
18 студзеня 2018 г.2 НАДЗЁННАЕ

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
УРАЧ БЕ ЛА ГА ДО МА РАС КА ЗАЎ АБ ЗДА РОЎІ ТРАМ ПА

Па сло вах га лоў на га ўра ча Бе ла га до ма Ро ні Джэк са на, 
45-ы прэ зі дэнт ЗША мог бы да жыць да 200 га доў, ка лі б 
пры трым лі ваў ся пра віль на га ла ду жыц ця ў мі ну лым.

Ад каз ва ю чы на пы тан не жур-
на ліс таў, як 71-га до вы ама тар 
гам бур ге раў мо жа ва ло даць цу-
доў ным зда роў ем, Джэк сан за-
явіў, што ў Трам па «па да ра ва ныя 
Бо гам цу доў ныя ге ны». Адзі ныя 
ле кі, якія рэ гу ляр на пры мае ця-
пе раш ні кі раў нік аме ры кан скай 
дзяр жа вы, — прэ па рат для па ні жэн ня ўзроў ню ха лес тэ ры ну 

ў кры ві і сро дак ад вы па дзен ня ва ла соў.

Урач рас ка заў, што Трамп кла по ціц ца пра ся бе, не ку рыць, 

не ўжы вае спірт но га і хо ча па ху дзець на 5—7 кі ла гра маў.

Так са ма Джэк сан рас ка заў, што па прось бе Трам па пра-

вёў се рыю тэс таў для вы зна чэн ня маг чы мых па ру шэн няў 

функ цый га лаў но га моз га. «Ён прай шоў ус клад не ны тэст і 

на браў 30 ба лаў з 30. Ня ма ні чо га, што б па каз ва ла на каг-

ні тыў ныя праб ле мы», — су па ко іў пры сут ных ме дык.

Ста ла вя до ма, што 14 сту дзе ня 90 ме ды каў на пі са лі ад-

кры ты ліст Джэк са ну, за па тра ба ваў шы ад яго пра вес ці не 

толь кі фі зіч ны агляд прэ зі дэн та ЗША До наль да Трам па, але 

і пе ра ка нац ца ў яго ду шэў ным зда роўі.

БІТ КОЙН ЗА СУ ТКІ АБ ВА ЛІЎ СЯ НА ЧВЭРЦЬ
Курс біт кой на за мі ну лыя су ткі ўпаў на 25,1 пра цэн та. 
Пра гэ та свед чаць да ныя пар та ла Соіnmаrkеtсар.

Па ста не на 17 сту дзе ня за «ма не ту» пра па ну юць 
10 913 до ла раў ЗША, на ніж нім пі ку тар гоў адзін ка крып та-
ва лю ты пра да ва ла ся за 10 194 до ла ры.

Ін шыя крып та ва лю ты так са ма дэ ман стру юць сур' ёз нае 
па дзен не: ад 2,85 да 44,49 пра цэн та. Ноч чу 16 сту дзе ня 

біт кой ны пра да ва лі ся яшчэ на ўзроў ні 13—13,5 ты ся чы до-

ла раў. 16 сту дзе ня кі раў нік Еў ра пей ска га ўпраў лен ня па на-

гля дзе за рын кам каш тоў ных па пер Сты вен Мей джар за явіў 

агенц тву Blооmbеrg, што ін вес та ры па він ны быць га то выя 

стра ціць усе гро шы, укла дзе ныя ў біт кой ны. На яго дум ку, 

эк стрэ маль ная ва ла ціль насць біт кой на ро біць яго вы ка ры-

стан не ў якас ці ва лю ты бес сэн соў ным.

ДЗЯР ЖА ВУ МА КЕ ДО НІЯ МО ГУЦЬ ПЕ РАЙ МЕ НА ВАЦЬ 
З-ЗА ПРЭ ТЭН ЗІЙ ГРЭ ЦЫІ

Грэ цыя про сіць змя ніць наз ву з-за не па ра зу мен няў, 

якія ўзні ка юць з-за так зва най «Грэ час кай Ма ке до ніі» — 

воб лас ці, якая пры мы кае да дзяр жа вы Ма ке до нія. 

