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У рэ дак цыі «Звяз ды» 
прай шла «пра мая лі нія» 
з мі ніст рам аду ка цыі 
Сяр ге ем Мас ке ві чам. 
Ад ка зы на най больш 
важ ныя і ці ка выя пы-
тан ні мы змя шча ем на 
ста рон ках га зе ты.

Аляк сандр, на стаў нік, 
г. Мінск:

Я пра цую на стаў ні кам 
бе ла рус кай мо вы і лі та-
ра ту ры ў мін скай шко ле. 
У мя не адзін пя ты клас, 
два сё мыя і два вось мыя. 
У пя тым кла се сшыт кі трэ ба пра вя раць 
пас ля кож на га ўро ка. У сё мых кла сах 
— раз у ты дзень, і ў вось мых кла сах 
— раз у два тыд ні. Па лі та ра ту ры ва 
ўсіх кла сах трэ ба пра вя раць сшыт кі раз 
у ме сяц. Плюс пра вер ка кант роль ных 
ра бот: дык тоў кі, пе ра ка зы, са чы нен ні... 
За ўвесь гэ ты аб' ём ра бо ты мне аплач-
ва юц ца ўся го 2 га дзі ны ў ты дзень. За 
клас нае кі раў ніц тва аплач ва юц ца 4 га-
дзі ны ў ты дзень, хоць на са мрэч адзін 
толь кі па ход з дзець мі ў му зей ад ні мае 
4 га дзі ны. А ёсць жа яшчэ аба вяз ко вая 
клас ная га дзі на, га дзі на ін фар ма ван-
ня, во сен ню — пры бі ран не тэ ры то рыі. 
Да во дзіц ца зай мац ца ар га ні за цы яй 
хар ча ван ня дзя цей, збо рам ма ку ла-
ту ры, за паў няць ан ке ты, пра во дзіць 
ме ра пры ем ствы і гэ так да лей. Спе цы-
яль на пад ліч ваў: па за клас ная ра бо та 
з дзець мі — гэ та мі ні мум 8—10 га дзін 
у ты дзень. А пад рых тоў ка да ўро каў? 
Кан спек ты ўро каў не маг чы ма вы ка-
рыс тоў ваць дзе ся ці год дзя мі... Ча му 
пе да го гам уся гэ тая ра бо та не аплач-
ва ец ца?

— Сён ня пра цяг ласць пра цоў на га ча су 
пе да го га скла да ец ца з нар ма ва най і не-
нар ма ва най час так. У нар ма ва ную ўклю-
ча ец ца аб' ём уроч най ра бо ты — 20 га дзін 
на стаў ку. Час на пад рых тоў ку на стаў ні ка 
да ўро каў нар ма тыў ны мі да ку мен та мі не 
пра ду гле джа ны і не аплач ва ец ца. Але, 
зра зу ме ла, што на стаў ні кі пра цу юць не 
20 га дзін у ты дзень, а знач на больш. На-
стаў нік — пра фе сія круг ла су тач ная. Я не 
па дзя ляю дум ку, што за да ча школь на га 
на стаў ні ка за клю ча ец ца толь кі ў ака зан ні 
вуч ням аду ка цый ных па слуг. І не ду маю, 
што маг чы ма ўсю ра бо ту, якую да во дзіц-
ца вы кон ваць на стаў ні кам, уклю чыць у 
рам кі ву чэб най на груз кі.

Пэў ны час та му пры Мі ніс тэр стве аду-
ка цыі бы ла ство ра на ра бо чая гру па па вы-
ву чэн ні пы тан няў пе ра хо ду на ін шую сіс-
тэ му апла ты пра цы. Раз гля да лі ся роз ныя 
ва ры ян ты, у тым лі ку і штат на-аклад ная 
сіс тэ ма, якая дзей ні чае ў мно гіх кра і нах 
све ту, у тым лі ку ў Ра сіі. Штат на-аклад ная 
сіс тэ ма — гэ та 36 га дзін на ты дзень, якія 
нар мі ру юц ца і аплач ва юц ца.

Але мы за пус ці лі з 1 ве рас ня ў пя ці ста-
ліч ных уста но вах аду ка цыі экс пе ры мент 
па апра ба цыі га лі но вай сіс тэ мы апла ты 
пра цы. У рам ках экс пе ры мен ту ў на ву-
чаль ных уста но вах увод зяц ца га лі но выя 
вы пла ты за шэ раг ві даў ра бот: за ра бо ту 
па ар га ні за цыі хар ча ван ня і азда раў лен ня 
на ву чэн цаў — да 15% ад акла ду (стаў кі); 
за вы кла дан не ву чэб ных прад ме таў на 
па вы ша ным уз роў ні (да 5%); за ра бо ту з 
адо ра ны мі на ву чэн ца мі, пад рых тоў ку да 
ўдзе лу ў алім пі я дах, кон кур сах, тур ні рах 
(да 10%); за ўдзел у экс пе ры мен таль най і 
іна ва цый най дзей нас ці (да 10%); за асаб-

