
16 лютага 2017 г.2 НАДЗЁННАЕ

Рэй тынг Мер кель на 1% вы шэй шы 
за ўзро вень да ве ру Шуль цу

Ін сты тут сац дас ле да-
ван няў Forsa па вы ні ках 
апы тан ня, пра ве дзе на га 
па за ка зе ча со пі са Stern 
і тэ ле ра дыё кам па ніі RTL, 
вы свет ліў, што канц лер 
Гер ма ніі Ан ге ла Мер кель 
па па пу ляр нас ці ся род 
жы ха роў кра і ны на 1% 
аб га няе экс-кі раў ні ка Еў-

ра пар ла мен та, ад на го з кан ды да таў на па са ду канц ле ра 
Мар ці на Шуль ца.

Як сцвяр джа юць аў та ры да сле да ван ня, ка лі б пра мыя 
вы ба ры канц ле ра Гер ма ніі ад бы лі ся за раз, то 38% жы ха-
роў кра і ны пра га ла са ва лі б за Мер кель і 37% — за Шуль ца, 
пе рад ае РІА «На ві ны».

Та кім чы нам, за ты дзень рэй тынг Мер кель вы рас на 1%, 
пад трым ка Шуль ца за ста ла ся на тым жа ўзроў ні.

Вы ба ры ў бун дэс таг ад бу дуц ца 24 ве рас ня.

Ма ге ры ні за яві ла пра маг чы мую стра ту 
Злу ча ны мі Шта та мі ро лі су свет на га лі да ра

Та кую за яву кі раў нік дып ла ма тыі Еў ра пей ска га са ю за 
Фе дэ ры ка Ма ге ры ні зра бі ла па вы ні ках ві зі ту ў Ва шынг-
тон.

Дып ла мат сцвяр джае, што ра ней ні ра зу не ба чы ла ЗША 
та кі мі па ля ры за ва ны мі, па дзе ле ны мі і аб ця жа ра ны мі кан-
флік та мі, як ця пер.

«Той, хто хо ча гу ляць ро лю су свет на га лі да ра, па ві нен 
быць унут ра на моц ным, упэў не ным у са бе і згур та ва ным», — 
да да ла Ма ге ры ні ў ін тэр в'ю Еў ра пей ска му аль ян су вя ду чых 
пе ры я дыч ных вы дан няў.

Па сло вах кі раў ні ка дып ла ма тыі, ка лі «най вя лік шая дэ ма-
кра тыя ў све це» су ты ка ец ца з та кі мі вы пра ба ван ня мі, гэ та 
мо жа стаць дэ ста бі лі зу ю чым фак та рам для ўся го све ту.

Так са ма Ма ге ры ні за яві ла, што ЗША не па він ны ўмеш-
вац ца ў еў ра пей скую па лі ты ку, гэ так жа як і Бру сель не 
ўмеш ва ец ца ў па лі ты ку ЗША, пе рад ае ТАСС.

У Віль ні за не па ко і лі ся на конт рэз ка га 
па дзен ня коль кас ці на сель ніц тва 
рэ гі ё наў Літ вы

Дэ ма гра фіч ныя перс пек ты вы Літ вы па ло ха юць — ужо ў 
2021 го дзе ў лі тоў скія ВНУ па сту піць на чвэрць менш вы пуск-
ні коў школ, чым ця пер, акра мя та го, зні жа ец ца коль касць жы-
ха роў у рэ гі ё нах, ад куль лю дзі з'яз джа юць у Віль ню і Коў на, 
па ве дам ляе Цэнтр на зі ран ня за на ву кай і ана лі зу кра і ны.

«Гэ та па ло хае — рас це коль касць жы ха роў, ста рэй шых 
за 60 га доў, а коль касць мо ла дзі ва ўзрос це 10—20 га доў 
ска ра ча ец ца. Та кі дэ ма гра фіч ны кры зіс па дзей ні чае на сіс-
тэ му аду ка цыі. Паз ней кры зіс за кра не і ры нак пра цы», — 
ска заў экс перт цэнт ра Гін таў тас Якш тас.

