
13 ліпеня 2019 г. СЁННЯ 3
Жні во-2019

На Мін шчы не стар та ва ла 
ўбор ка збож жа вых

На Мін шчы не па ча ло ся жні во. У пры ват нас ці, на 

11 лі пе ня азі мы рапс убра ны на пло шчы больш за 

40 % ад агуль на га аб' ёму. Па сту по ва ра ё ны, пе ра важ-

на паў днё выя, пры сту па юць да ўбор кі збож жа вых 

куль тур, у асноў ным азі ма га яч ме ню.

— На ўбор цы збож жа вых і зер не ба бо вых бу дзе за дзей-

ні ча на 1988 кам бай наў. Гэ та га да стат ко ва, каб пра вес ці 

ра бо ты ў аг ра тэх ніч ныя тэр мі ны. На груз ка на адзін ку тэх-

ні кі скла дзе 255 гек та раў, — рас ка заў стар шы ня Ка мі тэ та 

па сель скай гас па дар цы і хар ча ван ні Мі набл вы кан ка ма 

Сяр гей ЛЯЎ КО ВІЧ. — Фак тыч на на 11 лі пе ня га тоў насць 

збож жа ўбо рач ных кам бай наў скла дае 96 %, зер не су шыль-

ных комп лек саў — пры клад на 98 %. Але ёсць і праб ле мы: 

пят нац цаць сель гас ар га ні за цый вы клі ка юць пэў ную за кла-

по ча насць. У ад ных га тоў насць ка ля 80 %, у ін шых — кры ху 

больш за 60 %. Іх ня мно га, і яны ў цэ лым не сыг ра юць не-

га тыў най ро лі па воб лас ці. Ра зам з тым шчыль на пра цу ем 

з імі па вы праў лен ні ста но ві шча. Уся го ж на Мін шчы не ня-

спраў ныя 72 збож жа ўбо рач ныя кам бай ны ў 64 гас па дар ках. 

Я ду маю, праз дзень-дру гі сі ту а цыя зме ніц ца. Мы тры ма ем 

яе на кант ро лі. У Мін скай воб лас ці 85 % кам бай наў ай чын най 

вы твор час ці, та му праб лем з за па сны мі част ка мі ня ма.

Між ін шым, у цэнт раль ным рэ гі ё не пла на мер на вы ра-

ша ец ца пы тан не аб па паў нен ні пар ка збож жа ўбо рач ных 

кам бай наў. Ле тась на бы лі сто адзі нак, сё ле та — ва сям нац-

цаць. У на ступ ным го дзе пла ну ец ца да лей шае тэх ніч нае 

аб наў лен не, та му што амаль па ло ва кам бай наў вы ка рыс-

тоў ва ец ца больш за дзе сяць га доў і толь кі 10 % слу жыць 

менш пя ці... Вя до ма, гэ та ўплы вае на тэм пы ўбор кі. Але пры 

дбай ных ад каз ных ад но сі нах і ста рая тэх ні ка дае вы ні кі. На-

прык лад, са мы са ста рэ лы кам бай на вы парк у Дзяр жын скім 

і Ня свіж скім ра ё нах, але яны тра ды цый на ад ны з пер шых 

вы хо дзяць у по ле.

У цэ лым Мін шчы на за бяс пе ча ная на час жні ва кад ра мі, 

сель гас ма шы на мі. Тым не менш пла ну ец ца пры цяг нуць з 

ар га ні за цый воб лас ці 305 адзі нак тэх ні кі і 423 спе цы я ліс таў 

роз най ква лі фі ка цыі. Не за ста нец ца ўба ку ад спра вы дзяр-

жаў най важ нас ці і ста лі ца, якая на кі руе на ні ву Мін шчы ны 

177 адзі нак тэх ні кі, 152 ча ла ве кі. Гас па дар кі, ра ё ны, якія 

пер шы мі за кон чаць жні во, бу дуць да па ма гаць су се дзям. 

