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Сер ты фi кат 
фi зiч най асо бы

Са мы прос ты прык лад, 

дзе па тра бу ец ца iн фар ма-

цыя пра ча ла ве ка, — пра цэс 

яго рэ гiст ра цыi. З 2021 го да, 

каб за рэ гiст ра ваць ча ла ве-

ка з да па мо гай ID-карт кi, 

спат рэ бiц ца атры ман не ан-

лайн-iн фар ма цыi пасродкам 

агульнадзяржаўнай аў та ма-

ты за ва най iн фар ма цый най 

сiс тэ мы (ААIС) «Рэ гiст ра-

цый ны ўлiк» або Рэ гiст ра 

на сель нiц тва.

— Лiч ба вы паш парт зро-

бiць у кра i не рэ ва лю цыю. 

Гэ так жа як з'яў лен не так сi 

Uber, якое змя нi ла па ды-

хо ды да сэр вi саў i мыс лен-

не лю дзей. Нам па ка за лi, 

як гэ та мо жа пра ца ваць 

у ан лайн без дыс пет чар-

скiх служ баў. На ша за да ча 

ця пер — ства рыць умо вы 

для пе ра во ду ўсiх пра цэ саў 

у ан лайн-уза е ма дзе ян не, 

каб мi нi мi за ваць па хо ды ў 

роз ныя струк ту ры, — пад-

крэс лiў эксперт. — Дру гое 

не аб ход нае ме ра пры ем-

ства — поў ная пе ра пра-

цоў ка дзяр жаў най сiс тэ мы 

кi ра ван ня ад кры ты мi клю-

ча мi. З 1 сту дзе ня мы поў-

нас цю па чы на ем сы хо дзiць 

ад вы пус ку сер ты фi ка таў 

юры дыч ных асоб. Гэ та бу-

дзе сер ты фi кат фi зiч най 

асо бы плюс сер ты фi кат, якi 

вы зна чае яе паў на моц твы. 

Та кiм чы нам пер ша сным 

суб' ек там ста но вiц ца ча-

ла век, а пра цэ сы, што ад-

бы ва юц ца ва кол яго, — яго 

ат ры бу ты. I ва ры ян таў та кiх 

сер ты фi ка таў мо жа быць 

мност ва.

Е-кан струк тар
Поў нас цю пе ра пра цоў-

ва ец ца агуль на дзяр жаў ная 

аў та ма ты за ва ная iн фар-

ма цый ная сiс тэ ма (ААIС). 

Ад ста рой ААIС, якая ства-

ра ла ся ў 2008-м, прак тыч-

на нi чо га не за ста нец ца. 

Вi зу аль ная част ка пра цэ су 

лiч ба ва га прад стаў лен ня 

асо бы ча ла ве ка бу дзе ба-

зi ра вац ца ця пер на но вых 

тэх на ло гi ях з но вы мi функ-

цы я наль ны мi маг чы мас ця-

мi. З 1 сту дзе ня з'я вiц ца 

так са ма кан струк тар ад-

мi нiст ра цый ных пра цэ дур 

i элект рон ных па слуг усiх 

вi даў — е-кан струк тар.

— З яго да па мо гай мы 

змо жам ства рыць лю бую ад-

мi нiст ра цый ную пра цэ ду ру 

(не за леж на ад та го, яко му 

суб' ек ту яна бу дзе аказ вац-

ца) не за два-тры ме ся цы, а 

за ты дзень, не пры цяг ва ю чы 

да пра цэ су су пер пра гра мiс-

таў, — аба зна чыў Сяр гей 

Руд неў.

Трэ ба бу дзе мя няць i 

звыч ку бе ла ру саў да вя-

раць да ку мен там на па пе-

ры з аба вяз ко вай пя чат кай 

ды под пi сам служ бо вай асо-

бы. Звест кi з дзяр жаў на га 

iн фар ма цый на га рэ сур су 

апры ёры па вiн ны лi чыц ца 

юры дыч на са праўд ны мi. 

