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НАДЗЁННАЕ

21 мая 2022 г.

«НІДЗЕ ТАК, ЯК У БЕЛАРУСІ,
НЕ ЗАХАВАЛІСЯ ПІЯНЕРСКІЯ ТРАДЫЦЫІ»
Лідарамі нараджаюцца
У раз мо ве з пі я не ра мі Аляксандр
Лукашэнка расказаў: быць лідарам — гэта
мець аўтарытэт сярод пагодкаў, каб яны за
табой пайшлі. «Чалавек павінен нарадзіцца
са здольнасцямі лідара. Вы памятаеце маю
крылатую фразу: «Прэзідэнтамі не становяцца, а прэзідэнтамі нараджаюцца». Прэзідэнцкія якасці павінны закладвацца пры
нараджэнні. Калі іх у цябе няма, ты будзеш
Прэзідэнтам адукаваным, пісьменным, але не
будзеш лідарам», — падзяліўся ён. Аляксандр
Лукашэнка адзначыў, што, каб быць лідарам,
неабходна развіваць гэтыя якасці і працаваць
так, каб з'яўляцца прыкладам для іншых.
Дзеці запыталіся, якой была піянерская
арганізацыя ў дзяцінстве Прэзідэнта. Ён
асабліва адзначыў арганізаванасць і жаданне дапамагаць старэйшым у добраўпарадкаванні мясцовасцяў, высадцы дрэў.
Прэзідэнт параіў і сучасным піянерам паўдзельнічаць у высадцы дрэў, стварыць піянерскую алею дзесьці побач з Палацам
Незалежнасці ці на яго тэрыторыі.
«Я гатоў у гэтым удзельнічаць. Няхай
гэта будзе дзве паласы, калі ў Палацы Незалежнасці, — піянерская і камсамольская.
Я знайду месца, дзе вам высадзіць гэту
алею. Я прапанаваў, вы думайце», — параіў
Аляксандр Лукашэнка.

«Давайце паспрабуем!»
Закранулі ў размове тэму Вялікай Айчыннай вайны, а менавіта подзвігаў маладых
камсамольцаў. «Мы ведаем Зою Касмадзям'янскую, Мікалая Гастэлу і іншых герояў. Гэта на слыху, раскручаныя героі, а
ёсць вялікая колькасць, тысячы людзей таго
часу, які здзейснілі не меншыя подзвігі, чым
яны. Калі вы гэтых людзей «падыміце» —
гэта вельмі важна», — дадаў Прэзідэнт.
Піянерскі актыў працягнуў тэматыку гістарычнай памяці і запрасіў Аляксандра Лукашэнку
паўдзельнічаць ва Уроку памяці для школьнікаў і студэнтаў у якасці настаўніка. Ён згадзіўся і папрасіў міністра адукацыі падрыхтаваць
адмысловы, нефармальны план заняткаў, які
будзе цікавы маладым людзям. Правесці яго
мяркуецца 1 верасня ў Палацы Незалежнасці
ці ў музеі Вялікай Айчыннай вайны.
Піянеры папрасілі Прэзідэнта пасадзейнічаць у стварэнні маладзёжнай тэлевізійнай перадачы «Памяць сэрца», куды будуць
запрашаць нашчадкаў ветэранаў Вялікай
Айчыннай вайны.
«Давайце паспрабуем, пачнём з Друго га ка на ла», — зга дзіўся Аляксандр
Лукашэнка.
Па яго словах, гэта вельмі добрая ідэя,
калі дзеці «выцягваюць на экран дарослых»,
людзей, якія зачапілі сваім дзяцінствам вайну. «Чамусьці заўсёды толькі пра вайну кажам. Але і пасля вайны было нялёгка. Мінск
у руінах ляжаў, людзі гарбаціліся, аднаўлялі
яго як маглі. І іх неабходна паказваць. Яны
вельмі цікавыя людзі і цікава расказваюць.
У жыцці заўсёды шмат тых, хто здзяйсняў
подзвіг не толькі ў баі, але і на працоўным
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

фронце. Паспрабуйце зрабіць гэту перадачу.
Мяне папярэдзьце, я хачу паглядзець», —
падтрымаў ініцыятыву кіраўнік краіны.