Спрэч ка доў жыц ца з 1991 го да, з мо ман ту вы ха ду 

Ма ке до ніі са скла ду Юга сла віі, пе ра да юць на ві на выя 

агенц твы.

Грэ час кія ўла ды не за да валь няе ў тым лі ку і наз ва, з якой 

у 1993 го дзе кра і на ўсту пі ла ў ААН, — Бы лая Юга слаў ская 

Рэс пуб лі ка Ма ке до нія. На су мес ным па ся джэн ні пры па ся-

рэд ніц тве ААН бу дзе пра па на ва на не каль кі на зваў, якія ўжо 

аб мяр коў ва лі ся ра ней.

Вя до ма, што Ма ке до нія ад хі лі ла пра па на ва ную Грэ цы яй 

наз ву «Вар да ры». Хут чэй за ўсё, бу дзе пры ня та наз ва «Но-

вая Ма ке до нія» або ана ла гіч ная.

«Ня пра віль ная» наз ва пе ра шка джае ўступ лен ню Ма ке-

до ніі ў ЕС і НА ТА.

Афі цый ны Скоп'е раз ліч вае на раз гляд пы тан ня аб ус-

туп лен ні ў абод ва са ю зы ле там 2018 го да. Уліч ва ю чы, што 
Грэ цыя ўсту пі ла ў ЕС і НА ТА ра ней, на са ступ кі па він на іс ці 
ме на ві та Ма ке до нія.

АдукацыяАдукацыя  

ПРЭ СТЫЖ НАСЦЬ 
І ПРЫ ВАБ НАСЦЬ

Як у га лоў най ВНУ кра і ны 
бу дуць зма гац ца за якасць ведаў?

Па са ды пра рэк та ра па ву чэб най ра бо це і аду ка цый-
ных іна ва цы ях і пра рэк та ра па ву чэб най ра бо це і 
ін тэр на цы я на лі за цыі аду ка цыі ўве дзе ны ў БДУ. 
Пра гэ та па ве да мі ла прэс-служ ба ўні вер сі тэ та.

Пы тан ні, якія да ты чац ца функ цы я наль ных аба вяз каў пра-
рэк та раў і апла ты пра цы кі раў ні коў струк тур ных пад раз дзя-
лен няў комп лек су БДУ, ста лі прад ме там аб мер ка ван ня на 
па шы ра ным па ся джэн ні рэк та ра та. На га да ем, што кры ху 
больш як тры ме ся цы та му ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні-
вер сі тэ це ад бы ла ся зме на кі раў ні ка, та му ўсе ча ка лі пэў ных 
рэ фор маў.

Уваж лі вы ана ліз аба вяз каў пра рэк та раў, дэ ка наў і га лоў-
на га ўпраў лен ня ву чэб на-ме та дыч най ра бо ты вы явіў дуб ля-
ван не функ цый кі раў ні коў. «Гэ та па мна жае бю ра кра тызм у 
кі раў ніц кім пра цэ се і зво дзіць ро лю пра рэк та раў на тэх ніч ны 
ўзро вень, — пад крэс ліў у сва ім вы ступ лен ні рэк тар БДУ 
Анд рэй КА РОЛЬ. — Для ўстой лі ва га раз віц ця не аб ход на ўжо 
за пус каць ма гут ную «тур бі ну», якая пры вя ла б у рух увесь 
уні вер сі тэт». Для та го каб па збег нуць па доб на га дуб ля ван ня, 
функ цы я нал пра рэк та раў па ву чэб ных пы тан нях быў ад ка рэк-
та ва ны, пе ра ары ен та ва ны на ак ту аль ныя кі рун кі дзей нас ці 
БДУ, і бы лі ўве дзе ны но выя па са ды.

