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— Лі да ра мі па коль кас ці 

за меж ных сту дэн таў, без-

умоў на, з'яў ля юц ца ста ліч-

ныя ВНУ з пры чы ны свай го 

вый грыш на га раз мя шчэн-

ня. Гэ та БДУ, БДМУ, БНТУ, 

БДУ ІР, лінг віс тыч ны і пе да-

га гіч ны ўні вер сі тэ ты. Ра зам 

з гэ тым у апош нія га ды мы 

на зі ра ем ста ноў чую ды на мі-

ку і ў рэ гі ё нах — Ві цеб скім 

дзяр жаў ным уні вер сі тэ це 

імя П. М. Ма шэ ра ва, Гро-

дзен скім дзяр жаў ным уні-

вер сі тэ це імя Ян кі Ку па лы, 

Го мель скім дзяр жаў ным 

уні вер сі тэ це імя Фран цыс ка 

Ска ры ны. Рост коль кас ці за-

меж ных сту дэн таў на зі ра ец-

ца і ў По лац кім дзяр жаў ным 

уні вер сі тэ це, — рас каз вае 

кан суль тант упраў лен ня 

між на род на га су пра цоў-

ніц тва Мі ніс тэр ства аду ка-

цыі Воль га ХАТ КЕ ВІЧ.

Спе цы я ліст па ве да мі ла, 

што 27 бе ла рус кіх ВНУ га-

то вы на ву чаць (і на ву ча юць) 

сту дэн таў на анг лій скай мо-

ве па 181 спе цы яль нас ці на 

пер шай сту пе ні вы шэй шай 

аду ка цыі. З 2012-га го да ак-

тыў на раз ві ва ец ца та кі кі ру-

нак, як су мес ныя пра гра мы. 

Яны іс ну юць у мно гіх ВНУ, 

на прык лад, у БНТУ ма ец ца 

су мес ны фа куль тэт з Та-

джык скім на цы я наль ным 

уні вер сі тэ там, сё ле та та кі ж 

су мес ны з та джык скім уні-

вер сі тэ там фа куль тэт з'я віў-

ся ў По лац кім дзяр жаў ным 

уні вер сі тэ це.

— На шы ўні вер сі тэ ты мо-

гуць пра па на ваць ці ка выя 

аду ка цый ныя пра гра мы не 

толь кі на анг лій скай, але і 

ін шых мо вах, на прык лад, 

ёсць прак ты ка вы кла дан ня 

на фран цуз скай, — ад зна-

чы ла Воль га Хат ке віч.

Лі да рам па экс пар це 

аду ка цый ных па слуг ся род 

бе ла рус кіх ВНУ з'яў ля ец-

ца Бел дзярж уні вер сі тэт. 

Тут ву чыц ца са мая вя лі кая 

коль касць за меж ных сту-

дэн таў.

— Мы ад на з ча ты рох на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі ВНУ, 

ку ды за меж ныя сту дэн ты 

ўпер шы ню пры еха лі яшчэ 

60 га доў та му, — на гад-

вае на чаль нік упраў лен ня 

між на род ных су вя зяў БДУ 

Аляк сандр ЖУК. — Сён ня 

ў нас ву чыц ца больш за 

2,5 ты ся чы за меж ных гра-

ма дзян. А з улі кам за лі чэн ня 

ў гэ тым на ву чаль ным го дзе 

бу дзе ка ля трох ты сяч. Пе-

ра важ ная боль шасць на шых 

за меж ных сту дэн таў з Турк-

ме ні ста на, Кі тая і Ра сіі.

Пры гэ тым ка ля 80 % за-

меж ні каў вы бі ра юць са цы-

яль на-эка на міч ныя і фі ла ла-

гіч ныя спе цы яль нас ці.

