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1990-я ён згад вае як «лi хiя» i ў ме ды цы не:

— Не за куп ля ла ся аб ста ля ван не, не ха па ла 

ме ды ка мен таў, бы лi вель мi нiз кiя зар пла ты. 

Пра ца ваць да во дзi ла ся на 2-2,5 стаў кi. Акра мя 

ра бо ты ў дзён ны час, я браў пяць-шэсць дзя-

жур стваў па хi рур гii, тры-ча ты ры па не ўра ло гii, 

акра мя та го, маг ло быць 15 дзя жур стваў па 

са нi тар най авiя цыi. На ча ваць до ма да во дзi ла ся 

да лё ка не кож ны дзень. Са мае га лоў нае — не 

бы ло чым пра ца ваць. Амаль ад сут нi ча ла аб-

ста ля ван не, iн стру мен ты вы хо дзi лi са строю.

Вый сцi з цяж ка га ста но вi шча атры ма лася 

толь кi ў кан цы 1990-х. Но вае раз вiц цё ней ра-

хi рур гii па ча ло ся ў 2000-х. Ста лiч ную 5-ю клi-

нi ку на ве даў кi раў нiк дзяр жа вы, i пас ля яго 

да ру чэн няў уда ло ся за ку пiць но вае аб ста-

ля ван не. У пры ват нас цi, маг нiт на-рэ за нанс-

ны та мог раф — адзiн з пер шых у кра i не, — 

i апе ра цый ны мiк ра скоп.

— Па мя таю, як з мя не жар та ва лi ка ле гi, калi 

я ся дзеў за гэ тым мiк ра ско пам. Бо апе ра цыю, 

якуюяны маг лi скон чыць у га дзi ну-дзве, пра цу-

ю чы з бi на ку ляр най лу пай, я за вяр шаў у тры-

ча ты ры га дзi ны. Пад мiк ра ско пам боль шае раз-

роз нен не, вi даць дроб ныя струк ту ры — больш 

уваж лi ва пра цу еш, ды i раз вiц цё на вы ку па тра-

буе ча су. Паз ней, ка лi ў нас з'я вi лi ся да дат ко выя 

мiк ра ско пы, у хi рур гаў уз нiк ла жа дан не з iмi 

пра ца ваць, та кiя апе ра цыi ўсi мi бы лi асвое ны, — 

згад вае Юрый Шань ко.

Ён ра зам з ка ле га мi раз вi ваў адзiн з най скла-

да ней шых кi рун каў — хi рур гiю асно вы чэ ра па, 

якой бы ла пры све ча на яго ды сер та цыя.

— У 2003 го дзе ў Мiн ску пра хо дзiў з'езд ан-

ко ла гаў СНД, i ўпер шы ню там пра ца ва ла сек-

цыя па ней ра ан ка ло гii — пух лi нах цэнт раль най 

нер во вай сiс тэ мы. Бы лi за про ша ны i пры еха лi 

вы дат ныя ней ра хi рур гi — ака дэ мiк Ка на ва лаў 

са сва i мi ка ле га мi з Маск вы, пра фе сар Зель ман 

з Лос-Ан джэ ле са. I маск вi чы з iн сты ту та iмя 

Бур дэн кi, а гэ та ад на з най леп шых ней ра хi рур-

гiч ных уста ноў све ту, прад ста вi лi ма тэ ры ял з 40 

вы пад ка мi кра нi я фа цы яль ных рэ зек цый, а мы 

прад ста вi лi ма тэ ры ял з больш чым 20! Яны бы лi 

над звы чай ура жа ны, што ў нас раз вi ва ец ца та кi 

кi ру нак, — рас каз вае пра фе сар Шань ко.

Ён тлу ма чыць, што кра нi я фа цы яль ная рэ-

зек цыя — над звы чай скла да ная апе ра цыя. 

Пух лi на, час цей за ўсё зла я кас ная, вы рас тае 

з асно вы чэ ра па ад на ча со ва як у яго по ласць 

(у мозг), так i за ме жы по лас цi чэ ра па — у 

струк ту ры тва ру (ар бi ту во ка, нос). Ра ней пры 

зла я кас ных пух лi нах вы да ля лi тую част ку, якая 

зна хо дзi ла ся ў по лас цi чэ ра па, ас тат няе апра-

мень ва лi i ра бi лi хi мi я тэ ра пiю. Пры гэ тым пра-

цяг ласць жыц ця бы ла мi нi маль ная, бо част ка 

пух лi ны за ста ва ла ся. Кра нi я фа цы яль ныя рэ-

зек цыi да зва ля юць i вы да лiць пух лi ну з моз га 

з яго ўчаст кам, i рэ зе цы ра ваць асно ву чэ ра па, 

а так са ма ткан кi ар бi ты ра зам з во кам. Пас ля 

па цы ен ту ро бiц ца плас ты ка, а яго пра цяг ласць 

жыц ця па вя лiч ва ец ца ў не каль кi ра зоў.

