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СПЕЦЫЯЛІСТЫ ЗАЎТРАШНЯГА ДНЯ...
ФІЛОСАФЫ
ЦІ ІНЖЫНЕРЫ?
— У бліжэйшыя гады колькасць
выпускнікоў у краіне павялічвацца не
будзе. А калі будуць прыняты прапановы рабочай групы па правядзенні
конкурснага адбору ў 10-ты клас,
то колькасць адзінаццацікласнікаў
на выхадзе са школы яшчэ і зменшыцца, — патлумачыў рэк тарам
сітуацыю кіраўнік рабочай групы,
віцэ-прэм'ер беларускага ўрада
Анатоль ТОЗІК. — Трэба пераразмеркаваць патокі тых, хто выбірае
вышэйшую школу, і тых, хто ідзе
атрымліваць адукацыю ў сярэднія
спецыяльныя і прафесійна-тэхнічныя ўстановы.
— Праблема якасці падрыхтоўкі кадраў з вышэйшай адукацыяй
у многім звязана, на мой погляд,
з залішняй масавасцю вышэйшай
школы, — падзяліўся сваім поглядам
старшыня прэзідыума Рэспубліканскага савета рэктараў, рэктар
БДЭУ Віктар ШЫМАЎ. — Але аднаго толькі жадання мець дыплом
недастаткова. Для эфектыўнага засваення праграмы вышэйшай адукацыі патрабуюцца трывалыя веды па
праграме агульнаадукацыйнай школы і, безумоўна, пэўныя здольнасці.
Лічу, прыйшоў час для ўвядзення
дакладнай рэгламентацыі колькаснага набору студэнтаў на першы
курс і вызначэння аптымальнай прапорцыі ў размеркаванні студэнтаў па
канкрэтных галінах навучання: гуманітарныя навукі, тэхнічныя, прыродазнаўча-навуковыя, эканамічныя і
гэтак далей.

Платная форма навучання
не павінна быць стратнай.
Калі захоўваць падрыхтоўку
«платнікаў», то студэнты
павінны цалкам пакрываць
выдаткі за сваё навучанне.
Але якой павінна быць гэта прапорцыя? Па словах Анатоля Тозіка,
у Фінляндыі штогод выпускаецца на
1 тысячу насельніцтва 17,4 інжынера, у Швецыі — 17, у Сінгапуры —
16,8, а ў Беларусі — 7.
Вік тар Шы маў упэў не ны, што
патрабуюцца навукова абгрунтаваныя падыходы да вызначэння тэмпаў
росту падрыхтоўкі спецыялістаў па
тэхнічных і прыродазнаўча-навуковых напрамках і профілях. Прычым
асабліва ўважліва трэба вывучыць
досвед еўрапейскіх дзяржаў з падобнай на нашу эканомікай і структурай народнай гаспадаркі, а таксама
перспектывы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі як мінімум
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

ня не павінна быць стратнай. Калі
захоўваць падрыхтоўку «платнікаў»,
то студэнты павінны цалкам пакрываць выдаткі за сваё навучанне, а
не так, як гэта адбываецца сёння,
калі палову выдаткаў бярэ на сябе
дзяржава, — акрэсліў сваю пазіцыю
Анатоль Тозік. — Бо гэта ўжо можна
расцэньваць як нямэтавае выкарыстанне бюджэтных сродкаў.

