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Сён ня ў кра і не на ліч ва ец ца 
22 131 дзі ця-сі ра та, з іх 4389 дзя-
цей з'яў ля юц ца вы ха ван ца мі дзі-
ця чых ін тэр на тных уста ноў, яшчэ 
508 вы хоў ва юц ца ў дзі ця чых 
вёс ках (га рад ках), дзе ство ра ны 
ўмо вы пра жы ван ня, мак сі маль на 
на блі жа ныя да хат ніх.

Сет ку дзі ця чых ін тэр на тных уста-
ноў кра і ны скла да юць 9 да моў дзі-
ця ці, якія функ цы я ну юць у сіс тэ ме 
ахо вы зда роўя, 10 да моў-ін тэр на-

таў для дзя цей-ін ва лі даў і ма ла дых 
ін ва лі даў з асаб лі вас ця мі псі ха-фі-
зіч на га раз віц ця ў сіс тэ ме Мі ніс тэр-
ства пра цы і са цы яль най аба ро ны і 
36 уста ноў у сіс тэ ме аду ка цыі: 
20 дзі ця чых да моў, 4 шко лы-ін тэр-
на ты для дзя цей-сі рот і дзя цей, якія 
за ста лі ся без апе кі баць коў, 6 да па-
мож ных школ-ін тэр на таў, укам плек-
та ва ных дзець мі-сі ро та мі, 5 дзі ця-
чых вё сак і 1 дзі ця чы га ра док.

Ра зам з тым спе цы я ліст  за ся ро-
дзі ла ўва гу на на ступ ным фак це: 

коль касць вы ха ван цаў дзі ця чых 
ін тэр на тных уста ноў, якія па сту-
па юць ва ўста но вы пра фе сій на-
тэх ніч най, ся рэд няй спе цы яль най 
і вы шэй шай аду ка цыі, змян ша ец-
ца. Па апе ра тыў най ін фар ма цыі, 
атры ма най з рэ гі ё наў, сту дэн та мі 
вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў 
і на ву чэн ца мі ўста ноў ся рэд няй 
спе цы яль най аду ка цыі па вы ні ках 
ус туп най кам па ніі 2015 го да ста лі 
толь кі 6,7% ад агуль най коль кас ці 
вы пуск ні коў ін тэр на тных уста ноў, 
на ву чэн ца мі ўста ноў пра фе сій на-
тэх ніч най аду ка цыі — 29,6%.

— Стар ша клас ні кі па він ны ба-
чыць маг чы масць сва ёй па спя-
хо вай рэа лі за цыі праз ра бо чыя 
спе цы яль нас ці. А для гэ та га праф-
ары ен та цый ная ра бо та па він на 
стаць аба вяз ко вым на прам кам 
пра цы ў шос ты школь ны дзень і 
ажыц цяў ляц ца з улі кам за пы таў 
і па трэб на ву чэн цаў, — за васт-

ры ла ўва гу пры сут ных на чаль нік 
упраў лен ня.

У су вя зі з гэ тым не аб ход на 
на ла дзіць кан так ты дзі ця чых ін-
тэр на тных уста ноў з уста но ва мі 
пра фе сій на-тэх ніч най, ся рэд няй 
спе цы яль най і вы шэй шай аду ка-
цыі, каб за дзей ні чаць іх рэ сур сы 
ў праф ары ен та цыі. Да рэ чы, па 
вы ні ках 2015—2016 на ву чаль на-
га го да з дзі ця чых ін тэр на тных 
уста ноў сіс тэ мы аду ка цыі вы пус-
ка юц ца 369 вы ха ван цаў.

На ка ле гіі быў агу ча ны на мер 
пра вес ці між ве да мас ны ма ні то-
рынг пост ін тэр на тна га су пра ва-
джэн ня дзя цей-сі рот, у якім бу-
дуць за дзей ні ча ны Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі, Мі ніс тэр ства пра цы і 
са цы яль най аба ро ны, абл вы кан-
ка мы і Мін гар вы кан кам.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. 
nikalaeva@zviazda.by
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Вы ка рыс таць маг чы мас ці
Вы ха ван цы ін тэр на тных уста ноў за аду ка цы яй не го няц ца?

КАН КУ РЭН ЦЫЯ, АД НАК...
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ся род за рэ гіст ра ва ных бес пра цоў-
ных коль касць гра ма дзян, якія не пра-
цу юць пра цяг лы тэр мін, па вя лі чы ла ся 
ў 3 ра зы. Кож ны чац вёр ты бес пра цоў-
ны — ста рэй шы за 50 га доў. Кож ны 
трэ ці звяр нуў ся ў служ бу за ня тас ці 
паў тор на або больш за тры ра зы.