лі вы ха рак тар ра бо ты ў кла се 
з ін тэ гра ва ным на ву чан нем, 
за ар га ні за цыю груп па доў-
жа на га дня і г.д. Га лі но вая 
сіс тэ ма апла ты пра цы пе да-
га гіч ных ра бот ні каў уклю чае 
аклад (стаў ку), вы пла ты, якія 
ўліч ва юць га лі но выя асаб лі-
вас ці ра бо ты ў сфе ры аду-
ка цыі, і вы пла ты сты му лю ю-
ча га ха рак та ру. Фак тыч на ў 
кі раў ні ка ўста но вы ёсць маг-
чы масць рэ гу ля ваць па ме ры 
за роб каў пе да го гаў у за леж-
нас ці ад аб' ёмаў на груз кі і 
важ нас ці для на ву чаль най 
уста но вы той ра бо ты, якая 

вы кон ва ец ца пе да го гам.

Баць кі пер ша клас ні каў:
— Сяр гей Аляк санд ра віч, у гім на зіі 

№ 39 г. Мін ска ў пер шых кла сах коль-
касць вуч няў да ся гае 34 ча ла век. Зу сім 
ня даў на на прэс-кан фе рэн цыі вы ка за-
лі, што на паў няль насць пер шых кла саў 
бы ла па вя лі ча на да 24 ча ла век. Ска-
жы це, ка лі лас ка, чым у та кім вы пад ку 
вы клі ка на вя лі кая коль касць вуч няў у 
пер шых кла сах на шай гім на зіі? Ра ён у 
нас — ста рой за бу до вы. А на пры лег-
лай тэ ры то рыі з но ва бу доў ля мі даў но 
ад кры ты свае шко лы. Вы ж цу доў на ра-
зу ме е це, што та кая вя лі кая коль касць 
вуч няў у кла се не га тыў на ада б'ец ца на 
ве дах і пад рых тоў цы на шых дзя цей, не 
ка жу чы ўжо пра па ру шэн ні ўсіх са ні-
тар на-эпі дэ мі я ла гіч ных нор маў...

— Дзя цей у пер шы клас пры мае кі-
раў нік уста но вы аду ка цыі па за явах іх 
баць коў. Згод ны, гэ та ня пра віль на, ка лі 
ды рэк тар не нар мі руе коль касць на ву чэн-
цаў у кла сах. Мы да ру чым ра за брац ца з 
сі ту а цы яй і за пра сіць у гім на зію на ра бо ту 
яшчэ ад на го на стаў ні ка пер шых кла саў.

Ла ры са Сяр ге еў на, пе да гог 
вы шэй шай ква лі фі ка цый най ка тэ го рыі:

— Ня даў на з'я ві ла ся ін фар ма цыя аб 
ад ра джэн ні ў ста лі цы пе да га гіч на га ка-
ле джа. Сяр гей Аляк санд ра віч, а як вы 
лі чы це: якой па він на быць аду ка цыя ў 
вы ха ва це ля дзі ця ча га сад ка? На коль кі 
я па мя таю, не каль кі га доў та му, на ад-
ва рот, спра ба ва лі ўсіх пе ра ка наць, што 
без вы шэй шай аду ка цыі за бяс пе чыць 
усе ба ко вае раз віц цё дзі ця ці да школь-
на га ўзрос ту не маг чы ма, тым больш 
што ў на шых сад ках мы не прос та да-
гля да ем дзя цей, а да ём ім да школь ную 
аду ка цыю, рых ту ем да шко лы. Ці не 
атры ма ец ца так, што, ка лі праб ле ма 
дэ фі цы ту пе да го гаў у ста ліч най сіс-
тэ ме аду ка цыі бу дзе вы ра ша на, мы 
зноў ад мо вім ся ад пе да га гіч ных ка ле-
джаў? І як вы ста ві це ся да та го, што ў 
Мін ску ў дзі ця чых сад ках пра цу юць 
вы ха ва це ля мі лю дзі без пе да га гіч най 
аду ка цыі?

— Па са ду вы ха ва це ля да школь най 
уста но вы мо жа зай маць пе да гог як з вы-
шэй шай, так і з ся рэд няй спе цы яль най 
аду ка цы яй, які на ву чаў ся па про фі лях 

«Пе да го гі ка» (кі ру нак «Пе да го гі ка дзя-
цін ства»), «Пе да го гі ка. Пра фе сій ная аду-
ка цыя», а так са ма пе да гог, які прай шоў 
пе ра пад рых тоў ку па кі рун ку «Пе да го гі ка 
дзя цін ства» без прад' яў лен ня па тра ба ван-
няў да ста жу ра бо ты.

