
Гэ та пра ду гле джа на зме на мі ў Бан каў скі 

ко дэкс, якія ўсту па юць у сі лу з па ня дзел-

ка, 29 каст рыч ні ка, па ве да мі ла на мес нік 

на чаль ні ка га лоў на га юры дыч на га ўпраў-

лен ня На цы я наль на га бан ка Але на ОР ДА.

Пры ня тыя но ва ўвя дзен ні да ты чац ца аба ро ны 

ін та рэ саў той част кі на сель ніц тва кра і ны, прад-

стаў ні кі якой з'яў ля юц ца клі ен та мі бан каў. Ця пер 

бан кі не змо гуць са мі змя няць стаў кі пра цэн таў 

па крэ ды тах і ўкла дах у гор шы для спа жыў ца 

бок. Гэ тым фі нан са вым струк ту рам за ба ра ня-

ец ца ў ад на ба ко вым па рад ку па вя ліч ваць пра-

цэнт ную стаў ку па крэ ды це або па мян шаць яе 

па ўкла дзе.

Вы клю чэн не — вы па дак, ка лі да га во рам уста-

ноў ле на пе ра мен ная пра цэнт ная стаў ка, вы зна-

ча ная праз па каз чык, зме на яко га ад бы ва ец ца 

не за леж на ад ра шэн ня бан ка (на прык лад, ка лі 

стаў ка па крэ ды це або ўкла дзе пры вя за ная да 

стаў кі рэ фі нан са ван ня На цы я наль на га бан ка).

Так са ма бан кі не змо гуць на вя заць клі ен ту 

да дат ко вую па слу гу, не даў шы пра ва вы ба ру. 

На прык лад, ка лі пры атры ман ні крэ ды ту спат-

рэ біц ца стра хоў ка, то клі ент бу дзе мець пра ва 

вы браць стра ха вую кам па нію са ма стой на.

Якія яшчэ зме ны нас ча ка юць?

Ін фар ма цыя пра крэ дыт 
без да пла ты

Пас ля ўво ду змя нен няў у Бан каў скі ко дэкс з 

фі зіч ных асоб не бу дзе брац ца пла та за ін фар ма-

цыю пра ўмо вы крэ ды та ван ня, за ад крыц цё ра-

хун ку і за лі чэн не на яго крэ ды ту, ка лі гэ ты ра ху-

нак не аб ход ны па ўмо ве крэ дыт на га да га во ра.

Пры гэ тым клі ен ты бан каў як мі ні мум адзін раз 

на ме сяц змо гуць бяс плат на атры маць ін фар ма-

цыю пра за па зы ча насць па крэ дыт ным да га во-

ры. Для гэ та га трэ ба бу дзе зра біць за пыт у банк, 

у тым лі ку праз сіс тэ мы дыс тан цый-

на га бан каў ска га аб слу гоў ван ня.
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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
Пай шоў з жыц ця Мі ка лай Ка ра чан цаў

Пас ля цяж кай хва ро бы ў ад-

ной з мас коў скіх баль ніц пай-

шоў з жыц ця на род ны ар тыст 

РСФСР, ле ген дар ны ак цёр тэ-

ат ра і кі но Мі ка лай Ка ра чан цаў. 

Гэ та ад бы ло ся ўся го за дзень да 

яго 74-га дня на ра джэн ня. Мі ка-

лай Ка ра чан цаў на «вы дат на» 

скон чыў Шко лу-сту дыю МХАТ. 

У лі ку дзе ся ці най леп шых вы-

пуск ні коў яго на кі ра ва лі па раз мер ка ван ні ў Мас коў скі тэ атр імя Ле-

нін ска га кам са мо ла (з 1991 го да — «Лен кам»), дзе ён слу жыў 

усё жыц цё. Най боль шую па пу ляр насць і лю боў гле да чоў ак цё ру 

пры нёс воб раз гра фа Ра за на ва ў рок-опе ры «Юно на і Авось». Гэ-

ты спек такль з удзе лам Ка ра чан ца ва ішоў на сцэ не тэ ат ра больш 

за 20 га доў і заў сё ды збі раў анш ла гі. У кі но ён па чаў зды мац ца з 

1967 го да. За сваю кар' е ру ак цёр сыг раў больш чым у сот ні філь-

маў, ся род якіх «Бе лыя ро сы», «Ста рэй шы сын», «Са ба ка на се не», 

«Пры го ды Элект ро ні ка», «Дом, які па бу да ваў Свіфт», «Ча ла век з 

буль ва ра Ка пу цы наў», «Кры мі наль ны квар тэт». «Не бой ся, усё бу-

дзе доб ра...» — пры вод зяць СМІ апош нія сло вы Мікалая Пятровіча 

сва ёй жон цы пе рад смер цю. Спачуванні родным і блізкім народ-

нага артыста РСФСР Мікалая Карачанцава накіраваў Прэзідэнт 

Беларусі Аляксандр Лукашэнка. 

