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На Гро дзен шчы не, у Жы ро ві чах, прой дзе круг-

лы стол «Мас тац кая лі та ра ту ра як шлях адзін 

да ад на го» — сярод клю ча вых ме ра пры ем-

стваў Дня бе ла рус ка га пісь мен ства, які сё ле та 

ла дзіц ца ў Сло ні ме і яго ва ко лі цах. На га да ем, 

што круг лы стол — даў няя тра ды цыя, якая за-

па чат ка ва на ў 2007 го дзе. Ар га ні за та ра мі пра-

ек та што год вы сту па юць Мі ніс тэр ства ін фар-

ма цыі, Вы да вец кі дом «Звяз да», вы да вец тва 

«Мас тац кая лі та ра ту ра» і Са юз пісь мен ні каў 

Бе ла ру сі.

Ужо вя до ма, што ўдзел у сё лет няй су стрэ чы 

паэ таў, пра за ікаў, пуб лі цыс таў, лі та ра ту раз наў цаў, 

кры ты каў, пе ра клад чы каў пры муць лі та ра та ры з 

Азер бай джа на, Вя лі ка бры та ніі, Гру зіі, Ін дыі, Ка-

зах ста на, Кі тая, Літ вы, Мал до вы, Поль шчы, Ра сіі, 

Сер біі, Уз бе кі ста на, Укра і ны. Шмат хто з гас цей 

не ўпер шы ню пры яз джае ў Бе ла русь. Пуб лі цыст, 

лі та ра ту раз на вец, края зна вец, пе ра клад чык Глеб 

Куд ра шоў з Пал та вы (Укра і на) шмат аса біс та ро біць 

для ўма ца ван ня бе ла рус ка-ўкра ін скіх лі та ра тур ных, 

куль тур ных, уво гу ле гу ма ні тар ных су вя зяў. Не ме-

ней ак тыў най у сва ёй ува зе да бе ла рус кай лі та ра-

ту ры з'яў ля ец ца пра за ік, пе ра клад чык з Уз бе кі ста-

на Ры са лат Хай да ра ва. Дзя ку ю чы яе на ма ган ням 

у да лё кай ад Бе ла ру сі цэнт раль на а зі яц кай кра і не 

з'яў ля юц ца ўсё но выя і но выя пуб лі ка цыі тво раў 

бе ла рус кіх пісь мен ні каў у пе ра кла дзе на ўзбек скую 

мо ву. Ста лым удзель ні кам круг лых ста лоў у рамках 

Дня бе ла рус ка га пісь мен ства з'яў ля ец ца дзі ця чы 

пісь мен нік з Літ вы Яро ні мас Лаў цюс. Ча со піс «Зо-

рач ка», які ён рэ да гуе ў Віль ню се, не ад ной чы ад да-

ваў свае ста рон кі бе ла рус кай дзі ця чай лі та ра ту ры. І 

сам Яро ні мас Лаў цюс — доб ра зна ё мы бе ла рус ка му 

чы та чу аў тар. Мно гія яго кні гі па ба чы лі свет у Мін ску 

на бе ла рус кай і рус кай мо вах.