Кад ра вая сі ту а цыя ў ста ліч ных дзі-
ця чых сад ках нас і са праў ды вель мі 
хва люе. Дэ фі цыт кад раў у мно гім аб-
умоў ле ны спе цы фі кай ста ліч на га рэ гі ё-
на, дзе ў вы пуск ні коў уста ноў аду ка цыі 
ёсць шмат маг чы мас цяў пра ца ўлад ка-
вац ца на ін шыя спе цы яль нас ці з больш 
вы со кім за роб кам.Та му, ад пра ца ваў шы 
па раз мер ка ван ні, ма ла дыя спе цы я ліс-
ты, а так са ма спе цы я ліс ты, якія ма юць 
ня про філь ную пе да га гіч ную аду ка цыю 
(на стаў ні кі-прад мет ні кі), шу ка юць больш 
прэ стыж ную і вы со ка аплат ную ра бо ту. 
Так, сё ле та за яў ка на пе да га гіч ных ра-
бот ні каў для да школь ных уста ноў скла-
ла па Мін ску 457 ча ла век. А пра ца ўлад-
ка ва ныя ў дзі ця чыя сад кі бы лі толь кі 42 
ма ла дыя спе цы я ліс ты. Та кім чы нам, ва-
кант ны мі ў ста ліч ных да школь ных уста-
но вах за ста юц ца больш як 400 ста вак 
пе да га гіч ных ра бот ні каў.

У сі ту а цыі дэ фі цы ту кад раў рас пра-
цоў ва юц ца роз ныя ва ры ян ты, у тым лі ку 
і пад рых тоў ка спе цы я ліс таў з ся рэд няй 
спе цы яль най аду ка цы яй. Мяр ку ем, што 
пры цяг нен не ва ўста но вы да школь най 
аду ка цыі спе цы я ліс таў, якія не ма юць 
да школь на га про фі лю, пен сі я не раў, сту-
дэн таў пя тых кур саў уні вер сі тэ таў толь-
кі ча со ва вы ра шае кад ра вую праб ле му 
і час та не га тыў на ад бі ва ец ца на якас ці 
аду ка цый на га пра цэ су.

Та му Мі ніс тэр ства аду ка цыі па ста ян на 
пры мае ме ры па ўрэ гу ля ван ні сі ту а цыі з 
за бес пя чэн нем уста ноў да школь най аду-
ка цыі кад ра мі. Ця пер пе да га гіч ныя кад ры 
рых ту юць як вы шэй шыя, так і ся рэд нія 
спе цы яль ныя ўста но вы аду ка цыі. Пры-
ём у іх па вя ліч ва ец ца ў ад па вед нас ці з 
па трэ ба мі рэ гі ё наў і маг чы мас ця мі ўста-
ноў вы шэй шай і ся рэд няй спе цы яль най 
аду ка цыі.

Вы клад чык вы шэй шай 
на ву чаль най уста но вы, г. Брэст:

— У вы шэй шых на ву чаль ных уста-
но вах ужо рас па ча ло ся ска ра чэн не 
кад раў. Дэ ма гра фіч ная сі ту а цыя плюс 
не да бор сту дэн таў у су вя зі з па вы-
шэн нем мі ні маль на га ба ла на ЦТ 
ады гра лі сваю ро лю. Не ка то рыя вы-
клад чы кі ўжо за ду ма лі ся, каб пай сці 
пра ца ваць у шко лу... Але тут уз ні кае 
пы тан не: ка лі вы клад чык ВНУ не мае 
сту пе ні і зван ня, то яму ў шко ле трэ ба 
рас па чы наць сваю кар' е ру фак тыч-
на з ну ля. Ён не мае пра ва на ват на 
дру гую ква лі фі ка цый ную ка тэ го рыю. 
Ка лі шко лам па трэб ны на стаў ні кі пры-
ро да знаў ча-на ву ко вых дыс цып лін, то, 
мо жа быць, вар та бы ло б па ду маць 
пра тое, каб спрас ціць атры ман не 
пер шай і вы шэй шай ква лі фі ка цый-
най ка тэ го рыі бы лым вы клад чы кам 
ВНУ і ССНУ?

— На пэў на, не трэ ба блы таць вы-
клад чыц кую ра бо ту ў ВНУ і ра бо ту на-
стаў ні ка ў шко ле. Да стат ко ва пры га даць 
пер шыя на цы я наль ныя школь ныя пад-
руч ні кі, якія ства ра лі ся вы клад чы ка мі 
ВНУ. Якой скла да най мо вай яны бы лі 
на пі са ны! Лі чу, што для та го, каб пра-
ца ваць у шко ле, не да стат ко ва ве даць 
дас ка на ла свой прад мет. Так са ма трэ ба 
ве даць — аба вяз ко ва — і дзі ця чую псі ха-
ло гію, а на ву чаль ныя тэх на ло гіі, пры ёмы 