— Гэ та эка на міч ны і 

юры дыч ны, фа куль тэ ты 

жур на ліс ты кі і між на род ных 

ад но сін. У нас не вель мі 

за гру жа ны ў гэ тым пла не 

пры ро да знаў ча на ву ко выя 

спе цы яль нас ці, — ад зна чае 

дэ кан фа куль тэ та даў ні-

вер сі тэц кай аду ка цыі БДУ 

Вя ча слаў МА ЛА ФЕ ЕЎ. — 

Та му мы ро бім ак цэнт на 

су мес ныя пра гра мы. Ад на 

з іх — су мес ны ін сты тут з 

Да ля ньскім уні вер сі тэ там 

Кі тая, дзе сту дэн ты атрым-

лі ва юць спе цы яль насць, 

звя за ную з фі зі кай і ін фар-

ма цый ны мі тэх на ло гі я мі. 

На ву чан не вя дзец ца на 

анг лій скай мо ве. Мяр ку е мы 

ра бо та даў ца — Кі тай ска-бе-

ла рус кі ін дуст ры яль ны парк 

«Вя лі кі ка мень».

Ме ды цын скую аду ка-

цыю за меж ныя гра ма дзя не 

атрым лі ва юць ва ўсіх ча ты-

рох про філь ных ВНУ Бе ла-

ру сі, а так са ма ў Бе ла рус-

кай ме ды цын скай ака дэ міі 

пас ля дып лом най аду ка цыі 

і Рэс пуб лі кан скіх на ву ко ва-

прак тыч ных цэнт рах. Толь кі 

ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным 

ме ды цын скім уні вер сі тэ це 

іх ву чыц ца больш за дзве 

ты ся чы за меж ні каў.

— Ме ды цын ская аду ка-

цыя за па тра ба ва ная ва ўсім 

све це і каш туе до ра га. У Бе-

ла ру сі яна да ступ ная і якас-

ная. Ва ўсіх ме ды цын скіх 

ВНУ вы кла дан не вя дзец ца 

як на рус кай, так і на анг лій-

скай мо вах. Рус кую за меж-

ныя сту дэн ты вы ву ча юць 

з 1-га кур са, бо з трэ ця га 

ў іх па чы на юц ца клі ніч ныя 

прад ме ты. Ура чом не ста-

неш без кан так та ван ня з 

па цы ен там, ме на ві та пад-

час прак ты кі фар мі ру ец ца 

клі ніч нае мыс лен не. Пас ля 

вы пуск ні коў ча кае клі ніч ная 

ар ды на ту ра, якая скла дае 

ад трох га доў (у бе ла рус кіх 

сту дэн таў — 2 га ды). І рус-

кая мо ва — да во лі скла да-

ны для за меж ных сту дэн-

таў мо мант, але па-ін ша му 

тут нель га, — тлу ма чыць 

пра рэк тар па між на род-

ных су вя зях Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ме ды цын-

ска га ўні вер сі тэ та Ва сіль 

РУ ДЗЁ НАК.

Сту дэнт 5-га кур са БДМУ 

Ахмед з Іар да ніі вы ра шыў ву-

чыц ца ў Бе ла ру сі, бо ад сяб-

роў ве даў, што тут вы клад-

чы кі вель мі доб ра ста вяц ца 

да за меж ных сту дэнтаў.

— Так і вый шла: да нас 

ад но сяц ца, як баць кі да сва-

іх дзя цей. Мы ста ра ем ся ву-

чыц ца, але з рус кай мо вай 

не заў сё ды ўсё атрым лі ва-

ец ца, і вы клад чы кі з ра зу-

мен нем да гэ та га ста вяц-

ца, — пры зна ец ца Ахмед, 

які пла нуе за стац ца ў Бе ла-

ру сі для пра хо джан ня клі ніч-

най ар ды на ту ры.

Тра ды цый на ў ме ды цын-

скіх уні вер сі тэ тах шмат сту-

дэн таў з та кіх кра ін, як Ін дыя, 

Шры-Лан ка, Лі вія і Іар да нія. 

