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На стан цыю мет ро «Ка мен ная Гор ка» 

пры еха лі за два дні да пры зна ча на га стар-
шы нёй га рад ской ад мі ніст ра цыі тэр мі ну. 
Ака за ла ся, што ра ён ная ад мі ніст ра цыя 
за гад ужо вы ка на ла: ні ў пад зем ным пе-
ра хо дзе, ні на вы ха дах з яго не знай шло ся 
ні вод най ба бу лі з па мі до ра мі, буль бай ці 
яб лы ка мі, як гэ та бы вае звы чай на. Ра ле-
ты не каль кіх кі ёс каў ад мы ва лі ад бру ду і 
над пі саў (маг чы ма, так са ма ў ад па вед-
нас ці з за га дам?) пра даў цы. Яны і рас-
па вя лі, што ганд ля ры «па-за за ко нам» 
знік лі ад сюль днём ра ней, і з та го ча су 
скры ні з вяс ко вы мі пра дук та мі тут больш 
не з'яў ля лі ся.

Не зраб лю ад крыц ця: пе ра хо ды без 
кро пак сты хій на га ганд лю са праў ды вы-
гля да юць больш эс тэ тыч на. Тут з'я ві ла ся 
пра сто ра, скры ні ганд ля роў не за мі на юць 
ру ху. І ка лі праб ле му пад зям лёй мож на лі-
чыць вы ра ша най, то ўвер се ёсць над чым 
пра ца ваць. Праб ле ма ў тым, што вы хад у 
бок мік ра ра ё на «Чыр во ны Бор», по бач з 
якім за раз вя дзец ца бу доў ля, у час пік ста-
но віц ца для мін чан са праўд ным вы пра ба-
ван нем. Ага ро джа, якая ад дзя ляе бу доў лю 
ад пры пын ку гра мад ска га транс пар ту, а 
так са ма кі ёс кі «Бел са юз дру ка» і «Мінск-
тран са» «з'я да юць» шмат пра сто ры. На-
ват у ся рэ дзі не пра цоў на га дня лю дзям 
пры хо дзіц ца ста яць на да рож цы да бу даў-
ні ча га гі пер мар ке та, бо на са мім пры пын ку 
ба наль на ня ма мес ца. Па са жы ры ў апош ні 
мо мант бя гуць да транс пар ту, які пры бы-
вае, штур ха ю чы ад но ад на го…

Але вяр та ем ся да праб ле мы з не за-
кон ным ганд лем. Пы та ем ся ў мін чан і гас-
цей ста лі цы, ці за ўва жы лі яны ад сут насць 
звык лых кро пак ка ля стан цыі.

— Так, я за ўва жы ла, што сён ня тут ні-
чо га не пра да юць, — ка жа Га лі на МАР-
ЦІ НО ВІЧ, мяс цо вая жы хар ка. — Аса біс та 
мне ву ліч ны ган даль не за мі наў. На ват бы-
ло зруч на — вяр та ю чы ся да до му, на быць 
што-не будзь з ага род ні ны на вя чэ ру.

— Я так са ма час та на бы ва ла ага род ні-
ну тут, — пад клю ча ец ца да раз мо вы яшчэ 
ад на жан чы на, што ча кае транс пар ту, На-
дзея КУР КОЎ СКАЯ, — і ні я кіх праб лем з 
якас цю не бы ло, бо я ўмею вы бі раць. Ін-
шая спра ва, што вы гля дае гэ ты сты хій-
ны кір маш не вель мі цы ві лі за ва на. Ка лі 
лю дзям са праў ды больш не да дуць вес ці 
про даж пра дук таў ка ля мет ро, то для іх 
гэ та ста не вя лі кай праб ле май. Ве даю, бо 
ўво сень, бы ва ла, і са ма пры во зі ла з ле-
ці шча вяр гі ні і пра да ва ла іх тут. Да рэ чы, 
ме на ві та ў та кіх мес цах мож на знай сці рэ-
чы, якія ў звы чай най кра ме не ку піш. Мне 
ду ма ец ца, у гэ тай сі ту а цыі трэ ба шу каць 
кам пра міс, бо ад ным лю дзям зруч на тут 
ганд ля ваць, а ін шым — куп ляць.

Па куль мы рас пыт ва ем лю дзей, да нас 
па ды хо дзіць яшчэ ад на жан чы на. У ру-
ках — вя лі кая да рож ная сум ка, ві да воч на, 
што не чым на поў не ная. Аказ ва ец ца, што 
гэ та ад на з тых са мых ганд ля рак, якім ця-
пер не ўда ец ца раз мяс ціц ца ка ля мет ро. 
Жан чы на прад стаў ля ец ца На тал ляй. Яна 
пры вез ла з вёс кі Вол ма яб лы кі.