— Ад ным з най вя лiк шых ад крыц цяў кан ца 

ХХ ста год дзя ў ней ра хi рур гii лi чыц ца так зва-

ная хi рур гiя за моч най ад ту лi ны, — пра цяг вае 

Юрый Ге ор гi е вiч. — Гэ та хi рур гiя праз ма лыя 

до сту пы, на прык лад, праз до ступ 2x2 сан ты-

мет ры мож на да брац ца да но ва ўтва рэн ня па-

ме рам 5x7 см i вы да лiць яго. Пры гэ тым пра-

цяг ласць апе ра цыi ска ро цiц ца, апе ра цый ная 

траў ма моз га змен шыц ца i функ цы я наль ны 

вы нiк па леп шыц ца. Шэсць га доў мы раз вi ва ем 

гэ ты кi ру нак, i ля таль ныя зы хо ды пас ля та кiх 

апе ра цый у нас зве дзе ны да аб са лют на га мi нi-

му му. А функ цы я наль ныя вы нi кi ста лi леп шыя, 

i ска ра цiў ся час апе ра цый.

Пры чым для вы ка нан ня гэ тых умя шан няў 

бе ла рус кiя ней ра хi рур гi вы ка рыс тоў ва юць не 

апе ра цый ны мiк ра скоп, а апе ра цый ны эн да-

скоп — па пры кла дзе аме ры кан скiх ней ра хi-

рур гаў з клi нi кi Пен сiль ван ска га ўнi вер сi тэ та. 

Гэ та да зва ляе яшчэ больш змен шыць па ме ры 

до сту пу i, ад па вед на, апе ра цый ныя траў мы. 

Сён ня на ра хун ку ай чын ных ней ра хi рур гаў 

больш за 300 та кiх умя шан няў, пры чым з доб-

ры мi вы нi ка мi. Асвой ваць гэ ты кi ру нак да iх 

пры яз джа лi на ват ка ле гi з мас коў ска га iн сты-

ту та iмя Бур дэн кi.

«Ака дэ мiк Сме я но вiч 
да гэ туль апе ры руе»

Сён ня РНПЦ не ўра ло гii i ней ра хi рур гii мае 

са мае су час нае аб ста ля ван не, у пры ват нас-

цi, най ноў шыя апе ра цый ныя мiк ра ско пы i эн-

да ско пы, пад рых та ва ных спе цы я лiс таў, ка ля 

трох дзя сят каў з якiх у свой час прый шлi пра-

ца ваць сю ды ад ра зу пас ля раз мер ка ван ня. 

Сён ня гэ та вы са как лас ныя ней ра хi рур гi, якiя 

атры ма лi прак ты ку ў тым лi ку i ў за меж ных 

клi нi ках. I са мае га лоў нае — у цэнт ры ад кры ты 

но выя кi рун кi, якiх ня ма ў iн шых кра i нах Еў ро-

пы i СНД, i ёсць рас пра цоў кi, якiя вы клi ка юць 

зайз драсць за меж ных ка лег.

На стаў нi ка мi ма ла дых ура чоў ста но вяц ца iх 

ста лыя ка ле гi, у пры ват нас цi, да гэ туль пра цяг вае

дзя лiц ца на вы ка мi ака дэ мiк Ар нольд Сме я-

но вiч.

— Ар нольд Фё да ра вiч i мой на стаў нiк, — ка-

жа Юрый Шань ко. — Гэ та вы ключ ны спе цы я-

лiст: ня гле дзя чы на па важ ны ўзрост (ака дэ мi ку 

82 га ды. — «Зв».), ён кож ны дзень пры хо дзiць 

на ра бо ту — у апе ра цый ную. I не прос та апе-

ры руе, а вы кон вае най скла да ней шыя ўмя шан-

нi — вель мi хут ка, якас на, без ус клад нен няў i з 

вы дат ным вы нi кам. Ён ста ра ец ца са чыць i за 

сва iм зда роў ем, i ў гэ тым яму да па ма гае адзiн 

з на шых ура чоў — Гу мен Гар ба не джад. Ён, 

да рэ чы, iра нец, скон чыў наш ме ду нi вер сi тэт i 

за стаў ся тут пра ца ваць. Ава ло даў усi мi на шы-

мi ме та да мi, на ват ез дзiць з на мi ў рэ гi ё ны з 

лек цы я мi аб пра фi лак ты цы тром ба эм ба лiч ных 

ус клад нен няў.