Сё ле та, па сло вах на чаль ні ка ад-
дзе ла ана лі зу і рэ гу ля ван ня рын-
ку пра цы ўпраў лен ня за ня тас ці 
на сель ніц тва Ка мі тэ та па пра цы, 
за ня тас ці і са ца ба ро не Мін гар вы-
кан ка ма Свят ла ны ЛЯ ВОН ЧЫК, у 
ста ліч ных пра ца даў цаў за хоў ва ец ца 
знач ны по пыт на ра бот ні каў бу даў ні-
ча га про фі лю (ар ма тур шчы каў, бе-
тон шчы каў, ма ля роў, тын коў шчы каў, 
плі тач ні каў-аб лі цоў шчы каў), кі роў цаў 
аў та ма бі ля, ман таж ні каў бу даў ні чых 
кан струк цый, пра даў цоў, кант ра лё-
раў-ка сі раў, ку ха раў, сле са раў-сан-
тэх ні каў, сле са раў ме ха на збо рач ных 
ра бот, шва чак і інш.

У апош нія га ды Мінск мае ста біль-
на вы со кую па трэ бу ў дак та рах, ме-
ды цын скіх сёст рах, ін жы нер ных кад-
рах роз ных ква лі фі ка цый. Ад зна ча-

ец ца бя гу чая па трэ ба ў вы ха ва це лях, 
фель ча рах, фель ча рах-ла ба ран тах.

Як па ве да мі ла «Звяз дзе» на чаль-
нік ад дзе ла ар га ні за цыі на ву чан ня 
гра ма дзян упраў лен ня за ня тас ці 
на сель ніц тва Ла ры са КАТ КО ВА, за 
11 ме ся цаў гэ та га го да ра ён ныя ад дзе-
лы пра ца ўлад ка ван ня ста лі цы на кі ра-
ва лі на на ву чан не 1014 бес пра цоў ных 
мін чан (у 2014 го дзе — 854 ча ла ве кі). 
Прай шлі на ву чан не за гэ ты пе ры яд 
873 бес пра цоў ныя (за ана ла гіч ны пе ры-
яд мі ну ла га го да — 675 бес пра цоў ных).

Атры маць пра фе сію, прай сці пе-
ра пад рых тоў ку або ад на віць на яў ныя 
ве ды мо гуць бес пра цоў ныя, за рэ гіст-
ра ва ныя ў ор га нах па пра цы, за ня тас-
ці і са цы яль най аба ро не. На ву чан не 
ажыц цяў ля ец ца па за па тра ба ва ных 
на рын ку пра цы пра фе сі ях (спе цы-
яль нас цях) па аду ка цый ных пра гра-
мах да дат ко вай аду ка цыі да рос лых і 
ўклю чае ў ся бе пад рых тоў ку, пе ра-
пад рых тоў ку і на ву чаль ныя кур сы.

Сё ле та го рад Мінск бяс плат на пе-
ра на ву чае бес пра цоў ных па 24 пра-
фе сі ях (спе цы яль нас цях), на ву чаль-
ных кур сах у 10 уста но вах аду ка цыі 
(ар га ні за цы ях).

Ла ры са Кат ко ва ка жа, што ў гэ тым 
го дзе най боль шым по пы там у бес-
пра цоў ных ка рыс та ла ся на ву чан не 
па пра фе сі ях кла даў шчы ка, кі роў цы 
тра лей бу са, ма ля ра, тын коў шчы ка, 
плі тач ні ка-аб лі цоў шчы ка, сле са ра па 
ра мон це аў та ма бі ляў, ман ці роў шчы-
ка шын і шын на-пнеў ма тыч ных муфт, 
цы руль ні ка, май стра па ма ні кю ры, 
апе ра та ра ка цель ні, элект ра ман цё ра 
па ра мон це і аб слу гоў ван ні элект ра-
аб ста ля ван ня.

Так са ма ста біль на ка рыс та ец ца 
по пы там на ву чан не па аду ка цый най 
пра гра ме на ву чаль ных кур саў «Аў-
та ма ты за цыя бух гал тар ска га ўлі ку з 
вы ка ры стан нем пра гра мы 1С: Бух-
гал тэ рыя», якое да зва ляе аб на віць, 
па глы біць на яў ныя ве ды, на вы кі, вы-
ву чыць но выя тэх на ло гіі па да дзе ным 
кі рун ку дзей нас ці.