«Толькі наперад!»
Дзеці папрасілі Прэзідэнта дапамагчы
стварыць ім сваю камп'ютарную праграму,
прысвечаную піянерыі Беларусі.
«Стварыць мы дапаможам, а наконт суправаджэння вы падумаеце самі. Можа,
кожны па 10 капеек скінецца, можа, вам
хопіць. Калі не хопіць — скажаце. Я — за,
каб у вас была такая пляцоўка», — пагадзіўся Аляксандр Лукашэнка.
Цікаваліся юныя беларусы з лідарскімі
задаткамі і міжнароднай палітыкай сваёй
краіны. Так, запыталі пра вытокі адносін
з Кітаем.
«Будучы дэпутатам парламента, я пабываў
у Кітаі (гэта было больш чым 30 гадоў таму) і
пазнаёміўся з краінай, як яны пачыналі развіццё. Вярнуўся ў Мінск і сказаў парламенту, што
будучыня за гэтай краінай, давайце будзем
вучыцца, як берагчы мінулае і глядзець у будучыню. Мяне крытыкавалі, асабліва мінчане, —
успомніў Аляксандр Лукашэнка. — Думалі ўсе,
што прыклад на Захадзе. А я прапанаваў вучыцца ў кітайцаў, бо за імі будучыня. Глядзіце,
прайшло 30 гадоў, я не памыліўся».
Па словах Прэзідэнта, Кітай становіцца сусветным лідарам, таму і сутыкнуўся з
ЗША, якія не хочуць, каб у свеце быў яшчэ
адзін моцны цэнтр.
«Амерыканцы за кошт гэтага лідарства
жывуць. Дзякуючы таму, што яны маюць
валюту, долар, яны моцныя і моцная іх эканоміка. Тут з'явіўся Кітай са сваім юанем,
са сваёй валютай, са сваім жаданнем быць
лідарам. Вы не ведаеце, наколькі кітайцы
любяць сваю краіну, наколькі яны адданыя,
гатовыя памерці за сваю краіну», — расказаў кіраўнік краіны пра кітайскі народ.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што галоўнае ў адносінах з кітайцамі — заваяваць
іх давер.
«Калі няма духоўнага, веры, будуць проста ветлівыя адносіны. Калі яны павераць —
будуць моцнымі сябрамі. Яны не любяць шумець, заяўляць, выказвацца. Яны ўсё робяць

спакойна. Старажытная, моцная цывілізацыя. Ніхто не сумняваецца, што за Кітаем —
будучыня», — падкрэсліў Прэзідэнт.
Адзін з піянераў запытаў у Прэзідэнта
пра яго дэвіз па жыцці. Аляксандр Лукашэнка заявіў: «Толькі наперад! Запомніце,
дзеці, вы гэта ўжо разумееце: ні ў якім разе нельга спыняцца. Жыццё вельмі хуткае,
бурлівае, кіпучае. Я і дарослым кажу: спыніўся — там за вамі такі натоўп, затопчуць ці
вы адстанеце. Толькі наперад! Кожны дзень
патроху, паціху, але толькі наперад. Ніколі
не спыняйцеся», — матываваў падлеткаў
Аляксандр Лукашэнка.

«Наша галава, мазгі —
галоўныя прылады працы»
Дзеці цікавіліся і будучымі кар'ернымі
перспектывамі для сябе. Напрыклад, запыталі, якія прафесіі будуць запатрабаваныя ў краіне. «Спецыялісты нам неабходныя ўсе, але, ведаеце, у нас няма карысных
выкапняў, за кошт якіх можна жыць: нафта,
газ, золата, металы. Мы гэта ўсё купляем.
А жыць за што? За кошт мазгоў. Таму наша
галава, мазгі — галоўныя прылады працы
ў Беларусі. Таму ўсе прафесіі добрыя, але
важныя прафесіі, якія даюць развіццё нацыі», — сказаў Прэзідэнт.
Успомніў ён пра дасягненні ў ІТ-сферы,
касмічныя праекты, біялагічны кірунак. «Самыя перадавыя кірункі, дзе без навукі не
абысціся, — гэтыя прафесіі больш запатрабаваныя, бо гэта дапаможа нам быць у
авангардзе, а не плесціся ў хвасце».
У памяць аб сустрэчы кіраўніку краіны
піянеры ўручылі падарунак — талісман арганізацыі, рысяня «Агеньчык», зробленага
ў тэхніцы сухога валяння з шэрсці.
«Памятайце, усё, што неабходна зрабіць
зараз, — у вашых руках, зрабіце. Вы найлепшыя з моладзі. Вы — будучыня нашай
краіны. Таму рабіце кожны дзень нешта
новае, імкніцеся рухацца наперад. Не спыняйцеся — наперад. Калі ёсць магчымасць
дапамагчы тым, хто адстае, дапамажыце.
Гэта ў жыцці вам залічыцца. Рабіце дабро,
і яно да вас вернецца», — даў наказ на развітанне Прэзідэнт юным беларусам.