Пад кi раў нiц твам ака дэ мi ка Сме я но вi ча 

пра вод зяц ца да сле да ван нi як па скла да ных 

кi рун ках су час най ней ра хi рур гii, так i больш 

пры клад ныя. З да па мо гай ад на го з iх уда ло ся 

ўста на вiць, што пры пэў ных зла я кас ных пух лi-

нах га лаў но га моз га, якiя рас туць з нер во вай 

ткан кi, у пра цэс пух лiн на га рос ту ўмеш ва ец ца 

вi рус прос та га гер пе су i ро бiць яго больш зла-

я кас ным. У та кiм вы пад ку вы нi кi мо гуць быць 

вель мi не спры яль ныя, на ват пры мак сi маль на 

маг чы мым ля чэн нi.

— Ва ўсiм све це пра цяг ласць жыц ця па цы-

ен та з глi яб лас то май, якая мае 4-ю сту пень 

зла я кас нас цi, пры вы ка ры стан нi ўся го ар се-

на лу — хi рур гii, пра мя нё вай тэ ра пii, хi мi я тэ ра-

пii — скла дае пас ля ра ды каль на га вы да лен ня 

пух лi ны 12-14 ме ся цаў. Пас ля част ко ва га — 

знач на менш. Але ка лi ўда ва ла ся ўздзей нi-

чаць на вi рус прос та га гер пе су да стат ко ва 

прос ты мi прэ па ра та мi, то пра цяг ласць жыц ця 

гэ тых па цы ен таў па вя лiч ва ла ся ў не ка то рых 

вы пад ках да чатырох-пяці га доў, — тлу ма чыць 

Юрый Ге ор гi е вiч. — Ад на з ву ча нiц Ар ноль да 

Фё да ра вi ча Ган на Ба ры сей ка вель мi шы ро ка 

прад стаў ляе гэ ты ма тэ ры ял на мiж на род ных 

кан фе рэн цы ях, ён заў сё ды вы клi кае за хап-

лен не. I мы збi ра ем ся пра цяг ваць гэ та да сле-

да ван не.

Раз вi ва ец ца ў цэнт ры i кi ру нак эн да вас ку-
ляр най хi рур гii — без ад кры тых умя шан няў, 
ка лi пра нiк нен не ад бы ва ец ца спе цы яль ным 
iн стру мен там праз са суд. Гэ та вы клю чэн не 

ар тэ рыя льных анеў рыз маў, ар тэ рыя вя ноз ных 
маль фар ма цый, са су дзiс тай сет кi пух лi ны, каб 

апе ра цыя пра ця ка ла менш траў ма тыч на. Раз-

вi ва ец ца стэ рэа так сiч ная i функ цы я наль ная 

ней ра хi рур гiя, шы ро ка вы ка рыс тоў ва ец ца тэх-

на ло гiя iм план та цыi ней ра сты му ля та раў — iх 

атрым лi ва юць усе па цы ен ты ў кра i не, якiя ма-

юць у гэ тым па трэ бу.

Па каз чы кi вы жы ва льна сцi 
з ЧМТ — ад ны з леп шых 
у све це

Асаб лi вую ўва гу ў свой час да вя ло ся звяр-

нуць на праб ле му чэ рап на-маз га вых траў-

маў.

— Ка лi ў су свет най прак ты цы раз вi ва лi-

ся но выя тэх на ло гii ля чэн ня ЧМТ, у нас гэ та 

бы ло ў да стат ко ва за пу шча ным ста не. Мi нiс-

тэр ства ахо вы зда роўя звяр ну ла ўва гу на тое, 

што вы нi кi не спры яль ныя. Пад кi раў нiц твам 

Ар ноль да Сме я но вi ча быў ство ра ны курс, i 

мы па ча лi ву чыць ура чоў апе ры ра ваць ЧМТ. 

Нам да вя ло ся раз вi вац ца, ез дзiць i гля дзець, 

як гэ та ро бiц ца ў iн шых клi нi ках, за пра шаць 

да ся бе спе цы я лiс таў з iн сты ту таў Бур дэн кi i 

Склi фа соў ска га. З'я вiў ся наш пер шы клi нiч ны 

пра та кол, i ад бы ло ся не ве ра год нае. Ад са чыў-

шы ста тыс ты ку з 2010 го да, мы ўба чы лi, што 

спа чат ку ў нас бы ло ка ля 30 вы пад каў смер цi 

на 100 ты сяч на сель нiц тва ў год, i па сту по ва 

гэ ты па каз чык знi жаў ся — да 20, 15 i, на рэш це, 

да 10. Ця пер ён скла дае менш за 10 вы пад каў 

на 100 ты сяч на сель нiц тва ў год. Гэ та на ўзроў-

нi най леп шых па каз чы каў у све це — Гер ма нii, 

Шве цыi, Нар ве гii. Пры тым, што ў ЗША ён 20, 

ва Укра i не — 25—30, ся рэд нi па Еў ро пе — 25, 

у не ка то рых рэ гi ё нах Ра сii да ся гае 40 i 50, — 

дзе лiц ца су раз моў ца.

