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Што та кое прэ мі ум-сег мен-

ты ў бан каў скіх карт ках, ча-

му дзі ця чая карт ка лепш за 

на яў ныя і ці ёсць бу ду чы ня 

ў бан каў ска га плас ты ку, рас-

каз вае ды рэк тар элект рон-

ных пла ця жоў Аssіst Bеlаrus 

Вя ча слаў СЕ НІН.

Кэш бэк на вы бар
Са мыя па пу ляр ныя — дэ бе та-

выя зар плат ныя карт кі. Гэ ты век-

тар бу дзе за хоў вац ца, лі чыць наш 

су раз моў нік. Сю ды мож на ад нес-

ці і дэ бе та выя сту дэнц кія або пен-

сій ныя карт кі. Ся род так зва ных 

крэ дыт ных кар так у на шай кра і не 

сён ня па пу ляр ныя кар ты рас тэр-

мі ноў кі. У ця пе раш ні час не ка то-

рыя бан кі вы да юць карт кі да ад-

зыў ных дэ па зі таў. Та кім чы нам, 

клі ен ты мо гуць па поў ніць дэ па зіт 

(праз АРІП) або зняць част ку ўкла-

ду ў бан ка ма це, вы ка рыс тоў ва ю чы 

карт ку і без на вед ван ня ад дзя лен-

ня бан ка.

Так са ма па пу ляр насць на бі рае 

та кая функ цыя, як кэш бэк або ма-

ні бэк, ка лі пэў ны пра цэнт ад куп-

лі вяр та ец ца ўла даль ні ку ра хун ку. 

Бан кі ак тыў на ўка ра ня юць карт кі з 

кэш бэ кам. Пры гэ тым па вя ліч ва ец-

ца пра дук то вая лі ней ка та кіх кар так: 

пер ша па чат ко ва бан кі пра па ноў ва лі 

фік са ва ную стаў ку кэш бэ ка і са мі 

вы зна ча лі маг чы масць атры ман ня 

па вы ша най та кой оп цыі. Ця пер жа 

ёсць карт кі з кэш бэ кам для пэў ных 

са цы яль ных груп. Не ка то рыя бан кі 

да юць тры маль ні кам та ко га «плас-

ты ку» маг чы масць са ма стой на вы-

браць ка тэ го рыю та ва раў для на лі-

чэн ня па вы ша на га кэш бэ ку і на ват 

змя няць та кія ка тэ го рыі.

Прэ мі ум-сег мент: 
ці па трэб ны ўсім?

Ста тус прэ мі яль най карт кі да-

зва ляе яе ўладальніку атры маць 

роз ны на бор па слуг і бан каў скіх 

сэр ві саў, які дае да дат ко вы кам-

форт. Ну, на прык лад, па слу га кан-

сьерж-сэр віс. У тры маль ні ка та кой 

карт кі мо жа быць пер са наль ны 

ме не джар бан ка, які вам мо жа за-

бра ні ра ваць сто лік у рэ ста ра не або 

ар га ні за ваць да стаў ку бу ке та кве-

так. Або та кая прэ мі яль ная карт ка 

да зва ляе атрым лі ваць па вы ша ную 

стаў ку па ўкла дзе або па ні жа ную — 

па аверд раф це. Або атрым лі ваць 

раз на стай ныя стра хоў кі, на прык-

лад пры вы ез дзе за мя жу, пра гра-

мы зні жак, па доў жа ную га ран тыю 

на па куп кі, ме ды цын скую і юры-

дыч ную да па мо гу за мя жой.

Та кая карт ка мо жа да ваць сэр-

віс до сту пу ў VІР-за лы ча кан ня аэ-

ра пор таў... Спіс та кі вель мі доў гі і 

на паў нен не прэ мі яль ных кар так мо-

жа быць цал кам роз ным у роз ных 

бан каў. Без умоў на, што чым больш 

«плю шак» у та кой карт кі, тым больш 

вы со кай мо жа быць яе ца на.