— Я не ма гу пра даць гэ та на рын ку, 
бо пры во жу зу сім ма ла яб лы каў — коль кі 
ма гу да нес ці. Сён ня — 6 кі ла гра маў. На-
ват ка лі пра дам усё, гэ та га не хо піць, каб 
аран да ваць ганд лё вае мес ца на рын ку. 
Ві даць, прый дзец ца шу каць маг чы масць 
пра даць яб лы кі яшчэ дзе-не будзь. Не вы-
кі даць жа… Ганд ля ваць та кім чы нам пры-
хо дзіц ца та му, што ў мя не зу сім ма лая 

пен сія (атрым лі ваю 1,8 міль ё на руб лёў), 
ха ця ўсё жыц цё ад пра ца ва ла па моч ні кам 
вы ха валь ні ка ў дзі ця чым сад ку.

Жан чы ны сы хо дзяц ца ў дум цы, што 
най леп шым вый сцем для пра даў цоў і 
па куп ні коў бы лі б па бу до вы бяс плат ных 
пля цо вак пад мі ні-рын кі ў кож ным мік ра-
ра ё не. З ад на го бо ку, гэ та аб лег чы ла б 
га ра джа нам до ступ да «хат няй» са да ві ны, 
з дру го га — вы ра шы ла б праб ле му не за-
кон на га ганд лю ў пе ра хо дах.

За раз жа для та кіх, як на ша ге ра і ня На-
тал ля, іс нуе ін шае вый сце — бяс плат ныя 
мес цы на рын ках. Як па ве да мі лі ка рэс пан-
дэн ту «Звяз ды» ў ад мі ніст ра цы ях Ка ма роў-
ска га і За ход ня га рын каў ста лі цы, ця пер 
пра цэ ду ра атры ман ня та ко га мес ца мак-
сі маль на спро шча ная. Для та го, каб рас-
па чаць ган даль са да ві ной і ага род ні най з 
улас на га ўчаст ка, да стат ко ва прый сці да 
ад мі ніст ра цыі рын ка з пен сій ным па свед-
чан нем або па свед чан нем аб ін ва лід нас-
ці. Спе цы я ліс ты пра ве раць та вар і, ка лі ён 
ад па вя дае ўсім нор мам (агуль ная ва га не 
па він на пе ра вы шаць 20 кі ла гра маў, ага-
род ні на па він на быць вы ра шча най у нас), 
вы дзе ляць пен сі я не ру ганд лё вае мес ца. На 
Ка ма роў скім рын ку та кім спо са бам што-
дзень ка рыс та ец ца ад 15 да 25 ча ла век.

Уво гу ле, сі ту а цыя з ганд лем ка ля стан-
цый мет ро чымсь ці на гад вае ко ліш нюю гіс-
то рыю са ста ліч ны мі кі ёс ка мі. Па куп ні кам 
так бы ло зруч на, пра даў цам — пры быт-
ко ва. Не за да во ле насць пас ля за крыц ця 
кі ёс каў да во лі хут ка сыш ла на нуль, і мно-
гія зга джа лі ся, што та кая ме ра са праў ды 
змя ні ла вы гляд го ра да да леп ша га. А на-
бы ваць дро бя зі на пры пын ках ці ў вя лі кіх 
кра мах — уся го толь кі спра ва звыч кі.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

«ПАД ЗЕМ НЫ» ГАН ДАЛЬ:
ЗРУЧ НАСЦЬ АБО БЯС ПЕ КА?

14-га до вая мін чан ка На дзея Мі ся ко ва 
пе ра маг ла ў на цы я наль ным ад бо рач-
ным ту ры — рэс пуб лі кан скім кон кур се 
«Пес ня для «Еў ра ба чан ня». Ме на ві та яе 
пры зна лі леп шай з 10 фі на ліс таў, якія 
прад ста ві лі свае вы ступ лен ні 29 жніў ня 
ў пра мым эфі ры «Бе ла русь 1».