Сён ня ў Бе ла ру сi ар га нi за ва ны мiж ра ён ныя 

цэнт ры, ад лег ласць да якiх з лю бо га на се ле-

на га пунк та скла дае не больш за 70 кi ла мет-

раў, што да зва ляе да ста вiць ту ды па цы ен та з 

iн суль там, ЧМТ ця гам га дзi ны. У та кiх клi нi ках 

ёсць кам п'ю тар ныя та мог ра фы, рэ анi ма цый-

ныя лож кi i спе цы я лiс ты, якiя ака жуць ква лi фi-

ка ва ную спе цы я лi за ва ную да па мо гу. У Мiн ску 

гэ та Баль нi ца хут кай ме ды цын скай да па мо гi 

i 5-я клi нiч ная баль нi ца. Спе цы я лiс ты РНПЦ 

не ўра ло гii i ней ра хi рур гii пад клю ча юц ца на 

роз ных эта пах i вы яз джа юць у лю бую клi нi ку 

кра i ны для апе ра цыi цi кан суль та цыi: у пры-

ват нас цi, i для вы ка нан ня эн да вас ку ляр ных 

умя шан няў.

— Гэ та скла да ная га лi на, якая па тра буе доў-

гай пад рых тоў кi спе цы я лiс та: за год-два яго не 

на ву чыш. I ка лi ён бу дзе вы кон ваць толь кi 25-

50 эн да вас ку ляр ных умя шан няў у год, то спе-

цы я лiс там не ста не. Бо трэ ба ра бiць не каль кi 

со цень та кiх апе ра цый што год, каб ава ло даць 

на вы ка мi i ад чу ваць, як бу дзе па во дзiць ся бе 

анеў рыз ма, якую ты збi ра еш ся вы клю чыць. 

Та му пра сцей на кi ра ваць у рэ гi ён спе цы я лiс та з 

не аб ход ным рас ход ным ма тэ ры я лам. А по тым, 

ка лi хво ры вый дзе з цяж ка га ста ну, за браць 

яго ў Мiнск i да лей пра во дзiць ля чэн не, — ар-

гу мен туе Юрый Шань ко.

Па што едуць 
у Бе ла русь за меж нi кi?

За меж ныя па цы ен ты на апе ра цый ным ста-

ле бе ла рус кiх ней ра хi рур гаў — так са ма не 

рэд касць. Пра фе сар Шань ко рас каз вае па ка-

заль ны вы па дак.

— Ма ла ды аме ры ка нец за ка хаў ся ва ўкра-

iн скую дзяў чы ну, якая пе ра еха ла ў ЗША. Са-

браў ся з ёй ажа нiц ца. Але ў яго быў не вя лi кi 

дэ фект — даб ра якас ная пух лi на нiж няй скi вi цы. 

Пе рад вя сел лем ён вы ра шыў ад не да хо пу па-

зба вiц ца. У ад ной з клi нiк Ма я мi яму зра бi лi апе-

ра цыю: вы да лi лi пух лi ну, па ста вi лi ме та лiч ную 

кан струк цыю, якая тры ма ла скi вi цу. Да сле да-

ван не пух лi ны па ка за ла, што яна даб ра якас ная 

i цал кам вы да ле на. Мож на пра во дзiць на ступ ны 

этап хi рур гiч на га ля чэн ня — апе ра цыю кос най 

плас ты кi. Зра бi лi i гэ та: узя лi част ку яго пад-

уз дыш най кост кi, каб за поў нiць дэ фект нiж няй 

скi вi цы. Пры гэ тым апе ра цыю ра бi лi па ды хо дам 

знут ры скi вi цы, i так атры ма ла ся, што да стат ко ва 

доў га бы ла пе ра цiс ну та ўнут ра ная сон ная ар тэ-

рыя. Ма ла ды ча ла век атры маў iн фаркт моз га з 

раз вiц цём па ра лi чу пра вых ка неч нас цяў, поў най 

стра тай маў лен ня, пры чым iн фаркт моз га быў 

пра грэ су ю чы. Для та го каб вы ра та ваць мозг, 

у та кiх вы пад ках вы кон ва ец ца дэ кам прэ сiй ная 

кра нi я та мiя. Яму вы да лi лi част ку кос цi чэ ра па 

па ме рам 12x15 см, а ка лi мозг спра вiў ся з ацё-

кам, уста на вi пi ты та на вую плас цi ну. Але па ра-

лiч i па ру шэн не маў лен ня за ста лi ся. Па цы ен ту 

пра вя лi мак сi маль на маг чы мае ля чэн не, на ват 

кле тач ную тэ ра пiю. Ства ла выя клет кi ўво дзi лi 

ўнут ры вен на. Гэ та да па маг ло: ён стаў вы маў-

ляць асоб ныя сло вы, мог прай сцi тры-пяць кро-

каў уздоўж лож ка — i не больш.