 Каментарый у тэму
Алеся ЛІТВІНОВІЧ, член БРСМ, былы лідар піянерскай дружыны, удзельніца
сустрэчы з Прэзідэнтам: «Атрымала мноства ўражанняў ад размовы. Да гэтага часу
не верыцца, што гэта было ў рэальнасці: я змагла наведаць Палац Незалежнасці, мне
пашчасціла ўбачыць ужывую Прэзідэнта. Не чакала настолькі шчырага дыялогу, што
ўсё будзе проста, без пафасу, душэўна».
Арыяна ЛАНІНА, дэпутат Маладзёжнага парламента, Гродзенская вобласць:
«У пачатку я вельмі хвалявалася, але атмасфера была добрая, сяброўская, вясёлая.
Прэзідэнт расказваў пра сваё дзяцінства, юнацтва. Мы таксама дзяліліся сваімі марамі.
Гэта была вельмі пазнавальная сустрэча. Я кожнаму жадаю адчуць такія эмоцыі, сустрэцца з кіраўніком дзяржавы. Я вельмі ганаруся сабой. Нам Прэзідэнт сказаў, што
неабходна быць упэўненымі ў сабе і рухацца толькі наперад».
Андрэй ПРАТАСАЎ, старшыня абласной дзіцячай палаты піянерскай арганізацыі, горад Магілёў: «Сёння ў Палацы Незалежнасці я, як многія, упершыню. Можна
толькі захапляцца тым, што ўсё тут зроблена айчыннымі майстрамі з беларускіх матэрыялаў. Гэта яшчэ адна нагода ганарыцца сваёй краінай, нашымі людзьмі. Эмоцыі
немагчыма перадаць. Асабліва запамінальная размова з Прэзідэнтам. Ад кіраўніка
краіны ідзе дзівосная энергія. Я пачуў шмат парад ад яго. Напрыклад, не спыняцца ні
на крок, калі мы гэта зробім, нашу дарогу зоймуць іншыя. Галоўны пасыл сённяшняй
сустрэчы — рухацца толькі наперад».

«Тое, што робіць завод грамадзянскай авіяцыі,
заслугоўвае самай высокай пахвалы»
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Спікеру верхняй палаты парламента
прадэманстравалі сучасныя цэхі прадпрыемства, якое ў 2018 годзе было перанесена з цэнтра сталіцы за яе межы. Наталля
Качанава, у сваю чаргу, пацікавілася, ці
дастаткова завод мае заказаў.
— Адметна, што гэта прадпрыемства з
даўняй гісторыяй, і разам з тым у 2018 годзе яно літаральна пабудавана нанова і
сёння працуе дастаткова паспяхова. Гэта
экспартаарыентаванае прадпрыемства,
якое мае заказчыкаў з шэрагу краін свету. Вельмі важна, што сёння ў няпростых
умовах тут дастатковыя аб'ёмы работ, прапрацаваныя кантракты на 2023, 2024 гады, — сказала Наталля Качанава.
Звярнула ўвагу спікер і на работу сумежных галін і прадпрыемстваў па імпартазамяшчэнні, якая мусіць весціся больш актыўна.