Ста тус «прэ мі яль ная» свед чыць, 

што та кая карт ка па він на быць да-

ступ ная не ўсім ах вот ным, але сён-

ня ры нак бан каў ска га «плас ты ку» 

ты пу «голд» да ступ ны лю бо му, 

бы лі б гро шы. «Прэ мі яль ны» ста-

тус та кой карт кі па вя лі кім ра хун ку 

час цей за ўсё бу дзе за клю чац ца 

ў яе вон ка вым вы гля дзе, леп шых 

умо вах аверд раф ту, лі мі таў і мо жа 

быць яшчэ ча го-не будзь ня знач на-

га. У лю бым вы пад ку, якую карт ку 

на сіць у ка шаль ку, вы ра шае кож ны 

тры маль нік аса біс та.

Аб фі нан сах для дзя цей
Мы ўсё час цей вы да ём дзе цям 

кі шэн ныя гро шы не наяўнымі, 

а бан каў скай карт кай. Спе цы яль-

ныя карт кі для дзя цей ад 6 да 18 га-

доў у на шай кра і не з'я ві лі ся не каль-

кі га доў та му, і з та го ча су іх эмі сія 

ўпэў не на рас це. У ця пе раш ні час 

дзі ця чыя карт кі (пла цеж ных сіс тэм 

БЕЛ КАРТ, Vіsа і MаstеrСаrd) вы-

пус ка юць ужо не каль кі бе ла рус кіх 

бан каў. На прык лад, Бе ла рус банк, 

Бе ла грап рам банк, Бел ін вест банк, 

Аль фа-Банк, Тэх на банк і ін шыя.

До ля БЕЛ КАРТ «Дзі ця чая» ў 

агуль ным аб' ёме дзі ця чых кар так у 

Бе ла ру сі скла дае больш за 80 %.

Дзі ця чыя карт кі як пра ві ла вы-

пус ка юц ца ў якас ці да дат ко ва га 

пла цеж на га срод ку баць коў. У 

БЕЛ КАРТ та кія карт кі па зна ча ныя 

спе цы яль ным зна кам у вы гля дзе 

дзі ця чай да лонь кі. З да па мо гай гэ-

та га вір ту аль на га ка шаль ка дзе ці 

ста рэй шыя за шэсць га доў атрым-

лі ва юць маг чы масць са ма стой на 

здзяйс няць без на яў ныя пла ця жы, 

а баць кам пас ля кож най апе ра цыі 

пры хо дзіць sms з ін фар ма цы яй, 

дзе і што ку пі ла іх дзі ця. Пры гэ-

тым мож на лёг ка пе ра вес ці не аб-

ход ную су му на карт ку на ват на 

ад лег лас ці. Зга дзі це ся, у вы пад ку 

з наяўнымі кант ра ля ваць вы дат кі 

дзя цей знач на больш скла да на.

Ёсць яшчэ адзін вель мі ці ка вы 

дзі ця чы пра дукт у вы гля дзе бан-

каў скай карт кі ад ай чын най пла-

цеж най сіс тэ мы і Бе ла рус бан ка —

гэ та «Карт ка на ву чэн ца». Та кая 

карт ка спа лу чае ў са бе функ цыі 

бан каў ска га «плас ты ку» і ін шых 

сэр ві саў. На прык лад, карт ка за мя-

няе са бой да вед ку пра бяс плат ны 

пра езд у гра мад скім транс пар це, 

з'яў ля ец ца про пус кам для пра хо ду 

праз школь ную элект рон ную сіс тэ-

му і мае функ цыю бі ле та чы та ча ў 

біб лі я тэ цы. Карт ка на ву чэн ца вы-

да ец ца ў ста ліч ных шко лах, якія 

аб ста ля ва ны спе цы яль най элект-

рон най пра пуск ной сіс тэ май. Сён-

ня та кі мі карт ка мі ка рыс та юц ца 

на ват не ўсе школь ні кі ў Мін ску, 

але ў бу ду чы ні пла ну ец ца за бяс пе-

чыць імі вуч няў усіх школ кра і ны.