Упер шы ню на пост са вец-

кай пра сто ры ў БДМУ рэа-

лі зу ец ца экс пе ры мен таль ны 

пра ект для гра ма дзян Із ра-

і ля, ЕС, ЗША і Ка на ды. Ён 

пра ду гледж вае атры ман не 

ме ды цын скай аду ка цыі з 

улі кам да лей шай зда чы эк-

за ме ну для до пус ку да ра бо-

ты ў гэ тых кра і нах. Пер шая 

гру па та кіх сту дэн таў ужо 

пры сту пі ла да на ву чан ня.

— У тым жа Із ра і лі ўся го 

ча ты ры ме ды цын скія ВНУ і 

650 мес цаў, а по пыт на ме-

ды цын скую аду ка цыю вя лі-

кі, та му мяр кую, што наш 

пра ект мае доб рыя перс-

пек ты вы, — ка жа Ва сіль 

Ру дзё нак.

З гэ та га го да Бе ла русь 

па ча ла вы дат коў ваць гран-

ты для за меж ні каў на бяс-

плат нае на ву чан не. Пла ну-

ец ца што год вы лу чаць да 

100 гран таў прад стаў ні кам 

34 кра ін све ту. Сё ле та та кой 

маг чы мас цю ска рыс та лі ся і 

ста лі сту дэн та мі 22 за меж-

ні кі з Кі тая, Азер бай джа на, 

Бель гіі, Уз бе кі ста на, Літ вы, 

Іар да ніі, Лі ва на, Лат віі, Сі-

рыі, Егіп та, Бур кі на-Фа со і 

Ман го ліі. Яны прай шлі ча-

ты рох уз роў не вы ад бор, дзе 

га лоў ным кры тэ ры ем з'яўля-

ец ца па спя хо васць — ніж ні 

па рог атэс та та па ві нен быць 

не ні жэй за 7,5 ба ла. Пры 

гэ тым ву чыц ца ў Бе ла ру сі 

па жа да ў 41 ча ла век з тых, 

хто звяр ну ў ся ў па соль ствы 

Бе ла ру сі ў сва іх кра і нах і па-

да ў за яў кі.

Але на КРА ВЕЦ.

ДА СТУП НА І ЯКАС НА
Ча му сту дэн ты-за меж ні кі вы бі ра юць Бе ла русь 

і ў якія ВНУ па сту па юць?
З кож ным го дам ці ка васць за меж ных гра ма дзян 

да атры ман ня аду ка цыі ў Бе ла ру сі рас це, 

бе ла рус кія ВНУ ў сваю чар гу імк нуц ца зра біць 

пра цэс на ву чан ня ці ка вым. З но ва га на ву чаль на га 

го да ў да ро гу па ве ды ў аў ды то ры ях бе ла рус кіх 

вы шэй шых і ся рэд ніх спе цы яль ных на ву чаль ных 

уста ноў ад пра ві лі ся 23 ты ся чы сту дэн таў 

са 108 кра ін све ту. Най боль шая коль касць 

за меж ні каў тра ды цый на ву чыц ца ў БДУ, ста ліч ным 

ме ды цын скім уні вер сі тэ це і БНТУ. Так са ма 

ў апош нія га ды вы рас ла за па тра ба ва насць ся род 

за меж ных сту дэн таў ІT-спе цы яль нас цяў, на якія 

ак тыў на па чаў за пра шаць Бе ла рус кі дзяр жаў ны 

ўні вер сі тэт ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі. 

У трой цы кра ін, ад куль да нас пры яз джае 

най боль шая коль касць сту дэн таў, — Турк ме ні стан, 

Кі тай і Ра сія.
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Бе ла русь да лу чы ла ся да 

WorldSkіlls Іnternatіonal у 2014 го дзе 

і па спе ла пры няць удзел у двух су-

свет ных чэм пі я на тах — у Сан-Паў лу 

ў 2015 го дзе і ў Абу-Да бі ў 2017-м. 