і ме та ды вы ка рыс тоў ваць толь кі тыя, 
якія ад па вя да юць уз рос ту аў ды то рыі. 
Я не ка жу ка тэ га рыч на, што вы клад чы кі 
ВНУ не мо гуць пра ца ваць у шко ле. Яны 
там пра цу юць і су мя шча юць па спя хо ва 
вы клад чыц кую ра бо ту са сту дэн та мі і 
ра бо ту са школь ні ка мі. Але для та го, 
каб атры маць вы шэй шую ква лі фі ка цый-
ную ка тэ го рыю, ця пер усім пе да го гам 
трэ ба зда ваць ква лі фі ка цый ны эк за мен, 
а за тым праз кож ныя пяць га доў свой 
пра фе сі я на лізм па цвяр джаць. Ра ней вы-
шэй шую ка тэ го рыю мож на бы ло атры-
маць і, так бы мо віць, за вы слу гу га доў: 
пе да га гіч ныя ра бот ні кі са ста жам пра цы 
на па са дзе 10 і больш га доў ме лі пра ва 
прэ тэн да ваць на вы шэй шую ка тэ го рыю 
ўво гу ле без зда чы ква лі фі ка цый на га эк-
за ме ну. І, ча го ўтой ваць, ча сам да пы-
тан ня атэс та цыі пе да го гаў па ды хо дзі лі 
на мес цах вы ключ на фар маль на. Мы ў 
свой час апус ці лі план ку на шых па тра-
ба ван няў, та му ці вар та здзіў ляц ца, што 
сён ня вы шэй шую і пер шую ква лі фі ка-
цый ную ка тэ го рыі ў нас ма юць ка ля 70% 
ад агуль най коль кас ці пе да го гаў? І ка лі 
б мы не за цвер дзі лі но вы па ра дак пры-
сва ен ня ква лі фі ка цый ных ка тэ го рый, то 
праз не каль кі га доў коль касць ула даль-
ні каў пер шай і вы шэй шай ка тэ го рыі бы-
ла б яшчэ боль шай. Па коль кі мо ладзь не 
вель мі за трым лі ва ец ца ў шко лах, кад ра-
вы склад школь ных пе да го гаў імк лі ва 
ста рэе.

На стаў ні кі з Ма ла дзеч на:
— Ха це лі да ве дац ца, ці зме ніц-

ца штось ці з да пла тай за вы шэй шую 
ква лі фі ка цый ную ка тэ го рыю. Пас ля 
змя нен ня па рад ку атэс та цыі ма ла дыя 
на стаў ні кі ў шко ле па смей ва юц ца са 
стар шых ка лег, якім трэ ба ця пер па-
цвяр джаць сваю вы шэй шую ка тэ го-
рыю. А для во пыт ных на стаў ні каў ад-
мо віц ца ад эк за ме ну — тое ж са мае, 
што рас пі сац ца ва ўлас ным не пра фе-
сі я на ліз ме. Але крыўд на, што вы шэй-
шая ка тэ го рыя вы кон вае толь кі ро лю 
ма раль на га за ах воч ван ня. І ма ла дыя 
на стаў ні кі, ка лі і за тры ма юц ца ў шко ле, 
то на ўрад ці бу дуць кла па ціц ца, каб яе 
атры маць...

— Мы імк нём ся вый сці на но вы ўзро-
вень апла ты пра цы пе да го гаў — пры-
вя заць уз ро вень за роб каў да ўзроў ню і 
якас ці ра бо ты, даць маг чы масць пла ціць 
больш тым пе да го гам, якія гэ та за слу-
гоў ва юць. Ад ураў няль на га па ды хо ду, 
які сён ня пры сут ні чае, трэ ба, без умоў на, 
ады хо дзіць. І я не вы клю чаю, што ка лі-не-
будзь по бач бу дуць пра ца ваць два на стаў-
ні кі, у якіх за роб кі бу дуць ад роз ні вац ца 
ў ра зы. У рам ках экс пе ры мен ту па ўка-
ра нен ні но вай га лі но вай сіс тэ мы апла ты 
пра цы ўста ноў ле ны на ступ ныя над баў кі 
за ква лі фі ка цый ныя ка тэ го рыі: за ка тэ-
го рыю «на стаў нік-ме та дыст» — 115%, 
вы шэй шую ква лі фі ка цый ную ка тэ го рыю 
— 100%, пер шую — 80% і дру гую — 70% 
ад та рыф на га акла ду.

Ха чу да даць, што сіс тэ ма аду ка цыі — 
ад на з са мых да ра гіх для бюд жэ ту: фак-
тыч на кож ны шос ты ру бель на кі роў ва ец ца 
ў на шу сфе ру. Та му мы па він ны, з ад на го 
бо ку, імк нуц ца да па вы шэн ня якас ці ра бо-
ты, а з ін ша га, шу каць рэ зер вы для па вы-
шэн ня за роб каў унут ры на шай га лі ны.

Ма тэ ры я лы «пра мой лі ніі» 
пад рых та ва ла На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

(Пра цяг тэ мы — 
у на ступ ных ну ма рах «Звяз ды».)