З пры чы ны пе ра гля ду функ цы я на лу пра рэк та раў па ві нен 
змя ніц ца і функ цы я нал дэ ка наў. У пры ват нас ці, па вы сіц ца іх 
ро ля ў якас ці кі раў ні коў. У най блі жэй шы час да вя дзец ца скан-
цэнт ра вац ца на на ступ ных ак ту аль ных для ўні вер сі тэ та пы-
тан нях: пра ек та ван ні і ар га ні за цыі аду ка цый ных пра цэ саў на 
пер шай і дру гой сту пе нях вы шэй шай аду ка цыі, удас ка на лен ні 
стан дар таў аду ка цый ных пра грам, ука ра нен ні іна ва цый ных 
ме то дык на ву чан ня, ін тэр на цы я на лі за цыі аду ка цыі, экс пар це 
аду ка цый ных па слуг і ра бо це з за каз чы ка мі. Ак ту аль насць гэ-
тых пы тан няў па цвяр джа ец ца не ка то ры мі звест ка мі і фак та мі, 
якія агу чыў Анд рэй Ка роль, у тым лі ку і да во лі іс тот ны мі ліч-
ба мі па коль кас ці ад лі ча ных сту дэн таў. Ад ну з пры чын гэ та га 
рэк тар ба чыць у фар ма лі за ва ным па ды хо дзе вы клад чы каў 
да на ву чан ня. «Пад прэ стыж нас цю лю бо га ўні вер сі тэ та трэ ба 
ра зу мець яго пры ваб насць для сту дэн та. Гэ та тое, на коль кі 
мы за бяс печ ва ем ма ла дым лю дзям маг чы масць вы явіць, 
рас крыць і рэа лі за ваць свой па тэн цы ял, — пад крэс ліў Анд рэй 
Ка роль. — А транс ля цы яй роз ным сту дэн там ад ноль ка вай, 
«пра віль най» і «га то вай» ін фар ма цыі гэ та га да сяг нуць нель га. 
Ці на ву ча ем мы іх ства раць за кон ча ны аду ка цый ны пра дукт, 
за лу ча ю чы ў да след чую і твор чую дзей насць? Ад ка зы звя за-
ны перш за ўсё са змя нен нем ме та да ло гіі, змес ту на ву чан ня 
на ўзроў ні стан дар таў і ву чэб ных пра грам, кры тэ ры яў ацэнь -
ван ня, вы ба рам пра дук цый ных фор маў і ме та даў на ву чан ня. 
І тут асаб лі вую ро лю па ві нен ады граць Рэс пуб лі кан скі ін сты тут
вы шэй шай шко лы, які ўва хо дзіць у склад БДУ».

Ад кры тым так са ма за ста ец ца пы тан не экс пар ту аду ка-
цый ных па слуг. У 2017 го дзе план па экс пар це быў вы ка на ны 
толь кі на 82 %. «Гэ ты ін тэ граль ны па каз чык эфек тыў нас ці 
ра бо ты ВНУ пры му шае за ду мац ца. Та му ра курс на ін тэр на-
цы я на лі за цыю абра ны не вы пад ко ва», — ад зна чыў рэк тар.

Так са ма на па ся джэн ні рэк та ра та аб мяр коў ва ла ся схе ма ра-
бо ты ўні вер сі тэ та з за каз чы ка мі кад раў. «Мы ба чым, што гэ ты 
пра цэс па куль не дас ка на лы. Не аб ход на вы бу доў ваць бес пе ра-
пын ны лан цу жок: ад за мо вы спе цы я ліс та ар га ні за цы я мі да яго 
пра ца ўлад ка ван ня. Сён ня ён пе ра ры ва ец ца, і час та та му, што 
ка фед ры і фа куль тэ ты не ўдзя ля юць на леж най ува гі ра бо це з 
за каз чы ка мі і пы тан ням раз мер ка ван ня», — па дзя ліў ся сва ім 
ба чан нем сі ту а цыі Анд рэй Ка роль. Кі раў ніц тва ВНУ мае на мер 
уз мац ніць ра бо ту па ўза е ма дзе ян ні з за каз чы кам кад раў, што 
ада б'ец ца і на маг чы мас цях фі нан са ван ня ўні вер сі тэ та.

На рэк та ра це так са ма пад крэс лі ва ла ся ак ту аль насць 

праф ары ен та цый най ра бо ты ва ўмо вах па вы ша най кан ку-

рэн цыі за абі ту ры ен та. Яна па тра буе змя нен няў у па ды хо-

дах, кан са лі да цыі на ма ган няў фа куль тэ таў, пры ём най ка мі сіі 

і ўдас ка на лен ня на прам каў ва ўні вер сі тэц кім сег мен це.