І яшчэ. Кож на му з баць коў важ на 

па мя таць, што адзін з прын цы паў 

ра бо ты «дзі ця ча га» плас ты ку — 

да вя рай, але пра вя рай. Ула даль нік 

ра хун ку (баць кі або апя кун дзі ця ці), 

да яко га вы пу шча на дзі ця чая карт-

ка, мо жа апе ра тыў на вы зна чаць і 

мя няць на ёй лі мі ты срод каў.

Акра мя стан дарт ных лі мі таў 

на су му гра шо вых срод каў і коль-

касць бан каў скіх апе ра цый за пэў-

ны пра ме жак ча су, мож на кі ра ваць 

ві да мі і ты па мі тран зак цый. Баць кі 

мо гуць уста на віць аб ме жа ван ні на 

зняц це на яў ных і пра вя дзен не без-

на яў ных пла ця жоў, у тым лі ку ў 

се ці ве ін тэр нэт. Шэ раг бан каў дае 

маг чы масць так са ма кант ра ля ваць 

пе ра лік кра маў і служ баў сэр ві су, 

дзе дзі ця ці да зво ле на вы ка рыс-

тоў ваць сваю карт ку. На прык лад, 

за ба ра ніць раз лі кі дзі ця чай карт-

кай у клу бах і ка зі но, але да зво ліць 

пра во дзіць апла ту ў кра ме і пры 

куп лі пра яз но га.

Плас тык ці бран за лет?
Якія асноў ныя тэн дэн цыі на су-

свет ным фі нан са вым рын ку? Ка-

лі мы га во рым пра Бе ла русь, то, 

без умоў на, бу ду чы ня ў бан каў ска-

га плас ты ку ёсць, лі чыць наш спі-

кер. Але...

Гла баль ная кам п'ю та ры за цыя і 

ін тэр нэ ты за цыя на сель ніц тва пла-

не ты пры во дзіць да ві да воч на га 

эва лю цый на га тэх на ла гіч на га пра-

грэ су, з'яў ля юц ца роз ныя вір ту аль-

ныя карт кі і на ват ва лю ты раз лі ку, 

на прык лад, крып та ва лю та. Лёс та-

кіх тэх на ла гіч ных на ві нак прад ка-

заць скла да на. Маг чы ма, гэ та прос-

та ней кія ім гнен ныя рэ чы, і пас ля 

яны знік нуць або транс фар му юц ца 

ў неш та яшчэ. А мо жа быць, паз ней, 

яны ста нуць больш па пу ляр ныя і на-

дзей на ўвой дуць у на ша жыц цё.

Сяр гей КУР КАЧ
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У ве рас ні ў на ву чаль ную 

ўста но ву пой дзе 85 школь ні-

каў і 25 вы ха ван цаў дзі ця ча-

га сад ка. 17 з іх на пад во зе 

— «га зель» за бі рае ма лых 

з вё сак Чэ хаў шчы на, Гунь-

баў шчы на, Ка ню шаў шчы на, 

Па пкі і Лю цін ка. Апош няя 

— са мая даль няя, ад яе да 

Пяр ша яў сем кі ла мет раў.

Ды рэк тар пра во дзіць па 

шко ле эк скур сію:

— Два га ды та му бы ла 

маг чы масць зра біць у ка бі-

не тах ра монт за бюд жэт ныя 

гро шы. Ра ней тут бы лі па-

кле е ны шпа ле ры — на ват 

не ве рыц ца. Ця пер зра бі лі 

па-су час на му, па фар ба ва лі 

сце ны. За мест ста рых ша-

фаў па ста ві лі стэ ла жы, ку ды 

на стаў ні кі кла дуць свае ме-

та дыч ныя ма тэ ры я лы. Тут 

усё на ві ду — гэ та дыс цып-

лі нуе тры маць па ра дак.