Сяр гей МАС КЕ ВІЧ:

«НА СТАЎ НІК — 
ПРА ФЕ СІЯ КРУГ ЛА СУ ТАЧ НАЯ»

«Сё ле та за яў ка на пе да га гіч ных 
ра бот ні каў для да школь ных уста ноў 
скла ла ў Мін ску 457 ча ла век. 
А пра ца ўлад ка ва ны ў дзі ця чыя 
сад кі бы лі толь кі 42 ма ла дыя 
спе цы я ліс ты».

Ад ным з са мых цi ка вых экс па на таў ба га тай 
i раз на стай най экс па зi цыi 7-й мiж на род-
най спе цы я лi за ва най вы ста вы «Транс парт 
i ла гiс ты ка» ў Мiн ску ста ла аў та ма ты за ва-
ная сiс тэ ма апла ты за пра езд у га рад скiм 
транс пар це пад наз вай «Адзi ны бi лет». Наш 
ка рэс пан дэнт су стрэў ся з прад стаў нi ка мi 
гру пы ства раль нi каў гэ тай сiс тэ мы на iх вы-
ста вач ным стэн дзе.

— Дзя ку ю чы ўка ра нен ню «Адзi на га бi ле та» 
ста не маг чы май апла та за ад ну цi не каль кi па-
ез дак з да па мо гай бес кан такт ных кар так цi sms-
па ве дам лен няў па ма бiль най су вя зi. Па са жы ру 
бу дзе да стат ко ва на быць спе цы яль ную карт ку на 
пэў ную коль касць па ез дак: ад ад ной да не каль-
кiх дзя сят каў — у за леж нас цi ад яго жа дан ня. Не 
вы клю ча ец ца, што з ча сам бу дзе ўлiч вац ца i кi ла-
мет раж па ез дак — сiс тэ ма ў перс пек ты ве да зво-
лiць увес цi ды фе рэн цы ра ва ную апла ту па езд кi на 
пэў ную ад лег ласць. А за тым у са ло не, на прык лад, 
аў то бу са па са жы ру трэ ба бу дзе пад нес цi на бы-
тую карт ку да спе цы яль на га пры бо ра (ры да ра цi 
ска на ра на за вi це, як хо ча це) — i ва ша апла та ад-
ра зу за фiк су ец ца на карт цы. Ня бач на для вас па-
ве дам лен не аб фак це апла ты бу дзе пе ра да дзе на 
ў пра цэ сiн га вы цэнтр Мiнск тран са. Пра цэ ду ра, як 
ба чым, прос тая, — га во рыць на чаль нiк ад дзе ла 
экс плу а та цыi iн фар ма цый ных сiс тэм i ап ты мi-
за цыi пе ра во зак на транс пар це дзяр жаў на га 
прад пры ем ства «Iн фар ма цый на-вы лi чаль ны 
цэнтр авiя цыi» Мi нiс тэр ства транс пар ту i ка-
му нi ка цый Вi таль ШКУ РА ТАЎ.

На га да ем, раз мо вы аб не аб ход нас цi ка лi i не 
пры вес цi апла ту за пра езд у аў то бу се, тра лей бу-
се, трам ваi i мет ро ў ад па вед насць з вы дат ка мi 
на ўтры ман не транс парт ных срод каў, раз вiц цё 
га лi ны, то ха ця б, па маг чы мас цi, мi нi мi за ваць да-
та цыi, вя дуц ца даў но. Транс парт нi кi па тра бу юць 
рэ гу ляр на га па вы шэн ня цэн на бi ле ты. Ула ды iм 
рэ ка мен ду юць вы ка рыс тоў ваць унут ра ныя рэ зер-
вы, зра бiць больш шчыль ным кант роль, ма дэр нi-
за ваць транс парт ныя срод кi. Час ад ча су ўзнi ка лi 
пра па но вы браць гро шы за пра езд па-но ва му. I 
вось, вi даць, па чаў ся пе ра ход ад слоў да спра вы.

У ро лi iнi цы я та раў рас пра цоў кi сiс тэ мы вы сту пi-
лi Мi нiс тэр ства транс пар ту i ка му нi ка цый i кам па нiя 
ма бiль най су вя зi life:). У кож на га з iх свая за да ча. 
На прык лад, life:) зай ма ец ца рас пра цоў кай апла ты 
за пра езд праз ма бiль ную су вязь, а «Iн фар ма-
цый на-вы лi чаль ны цэнтр авiя цыi» — пе ра во дам 

