і аба не мент 
за меж най лі та ра ту ры, асноў ны кан тын гент яко га — сту дэн ты, 
якія на ву ча юц ца на анг лій скай мо ве. Ака зан не ўсіх біб лі я тэч ных 
па слуг ажыц цяў ля ец ца так са ма на анг лій скай мо ве.

В
і да воч на, што рос ту экс пар ту аду ка цый ных па слуг 
са дзей ні чае да во лі вы со кі між на род ны рэй тынг 
уні вер сі тэ та. Так, па вод ле рэй тын гу Webometrіcs, 

апуб лі ка ва на га ў па чат ку жніў ня 2016-га, ГрДМУ зай мае 1-е 
мес ца ся род ме ды цын скіх уні вер сі тэ таў Бе ла ру сі і 4-е — ся-
род ме ды цын скіх уні вер сі тэ таў кра ін СНД. Акра мя та го, вы со-
ка ква лі фі ка ва ны кад ра вы склад, су час ныя аду ка цый ныя тэх-
на ло гіі і са мая моц ная прак тыч ная пад рых тоў ка ме ды цын скіх 
кад раў да зво лі лі ка лек ты ву ўста но вы не толь кі па цвер дзіць 
вы со кае зван не лаў рэ а та Прэ міі Ура да Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
за да сяг нен ні ў га лі не якас ці, але і за ду мац ца аб ад крыц ці 
ў най блі жэй шай перс пек ты ве фі лі яла пад рых тоў ча га ад дзя-
лен ня ГрДМУ за мя жой. Па да ец ца, што гэ ты крок не толь кі 
ста ноў ча ада б'ец ца на экс пар це аду ка цый ных па слуг, але 
і бу дзе са дзей ні чаць па вы шэн ню прэ стыж нас ці ай чын най 
ме ды цын скай аду ка цыі ў све це, што ста ноў ча ада б'ец ца на 
імі джы кра і ны ў цэ лым.

Стра тэ гіч най жа мэ тай дзяр жаў най па лі ты кі ў га лі не экс-
пар ту аду ка цый ных па слуг, на на шу дум ку, па він на стаць 
за бес пя чэн не вы со кай якас ці пад рых тоў кі і кан ку рэн та здоль-
нас ці вы пуск ні коў ай чын ных ВНУ на су свет ным рын ку аду-
ка цыі і пра цы.
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