
13 02 2014 г.22 ДАРОСЛАЕ ЖЫЦЦЁ

Сту дэнц кая ма біль насцьСту дэнц кая ма біль насць СВАЯ СЯРОД 
СВАІХ

(Заканчэнне.Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
— Пры езд па раз мер ка ван ні ме на ві та на ма лую ра дзі му 

— гэ та і су па дзен не, і маё жа дан не ад на ча со ва. Ва ўні вер сі-
тэ це я да ве да ла ся, што ёсць за яў ка з май го го ра да. Да та го 
ж вяр нуц ца сю ды бы лі і аса біс тыя пры чы ны, — рас па вя дае 
на стаў ні ца. — «Аса біс тыя пры чы ны» — гэ та ка ха ны муж, з 
якім па зна ё мі ла ся яшчэ ў школь ныя ча сы. Та му за стац ца ў 
Слуц ку — ві даць, гэ та быў лёс.

Да на пру жа на га гра фі ка Да р'і ў сям'і, на шчас це, ста вяц ца 
з ра зу мен нем.

— З гэ та га паў год дзя мая на груз ка — 30 га дзін на ты-
дзень. Гэ та зна чыць, што ў шко ле я з 8 га дзін да 15.30, ка лі 
ня ма кур саў. З імі я за трым лі ва ю ся і да па ло вы шос тай ве-
ча ра. А до ма яшчэ трэ ба склас ці пла ны ўро каў на на ступ ны 
дзень, — ка жа на стаў ні ца.

Яна ця пер вя дзе за ня ткі ў трэ цім, шос тым і дзя вя тым 
кла се. Плюс кур сы ня мец кай мо вы ў дзі ця чым сад ку. Ка лі 
па раў ноў ваць ім пэт да вы ву чэн ня за меж най мо вы ў та кіх 
роз ных па ўзрос це дзя цей, то, як ка жа Да р'я, са мыя ма лень-
кія — най больш ста ран ныя вуч ні:

— У іх ча мусь ці най леп шыя вы ні кі. Мо жа, та му, што 
ўро кі мож на пра во дзіць у фор ме гуль ні. Не ка то рыя дзет-
кі на столь кі за хап ля юц ца вы ву чэн нем мо вы, што ча сам 
ін ту і тыў на зда гад ва юц ца пра зна чэн не сло ва, ка лі ра-
зу ме юць, што яно мае ў сва ім са ста ве ўжо вя до мы ім 
фраг мент.

Боль шасць баць коў сён ня жа дае, каб іх дзе ці вы ву ча лі 
ме на ві та анг лій скую мо ву. Ня мец кую яны лі чаць не та кой 
перс пек тыў най. Але для ма лых анг лій ская зда ец ца больш 
скла да най з-за вы маў лен ня. Яны час та не ра зу ме юць, 
ча му сло вы гу чаць не так, як яны на пі са ныя. Пад лет кі 
ж лю бяць пра дэ ман стра ваць ха рак тар, і хоць роз ні ца ва 
ўзрос це ў на стаў ні цы і яе са мых ста рэй шых вуч няў не 
над та вя лі кая, Да р'я ка жа, што з не спа дзя ва ны мі кап ры-
за мі спраў ляц ца на ву чы ла ся. Га лоў нае — умець за бы ваць 
пра не пры ем нас ці, каб на на ступ ным уро ку ад іх і сле ду 
не за ста ло ся. А яшчэ не сак рэт, што сён няш нія дзе ці «на 
ты» з ін фар ма цый ны мі тэх на ло гі я мі, амаль у кож на га — 
план шэ ты і смарт фо ны. І ча сам гэ та пе ра шка джае ву чо бе. 
На вош та за вуч ваць зна чэн не сло ва, ка лі яго мож на лёг ка 
да ве дац ца з да па мо гай ін тэр нэт-пе ра клад чы ка? Мож на 
да за ня ткаў і не рых та вац ца. Са ма ж на стаў ні ца пе рад 
тым, як прый сці да дзя цей у клас, доўга рых ту ец ца.