Хоць, вар та за зна чыць, лёг кім і ад на знач-
ным гэ та ра шэн не не бы ло. Кож ны з 11 кан-
кур сан таў (9 са ліс таў і адзін ду эт) па-свой му 
вы лу чаў ся і меў сваю за па мі наль ную «фіш ку» 
ў вы ступ лен ні. Ад нак па вод ле сіс тэ мы га ла са-
ван ня 50/50 на кан чат ко вы вы нік уплы ва юць 
і гле да чы, і пра фе сій нае жу ры, та му ра зы хо-
джан ні ў ацэн ках ча сам бы лі вель мі знач ны мі. 
Так, лі да ра гля дац ка га га ла са ван ня Ула дзі сла-
ву Да ра шэ віч (юная спя вач ка на бра ла больш 
за 5 ты сяч га ла соў, якія транс фар ма ва лі ся ў 
12 ба лаў) суд дзі аца ні лі ўся го 1 ба лам, за тое 
Але ну Ці то ву і Над зею Мі ся ко ву, якім гле да чы 
па ста ві лі толь кі 4 і 3 ад па вед на, жу ры ад зна-
чы ла вы со кі мі ба ла мі — 10 і 12.

Пас ля вы стаў лен ня ацэ нак ні чо га не пра-
яс ні ла ся, за тое хва ля ван не кан кур сан таў да-
сяг ну ла апа гею, бо ад ноль ка вую коль касць 
су куп ных ба лаў на бра лі ад ра зу не каль кі фі-
на ліс таў — Ган на Зай ца ва, Па вел і Ксе нія Ла-
шчэў скія і На дзея Мі ся ко ва. «Якая зна ё мая 
сі ту а цыя! — не стры маў здзіў лен ня і адзін з 
вя ду чых шоу, удзель нік «Еў ра ба чан ня-2014» 
Тэа. — Як тут не хва ля вац ца!» Па вод ле пра ві-
лаў кон кур су, у та кім вы пад ку, ка лі два і больш 
удзель ні кі на бі ра юць роў ныя ба лы, суд дзі да-
дат ко вым ад кры тым га ла са ван нем вы зна ча-
юць пе ра мож цу. І толь кі пас ля гэ та га не пра цяг-
ла га пад лі ку вы яві ла ся, што най больш моц най 
жу ры па лі чы ла бе ла рус ка моў ную пес ню «Со-
кал» — ме на ві та яна пры нес ла Над зеі Мі ся ко-
вай шчас лі вы бі ле цік на Маль ту.

Да сло ва, на шы ўдзель ні кі дзі ця ча га «Еў-
ра ба чан ня» не ад на ра зо ва прад стаў ля лі на 
між на род ным кон кур се ме на ві та бе ла рус ка-
моў ныя пес ні (у ад роз нен не ад да рос ла га шоу, 
дзе пес ня на бе ла рус кай мо ве яшчэ не гу ча ла 
ні вод на га ра зу). Вось і На дзея, пры слу хаў шы ся 
да мер ка ван ня пра фе сі я на лаў, пе ра кла ла пер-
ша па чат ко ва рус ка моў ную пес ню на род ную 
мо ву — і не па мы лі ла ся. Ну мар юнай ар тыст-
кі, да та го ж, зроб ле ны ў сты лі за ва ных «пад 
фольк» стро ях і з вы ка ры стан нем ад мыс ло вых 
ін стру мен таў — чымсь ці гэ тая па ста ноў ка на-
гад вае пе ра мож ны ну мар укра ін кі Рус ла ны 
на да рос лым «Еў ра ба чан ні» дзе ся ці га до вай 
даў ні ны. Сло вы і му зы ку кон курс най пес ні 
дзяў чы на на пі са ла са ма, а су час ную аран жы-

роў ку кам па зі цыі да па мог зра біць бе ла рус кі 
ар тыст Uzarі.

Са ма На дзея — так са ма не на ві чок, а ўжо 
во пыт ны і за гар та ва ны «ба ец» сцэ ны. У свае 
14 га доў дзяў чы на мае ў скар бон цы да сяг нен-
няў шэ раг пе ра мог на кон кур сах «Зям ля пад 
бе лы мі кры ла мі», «Ма ла дзі чок», «Крым скія хва-
лі», «Но выя ім ёны», «Ку бак Еў ро пы», па спя хо-
ва вы сту пі ла ў рэс пуб лі кан скім ра дыё кон кур се 
«Ма ла дыя та лен ты Бе ла ру сі» і тэ ле пра ек це «Я 
спя ваю». Ва ка лам На дзея Мі ся ко ва зай ма ец ца 
ў ан самб лі «За ра нак» (На цы я наль ны цэнтр му-
зыч на га мас тац тва імя У. Му ля ві на, эст рад ная 
май стэр ня Ва сі ля Сянь ко ва). Да ро га ж на дзі-
ця чае «Еў ра ба чан не» пе рад юнай спя вач кай 
ад кры ла ся з трэ цяй спро бы — у 2012 го дзе ў 
скла дзе ва каль на га гур та, а ле тась соль на На-
дзя так са ма да хо дзі ла да фі на лу на цы я наль на-
га ад бо ру, але вы со ка га мес ца не за ня ла.

