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• Прэ зі дэнт пад пі саў Указ 

№ 27 «Аб апла це пра цы ра-

бот ні каў бюд жэт ных ар га -

ні за цый». Да ку мен там з 

1 сту дзе ня 2020 го да ўста наў -

лі ва ец ца раў на мер ная ды фе-

рэн цы я цыя та рыф ных ста вак 

(акла даў) ра бот ні каў бюд жэт-

най сфе ры за кошт увя дзен-

ня 18-раз рад най та рыф най 

сет кі (за мест 27-раз рад най) 

з роз ні цай па між ка э фі цы ен-

та мі не менш за 6 %.

• Аляк сандр Лу ка шэн-
ка па він ша ваў ра бот ні каў 
і ве тэ ра наў ор га наў і пад-
раз дзя лен няў па над звы-
чай ных сі ту а цы ях з пра-
фе сій ным свя там — Днём 
ра та валь ні ка і 20-год дзем 
ства рэн ня МНС Бе ла ру сі.

• Зняць аў та ма біль з улі ку 

з 21 сту дзе ня мож на бу дзе ў 

лю бым рэ гіст ра цый ным пад-
раз дзя лен ні.

КОРАТКА

ПРА ГА НА РА РЫ, 
АДУ КА ЦЫЮ 
І ЖОН КУ-
БАК СЁР КУ...

ЯКІ ЁН —
НО ВЫ ГОД 
ДРЭЎ?

Анд рэй ЛА БО ВІЧ, 

пер шы на мес нік мі ніст ра 

пра цы і са цы яль най 

аба ро ны:

«Сён ня ў лю дзей вя лі кі вы бар 
фор маў пра ца ўлад ка ван ня 
і по шу ку ва кан сій, у тым 
лі ку з да па мо гай ін тэр нэ ту. 
Удас ка на ле на і ра бо та па 
са дзей ні чан ні за ня тас ці 
на сель ніц тва. У 2018 го дзе мы 
ўпер шы ню вы зна чы лі пе ра лік 
тэ ры то рый з на пру жа най 
сі ту а цы яй на рын ку пра цы 
і асоб ных па каз чы каў 
у га лі не са дзей ні чан ня 
за ня тас ці на сель ніц тва, што 
да зво лі ла ад рас на вы ра шаць 
гэ тыя пы тан ні ў ра ё нах 
і га ра дах. Пе ра бу да ва на і 
ра бо та з най маль ні ка мі — 
з ак цэн там на іх па трэ бы пры 
пад рых тоў цы спе цы я ліс таў. 
Вый гра юць усе. Най маль нік 
атрым лі вае ква лі фі ка ва ныя 
кад ры, бес пра цоў ны — но вую 
пра фе сію і га ран та ва нае 
ра бо чае мес ца. Сё ле та ста іць 
за да ча на ву чыць пад за каз 
най маль ні ка 60 % ад усіх 
бес пра цоў ных, на кі ра ва ных 
на на ву чан не. І га лоў нае: 
у сва ёй ра бо це мы пе ра хо дзім 
ад за яў на га прын цы пу да 
вы яў ляль на га».

ЦЫТАТА ДНЯ
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(Не)ты по выя бе ла ру сы(Не)ты по выя бе ла ру сы

«ГЭ ТА БЫЎ НАШ 
З УНУ КАМ САК РЭТ»

63-га до вая док тар з Ган ца ві чаў — 
пра тое, як скок ну ла з па ра шу там

Ча сам, бы вае, 

нас моц на 

здзіў ля юць 

ка ле гі або 

зна ё мыя, 

здзейс ніў шы 

неш та та кое, 

ча го ад іх ну 

ні як не ча ка еш. 

Як ня даў на 

ўра зі ла мно гіх 

док тар з 

Ган ца віц кай 

цэнт раль най 

ра ён най баль ні цы Тац ця на Буй ніч, якая ў свае 63 га ды ўпер шы ню 

ў жыц ці ры зык ну ла скок нуць з па ра шу там з вы шы ні 3,5 ты ся чы 

мет раў. А пас ля гэ та га яшчэ за ня ла пер шае мес ца ў кон кур се «Са мы 

леп шы дзень 2018»! Ві дэа са скач ком Тац ця ны Ва сіль еў ны ўжо 

раз ля це ла ся па бе ла рус кім ін тэр нэ це і зра бі ла фу рор. «Звяз да» 

вы ра шы ла па гу та рыць з но вай зор кай бай нэ ту.

— Тац ця на Ва сіль еў на, рас ка жы це, як вам прый шла ў га ла ву та кая 

ідэя?

— Я на огул ча ла век па жыц ці ры зы ко вы. Ус па мі наю сваё дзя цін ства: мне трэ-

ба бы ло аба вяз ко ва за лез ці ку дысь ці вы со ка, ско чыць... Ці ка лі бы ла ма ла дая і 

ўжо пра ца ва ла: бы ва ла, па сту піць вы клік — ро ды за тры кі ла мет ры і кры ва цёк 

у па ра дзі хі (Тац ця на Буй ніч — аку шэр-гі не ко лаг. — Аўт.)... «Хут кай» на мес цы 

ня ма: ра ён вя лі кі, ма шы на на ін шым вы клі ку... І я ад на ў дзве га-

дзі ны но чы бя гу да гэ тай па ра дзі хі і ні чо га не ба ю ся! СТАР. 5СТАР. 4

Вы шэй шая шко лаВы шэй шая шко ла

Па тра бу юц ца 
ана лі ты кі

Як за да во ліць кад ра вы го лад у сфе ры ІТ?
Ці мо гуць бе ла рус кія ВНУ за да во ліць па трэ бы ІТ-кам-