Як ка жа Да р'я, ра ней, яшчэ да па ступ лен ня ва ўні-
вер сі тэт і не ка то ры час пас ля, у яе бы ло хо бі — тан цы. 
Дзяў чы на на вед ва ла тан ца валь ны ка лек тыў «Кан фе ці». 
На жаль, ця пер на лю бі мы за ня так ча су не ха пае. На-
ват вы хад ныя ў Да р'і за ня тыя: на вед вае аў та шко лу. На 
пы тан не аб гра шо вай ма ты ва цыі ма ла дая на стаў ні ца 
ад каз вае:

— Апош няя зар пла та, якую я атры ма ла, — кры ху больш 
за 3 міль ё ны руб лёў. Вя до ма, лю бо му ма ла до му ча ла ве ку 
перш за ўсё хо чац ца мець доб рыя гро шы, бо шмат што трэ ба 
ку піць, каб на ла дзіць жыц цё. Але ж і лю боў да сва ёй спра вы 
ні хто не ад мя няў. Я ад чу ваю са праўд ную ра дасць, ка лі дзе-
ці пры хо дзяць пас ля ка ні кул і па мя та юць усё, што ву чы лі ў 
мі ну лай чвэр ці.

...На пры кан цы Да р'я пры зна ла ся, што толь кі ка лі са ма 
ака за ла ся ў ро лі на стаў ні цы, зра зу ме ла, на коль кі цяж кая 
гэ та пра ца.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

Мінск — Слуцк — Мінск.

Сён ня Ба лон скі пра цэс 
аб' яд ноў вае ўжо 47 кра ін. 
Ра сія да лу чы ла ся да Ба-
лон ска га пра цэ су ў 2003 
го дзе: Азер бай джан, Ар ме-
нія, Гру зія, Мал до ва і Укра-
і на — у 2005-м, Ка зах стан 
— у 2010-м. Та кім чы нам, 
усе парт нё ры Бе ла ру сі па 
Еў рА зЭС — ужо ўдзель ні кі 
Ба лон ска га пра цэ су.

Пер шы пра рэк тар Бе-
ла рус ка га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та Мі ха іл ЖУ-
РАЎ КОЎ упэў не ны, што дру-
гая спро ба да лу чэн ня да Ба-
лон ска га пра цэ су бу дзе для 
Бе ла ру сі больш уда лай.

— Усе на шы сту дэн ты 
вель мі ча ка юць гэ тай па-
дзеі, — кан ста та ваў ён. — 

Без умоў на, сту дэн ты і сён-
ня ўдзель ні ча юць у між на-
род ных пра гра мах аб ме ну. 
Толь кі ле тась вы яз джа лі за 
мя жу па роз ных пра гра мах 
ка ля 1,5 ты ся чы на шых вы-
клад чы каў і сту дэн таў.

Ка лі ка заць аб пра гра ме 
«Эраз мус Мун дус», то ў ёй з 
ад на го бо ку ўдзель ні ча юць 
уні вер сі тэ ты з пя ці кра ін СНД 
(Бе ла ру сі, Мал до вы, Укра і-
ны, Ар ме ніі і Азер бай джа на) 
і Гру зіі, а з дру го га — уні вер-
сі тэ ты кра ін Еў ра пей ска га 
са ю за. Срод кі на за меж ную 
ста жы роў ку вы дзя ляе Еў ра-
пей ская ка мі сія. Пра цяг ласць 
ста жы роў кі для ас пі ран таў 
ва га ец ца ад 3 ме ся цаў да 
3 га доў. Для су пра цоў ні каў 
ВНУ — ад ад на го ме ся ца да 
трох га доў. Для сту дэн таў — 
адзін або два се мест ры.

