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Ка му да ста нец ца 
«Хрус таль ны жу ра вель»?

Учо ра ў лі цэі БДУ стар та ва ла 
за ключ ная част ка рэс пуб лі кан ска га 

кон кур су пе да го гаў
Ма ла досць — су праць ба га та га жыц цё ва га 
і пра фе сій на га до све ду: фі нал рэс пуб лі кан-
ска га кон кур су пра фе сій на га май стэр ства пе-
да го гаў «На стаў нік го да — 2017» абя цае быць за хап ляль ным! Са ма му 
ма ла до му ўдзель ні ку фі наль най част кі спа бор ніц тваў — уся го 25 га-
доў, а са ма му ста рэй ша му — удвая больш. Пе да га гіч ны во пыт фі на-
ліс таў вар' і ру ец ца ад двух да двац ца ці вась мі га доў. Ся род іх ёсць 
як ула даль ні кі дру гой ква лі фі ка цый най ка тэ го рыі, так і ўла даль ні кі 
зван ня «на стаў нік-ме та дыст». Між ін шым, для та го каб атры маць 
гэ ту ка тэ го рыю, па тра бу ец ца аба ра ніць пе рад ква лі фі ка цый най ка-
мі сі яй свае аў тар скія на пра цоў кі. І та кіх май строў-пра фе сі я на лаў на 
ўсю кра і ну на ліч ва ец ца кры ху больш за дзве сот ні. Чым жа бу дуць 
здзіў ляць ма ла дыя ў фі на ле? І якія ў іх ёсць шан цы пе ра маг чы?

Рэк тар Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та Аляк сандр ЖУК, які 
дру гі раз уз на ча ліў жу ры рэс пуб лі кан ска га кон кур су, лі чыць, што шан цы 
ёсць ва ўсіх, і аса біс та яго ра дуе з'яў лен не ся род фі на ліс таў 25-га до вых 
упэў не ных у са бе ма ла дых на стаў ні каў, якім ёсць што ска заць сва ім ка-
ле гам. Да рэ чы, тры га ды та му ўла даль ні кам зван ня «На стаў нік го да» так-
са ма стаў ма ла ды гіс то рык з ся рэд няй шко лы №11 го ра да Ма ла дзеч на 
Аляк сандр Жук з трох га до вым пе да га гіч ным ста жам. Пры чым ра шэн не 
і пра фе сій на га, і дзі ця ча га жу ры су па ла. Гэ та быў фе но мен, які па цяг нуў 
за са бой шмат раз моў і аб мер ка ван няў. Ма ла дыя пе да го гі па ве ры лі, што 
мо гуць пе ра маг чы. А для ка гось ці гэ та пе ра мо га ста ла ма-
гут ным сты му лам...

Фі нан сыФі нан сы  

ГРО ШЫ Ў БАН КУ 
НЕ ПСУ ЮЦ ЦА
Сён ня ся рэд няя стаў ка па дэ па зі тах 

здоль ная аба ра ніць гро шы ад ін фля цыі, але...
Як толь кі ў нас з'яў ля юц ца ліш нія гро шы, 
то ад ра зу ўзні кае пы тан не, ку ды іх уклас ці, 
каб яны не згу бі лі ся, а лепш — пры нес лі ней кі да дат ко вы 
да ход. У фі нан сіс таў на конт гэ та га пра па ноў ха пае. 
Але не ўсё так прос та, бо тэн дэн цыі мя ня юц ца. 
Як мя ня юц ца і ўмо вы за хоў ван ня гро шай у бан ках. 
Сён ня мы пра па ну ем ін фар ма цыю для раз ваг.

Лепш вя лі кі тэр мін за хоў ван ня
Як вя до ма, боль шасць з нас за хоў вае част ку сва іх срод каў на 

бан каў скіх дэ па зі тах. Па бе ла рус кіх руб лях вы бар у клі ен таў ёсць. 
Усе не вя лі кія ка мер цый ныя бан кі пра па ну юць звы чай на вы со кія пра-
цэн ты (да 11,7%) у тым вы пад ку, ка лі ўклад ад кры ва ец ца на не вя лі кі 
тэр мін (2—3 ме ся цы), але аба вяз ко ва пры ўмо ве пла ва ю чай стаў кі. 
У гэ тым вы пад ку рэ аль ная стаў ка мо жа быць па мен ша на ўжо на на-
ступ ны ме сяц ці праз два. Мож на ад шу каць уклад і на тры ме ся цы, за 
якія ўла даль нік дэ па зі ту атры мае ста біль ныя 8%. Пры пра лан га цыі 
па доб ных укла даў пра цэнт ная стаў ка звы чай на зні жа ец ца.

А вось фік са ва ны да ход тра ды цый на пра па ну юць са мыя буй ныя 
бан кі кра і ны, але і да ход насць там кры ху мен шая. Звы чай на та кая 
да ход насць пры вя за на да стаў кі рэ фі нан са ван ня Нац бан ка, якая 
сён ня так са ма па ста ян на па дае. Тэр мін за хоў ван ня па доб ных укла-
даў мо жа ва гац ца ад го да да 36 ме ся цаў. Праў да, без ад зыў ны ўклад 
бу дзе мець фік са ва ны да ход толь кі на год. У гэ тым 
вы пад ку пра па ну ец ца ад 5,5 да 7,5% га да вых.