Аб гэ тым рас ка за ла пра рэк тар па 

на ву ко ва-ме та дыч ным за бес пя-

чэн ні якас ці пра фе сій най аду ка-

цыі Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту та 

пра фе сій най аду ка цыі На тал ля 

ШАЎ ЧЭН КА-СА ЎЛА КО ВА.

— Сё ле та на ша ка ман да вы сту-

пі ла ў кам пе тэн цы ях, 30 з якіх ува-

хо дзяць у асноў ны блок, тры да-

дат ко выя — Future Skіlls (зо на спа-

бор ніц тваў па перс пек тыў ных пра-

фе сі ях, за па тра ба ва ных ва ўмо вах 

вы со ка тэх на ла гіч най вы твор час ці 

і ліч ба вай эка но мі кі). Ме да лі вы-

дат ні каў атры ма лі хлоп цы і дзяў-

ча ты, якія спа бор ні ча лі па ча ты рох 

кам пе тэн цы ях: у «Цы руль ніц кім 

мас тац тве» Ксе нія Шаф ран ская, 

на ву чэн ка Брэсц ка га дзяр жаў на-

га ка ле джа сфе ры аб слу гоў ван-

ня, у кам пе тэн цыі «Вэб-ды зайн і 

рас пра цоў ка» ўзна га ро ду атры маў 

Аляк сей Круп скі, сту дэнт Бе ла рус-

кай дзяр жаў най ака дэ міі су вя зі, па 

кі рун ку «Тэх на ло гія мо ды» — Юлія 

Мар ке віч, на ву чэн ка Гро дзен ска га 

дзяр жаў на га ка ле джа тэх ні кі, тэх-

на ло гій і ды зай ну, вы пуск нік Бе ла-

рус кай дзяр жаў най ака дэ міі су вя зі 

Ва лян цін Ар ця мё нак, ён вы сту паў 

па кам пе тэн цыі «Ін фар ма цый ныя 

ка бель ныя сет кі», — па ве да мі ла 

вы сту поў ца.

Акра мя та го, збор ная ўдзель-

ні ча ла ў пя ці кам пе тэн цы ях 

JunіorSkіlls — пра гра му спа бор ніц-

тваў для школь ні каў да 16 га доў. 

Ся рэб ра ны мі ме да ля мі бы лі ўзна га-

ро джа ны Мак сім Ца роў (кам пе тэн-

цыя «Тэх на ло гіі гра фіч на га ды зай-

ну»), Мі кі та Штра ус («По лі ме ха ні ка 

і аў та ма ты за цыя»), Мак сім Пар фі я-

но віч («Упраў лен не дро на мі»), Ілья 

Мель ні каў і Мі ла на Каз ло ва («Ін тэ-

гра цыя ро ба та сіс тэм»). Брон за вым 

пры зё рам у кам пе тэн цыі «Вэб-тэх-

на ло гіі» стаў Ілья Каль ко.

Тэх ніч ны дэ ле гат WorldSkіlls 

Belarus Ка ця ры на ЗА БРУД СКАЯ 

ад зна чы ла, што кі ру нак Future 

Skіlls, у якім вы сту па ла бе ла рус кая 

збор ная, ця пер ак ту аль ны і перс-

пек тыў ны для на шай кра і ны:

— На юбі лей ным спа бор ніц-

тве пра фе сій на га май стэр ства 

WorldSkіlls Іnternatіonal бе ла рус кая 

збор ная вы сту пі ла па трох кам пе-

тэн цы ях гэ та га кі рун ку: пра мыс ло-

вы ды зайн, кван та выя тэх на ло гіі і 

BІM-тэх на ло гіі — тэх на ло гіі ін фар-

ма цый на га ма дэ ля ван ня ў бу даў-

ніц тве. Кі ру нак Future Skіlls ра ней 

не быў за дзей ні ча ны ў кон курс най 

пра гра ме, ад нак ця пер кам пе тэн-

цыі раз гля да юц ца як асноў ныя і 

перс пек тыў ныя для бу ду чых спа-

бор ніц тваў. На шы хлоп цы і дзяў-

ча ты за ва я ва лі ў іх уз на га ро ды: 