Партнёрства

— Ёсць пытанні, якія варта адрасаваць
сумежным прадпрыемствам, яны павінны
больш шчыльна працаваць у адпаведнасці
з даручэннем Прэзідэнта па імпартазамяшчэнні. Магчыма, варта было б распрацоўваць фарбы, якія можна выкарыстоўваць
пры рамонце і абслугоўванні самалётаў.
Увогуле, варта паглядзець, што можна
зрабіць, каб у нас быў больш поўны цыкл
рамонту і абслугоўвання самалётаў. Але
сёння тое, што робіць завод грамадзянскай авіяцыі, заслугоўвае самай высокай
пахвалы. Пра гэта кажуць і самі заказчыкі,
якія дзякуюць за якасную работу.
Адзначыла Наталля Качанава і неабходнасць завяршэння будаўніцтва фарбавальнага цэха. Увядзенне ў эксплуатацыю гэтага аб'екта дазволіць істотна павялічыць
аб'ёмы работ.
— Абавязкова гэтыя пытанні мы абмяркуем ва ўрадзе, звернем асаблівую ўвагу

Не толькі бізнес

Новую старонку ў гісторыі пабрацімства Гомельшчыны і Браншчыны адкрыў першы рэгіянальны
бізнес-форум «Гомель —
Бранск». Маштабнае мерапрыемства адразу ж па
праве было названа адной
са знакавых падзей у развіцці інтэграцыі Саюзнай
дзяржавы.
Бізнес-форум «Гомель —
Бранск» закліканы не толькі
паглыбіць вытворчыя кааперацыйныя сувязі, узмацніць эканоміку тэрыторый, пашырыць
тавараабарот, але і паспрыяць
развіццю супрацоўніцтва ў гуманітарных сферах, дапамагчы
жыхарам прыгранічных абласцей Беларусі і Расіі бліжэй пазнаёміцца з патэнцыялам рэгіёнаў.
Стар шы ня Го мель ска га
аблвыканкама Іван КРУПКО
на адкрыцці першага рэгіянальнага бізнес-форуму «Гомель —
Бранск» выказаў упэўненасць,
што мерапрыемства абавязко ва ста не тра ды цый ным,
багатым на ўзаемавыгадныя
інвестыцыйныя праекты і доўгатэрміновыя кантракты, творчыя ідэі.
— Мы разам зробім яго адной з самых чаканых падзей
года для жыхароў нашых абласцей. І па-іншаму прос та не
можа быць, бо пра вя дзен не
гэ та га фо ру му — па трэ ба ў
зносінах, у далейшай інтэгра-

цыі, узаемавыгадным супрацоў ніц тве, — упэў не ны Іван
Крупко.
Паводле яго слоў, Бранскі
рэгіён — даўні надзейны сябар
і стабільны эканамічны партнёр Гомельшчыны, а патэнцыял для развіцця двухбаковага
партнёрства цяжка пераацаніць.
— Сапраўднае сяброўства
паміж двума нашымі рэгіёнамі,
якое дакументальна замацавана амаль чвэрць стагоддзя таму, сёння напаўняецца новымі
кропкавымі кантактамі, — дадаў стар шыня Гомель ска га
аблвыканкама і нагадаў, што
толькі за апошні час падпісаны
пагадненні паміж упраўленнем
спорту і турызму Гомельшчыны
і дэпартаментам фізічнай куль-

Трымаць руку на пульсе
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Так было, напрыклад, са спецыяльнасцю «Праектаванне і эксплуатацыя
атамных электрычных станцый». Мы
забяспечваем спецыялістамі не толькі
БелАЭС, але і атамнагляд, і сферу экалогіі. Нашы выпускнікі працуюць ужо і
на пульце атамнай станцыі, а іх заробкі
ў гэтай сферы смела могуць канкурыраваць са сферай ІТ. Цяпер працуем у
галіне беспілотнага транспарту.
Дарэчы, сёлета БНТУ аб'явіў набор на спецыяльнасць «Эканоміка і
арганізацыя вытворчасці» па кірунку
«Лічбавыя тэхналогіі на прамысловым прадпрыемстве» — гэта так званая індустрыя 4.0. Студэнты будуць
атрымліваць эканамічныя, праектныя,
вытворча-тэхналагічныя, інфармацыйна-аналітычныя і іншыя навыкі,
неабходныя для стварэння разумнай
прамысловай вытворчасці, развіцця
спадарожных лічбавых паслуг і пераходу прамысловага прадпрыемства
да лічбавых бізнес-мадэляў.
Зразумела, што спецыяліс та за
адзін дзень падрыхтаваць немагчыма, таму ўсё плануецца стратэгічна.
Напрыклад, сёння шмат увагі ўдзяляецца клопату аб навакольным асяроддзі і рэсурсазберажэнні. «Зялёныя
стандарты» актыўна ўкараняюцца ў
будаўніцтве і іншых галінах, вызначаны цэлы комплекс альтэрнатыўных
крыніц. У планах БНТУ на найбліжэйшыя гады — распачаць падрыхтоўку
сіці-менеджараў і ўрбанолагаў. Веды
такіх спецыялістаў спатрэбяцца ў розных сферах: горадабудаўніцтве, архітэктуры, лагістыцы, экалогіі...