Суш ка мі і аба ран ка мі час та ва лі ў Смар го ні 
на Пер шым фес ты ва лі аба ран каў. Кір ма шо выя 
гу лян кі з ма са вым ганд лем сім ва лам свя та па-
ча лі ся з са май ра ні цы. На цэнт раль най пло шчы 
гос ці фес ты ва лю змаг лі па час та вац ца суш ка мі 
і аба ран ка мі не толь кі прад пры ем стваў на шай 
кра і ны, але і ку лі на раў з Ра сіі і Літ вы. На вед-
валь ні каў кір ма шу па ра да ва ла вы ста ва хлеб-
ных скульп тур, тэ ма тыч ныя кон кур сы і за ба-
вы, май стар-кла сы ад прад стаў ні коў на род най 
твор час ці.

З'яў лен не ў Смар го ні аба ран каў звяз ва юць 
са зна ка мі тай «Мядз ве джай ака дэ мі яй», дзе 
гэ ты ку лі нар ны пра дукт слу жыў «хлеб ны мі кан-
сер ва мі» для мядз ве дзяў і іх па ва ды роў. Боль-
шасць да след чы каў схо дзяц ца ў мер ка ван ні, 
што ме на ві та ў гэ тым мяс тэч ку пер шы мі ў све це 
па ча лі вы пя каць аба ран кі. Цес та для вы ра баў 
пе ка ры тон кі мі жгу ці ка мі на круч ва лі на па лец, 
а по тым вы пя ка лі. Па роз ных звест ках, у між-
ва ен ны пе ры яд у Смар го ні пра ца ва ла да 60 пя-

кар няў, у якіх вы пя ка лі ме на ві та аба ран кі. Іх 
ад праў ля лі ў Грод на і Мінск, Віль ню і Маск ву. 
Сён ня ў Смар го ні ста рыя ку лі нар ныя тра ды-
цыі пра цяг вае Смар гон скі хле ба за вод (фі лі ял 
РУВП «Грод нах лебп рам»). За су ткі тут вы раб ля-
ец ца 5—7 тон су шак. Да рэ чы, на Гро дзен шчы не 
вы пя ка юць 300 тон аба ра нак, і ка ля 70 пра цэн-
таў з іх — у Смар го ні.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА (фота аўтара).
Гро дзен ская воб ласць.
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Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2017 года!
ПАДПІШЫСЯ — І ВЫЙГРАЙ ЛЯДОЎНЮ АБО ВЯНДЛЯРНЮ

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Аба ран кі ду ша вы пя кае!Аба ран кі ду ша вы пя кае!

На тал ля КА ЧА НА ВА, 
кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та:

«Даў га бу ды Мін ска 
па він ны быць уве дзе ныя 
ў экс плу а та цыю ў 2018 го дзе. 
Увод у экс плу а та цыю 
аб' ек таў не за вер ша на га 
бу даў ніц тва — гэ тае пы тан не 
па він на быць на па ста ян ным 
кант ро лі кі раў ні коў 
ад мі ніст ра цый ра ё наў і іх 
на мес ні каў па бу даў ніц тве 
і жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар цы, тым больш 
што ў ста лі цы ёсць буй ныя 
аб' ек ты, увод якіх на ме ча ны 
да 2020 го да. На па ста ян ным 
кант ро лі па він ны зна хо дзіц ца 
пра ца ўлад ка ван не 
і за ра бот ная пла та».

ЦЫТАТА ДНЯ

Га лоў на ка ман ду ю чы 
на ве дае ву чэн ні
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі, Га-

лоў на ка ман ду ю чы Уз брое-
ны мі Сі ла мі Аляк сандр 
Лука шэн ка 20 ве рас ня 
пры ме ўдзел у су мес ным 
стра тэ гіч ным ву чэн ні ўзбро-
е ных сіл Бе ла ру сі і Ра сіі 
«За хад—2017», па ве да мі лі 
ў прэс-служ бе бе ла рус ка га 
лі да ра. Пла ну ец ца, што кі-
раў нік дзяр жа вы бу дзе на-
зі раць за ад ным з га лоў ных 
эпі зо даў ву чэн ня на 227-м 
агуль на вай ско вым па лі го не 
(Ба ры саў скі). Акра мя Прэ зі-
дэн та на па лі го не ча ка ец ца 
пры сут насць прад стаў ні коў 
вы шэй ша га ка ман да ван ня 
Уз бро е ных Сіл Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі, кі раў ніц тва ін-
тэ гра цый ных струк тур — 
Са юз най дзяр жа вы, СНД, 
АДКБ, а так са ма за меж ных 
назіральнікаў і дып ла ма таў. 
З агляд най пля цоў кі Прэ зі-
дэнт ацэ ніць да сяг ну ты ўзро-
вень уза е ма дзе ян ня вой скаў 
(сіл) пры вя дзен ні аба рон ча-
га бою.

Карэспандэнты 
«Звязды» 
на палігоне 

«Захад—2017»
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