на зем на га транс пар ту, так бы мо вiць, на но выя 
рэй кi спаг нан ня апла ты за яго ка ры стан не. Гэ тыя 
струк ту ры пэў ны час па асоб ку ру ха лi ся да ад ной 
мэ ты, по тым, на рэш це, су стрэ лi ся i аб' яд на лi на-
ма ган нi. Парт нё ры, зра зу ме ла, дак лад на вы ву чы лi 
за меж ны до свед — у пры ват нас цi, Маск вы, iн шых 
ме га по лi саў. Вы нi кам су мес ных на ма ган няў пад 
па тра на жам Мiнт ран са з'я вiў ся «Адзi ны бi лет». 
Цi, iнакш ка жу чы, бi лет блiз кай бу ду чы нi. Ка жуць, 
што ўжо ў лi пе нi 2014 го да сiс тэ ма бу дзе за пу шча-
на, як га во рыц ца, у се рыю. Та ды, вi даць, пач нуць 
знi каць кан дук та ры, бо па трэ ба ў iх па слу гах ад-
пад зе са ма са бой. Апла та бу дзе вес цi ся вы ключ на 
праз элект ро нi ку — так пла ну ец ца ва ўся кiм ра зе. 
А вось кант ра лё ры за ста нуц ца. Вы шук ваць «зай-
цаў» яны бу дуць з да па мо гай руч ных элект рон ных 
пры ста са ван няў — так зва ных счыт чы каў: маў ляў, 
прад' явi це ва шу карт ку.

На по гляд ме не джа ра за кры та га ак цы я нер-
на га та ва рыст ва «Бе ла рус кая сет ка ка му нi-
ка цый» (на ле жыць life:) Кi ры ла МI РОН ЧЫ КА, 
«Адзi ны бi лет» — гэ та тое, што да зво лiць знач на 
ўдас ка на лiць ра бо ту гра мад ска га транс пар ту ў 
ста лi цы i iн шых га ра дах, iс тот на спрас цiць пра езд 
у аў то бу се цi тра лей бу се. Та кая сiс тэ ма да зво лiць 
апла ту зра бiць у Грод не, а ка рыс тац ца бi ле там-
карт кай у вы пад ку не аб ход нас цi ў Мiн ску. Вя до ма, 
усе дэ та лi дзе ян ня но вай сiс тэ мы ця пер цяж ка вы-
зна чыць да дро бя зяў, за раз iдзе яе ма дэр нi за цыя, 
ёсць што да пра ца ваць, па леп шыць. Але «Адзi ны 
бi лет» мае бу ду чы ню, бо яна ад па вя дае па тра ба-
ван ням ча су, упэў не ны Кi рыл Мi рон чык.

Ад ад ка зу на маё пра мое пы тан не, коль кi бу-
дзе каш та ваць ука ра нен не «Адзi на га бi ле та», 
су раз моў цы так тоў на ўхi лi лi ся. Яны па лi чы лi 
мэ та згод ным ад зна чыць толь кi тое, што аб ста-
ля ван не для но ва ўвя дзен ня бу дзе як ай чын ных 
вы твор цаў, так i за меж ных па стаў шчы коў.

Ле а нiд ТУ ГА РЫН

�

Май на ўва зеМай на ўва зе  ��

«АДЗI НЫ БI ЛЕТ» 
ДЛЯ ЎСIХ I КОЖ НА ГА

Як лі чыць Вік тар Са доў ні чы, 
пад эгі дай Еў ра зій скай аса цы я-
цыі ўні вер сі тэ таў мож на бы ло б 
рас пра ца ваць но вы не за леж ны 
рэй тынг з кры тэ ры я мі, вы ка наль-
ны мі для ўні вер сі тэ таў еў ра зій-
скай пра сто ры.

Сён ня ў Ра сіі ад бы ва ец ца 
рэ струк ту ры за цыя сет кі вы шэй-
шых на ву чаль ных уста ноў. Не-
кан ку рэн та здоль ныя ВНУ па він-
ны бу дуць па кі нуць ры нак аду ка-
цый ных па слуг. Так са ма ў Ра сіі 
рас пра цоў ва ец ца пра фе сій ны 
стан дарт «Кі раў нік аду ка цый най 
ар га ні за цыі» (кі ра ван не ў сфе-
ры аду ка цыі), які мо жа ўнес ці 
знач ныя змя нен ні ў сіс тэ му вы-
шэй шай аду ка цыі. Згод на з ад-
ной пра па но вай, рэк та рам ВНУ 
мо жа быць пры зна ча ны лю бы 
топ-ме не джар без ака дэ міч ных 
рэ га лій. Яе аў та ры лі чаць, што 
ра сій скім ВНУ трэ ба стаць паў-
на вар тас ны мі гуль ца мі на «по лі» 

су свет най аду ка цый най пра сто-
ры. Пер шы крок — трап лян не 
ў верх нія рад кі су свет ных рэй-
тын гаў. Ёсць мер ка ван не, што 
ад сут насць там ра сій скіх ВНУ 
— гэ та на ступ ства не эфек тыў-
на га кі ра ван ня.