АРЫЕНЦІРЫ
ДЛЯ МОЛАДЗІ
Не сакрэт, што моладзь часта выбірае спецыяльнасць, арыентуючыся
на моду і кідкую назву, а не на перспектывы будучага працаўладкавання.
У БНТУ дзейнічае 16 факультэтаў па
розных напрамках: энергетыка, машынабудаванне, аўтамабіле- і трактарабудаванне, будаўніцтва, архітэктура. Плюс ваенна-тэхнічны факультэт.
Рыхтуюцца кадры па 85 спецыяльнасцях. Як жа абітурыенту ў іх разабрацца? Для БНТУ праблема апош-

будуць запатрабаваныя на прадпрыемствах станкабудавання, прыборабудавання, бытавой тэхнікі, электра тэх ніч най і ра дыё элект рон най
прамысловасці, вылічальнай тэхнікі,
транс парт на га ма шы на буда ван ня
і лёгкай прамысловасці. Іх чакаюць
заняткі па асновах вэб-дызайну, распрацоўцы кампазіцый у прамысловым
дызайне, засваенне спецыялізаваных
праграмных прадуктаў для мадэлявання і візуалізацыі.

УНІВЕРСІТЭТ 3.0

няга дня падачы дакументаў стаіць
асабліва востра: маладыя людзі часта
выбіраюць спецыяльнасць, зыходзячы з балаў у сваіх сертыфікатах, і да
апошняга спрабуюць пралічыць шанцы на паступленне.
У прыёмнай камісіі БНТУ раяць
арыентавацца ўсё ж такі не на кідкую
назву, а вывучаць кампетэнцыі, якія
атрымліваюць тыя, хто там навучаецца. Напрыклад, вядучыя будаўнічыя
прадпрыемствы краіны маюць вострую
патрэбу ў інжынерах, якія дасканала ведаюць інавацыйнае абсталяванне, што
прымяняецца ва ўсім шматпрофільным
будаўнічым комплексе. Менавіта таму ў
БНТУ летась адкрылася спецыяльнасць
«Інавацыйная тэхніка для будаўнічага комплексу». Падрыхтоўка ў рамках
спецыяльнасці праводзіцца па трох
спецыялізацыях: «Інавацыйная тэхніка
для будаўніцтва і эксплуатацыі аўтамабільных дарог», «Ліфты, эскалатары,
травалатары і пад'ёмна-транспартныя
машыны» і «Інавацыйнае абсталяванне
для атрымання прадуктаў з адпрацаваных будаўнічых канструкцый». Будучыя інжынеры атрымаюць навыкі аўтаматызаванага праектавання дэталяў,
агрэгатаў і машын, а таксама будуць
ведаць усё аб інавацыйным абсталяванні будаўнічага комплексу. Выпускнікі
спецыяльнасці змогуць працаваць на
машынабудаўнічых прадпрыемствах,
якія выпускаюць пад'ёмна-транспартныя, будаўнічыя і дарожныя машыны,
у буйных гандлёвых цэнтрах, метро, на
вакзалах, у Нацыянальным аэрапорце