Бы лі агу ча ны на рэк та ра це і но выя прын цы пы на лі чэн ня 

за ра бот най пла ты. Рэк тар вы лу чыў асноў ны тэ зіс у рэ гу ля-
ван ні гэ тай сіс тэ мы: «Не атрым лі ваць гро шы, а за раб ляць 
іх. Не аб ход на ўзмац ніць па за бюд жэт ную дзей насць пад раз-
дзя лен няў».

Уста ноў ле ны гра ніч ныя і мак сі маль ныя ўзроў ні апла ты 
ад мі ніст ра цый най ра бо ты кі раў ні коў. Да дат ко ва маг чы ма вы-
ка нан не імі ра бот па су мя шчаль ніц тве (ППС або на ву ко ва га 
су пра цоў ні ка) да 0,5 стаў кі. І ўпер шы ню са сту дзе ня 2018 го да 
кі раў нік змо жа за ра біць да 10 % срод каў ад фон ду апла ты 
пра цы, атры ма ных у вы ні ку да дат ко вай па за бюд жэт най дзей-
нас ці пад раз дзя лен ня.

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



Рэ естр юры дыч ных і фі зіч ных асоб, 
якія ма юць за па зы ча нас ці па вы ка-
наў чых да ку мен тах, ад на віў ра бо ту 
на сай це Мі ніс тэр ства юс ты цыі Бе-
ла ру сі. На ін фар ма цый ным рэ сур се 
зме шча ны ўсе звест кі па чы на ю чы з 
15 жніў ня 2017 го да.

Ця пер тут мож на да ве дац ца пра за па-
зы ча нас ці гра ма дзян, юры дыч ных асоб 
і ін шых суб' ек таў, з якіх ор га ны пры му-
со ва га вы ка нан ня спа га ня юць даў гі. Каб 
знай сці асо бу ці фір му, якія він ны гро шы, 
ці ўпэў ніц ца, што іх ня ма ў рэ ест ры, у спе-
цы яль ных па лях на сай це httр://mіnjust.
gоv.bу/сlіеntvір трэ ба ўвес ці проз ві шча,
імя, імя па баць ку і ідэн ты фі ка цый ны
ну мар паш пар та ча ла ве ка або рэ гіст ра-
цый ны ну мар і наз ву кам па ніі.

У «Рэ ест ры за па зы ча нас цяў па вы ка-

наў чых да ку мен тах» ві даць звест кі аб да-

ку мен тах, якія зна хо дзяц ца на вы ка нан ні 

ў ор га нах пры му со ва га вы ка нан ня больш 

за 30 дзён. Тут так са ма мож на да ве дац ца 

пра пры чы ну вяр тан ня вы ка наў ча га да ку-

мен та спаг нан ні ку. На прык лад та му, што 

юры дыч ная асо ба, з якой спа га ня юць гро-

шы, вы клю ча на з Адзі на га дзяр жаў на га 

рэ гіст ра юры дыч ных асоб і ін ды ві ду аль-

 ных прад пры маль ні каў. Ін шыя ва ры ян ты —

у даў жні ка ня ма ма ё мас ці, якую мож на 

спаг наць у за лік вяр тан ня за па зы ча нас ці, 

або не пла цель шчык аб' яў ле ны банк ру там, 

лік ві да ва ны ці яму да дзе на су дом ад тэр мі-

ноў ка або рас тэр мі ноў ка вы ка нан ня.

Вы ка наў чае вя дзен не мож на спы ніць, 

на прык лад, ка лі даў жнік і спаг нан нік за-

клю ча юць мі ра вое па гад нен не або даў жнік 

па мёр. Даў жнік, які з'яў ля ец ца аба вя за най 

асо бай і ві нен гро шы за ўтры ман не дзя цей 

на дзяр жаў ным за бес пя чэн ні, так са ма вы-

зва ля ец ца ад даў гоў, ка лі яму вяр та юць 

ма лых, да да лі ў Мі ніс тэр стве юс ты цыі.