Боль шасць з тых, хто вы-
яз джае па аб ме не, — гэ та 
сту дэн ты фа куль тэ та між на-
род ных зно сін, юры дыч на га, 
эка на міч на га фа куль тэ таў, а 
так са ма фа куль тэ та фі ла со-
фіі і са цы яль ных на вук. Пры-

чы на — вы со кі ўзро вень ва-
ло дан ня анг лій скай мо вай. 
Без умоў на, ёсць ся род тых, 
хто ад праў ля ец ца па вы шаць 
свой уз ро вень ве даў за мя-
жу, і фі зі кі, хі мі кі, ге ог ра фы, 
ад нак гу ма ні та ры яў ва ўсіх 
аб ме нах больш. Яны са мыя 
ма біль ныя, і гэ тая тэн дэн-
цыя пра соч ва ец ца не толь-
кі ў нас, але і ва Укра і не, і 
ў Ра сіі.

У сваю чар гу ў Бел дзярж-
уні вер сі тэт па пра гра мах 
між на род ных аб ме наў ле-
тась пры еха лі больш як 
300 за меж ных сту дэн таў і 
вы клад чы каў. За меж ныя 
сту дэн ты едуць вы ву чаць 
да нас рус кую мо ву, ус ход-
не еўра пей скую гіс то рыю і 

куль ту ру, пра ва, эка но мі ку, 
ра дзей — фі зі ку, ма тэ ма-
ты ку, ін фар ма ты ку, эка ло-
гію...

Ба лон скі пра цэс сён ня 
ад кры ты для ўсіх кра ін, якія 
жа да юць у ім удзель ні чаць, 
та му імк нен не Бе ла ру сі, якая 
зна хо дзіц ца ў цэнт ры Еў ро-
пы, стаць яго част кай, цал-
кам ла гіч нае і на ту раль нае.

Як вя до ма, ёсць не каль-
кі прын цы паў Ба лон ска га 
пра цэ су. Адзін з іх — гэ та 
двух сту пень ча тая сіс тэ ма 
вы шэй шай аду ка цыі. Пад-
рых тоў ка па мно гіх спе цы-
яль нас цях у бе ла рус кіх ВНУ 
ўжо пе ра хо дзіць на фор-
му лу 4+2: ча ты ры га ды на 
пер шай сту пе ні і два га ды 
на ву чан ня ў ма гіст ра ту ры. 
Ле тась на дру гой сту пе ні 
вы шэй шай шко лы бы ло ад-

кры та 45 но вых спе цы яль-
нас цяў, у тым лі ку 34 — для 
прак ты ка-ары ен та ва най ма-
гіст ра ту ры. Ад нак, ка лі сту-
пень ма гіст ра ёсць ва ўсіх 
кра і нах, што да лу чы лі ся 
да Ба лон ска га пра цэ су, то 
сту пень спе цы я ліс та, якая 
пры су джа ец ца ў нас пас ля 
пер шай сту пе ні на ву чан ня, 
не вель мі зра зу ме лая для 
еў ра пей цаў — для іх больш 
звык лая сту пень ба ка лаў ра. 
Бе ла ру сы ў гэ тым праб ле-
мы не ба чаць, па коль кі сам 
прын цып двух сту пень ча тай 
сіс тэ мы вы шэй шай аду ка-
цыі за хоў ва ец ца. Але пры-
зна юць, што ёсць праб ле ма 
з по шу кам на рын ку пра цы 
ні шы для ма гіст ран таў. Сён-
ня щ ма гіст ра ту ры на ву ча-
юц ца 7 ты сяч ча ла век, але 
да гэ туль для іх не рас пра-
ца ва ны пе ра лік пер ша сных 
па са даў і не вы зна ча ны для 
пра ца даў цаў яў ныя пе ра ва гі 
ма гіст раў пе рад спе цы я ліс-
та мі.