Раз ві тан не з ак цё рам ад бу дзец-

ца 29 каст рыч ні ка ў яго род ным 

тэ ат ры — «Лен ка ме». У дзень 

па ха ван ня Ка ра чан ца ва на сцэ-

не тэ ат ра па ста вяць «Юно ну і 

Авось». Бы вай це, Мі ка лай Пят-

ро віч, ні ко лі не за бу дзем...

У ЗША лі чаць, што вай на з Кі та ем не па збеж ная
Ко ліш ні ка ман ду ю чы су ха пут ны мі вой ска мі ЗША ў Еў ро пе ге не-

рал-лей тэ нант у ад стаў цы Бэн Хо джэс лі чыць, што праз 15 га доў 

маг чы мы ва ен ны кан флікт па між Аме ры кай і Кі та ем. Та кое мер ка-

ван не ён вы ка заў на Вар шаў скім фо ру ме па бяс пе цы, пе рад ае ТАСС. 

Ва ен ны сцвяр джае, што ве ра год насць вай ны не прос та вы со кая, 

«гэ та не па збеж на», і ў гэ тай су вя зі Злу ча ным Шта там не аб ход на 

за ру чыц ца «тры ва лай еў ра пей скай апо рай». «У Злу ча ных Шта таў 

ня ма маг чы мас цяў ра біць усё, што трэ ба, у Еў ро пе і на Ці хім акі я-

не, каб спра віц ца з кі тай скай па гро зай», — рас тлу ма чыў ге не рал. 

На га да ем, апы тан не, якое пра во дзі ла ся ся род вай скоў цаў ЗША га-

зе тай Mіlіtаrу Tіmеs, па ка за ла, што 46 пра цэн таў з іх ча кае буй но га 

ўзбро е на га кан флік ту ўжо ў 2019 го дзе. Для па раў на ння: ле таш няе 

да сле да ван не на гэ тую ж тэ му па ка за ла, што ва ен ны кан флікт у 

най блі жэй шы час праг на за ва ла толь кі 5 пра цэн таў рэ спан дэн таў. 

Га лоў ны мі са пер ні ка мі ўдзель ні кі апы тан ня лі чаць Ра сію і Кі тай.

У Аф га ні ста не дзей ні чае больш як 50 ты сяч ба е ві коў
На тэ ры то рыі Аф га ні ста на ця пер дзей ні чае 21 тэ ра рыс тыч ная 

ар га ні за цыя, коль касць ба е ві коў пе ра вы шае 50 ты сяч, за явіў 

на мес нік мі ніст ра аба ро ны кра і ны Хі ла лу дзін Хі лал. «Аф га ні стан 

пе ра тва рыў ся ў цэнт раль нае по ле біт вы для прад стаў ні коў роз ных 

тэ ра рыс тыч ных ар га ні за цый, якія зма га юц ца за ўплыў у гэ тым 

рэ гі ё не», — за явіў Хі лал пад час між на род на га Сян шань ска га 

фо ру му па пы тан нях бяс пе кі ў Пе кі не. Па вод ле яго да ных, са мая 

буй ная тэ ра рыс тыч ная гру поў ка, якая дзей ні чае ў кра і не, — «Та-

лі бан», коль касць яе ба е ві коў скла дае ка ля 38 ты сяч. Мі ністр 

так са ма па ве да міў, што ў кра і не спра буе ўма ца ваць свой уплыў 

«Іс лам ская дзяр жа ва» (ІД), коль касць ба е ві коў гэ тай тэ ра рыс тыч-

най гру поў кі ў Аф га ні ста не ўжо пе ра вы шае 2 ты ся чы. Па вод ле яго 

слоў, шэ ра гі ІД у кра і не па ста ян на па паў ня юц ца тэ ра рыс та мі, якія 

ра ней бы лі чле на мі гру по вак у Па кі ста не. Акра мя гэ та га, сю ды 

пе рай шлі не ка то рыя ба е ві кі з «Аль-Ка і ды».
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• Амаль 130 тыс. ту рыс-

таў і $25 млн у эка но мі ку 

рэ гі ё на: у Грод не пад вя лі 

вы ні кі двух га доў бяз ві за.

• Больш за 123 то ны 

мё ду на рых та ва лі ляс га сы 

Бе ла ру сі ў 2018 го дзе.

• 25 каст рыч ні ка прай-

шоў па каз брэн да ча ты-

рох ра зо вай алім пій скай 

чэм пі ён кі па бія тло не Да р'і 

До мра ча вай.

• Бе ла рус кія бай цы за-

ва я ва лі «зо ла та» на спа-

бор ніц твах пе шых па тру-

лёў Cambrіan Patrol.

• Пункт мыт на га афарм-

лен ня «Кун цаў шчы на» 

за кры ец ца з 1 сту дзе ня 

2019 го да.

КОРАТКА

Баць кі дзя цей з ін ва лід нас цю час та пе ра-

жы ва юць за бу ду чы ню сва іх сы ноў і да чок. 

Ці змо гуць яны ў да рос лым жыц ці па кла-

па ціц ца пра ся бе: ха дзіць па пра дук ты ў 

кра му, га та ваць сня да нак, за раб ляць на 

жыц цё? Або ін тэр нат не па збеж ны? Сва ім 

по гля дам на маг чы мас ці пра ца ўлад ка ван-

ня лю дзей з асаб лі вас ця мі раз віц ця, асця-

ро гі най маль ні каў і аб ме жа ван ні ў вя лі кім 

мас тац тве па дзя лі лі ся бе ла рус кія і за меж-

ныя экс пер ты.