На га да ем, сё ле та дзі ця чы кон курс пес ні 
«Еў ра ба чан не» ўпер шы ню прой дзе на Маль-
це, на пля цоў цы бы ло га суд на бу даў ні ча га за-
во да Malta Shіpbuіldіng у го ра дзе Мар са, пад 
дэ ві зам #together — «Ра зам». Акра мя на шай 
кра і ны, удзел у ім на гэ ты мо мант па цвер дзі лі 
ўжо Ар ме нія, Гру зія, Ні дэр лан ды, Ра сія, Укра-
і на, Шве цыя і ўлас на Маль та. Так са ма пас ля 
пе ра пын ку аб вяс ці лі аб сва ім вяр тан ні Бал га-
рыя, Пар ту га лія і Сер бія.

Бе ла русь, да рэ чы, удзель ні чае ў кон кур се 
з мо ман ту яго за сна ван ня ў 2003 го дзе, зда-
быў шы за гэ ты час дзве пе ра мо гі, ад но дру-
гое і два трэ ція мес цы. Не здар ма афі цый ны 
сайт між на род на га кон кур су junіoreurovіsіon.tv 
(які, між ін шым, сё ле та ўпер шы ню вёў пра мую 
транс ля цыю бе ла рус ка га ад бо ру) су пра ва джае 
све жыя на ві ны пра на шу кра і ну пы тан нем: «Бе-
ла русь вый гра ва ла дзі ця чае «Еў ра ба чан не» 
ўжо двой чы. Ці змо жа яна зра біць гэ та яшчэ 
раз сё ле та?» 

Хто су дзіў удзель ні каў?
У склад жу ры сё ле та ўвай шлі: кам па зі тар 

Ге надзь Мар ке віч; за слу жа ная ар тыст ка Бе ла-
ру сі, спя вач ка Іры на Да ра фе е ва; кан суль тант 
упраў лен ня мас тац тваў Мі ніс тэр ства куль ту-
ры Бе ла ру сі Тац ця на Па рха мо віч; вы ка наў чы 
прад зю сар тэ ле ка на ла «Бе ла русь 1» Люд мі ла 
Ба ра дзі на; ды рэк тар На цы я наль на га цэнт ра 
мас тац кай твор час ці дзя цей і мо ла дзі На дзея 
Ва сіль чан ка; кам па зі тар, са ліст ка ан самб ля 
«Ка ме ра та» Воль га Ва раб' ё ва; за гад чык ад-
дзе ла му зыч ных пра грам Пер ша га ка на ла Бе-
ла рус ка га ра дыё Тац ця на Яку ша ва; ды рэк тар 
ра дыё стан цыі «Ра ды ус-FM» Але на Тра шчын-
ская; на род ны ар тыст Бе ла ру сі, кам па зі тар 
Эду ард За рыц кі (стар шы ня жу ры).

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

На Маль це пра гу чыць
бе ла рус кая мо ва 

СПЯ ВАЦЬ НА ЁЙ БУ ДЗЕ ПРАД СТАЎ НІ ЦА НА ШАЙ КРА І НЫ НА ДЗІ ЦЯ ЧЫМ «ЕЎ РА БА ЧАН НІ» 
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Ка ля «Ін сты ту та куль ту ры» так са ма «чыс та».

Зу сім
як да рос лы

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ве ра год на, што пэў ныя ар га ні за цыі ганд лю і сэр ві су, звя за ныя 
са сфе рай аду ка цыі, бу дуць пра па ноў ваць спе цы яль ныя зніж кі па 
гэ тай карт цы».

На га да ем, што пра ект быў рас пра ца ва ны су мес на з Мі ніс тэр-
ствам аду ка цыі, На цы я наль най ака дэ мі яй на вук і Дзяр жаў ным 
ка мі тэ там па на ву цы і тэх на ло гі ях і за пу шча ны ў ве рас ні 2013 го да 
для апра ба цыі на ба зе не каль кіх ста ліч ных школ. «Карт ка на ву-
чэн ца» мае маг ніт ную па ла су, уні каль ны штрых-код і бес кан такт-
ны чып. На карт ку так са ма на не се ны фо та зды мак тры маль ні ка. 
Карт ка афарм ля ец ца ў якас ці да дат ко вай да ра хун ку ад на го з 
баць коў, а з 14-га до ва га ўз рос ту мо жа быць аформ ле на з асоб-
ным ра хун кам.