ў якасці інжынераў па эксплуатацыі грузапад'ёмных механізмаў, ліфтаў, эскалатараў і на іншых аб'ектах.
Яшчэ адна новая цікавая спецыяльнасць, якая адкрылася летась, — «Прамысловы дызайн» — з двума кірункамі:
дызайн транспартных сродкаў і дызайн
прамысловага абсталявання. Студэнтаў чакае паглыбленая падрыхтоўка ў
галіне дызайн-праектавання транспартных сродкаў і вытворчага абсталявання. У працэсе падрыхтоўкі інжынерных
кадраў увага будзе ўдзяляцца метадам
і сродкам мастацкага канструявання,
кампазіцыі, каларыстыкі, макетавання
і трохмернага мадэлявання знешняй
будовы, а таксама інтэр'еру кабін, працоўнага месца аператара і пасажырскага салона транспартных сродкаў.
Падрыхтоўка інжынераў-дызайнераў
будзе ажыццяўляцца для розных тэхнічных напрамкаў, звязаных з даследаваннем, праектаваннем і вытворчасцю
аўтатрактарнай, будаўніча-дарожнай
тэхнікі, сродкаў гарадскога транспарту,
у тым ліку электрычнага і аўтаномнага, а таксама для навукова-даследчых,
праектных арганізацый і дызайнерскіх
бюро. Выпускнікі спецыяльнасці змогуць працаўладкавацца на вядучыя
прадпрыемствы ў галіне машынабудавання, сярод якіх ААТ «Мінскі завод
колавых цягачоў», Аб'яднаны інстытут
машынабудавання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, ААТ «Мінскі трактарны завод» і іншыя.
Выпускнікі кірунку «Прамысловы
дызайн вытворчага абсталявання»

ўсіх зацікаўленых. Варта завяршыць гэту
работу.
Як адзначыў выконваючы абавязкі генеральнага дырэктара Мінскага завода
грамадзянскай авіяцыі № 407 Уладзімір
ПЕКАРСКІ, прадпрыемства працуе на перспектыву. У хуткім часе тут будзе асвоены
рамонт новага віду паветраных суднаў. Гэта
расійскі сярэднемагістральны вузкафюзеляжны пасажырскі самалёт МС-21.
— У цяперашні час актыўна працуем з
распрацоўшчыкам гэтых самалётаў, праводзім навучанне. З мая накіравалі на перападрыхтоўку дзве групы з 24 спецыялістаў.
У канцы верасня — пачатку кастрычніка выходзім на сертыфікацыю. У кастрычніку ў нас
з'явіцца першы самалёт Sukhоі Suреrjеt. Гэта
сучасны новы самалёт, іх выпушчана больш
за 200, яны эксплуатуюцца ў «Аэрафлоце»,
авіякампаніі «Расія». Гэта добрая перспектыва для нашага калектыву.
Алена КРАВЕЦ.

— Наш спецыяліст выйдзе на рынак працы праз чатыры-пяць гадоў. І
ніхто ні ведае, што будзе ў эканоміцы
ў гэты час, — разважае Георгій Вяршына. — Нам могуць сказаць, што
мы рыхтуем спецыялістаў учарашняга
дня. Таму пры падрыхтоўцы, незалежна ад спецыяльнасці, павінна забяспечвацца некалькі важных умоў. Веданне лічбавых тэхналогій — аснова.
Таксама выпускнік павінен разумець,
як ствараюцца новыя матэрыялы.
Трэцяе — валоданне элементамі дызайну (прамысловага, архітэктурнага,
вэб-дызайну) і англійскай мовай. Гэта
дае магчымасць працаваць у любым
пункце свету і быць універсальным
спецыялістам.
Да таго ж у сучасным свеце адных
толькі ведаў тэхнічнага характару недастаткова. Трэба ўмець яшчэ прасунуць свой прадукт (распрацоўку),
прадаць яго і атрымаць прыбытак.
Канцэпцыя «Універсітэта 3.0», якая
рэалізоўваецца ў Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце, —
спалучэнне адукацыі, навукі і інавацыйнага прадпрымальніцтва, што непарыўна звязаны паміж сабой. Такія
навыкі ў БНТУ развіваюць з дапамогай тэхнапарка «Палітэхнік». Гэта тая
структура, якая акумулюе інавацыйны
патэнцыял і дазваляе, падтрымліваючы стартапы, даваць і развіваць вострадэфіцытныя навыкі.
Першы прарэк тар БНТУ лічыць
мэтавае навучанне найлепшай формай падрыхтоўкі спецыяліста: «Сваю
кар'еру значна прасцей пабудаваць
на адным прадпрыемстве. Абітурыенту, які свядома заключае дагавор на
мэтавую падрыхтоўку, гарантавана і
працаўладкаванне пасля заканчэння