Да рэ чы, та кое ля чэн не абы шло ся ў ЗША 

ў 500 ты сяч до ла раў. Але вы нiк быў не зда-

валь ня ю чы. Ма ла до га ча ла ве ка яго ня вес та 

пры вез ла на ля чэн не ў Бе ла русь.

— У нас на той мо мант ужо знай шла сваё 
раз вiц цё прак ты ка ля чэн ня ача го вых па ра жэн-
няў га лаў но га моз га з да па мо гай ства ла вых 
кле так, але не так, як гэ та тра ды цый на ро бiц ца 
ў све це, — пра цяг вае Юрый Шань ко. — Важ на 
не прос та ўвес цi ства ла выя клет кi, а да ста вiць 
iх у га лаў ны мозг. Ка лi iх увод зяць праз ве ну, 
уся го 0,2 % кле так трап ляе ў га лаў ны мозг, ка лi 
праз ар тэ рыю — 2 %. Ка лi iх уво дзiць у спiн на-
маз га вы ка нал, яны ўво гу ле ў мозг не тра пяць. 
Ка лi не па срэд на ў га лаў ны мозг з да па мо гай 
стэ ры я так сiч ных пры ста са ван няў, то ў мес цы 

ўвя дзен ня ўзнi кае ачаг траў мы, i боль шая част-

ка гэ тых кле так спра цуе, каб яго лiк вi да ваць. 

Зда ва ла ся б, бяз вы хад ная сi ту а цыя. Наш iн сты-

тут фi зi я ло гii НАН зай ма ец ца гэ тай тэ май на ча-

ле з ака дэ мi кам Ула дзi мi рам Куль чыц кiм шмат 

га доў. Iс нуе дак лад ная кан цэп цыя: ства ла вая 

клет ка пе ра мя шча ец ца пе ры неў раль на — уз-

доўж нер во вых ва лок наў у на прам ку ру ху нер-

во ва га iм пуль су. Пры чым уз доўж не ру халь ных, 

а ад чу валь ных нер во вых ва лок наў. Та кiм чы нам 

ства ла выя клет кi ў вя лi кай коль кас цi трап ля юць 

у га лаў ны мозг. Ве да ю чы экс пе ры мен таль ную 

па да плё ку гэ та га ме та ду, мы ад пра ца ва лi яго 

ў клi нi цы, апра ба ва лi на па цы ен тах з iн фарк та-

мi моз га, унут ры маз га вым кро ва злiц цём, якое 

су пра ва джа ец ца дру гас ны мi iн фарк та мi моз га, 

ця пер iдзе апра ба цыя пры цяж кай чэ рап на-маз-

га вой траў ме. I амаль ва ўсiх вы пад ках та кое 

ля чэн не дэ ман струе вы дат ны эфект.

Аме ры кан ска му па цы ен ту так са ма пра вя лi 

кле тач ную тэ ра пiю, i ён ця гам ме ся ца па чаў 

раз маў ляць фра за мi, хоць па куль i не вя лi кi мi, i 

мог са ма стой на прай сцi да 100 мет раў. Эфек ту 

ўда ло ся да сяг нуць уся го за адзiн курс кле тач-

най тэ ра пii, якi абы шоў ся ў 10 ты сяч до ла раў.

— Ка лi я спы таў яго блiз кiх, цi вар та бы-

ло ехаць у Бе ла русь, ад каз быў ад на знач ны: 

без умоў на, — дзе лiц ца су раз моў ца. — За раз 

да нас на ля чэн не едуць гра ма дзя не на шых 

блi жэй шых су сед нiх кра iн, i мы пла ну ем за-

клю чаць да мо вы на су мес ныя да сле да ван нi, 

у пер шую чар гу з ра сi я на мi. У боль шас цi кра iн 

СНД ля чэн не ства ла вы мi клет ка мi за кры тае. 

Але гэ та вель мi перс пек тыў ны, хоць i скла да ны 

кi ру нак, якi па тра буе спе цы фiч на га аб ста ля-

ван ня, на вы каў i ла ба ра то рый.