Па тра ды цыі пры-

яз джае вя лі кая дэ-

ле га цыя з Ка зах ста-

на — на ча ле з за гад-

чы кам ад дзе ла ана лі ты-

кі і знеш ніх лі та ра тур ных 

су вя зяў Ін сты ту та лі та ра ту ры і 

мас тац тва імя М. А. Аў э за ва Мі ніс- тэр ства на ву кі 

і аду ка цыі кан ды да там фі ла ла гіч ных на вук Свят ла-

най Анань е вай. У Бе ла ру сі і Ка зах ста на ў апош нія 

га ды з'я ві ла ся шмат пунк таў су да кра нан ня ў част-

цы ар га ні за цыі бе ла рус ка-ка зах скіх лі та ра тур ных 

су вя зяў. Вы хо дзяць у Ал ма це і Нур-Сул та не, ін шых 

га ра дах Ка зах ста на тво ры бе ла рус кіх пісь мен ні каў у 

пе ра кла дзе на ка зах скую мо ву. Ад на са школ го ра да 

Мін ска но сіць імя Мух та ра Ауэ за ва — кла сі ка ка зах-

скай лі та ра ту ры. За апош нія дзе сяць-пят нац цаць 

га доў мно гія ка зах скія пісь мен ні кі па бы ва лі ў Мін ску, 

у роз ных га ра дах Бе ла ру сі. Гэ та і Му рат Аў э заў, сын 

ле ген дар на га лі та ра та ра, куль ту ро лаг, пуб лі цыст, і 

Ал жас Су лей ме наў, і Кай рат Бак бер ге наў, і Лю боў 

Шаш ко ва, і Ва ле рый Мі хай лаў, і Нур даў лет Акыш, 

і шмат хто яшчэ. Што ад мет на, су стрэ чы, дыя ло гі, 

дыс ку сіі, якія ад бы ва юц ца на пля цоў цы круг ла га ста-

ла «Мас тац кая лі та ра ту ра як шлях адзін да ад на го», 

ста но вяц ца свое асаб лі вай да ро гай для на ладж ван ня 

су вя зяў ка зах стан скіх і бе ла рус кіх лі та ра ту раз наў цаў. 

Пра гэ та свед чаць дзя сят кі на ву ко вых, на ву ко ва-пуб-

лі цыс тыч ных пуб лі ка цый у пе ры ё ды цы Ка зах ста на і 

Бе ла ру сі. І сё ле та ка зах скія гос ці пра вя дуць у Мін ску 

шэ раг ме ра пры ем стваў і па-за рамкамі круг ла га ста-

ла. А гэ та — і прэ зен та цыі, і су стрэ чы з лі та ра тур най 

мо лад дзю, ін шыя ім прэ зы, пе ра мо вы. Усё спла на ва-

на дзе ля та го, каб на шы ста рон кі, на шы кра і ны бы лі 

блі жэй шыя ад на да ад ной, па шы ра лі свае ад но сі ны 

ва ўсіх сферах жыц ця дзей нас ці.

Сяр гей ШЫЧ КО.

Кол ькасць ін ша га род-

ніх сту дэн таў ста ліч ных 

ВНУ, за бяс пе ча ных мес-

ца мі ў ін тэр на тах, пра-

цяг вае павялічвацца, ча-

му спры яе як ска ра чэн не 

сту дэнц ка га кан тын ген-

ту за апош нія га ды, так 

і ўвод у экс плу а та цыю 

но вых ін тэр на таў.

Так, у ве рас ні ў Сту дэнц кай 

вёс цы пры ме сва іх пер шых 

жы ха роў яшчэ адзін ін тэр нат, 

раз лі ча ны на 1800 мес цаў (ён 

са мы буй ны). І хоць ку ры руе 

яго БДЭУ, жыць там бу дуць 

сту дэн ты з роз ных уста ноў 

аду ка цыі, у тым лі ку і з Бе ла-

рус ка га дзяр жаў на га тэх на-

ла гіч на га ўні вер сі тэ та, у якіх 

ра ней не бы ло сва ёй жылп-

ло шчы ў вёс цы.

— На 1 ве рас ня ў Мін ску 

бу дуць за бяс пе ча ны ін тэр на-

та мі як мі ні мум 70 пра цэн таў 

ад агуль най коль кас ці тых, 

хто мае ў гэ тым па трэ бу, — 

па ве да міў на су стрэ чы з 

жур на ліс та мі на чаль нік Га-

лоў на га ўпраў лен ня пра-

фе сій най аду ка цыі Мі ніс-

тэр ства аду ка цыі Сяр гей 

КАС ПЯ РО ВІЧ. — А ў най-

блі жэй шых пла нах — да-

вес ці гэ тую ліч бу ў цэ лым 

да 90 пра цэн таў. Ужо сён ня 

шэ раг ВНУ за бяс печ ва юць 

сва іх сту дэн таў мес ца мі ў ін-

тэр на тах на 100 пра цэн таў, 

на прык лад БДА ТУ, Ака дэ мія 

кі ра ван ня, Ака дэ мія су вя зі, 

Ака дэ мія авія цыі, Ва ен ная 

ака дэ мія... Бліз кія да поў-

на га вы ра шэн ня праб ле мы 

БДПУ, БДУ, МДЛУ. Што да-

ты чыц ца рэ гі ё наў, то ця пер 

за вяр ша ец ца бу даў ніц тва ін-

тэр на та для на ву чэн цаў Гро-

дзен ска га ме ду ні вер сі тэ та.