Дзяр жаў най служ бай за ня тас ці 
пад трым лі ва ец ца і прад пры маль-
ніц кая іні цы я ты ва ма ла дых лю дзей. 
Для на ву чан ня ас но вам біз не су ар-
га ні за ва ны на ву чаль ны курс «прад-
пры маль ніц кая дзей насць». За 11 ме-
ся цаў на на ву чан не па ім на кі ра ва ны 
88 бес пра цоў ных ма ла дых лю дзей, 
прай шлі на ву чан не 80 ча ла век.

Адзін з іх, Аляк сей Удаль цоў, на-
прык лад, упэў не ны, што ад крые ўлас-

ную спра ву. «Вя до ма ж, не ска жу, 
што стаў су пер спе цы я ліс там пас ля 
кур саў, але мне да лі га лоў нае: ра-
зу мен не асноў ных пра цэ саў — ад 

мо ман ту рэ гіст ра цыі кам па ніі да вя-
дзен ня бух гал тэ рыі...»

Свят ла на БУСЬ КО.
 busko@zvіazda.by

ВАЖНА ВЕДАЦЬ
ХТО МАЕ ПРА ВА НА ПЕ РА ПАД РЫХ ТОЎ КУ?
Пра вам на на ву чан не за кошт бюд жэт ных срод каў па на кі ра ван ні 

ор га наў па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не ма юць гра ма дзя не, 
за рэ гіст ра ва ныя ў якас ці бес пра цоў ных, у вы пад ку, ка лі:

не маг чы ма па да браць па ды ход ную пра цу праз ад сут насць у бес пра-
цоў на га не аб ход най ква лі фі ка цыі (спе цы яль нас ці);

не аб ход на змя ніць пра фе сію (спе цы яль насць, род за ня ткаў) у су вя зі 
з ад сут нас цю пра цы, якая ад па вя дае на яў ным у бес пра цоў на га пра фе-
сій ным на вы кам;

бес пра цоў ным стра ча на здоль насць або ўзнік лі су праць па ка зан ні да 
вы ка нан ня пра цы па ра ней шай пра фе сіі (спе цы яль нас ці).

Рэ гіст ра цыя у якас ці бес пра цоў ных ажыц цяў ля ец ца па мес цы жы хар-
ства ор га на мі па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не пры аса біс тым 
зва ро це. Пры рэ гіст ра цыі не аб ход на прад' явіць паш парт, пра цоў ную 
кніж ку, да ку мент аб аду ка цыі і ін шыя да ку мен ты, пра ду гле джа ныя за-
ка на даў чы мі ак та мі.

Пры на кі ра ван ні на на ву чан не бес пра цоў ным га ран та ва ны бяс плат ны 
ме ды цын скі агляд, вы пла та сты пен дыі, ака зан не ма тэ ры яль най да па мо гі 
ў пе ры яд на ву чан ня ў па рад ку, уста ноў ле ным за ка на даў ствам.

Гра ма дзя нам, якія па спя хо ва скон чы лі на ву чан не, вы да ец ца да ку мент 
уста ноў ле на га ўзо ру з пры сва ен нем ква лі фі ка цыі.

ДА РЭ ЧЫДА РЭ ЧЫ
Згод на з дзе ю чым за ко нам аб за ня тас ці, асо бы, якія зна хо дзяц ца 

ў ад па чын ку па до гля дзе дзі ця ці ва ўзрос це да 3 га доў (у боль шас ці 
сва ёй гэ та ма мы ма ла лет ніх дзя цей), пры зна юц ца за ня ты мі і не мо-
гуць быць за рэ гіст ра ва ны бес пра цоў ны мі. Як вы нік — яны не мо гуць 
быць на кі ра ва ны на на ву чан не за кошт бюд жэт ных срод каў.

За ко на пра ект аб уня сен ні змя нен няў і да паў нен няў у за кон «Аб 
за ня тас ці на сель ніц тва Рэс пуб лі кі Бе ла русь», які быў пры ня ты ў 
пер шым чы тан ні дэ пу та та мі Па ла ты прад стаў ні коў 10 снеж ня, дасць 
маг чы масць атры маць за па тра ба ва ную пра фе сію та кім ма мам і па-
вы сіць іх кан ку рэн та здоль насць на рын ку пра цы. Згод на з ім, та кія 
жан чы ны змо гуць прай сці пра фе сій ную пад рых тоў ку, пе ра пад рых-
тоў ку ці па вы шэн не ква лі фі ка цыі на ўмо вах, вы зна ча ных для бес-
пра цоў ных. Гэ та па вы сіць шан цы атры маць пра цоў нае мес ца пас ля 
вы ха ду з дэ крэ та, за бяс пе чыць больш хут кае ўцяг ван не ў пра цоў ную 

дзей насць.