На ват ка лi ў гэ тым рэ сур се 

бу дзе ней кая па мыл ка, нi чо-

га страш на га, яе вы пра вяць. 

Ва ўсiм све це чыс тым лi чыц-

ца рэ сурс, са праўд насць 

яко га 70 %. Гэ та га да стат-

ко ва, каб якас на пра ца ваць 

з iн фар ма цы яй, упэў не ны 

прад стаў нiк На цы я наль на-

га цэнт ра элект рон ных па-

слуг:

— Ця пер мы па чы на ем 

пра ца ваць не з элект рон-

ны мi фай ла мi, пад пi са ны-

мi лiч ба вым под пi сам, а са 

звест ка мi, атры ма ны мi з iн-

фар ма цый ных рэ сур саў.

На ра дзiў ся 
ча ла век — 
атры маў 
элект рон ны 
ка бi нет

Но вая вер сiя пар та ла 

элект рон ных па слуг з'явіцца 

з 1 студзеня 2021 года.

І для кож на га бе ла ру са на 

ба зе iн фар ма цыi з Рэ гiст ра 

на сель нiц тва аў та ма тыч на 

ство рыцца но вы элект рон ны 

аса бiс ты ка бi нет, не за леж на 

ад та го, пра сiў пра гэ та ча-

ла век цi не.

З мо ман ту ства рэн ня 

(з на ра джэн ня ча ла ве ка) 

ка бi нет мае ста тус не ак-

тыў ны, па куль ча ла век 

яго не ак ты вi зуе ў мо мант 

пер ша снай iдэн ты фi ка цыi 

з вы ка ры стан нем элект-

рон нага лiч ба ва га под пi су 

з ID-карт кi. Тут бу дзе зна-

хо дзiц ца ўся iн фар ма цыя 

з гiс то ры яй вы ка ры стан-

ня гэ та га ка бi не та. На ват 

ка лi ча ла век не за хо дзiў у 

ка бi нет, але дзяр жа ва ра-

бi ла ней кiя дзе ян нi ад нос-

на гра ма дзя нi на, то па ве-

дам лен нi пра гэ та бу дуць 

да сы лац ца ў ка бi нет. Ка лi 

ча ла век па мёр, ка бi нет 

аў та ма тыч на дэ ак ты ву ец-

ца, каб нi хто за мест яго 

не змог здзейс нiць нi я кiх 

юры дыч на знач ных пра цэ-

дур. У ме жах плат фор мы 

ства ра ец ца так са ма элект-

рон ны аса бiс ты ка бi нет 

юры дыч най асо бы, рас ка-

заў Сяр гей Руд неў:

— З 1 сту дзе ня мы та-

кiм чы нам атрым лi ва ем два 

аса бiс тыя ка бi не ты. Ка бi нет 

фi зiч най асо бы да зва ляе рэ-

гу ля та ру ў асо бе Мi нiс тэр-

ства юс ты цыi пра ца ваць з 

гра ма дзя на мi на ба зе звес-

так з Рэгістра насельніцтва. 

Аса бiс ты ка бi нет юры дыч-

най асо бы да зво лiць Мi нiс-

тэр ству эка но мi кi пра ца ваць 

з гэ ты мi асо ба мi. Пры гэ тым 

кож ны ка бi нет юры дыч най 

асо бы бу дзе звя за ны з кан-

крэт ным гра ма дзя нi нам, а 

не з кам панi яй.

Ад на асо ба — 
два паш пар ты

З но ва га го да ў бе ла-

ру саў ста не фак тыч на па 

два паш пар ты: ID-карт ка 

для аба зна чэн ня асо бы i 

бiя мет рыч ны паш парт, якi 

да зво лiць вы езд з кра i ны i 

бу дзе вы да вац ца не аба-

вяз ко ва, а пры па трэ бе 

па кi нуць ме жы Бе ла ру сi. 