Як га во рыць Да р'я Іва ню та, на ву чэн ка гім на зіі № 39 го ра да Мін ска, 
якая ка рыс та ец ца пра дук там ужо паў го да, карт ка вель мі зруч ная: 
«Я ад чу ла ся бе як да рос лая. Мне не па трэб ны ка ша лёк. Пра цуе як 
звы чай ная пла цеж ная карт ка: на яе мож на па клас ці гро шы, апла ціць 
па куп кі ў кра мах аль бо раз лі чыц ца за абед у шко ле».

Да рэ чы, баць кам пры хо дзіць СМС на тэ ле фон, ка лі іх дач ка або 
сын ад зна ча юц ца ў шко ле і ка лі вы хо дзяць з яе. Акра мя та го, у 
баць коў ёсць маг чы масць уста наў лен ня за ба ро ны на зняц це на яў-
ных гро шай.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
У дзе ся ці клас ні каў 20-й ста ліч най 

гім на зіі бу дзе як мі ні мум два га ды, каб 
зра зу мець, ці мо жа пе да го гі ка стаць 
іх пры зван нем. Ме на ві та ў гэ тай на ву-
чаль най уста но ве Бе ла рус кі дзяр жаў ны 
пе да га гіч ны ўні вер сі тэт ад ра джае про-
філь ныя пе да га гіч ныя кла сы…

Вы сту па ю чы на пя рэ дад ні но ва га 
на ву чаль на га го да пе рад пе да га гіч най 
гра мад скас цю ста лі цы, мі ністр аду ка цыі 
Сяр гей Мас ке віч з су мам кан ста та ваў, 
што ста ліч ныя ўста но вы аду ка цыі не 
зай ма юц ца ўзнаў лен нем кад раў. На стаў-
ні кі не ду ма юць над тым, хто прый дзе ім 
на зме ну. А гэ та вя лі кі грэх, ка лі на стаў-
нік не ары ен туе, не агі туе сва іх вуч няў 
за пра фе сію пе да го га. За да ча на стаў ні-
ка — вы рас ціць дру го га на стаў ні ка.

Пры нам сі, у 20-й мін скай гім на зіі сён-
ня пра цу юць 10 пе да го гаў, якія ра ней 
скон чы лі гэ тую на ву чаль ную ўста но-
ву. Спра ва ў тым, што ў 1990-я га ды ў 
176-й мін скай шко ле (якая паз ней бы-
ла пе ра ўтво ра на ў 20-ю гім на зію) ужо 
дзей ні ча лі фі зі ка-ма тэ ма тыч ныя і фі ла-
ла гіч ныя пе да га гіч ныя кла сы. І сён ня іх 
вы пуск ні кі пра цу юць у род най шко ле, 
але ўжо ў якас ці пе да го гаў. Ды рэк тар 
гім на зіі Ле а нід Аб ра маў уз на чаль вае гэ-
ту ўста но ву 25 га доў, і зу сім не дзіў на, 
што ме на ві та яму да ве ры лі важ ную мі-
сію — ад ра дзіць у шко лах про філь ныя 
пе да га гіч ныя кла сы і су пра цоў ніц тва з 
БДПУ. Пра тое, якая ўва га на да ец ца гэ-
тай па дзеі, мож на бы ло зра зу мець па 
коль кас ці вы со ка па стаў ле ных асоб з Мі-
ніс тэр ства аду ка цыі і Ка мі тэ та па аду-
ка цыі Мін гар вы кан ка ма, якія прый шлі ў 
апош нюю жні вень скую су бо ту на су стрэ-
чу з вуч ня мі пе да га гіч ных кла саў. Ну і, 
зра зу ме ла, не маг лі пра пус ціць гэ тае 
свя та дэ ка ны фа куль тэ таў Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та 
на ча ле з яго рэк та рам Аляк санд рам 
Жу ком. Больш за тое, у 20-й гім на зіі 
вы са дзіў ся са праўд ны дэ сант — з са-
мых та ле на ві тых і зна ход лі вых сту дэн-
таў БДПУ, якія па спра ба ва лі да ка заць 
школь ні кам на ўлас ным пры кла дзе, якім 
раз на стай ным і ці ка вым мо жа быць ва 

ўні вер сі тэ це жыц цё па-за ву чэб ны мі за-
ня тка мі: яны спя ва лі, тан ца ва лі і жар та-
ва лі са сцэ ны.