ЛЕПШ МЕНШ, ДЫ ЛЕПШ

«БЮДЖЭТНІКІ»
І «ПЛАТНІКІ»
Рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Сяргей АБЛАМЕЙКА папярэдзіў, што зменшыць
колькасць студэнтаў, вядома, можна.
Вось толькі менталітэт людзей, якія
лічаць наяўнасць дыплома ВНУ абавязковым атрыбу там паспяховага
чалавека, так хутка не зменіш, і калі не будзе магчымасці рэалізаваць
свае жыццёвыя планы ў Беларусі,
моладзь накіруецца атрымліваць вышэйшую адукацыю ў суседнія краіны.
Канкурэнцыя на рынку адукацыйных
паслуг усё больш абвастраецца.
— Згодна, што вышэйшая адукацыя не павінна быць масавай, але
істотнае скарачэнне набору вымагае
праводзіць прадуманую і сур'ёзную
тлумачальную кампанію сярод насельніцтва, — падтрымала калегу
рэктар Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта Наталля
БАРАНАВА.
Па словах Сяргея Абламейкі, у
апошнія гады ў БДУ неаднаразова
пе ра раз мяр коў ва лі ся бюд жэт ныя
месцы паміж рознымі профілямі, і
цяперашні набор на прыродазнаўча-навуковыя спецыяльнасці можна
лічыць аптымальным:
— Сёлета нам удалося запоўніць
усе бюджэтныя месцы на хіміі, матэматыцы, біялогіі і іншых спецыяльнасцях. Крышачку не дацягнулі
да выканання плана толькі на фізіцы. Але мы фактычна залічваем на
бюджэт усіх, хто да нас прыходзіць,
і прэтэндэнтаў на платныя месцы ў
нас ужо не застаецца. Невялікі рэзерв ёсць толькі на інфарматыцы,
што звязана з прэстыжнасцю працы ў ІТ-галіне. Таму я не бачу магчымасці павялічваць і далей колькасць бюджэтных месцаў па гэтых
напрамках.
Наўрад ці перспек тыва пазбавіцца студэнтаў-платнікаў узрадуе
кагосьці з кіраўнікоў ВНУ. Таму тут
паўстае заканамернае пытанне. Калі скарачаць набор, то як гэта правільна і акуратна зрабіць? Магчыма,
трэба ўводзіць нейкую прапорцыю
для бюджэтнай і платнай формы навучання? Дарэчы, нават у БДУІР сёлета засталася незапоўненай амаль
тысяча платных месцаў.
— Звяртаю ўвагу рэк тараў на
тое, што платная форма навучан-

На сённяшні дзень прыкладна
два дзясяткі беларускіх ВНУ рыхтуюць студэнтаў па аналагічных спецыяльнасцях, такіх, напрыклад, як
«фінансы і крэдыт», «бухгалтарскі
ўлік, аналіз і аўдыт» і іншых.
— На мой погляд, прыйшоў час
інвентарызаваць падрыхтоўку спецыяліс таў па некаторых масавых
прафесіях у асобных рэгіёнах і ВНУ,
кіруючыся ўзроўнем прафесарскавыкладчыцкага саставу ў канкрэтных ВНУ, іх матэрыяльна-тэхнічнай
і метадычнай базай, структурай рэгіянальных эканомік і, адпаведна, патрэбамі ў падрыхтоўцы спецыялістаў
у тых ці іншых галінах, — падкрэсліў
Віктар Шымаў.
Усе ўжо прызвычаіліся, што ў
апошнія гады ў Беларусі з'яўляліся
новыя ВНУ. Вось і ў Баранавічах, дзе
праходзіла пасяджэнне рабочай групы, 10 гадоў таму быў адкрыты Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт. Але
ці здолее ён захавацца ў цяперашнім
выглядзе?
— На нашу думку, празмерная
колькасць устаноў вышэйшай адукацыі для нашай краіны, а таксама недастатковая дынаміка іх дзейнасці на
міжнароднай адукацыйнай прасторы
абумоўлівае неабходнасць узбуйнення ўніверсітэтаў і пераўтварэнне
большасці з іх у вучэбна-навуковавытворчыя комплексы ці холдынгі. Такія ўстановы адукацыі будуць
здольныя сканцэнтраваць высакакласны прафесарска-выкладчыцкі
састаў і забяспечыць падрыхтоўку

Патрыярх Сербскі Павел,
Уладзімір Пуцін
і беларускі сербіст Іван Чарота

Усіх гэтых асоб аб'ядноўвае адно — яны адзначаны прэміяй Фонду
братоў Карыч. Высокая
ўзнагарода прысуджаецца за вялікі ўклад у
развіццё сербскай культуры, спрыянне стасункам з Сербіяй у розных
краінах.
Адзін з за сна валь ні каў
фонду — Драгамір Карыч, ён
з'яўляецца ганаровым консулам Беларусі ў Сербіі. Доктар

філалагічных навук, прафесар
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Іван Аляксеевіч Чарота — прызнаны ва ўсім свеце даследчык сербскай культуры, перакладчык з сербскай на
рускую і беларускую мовы, як і
перакладчык з беларускай на
сербскую. Толькі сёлета пабачылі свет 13 кніг нашага суайчынніка. Адна з іх — анталогія
сучаснай беларускай паэзіі на
сербскай мове «З-пад буслінага крыла». Сярод лаўрэатаў
прэміі Фонду братоў Карыч,

кадраў на міжнародным узроўні, —
патлумачыў сваю думку начальнік
упраўлення вышэйшай адукацыі
Міністэрства адукацыі Сяргей РАМАНЮК.
Магчыма, у перспектыве ў Беларусі з'явяцца і такія новыя структуры,
як даследчы ўніверсітэт, прадпрымальніцкі ўніверсітэт і іншыя...