Рэк тар Ра сій ска га ўні вер сі тэ-
та друж бы на ро даў, экс-мі ністр 
аду ка цыі і на ву кі Ула дзі мір Фі лі-
паў па ве да міў, што ў Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі адоб ра ны экс пе ры-
мент па пра да стаў лен ні пра ва 
вуз ка му ко лу вя ду чых ВНУ і 
ака дэ міч ных ар га ні за цый са ма-
стой на пры су джаць на ву ко выя 
сту пе ні і зван ні без Вы шэй шай 
атэс та цый най ка мі сіі. Да рэ чы, з 
1 ве рас ня, пас ля ўступ лен ня ў сі-
лу но ва га за ко на «Аб аду ка цыі» 
ас пі ран ту ра ў Ра сіі ста ла трэ цяй 
сту пен ню вы шэй шай аду ка цыі: 
ця пер яе мож на скон чыць, не 
аба ра ня ю чы ся, і атры маць дып-
лом вы клад чы ка-да след чы ка.

На дум ку мі ніст ра аду ка цыі 
на шай кра і ны Сяр гея Мас ке ві-
ча, у ме жах еў ра зій скай пра сто-
ры за раз ак ту аль ныя тры рэ чы: 
ака дэ міч ная ма біль насць сту дэн-
таў, ма біль насць вы клад чы каў і 
ву чо ных, а так са ма вы пра цоў ка 
но вых па ды хо даў да ран жы ра-
ван ня ўні вер сі тэ таў.

— Як па вы сіць якасць аду ка-
цыі? Гэ тае пы тан не хва люе сён-
ня ўсіх. Як транс фар ма вац ца ў 
агуль ную су свет ную пра сто ру, 
не губ ля ю чы леп шыя ба кі на цы-
я наль най вы шэй шай шко лы? Мы 
лі чым, што вы шэй шая аду ка цыя 
па він на пра ца ваць перш за ўсё 
на на цы я наль ную эка но мі ку, на 
эка но мі ку заўт раш ня га дня. Та-
му ў Бе ла ру сі сіс тэ ма вы шэй шай 
аду ка цыі рэ фар ма ва ла ся эва-
лю цый на, сін хрон на са зме на мі, 
якія ад бы ва лі ся ў эка но мі цы і са-
цы яль най сфе ры, — пад крэс ліў 
Сяр гей Мас ке віч.

Еў ра зій ская аса цы я цыя ўні вер-
сі тэ таў, якая бы ла ство ра на ў 1989 
го дзе як Аса цы я цыя ўні вер сі тэ таў 
СССР, аб' яд ноў вае сён ня ў сва-
іх ра дах 128 ВНУ Азер бай джа на, 
Ар ме ніі, Бе ла ру сі, Гру зіі, Ка зах ста-
на, Кыр гыз ста на, Лат віі, Мал до-
вы, Ра сіі,Та джы кі ста на, Турк ме ніі, 
Уз бе кі ста на і Укра і ны. Аса цы я цыя 
пры трым лі ва ец ца прын цы пу «эліт-
нас ці» і пры мае не ўсіх ах вот ных. 
З бе ла рус кіх ВНУ ў аса цы я цыю 
ўва хо дзяць Бе ла рус кі дзяр жаў ны 
ўні вер сі тэт, Бе ла рус кі дзяр жаў ны 
пе да га гіч ны ўні вер сі тэт, Бе ла рус кі 
дзяр жаў ны эка на міч ны ўні вер сі тэт 
і Гро дзен скі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт 
імя Я. Ку па лы.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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Рас клад на заўт раРас клад на заўт ра  ��

ХТО ВЫ ШЭЙ «РОС ТАМ»?
Для еў ра зій скай пра сто ры па трэ бен свой рэй тынг ВНУ

У не да лё кай бу ду чы нi кан дук та ры 
знiк нуць, а вось кант ра лё ры за ста нуц ца

«Усе ўні вер сі тэ ты па він ны 
быць роз ны мі. Са мае гор-
шае — па ста віць уні вер сі-
тэ ты ў ша рэн гу і ска заць, 
хто з іх вы шэй рос там. 
На ту раль на, мож на па раў-
ноў ваць, ана лі за ваць. Але 
ана ліз па ві нен быць шы-
ро кім, на ву ко вым і аба пі-
рац ца на дзя сят кі, а маг-
чы ма, і сот ні кры тэ ры яў. 
А га лоў ным у ацэн цы ўні-
вер сі тэ таў па він ны быць 
якасць аду ка цыі і за па тра ба ва насць іх вы пуск ні коў. Да та го 
ж рэй тын гі па він ны ўліч ваць на цы я наль ныя ас пек ты ўні вер-
сі тэц кай аду ка цыі», — та кую дум ку вы ка заў рэк тар Мас коў-
ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та Вік тар Са доў ні чы, які на ве даў 
Мінск у рам ках пра вя дзен ня Са ве та Еў ра зій скай аса цы я цыі 
ўні вер сі тэ таў.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

К сведению акционеров ОАО «Современные розничные технологии» 

22 октября 2013 года в 9 часов 00 минут 
по адресу: г. Минск, ул. Мирошниченко, 3 

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Современные розничные технологии»
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реорганизации Общества.
2. Об утверждении условий выкупа акций на баланс Общества по 

требованию акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров, будет проводиться по месту проведения собрания с 08 часов 
00 минут до 08 часов 45 минут. 