Тэр мi ны вы да чы та ко га 

паш пар та вы зна ча юц ца 

за ко нам, як i па пя ро ва га 

сi ня га, ад нак яны бу дуць 

больш ска ро ча ныя. Дзей-

нi чаць да ку мент бу дзе 

дзе сяць га доў, рас ка за-

ла На тал ля КО ЧЫ НА, 

на мес нiк ды рэк та ра па 

ка мер цый ных пы тан нях 

На цы я наль на га цэнт ра 

элект рон ных па слуг.

Усе ар га нi за цыi кра i ны ў 

но вым го дзе па вiн ны за ку-

пiць счыт валь нi кi, каб мець 

маг чы масць пры маць гра-

ма дзян з ID-карт ка мi, на 

якiх ужо бу дзе зме шча на 

не аб ход нае пра грам нае 

за бес пя чэн не. На адва-

ротным баку ID-карт кі 

зна хо дзiц ца пра ма ву голь-

нiк, якi ўшы ва ец ца ў гэ-

тую пры ла ду — гэ та i ёсць 

лiч ба вы под пiс, якi ра зам 

з ID-карт камі бу дзе вы да-

вац ца ча ла ве ку. Цi ка рыс-

тац ца под пi сам, вы ра шае 

сам гра ма дзя нiн.

— У пер шую чар гу з 

ажыц цяў лен нем ад мi нiст ра-

цый ных пра цэ дур i ака зан-

нем элект рон ных сэр вi саў 

з вы ка ры стан нем ID-карт кi, 

пэў на, су тык нуц ца служ-

бы «ад но акно», а так са ма 

ўсе сфе ры жыц ця дзей нас-

цi ча ла ве ка, ку ды ён мо жа 

звяр нуц ца дзе ля ака зан ня 

па слуг, — за ўва жы ла на-

мес нiк ды рэк та ра.

Аб са лют на ўсе ад мi нiст-

ра цый ныя па слу гi мо гуць 

быць на кi ра ва ны ча ла ве ку 

ў яго аса бiс ты ка бi нет пас-

ля іх пераводу ў электрон-

ны выгляд. У тым лi ку па ве-

дам лен нi ад дзярж ор га наў 

на кшталт штра фаў i па вес-

так. Лi чыц ца, што гра ма-

дзя нiн та кiм чы нам ус пры-

няў да сла ную iн фар ма цыю 

i не мо жа iг на ра ваць яе, бо 

да ку мент да стаў ле ны.

— У дзе ю чай вер сii адзi-

на га пар та ла элект рон-

ных па слуг пры сут нi чае 

163 элект рон ных сэр вi са 

(113 элект рон ных па слуг i 

50 ад мi нiст ра цый ных пра-

цэ ду р). I з мо ман ту пе ра-

хо ду на но вую плат фор му 

трэ ба бу дзе пе ра во дзiць 

на яе i ўсе гэ тыя рэ сур сы, 

і адміністрацыйныя пра-

цэдуры, якія вызначаны 

ўрадам. Зра бiць гэ та трэ ба 

да 2024 го да. Ужо вы зна ча-

ны пе ра лiк з 30 най больш 

за па тра ба ва ных ад мiнп-

ра цэ дур для гра ма дзян 

i 30 — для юры дыч ных 

асоб, якiя не аб ход на пе ра-

вес цi ў элект рон ны вы гляд 

най перш ужо налета.

На жаль, у ме жах БIСРС 

па куль не маг чы ма вы ка-

рыс тоў ваць ма бiль ныя 

тэх на ло гii, каб атры маць 

да дат ко выя звест кi на тэ-

ле фон, ад нак ра бо та ў гэ-

тым кi рун ку вя дзец ца. Як i 

пла ну е мая поў ная алiч боў-

ка ўсёй iн фар ма цыi, якая 

за хоў ва ец ца ў ар хi вах за-

гсаў.