— На стаў нік. Што ста іць за гэ тым 
сло вам? — звяр нуў ся да дзе ся ці клас ні-
каў рэк тар БДПУ імя Мак сі ма Тан ка, 
пра фе сар Аляк сандр ЖУК. — Гэ та і 
вы дат ны псі хо лаг, і вы біт ны па эт, і вя лі кі 
ак цёр, але, са мае га лоў нае, не за мен-
ны па моч нік у жыц ці і са праўд ны ся бар. 
Ва ўсе ча сы на стаў ні кі бы лі нось бі та мі 
вы со кай ма раль нас ці, куль ту ры і ад да-
на сці сва ёй спра ве. На стаў нік ува саб ляў 
са бой муд расць, бес ка рыс лі васць і вер-
насць доў гу. Ра ней пе рад на стаў ні кам 
зды ма лі ка пя люш. Але ў апош нія га ды 
ён пе ра стаў быць ге ро ем кніг і те ле пе-
ра дач. Не ма гу пры га даць на шу ме ла га 
кі на філь ма, буй ной мас тац кай вы ста вы, 
се рыі ар ты ку лаў у цэнт раль най прэ се 
або шы ро ка раз рэ кла ма ва на га ток-шоу, 
дзе б га лоў ным ге ро ем стаў ме на ві та 
на стаў нік.

— Ары ен та цыя на пра фе сію на стаў-
ні ка — за да ча ну мар адзін для ўсіх пе-

да га гіч ных ка лек ты ваў і 
для на шых уні вер сі тэ таў, 
якія рых ту юць кад ры для 
на ву чаль ных уста ноў. Пер-
шым на шлях ад ра джэн ня 
про філь ных пе да га гіч ных 
кла саў стаў Мінск. Але, ха-
чу за пэў ніць, што гэ та не ра-
за вая ак цыя, а, хут чэй, пер-
шая лас таў ка, — пад крэс ліў 
у сва ёй пра мо ве на мес нік 
мі ніст ра аду ка цыі Ва сіль 
БУД КЕ ВІЧ. — Ня ма ні чо га 
леп ша га для на стаў ні ка, ка-
лі яго вуч ні пой дуць па яго 
сля дах.

На ба зе 20-й гім на зіі бы-
лі ство ра ны ча ты ры пе да га-
гіч ныя кла сы фі зі ка-ма тэ-
ма тыч на га і фі ла ла гіч на га 
про фі ляў для 104 вуч няў. На пра ця гу 
двух га доў по бач з на стаў ні ка мі гім на зіі 
заў сё ды бу дуць пры сут ні чаць і вы клад-
чы кі БДПУ. Яны бу дуць вы кла даць гім-
на зіс там асоб ныя тэ мы на па глыб ле ным 

уз роў ні, пра во дзіць фа куль та тыў ныя за-
ня ткі, рых та ваць гім на зіс таў да ўдзе лу 
ў алім пі я дах, тур ні рах, кон кур сах на ву-
ко ва-да след чых ра бот. З'я вяц ца шко-
лы юных ма тэ ма ты каў, фі зі каў, хі мі каў. 

Акра мя та го, вы клад чы кі ўні вер сі тэ та 
па зна ё мяць гім на зіс таў з ас но ва мі пе да-
го гі кі і псі ха ло гіі, да па мо гуць ім вы явіць і 
раз віць іх здоль нас ці, і ба дай што са мае 
га лоў нае — абу дзіць ін та рэс да пра фе сіі 
пе да го га.

— Два га ды ва ша га жыц ця бу дуць 
на поў не ны са мы мі яск ра вы мі па дзея-
мі, — па абя цаў Аляк сандр Жук. — За-
пра ша ем вас у БДПУ — вы шэй шую 
на ву чаль ную ўста но ву са 100-га до вы мі 
тра ды цы я мі!

Вы так са ма мо жа це да лу чац ца да 
ме ра пры ем стваў, пры све ча ных на ша му 
юбі лею. Ва ўні вер сі тэ це аб' яў ле ны кон-
курс на леп шы ві дэа ро лік пра на стаў ні ка 
пра цяг лас цю ад 30 се кунд да 5 хві лін. 
Пры ду май це ары гі наль ны сю жэт. Мож-
на да лу чыц ца і да кон кур су на леп шы 

сло ган, пры све ча ны 100-год дзю 
ўні вер сі тэ та, або на леп шае са-
чы нен не пра на стаў ні ка. Аў та ры 
леп шых твор чых ра бот атры ма-
юць ноў тбу кі і план шэ ты. Спа-
дзя ю ся, што праз два га ды вы 
не рас ча ру е це ся ў здзейс не ным 
вы ба ры і пой дзе це да лей — ста-
не це на шы мі сту дэн та мі!

Аляк сандр Жук уру чыў усім 
вуч ням про філь ных кла саў і іх пе-
да го гам уні каль нае вы дан не — 
кні гу «Пе да го гі ка ў афа рыз мах і 
вы слоў ях». І па тлу ма чыў: «Вы не 
зной дзе це яе ў кні гар нях. Аў та ры 
гэ тай кні гі — прад стаў ні кі пе да-
га гіч най ды нас тыі. Баць ка і сын: 
пра фе сар БДПУ Вік тар Ула дзі мі-
ра віч Чэ чат і да цэнт БДУ Чэ чат 
Вік тар Вік та ра віч».