туры Бранскай вобласці, паміж
сярэднімі адукацыйнымі і дзіцячымі футбольнымі школамі двух
рэгіёнаў.
— Для дэталёвага абмеркавання якраз і падыходзіць такая пляцоўка, як гэты форум.
Выпрацоўваем стратэгію, вызначаем праек ты, магчымых
выканаўцаў і на працягу года
рэалізуем намечанае. Форум жа
стане генератарам ідэй, стартам да рэалізацыі адобраных
праектаў і трыбунай для справаздачы, зробленай за год у інтарэсах развіцця і працвітання
дзвюх абласцей, — прапанаваў
Іван Крупко.
Губернатар Бранскай вобласці Аляксандр БАГАМАЗ
адзначыў, што ў тавараабароце
расійскага рэгіёна з беларускімі

партнёрамі — трэць за Гомельскай вобласцю.
— Браншчына ўваходзіць у
дзясятку рэгіёнаў Расіі па тавараабароце з Беларуссю, — дадаў Аляксандр Багамаз.
Губернатар выказаў упэўненасць: ціск, які цяпер аказваецца на Расію і Беларусь, адкрывае і новыя гарызонты.
— Любы крызіс для слабага — гэта праблема, для моцнага — атрыманне новых рынкаў збыту, новых магчымасцяў
для выпуску прадукцыі, — падзя ліўся кі раў нік ра сій ска га
рэгіёна.
Першы рэгіянальны бізнесфорум «Гомель — Бранск»
аб'яднаў больш як 100 удзельнікаў — прадстаўнікоў улады,
прадпрыемстваў і гандлёва-прамысловых палат. Іх увазе будзе
прадстаўлена больш за 300 інвестыцыйных пляцовак для арганізацыі бізнесу — як аб'екты нерухомасці, так і асобныя зямельныя ўчасткі з падрыхтаванай
інфраструктурай. Праявілі ініцыятыву ўзяць удзел у рэгіянальным
бізнес-форуме на Гомельшчыне
больш чым 20 кампаній Бранскай
вобласці. Сваю прадукцыю для іх
прадставяць каля двух дзясяткаў
прадпрыемстваў паўднёва-ўсходняга рэгіёна Беларусі. Арганізаваны выставы-прэзентацыі прадстаўнікоў будаўнічай галіны, лёгкай і харчовай прамысловасці.
Наталля КАПРЫЛЕНКА.
Фота БелТА.

Будзь у курсе!
навучання, і падтрымка. Цяпер некаторыя прадпрыемствы вельмі ў гэтым
зацікаўлены, напрыклад, Мінскі аўтамабільны завод. Работадаўцы не
проста зацікаўлены ў кадрах, а гатовы аказваць дапамогу ў падрыхтоўцы
спецыяліста. А калі малады чалавек
прыйдзе на прадпрыемства, скажам,
у аддзел галоўнага канструктара або
тэхнолага, ён ужо будзе спецыялістам
з перспектывай».
Усяго БНТУ сёлета плануе прыняць
на першы курс 4365 абітурыентаў плюс
101 чалавек на ваенна-тэхнічны факультэт. «Лічбы набору на бюджэт засталіся практычна на ранейшым узроўні: мы набіраем толькі на 11 чалавек
менш, чым летась, — заўважыў Георгій
Вяршына. — А на пазабюджэтнай форме набор зменшыўся на 70 чалавек.
На мэтавую падрыхтоўку плануем прыняць 42 абітурыенты. Інфармацыя пра
тое, што заключаць дагаворы на мэтавую падрыхтоўку цяпер могуць усе
прадпрыемствы, незалежна ад месца
іх знаходжання, у тым ліку і ў буйных гарадах, з'явілася крыху са спазненнем.
Таму, мяркую, наймальнікі не паспелі
сарыентавацца. Спадзяёмся, што ў наступным годзе лічбы мэтавага набору
будуць ужо іншыя».
Таксама Георгій Вяршына паведаміў, што ў Беларусі зараз распрацоўваюцца навучальныя праграмы для
профільных класаў інжынернай накіраванасці. «Спадзяёмся, да 1 верасня кожны факультэт БНТУ будзе мець
свой профільны клас у адной з гімназій
Мінска, Баранавіч і іншых гарадоў Беларусі. А далей усё будзе залежаць
ад цікавасці з боку навучэнцаў школ.
Калі нашы профільныя класы будуць
карыстацца папулярнасцю і іх колькасць будзе расці, тады мы выйдзем
з прапановай у Міністэрства адукацыі
аб увядзенні ў правілы прыёму пэўных
ільгот для гэтай катэгорыі абітурыентаў. Такія льготы ёсць, напрыклад, у
выпускнікоў педагагічных, сельскагаспадарчых, спартыўна-педагагічных і
ваенна-патрыятычных класаў. Мяркуем, што аналагічны парадак прыёму
можа распаўсюдзіцца і на будучых інжынераў, калі яны будуць здзяйсняць
свой выбар усвядомлена».
Надзея НІКАЛАЕВА,
фота аўтара.