У Літ ве іс нуе праб ле ма не толь кі ўнут ра най міг ра цыі з 
рэ гі ё наў у ста лі цу. Так, мяс цо вая прэ са пі ша пра ма са вую 
эміг ра цыю з кра і ны — кож ны дзень за ме жы кра і ны з'яз-
джае ка ля 100 ча ла век.

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя РФ 
пра па на ва ла па вя лі чыць пра цоў ны дзень 
для кур цоў

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Ра сіі пра па на ва ла даць маг чы-
масць пра ца даў цам па вя лі чыць пра цоў ны дзень для тых су-
пра цоў ні каў, якія ку раць. Пра гэ та га во рыц ца ў ан ты ты ту нё вай 
кан цэп цыі Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя на 2017—2022 га ды.

У кан цэп цыі га во рыц ца, што час пра цы па ві нен быць 
па вя лі ча ны «пра пар цы я наль на ча су, па тра ча на му ім (ра-
бот ні кам) на ку рэн не ты ту ню на пра ця гу пра цоў на га дня». 
Акра мя та го, у кан цэп цыі Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Ра сіі 
бы ло пра па на ва на ўвес ці за ба ро ну на про даж ты ту ню гра-
ма дзя нам, якія на ра дзі лі ся паз ней за 2014 год. Ве дам ства 
пра па на ва ла за ба ра ніць ім про даж ты ту нё вых вы ра баў 
на ват па да сяг нен ні імі паў на лец ця.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

Су бо та — 
дзень пра мых зва ро таў

Тра ды цый ныя ста сун кі жы ха роў кра і ны з кі раў ніц твам 
рэ гі ё наў пра цяг нуц ца 18 лю та га, як заў сё ды, з 9.00 да 
12.00 на су вя зі з бе ла ру са мі будзе мясцовая ўлада. У гэты 
час кожны зможа задаць пытанне, звярнуцца з ініцыятывай 
ці пры цяг нуць ува гу да якой-не будзь праб ле мы. На тэ ле-
фон ныя зван кі бу дуць ад каз ваць:

Брэсц кі абл вы кан кам
кі раў нік спраў НАР КЕ ВІЧ Юрый Іо сі фа віч 

(80162213121);
Ві цеб скі абл вы кан кам
на мес нік стар шы ні БЕ ЛА ВУС Ула дзі мір Мі ка ла е віч 

(80212222222);
Го мель скі абл вы кан кам
пер шы на мес нік стар шы ні МІ КА ЛУЦ КІ Аляк сандр Вік-

та ра віч (80232751237);
Гро дзен скі абл вы кан кам
стар шы ня аб лас но га Са ве та дэ пу та таў ЖУК Ігар Ге ор-

гі е віч (80152735644);
Ма гі лёў скі абл вы кан кам
кі раў нік спраў ВА РО НІН Ры гор Аляк санд ра віч 

(80222501869);
Мін скі абл вы кан кам
на мес нік стар шы ні НЕ ЎМЯР ЖЫЦ КІ Сяр гей Пят ро віч 

(80175004160);
Мін скі гар вы кан кам
в.а. пер ша га на мес ні ка стар шы ні ЛАП ЦЕЎ Вік тар Сяр-

ге е віч (80172224444).

Бе ла русь — Швей ца рыя: 
25 га доў уза е ма ра зу мен ня
У мін скім До ме друж бы ўра чыс та ад свят ка ва лі 25-
год дзе ўста наў лен ня дып ла ма тыч ных ад но сін па між 
гэ ты мі дзяр жа ва мі. Тут са бра лі ся ак ты віс ты та ва-
рыст ва «Бе ла русь — Швей ца рыя», прад стаў ні кі пар-
ла мен та, Мі ніс тэр ства за меж ных спраў, гра мад скас ці 
ста лі цы.

