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РА ТА ВАЛЬ НІК 
МЯ НЯЕ ПРА ФЕ СІЮ

У Слаў га рад скім ра ё не ра бот ні кі ад дзе ла 
па над звы чай ных сі ту а цы ях не са сту па лі лі да рам жні ва

— Мой ад па чы нак — гэ та кам байн, — усмі ха ец ца Ге надзь Ан то-
наў. — Маг чы ма, нех та ска жа, — дзі вак, а я пра цую і — ад па чы ваю. 
Мне ра бо та ў за да валь нен не.

Тры маць у ру ках штур вал кам бай на для Ге на дзя звы чай ная спра ва. 
Усе 20 га доў, што ра та валь нік слу жыць ў МНС, ён да па ма гае аг ра ры ям 
убі раць хлеб. Пры чым вы ключ на ў воль ны ад асноў най ра бо ты час. Сель-
скай гас па дар цы ён пры свя чае свой уласны вод пуск.

На асноў най ра бо це заў сё ды ідуць на су страч. Ве да юць, якой важ най 
спра вай зай ма ец ца іх ба ец. Ле там кож ны ча ла век на ўлі ку, не да ад па чын-
ку. Але Ан то наў — вы клю чэн не. І жні вень заў сё ды па кі да юць для яго.

Аг ра рыі так са ма ве да юць, ку ды звяр тац ца, ка лі трэ ба да па мо га. І гэ тым 
ра зам не Ан то наў шу каў ра бо ту, а яна знай шла яго. У гас па дар цы «Пры воль ны 
аг ра» з ра та валь ні кам су пра цоў ні ча юць ужо дру гі год. Вось і за раз 
па тэ ле фа на ва лі, пра па на ва лі, і ён ад ра зу ж ад гук нуў ся.
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Долар ЗША    1,9339
Еўра 2,2699
Рас. руб. 0,0326
Укр. грыўня 0,0758
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Брэнд 
Кыргызстана 

на смак

Аналаг імпарту 
ў… Коханаве

СТАР. 4

Ва сіль ЖАР КО, 
на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«На стаў нік, урач і ін шыя 
ра бот ні кі са цы яль най 
сфе ры па він ны атрым лі ваць 
да стой ную за ра бот ную 
пла ту. Прэ зі дэнт па ста віў 
за да чу па па вы шэн ні за роб каў 
бюд жэт ні каў. Урад гэ тую 
за да чу ра зу мее і пры кла дае ўсе 
на ма ган ні, каб яе вы ка наць. 
Мы аба вя за ны не спы няц ца 
на да сяг ну тым і ў на ступ ным 
го дзе пад няць за ро бак 
яшчэ вы шэй, на блі зіць яго 
да ся рэд ня га па пра мыс ло вас ці. 
У на стаў ні каў за раз не вя лі кая 
ся рэд няя зар пла та — 
у чэр ве ні — BYN658. Ха це ла ся б, 
каб яна бы ла BYN800—1000. 
Та му ўсё ро біц ца для та го, каб 
эка но мі ка пра ца ва ла эфек тыў на 
і бы ла маг чы масць па вы сіць 
уз ро вень за ра бот най пла ты 
ў са цы яль най сфе ры».

ЦЫТАТА ДНЯ

Калі пенсіянеркі 
фарбуюць губкі?

СТАР. 3

І для Сяр гея ПА ДА ЧАН КІ (спра ва), 
і для Мі ка лая ЛА БА ЧО ВА жні во — вель мі ад каз ная па ра.
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Са лод кая дэ гус та цыя
Пча ла во ды з Кры ча ва — Ла ры са РА ЕН ТА ВА і яе дач ка 

Юлія МАР ЧАН КА ўжо чвэрць ста год дзя 
зай ма юц ца ся мей най пча ляр скай спра вай. 

На мя до вым кір ма шы ў Слаў га рад скім ра ё не 
яны пра па ноў ва лі па каш та ваць сё лет ні, «но вы», мёд.

Рас клад на заўт раРас клад на заўт ра  

«Ла гіс ты ка» 
і «вы твор часць тва ра гу»
Якіх спе цы я ліс таў ча кае ры нак пра цы?

Пе ра ход да аба вяз ко вай для ўсіх на ву чэн цаў ся рэд няй аду ка-
цыі, які іні цы юе Мі ніс тэр ства аду ка цыі, ні як не ада б'ец ца на на-
паў нен ні ўста ноў пра фе сій на-тэх ніч най і ся рэд няй спе цы яль най 
аду ка цыі. У вы пуск ні коў ба за вай шко лы па-ра ней ша му бу дзе 
маг чы масць вы ба ру: або пра цяг нуць на ву чан не ў пра фе сій-
ным лі цэі ці ка ле джы і па ра лель на з пра фе сі яй атрым лі ваць 
так са ма агуль ную ся рэд нюю аду ка цыю, або пай сці ў 10—11-ты 
клас, пас ля ча го так са ма мож на бу дзе вы бі раць, на якім уз роў ні 
атрым лі ваць да лей шую аду ка цыю. Хтось ці зро біць вы бар на 
ка рысць ВНУ, а хтось ці па сту піць на ўзро вень пра фе сій на-тэх-
ніч най або ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі.

— Сён ня больш як на 90 пра цэн тах спе цы яль нас цяў у праф тэх-
уста но вах ра зам з ра бо чай пра фе сі яй на ву чэн цы атрым лі ва юць і 
за вер ша ную агуль ную ся рэд нюю аду ка цыю, — за пэў ні вае кан суль-
тант упраў лен ня пра фе сій най аду ка цыі Мі ніс тэр ства аду ка цыі 
Тац ця на АР ЦЕМ' Е ВА. — Ра ней бы ло больш спе цы яль нас цяў пас ля 
ба за вай шко лы, дзе на ву чэн цам да ва лі толь кі пра фе сію, але ў апош нія 
га ды за па тра ба ва насць та кіх пра грам ня ўхіль на зні жа ла ся, што цал-
кам зра зу ме ла: баць кі жа да юць, каб іх дзе ці за сво і лі поў ны школь ны 
курс, бо без атры ман ня агуль най ся рэд няй аду ка цыі не маг чы ма за-
тым пра цяг нуць на ву чан не ва ўста но вах ся рэд няй спе цы яль най або 
вы шэй шай аду ка цыі.

У апош нія га ды ў пра фе сій на-тэх ніч ныя на ву чаль ныя ўста но вы 
на кі роў ва ла ся ка ля 20 пра цэн таў вы пуск ні коў ба за вай шко лы, а з 
вы пуск ні коў ся рэд няй шко лы атрым лі ваць ра бо чую пра фе сію іш лі 
14—15 пра цэн таў ад агуль най коль кас ці.

20 жніў ня ў пра фе сій на-тэх ніч ных на ву чаль ных уста но вах за вяр-
шыў ся пры ём да ку мен таў. А не каль кі дня мі ра ней за вяр шы ла ся пры-
ём ная кам па нія ва ўста но вах ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі. Чым 
яна за пом ні ла ся?

Па сло вах кан суль тан та ўпраў лен ня пра фе сій най аду ка цыі 
Міністэр ства аду ка цыі Бе ла ру сі Тац ця ны КА РАТ КЕ ВІЧ, у 2017 го-
дзе ў ССНУ пла на ва лі пры няць 39 ты сяч ча ла век, у тым 
лі ку 24 ты ся чы — за кошт срод каў бюд жэ ту.