Што бу дзе 
з гу ма ні тар ным бло кам?

Па сло вах Сяр гея Кас пя-

ро ві ча, у но вым на ву чаль-

ным го дзе бу дзе іс тот на аб-

ноў ле ны змест вы шэй шай 

аду ка цыі.Толь кі за апош-

нія паў го да бы лі пры ня тыя 

84 но выя аду ка цый ныя стан-

дар ты па роз ных спе цы яль-

нас цях для пер шай сту пе ні 

вы шэй шай шко лы, рас пра-

ца ва ны но выя пад руч ні кі, 

пе ра гле джа ны па ды хо ды 

да функ цы я на ван ня ма-

гіст ра ту ры: яна бу дзе пра-

ца ваць у но вым фар ма це, 

па но вым змес це і ары ен-

та вац ца на за да валь нен не 

па трэб у кад рах на ву ко вай і 

іна ва цый най сфер. Так са ма 

ў ма гіст ра ту ры бу дуць рых-

та вац ца пе да га гіч ныя кад ры 

для сіс тэ мы аду ка цыі. Па ін-

фар ма цыі Мі ніс тэр ства аду-

ка цыі, што год ад бы ва ец ца 

аб наў лен не кад ра ва га скла-

ду ў вы шэй шай шко ле пры-

бліз на на 5—10 пра цэн таў.

Уво гу ле змест аду ка цыі 

вы хо дзіць на пер шы план 

пры пад рых тоў цы ма ла дых 

спе цы я ліс таў, якія па він ны 

ад па вя даць па трэ бам рын ку 

пра цы. Даты чыц ца гэ та цал-

кам роз ных спе цы яль нас цяў: 

тэх ніч ных, пе да га гіч ных, гу-

ма ні тар ных... Але пры няц цем 

но вых аду ка цый ных стан-

дар таў аб наў лен не змес ту 

аду ка цыі не аб мя жоў ва ец ца 

(яны мо гуць аб наў ляц ца раз 

у не каль кі га доў, а па трэ бы 

ра бо та даў цаў змя ня юц-

ца хут чэй). У аду ка цый ных 

стан дар тах пра пі са ны толь кі 

дзяр жаў ны кам па нент. ВНУ 

ў рам ках ака дэ міч най сва бо-

ды мо гуць і са мі аб наў ляць 

шэ раг дыс цып лін. Гэ тыя 

пы тан ні яны вы ра ша юць ва 

ўза е ма дзе ян ні з за каз чы ка-

мі кад раў. Ця пер на ва ры я-

тыў ны кам па нент ад во дзіц-

ца 20 % у ву чэб ных пла нах 

пер шай сту пе ні. У но вым 

Ко дэк се аб аду ка цыі пла ну-

ец ца па вя лі чыць яго да 50 %. 

А ў ма гіс тар скіх аду ка цый-

ных пра гра мах на ўзроў ні 

стан дар ту бу дзе фік са вац ца 

і ўво гу ле толь кі 30 пра цэн таў 

іх на паў нен ня, а 70 % — ад-

да вац ца ВНУ.