Iры на СI ДА РОК.

Эпо ха па пя ро вых паш пар тоў за кан чва ец ца

На Го мель шчы не кі раў ні-

кі дзярж ор га наў, дэ пу та ты, 

гра мад скія ак ты віс ты і пе да-

го гі агу чы лі свае пра па но вы 

на конт да лей ша га раз віц ця 

сіс тэ мы аду ка цыі. Най леп-

шыя іні цы я ты вы бу дуць раз-

гле джа ны на Усе бе ла рус кім 

на род ным схо дзе ў якас ці 

пра гра мы са цы яль на-эка-

на міч на га раз віц ця кра і ны і 

маг чы мых змя нен няў у Кан-

сты ту цыю, ко дэк сы і ін шыя 

за ка на даў чыя ак ты.

Мес цам пра вя дзен ня пля цоў кі 
для аб мер ка ван няў быў аб ра ны 
Ма зыр. Су стрэ ча прай шла ў фар-
ма це дыс ку сій най плат фор мы 
пад агуль най наз вай «Удас ка на-
лен не ра бо ты га лі ны аду ка цыі». 
Пры няць удзел у аб мер ка ван нях 
пры еха лі больш як сто ўдзель ні-
каў — упраў лен цы, дэ пу та ты, а 
так са ма ра бот ні кі аду ка цыі Ма зыр-
ска га, На раў лян ска га, Лель чыц ка-
га, Жыт ка віц ка га, Пет ры каў ска га і 
Ка лін ка віц ка га ра ё наў.

СУ МЕС НАЕ 
ФІ НАН СА ВАН НЕ 
ПАД РЫХ ТОЎ КІ КАД РАЎ

Ства рэн не дзейс най сіс тэ мы 

адзі на га аду ка цый на га ася род-

дзя, раз віц цё рэ сурс ных цэнт раў і 

больш цес ная ін тэ гра цыя ўста ноў 

пра фе сій най аду ка цыі, вы шэй-

шай шко лы і са цы яль ных парт нё-

раў — на гэ тых ас пек тах зра бі ла 

ак цэнт у сва ім вы ступ лен ні ды-
рэк тар Го мель ска га аб лас но га 
ву чэб на-ме та дыч на га цэнт ра 
пра фе сій най аду ка цыі Тац ця на 

РАДКОЎ СКАЯ.

Сён ня ў Го мель скім рэ гі ё не 

40 уста ноў пра фе сій на-тэх ніч-

най аду ка цыі рых ту юць кад ры па 

56 спе цы яль нас цях і 110 ра бо чых 

пра фе сі ях. Ахоп — 18 ты сяч на ву-

чэн цаў. Кож ны год пе ра гля да ец ца 

пе ра лік пра фе сій з улі кам па трэб 

рын ку пра цы.

Да рэ чы, сіс тэ ма пра фе сій най 

аду ка цыі Го мель шчы ны за бяс печ-

вае роз ныя фор мы пра фпад рых-

тоў кі, у тым лі ку і для да рос ла га 

на сель ніц тва. З цэнт ра мі за ня тас ці 

на пра мую пра цу юць 16 на ву чаль-

ных уста ноў. Што год яны рых ту-

юць больш за 10 ты сяч да рос лых 

лю дзей па 30 спе цы яль нас цях. 

Трэ ба ад зна чыць, што шэсць на ву-

чаль ных уста ноў воб лас ці вя дуць 

пра фпад рых тоў ку вуч няў з асаб лі-

вас ця мі псі ха фі зіч на га раз віц ця.