у кам пе тэн цыі «Пра мыс ло вы ды-

зайн» Змі цер До ра хаў, на ву чэ нец 

Мінск ага дзяр жаў на га по лі тэх ніч-

на га ка ле джа Фі лі яла БНТУ, атры-

маў брон за вы ме даль, ка ман да 

Воль гі Пет ра вец, якая прад стаў-

ля ла прад пры ем ства комп лекс на-

га пра ек та ван ня «Го мель-да рпра-

ект», і Ма ры ны Жу ка вай з Дзяр-

жаў на га ін сты ту та па пра ек та ван ні 

прад пры ем стваў ма шы на бу да ван-

ня для жы вё ла га доў лі і кор ма вы-

твор час ці за ва я ва ла ся рэб ра ны 

ме даль у кам пе тэн цыі «Тэх на ло гіі 

пра ек та ван ня BІM».

Спа бор ніц твы — цяж кая і ад-

каз ная пра ца як для ўдзель ні каў, 

так для экс пер таў і трэ не раў. Каб 

стаць між на род ным экс пер там, па-

тра бу ец ца спе цы яль ная пад рых-

тоў ка, ад па вед нае па цвяр джэн не і 

сер ты фі ка ты, для кан кур сан таў — 

на пра ця гу го да ін тэн сіў нае на ву-

чан не і ста жы роў кі, у тым лі ку за 

мя жой. Пра гэ та рас ка за ла на цыя-

наль ны экс перт па кам пе тэн цыі 

«Цы руль ніц кае мас тац тва» На-

тал ля КРЫ ЛО ВА:

— Га на ро ва, што адзін экс-

перт з бе ла рус кай ка ман ды для 

WorldSkіlls Іnternatіonal быў вы бра-

ны ў якас ці на мес ні ка га лоў на га 

экс пер та спа бор ніц тваў. Доб ра, 

што мно гія з ай чын ных удзель ні-

каў ста но вяц ца по тым пе да го га мі, 

май стра мі вы твор ча га на ву чан ня 

або экс пер та мі спа бор ніц тваў. Іх 

ме да лі, — гэ та па каз чык якас ці і 

пра фе сі я на ліз му, які не трэ ба па-

цвяр джаць ні ў ад ной кра і не.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

У лі ку най леп шыхУ лі ку най леп шых

WORLDSKІLLS ІNTERNATІONAL 
ЯК СТАРТ У БУ ДУ ЧЫ НЮ

Бе ла рус кая збор ная за ва я ва ла ча ты ры ме да лі вы дат ні каў на 

між на род ным спа бор ніц тве WorldSkіlls Іnternatіonal у Ка за ні. 

Гэ та най буй ней шы ў све це кон курс пра фе сій на га май стэр ства, 

і пра во дзіц ца ён кож ныя два га ды. Ця пе раш ні 45-ы па лі ку чэм-

пі я нат — са мы маш таб ны ў гіс то рыі ру ху WorldSkіlls, у 56 кам пе-

тэн цы ях спа бор ні ча лі 1 354 ма ла дыя пра фе сі я на лы з 63 кра ін і 

рэ гі ё наў. Ацэнь ва лі іх 1 304 экс пер ты. Кан кур сан ты дэ ман стра-

ва лі ўзро вень сва ёй пра фе сій най пад рых тоў кі і ква лі фі ка цыю, 

а так са ма ўмен не ін ды ві ду аль на ці ў ка ман дзе вы кон ваць за дан-

ні. Бе ла русь удзель ні ча ла на WorldSkіlls Іnternatіonal па 33 кам-

пе тэн цы ях, па чы на ю чы ад дэ ман стра цыі ку лі нар ных шэ дэў раў 

да тэх на ло гій бу даў ніц тва.

Аду ка цыяАду ка цыя


