
Вы вуч ка і ўзро вень 
уз рас лі

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма агле-
дзеў ру хо мы пункт кі ра ван ня ка-
ман дую ча га рэ гі я наль най гру пі роў кі 
вой скаў (сіл). Гэ ты бра ні ра ва ны аў та-
ма біль ай чын най вы твор час ці аб ста-

ля ва ны са мы мі су час ны мі срод ка мі 

су вя зі, якія да зва ля юць кі ра ваць вой-

ска мі не па срэд на ў ру ху.

— Ма лай цы! За ка рот кі пра ме жак 

ча су зра бі лі доб рую сіс тэ му, — па хва ліў 

бе ла рус кі лі дар. Ён так са ма ўспом ніў, як 
сам ка лісь ці пры маў удзел 
у па доб ных ву чэн нях.
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Мі ха іл МІ ХА ДЗЮК, 
на мес нік мі ніст ра энер ге ты кі:

«Сён ня мно гія дзяр жа вы 
ўскла да юць над зеі на ядзер ную 
энер ге ты ку як эка на міч на 
эфек тыў ную і эка ла гіч на 
чыс тую кры ні цу, за клі ка ную 
спры яць іх устой лі ва му 
раз віц цю. Бе ла русь так са ма 
зра бі ла вы бар на ка рысць 
ядзер най энер ге ты кі. 
Раз ліч ва ем, што ў хут кай 
бу ду чы ні ка ля чвэр ці не аб ход най 
кра і не элект ра энер гіі бу дзе 
вы раб ляц ца на бу ду е май 
Бе ла рус кай АЭС. Гэ та да зво ліць 
га ран та ваць ста біль ныя 
па стаў кі да ступ най 
па ца не і эка ла гіч на чыс тай 
элект ра энер гіі. Ства рэн не 
но вай вы со ка тэх на ла гічнай 
ядзер най энер ге тыч най га лі ны 
дае і ін шыя па зі тыў ныя 
вы ні кі. Мы ўжо ба чым 
сты му лы для раз віц ця но вых 
вы твор час цяў і, ад па вед на, 
ства рэн не пра цоў ных 
мес цаў у роз ных сфе рах — 
ад фун да мен таль най на ву кі 
да та кіх пры клад ных 
га лін, як транс парт, 
ма шы на бу да ван не 
або бу даў ніц тва».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 13

Другую палову 
шукайце ў танцы

Французы 
адзенне 

выкідаюць, 
а амерыканцы — 
падпісваюць
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Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2017 года!
ПАДПІШЫСЯ — І ВЫЙГРАЙ ЛЯДОЎНЮ АБО ВЯНДЛЯРНЮ

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

НЕ ПРАД УЗЯ ТАСЦЬ 
І АБ' ЕК ТЫЎ НАСЦЬ

— Сён ня на аб мер ка ван не пра-
фе сі я на лаў вы не се ны пы тан ні, 
якія бы лі сфар му ля ва ныя на пра-
ця гу апош ніх га доў ра бо ты ВАК. 
Але ўсе змя нен ні ў за ка на даў чую 
ба зу бу дуць уно сіц ца толь кі пас ля 
іх уз гад нен ня з на ву ко вай гра мад-
скас цю і ні ў якім ра зе не ад мі ніст-
ра цый на, — за пэў ніў стар шы ня 
ВАК, док тар пе да га гіч ных на вук, 
прафесар Ге надзь ПАЛЬ ЧЫК. — 
У гэ тым мы ад на дум цы.

На 1 ве рас ня ў сіс тэ ме дзяр жаў-
най атэс та цыі на ву ко вых ра бот ні-
каў вы шэй шай ква лі фі ка цыі бы лі 
за дзей ні ча ны па кра і не 1496 дак та-
роў на вук, 86 ака дэ мі каў і 114 чле-
наў-ка рэс пан дэн таў На цы я наль най 
ака дэ міі на вук. У кра і не дзей ні ча лі 
162 са ве ты па аба ро не ды сер та-
цый (100 з іх — пры ўста но вах вы-

шэй шай аду ка цыі) і 29 экс перт ных 
са ве таў.

Да рэ чы, най боль шая коль касць 
зван няў «док тар на вук» і «кан-
ды дат на вук» (17,6% ад агуль най 
коль кас ці) пры су джа ла ся з 1994 па 
2017 год у га лі не тэх ніч ных на вук, 
на дру гім і трэ цім мес цы ідуць ме-
ды цы на (16,1%) і фі зі ка-ма тэ ма тыч-
ныя на ву кі (10,2%).