За 5 ме ся цаў мож на стаць:
— апе ра та рам стан коў з ПУ
— ку ха рам
— элект ра га за звар шчы кам.
За 4 ме ся цы мож на стаць:
— кі роў цам тра лей бу са
— ман таж ні кам са ні тар на-тэх ніч-

ных сіс тэм і аб ста ля ван ня.
За 8 ме ся цаў мож на вы ву-

чыць:
— бух гал тар скі ўлік і кант роль у 

пра мыс ло вас ці.

А вы ўжо рых ту е це ся да слаць сва-
ім род ным і бліз кім свя точ ныя ліс ты 
з пры ем ны мі па жа дан ня мі? Зра біць 
він ша ван не не толь кі цёп лым, але і 
пры го жым да па мо жа што га до вы кір-
маш паш то вак, раз ме шча ны на Мін скім 
паш там це. Сё ле та тут прад стаў ле на 
вя лі кая коль касць сю жэ таў кар так на 
ка ляд на-на ва год нюю тэ ма ты ку, у тым 
лі ку шмат но вых (ка ля 100 сю жэ таў).

Не ка то рыя з іх вы раб ле ны па но вай тэх на-
ло гіі. У тым лі ку і дзя ку ю чы ёй паш тоў кі ста лі 
больш пры ваб ны мі. Кож ны ды зайн дэ та лё ва 
рас пра цоў ва ец ца з улі кам па лі гра фіч ных маг-
чы мас цяў бе ла рус кіх прад пры ем стваў. Пас ля-
дру ка ва ныя тэх на ло гіі («по лі сты золь» бе ла га і 
жоў та га ко ле ру, ціс нен не фоль гай се раб рыс та га 
і за ла ціс та га ко ле ру, «тэр ма ўздым», вы ка ры-

стан не ма та вай па пе ры, 
па пе ры «Лён») на да юць 
кож най паш тоў цы свой 
стыль і на строй.

Адзін з апош ніх, так бы мо віць, трэн даў — 
паш тоў кі з бе ла рус кі мі ма ты ва мі. Тут і эле-
мен ты ар на мен ту, і са ла мя ныя кам па зі цыі, і, 
вя до ма ж, він ша ван ні на род най мо ве. Зрэш-
ты, мож на па да браць і ін тэр на цы я наль ныя ва-
ры ян ты для ад праў кі за меж ным сяб рам — на 
рус кай і анг лій скай мо вах.

Ва ры ян ты і кош та вы дыя па зон паш то вак 
са мыя роз ныя. Сё ле та «Бел пош та» рас пра-
ца ва ла фір мен ныя паш то выя карт кі з мі лы мі 
зім ні мі сю жэ та мі, па доб ны мі да лю бі мых мульт-
філь маў, якія вяр та юць у ка зач ны свет дзя цін-
ства і до раць цеп лы ню. Кошт та кіх кар так са мы 
дэ ма кра тыч ны — уся го 2 500 руб лёў. Ёсць у 
асар ты мен це кір ма шу і двай ныя паш тоў кі, і 
адзі на рныя, і цэ лыя на бо ры — паш тоў ка, ар куш 

па пе ры і кан верт з мар кай па Бе ла ру сі, аформ-
ле ныя ў ад ной тэ ма ты цы. Та кія на бо ры бу дуць 
каш та ваць 10—13 ты сяч руб лёў.

Над ства рэн нем ары гі нал-ма ке таў паш то вай 
пра дук цыі пра цу юць ды зай не ры, спе цы я ліс ты 
вы да вец ка га цэнт ра «Мар ка» РУП «Бел пош-
та». Яшчэ не на сту пі лі зі мо выя свя ты, а рас-
пра цоў шчы кі ўжо рых ту юц ца да ўва саб лен ня 
но вых пра ек таў, якія ўба чаць свет у 2016 го дзе. 
Ся род іх — «На цы я наль ная кух ня. Кал ду ны», 
«Цэнт раль ны ба та ніч ны сад НАН Бе ла ру сі. Ар-
хі дэі», «Чыр во ная кні га Рэс пуб лі кі Бе ла русь», 
«Вы пуск па пра гра ме «EUROPA». «Эка ло гія ў 
Еў ро пе — ду май, як зя лё ныя» і інш.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК. seradzyuk@zvіazda.by
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СВЯ ТА Ў КАН ВЕР ЦЕ
У трэн дзе на ва год ніх паш то вак — 
бе ла рус кая тэ ма ты ка