ХТО ТАКІ МАГІСТР?
Яшчэ адзін блок пытанняў тычыўся падрыхтоўкі на магістарскай ступені вышэйшай школы.
— Трэба дакладна вызначыць
статус выпускнікоў другой ступені
вышэйшай школы на рынку працы.
У кваліфікацыйных патрабаваннях
да пасад спецыялістаў і служачых
не ўлічваецца ступень магістра, а
размеркаванне магістраў адбываецца ў адпаведнасці з кваліфікацыяй, набытай імі на І ступені вышэйшай адукацыі, — патлумачыў
сутнасць праблемы Сяргей Раманюк. — Міністэрства працы і сацыяльнай абароны дало наймальнікам
права працаўладкоўваць выпускнікоў магістратуры на больш высокія
пасады без наяўнасці адпаведнага
стажу. Аднак праблема з працаўлад ка ван нем ма гіст раў, па сутнасці, усё роўна не вырашана: для

Якія яшчэ прапановы прагучалі на пасяджэнні рабочай групы:
— перагледзець падыходы да ацэньвання работ удзельнікаў цэнтралізаванага тэсціравання;
— удасканаліць мэтавую падрыхтоўку спецыялістаў;
— прывесці класіфікатар спецыяльнасцяў і кваліфікацый у адпаведнасць з патрэбамі галін эканомікі;
— адмовіцца ад дэталёвай рэгламентацыі адукацыйных праграм,
замацаваных у стандартах. Да 50% зместу адукацыйнай праграмы дазволіць вызначаць установе адукацыі;
— увесці для першай ступені вышэйшай адукацыі назву «бакалаўрыят» як найбольш распаўсюджаную і добра пазнавальную на міжнароднай
адукацыйнай прасторы;
— забяспечыць абавязковую ўнутраную (рэспубліканскую) і знешнюю
(міждзяржаўную) мабільнасць выкладчыкаў і студэнтаў;
— прыцягваць бізнес да падрыхтоўкі кадраў;
— замацаваць нормы фінансавання дзяржаўных устаноў вышэйшай
адукацыі з улікам нарматываў бюджэтнай забяспечанасці выдаткаў у
разліку на аднаго студэнта;
— запусціць пілотны праект па нарматыўным фінансаванні ўстаноў
вышэйшай адукацыі.

акрамя прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна і беларускага
даследчыка, — кінарэжысёры
Эмір Кустурыца, Мікіта Міхалкоў, мастак Саша Джафры,
пісьменнік Любамір Сімавіч,
Патрыярх Маскоўскі і Усяе
Русі Алексій ІІ. Застаецца дадаць, што ў Выдавецкім доме
«Звязда» рыхтуецца да друку
кніга «Беларусы пра Сербію/
Югаславію», укладанне якой
ажыццявіў Іван Чарота.
Мікола РАЎНАПОЛЬСКІ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Государственное производственное объединение «Минскстрой»
ДОВОД И Т Д О С В Е Д Е Н И Я ЗАИН Т ЕРЕС ОВА Н Н ЫХ ЛИЦ О ВНЕ СЕНИИ ИЗМЕНЕ НИЙ
В П Р О Е К Т Н У Ю Д Е К ЛАРА Ц ИЮ О С Т РОИТ ЕЛ Ь С Т ВЕ ЖИЛЫ Х ПОМЕ Щ Е НИЙ
объекта «Многоквартирные жилые дома №№ 11, 12 по генплану в квартале жилой застройки пр.
Дзержинского – ул. Алибегова – пр. Газеты «Правда». Жилой дом № 11 (по генплану) со встроенными
помещениями и подземной автостоянкой, опубликованную в газете «Звязда» 28 марта 2014 года:
Предполагаемый срок ввода жилого дома в эксплуатацию – декабрь 2014 года.
Генеральный директор
Н.В.Милошевский
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да 2030 года. Інакш можна нарабіць
памылак...
На думку віцэ-прэм'ера, прагноз
на падрыхтоўку кадраў павінен быць
у адным пакеце з паказчыкамі па
замацаванні кадраў. Бо калі пасля
адпрацоўкі па размеркаванні звальняюцца ад 60 да 80 працэнтаў маладых спецыялістаў, то як увогуле
можна пралічыць наперад патрэбу
ў кадрах?