Кі раў нік ад дзя лен ня Па соль ства Швей цар скай Кан фе дэ-
ра цыі ў Бе ла ру сі Па скаль Эбі шэр пад вёў га лоў ныя вы ні кі су-
пра цоў ніц тва за гэ ты час. На яго по гляд, за 25 га доў уда ло ся 
за клас ці тры ва лы пад му рак для плён на га су пра цоў ніц тва ў 
роз ных сфе рах. У вы ні ку абедз ве кра і ны на ла дзі лі не толь кі 
сяб роў скія ста сун кі, але і па спя хо ва ўза е ма дзей ні ча юць у 
эка но мі цы. Па скаль Эбі шэр ска заў, што ёсць ня ма ла пры-
кла даў гэ та га па спя хо ва га су пра цоў ніц тва. У пер шую чар гу 
ён на зваў швей цар скае прад пры ем ства «Штад лер Мінск», 
якое ўяў ляе са бой уда лы і перс пек тыў ны ўза е ма вы гад ны 
пра ект. Уся го ў Бе ла ру сі пра цуе ка ля 140 прад пры ем стваў 
са швей цар скім ка пі та лам.

У сваю чар гу на чаль нік упраў лен ня Еў ро пы МЗС Бе ла-
ру сі Яў ген Ва раб' ёў пад крэс ліў, што Бе ла русь і Швей ца рыя 
не ма юць гла баль ных ам бі цый, але пры гэ тым пас ля доў на 
су пра цоў ні ча юць у па лі ты цы і эка но мі цы. Дып ла мат звяр нуў 
ува гу на су вя зі ў гу ма ні тар най сфе ры. Ён, у пры ват нас ці, 
зга даў і па дзя ка ваў швей цар скім сяб рам за да па мо гу ў азда-
раў лен ні бе ла рус кіх дзя цей з тэ ры то рый, якія па цяр пе лі ад 
Чар но бы ля.

Ле а нід ТУ ГА РЫН
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Між на род ныя ад но сі ныМіж на род ныя ад но сі ны  ��

Бяз ві за вы рэ жым 
мо жа быць пра доў жа ны

На чаль нік упраў лен ня ін фар ма цыі — прэс-сак ра тар 
МЗС Дзміт рый МІ РОН ЧЫК ад зна чыў, што ра шэн не аб 
гэ тым бу дзе пры мац ца па вы ні ках пя ці дзён на га тэр-
мі ну. Маг чы мас цю на ве даць Бе ла русь у гэ тыя дні ўжо 
ска рыс та лі ся амаль 500 ін ша зем цаў.

Ка лі та кі рэ жым за ста нец ца за па тра ба ва ным ся род гас цей 
Бе ла ру сі і дасць ста ноў чы эфект, мож на бу дзе га ва рыць пра 
пра цяг экс пе ры мен та. Дзміт рый Мі рон чык звяр нуў ува гу, што 
на гэ та ўплы ва юць роз ныя кры тэ рыі і «ў за леж нас ці ад іх бу дзе 
пры мац ца ра шэн не ад нос на да лей ша га ўдас ка на лен ня рэ жы му 
бяз ві за ва га ўез ду. Хут чэй за ўсё га вор ка бу дзе іс ці пра пра даў-
жэн не тэр мі наў. Мы бу дзем за ста вац ца ў рэ жы ме про пус ку праз 
На цы я наль ны аэ ра порт Мінск, але на даў жэй шы тэр мін».

Адзін з ва ры ян таў — прадоўжыць бяз ві за вы рэ жым на два 
тыд ні. Са на тор на-ку рорт нае ля чэн не — ад на з «ві зі то вак» 
Бе ла ру сі, та му для ін ша зем цаў пра па но ва су мяс ціць ад па чы-
нак, ванд роў ку і па ляп шэн не зда роўя маг ла б быць ці ка вай. 
12 дзён — адзін са стан дарт ных тэр мі наў зна хо джан ня ў са-
на то ры ях. «Ка лі мы бу дзем ра біць на ступ ны крок, то ла гіч на 
га ва рыць пра 12 ці 14 дзён», — за явіў Дзміт рый Мі рон чык.

На дзея АНІ СО ВІЧ. аnіsоvісh@zvіаzdа.bу

Ра бот ні кі Сак ра та ры я та Па ла ты прад стаў ні коў На-
цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз ва юць 
глы бо кае спа чу ван не за гад чы ку ад дзе ла па за бес пя-
чэн ні дзей нас ці Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні-
коў па аду ка цыі, куль ту ры і на ву цы Га ме зу Ва ле рыю 
Ва ляр' я на ві чу ў су вя зі з на пат каў шым яго вя лі кім го-
рам — смер цю МА ЦІ.