Рэк тар пе да га гіч на га ўні вер сі-
тэ та па дзя ліў ся так са ма і пла на мі 
на бу ду чы ню. Рас ка заў, што на 
ба зе ўні вер сі тэ та бу дзе дзей ні-
чаць рэс пуб лі кан ская воч на-за-
воч ная гім на зія, ку ды за про сяць 
са мых ма ты ва ва ных вуч няў, якія 

ці ка вяц ца пе да га гіч най пра фе сі яй: ім 
на асен ніх, зі мо вых і вя сен ніх ка ні ку лах 
па чы та юць лек цыі па пе да го гі цы, псі-
ха ло гіі, са цы яль най ра бо це, рас ка жуць 
пра пра муд рас ці і ню ан сы пе да га гіч най 
пра фе сіі. Маг чы ма, ад кры ец ца і ўста но-
ва да школь най аду ка цыі, дзе вы ха валь-
ні ка мі і псі хо ла га мі змо гуць пра ца ваць 
сту дэн ты ўні вер сі тэ та. Так што сіс тэ ма 
бес пе ра пын най аду ка цыі бу дзе рэа лі-
зоў вац ца на прак ты цы. А ў перс пек ты-
ве кож ны рэ гі я наль ны ўні вер сі тэт пач не 
ства раць пе да га гіч ныя кла сы, а по тым і 
пе да га гіч ныя гім на зіі.

Ды рэк тар 20-й гім на зіі Ле а нід АБ-
РА МАЎ, які, між ін шым, так са ма не за-
стаў ся без па да рун каў і стаў пер шым 
ула даль ні кам кеп кі і май кі з сім во лі кай 
«100 га доў БДПУ», вель мі трап на за ў-
ва жыў:

— Ка лі мо ладзь ста іць на па ро зе 
жыц ця, яшчэ ра на гу чаць фан фа рам. 
Ма ла дым лю дзям яшчэ трэ ба бу дзе 
вы зна чыц ца з жыц цё вым шля хам, 
атры маць якас ную і год ную аду ка цыю. 
Без умоў на, хо чац ца, каб гэ та бы ла пе-
да га гіч ная аду ка цыя… Але я вель мі жа-
даю вам усім па чуць гэ тыя фан фа ры, 
ка лі вы ста не це На стаў ні ка мі з вя лі кай 
лі та ры.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
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Ды рэк тар 20-й гім на зіі Ле а нід АБ РА МАЎ
стаў пер шым ула даль ні кам кеп кі і май кі з сім во лі кай
«100 га доў БДПУ».

Рэк тар БДПУ, пра фе сар Аляк сандр ЖУК ра зам з дзе ся ці клас ні ка мі
гар тае га зе ту «На стаў нік», якую вы пус ка юць ва ўні вер сі тэ це.

НА СТАЎ НІК, ПАД РЫХ ТУЙ НА СТАЎ НІ КА!

Мі ніс тэр ствам аду ка цыі за цвер джа ны па мер пла ты за ка ры стан не школь-
ны мі пад руч ні ка мі ў 2013/2014 на ву чаль ным го дзе. Як і ў па пя рэд нія га ды, 
баць кі бу дуць аплач ваць толь кі 50% ад кош ту пад руч ні каў.

Для пер ша клас ні каў ка ры стан не кам плек там пад руч ні каў бу дзе каш та ваць 
35 700 руб лёў. Для вуч няў 2-х кла саў — 28 300 руб лёў, для 3-х кла саў — 54 200 руб-
лёў, для 4-х — 59 ты сяч руб лёў, для 5-х — 72 300 руб лёў, 6-х — 44 300 руб лёў, 
7-х — 47 400 руб лёў, 8-х — 48 300 руб лёў, 9-х — 67 500 руб лёў, 10-х — 83 700 руб-
лёў і 11-х — 83 500 руб лёў.