гэтага павінны быць распрацаваны
кваліфікацыйныя харак тарыс тыкі
пасад служачых з дыферэнцыяцыяй па ўзроўнях адукацыі. Магістры
не запатрабаваны і незразумелыя
для працадаўцаў...
У Міністэрстве адукацыі лічаць,
што трэ ба сфар мі ра ваць но вую
канцэпцыю стыпендыяльнага забеспячэння студэнтаў і павысіць мінімальны сярэдні бал, а сродкі, што
вызваляцца, накіраваць на павелічэнне дыферэнцыяцыі мінімальнага
і максімальнага памеру стыпендыі.
Цяпер мінімальны сярэдні бал, які
дае права атрымліваць стыпендыю,
складае 5, а па профілях гуманітарнай і эканамічнай адукацыі — 6. Такія
балы немагчыма атрымаць хіба што
толькі поўнаму гультаю. Па сутнасці,
стыпендыя страціла сваё асноўнае
прызначэнне...

ДАКТАРЫ НАВУК
НА ВАГУ ЗОЛАТА
Катастрафічнай лічаць рэктары
і сітуацыю з прафесарска-выкладчыцкім саставам (ПВС). Паводле
статыстычных звестак у жніўні бягучага года сярэдняя заработная
плата ПВС была 5 млн 800 тысяч
рублёў, што складае толькі 90% ад
сярэдняга заробку па народнай гаспадарцы. Заработная плата старшага выкладчыка ВНУ пры стажы
работы ад 10 да 15 гадоў меншая за
заробак выхавальніка дашкольнай
установы з такім жа стажам і вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыяй
(3162,8 тыс. руб. супраць 4272,7 тыс.
руб.). Прафесарска-выкладчыцкі састаў імкліва старэе, і дактары навук у
ВНУ становяцца ўжо выключэннем.
Лепшыя ў аспірантуру не ідуць, таму і на выхадзе няма кандыдацкіх
дысертацый. А абарона доктарскіх
і ўвогуле становіцца рэдкай з'явай.
За 2013 год было абаронена ўсяго 39
доктарскіх дысертацый на ўсю краіну. Фактычна небяспечная рыса ўжо
перасягнута...
Надзея НІКАЛАЕВА.
Мінск — Баранавічы — Мінск.
Фота аўтара.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
«Восемьдесят второго тиража выигрышей по выигрышным вкладам
в белорусских рублях», состоявшегося 09 октября 2014 года в г. Минске.
Выигрыши выпали на следующие номера счетов по выигрышным вкладам во всех учреждениях
ОАО «АСБ Беларусбанк»:
Номера
счетов

Размер выигрыша в процентах
к средней сумме остатка вклада

Номера
счетов

Размер выигрыша в процентах
к средней сумме остатка вклада

А002
А052
А094
А138
А180
А224
А272
А292
А325
А399
А406
А451
А492

112 (Сто двенадцать)
112 (Сто двенадцать)
112 (Сто двенадцать)
112 (Сто двенадцать)
112 (Сто двенадцать)
225 (Двести двадцать пять)
112 (Сто двенадцать)
112 (Сто двенадцать)
900 (Девятьсот)
450 (Четыреста пятьдесят)
112 (Сто двенадцать)
450 (Четыреста пятьдесят)
112 (Сто двенадцать)

А536
А592
А638
А671
А699
А725
А781
А819
А854
А897
А949
А977
-

112 (Сто двенадцать)
112 (Сто двенадцать)
112 (Сто двенадцать)
112 (Сто двенадцать)
112 (Сто двенадцать)
112 (Сто двенадцать)
225 (Двести двадцать пять)
112 (Сто двенадцать)
112 (Сто двенадцать)
112 (Сто двенадцать)
112 (Сто двенадцать)
112 (Сто двенадцать)

В учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк», где число счетов более одной тысячи, во всех последующих
тысячах выиграли те же номера, что и в первой тысяче, т. е. за № № А002, А1002, А2002 и т. д.
Председатель комиссии:
Лариса Валентиновна Красинская

Главный бухгалтер финансового отдела
Минского районного исполнительного комитета

Ответственный секретарь:
Татьяна Александровна Ясинская

Заместитель директора департамента розничного бизнеса
ОАО «АСБ Беларусбанк»

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013, выданная Национальным банком Республики Беларусь.
УНП 100325912.