Сяр гей Кас пя ро віч па-

ве да міў, што ця пер аб мяр-

коў ва ец ца но вая кан цэп цыя 

бло ка са цы яль на-гу ма ні тар-

ных дыс цып лін. Ня гле дзя-

чы на ска ра чэн не тэр мі наў 

пад рых тоў кі спе цы я ліс таў на 

пер шай сту пе ні, гэ ты блок не 

ска ра ціў ся, але яго струк ту-

ру пла ну ец ца ма дэр ні за ваць: 

пе рай сці ад мо дуль на га да 

больш прос та га прад мет на-

дыс цып лі нар на га бло ка з вя-

лі кай ва ры я тыў най част кай 

і ўвя заць ве ды, якія бу дуць 

атрым лі ваць сту дэн ты ў рам-

ках са цы яль на-гу ма ні тар ных 

дыс цып лін, з пра фе сій най 

тра ек то ры яй бу ду ча га спе-

цы я ліс та.

У но вым на ву чаль ным го-

дзе пра цяг нец ца рэа лі за цыя 

кан цэп цыі «Уні вер сі тэт 3.0». 

Ра ней у пра ек це ўдзель ні-

ча лі сем ВНУ, ця пер да іх 

да лу чыц ца яшчэ і По лац кі 

дзяр жаў ны ўні вер сі тэт. Мэ-

та пра ек та — сфар мі ра ваць 

у сту дэнц кай мо ла дзі прад-

пры маль ніц кія кам пе тэн цыі, 

ства рыць у ВНУ біз нес-ася-

род дзе, у якім бу дуць на ра-

джац ца і ўва саб ляц ца ў жыц-

цё ці ка выя тэх ніч ныя, тэх на-

ла гіч ныя і на ву ко выя ідэі.

Ак цэнт — 
на псі ха ла гіч ную бяс пе ку

Адзін з удзель ні каў пра ек-

та «Уні вер сі тэт 3.0» — Бе ла-

рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт 

ін фар ма ты кі і ра дыё элект-

ро ні кі.

— У змест больш чым 20 

дыс цып лін мы ўнес лі зме-

ны — ўлі чы лі пы тан ні па біз-

нес-пла на ван ні, ін жы нер на-

эка на міч най пад рых тоў цы, 

кі ра ван ні ін тэ ле кту аль най 

улас нас цю, ка мер цы я лі за цыі 

вы ні каў на ву ко вых да сле да-

ван няў, фар мі ра ван ні ана-

лі тыч ных кам пе тэн цый, — 

па тлу ма чыў рэк тар БДУ ІР 

Ва дзім БО ГУШ. — Акра мя 

та го, мы фак тыч на пе ра за-

пус ка ем работу на ша га сту-

дэнц ка га біз нес-ін ку ба та ра, 

дзе ма ла дыя лю дзі змо гуць 

не толь кі аб мер ка ваць свае 

ідэі, ства рыць біз нес-план, 

але і паў дзель ні чаць у рэс-

пуб лі кан скіх і ўні вер сі тэц кім 

кон кур сах на атры ман не 

гран та вай пад трым кі. Та кая 

пля цоў ка да зва ляе прад-

пры маль ні кам-па чат коў цам 

аца ніць, на коль кі іх ідэя мо-

жа быць ка мер цы я лі за ва на і 

рэа лі за ва на на прак ты цы.

Аб на ві лі на ву чаль ныя пла-

ны па ўсіх спе цы яль нас цях на 

2019/2020 год і ў Бе ла рус кім 

дзяр жаў ным пе да га гіч ным 

уні вер сі тэ це імя М. Тан ка.

— Мы ўнес лі да паў нен-

ні, звя за ныя з уз мац нен нем 

псі хо ла га-пе да га гіч най пад-

рых та ва нас ці на шых вы пуск-

ні коў. На прык лад, з'я віў ся 

факультатыўны курс, пры-

све ча ны псі ха ла гіч най бяс-

пе цы ў шко ле. Ён ак ту аль ны 

для ўсіх спе цы яль нас цяў, — 

пад крэс ліў пра рэк тар па ву-

чэб най ра бо це БДПУ Аляк-

сандр МА КАЎ ЧЫК.