За 2010—2015 га ды ў бе ла рус кія сем'і бы ло ўлад ка ва на 
на вы ха ван не больш як 12,6 ты ся чы дзя цей-сі рот. 
За той жа час коль касць дзі ця чых да моў ся мей на га ты пу 
па вя лі чы ла ся ў кра і не ў 2,5 ра за (з 95 да 243), 
а коль касць іх вы ха ван цаў — у 2,6 ра за (з 622 да 1655). 
Раз віц цё ся мей ных фор маў улад ка ван ня дзя цей-сі рот 
ста ла ад ным з га лоў ных на прам каў ра бо ты па аба ро не 
пра воў і за кон ных ін та рэ саў дзя цей у на шай кра і не. 
Пра гэ та на ка ле гіі Мі ніс тэр ства аду ка цыі па ве да мі ла 
на чаль нік упраў лен ня са цы яль най, вы ха ваў чай 
і ідэа ла гіч най ра бо ты ве дам ства Ма рыя СА РОТ НІК.

Анг лій скі клубАнг лій скі клуб  ��

ДЖЭН ТЛЬ МЕ НЫ 
ЗА ПРА ША ЮЦЬ...

У Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це 
ад крыў ся сту дэнц кі анг лій скі клуб. Іні цы-
я та ра мі яго ства рэн ня вы сту пі лі сту дэн ты 
фі зіч на га фа куль тэ та ВНУ. Клуб уяў ляе 
са бой пля цоў ку для ўдас ка на лен ня моў-
ных на вы каў, прак ты кі гу тар ко вай анг лій-
скай мо вы, а так са ма для са цы я лі за цыі як 
бе ла рус кіх, так і за меж ных сту дэн таў.

Асаб лі васць клу ба — яго ад кры ты фар мат. 
Удзель ні чаць у анг ла моў ных су стрэ чах мо гуць 
сту дэн ты не толь кі ўсіх фа куль тэ таў БДУ, але і 
ін шых ста ліч ных ВНУ. Тут збі ра ец ца як бе ла рус-
кая мо ладзь, так і за меж ні кі.

Удзель ні кі су стрэч аб мяр коў ва юць на анг лій-
скай мо ве тэ мы, якія ты чац ца аду ка цыі, са ма-
аду ка цыі, спра ча юц ца па пы тан нях еў ра пей скай 
сіс тэ мы вы шэй шай аду ка цыі, а так са ма аб мень ва-
юц ца пра фе сій ны мі ве да мі са сва і мі ад на год ка мі 
з ін шых кра ін. І ўсё гэ та без пра фе сій най да па мо гі 
пе да го гаў. Як пра ві ла, су стрэ ча доў жыц ца ча ты ры 
га дзі ны з пе ра пын ка мі на чай ныя паў зы.

У рам ках клу ба пла ну ец ца ар га ні зоў ваць так-
са ма вы ступ лен ні вя до мых лю дзей — нось бі таў 
анг лій скай мо вы. Адным з першых гасцей стаў 
Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Вя лі ка бры-
та ніі ў Бе ла ру сі Брус Бак нел. Су стрэ чы ў клу бе 
пра хо дзяць што ты дзень па су бо тах (вул. Баб-
руй ская 5, аўд. 309). Па ча так у 14 га дзін. Пад-
ра бяз нас ці мож на знай сці ў са цы яль най сет цы 
«УКан так це».
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Ну і ну!Ну і ну!  ��

ЧА ЛА ВЕК-КАН ТЭЙ НЕР
У пунк це про пус ку «Бе ня ко ні» ра бот ні кі 
пра ва ахоў ных ор га наў за тры ма лі ад на-
го з па са жы раў аў то бу са, які ру хаў ся па 
марш ру це «Віль нюс — Во ра на ва».

41-га до вы жы хар Грод на спра ба ваў увез ці з Літ-
вы пар тыю га шы шу. Пры чым для вы яў лен ня гэ та га 
фак ту да вя ло ся пры цяг ваць спе цы я ліс таў ме ду ста-
но вы. Ака за ла ся, што 6 кан тэй не раў з 200 гра ма мі 
нар ко ты каў бы лі сха ва ны ў... пра мой кіш цы. Як 
па ве да мі ла прэс-служ ба Дзяр жаў на га па гра ніч на га 
ка мі тэ та Бе ла ру сі, нар ка кур' е ра да ста ві лі ў мі лі-
цыю, нар ко ты кі пе рад алі су пра цоў ні кам мыт ні.
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