ЯКІ ЁН —
НОВЫ ГОД
ДРЭЎ?
ПРА ГАНАРАРЫ,
АДУКАЦЫЮ
І ЖОНКУБАКСЁРКУ...

ЦЫТАТА ДНЯ

Андрэй ЛАБОВІЧ,
першы намеснік міністра
працы і сацыяльнай
абароны:
«Сёння ў людзей вялікі выбар
формаў працаўладкавання
і пошуку вакансій, у тым
ліку з дапамогай інтэрнэту.
Удасканалена і работа па
садзейнічанні занятасці
насельніцтва. У 2018 годзе мы
ўпершыню вызначылі пералік
тэрыторый з напружанай
сітуацыяй на рынку працы
і асобных паказчыкаў
у галіне садзейнічання
занятасці насельніцтва, што
дазволіла адрасна вырашаць
гэтыя пытанні ў раёнах
і гарадах. Перабудавана і
работа з наймальнікамі —
з акцэнтам на іх патрэбы пры
падрыхтоўцы спецыялістаў.
Выйграюць усе. Наймальнік
атрымлівае кваліфікаваныя
кадры, беспрацоўны — новую
прафесію і гарантаванае
рабочае месца. Сёлета стаіць
задача навучыць пад заказ
наймальніка 60 % ад усіх
беспрацоўных, накіраваных
на навучанне. І галоўнае:
у сваёй рабоце мы пераходзім
ад заяўнага прынцыпу да
выяўляльнага».

КОРАТКА
• Прэзідэнт падпісаў Указ
№ 27 «Аб аплаце працы работнікаў бюджэтных аргані за цый». Да ку мен там з
1 студзеня 2020 года ўстанаўліваецца раўнамерная дыферэнцыяцыя тарыфных ставак
(акладаў) работнікаў бюджэтнай сферы за кошт увядзення 18-разраднай тарыфнай
сеткі (замест 27-разраднай)
з розніцай паміж каэфіцыентамі не менш за 6 %.
• Аляксандр Лукашэнка павіншаваў работнікаў
і ветэранаў органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях з прафесійным святам — Днём
ратавальніка і 20-годдзем
стварэння МНС Беларусі.
• Зняць аўтамабіль з уліку
з 21 студзеня можна будзе ў
любым рэгістрацыйным падраздзяленні.
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СУБОТА

Вытокі малой радзімы

Каля бароўскіх
крыніц

Вышэйшая школа

№ 12 (28879)

Лепельшчына славіцца сваімі
азёрамі: тэрыторыю раёна абмываюць амаль сто сорак вялікіх і
малых азёр. Нездарма гэты край
называюць пачаткам Паазер'я.
А яшчэ дзясятак рэк і ручаёў, сотні крыніц... Многія крыніцы ахоўваюцца — яны помнікі прыроды,
да іх арганізоўваюцца паломніцтвы, пракладваюць турыстычныя
маршруты. Вядомыя з мінулага
крыніцы «На крыжах», «Добрая вада», «Пятніцкая крыніца», «Бароўскія крыніцы» і іншыя вытокі па-ранейшаму вабяць безліч ахвотных
наталіцца гаючай вадзіцай.
Лепельскі раён можа пахваліцца і сваімі духоўнымі вытокамі. Мясцовы цэнтр рамёстваў
з поспехам адраджае ткацтва,
вышыўку, пляценне з лазы і бяросты, ганчарства і выраб свістулек, разьбу па дрэве. Гонар
цэнтра — традыцыйны лепельскі строй — народнае адзенне
дзевятнаццатага стагоддзя. Яго
стварыла — аднавіла, распрацавала, вызначыла рэгіянальныя і
сезонныя асаблівасці — малады
ме та дыст-май стар На тал ля
ПЯТРЫШЧА, выпускніца Віцебскага тэхналагічнага ўніверсітэта.
— Тра ды цый нае зі мо вае
адзенне, у якое мы апрану ты,
называецца «світа» — так хадзілі
нашыя продкі, — тлумачыць Наталля Пятрышча, якая для фотаздымкаў стала мадэллю.
Мы прыйшлі ў крынічны куток
паблізу вёскі Бароўка — тут некалькі крыніц утвараюць сапраўдную рэчку. Разам з Наталляй
мужчынскі строй прэзентаваў Леанід ЗАБАБУРА, работнік раённага
Дома культуры, удзельнік гурта
«Кругаверць» (гурт прапагандуе
побытавыя танцы Паазер'я).
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