Но выя цэн ні кі
Ад каз ва ю чы на пы тан ні 

жур на ліс таў на конт да во лі ад-

чу валь на га па вы шэн ня кош ту 

плат на га на ву чан ня за апош-

нія га ды, Сяр гей Кас пя ро віч 

па тлу ма чыў: «Кошт фар мі ру-

ец ца зы хо дзя чы з аб' ек тыў-

ных фак та раў, а ме на ві та з 

эка на міч на аб грун та ва ных 

вы дат каў на пад рых тоў ку спе-

цы я ліс та. Ву чэб ныя пла ны на 

роз ных спе цы яль нас цях ма-

юць роз ную пра ца ёміс тасць 

у за сва ен ні пра гра мы: дзесь-

ці аў ды тор ная на груз ка боль-

шая, а дзесь ці — мен шая. 

Боль шая част ка гро шай ідзе 

на апла ту рыботы вы клад чы-

каў. Так са ма срод кі ідуць на 

апла ту ка му наль ных па слуг 

уні вер сі тэ та, аб наў лен не ма-

тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы і 

ін шыя вы дат кі. У струк ту ры 

выдаткаў апла та работы вы-

клад чы каў да ся гае 80 пра цэн-

таў. Ка лі па раў наць ін дэкс цэн 

кош таў на аду ка цый ныя па-

слу гі, то яны на ват ад ста юць 

ад ін дэк са рос ту цэн на ін шыя 

па слу гі».

Сяр гей Кас пя ро віч за пэў-

ніў, што рэк та ры ВНУ пры-

ма юць вель мі ўзва жа ныя 

ра шэн ні аб па вы шэн ні пла-

ты за на ву чан не, якія ўзгад-

ня юц ца з Мі ніс тэр ствам аду-

ка цыі. «Мы ра зу ме ем, што 

сту дэн там скла да на ся бе 

за бяс печ ваць, — пад крэс ліў 

ён. — Але пры рост ад бы ва-

ец ца па аб' ек тыў ных пры чы-

нах, і ён мі ні маль ны».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ВЫ ШЭЙ ШАЯ ШКО ЛА: 
ПЕРС ПЕК ТЫ ВЫ І ПЛА НЫ

З 4 жніў ня ўсту пі ла ў сі лу 

па ста но ва Мі ніс тэр ства пра-

цы і са цы яль най аба ро ны ад 

8 лі пе ня 2019 г. № 35 «Аб па-

рад ку зва ро ту па пен сію і ар-

га ні за цыі работы і вя дзен ня 

спра ва вод ства па пры зна-

чэн ні і вы пла це пен сій».

Як па ве дам ля юць у ве дам стве, 

гэ тай па ста но вай за цвер джа на 

ін струк цыя аб па рад ку зва ро ту 

па пен сію і ар га ні за цыі работы і 

вя дзен ня ад па вед на га спра ва-

вод ства. Па сва ёй сут нас ці гэ ты 

да ку мент дэ та лё ва рэг ла мен туе 

па ра дак ар га ні за цыі ра бо ты па 

пен сій ным за бес пя чэн ні.

Так, што да ты чыц ца зва ро ту па 

пен сію, то агуль ны па ды ход — па да-

ча за явы і да ку мен таў, не аб ход ных 

для пры зна чэн ня пен сіі ва ўпраў лен-

не па сацыяльнай абароне па мес-

цы жы хар ства гра ма дзя ні на: гра-

ма дзя нам, якія пра цу юць, — праз 

ра бо та даў цу, не пра цу ю чым гра ма-

дзя нам — не па срэд на імі са мі мі.

У да чы нен ні да асоб ных ка тэ-

го рый гра ма дзян (не паў на лет ніх, 

не дзея здоль ных), якія не мо гуць 

не па срэд на са мі звяр нуц ца па пен-

сію, за ява і да ку мен ты па да юц ца 

іх упаў на ва жа ным прад стаў ні ком 

ва ўпраў лен не па сацыяльнай аба-

роне па мес цы жы хар ства (мес цы 

зна хо джан ня).

Зва рот па пры зна чэн не пен сіі мо-

жа ажыц цяў ляц ца ў лю бы час пас ля 

ўзнік нен ня пра ва на пен сію без аб-

ме жа ван ня ней кім тэр мі нам.