Ад на з га лоў ных пе ра ваг 
Ба лон скай ідэі — маг чы-
масць больш ра цы я наль-
на вы стра іць усе маг чы мыя 
аду ка цый ныя тра ек то рыі. 
Зда ра ец ца, што больш вы-
гад на рых та ваць пэў ных 
спе цы я ліс таў за ме жа мі 
кра і ны ў ін шых ВНУ, чым 
ства раць на ра дзі ме ўмо вы 
для іх пад рых тоў кі. Да та-
го ж ус туп лен не ў Ба лон скі 

пра цэс дае маг чы масць зна-
ё міц ца з пе ра да вым за меж-
ным во пы там і за па зыч ваць 
леп шае шля хам аб ме ну вы-
клад чы ка мі і сту дэн та мі.

— Для нас вель мі важ на, 
каб і Бе ла русь да лу чы ла ся 
да Ба лон ска га пра цэ су. Мы 
так са ма бя ром на ся бе аба-
вя за цель ствы да па маг чы 
ёй у гэ тым, — пад крэс лі вае 
су пра цоў ні ца офі са між на-
род на га ад дзе ла Ба лон ска-
га ўні вер сі тэ та Лі чыя ПРА-
ЗЭ РП'Ё. — Што да ты чыц ца 
ча су да лу чэн ня, то я не ма гу 
ска заць дак лад на, ка лі гэ та 
ад бу дзец ца. Маг чы ма, на ват 
ра ней, чым мы пла ну ем.

Га лоў най пе ра шко дай на 
шля ху ўступ лен ня ў Ба лон-
скі пра цэс, па сло вах Лі чыі 
Пра зэ рп'ё, з'яў ля ец ца не су-

мя шчаль насць бе ла рус кай 
і еў ра пей скай сіс тэм ацэнь-
ван ня. У Еў ро пе дзей ні чае 
сіс тэ ма крэ ды таў, але бе ла-
рус кія сту дэн ты скар дзяц ца, 
што, ка лі яны вяр та юц ца 
пас ля ста жы роў кі на ра дзі-
му, у Бе ла ру сі ім не мо гуць 
за лі чыць крэ ды ты, атры ма-
ныя ў Еў ро пе.

— Без гнут кас ці з абод-
вух ба коў у гэ тым пы тан ні 
пра гра мы аб ме ну мо гуць 
спы ніц ца, — па пя рэдж вае 
прад стаў ні ца Ба лон ска га 
уні вер сі тэ та. — Між ін шым, 
сту дэн ты, якія пры яз джа юць 
да нас з Бе ла ру сі, — цу-
доў ныя. Мы вель мі вы со ка 
ацэнь ва ем уз ро вень іх пад-
рых тоў кі: вы дат ных вы ні каў 
яны да ся га юць, на ват ка лі 
на ву ча юц ца на італь ян скай 
мо ве. Мы ха це лі б і да лей 
пры маць у ся бе бе ла ру саў.

Што да ты чыц ца асця ро гі 
на конт уцеч кі з Бе ла ру сі вы-
со ка ква лі фі ка ва ных кад раў 
у ін шыя кра і ны, то, на дум ку 
Лі чыі Пра зэ рп'ё, гэ та вы ду-
ма ная па гро за.

— Сту дэн ты, якія пры яз-
джа юць да нас на ста жы-
роў ку, цу доў на ве да юць, 
што тэр мін іх зна хо джан ня 
стро га лі мі та ва ны. І ў нас 
яшчэ не бы ло ні вод на га вы-
пад ку, каб бе ла рус кія сту-
дэн ты не вяр ну лі ся ў свае 
ВНУ. Упэў не на, што яны 
ба чаць перс пек ты вы для 
ўлас най са ма рэа лі за цыі ў 
ся бе на ра дзі ме, у той час 
як у нас пра ца ўлад ка вац-
ца за меж ным гра ма дзя нам 
вель мі праб ле ма тыч на. Усім 
вя до ма, што ў Ба лон ска га 
пра цэ су ёсць як свае плю сы, 
так і свае мі ну сы. Та му мы 
ба чым сваю за да чу ў тым, 
каб знай сці ра зум ны ба ланс 
па між но вы мі маг чы мас ця мі 
і на цы я наль ны мі пры яры тэ-
та мі. Ба лон скі пра цэс для 
нас — не са ма мэ та, — пад-
крэс лі вае мі ністр аду ка цыі 
на шай кра і ны Сяр гей МАС-
КЕ ВІЧ. — Ва ўмо вах гла ба-
лі за цыі эка но мі кі ёсць не аб-
ход насць са сты коў кі сіс тэ мы 
аду ка цыі Бе ла ру сі з сіс тэ-
ма мі ін шых кра ін. Ба лон скі 
пра цэс пра па нуе ва ры янт 
уні вер сі тэц кай аду ка цыі, які 
ад па вя дае па трэ бам су час-
на га тэх на ла гіч на га ўкла ду. 
Але ўсе рэ фор мы ка рыс ныя 
та ды, ка лі вя дуць да па вы-
шэн ня якас ці аду ка цыі...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
Фота з сайта БДУІР.