Ра зам з тым ін фар ма цыя, зме шча ная 

ў рэ ест ры, да ве дач ная. Каб удак лад ніць 

яе, не аб ход на звяр тац ца ў ор га ны пры-
му со ва га вы ка нан ня, ра яць у Мі нюс це. 
Пас ля пісь мо вай за явы гра ма дзя ні на ці 
юры дыч най асо бы і апла ты дзяр жаў най 
пош лі ны (тры ба за выя ве лі чы ні) мож на 
атры маць поў ную ін фар ма цыю пра на яў-
насць вы ка наў чых вя дзен няў у да чы нен ні 
да даў жні ка і аб ме жа ван ні, якія пры ме не-
ны да яго і яго ма ё мас ці.

«Рэ естр за па зы ча нас цяў па вы ка наў-
чых да ку мен тах» да зво ліць гра ма дзя нам 
і суб' ек там гас па да ран ня атрым лі ваць ак-
ту аль ную ін фар ма цыю пра свае даў гі і 
свое ча со ва па га шаць іх, пра ду хі ля ю чы 
тым са мым не га тыў ныя на ступ ствы пры-
му со ва га вы ка нан ня, упэў не ны ў Мі ніс-
тэр стве юс ты цыі.

Іры на СІ ДА РОК. sіdarok@zvіazda.by
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За ро бак дэ ка наў фа куль тэ таў і ды рэк та раў ін сты ту таў 
ця пер бу дзе за ле жаць у тым лі ку ад коль кас ці сту дэн-
таў, коль кас ці аду ка цый ных пра грам на пер шай і дру гой 
сту пе нях, і асаб лі ва, ад коль кас ці пра грам на анг лій скай 
мо ве, за меж ных на ву чэн цаў і экс пар ту па слуг.

Пра ваПра ва   Даў жні кі зноў у ін тэр нэ це
Хто коль кі ві нен і ка лі за па зы ча насць мож на не вяр таць

Тэмп рос ту бе ла рус кай эка но мі кі 
за мі ну лы год абы шоў ча кан ні ста-
тыс ты каў. Як ад зна чыў прэм' ер-мі-
ністр Анд рэй КА БЯ КОЎ, ВУП кра і ны 
ў 2017 го дзе склаў 102,4 % пры пра-
гноз ным па каз чы ку ў 101,7 %. 

Пад час па ся джэн ня Прэ зі ды у ма Са-
ве та Мі ніст раў, дзе раз гля да лі ся пы тан ні 
аб ме рах па рэа лі за цыі за дач са цы яль-
на-эка на міч на га раз віц ця кра і ны і ча ка-
ныя вы ні кі ра бо ты эка но мі кі ў сту дзе ні і 
І квар та ле сё ле та, прэм' ер за кра нуў пы-
тан ні ўвяз кі за роб каў з пра дук цый нас цю 
пра цы ў па за бюд жэт ным сек та ры, а так-
са ма больш шчыль най пра цы дзяр жа вы 
з пры ват ні ка мі.

Анд рэй Ка бя коў па ве да міў, што апя-
рэ джан не пра гноз ных па каз чы каў на 0,7 
% за бяс пе чы ла вы хад на па ра мет ры рос-
ту эка но мі кі і кам пен са ва ла ад ста ван не 
2016 го да. «Кі раў ні ком дзяр жа вы за цвер-
джа ны пра гноз ныя па ра мет ры на 2018 год, 
у іх раз віц цё пры ня ты ад па вед ныя па ста-
но вы ўра да, дзе сфар мі ра ва на мат ры ца 
клю ча вых па каз чы каў усёй вер ты ка лі», — 
да даў прэм' ер-мі ністр. Па вод ле яго слоў, 
га лоў ны мі за да ча мі зба лан са ва на га рос ту 
эка но мі кі сё ле та за ста юц ца: на рошч ван не 
і ды вер сі фі ка цыя экс пар ту, пры цяг нен не 
ін вес ты цый, ства рэн не но вых пра цоў ных 
мес цаў у пер шую чар гу ў сек та ры ма лой і 
ся рэд няй дзе ла вой іні цы я ты вы. Для гэ та га 
не аб ход на раз гар нуць поў на маш таб ную 
ра бо ту па рэа лі за цыі пры ня тых кі раў ні-
ком дзяр жа вы ра шэн няў па лі бе ра лі за цыі 
ўмоў вя дзен ня біз не су.