(Не)тыповыя беларусы

Патрабуюцца
аналітыкі
Як задаволіць кадравы голад у сферы ІТ?
Ці могуць беларускія ВНУ задаволіць патрэбы ІТ-кампаній у кадрах? Якімі ведамі і кампетэнцыямі павінны валодаць выпускнікі, якія мараць трапіць у Парк
высокіх тэхналогій? Каго будуць рады бачыць у сябе
наймальнікі? Як палепшыць практычны складнік падрыхтоўкі будучых спецыялістаў? Адказы на гэтыя пытанні на паверхні не ляжаць. Амаль штогод беларускія
ВНУ павялічваюць наборы на ІТ-спецыяльнасці. Толькі
за пяць апошніх гадоў у сферы вышэйшай адукацыі
адкрылася 30 новых спецыяльнасцей ІТ-профілю. Таксама актыўна развіваецца ў краіне і дыстанцыйная
форма атрымання адукацыі. Але кадравы голад у сферы ІТ па-ранейшаму захоўваецца. Работадаўцы кажуць, што быць добрым праграмістам і ўмець пісаць
код для эфектыўнай работы ўжо недастаткова. Не
менш важна быць гнуткім і камунікабельным, умець
працаваць у камандзе. «Мяккія навыкі» (sоft skіlls) у
вялікай ступені ўплываюць на развіццё кар'еры.
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— Па сутнасці, кадзіроўшчыкі і тэсціроўшчыкі — гэта значыць выпускнікі, якія валодаюць ніжнім і сярэднім узроўнем
кампетэнцый, — адыходзяць на другі план. Трансфармацыя
ІТ-галіны ў бок высокатэхналагічных прадуктовых распрацовак
і пашырэнне магчымасцяў штучнага інтэлекту робяць запатрабаванымі спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй, якія валодаюць
фундаментальнымі навуковымі ведамі. Сёння патрабуюцца
аналітыкі, якія рыхтуюцца на нашай міжпрадметнай універсітэцкай кухні, — падкрэслівае рэктар Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта Андрэй КАРОЛЬ.

СТАР. 4

«ГЭТА БЫЎ НАШ
З УНУКАМ САКРЭТ»
63-гадовая доктар з Ганцавічаў —
пра тое, як скокнула з парашутам

Часам, бывае,
нас моцна
здзіўляюць
калегі або
знаёмыя,
здзейсніўшы
нешта такое,
чаго ад іх ну
ніяк не чакаеш.
Як нядаўна
ўразіла многіх
доктар з
Ганцавіцкай
цэнтральнай
раённай бальніцы Таццяна Буйніч, якая ў свае 63 гады ўпершыню
ў жыцці рызыкнула скокнуць з парашутам з вышыні 3,5 тысячы
метраў. А пасля гэтага яшчэ заняла першае месца ў конкурсе «Самы
лепшы дзень 2018»! Відэа са скачком Таццяны Васільеўны ўжо
разляцелася па беларускім інтэрнэце і зрабіла фурор. «Звязда»
вырашыла пагутарыць з новай зоркай байнэту.
— Таццяна Васільеўна, раскажыце, як вам прыйшла ў галаву такая
ідэя?
— Я наогул чалавек па жыцці рызыковы. Успамінаю сваё дзяцінства: мне трэба было абавязкова залезці кудысьці высока, скочыць... Ці калі была маладая і
ўжо працавала: бывала, паступіць выклік — роды за тры кіламетры і крывацёк
у парадзіхі (Таццяна Буйніч — акушэр-гінеколаг. — Аўт.)... «Хуткай» на месцы
няма: раён вялікі, машына на іншым выкліку... І я адна ў дзве гадзіны ночы бягу да гэтай парадзіхі і нічога не баюся!
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