Але на КРА ВЕЦ.

Фо та з аса бiс та га ар хi ва Юрыя ШАНЬ КО.

«Пра вя лi кле тач ную тэ ра пiю — i па цы ент 
па чаў раз маў ляць i ха дзiць»

З ра сiй скi мi ка ле га мi з iн сты ту та імя Бур дэн кі.

Специальность Шифр
Количество мест

дневная заочная соискательство

Технология и оборудование механической 
и физико-технической обработки 05.02.07 1 - -

Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ 05.13.18 1 - -

Химическая технология топлива 
и высокоэнергетических веществ 05.17.07 1 1 -

Эксплуатация автомобильного транспорта 05.22.10 1 - -

Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности) 08.00.05 2 - -

Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, 
баз и хранилищ 25.02.07 - - 1

ИТОГО: 6 1 1

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
для поступления в аспирантуру осуществляется 

с 1 августа по 30 сентября 2020 года

Учреждение образования «Полоцкий государственный университет»Учреждение образования «Полоцкий государственный университет» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ  
за счет средств республиканского бюджета на 2020 год 
по следующим специальностям:

Телефон для справок: 

8 (0214) 59-95-64
УНП 300220696

УВАГА! ПАСТУПАЕМ У АСПІРАНТУРУ І ДАКТАРАНТУРУ

Лица, поступающие в аспирантуру, должны иметь: 
• высшее образование;
• склонность к научным исследованиям, что подт вер-

жда ется научными публикациями, участием в научно-ис сле-
довательских и инновационных проектах, конференциях или 
другими материалами;

• рекомендацию ученого совета (совета) учреждения 
высшего образования или факультета этого учреждения (для 
поступающих в год окончания обучения в данном учрежде-
нии) либо опыт практической работы не менее двух лет на 
должностях, требующих наличия высшего образования.

Поступающие в аспирантуру для получения научной 
квалификации «Исследователь» в дневной или заочной 
форме получения образования должны сдать кандидатские 
экзамены и зачеты по общеобразовательным дисциплинам 
до поступления в аспирантуру.

Для поступающих в аспирантуру для обучения в заочной 
форме получения образования и в форме соискательства, 
за исключением обучения в форме соискательства в целях 
сдачи кандидатских экзаменов и зачетов по общеобразова-
тельным дисциплинам, опыт практической работы не менее 
двух лет на должностях, требующих наличия высшего об-
разования, является обязательным.

Лица, поступающие в аспирантуру для обучения в днев-
ной или заочной форме получения образования, сдают всту-
пительный экзамен по специальной дисциплине в объеме 
учебной программы I cтупени высшего образования.

Лица, не прошедшие по конкурсу на обучение за счет 
средств республиканского бюджета, получившие на вступи-
тельном экзамене оценку не ниже «четыре», имеют право 
участвовать в конкурсе на обучение в аспирантуре на плат-
ной основе.

В докторантуру принимаются лица с ученой степенью 
кандидата наук, имеющие научные труды (статьи, моно-
графии, изобретения, патенты и другие материалы, под-
тверждающие вклад в науку), составляющие в совокупности 
основу для докторской диссертации с возможностью ее за-
вершения в течение трех лет.

Для поступления в докторантуру необходимо выступить 
с научным докладом на заседании кафедры университета по 
профилю своего исследования, а также представить проект 
индивидуального плана работы и обоснование сроков вы-
полнения докторской диссертации. Кафедра университета 
анализирует актуальность научной темы, ее включение в 
утвержденные научные планы, соответствие приоритетным 
направлениям фундаментальных и прикладных научных 
исследований либо приоритетным направлениям научно-
технической деятельности, материально-техническое и 
финансовое обеспечение диссертационного исследования, 
а также другие условия, обеспечивающие подготовку док-
торской диссертации в установленные сроки

Срок обучения в аспирантуре в дневной форме – 3 года, 
в заочной – 4 года, в форме соискательства – 5 лет.

Срок обучения в докторантуре в дневной форме – 3 года, 
в форме соискательства – 5 лет.

Прием документов – 
с 1 по 30 сентября 2020 года.

Вступительные испытания проводятся 
с 12 по 16 октября 2020 года.

Начало обучения – 1 ноября 2020 года.

Адрес: 
220034, Минск, ул. Захарова, 21, корп. Б, ауд. 315.