Акционер Общества принимает участие в работе собрания лично или 
через своего представителя, действующего на основании доверенности. 
Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт, до-
веренность.

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг, на основании 
которого составляется список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров общества, – 17 октября 2013 года.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут 
ознакомиться в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
с 14 по 21 октября 2013 года по адресу: г. Минск, ул. Мирошниченко, 3 
(приемная) в день проведения собрания – по месту его проведения.

Орган, созывающий общее собрание акционеров ОАО «Современные 
розничные технологии», – наблюдательный совет. 

Наблюдательный совет. 017 261 00 89УНП 690019195

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 

по поручению ОАО «Интеграл» (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион 

по продаже административно-хозяйственного здания, 
об. пл. 149,3 кв.м, инвентарный номер 500/С-855, 

расположенного по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 105, корп. 3. 

Начальная цена с НДС – 2 880 000 000 бел. руб. 

Площадь земельного участка – 0,0386 га 
(предоставлен продавцу на праве постоянного пользования). 

Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами РБ на р/с 
№ 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу 
Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; 
в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ № 507 г. Минска 
ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа 
ЗАО «Центр промышленной оценки». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в порядке, 
предусмотренном в договоре купли-продажи. 

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также 
определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его проведе-
ния, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Предыдущее извещение о проведении аукциона 
опубликовано в газете «Звязда» от 03.08.2013. 

Аукцион состоится 12.11.2013 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
офис. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 11.11.2013 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280 36 37; (8029) 183 69 71.Тел.: +375 17 280 36 37; (8029) 183 69 71.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2013 г.
ОАО «Белгазпромбанк»

 (в миллионах белорусских рублей)

№
п/п Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной 

записки
2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 324 908,4 323 564,1
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 15 012,4 10 597,4
4 Средства в Национальном банке 1103 2 057 963,9 1 621 352,0
5 Средства в банках 1104 688 407,1 819 783,0
6 Ценные бумаги 1105 1 634 158,7 826 402,8
7 Кредиты клиентам 1106 7 706 819,2 4 952 322,1
8 Производные финансовые активы 1107 706 132,3 618 632,5
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 147,6 147,6

10 Основные средства и нематериальные 
активы 1109 379 572,2 242 474,2

11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 - 229,4
12 Прочие активы 1111 174 709,1 111 254,4
13 Итого активы 11 13 687 830,9 9 526 759,5
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15 Средства Национального банка 1201 322 726,8 317 468,6
16 Средства банков 1202 3 688 093,0 1 307 389,1
17 Средства клиентов 1203 6 849 512,9 5 563 937,6
18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 547 152,4 363 890,2
19 Производные финансовые обязательства 1205 - -
20 Прочие обязательства 1206 131 765,4 99 677,7
21 Всего обязательства 120 11 539 250,5 7 652 363,2
22 КАПИТАЛ
23 Уставный фонд 1211 1 252 268,8 1 252 268,8
24 Эмиссионный доход 1212 - -
25 Резервный фонд 1213 231 235,6 77 626,8 
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 176 480,0 109 081,7 
27 Накопленная прибыль 1215 488 596,0 435 419,0
28 Всего капитал 121 2 148 580,4 1 874 396,3
29 Итого обязательства и капитал 12 13 687 830,9 9 526 759,5

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 октября 2013 г.
ОАО «Белгазпромбанк» 

(в миллионах белорусских рублей)

№
п/п Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной 

записки
2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6
1 Процентные доходы 2011 993 080,6 882 961,2
2 Процентные расходы 2012 473 223,4 504 984,3
3 Чистые процентные доходы 201 519 857,2 377 976,9
4 Комиссионные доходы 2021 229 138,2 164 630,6
5 Комиссионные расходы 2022 79 730,9 53 399,7
6 Чистые комиссионные доходы 202 149 407,3 111 230,9

7 Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями 203 326,7 30 117,3

8 Чистый доход по операциям с ценными 
бумагами 204 (15 750,8) 51 144,0

9 Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой 205 16 901,9 45 394,1

10 Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами 206 44 756,0 69 203,5

11 Чистые отчисления в резервы 207 74 046,7 158 480,9
12 Прочие доходы 208 35 555,6 22 424,3
13 Операционные расходы 209 279 006,3 195 808,1
14 Прочие расходы 210 71 501,3 41 001,8
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 326 499,6 312 200,2
16 Налог на прибыль 212 46 596,0 34 270,5
17 Прибыль (убыток) 2 279 903,6 277 929,7

Председатель правления  В.Д. Бабарико

Главный бухгалтер  Т.М. Пивовар 

Дата подписания: 4 октября 2013 г.

Данная отчетность опубликована на сайте ОАО «Белгазпромбанк» www.belgazprombank.by 
в разделе «Финансовые показатели».

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 8 от 24.05.2013, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100429079.

Совместное белорусско-российское ОАО «Белгазпромбанк»
220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2. Телефон для справок: 120

www.belgazprombank.by