ЦІ ЁСЦЬ У БА ЛОН СКА ГА ПРА ЦЭ СУ 
«ПА БОЧ НЫЯ ЭФЕК ТЫ»?

У на ступ ным го дзе ў Бе ла ру сі з'я віц ца яшчэ ад на 
маг чы масць да лу чыц ца да Ба лон ска га пра цэ су. У 
2012 го дзе, на га да ем, на ша за яў ка за да во ле на не 
бы ла. Ці па спее бе ла рус кая вы шэй шая шко ла вы ра-
шыць усе праб лем ныя пы тан ні, якія пе ра шка джа юць 
яе ўва хо джан ню ў агуль на еў ра пей скую аду ка цый-
ную пра сто ру? Дня мі ў БДУ прай шоў між на род ны 
се мі нар «Эраз мус Мун дус» як ка та лі за тар ін тэр на-
цы я на лі за цыі аду ка цыі: аб мен леп шым во пы там і 
вы яў лен не но вых перс пек тыў» з удзе лам больш як 
100 ву чо ных і су пра цоў ні каў ВНУ з 19 кра ін.

Якія сты пен дыі ERASMUS MUNDUS мож на атры-
маць у Еў ро пе:
Ба ка лаў ры ят — 1 000 еў ра за ме сяц
Ма гіст ра ту ра — 1 000 еў ра за ме сяц.
Ас пі ран ту ра — 1 500 еў ра за ме сяц.
Вы клад чы кі — 2 500 еў ра за ме сяц.

Акра мя гран та, сты пен ды я ту аплач ва юць пра езд да 
ВНУ і на зад і стра ха вы по ліс на ўвесь час на ву чан ня.

НА ША ДА ВЕД КА:
Ба лон скі пра цэс — доб ра ах вот нае су пра цоў ніц тва аду-

ка цый ных сіс тэм еў ра пей скіх кра ін, скі ра ва нае на ства рэн-
не агуль на еў ра пей скай пра сто ры вы шэй шай аду ка цыі.

Ба лон скі пра цэс ства рае спры яль ныя ўмо вы для мак-
сі маль на спро шча на га пе ра мя шчэн ня сту дэн таў і ўла-
даль ні каў дып ло маў у ме жах агуль най аду ка цый най 
пра сто ры, спра шчае ўза ем нае пры знан не ква лі фі ка цый 
і ад па вед ных да ку мен таў аб вы шэй шай аду ка цыі, спры яе 
ўза е ма дзе ян ню па між ВНУ ў аду ка цый най і да след чай 
дзей нас ці і інш.

Зда ра ец ца, што больш вы гад на рых та ваць 
пэў ных спе цы я ліс таў за ме жа мі кра і ны ў ін шых 
ВНУ, чым ства раць на ра дзі ме ўмо вы для іх 
пад рых тоў кі.

Пад час за ня ткаў 
пя ці клас ні ца Яна Ве чар 

— са мая ак тыў ная.

На ват на пе ра пын ках Да р'я Аляк санд раў на 
з за да валь нен нем пад трым лі вае ста сун кі 

са сва і мі вуч ня мі.