У мно гіх ка бі не тах ёсць 

кам п'ю та ры і прын та ры для 

ра бо ты. У кам п'ю тар ным 

кла се ста яць ноў тбу кі і ін-

тэр ак тыў ная дош ка.

Гэ тым ле там у бу дын ку 

пра вя лі кас ме тыч ны ра монт. 

Па фар ба ва лі лес ві цы, пад-

ло гу ў спар тыў най за ле.

— З шас ці да вась мі ве-

ча ра шко ла «гры міць», бо 

амаль усе дзе ці ў спарт за ле. 

Гу ля юць у ва лей бол, бас кет-

бол, фут бол. За раз пад ло га 

пры го жая, а да кан ца на ву-

чаль на га го да ўся вы цер тая 

ста но віц ца, — усмі ха ец ца 

Свят ла на Ле а ні даў на.

Ка лі ра монт ля жыць на 

пля чах тэх пер са на лу, то да-

гля даць за пры школь най 

тэ ры то ры яй да па ма га юць і 

на стаў ні кі. Уз доўж тра ту а раў 

вы са джа ны ак са міт кі, да лей у 

два ры — яб лы ні. Са да ві на не 

пра па дае — яб лы кі су шаць, 

каб по тым ра біць кам по ты, 

ста вяць ва рэн не (за гэ та ле-

та на рых та ва лі 40 літ раў), каб 

да да ваць у бу лач кі.

Ку ток пры ро ды 
і рэ чы 
Ду ні на-Мар цін ке ві ча

На пер шым уро ку дзе-

ці тра ды цый на за ві та юць 

у школь ны му зей. Ён быў 

ад кры ты ў 1961 го дзе та га-

час ным на мес ні кам ды рэк-

та ра і мяс цо вым края знаў-

цам Мі ка ла ем Ган ча ры кам. 

Тут са бра на больш за тры 

ты ся чы экс па на таў, якія па-

каз ва юць бе ла рус кую гіс то-

рыю ад пер ша быт на га ла ду 

да су час нас ці.

— Мі ка лай Ган ча рык ра-

зам са сва і мі вуч ня мі ха дзіў 

па вёс цы ад ха ты да ха ты і 

збі раў па ста ра жы лах ці ка-

выя рэ чы: хто ды ван тка ны 

да ваў, хто ка лаў рот. Ёсць на-

ват уні каль ныя па свед чан ні 

аб за кан чэн ні шко лы. Ад но 

вы да дзе на ў 1912 го дзе — 

у 100-год дзе з за кан чэн ня 

вай ны з фран цу за мі, дру гое 

ў 1913-м — да 300-год дзя 

до ма Ра ма на вых, — па каз-

вае да ку мен ты, упры го жа-

ныя па мят ны мі вы ява мі, 

ця пе раш ні кі раў нік му зея, 

на стаў нік гіс то рыі і геа гра-

фіі Але на ША ПА ВАЛ.

Ёсць тут і экс па зі цыя, 

пры све ча ная Він цэн ту Ду ні-

ну-Мар цін ке ві чу. Пісь мен нік 

хоць і на ра дзіў ся ў Баб руй-

скім ра ё не, але са мыя вя-

до мыя тво ры — «Пін ская 

шлях та», «Га пон», «Ве чар-

ні ца» — на пі саў на Пяр шай-

скай зям лі (яго фаль ва рак 

зна хо дзіў ся ў Лю цін цы). 

У шко ле за хоў ва юц ца рэ чы, 

зной дзе ныя пры рас коп ках 

на ся дзі бе кла сі ка, — ка-

фей нік, шка тул ка ў вы гля-

дзе ба ра на, фар фо ра вы ку-

бак, рам ка ад тэр мо мет ра, 

кі шэн ны га дзін нік. Не ка лі 

сю ды пры яз джа ла на ват 

праў нуч ка Ду ні на-Мар цін-

ке ві ча з Чы ка га.