Як свед чыць во пыт мі ну лых га доў, та кая прак ты ка дае 

ста ноў чыя вы ні кі.

— Ма са вая ўбор ка збож жа вых і зер не ба бо вых за ле жыць 

ад умоў на двор'я. Па куль яны не спры яль ныя, — ад зна чыў 

Сяр гей Ляў ко віч. — У па чат ку чэр ве ня іш лі моц ныя ліў ні, быў 

шква ліс ты ве цер, што паў плы ва ла на стан куль тур: 30 % іх 

па лег ла — ка ля 170 гек та раў. — Гэ та ство рыць пэў ныя праб-

ле мы і ў пер шую чар гу ада б'ец ца на тэм пах жні ва. Каб убраць 

па лег лі цу мак сі маль на без страт, пры кла дзём усе на ма ган ні. 

Ня хай бу дзе ма руд ней, але больш якас на. У цэ лым жа мяр ку-

ем са браць ура джай не ні жэй ле таш ня га ўзроў ню.

Са мае га лоў нае, на дум ку стар шы ні ка мі тэ та, — пра-

віль на, па-гас па дар ску вы ка рыс таць да ры ні вы. У пер шую 

чар гу трэ ба вы ка наць дзяр жаў ны за каз у па ме ры 200 ты сяч 

тон збож жа, раз лі чыц ца з па стаў шчы ка мі за та вар ныя і ма-

тэ ры яль ныя каш тоў нас ці. Ні ў якім ра зе нель га да пус каць 

про даж гас па дар ка мі зер ня на шко ду жы вё ла га доў лі.

— На жаль, мы ма ем гор кі во пыт, ка лі ў нас бы ло не-

да стат ко ва кар моў, што ўплы вае на вы ні кі ра бо ты ў гэ тай 

га лі не. Та му за да ча кож на га кі раў ні ка — за бяс пе чыць па-

га лоўе фу раж ным збож жам, каб мець ста біль ную эка на-

міч ную сі ту а цыю на пра ця гу ўся го го да да но ва га ўра джаю. 

Акра мя та го, не аб ход на за бяс пе чыць кож ную сель гас ар га-

ні за цыю тан ным бял ком на перс пек ты ву. У гэ тым кі рун ку 

вы пра ца ва ны пэў ныя па ды хо ды як на ўзроў ні воб лас ці, так 

і ра ё наў, — пад крэс ліў Сяр гей Ляў ко віч.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

З 1 ве рас ня бе ла рус кія дзе вя-

ці клас ні кі змо гуць вы ву чаць 

асоб ныя прад ме ты на па вы ша-

ным уз роў ні. Ра ней та кая маг чы-

масць бы ла толь кі ў на ву чэн цаў 

8, 10 і 11 кла саў.

У ты па вых ву чэб ных пла нах агуль най 

ся рэд няй аду ка цыі на 2019/2020 на ву-

чаль ны год змя ні ла ся коль касць га дзін 

на вы ву чэн не асоб ных ву чэб ных прад-

ме таў у 9 кла се. Як тлу ма чаць у га лоў-

ным аду ка цый ным ве дам стве, аб ноў ле-

ныя на ву чаль ныя пра гра мы ўка ра ня юц-

ца ў аду ка цый ны пра цэс па этап на па чы-

на ю чы з 2015/2016 на ву чаль на га го да. 

У 2019/2020 на ву чаль ным го дзе па но-

вых пра гра мах бу дуць ву чыц ца дзе вя ці-

клас ні кі, та кім чы нам аб наў лен не змес-

ту аду ка цыі на І і ІІ сту пе нях (з 1-га па 

9 клас) за вер шыц ца.

Усе но ва ўвя дзен ні за клі ка ны спрас-

ціць змест аду ка цыі і пры вес ці яго ў ад-

па вед насць з уз рос та вы мі па зна валь-

ны мі маг чы мас ця мі школь ні каў.