Каб гра ма дзя нін мог свое ча со ва 

рэа лі за ваць сваё пра ва на пен сій-

нае за бес пя чэн не, з'я ві ла ся пра ві-

ла: пры су па дзен ні тэр мі ну зва ро ту 

за пен сі яй, аб умоў ле на га да сяг нен-

нем пен сій на га ўзрос ту і ўзнік нен-

нем пра ва на пен сію з вы хад ны мі 

дня мі або дзяр жаў ны мі свя та мі і 

свя точ ны мі дня мі, аб ве шча ны мі не-

пра цоў ны мі, за ява аб пры зна чэн ні 

пен сіі мо жа быць пры ня та на пя рэ-

дад ні гэ тых дзён. Пры гэ тым умо ва 

да сяг нен ня пэў на га ўзрос ту лі чыц-

ца вы ка на най у дзень, ад па вед ны 

да це на ра джэн ня.

Акра мя та го, як па ве да мі лі ў 

Мінп ра цы і са ца ба ро ны, ак ту а лі-

за ва на (фар ма лі за ва на) фор ма 

за явы аб пры зна чэн ні пен сіі. У ёй 

па він ны быць ад люст ра ва ны звест-

кі пра асо бу, якая звяр ну ла ся па 

пен сію аса біс та аль бо пра яе прад-

стаў ні ка, па ка за ны абра ны спо саб 

атры ман ня пен сіі, ука за ны звест кі, 

якія мо гуць паў плы ваць на пен сій-

нае за бес пя чэн не (аб ра бо це, атры-

ман ні пен сіі, пра хо джан ні служ бы, 

дзе цях і да т. п.), пад ра бяз ны пе ра-

лік ака ліч нас цяў, пра на ды ход якіх 

за яў нік аба вя за ны пра ін фар ма ваць 

ор ган, што ажыц цяў ляе пен сій нае 

за бес пя чэн не.

Пе ра лік да ку мен таў, не аб-

ход ных для пры зна чэн ня пен сій, 

спро шча ны, каб не бы ло паў то раў 

(дуб ля ван ня) ад ных і тых са мых да-

ку мен таў у да чы нен ні да роз ных 

ві даў пен сій.

Свят ла на БУСЬ КО.

У Мінп ра цы пра пі са лі, 
як звяр тац ца па пен сію

Ся рэд ні па мер пры зна ча-
ных ме сяч ных пен сій у жніў ні 
гэ та га го да склаў 432,27 руб-
ля, ся рэд ні па мер пры зна-
ча ных пен сій па ўзрос це — 
446,84 руб ля.

ГАС ЦЕЙ ЧА КА ЮЦЬ І З РА СІІ, 
І З ВЯ ЛІ КА БРЫ ТА НІІ

 ДАРЭЧЫ
Ка му да дуць ад тэр мі ноў ку?

Пры ем ная на ві на прый шла для тых, хто сё ле та па сту-

паў ва ўста но вы аду ка цыі. Прэс-служ ба Мі ніс тэр ства аба-

ро ны па ве дам ляе, што пры зыў ні кі, за лі ча ныя на ву чо бу да 

10 жніў ня, мо гуць ска рыс тац ца сва ім пра вам на ад тэр мі-

ноў ку ад пры зы ву на тэр мі но вую ва ен ную служ бу і служ бу 

ў рэ зер ве. Пад ста ва — пра цяг аду ка цыі. Гэ та зна чыць, 

што для іх у гэ тым вы пад ку дзей ні ча юць ра ней шыя нор мы 

За ко на «Аб во ін скім аба вяз ку і во ін скай служ бе».

Та кое ра шэн не пры ня та за ці каў ле ны мі дзяр жаў ны мі 

ор га на мі з мак сі маль ным улі кам ін та рэ саў гра ма дзян. Усё, 

што трэ ба бу дзе зра біць юна кам-сту дэн там, — па даць 

не аб ход ныя да ку мен ты ў пры зыў ную ка мі сію.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Аду ка цыяАду ка цыя
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