Між тым Тац ця на Рад коў ская 

пад крэс лі ла: раз віц цё сіс тэ мы пра-

фе сій най аду ка цыі за ле жыць перш 

за ўсё ад рэ сурс на га за бес пя чэн-

ня, аб' ёмаў і кры ніц фі нан са ван ня, 

кад ра ва га, ву чэб на-ме та дыч на га 

па тэн цы я лаў. Сён ня ў воб лас ці 

функ цы я ну юць шэсць рэ сурс ных 

цэнт раў: па сель ска гас па дар чым 

і бу даў ні чым про фі лях, ма шы на-

бу да ван ні, зва рач най і швей най 

вы твор час цях, ку лі нар ным мас-

тац тве. Што год на іх ба зе атрым-

лі ва юць пра фпад рых тоў ку больш 

за ты ся чу на ву чэн цаў, а так са ма 

пра хо дзяць ста жы роў ку май стры 

вы твор ча га на ву чан ня.

— Ума ца ван не і раз віц цё ма тэ-

ры яль най ба зы ажыц цяў ля ец ца ў 

асноў ным за кошт срод каў рэс пуб-

лі кан ска га і мяс цо вых бюд жэ таў, — 

ад зна чы ла ды рэк тар Го мель ска га 

аб лас но га ву чэб на-ме та дыч на га 

цэнт ра пра фе сій най аду ка цыі. — 

За каз чы кі кад раў, най маль ні кі 

прак тыч на не ўдзель ні ча юць ва 

ўма ца ван ні ма тэ ры яль на-тэх ніч-

най ба зы з пры чы ны аб ме жа ван-

няў, уста ноў ле ных іс ну ю чы мі нар-

ма тыў на-пра ва вы мі ак та мі.

Тац ця на Рад коў ская спа сы ла-

ец ца на між на род ны во пыт па гэ-

тай тэ ме і ро біць ак цэнт на не аб-

ход нас ці рас пра цоў кі ме ха ніз маў 

су мес на га фі нан са ван ня пад рых-

тоў кі кад раў ар га ні за цы я мі і прад-

пры ем ства мі рэ аль на га сек та ра 

эка но мі кі, у тым лі ку і пры ват най 

фор мы ўлас нас ці. Маг чы ма, гэ та 

ства рэн не мэ та вых фон даў, — да-

дае кі раў нік цэнт ра.

АБА ВЯЗ КО ВАЯ 
ДА ШКОЛЬ НАЯ 
АДУ КА ЦЫЯ —
АС ПЕКТ ЭКА НА МІЧ НЫ

На чаль нік ад дзе ла аду ка цыі 

Ма зыр ска га рай вы кан ка ма Лю-

боў КЛЕП ЧУ КО ВА на дыс ку сій-

най па нэ лі ўзня ла шэ раг пы тан няў 

у га лі не да школь най аду ка цыі.

— На ша пра па но ва, каб да-

школь ная аду ка цыя ста ла аба-

вяз ко вай. Сён ня яна з'яў ля ец ца 

асноў най, але не аба вяз ко вай, як, 

на прык лад, ба за вая аду ка цыя. 

Зда ра ец ца, што дзі ця атрым лі вае 

мес ца ў да школь най уста но ве, 

але баць кі ту ды яго не вод зяць. 

У вы ні ку ўскры ва ец ца шэ раг 

праб лем, — па ды мае тэ му Лю боў 

Клеп чу ко ва. — Па-пер шае, дзі-

ця не да атрым лі вае аб' ём ве даў, 

горш адап ту ец ца са цы яль на, не 

ву чыц ца пра ца ваць у дзі ця чым ка-

лек ты ве. Да рэ чы, да сле да ван не 

на шых псі хо ла гаў, якія пра цу юць з 

пер шы мі кла са мі, па каз вае: дзе ці, 

якія не на вед ва юць да школь ныя 

ўста но вы, ма юць па вы ша ны ўзро-

вень тры вож нас ці.