па ній у кад рах? Які мі ве да мі і кам пе тэн цы я мі па він-

ны ва ло даць вы пуск ні кі, якія ма раць тра піць у Парк 

вы со кіх тэх на ло гій? Ка го бу дуць ра ды ба чыць у ся бе 

най маль ні кі? Як па леп шыць прак тыч ны склад нік пад-

рых тоў кі бу ду чых спе цы я ліс таў? Ад ка зы на гэ тыя пы-

тан ні на па верх ні не ля жаць. Амаль што год бе ла рус кія 

ВНУ па вя ліч ва юць на бо ры на ІТ-спе цы яль нас ці. Толь кі 

за пяць апош ніх га доў у сфе ры вы шэй шай аду ка цыі 

ад кры ла ся 30 но вых спе цы яль нас цей ІТ-про фі лю. Так-

са ма ак тыў на раз ві ва ец ца ў кра і не і дыс тан цый ная 

фор ма атры ман ня аду ка цыі. Але кад ра вы го лад у сфе-

 ры ІТ па-ра ней ша му за хоў ва ец ца. Работа даў цы ка-

жуць, што быць доб рым пра гра міс там і ўмець пі саць 

код для эфек тыў най ра бо ты ўжо не да стат ко ва. Не 

менш важ на быць гнут кім і ка му ні ка бель ным, умець 

пра ца ваць у ка ман дзе. «Мяк кія на вы кі» (sоft skіlls) у 

вя лі кай сту пе ні ўплы ва юць на раз віц цё кар' е ры.

Змя нен ні ў змес це і фор ме
— Па сут нас ці, ка дзі роў шчы кі і тэс ці роў шчы кі — гэ та зна-

чыць вы пуск ні кі, якія ва ло да юць ніж нім і ся рэд нім уз роў нем 

кам пе тэн цый, — ады хо дзяць на дру гі план. Транс фар ма цыя 

ІТ-га лі ны ў бок вы со ка тэх на ла гіч ных пра дук то вых рас пра цо вак 

і па шы рэн не маг чы мас цяў штуч на га ін тэ ле кту ро бяць за па тра-

ба ва ны мі спе цы я ліс таў з вы шэй шай аду ка цы яй, якія ва ло да юць 

фун да мен таль ны мі на ву ко вы мі ве да мі. Сён ня па тра бу юц ца 

ана лі ты кі, якія рых ту юц ца на на шай між прад мет най уні вер сі тэц-

кай кух ні, — пад крэс лі вае рэк тар Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та Анд рэй КА РОЛЬ.

Ле пель шчы на сла віц ца сва і мі 

азё ра мі: тэ ры то рыю ра ё на аб мы-

ва юць амаль сто со рак вя лі кіх і 

ма лых азёр. Не здар ма гэ ты край 

на зы ва юць па чат кам Па азер'я. 

А яшчэ дзя ся так рэк і ру ча ёў, сот-

ні кры ніц... Мно гія кры ні цы ахоў-

ва юц ца — яны пом ні кі пры ро ды, 

да іх ар га ні зоў ва юц ца па лом ніц-

твы, пра клад ва юць ту рыс тыч ныя 

марш ру ты. Вя до мыя з мі ну ла га 

кры ні цы «На кры жах», «Доб рая ва-

да», «Пят ніц кая кры ні ца», «Ба роў-

скія кры ні цы» і ін шыя вы то кі па-ра-

ней ша му ва бяць без ліч ах вот ных 

на та ліц ца га ю чай ва дзі цай.

Ле пель скі ра ён мо жа па хва-

ліц ца і сва і мі ду хоў ны мі вы то-

ка мі. Мяс цо вы цэнтр ра мёст ваў 

з пос пе хам ад ра джае ткац тва, 

вы шыў ку, пля цен не з ла зы і бя-

рос ты, ган чар ства і вы раб свіс-

ту лек, разь бу па дрэ ве. Го нар 

цэнт ра — тра ды цый ны ле пель-

скі строй — на род нае адзен не 

дзе вят нац ца та га ста год дзя. Яго 

ства ры ла — ад на ві ла, рас пра ца-

ва ла, вы зна чы ла рэ гі я наль ныя і 

се зон ныя асаб лі вас ці — ма ла ды

ме та дыст-май стар На тал ля 

ПЯТ РЫ ШЧА, вы пуск ні ца Ві цеб ска-

га тэх на ла гіч на га ўні вер сі тэ та.

— Тра ды цый нае зі мо вае 

адзен не, у якое мы апра ну ты, 

на зы ва ец ца «сві та» — так ха дзі лі 

на шыя прод кі, — тлу ма чыць На-

тал ля Пят ры шча, якая для фо та-

здым каў ста ла ма дэл лю.

Мы прый шлі ў кры ніч ны ку ток 

па блі зу вёс кі Ба роў ка — тут не-

каль кі кры ніц утва ра юць са праўд-

ную рэч ку. Ра зам з На тал ляй 

муж чын скі строй прэ зен та ваў Ле а -

нід ЗА БА БУ РА, ра бот нік ра ён на га 

До ма куль ту ры, удзель нік гур та 

«Кру га верць» (гурт пра па ган дуе 

по бы та выя тан цы Па азер'я).

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Ка ля ба роў скіх Ка ля ба роў скіх 
кры ніцкры ніц

Вы то кі ма лой ра дзі мыВы то кі ма лой ра дзі мы
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