На ву чаль ныя пра гра мы для дзе вя-

ці клас ні каў зве да лі прак тыч на тыя ж 

зме ны, што і пра гра мы для 5—8 кла-

саў. Па-пер шае, ад бы ло ся пе ра раз-

мер ка ван не ву чэб на га ма тэ ры я лу. 

Част ка най больш скла да на га (па фі-

зі цы, хі міі) пе ра не се на ў 10 і 11 кла сы. 

Быў вы клю ча ны най больш скла да ны 

ву чэб ны ма тэ ры ял, які не мае прак-

тыч най знач нас ці для вы пуск ні коў 

дзя вя та га кла са, ска ро ча ны пе ра лік 

аба вяз ко вых для за сва ен ня па няц-

цяў. Рэа лі за ва ныя між прад мет ныя 

су вя зі, каб, на прык лад, пры вы ву чэн-

ні фі зі кі школь ні кі маг лі аба пі рац ца 

на ве ды па ма тэ ма ты цы. Па вя лі ча ны 

час, які вы дзя ля ец ца на паў та рэн не і 

за ма ца ван не вы ву ча на га ма тэ ры я лу і 

ра шэн не за дач па ма тэ ма ты цы.

Ра зам з тым у 9 клас з 10-га бы-

ло пе ра не се на вы ву чэн не геа гра фіі 

Бе ла ру сі. Асоб ныя тэ мы па фі зі цы, 

на ад ва рот, пе ра нес лі ў 9 клас з 7-га. 

На прык лад, па фі зі цы з пра гра мы для 

7 кла са ў пра гра му для 9-га пе ра не-

се ны прос тыя ме ха ніз мы, за кон Ар-

хі ме да, а так са ма не ка то рыя ла ба ра-

тор ныя ра бо ты. У пер шым паў год дзі 

вы ву чэн ню фі зі кі пры свя ча юц ца тры 

га дзі ны ў ты дзень.

А вось вы ву чэн не прад ме та «Чар-

чэн не» бы ло вы ра ша на пе ра нес ці ў 

10 клас (ён бу дзе вы ву чац ца ў дзя-

ся тым кла се па чы на ю чы з 2020/2021 

на ву чаль на га го да).

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Клас ныя на ві ны

ЗА МЕСТ «ЧАР ЧЭН НЯ» — «ГЕА ГРА ФІЯ БЕ ЛА РУ СІ»

ЯК РА ТА ВА ЛІ КА ЧА НЯТ
У Мін ску ра бот ні кі МНС вы ра та ва лі ка ча нят з ліў не-

вай ка на лі за цыі, па ве дам ляе сайт га рад ско га ўпраў-

лен ня МНС.

Учо ра ў 8.05 на ну мар 101 ад пра хо жых па сту пі ла па ве-

дам лен не, што на пра спек це Пе ра мож цаў ка ля гас ці ні цы 

«Юбі лей ная» па трэб ная да па мо га ка ча ня там. Не каль кі ка-

ча нят пра ва лі лі ся ў люк даж джа вой ка на лі за цыі і са ма стой-

на вы брац ца не маг лі. Ра та валь ні кі да ста лі сем пту ша нят 

з ліў нёў кі і паз ней вы пус ці лі да ма ці, якая ўвесь гэ ты час 

ча ка ла іх не па да лё ку.

Кошт шэн ген скіх віз для гра ма дзян Бе ла ру сі мо жа вы рас-

ці з 60 да 80 еў ра з 2 лю та га 2020 го да. Та кую ін фар ма цыю 

па цвер дзі лі ў прад стаў ніц тве ЕС у Бе ла ру сі.

Акра мя та го, кошт віз для дзя цей ва ўзрос це ад шас ці да 

два нац ца ці га доў ста не 40 еў ра, та ды як за раз гэ ты збор 

скла дае 35 еў ра.