Телефон для справок: 2844748.
e-mail: g.course@mslu.by    Web-сайт: www.mslu.by

Учреждение образования
«МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

объявляет прием лиц для получения послевузовского образования 
за счет средств республиканского бюджета 

в соответствии с контрольными цифрами приема на 2020 год
АСПИРАНТУРААСПИРАНТУРА

Шифр 
специаль-

ности
Наименование специальности

Количество мест

Дневная 
форма 

обучения

Заочная 
форма

Обучение 
в форме 
соиска-

тельства

10.01.03 Литература народов стран зарубежья 2 0 0

10.02.04 Германские языки 1 0 0

10.02.19 Теория языка 3 0 0

10.02.20 
Cравнительно-историческое, 
типологическое 
и сопоставительное языкознание

9 0 2

13.00.02
Теория и методика обучения 
и воспитания (иностранные языки)

2 0 0

Всего: 17 0 2

ДОКТОРАНТУРАДОКТОРАНТУРА

Шифр 
специаль-

ности

Наименование 
специальности

Количество мест

Дневная 
форма 

обучения

Обучение 
в форме 
соиска-

тельства

10.02.19 Теория языка 3 0

10.02.20 

Cравнительно-
историческое, 
типологическое 
и сопоставитель-
ное языкознание

3 1

Всего: 6 1
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Клю чы ад 80 но вых 

аў та ма бi ляў уру чыў ме ды кам 

цэнт раль на га рэ гi ё на стар шы ня 

Мi набл вы кан ка ма Аляк сандр 

ТУР ЧЫН на пля цоў цы Бел Джы 

пад Ба ры са вам, у тым лi ку ад 

19 лег ка ву шак i 5 пе ра соў ных 

ме ды цын скiх комп лек саў.

У Ба ры саў скi ра ён ад пра вяц ца 

сем аў то, тры з якiх пры зна ча ны для 

Ба ры саў скай цэнт раль най ра ён най 

баль нi цы, тры — для баль нi цы № 2 

i ад на для ра дзiль на га до ма. Дзве 

но выя лег ка вуш кi Geely i пе ра соў ны 

комп лекс атры ма ла Клец кая баль нi-

ца. Ця пер мяс цо выя ме ды кi змо гуць 

кам форт на i больш эфек тыў на аб сле-

да ваць жы ха роў сель скiх на се ле ных 

пунк таў i на блi зiць ака зан не ме ды-

цын скiх па слуг да ўзроў ню га рад ско га 

на сель нiц тва.

Мiнск аму аб лас но му цэнт ру хут кай 

ме ды цын скай да па мо гi да ста лi ся ча-

ты ры «хут кiя». Ма ла дзе чан скай ЦРБ 

уру ча ны клю чы ад трох ма шын хут кай 

да па мо гi i трох ма шын ме ды цын скай 

да па мо гi. Сло вам, без па да рун каў на-

пя рэ дад нi пра фе сiй на га свя та не за-

ста лi ся ме ды кi нi вод на га ра ё на.

Гэ та знач ная да па мо га, асаб лi ва 

ця пер, пад час пан дэ мii ка ра на вi ру-

са, ка лi на поў ную моц пра цу юць як 

ура чы, так i транс парт. Тым больш 

што рэ анi ма бi лi асна шча ны су час ным 

аб ста ля ван нем, што да зва ляе бры-

га дам ме ды каў аказ ваць не ад клад-

ную да па мо гу па цы ен там па да ро зе 

ў баль нi цу. Як ад зна ча лi пры сут ныя, 

у Мiн скай воб лас цi ўдзя ля юць знач-

ную ўва гу сфе ры ахо вы зда роўя, 

ма дэр нi за цыi ме ды цын скiх аб' ек таў, 

бу даў нiц тву но вых, асна шчэн ню iх 

су час ным аб ста ля ван нем. Па сло вах 

Аляк санд ра Тур чы на, толь кi ў Мiн скiм 

ра ё не за пла на ва на во сем аб' ек таў. 

Два з iх ужо ўве дзе ны ў дзе ян не — 

тэ ра пеў тыч ны кор пус i Ха це жын ская 

ўра чэб ная ам бу ла то рыя. У Ба ры са ве 

ўзво дзяц ца дзi ця чы шмат про фiль ны 

кор пус, стан цыя пе ра лi ван ня кры вi i 

хi рур гiч ны кор пус. Сё ле та для ўкам-

плек та ван ня ме ды цын скiх уста ноў 

най ноў шым аб ста ля ван нем з аб-

лас но га iна ва цый на га фон ду на кi ра-

ва на больш за 20 мiль ё наў руб лёў. 

На ле та пла ну ец ца па чаць пра ект, 

якi да зво лiць ства рыць як мi нi мум па 

ад ным ад дзя лен нi ў кож ным ра ё не, 

дзе кож ны па цы ент змо жа атры маць 

вы со ка тэх на ла гiч ную ме ды цын скую 

да па мо гу. Акра мя та го, як ад зна чыў 

Аляк сандр Тур чын, пры ня та ра шэн не 

на быць 20 аў та ма бi ляў Geely для са-

нi тар на-эпi дэ мi я ла гiч най служ бы. На 

гэ та вы дзе ле на больш за 500 ты сяч 

руб лёў з рэ зер во ва га фон ду.