У му зеі рас каз ва ец ца 

так са ма пра 14-га до вую пі я-

 нер ку Ядзю Тра цэў скую, 

якая не ка лі тут ву чы ла ся. 

У 1943-м, ка лі мяс тэч ка бы-

ло аку па ва на нем ца мі і тра іх 

пар ты зан узя лі ў па лон, дзяў-

чын ка ра зам са сва ёй сяб-

роў кай пра кра ла ся ўно чы да 

тур мы, збі ла ся ке рай за мок 

і вы пус ці ла раз вед чы каў. 

Нех та гэ та ба чыў, бо ра ні-

цай фа шыс ты ўжо сту ка лі ся 

ў дзве ры да дзяў чат. Баць-

кам ска за лі, што Ядзя і Мі ха-

лі на пой дуць мыць пад ло гу ў 

ка мен да ту ры, але на зад іх не 

ад пус ці лі — рас стра ля лі...

Яшчэ ад на ці ка він ка гэ-

та га му зея — ку ток пры ро-

ды. У 1970-х Мін скі аб лас ны 

края знаў чы му зей аб наў ляў 

экс па зі цыю, і шко лы маг лі 

за браць са бе чу ча лы жы вёл 

і пту шак. Не каль кі з іх і «пра-

пі са ла ся» ў Пяр ша ях.

Ча му муж чы ну 
пра сцей быць 
ды рэк та рам?

Ды рэк тар Свят ла на Ла ма-

ка — са ма вы пуск ні ца гэ тай 

шко лы. З дзя цін ства ма ры ла 

стаць на стаў ні кам, як і яе та та. 

Вы кла да ла спа чат ку ў ма лод-

шых кла сах, а шэсць га доў та-

му ўзна ча лі ла шко лу.

— Мае дзе ці ба чы лі, што 

ра бо та ады мае ў мя не шмат 

ча су, та му ка за лі — ні за 

што не пой дуць у на стаў ні-

кі, — ус па мі нае жан чы на. —

Дач ка пра цуе пе ды ят рам у 

Ва ло жын скай баль ні цы, а 

сын ву чыц ца ў БНТУ.

Пры зна ец ца: муж чы ну, 

на пэў на, быць ды рэк та рам 

пра сцей — ён да ўся го ста-

віц ца спа кай ней, не ўспры-

мае бліз ка да сэр ца. Але не 

пры ваб лі вае іх гэ та сфе ра —

з усіх школ у ра ё не толь кі 

дзве ўзна чаль ва юць прад-

стаў ні кі ду жа га по лу.

Акра мя ад мі ніст ра цый най 

ра бо ты, Свят ла на Ле а ні даў-

на вя дзе ў 9 кла се фа куль та-

тыў «Мая пра фе сій ная бу ду-

чы ня». «Рас каз ваю дзе цям, 

якія ка ле джы і ўні вер сі тэ ты 

ёсць — коль кі там ву чац ца, 

як ту ды па сту піць. Гля дзім 

з імі філь мы пра роз ныя 

спе цы яль нас ці, бы ва ем на 

прад пры ем ствах з эк скур сі-

я мі. У гэ тым уз рос це мно гія 

школь ні кі яшчэ не ве да юць, 

кім хо чуць быць. Не ка то рых 

да вы ба ру пэў най пра фе сіі 

схі ля юць баць кі, але гэ та ня-

пра віль на, бо дзе ці ро бяць 

па мыл кі і по тым ім да во дзіц-

ца пе ра па сту паць».

Час та вы пуск ні кі шко лы 

ідуць у сель скую гас па дар-

ку — па пры кла дзе баць коў. 