У ад па вед нас ці з Ко дэк сам аб аду ка цыі, ад уня сен ня пла ты за ка ры стан не 
пад руч ні ка мі вы зва ля юц ца: на ву чэн цы са на тор ных школ-ін тэр на таў, спе цы яль ных 
ву чэб на-вы ха ваў чых і спе цы яль ных ля чэб на-вы ха ваў чых уста ноў аду ка цыі; асо бы 
з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га раз віц ця; дзе ці-сі ро ты і дзе ці, якія за ста лі ся без 
баць коў скай апе кі; дзе ці-ін ва лі ды ва ўзрос це да 18 га доў і ін ва лі ды з дзя цін ства; 
асо бы, якія за свой ва юць змест аду ка цый най пра гра мы да школь най аду ка цыі, 
хво рыя на ан ка ла гіч ныя за хвор ван ні ці хво рыя на ту бер ку лёз; дзе ці з сем' яў, якія 
ў ад па вед нас ці з за ка на даў ствам атрым лі ва юць дзяр жаў ную да па мо гу на дзя цей 
ва ўзрос це, ста рэй шым за 3 га ды; на ву чэн цы з сем' яў, у якіх адзін ці абод ва баць кі 
з'яў ля юц ца ін ва лі да мі І ці ІІ груп, і не ка то рыя ін шыя ка тэ го рыі.

Для на ву чэн цаў са шмат дзет ных сем' яў (трое і больш дзя цей) пла та за ка ры стан не 
пад руч ні ка мі і ву чэб ны мі да па мож ні ка мі зні жа ец ца на 50% ад вы зна ча най пла ты.

Ні я кіх змя нен няў у ар га ні за цыю хар ча ван ня на ву чэн цаў, якія атрым лі ва юць 
агуль ную ся рэд нюю аду ка цыю (І — ХІ кла саў) і спе цы яль ную аду ка цыю на 
ўзроў ні агуль най ся рэд няй аду ка цыі, з 1 ве рас ня ўно сіц ца не бу дзе, па ве-
да мі лі ў Мі ніс тэр стве аду ка цыі.

Спра ва ў тым, што на пя рэ дад ні на ву чаль на га го да ха дзі лі чут кі, што хар ча ван-
не пэў ных ка тэ го рый дзя цей (у пры ват нас ці, вуч няў па чат ко вай шко лы) пя рой дзе 
на плат ную асно ву.

— Як і ра ней, хар ча ван не школь ні каў бу дзе ажыц цяў ляц ца ў ад па вед нас ці з 
Па ла жэн нем аб ар га ні за цыі хар ча ван ня на ву чэн цаў, за цвер джа нае па ста но вай 
Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 21 лю та га 2005 го да № 177, — па тлу ма-
чы лі ў га лоў ным аду ка цый ным ве дам стве. — У зга да ным па ла жэн ні вы зна ча ны 
ка тэ го рыі на ву чэн цаў, якім пра да стаў ля ец ца бяс плат нае ад на ра зо вае хар ча ван не 
за кошт срод каў рэс пуб лі кан ска га ці мяс цо вых бюд жэ таў.

У пры ват нас ці, за кошт срод каў бюд жэ ту хар чу юц ца ва ўста но вах аду ка цыі 
дзе ці з ма ла за бяс пе ча ных сем' яў, дзе ці з сем' яў, у якіх адзін ці два баць кі з'яў-
ля юц ца ін ва лі да мі І ці ІІ гру п, дзе ці, якія зна хо дзяц ца ў са цы яль на не бяс печ ным 
ста но ві шчы, вуч ні 1–4-х кла саў уста ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі і 5–11-х 
кла саў уста ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі, якія пра жы ва юць у сель скіх на се-
ле ных пунк тах, вуч ні спе цы я лі за ва ных спар тыў ных кла саў і не ка то рыя ін шыя 
ка тэ го рыі.

СА МЫЯ ДА РА ГІЯ ПАД РУЧ НІ КІ —
У СТАР ША КЛАС НІ КАЎ 

У ПА ЧАТ КО ВАЙ ШКО ЛЕ
ЗА СТА ЛІ СЯ БЯС ПЛАТ НЫЯ СНЯ ДАН КІ 

Будзь у кур се!
У Мі ніс тэр стве аду ка цыі раз гля-

да ец ца маг чы масць пра да ста віць 
пра ва па ступ лен ня без эк за ме наў 
на пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці фі-
зі ка-ма тэ ма тыч на га про фі лю так са-
ма пе ра мож цам дру го га ту ра рэс-
пуб лі кан скіх школь ных алім пі яд па 
гэ тых прад ме тах. На га да ем, што 
ў гэ тым го дзе маг чы масць па сту-
паць без эк за ме наў ме лі школь ныя 
ме да ліс ты, ула даль ні кі дып ло маў 
з ад зна кай ССНУ і пра фе сій на-тэх-
ніч ных на ву чаль ных уста ноў, а так-
са ма пе ра мож цы трэ ця га, аб лас но-
га, ту ра рэс пуб лі кан скіх алім пі яд па 
ву чэб ных прад ме тах.