ГРАФІК
ПРЫЁМНЫХ КАМІСІЙ
Пастановай Міністэрства адукацыі зацверджаны тэрміны
правядзення ў 2022 годзе ўступнай кампаніі ў вышэйшых
навучальных установах
Прыём дакументаў распачнецца сёлета 18 ліпеня. З 18 да
24 ліпеня вызначыцца з выбарам спецыяльнасці павінны ўсе
абітурыенты, якія прэтэндуюць на бюджэтныя месцы, а таксама
абітурыенты, якія паступаюць на платную форму навучання на
спецыяльнасці, дзе прадугледжаны ўступныя іспыты.
Для некаторых катэгорый абітурыентаў тэрміны падачы дакументаў
іншыя. Так, з 18 да 26 ліпеня будуць прымаць дакументы ад тых, хто
паступае на спецыяльнасці сельскагаспадарчага профілю на дзённае
аддзяленне (бюджэтную форму), у Ваенную акадэмію, Інстытут пагранічнай службы, а таксама на ваенныя факультэты (на бюджэт).
А з 15 лістапада да 5 снежня — ад тых, хто паступае на завочную
форму атрымання адукацыі ва ўстановы дадзенага профілю.
Усяго чатыры дні (з 18 да 22 ліпеня) адведзена на прыём дакументаў ад выпускнікоў профільных педагагічных, спартыўна-педагагічных
і аграрных класаў, якія паступаюць без здачы экзаменаў па сумоўі на
педагагічныя спецыяльнасці, напрамак «Фізічная культура і спорт» і
спецыяльнасці сельскагаспадарчага профілю.
Ад абітурыентаў, якія паступаюць на платнай аснове, але не здаюць
уступныя экзамены ў ВНУ, дакументы будуць прымацца:
• з 18 ліпеня да 3 жніўня — у Акадэміі МУС, Магілёўскім інстытуце
МУС, Універсітэце грамадзянскай абароны МНС;
• з 18 ліпеня да 9 жніўня — на дзённую форму атрымання адукацыі
па сельскагаспадарчых спецыяльнасцях (з 15 лістапада да 5 снежня —
на завочную форму па дадзеным профілі);
• з 18 ліпеня да 8 жніўня — ва ўсіх іншых установах вышэйшай
адукацыі.
Унутраныя ўступныя іспыты ў ВНУ па асобных спецыяльнасцях (спартыўныя, творчыя, інтэграваныя) пройдуць з 25 ліпеня да 2 жніўня.
У Акадэміі МУС, Універсітэце грамадзянскай абароны МНС, Ваеннай
акадэміі, на ваенных факультэтах ВНУ ўнутраныя выпрабаванні пройдуць з 25 да 27 ліпеня. На ваенным факультэце Гродзенскага ўніверсітэта — 27—28 ліпеня. З 29 ліпеня да 4 жніўня будуць здаваць экзамены
абітурыенты, якія паступаюць на сельскагаспадарчыя спецыяльнасці
на дзённую форму і з 6 да 15 снежня — на завочную.
Тэрміны залічэння абітурыентаў на месцы, устаноўленыя кантрольнымі лічбамі прыёму для атрымання вышэйшай адукацыі за кошт сродкаў бюджэту:
* да 29 ліпеня — у Ваеннай акадэміі Рэспублікі Беларусь, Інстытуце
пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь, Універсітэце грамадзянскай
абароны МНС, на ваенных факультэтах ВНУ;
* да 4 жніўня — у іншых дзяржаўных ВНУ;
* да 20 снежня — на завочную форму атрымання адукацыі ў ВНУ
сельскагаспадарчага профілю.
На платную форму навучання тэрміны залічэння абітурыентаў ва ўсіх
ВНУ — да 10 жніўня, толькі на завочную форму атрымання адукацыі ў
ВНУ сельскагаспадарчага профілю — да 20 снежня.
Надзея НІКАЛАЕВА.