«Пры рас пра цоў цы на ву чаль ных 
пра грам нель га да пус каць пра лі-
каў і па мы лак», — за явіў на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра Ва сіль ЖАР КО 
на ка ле гіі Мі ніс тэр ства аду ка цыі, 
пры све ча най вы ні кам пра цы мі-
ніс тэр ства за 2016 год і асноў ным 
за да чам на гэ ты год.

— Кі раў ні ком дзяр-
жа вы і ўра дам па стаў ле-
на кан крэт ная за да ча па 
сур' ёз ным удас ка на лен ні 
на ву чаль на га пра цэ су ў 
агуль на аду ка цый най шко-
ле. І ў пер шую чар гу гэ та 
да ты чыц ца рас пра цоў кі но-
вых ву чэб ных пра грам. На 
дум ку пе да го гаў, сён ня яны 
не дас ка на лыя, пе ра гру жа-
ныя, — рас тлу ма чыў Ва сіль 
Жар ко. — Між ін шым, ву-
чэб ныя пра гра мы па він ны 
быць якас ны мі, пас ля доў-
ны мі і ўза е ма звя за ны мі. 
Мною да ру ча на мі ніст ру 
аду ка цыі ства рыць пра цоў-
ную гру пу па гэ тым пы тан-
ні, пры цяг нуць да ра бо ты над ву чэб ны мі 
пра гра ма мі не толь кі на ву коў цаў, але і 
пе да го гаў-прак ты каў.

Ва сіль Жар ко пра ін фар ма ваў, што 
ў ад па вед нас ці з аб наў лен нем на ву-
чаль ных пра грам рас пра цоў ва юц ца і 
ву чэб ныя да па мож ні кі. Да 2020 го да, 
згод на з да ру чэн нем Прэ зі дэн та, трэ ба 
цал кам аб на віць увесь спектр пад руч-
ні каў, зра біць іх больш да ступ ны мі, ін-
фар ма тыў ны мі і не пе ра гру жа ны мі. Для 
іх пад рых тоў кі на кон курс най асно ве 
трэ ба пры цяг ваць са мых леп шых спе-
цы я ліс таў, вы ка рыс тоў ваць до свед ін-
шых кра ін. «Пад руч ні кі па він ны быць 
якас ны мі і слу жыць доў га, а не пе ра-
пра цоў вац ца кож ны год, — да даў ві-
цэ-прэм' ер. — Га во ра чы пра шко лу, не 
ма гу не за кра нуць тэ му зда роўя дзя цей. 
Грош ца на ўсім на шым аду ка цый ным 
пра гра мам, ка лі кож ны год стан зда-
роўя дзя цей па гар ша ец ца. Та му рас-
пра цоў ка но ва га па ка лен ня і пра грам, 
і пад руч ні каў па він на вы клю чыць пе ра-
груз ку дзя цей».

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра ўпэў не ны, 
што не аб ход ны аб' ём ве даў для па ступ-

лен ня ў ВНУ ву чань па ві нен атрым лі-
ваць у шко ле, а не ў рэ пе ты та ра. Між 
ін шым, рэ пе ты тар ства рас паў сю джа на 
ўжо не толь кі пры па ступ лен ні ў ВНУ, 
але і ў пра цэ се ву чо бы. Час та баць кі 
скар дзяц ца, што на стаў нік не поў нас цю 
рас кры вае свой прад мет, а для больш 
па глыб ле на га вы ву чэн ня ад праў ляе 

вуч ня да свай го ка ле гі-рэ пе ты та ра. «Та-
кія з'я вы па він ны жорст ка спы няц ца, — 
па пя рэ дзіў Ва сіль Жар ко. — Ву чэб ную 
пра гра му не аб ход на па бу да ваць так, 
каб усё мож на бы ло асво іць на пра ця гу 
на ву чаль на га го да. Мі ніс тэр ству аду ка-
цыі не аб ход на па вяр нуц ца тва рам да 
гэ тай праб ле мы».