Ды рэк та ру пры ем на чы таць у 

га зе це, як хлоп цы, якія яшчэ 

ня даў на ся дзе лі за парт амі, 

ця пер пра цу юць кам бай не-

ра мі і ста но вяц ца ад ны мі з 

най леп шых у ра ё не.

Ці скла да на вяс ко вай шко-

ле кан ку ры ра ваць з га рад скі-

мі? Свят ла на Ле а ні даў на за-

дум ва ец ца, пас ля ад каз вае: 

гле дзя чы па чым мер ка ваць. 

Знай сці па ды ход да кож на га, 

да па маг чы рас крыць та лент 

сель скім на стаў ні кам пра-

сцей, бо дзя цей ма ла і ўсе 

на ві ду. А вось на алім пі я дах 

пе ра ва гу ма юць га рад скія 

школь ні кі — маг чы ма, у іх 

больш пад рых тоў кі.

1 ве рас ня для Свят ла ны 

Ле а ні даў ны заў сё ды свя та, і 

яна спа дзя ец ца, што і дзя цей 

пас ля ка ні ку лаў цяг не ў шко-

лу. «Ха це ла ся б, каб яны не 

стра ці лі ін та рэ су да ве даў».

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Ва ло жын скі ра ён.

«ЗРА БІ ЛІ ПА-СУ ЧАС НА МУ»

Кі шэн ныя срод кі 
ў ма лых 

лепш кант ра ля ваць

 Ка мен та рый у тэ му
На мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў-

лен ня па аду ка цыі Мі набл вы кан ка ма Ві-

таль ЛІ СОЎ СКІ:

— З 1 ве рас ня ў воб лас ці пра цяг нуць ра-

бо ту 1204 уста но вы аду ка цыі. Ка ля 12 ты сяч 

дзя цей бу дуць на пад во зе — для гэ та га на 

ба лан се ра ён ных упраў лен няў аду ка цыі ёсць 

252 аў то бу сы. Яшчэ 16 ця пер за куп ля ем.

Уся го бюд жэ там Мін скай воб лас ці на 

пад рых тоў ку да но ва га на ву чаль на га го да 

быў вы дат ка ва ны 31 міль ён руб лёў. Гэ тыя 

срод кі пай шлі на бя гу чы і ка пі таль ны ра монт, 

но вае аб ста ля ван не. Для школ на бы ва ем 

25 кам п'ю тар ных кла саў і 25 лін га фон ных 

(для вы ву чэн ня за меж ных моў) ка бі не таў.

Па пра гра ме раз віц ця сіс тэ мы аду ка цыі 

за кошт срод каў Су свет на га бан ка зра бі лі 

бя гу чы ра монт у Кры віц кім дзі ця чым са-

дзе — ся рэд няй шко ле (Мя дзель скі ра ён) і 

Уз дзен скай ся рэд няй шко ле № 1.

У ве рас ні ад кры ва ец ца так са ма но вы дзі-

ця чы са док на 230 мес цаў у Фа ні па лі (Дзяр-

жын скі ра ён) і ся рэд няя шко ла на 720 мес цаў 

у вёс цы Ляс коў ка (Мін скі ра ён).

У гэ тым го дзе вы дат ка ва лі сур' ёз нае 

фі нан са ван не на асна шчэн не пра фе сій на-

тэх ніч ных і ся рэд ніх спе цы яль ных уста ноў 

аду ка цыі. Для іх на бы лі 25 адзі нак ву чэб на га 

аб ста ля ван ня на су му 102,3 ты ся чы руб лёў. 

За вяр ша ец ца за куп ка 132 адзі нак су час ных 

ма шын і аб ста ля ван ня на су му 856,3 ты ся-

чы руб лёў, 68 кам п'ю тар ных кла саў, лін га-

фон ных ка бі не таў і ін шай тэх ні кі на су му 

132,4 ты ся чы руб лёў.

Камп'ютарны клас з інтэрактыўнай дошкай.