Ра зам з тым зме ны ў ві за вых пра ві лах ма юць і шэ раг 

плю соў для па да рож ні каў, асаб лі ва тых, хто час та на вед-

вае кра і ны, якія ўва хо дзяць у Шэн ген скую да мо ву. У іх лі ку 

з'я віц ца маг чы масць па да ваць за яў ку на атры ман не ві зы 

за паў го да да да ты пла на ва най па езд кі за мест ця пе раш ніх 

трох ме ся цаў.

Акра мя та го, з'яў ля юц ца вы раз ныя кры тэ рыі для атры ман ня 

шмат ра зо вых віз мак сі маль най пра цяг лас цю да 5 га доў. Ска-

рыс тац ца та кой маг чы мас цю змо гуць тыя, хто не ад на ра зо ва 

атрым лі ваў ві зы на мен шы тэр мін і за кон на іх вы ка рыс таў.

Ад нак гра ма дзян Бе ла ру сі змя нен ні ў част цы кош ту віз 

мо гуць і не за кра нуць, бо ў апош нія га ды ба ка мі вя ла ся ра-

бо та над па гад нен ня мі з ЕС па спра шчэн ні ві за ва га рэ жы му і 

рэ ад мі сіі. «Ра бо та над гэ ты мі да мо ва мі прак тыч на за вер ша на. 

Прос та для та го, каб пры сту піць да фі наль най ста дыі пад пі сан-

ня, па він на быць прой дзе на ад па вед ная пра цэ ду ра і ўнут ры 

Еў ра пей ска га са ю за, і ў нас. Па він ны быць пра ана лі за ва ныя 

і ўзва жа ныя ўсе мо ман ты. Я пе ра ка на ны, што мы змо жам за-

вяр шыць гэ тую ра бо ту ў най блі жэй шы час», — за яў ляў у маі 

мі ністр за меж ных спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір Ма кей.

У вы пад ку пад пі сан ня ад па вед ных да ку мен таў і іх ус туп-

лен ня ў сі лу да 2 лю та га 2020 го да кошт шэн ген скіх віз для 

гра ма дзян Бе ла ру сі зні зіц ца з ця пе раш ніх 60 да 35 еў ра. 

Пра ду гле джа ны і шэ раг ін шых па слаб лен няў.

«Шэн ген» мо жа іс тот на па да ра жэць

У БДУ ІР на вель мі прэ-

стыж ным фа куль тэ це кам-

п'ю тар ных сіс тэм і се так 

свой на мер на ву чац ца 

афор мі лі не каль кі ча ла-

век, якія ма юць больш чым 

381 бал. Ула даль ні кі та кой 

су мы ба лаў ёсць і ся род 

абі ту ры ен таў Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ме ды цын ска-

га ўні вер сі тэ та.

У пер шы дзень па да чы 

да ку мен таў мі ністр аду ка-

цыі Ігар КАР ПЕН КА на ве-

даў Бе ла рус кі дзяр жаў ны 

пе да га гіч ны ўні вер сі тэт імя 

М. Тан ка, дзе азна ё міў ся з 

хо дам ус туп най кам па ніі, 

а так са ма пры сут ні чаў на 

су моўі з вы пуск ні ка мі пе да-

га гіч ных кла саў. Мі ністр ад-

зна чыў, што яму як кі раў ні-

ку Мі на ду ка цыі не абы яка ва, 

хто бу дзе пра ца ваць пе да-

го гам. «Ці ка ва па гля дзець, 

што гэ та за абі ту ры ен ты і 

з якім ба га жом яны прый-

шлі», — за ўва жыў ён.

Мі ністр на га даў, што ў 

Бе ла ру сі вы бу доў ва ец ца 

но вая сіс тэ ма дзярж за ка зу 

кад раў, якая ары ен та ва на 

ў пер шую чар гу на па трэ бы 

эка но мі кі і яе перс пек ты вы. 