— На жаль, ле тась у нас ад-
бы ло ся рэз кае зні жэн не коль кас-
ці аба ро не ных ра бот па тэх ніч ных 
на ву ках — амаль на 30 пра цэн таў. 
Гэ та тры вож ны сіг нал, та му што 
ка лі мы хо чам мець кан ку рэн та-
здоль ную эка но мі ку, то нам па тра-
бу ец ца ма гут ны кан ды дац кі кор пус, 
асаб лі ва па вы со ка тэх на ла гіч ных 
спе цы яль нас цях, які б стаў пад мур-
кам для фар мі ра ван ня но вых на ву-
ко вых школ, — пад крэс ліў Ге надзь 
Паль чык.

Але якія ж сён ня прад' яў ля юц ца 
па тра ба ван ні да са іс каль ні ка ву чо-

най сту пе ні док та ра на вук? У гу-
ма ні тар ных на ву ках прэ тэн дэнт 
па ві нен мець не менш як 15 апуб лі-
ка ва ных ар ты ку лаў і ад ну рэ цэн за-
ва ную ад на асоб ную ма на гра фію. 
У ме ды цын скіх і сель ска гас па дар-
чых на ву ках — ужо не менш як 
22 ар ты ку лы ці 15 ар ты ку лаў і ад ну 
рэ цэн за ва ную ма на гра фію. У пры-
ро да знаў чых і тэх ніч ных на ву-
ках — не менш як 25 ар ты ку лаў ці 
18 ар ты ку лаў і ад ну рэ цэн за ва ную 
ма на гра фію. Ад куль та кая роз ні ца 
ў па ды хо дах? І ча му б у тэх ніч ных 
на ву ках, не зні жа ю чы па тра ба-
ван няў да якас ці ды сер та цый ных 
ра бот, не за ліч ваць са іс каль ні кам, 
на прык лад, за мест ар ты ку лаў па-
тэн ты і па свед чан ні на вы на ход ніц-
твы і тэх на ло гіі? А ў пе да га гіч ных 
на ву ках — на пі са ныя са іс каль ні-
кам пад руч ні кі ці ўка ра нё ныя ў 
пе да га гіч ную прак ты ку аў тар скія 
ме то ды кі вы кла дан ня і 
вы ха ван ня?

Год на ву кіГод на ву кі  

Кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка азна ё міў ся з хо дам 
су мес на га стра тэ гіч на га ву чэн ня ўзбро е ных сіл Бе ла ру сі і Ра сіі 
«За хад-2017» на 227-м агуль на вай ско вым па лі го не «Ба ры саў-
скі». Прэ зі дэн ту да ла жы лі аб раз віц ці ва ен на-па лі тыч на га ста-
но ві шча ў Еў ра пей скім рэ гі ё не і яго ўплы ве на за бес пя чэн не 
ва ен най бяс пе кі Са юз най дзяр жа вы, аб па рад ку пры мя нен ня 
ар міі, у тым лі ку ва ўза е ма дзе ян ні з гру поў кай вой скаў, якая 
дзей ні чае на паў ноч на-за ход нім апе ра тыў ным на прам ку.

Га лоў ная за да ча — Га лоў ная за да ча — 
аба ро нааба ро на Прэ зі дэнт вы со ка аца ніў уз ро вень Прэ зі дэнт вы со ка аца ніў уз ро вень 

ар га ні за цыі ву чэн няў «За хад-2017»ар га ні за цыі ву чэн няў «За хад-2017»
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Ці лі чы це вы мэ та згод ным 
уста наў лен не адзі ных па тра-
ба ван няў да са іс каль ні каў ву-
чо ных сту пе няў па коль кас ці 
апуб лі ка ва ных на ву ко вых ра-
бот не за леж на ад га лі ны на ву-
кі? На коль кі мэ та згод на ўста-
наў лі ваць адзі ныя па тра ба ван-
ні да са іс каль ні каў ву чо на га 
зван ня «пра фе сар» не за леж-
на ад мес ца іх пра цы — у ВНУ, 
уста но ве да дат ко вай аду ка цыі 
ці на ву ко вай ар га ні за цыі? Ці 
трэ ба ства раць аб' яд на ныя са-
ве ты па аба ро не ды сер та цый 
на ба зе дзвюх і больш уста ноў 
аду ка цыі і (ці) на ву ко вых ар-
га ні за цый? На гэ тыя і ін шыя 
пы тан ні ан ке ты пра па на ва лі 
ад ка заць удзель ні кам між на-
род най на ву ко ва-прак тыч най 
кан фе рэн цыі, пры мер ка ва най 
да 25-год дзя Вы шэй шай атэс-
та цый най ка мі сіі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.

Музей-тэатр 
у гудагайскай 

школе
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АК ЦЭНТ — НА НА ВІЗ НУ
На коль кі скла да на ў на шай кра і не стаць кан ды да там і док та рам на вук?