Ёсць і эка на міч ны склад нік гэ-

та га пы тан ня, бо лю бая ўста но ва 

раз лі ча на на пэў ныя срод кі і рэ сур-

сы. На чаль нік ад дзе ла аду ка цыі 

ад зна чы ла, што сён ня па ня ўваж лі-

вай пры чы не дзі ця мо жа не на вед-

ваць са док не больш за 30 дзён.

— Мы пра па ну ем зні зіць гэ тую 

коль касць дзён. У та кім вы пад ку 

баць кі бу дуць ад чу ваць боль шую 

ад каз насць. У нас жа бу дуць пад-

ста вы пра па на ваць ін шыя фор мы 

ра бо ты. Бо мы сён ня мо жам ар-

га ні за ваць ка рот ка ча со выя гру пы 

зна хо джан ня, — па тлу ма чы ла гэ ту 

іні цы я ты ву Лю боў Клеп чу ко ва.

На чаль нік ад дзе ла аду ка цыі Ма-

зыр ска га рай вы кан ка ма звяр ну ла 

ўва гу на не аб ход насць сіс тэм на га 

па ды хо ду ў дыс тан цый ным на ву-

чан ні. Гэ тая тэ ма асаб лі ва важ ная 

для школь ні каў, якія з'язд жа юць 

на азда раў лен не з баць ка мі на 

пра цяг лы час. Вы ка рас тоў ваць 

ан лайн-на ву чан не ак ту аль на так-

са ма ў вы пад ках па гар шэн ня эпі-

дэ мі я ла гіч най сі ту а цыі.

На праб ле ме ма ты ва ва нас ці бу-

ду чых пе да го гаў і ўдас ка на лен ня 

ра бо ты з пе да га гіч ны мі кла са мі за-

ся ро дзі ла ўва гу пра рэк тар па на-

ву ко вай ра бо це Ма зыр ска га пед-

у нівер сі тэ та Тац ця на ПА ЛІ ЕВА. 

Яна на га да ла, што пе да га гіч ныя 

кла сы і гру пы з'я ві лі ся ў сіс тэ ме 

аду ка цыі яшчэ ў 2015 го дзе. Сён ня 

ў Го мель скай воб лас ці ў іх зай ма-

юц ца амаль 180 вуч няў.

— Мы вель мі за ці каў ле ны ў 

ма ты ва ва ных спе цы я ліс тах, каб 

пры хо дзі лі сту дэн ты, якія вы бра лі 

пе да га гіч ную пра фе сію ду шой, — 

пад крэс лі ла пра рэк тар і пры вя ла 

пэў ную ста тыс ты ку — на педс пе-

цы яль нас ці па сту пае толь кі тра ці на 

вы пуск ні коў пе да га гіч ных кла саў:

— І тут ёсць шы ро кае по ле для 

су мес най ра бо ты ўсіх за ці каў ле ных 

струк тур, — лі чыць Тац ця на Па ліева 

і за з на чае, што не менш важ на пра-

ду хі ліць тэн дэн цыю, ка лі вы пуск ні кі 

пе да га гіч ных кла саў вы бі ра юць для 

па ступ лен ня ста ліч ныя ВНУ.

— Рэ гі я наль ным уні вер сі тэ там 

трэ ба больш ак тыў на раз ві вац ца 

ў гэ тым кі рун ку. Ка лі ра ё ны за ці-

каў ле ныя ў вы со ка ква лі фі ка ва ных 

пе да га гіч ных кад рах, у тым, каб 

дзе ці вяр та лі ся ў гэ тыя ра ё ны, мо-

жа быць, вар та ўзмац ніць узаема-

дзе ян не, ства рыць пра гра му, якая 

бу дзе пра ца ваць больш вы ні ко ва 

на педк ла сы і рэ гі я наль ныя ўні-

вер сі тэ ты, — за ўва жыла Тац ця на 

Па лі ева.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

Вы зна ча ем склад ні кі сіс тэ мы аду ка цыі

(Заканчэнне. Пачатак 

на 1-й стар.)