Ме на ві та та му па вя лі чыў ся 

пры ём на тэх ніч ныя і тэх-

на ла гіч ныя, ме ды цын скія 

і ІT-спе цы яль нас ці. Уся го 

ў 2019 го дзе ў ВНУ Бе ла-

ру сі пла ну ец ца пры няць 

54,7 ты ся чы ча ла век, што на 

1 % больш за план пры ёму 

мі ну ла га го да. Ча ка ец ца, 

што сту дэн та мі бюд жэт най 

фор мы на ву чан ня ста нуць 

26,6 ты ся чы ча ла век — гэ та 

на 0,7 % пе ра вы шае план 

пры ёму 2018 го да.

Мі ністр за пэў ніў, што 

пры ём ная кам па нія пра хо-

дзіць спа кой на і ўпэў не на, а 

так са ма пра ка мен та ваў па-

вы шэн не кош ту на ву чан ня 

ў ВНУ. Ён пад крэс ліў, што 

«ца на пад рас ла ня знач на». 

Па вод ле яго слоў, у ВНУ Мі-

ніс тэр ства аду ка цыі па вы-

шэн не ва га ец ца ад 100 да 

300 руб лёў. Уся го ў Бе ла ру сі 

функ цы я нуе 51 вы шэй шая 

на ву чаль ная ўста но ва, але 

ў пад па рад ка ван ні Мі ніс тэр-

ства аду ка цыі зна хо дзіц ца 

толь кі 21.

На пя рэ дад ні не ка то рыя 

бе ла рус кія ВНУ раз мяс ці лі на 

сва іх сай тах кошт на ву чан ня 

ў 2019/2020 на ву чаль ным го-

дзе, ся род іх Бе ла рус кі на цыя-

наль ны тэх ніч ны ўні вер сі тэт, 

Бе ла рус кі дзяр жаў ны эка на-

міч ны ўні вер сі тэт, Ака дэ мія 

кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Бе ла-

рус кі дзяр жаў ны пе да га гіч ны 

ўні вер сі тэт імя М. Тан ка.

На прык лад, у БНТУ кошт 

на ву чан ня на пер шым кур-

се ва га ец ца ў за леж нас ці ад 

спе цы яль нас ці ад 3380 да 

3605 руб лёў за год. У БДЭУ 

не за леж на ад спе цы яль нас ці 

пер ша курс ні кам да вя дзец ца 

пла ціць 2564 руб лі, сту дэн-

там дру гіх—чац вёр тых кур-

саў — 2463 руб лі. У Ака дэ міі 

кі ра ван ня цэн нік адзін для 

ўсіх сту дэн таў — 3200 руб-

лёў. У БДПУ кошт на спе-

цы яль нас цях з вы ву чэн нем 

за меж най мо вы вар' і ру ец ца 

ад 1966 руб лёў для вы пуск-

но га кур са да 2666 — для 

сту дэн таў пер ша га. Да ра-

жэй за ўсё абы дзец ца на-

ву чан не для сту дэн таў-пер-

ша курс ні каў, якія вы бе руць 

спе цы яль нас ці «му зыч нае 

мас тац тва, рыт мі ка і ха рэа-

гра фія», «му зыч нае мас тац-

тва і су свет ная мас тац кая 

куль ту ра» — 2800 руб лёў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Пры ём ная кам па нія — 2019

КОШТ НА ВУ ЧАН НЯ ПАД РОС, АЛЕ НЯ ЗНАЧ НА
Учо ра пры ём ныя ка мі сіі бе ла рус кіх ВНУ рас па ча лі 

пры ём да ку мен таў у абі ту ры ен таў. Звы чай на пер шы-

мі ў пры ём ныя ка мі сіі пры хо дзяць ула даль ні кі вель мі 

вы со кіх ба лаў. У БДУ, на прык лад, па да лі да ку мен ты 

пяць абі ту ры ен таў з су май ба лаў, боль шай за 391. 

У ад ной дзяў чы ны, якая па сту пае на фа куль тэт між-

на род ных ад но сін, амаль мак сі мум — 399 ба лаў.
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