«Каб мак сі маль на зні зіць за леж насць 
эка но мі кі ад знеш ніх фак та раў, па вы сіць 
пра дук цый насць пра цы і кан ку рэн та-
здоль насць вы твор час ці, нам жыц цё ва 
не аб ход на мі ні мі за ваць свае вы дат кі. Для 
рос ту эка но мі кі на зда ро вай асно ве трэ-
ба ства раць пра цоў ныя мес цы, раз ві ваць 
ма лы і ся рэд ні біз нес», — ска заў Анд рэй 
Ка бя коў. Прэм' ер-мі ністр пад крэс ліў, 
што па вы шэн не пра дук цый нас ці пра цы 
і ўка ра нен не но вых тэх на ло гій, як пра ві-
ла, су пра ва джа ец ца вы зва лен нем част кі 
ра бот ні каў. Ства рэн не но вых пра цоў ных 
мес цаў у сек та ры ма ло га і ся рэд ня га біз-
не су да зва ляе пе ра раз мер ка ваць гэ тых 
лю дзей у ін шыя сфе ры дзей нас ці без са-
цы яль ных уз ру шэн няў.

Так са ма ён звяр нуў ува гу пры сут ных 
на тое, што рост за ра бот най пла ты ў па-
за бюд жэт ным сек та ры па ві нен быць увя-
за ны з пра дук цый нас цю пра цы.

«Ары ен цір па ўзроў ні ся рэд ня га за-
роб ку вы зна ча ны на на ра дзе ў кі раў ні-
ка дзяр жа вы 21 ліс та па да 2017 го да, усе 
не аб ход ныя да ру чэн ні да дзе ны. Гро шы 
па він ны быць за роб ле ныя», — пад крэс-
ліў Анд рэй Ка бя коў. Кі раў нік ура да зра-
біў ак цэнт на не аб ход нас ці аба вяз ко ва га 
вы ка нан ня та кіх па каз чы каў, як зні жэн не 
ўзроў ню вы дат каў і пра ца ўлад ка ван не на 
на васт во ра ныя пра цоў ныя мес цы.

Та кім чы нам Анд рэй Ка бя коў даў зра-
зу мець прад стаў ні кам дзярж ор га наў, што 
не аб ход на мак сі маль на да ход лі ва да вес ці 
да лю дзей ін фар ма цыю пра но выя маг-
чы мас ці для вя дзен ня біз не су, якія ад-
кры ва юц ца пас ля пры няц ця па ке та да-

ку мен таў па раз віц ці прад пры маль ніц тва. 

«Мі нэ ка но мі кі су мес на з абл вы кан ка ма мі 

пры ўдзе ле МПЗ, Мі ніс тэр ству ан ты ма на-

поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю, Мі ніс тэр-

ству ахо вы зда роўя і ін шым за ці каў ле ным 

не аб ход на ўжо ў най блі жэй шы час ар га ні-

за ваць у кож ным рэ гі ё не вы яз ныя су стрэ-

чы, се мі на ры, рас тлу ма чыць да ступ ным 

чы нам на кан крэт ных пры кла дах но выя 

пра ві лы вя дзен ня біз не су і як імі ка рыс-
тац ца», — пад крэс ліў Анд рэй Ка бя коў. 
Пры гэ тым ён ад зна чыў, што ра біць гэ та 
не аб ход на ра зам з мяс цо вы мі са ве та мі 
па раз віц ці прад пры маль ніц тва.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. krуzhеvісh@zvіаzdа.bу



Ва ўра дзеВа ўра дзе  
ВУП-2017 ВЫ ШЭЙ ШЫ ЗА ПРА ГНО ЗЫ

У пры яры тэ це біз нес-клі мат і но выя пра цоў ныя мес цы