Пад час ура чыс тай цы ры мо нii Аляк-

сандр Тур чын уру чыў ме ды кам га на-

ро выя гра ма ты Мi набл вы кан ка ма — а 

ў цэ лым iх атры ма юць 500 ча ла век. 

А так са ма па дзя ка ваў за цяж кую на-

пру жа ную ра бо ту, якую мож на сён ня 

па раў наць з пе ра да вой. «Ме на вi та 

вы, ня гле дзя чы на не бяс пе ку, пер-

шыя зра бi лi крок у не вя до масць, а 

сён ня пе ра ма га е це гэ тую хва ро бу. 

Ваш шчы ры кло пат усё жыц цё бу дуць 

пом нiць ты ся чы па цы ен таў», — пад-

крэс лiў гу бер на тар.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Дзя куй за пра цу!Дзя куй за пра цу!
Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лi кi На тал ля Ка ча на ва на пя рэ дад нi Дня 

ме ды цын скiх ра бот нi каў на ве да ла Рэс пуб лi кан скi на ву ко ва-прак-

тыч ны цэнтр дзi ця чай ан ка ло гii, ге ма та ло гii i iму на ло гii.

РНПЦ дзi ця чай ан ка ло гii, ге ма та ло гii i iму на ло гii — унi каль ная струк ту ра 

ахо вы зда роўя. Аб' ёмы ака зан ня спе цы я лi за ва най ме ды цын скай да па мо гi 

ў цэнт ры па ста ян на па вя лiч ва юц ца. Рас це аб' ём экс пар ту ме ды цын скiх 

па слуг. 1 чэр ве ня 2019 го да ў цэнт ры ад кры ла ся ла ба ра то рыя ге не тыч ных 

бiя тэх на ло гiй, што дасць маг чы масць не толь кi вый сцi на но вы ўзро вень 

ды яг нос ты кi, але i iн ды вi ду а лi за ваць су праць пух лiн ную тэ ра пiю i зра бiць 

яе больш кроп ка вай.

— Ха це ла б па дзя ка ваць за ва шу пра цу — та кую ня лёг кую, ня прос тую. 

Ля чыць ча ла ве ка заў сё ды цяж ка, а дзi ця — у сто ра зоў цяжэй. Ня хай вам 

спа да рож нi чае ўда ча, ня хай пра фе сiй ны рост пра цяг ва ец ца. Мы га на рым ся 

ва шым цэнт рам, ва шай ра бо тай i вель мi ўдзяч ныя вам, — звяр ну ла ся да 

ме ды каў спi кер верх няй па ла ты пар ла мен та.

Мно гiя асаб лi ва аца нi лi ра бо ту мед ра бот нi каў за раз, у гэ ты скла да ны 

год, да да ла яна. «Я ку ры рую ра бо ту ме ды каў у ба раць бе з пан дэ мi яй. 

I, па-мой му, у све це мы най леп шыя», — лi чыць кi раў нiк Са ве та Рэс пуб лi кi.

Так са ма На тал ля Ка ча на ва ўру чы ла цэнт ру сер ты фi кат на на быц цё 

сiс тэм ных бло каў, а най леп шым су пра цоў нi кам — па дзя кi.

Па сло вах ды рэк та ра цэнт ра На тал лi Ка нап лi, за апош нiя дзесяць га-

доў у ля чэн нi ан ка ла гiч ных i ге ма та ла гiч ных за хвор ван няў тут да сяг ну ты 

знач ныя пос пе хi.

— Вы жы ва льнасць дзя цей сён ня скла дае ка ля 80 %, што ад па вя дае 

вя ду чым еў ра пей скiм клi нi кам. Пры чым у ля чэн нi шэ ра гу па та ло гiй да сяг-

ну ты па каз чык 90 %, а не ка то рыя вi ды ра ку цал кам вы леч ныя, — сцвяр-

джае яна.

Да рэ чы, тэ ры то рыю цэнт ра ня даў на доб ра ўпа рад ка ва лi: ланд шафт ныя 

кам па зi цыi ўпры го жы лi ўнут ра ны дво рык. Аў та рам ра бо ты ста ла ма гiст-

рант ка БДТУ, па моч нi кам вы сту пiў Са вет Рэс пуб лi кi.

Па вод ле Бел ТА.

Пры ем ная на вi наПры ем ная на вi на

Но выя аў та ма бi лi — 
у па да ру нак
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