Агу чыў Ва сіль Жар ко і сваё ба чан не 
цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня:

— Тэс ці ра ван не з'яў ля ец ца да стат-
ко ва спра вяд лі вым спо са бам ад бо ру, 
па коль кі ўсе абі ту ры ен ты зна хо дзяц ца 
ў роў ных умо вах. Але тэст не ўні вер-
саль ны, ён не дае маг чы масць аца ніць 
ло гі ку ра шэн ня за да чы, эру ды цыю, 
кру га гляд абі ту ры ен та, яго гра ма дзян-
скую па зі цыю. Та му ўра дам да ру ча на 
ства рыць між ве да мас ную пра цоў ную 
гру пу па гэ тым пы тан ні і вы пра ца ваць 
ап ты маль ныя пра па но вы. Маг чы ма, па 
не ка то рых прад ме тах мы вер нем ся да 
вус ных эк за ме наў...

За кра нуў Ва сіль Жар ко і вы ка нан не 
на стаў ні ка мі не ўлас ці вых ім функ цый: 
«Вы клі кае здзіў лен не, ка лі шко лу аба-
вяз ва юць пры маць ме ры да баць коў-

не пла цель шчы каў ка му наль ных па слуг. 
Маў ляў, гэ та тры вож ны сіг нал, што ў 
сям'і ёсць праб ле ма, та му пе да гог па-
ві нен аб сле да ваць яе і пры няць ме ры. 
А ка лі хто-не будзь з баць коў здзяйс няе 
ней кае пра ва па ру шэн не, то шко ла так-
са ма па він на пра вес ці аб сле да ван не 
сям'і і фак тыч на за няц ца пе ра вы ха ван-

нем баць коў. А ча му за ста-
юц ца ўба ку пра ва ахоў ныя 
ор га ны, ка мі сіі па спра вах 
не паў на лет ніх?»

На мес нік прэм' ер-мі-
ніст ра ўпэў не ны, што шко-
ла і пе да го гі не па він ны 
пад мя няць ін шыя струк ту-
ры, яны па він ны ўза е ма-
дзей ні чаць у гэ тай пра цы 
ў рам ках сва іх функ цы я-
наль ных аба вяз каў.

Так са ма на мес нік прэм'-
ер-мі ніст ра да ру чыў даць 
пра ва вую ацэн ку па слу гам 
па на пі сан ні кур са вых і дып-
лом ных ра бот для сту дэн таў, 
пра па но вы якіх прад стаў ле-
ны на сай тах. Сту дэн ты ак-
тыў на ка рыс та юц ца та кі мі 

па слу га мі. Ад нак час та гэ та ні ко га не 
бян тэ жыць. У ВНУ не ці ка вяц ца, кім вы-
ка на на ра бо та, га лоў нае, што яна ёсць. 
«Аб якой якас ці аду ка цыі мы мо жам га-
ва рыць? Лі чу, што не аб ход на пра ве рыць 
гэ тыя ін тэр нэт-сай ты і за ка на даў ча даць 
ім ацэн ку, ма юць яны пра ва на жыц цё ці 
не», — пад крэс ліў ві цэ-прэм' ер.

Ва сіль Жар ко ад зна чыў, што па вы-
шэн не якас ці пра фе сій най пад рых тоў-
кі — за да ча ну мар адзін. «Вы пуск нік 
уста но вы пра фе сій на-тэх ніч най аду ка-
цыі або ВНУ, прый шоў шы на прад пры-
ем ства ці ў ар га ні за цыю, не па ві нен да-
вуч вац ца або пе ра вуч вац ца, трэ ба быць 
га то вым ад ра зу вы кон ваць свае служ-
бо выя аба вяз кі ў ад па вед нас ці з атры-
ма най ква лі фі ка цы яй. Інакш на вош та 
мы тра цім бюд жэт ныя срод кі і вы пус-
ка ем не пад рых та ва на га спе цы я ліс та? 
Трэ ба знач на ўзмац ніць па тра ба ван ні 
да пад рых тоў кі спе цы я ліс таў — яна па-
він на быць прак ты ка а ры ен та ва най», — 
упэў не ны на мес нік прэм' ер-мі ніст ра.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by
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