Пад рых та ваць і кан ды да та, 
і кам па нію

Пі цер скі цэнтр «Ан тон тут по бач» — адзі ная 

ў Ра сіі ар га ні за цыя са цы яль най абі лі та цыі, на-

ву чан ня і твор час ці для да рос лых з аў тыз мам. 

Ад на з пра грам, якую яны рэа лі зу юць, — су пра-

ва джаль нае пра ца ўлад ка ван не. Шу ка юць кам-

па ніі, га то выя пры няць лю дзей з ін ва лід нас цю на 

ра бо ту ці прак ты ку, да па ма га юць па да печ ным 

адап та вац ца да но вых умоў.

— Але ася род дзе ла яль ных ра бо та даў цаў 

раз ві та сла ба, — не ха вае праб ле мы ку ра тар 

пра ек та «Дру жа люб нае ася род дзе» цэнт ра 

Ла да ЯФІ МА ВА.

Ва лан цё ры дэ та лё ва рых ту юць кан ды да та 

да пра ца ўлад ка ван ня. За ма цоў ва юць ра бо чыя 

і са цы яль ныя на вы кі, рас каз ва юць аб пра ві лах 

па во дзін у ка лек ты ве, да па ма га юць збі раць 

да ку мен ты для афарм лен ня, тлу ма чаць, як да-

брац ца да офі са ці за во да, на пі саць за яву на 

вод пуск.

— Важ на ацэнь ваць здоль нас ці кан ды да-

таў, — звяр тае ўва гу Ла да Яфі ма ва. — Яны 

спа чат ку пра цу юць у на шых май стэр нях, та му 

мы ве да ем, што яны мо гуць ра біць.

Су пра ва джэн не раз лі ча на на два ме ся цы: 

на боль шы тэр мін у цэнт ра ня ма рэ сур саў. По-

тым па да печ на га ку ры руе на стаў нік з лі ку ра-

бот ні каў ар га ні за цыі най маль ні ка. А ва лан цё ры 

па кі да юць роз ныя ін стру мен ты пад трым кі для 

ча ла ве ка з аў тыз мам, якія да па ма га юць яму 

быць больш са ма стой ным і пры гэ тым амаль 

ні чо га не каш ту юць. На прык лад, рас клад ру ху 

транс пар ту, кар ты, гра фі кі (лю дзі з аў тыз мам 

лепш ус пры ма юць ін фар ма цыю ві зу аль на, чым 

на слых), шу ма паг лы наль ныя на вуш ні кі (ка рыс-

на для за во да ці офі са, дзе шмат су пра цоў ні каў), 

на леп кі і па ка заль ні кі, па якіх ляг-

чэй са ры ен та вац ца ў пра сто ры. СТАР. 3

Ёсць пы тан неЁсць пы тан не

Удзел на роў ных
Як да рос лым з асаб лі вас ця мі раз віц ця знай сці ра бо ту 

і жыць са ма стой на

Фі нан сыФі нан сы

Змя няць стаў кі «як за ўгод на» 
не атры ма ец ца

Бан кі ця пер не змо гуць змя няць пра цэн ты па крэ ды тах 
у ад на ба ко вым па рад ку, а так са ма на вяз ваць клі ен ту 

да дат ко вую па слу гу, не даў шы пра ва вы ба ру

ДА ПА МАГ ЧЫ, 
А НЕ НА ШКО ДЗІЦЬ

— Ма быць, кож ны пе да гог ха-

цеў бы пры мя няць у шко ле тыя 

ме та ды і тэх на ло гіі, якія пры но-

сі лі б мак сі маль ны вы нік пры 

ра зум ных на ма ган нях. Але што 

ў най боль шай сту пе ні ўплы вае 

на пос пе хі вуч няў? — раз ва жае 

Ка ця ры на КУК СО, кі раў нік 

пра ек та «Ака дэ мія Ды рэк то-

рыі», аў тар кні гі «Мі сія вы ка-

наль ная: як па вы сіць якасць 

аду ка цыі ў шко ле». — Чым 

кі ру юц ца на стаў ні кі і ад мі ніст-

ра цыя на ву чаль ных уста ноў? 

Толь кі сва ёй ін ту і цы яй?

Пры клад на ў 60—70-х га дах 

ХХ ста год дзя да след чы кі на зі-

ра лі за дзе ян ня мі вя лі кай коль-

кас ці тэ ра пеў таў: гля дзе лі, якое 

ля чэн не пры зна ча ец ца хво рым 

і як урач пры мае тое ці ін шае 

ра шэн не. Вы свет лі ла ся, што 

ве лі зар ная коль касць дак та роў 

ста вяць ды яг наз прак тыч на ад-

воль на, та му што ім «так зда-

ец ца». А ча сам іх прад пі сан ні 

ўво гу ле су пя рэ чы лі та му, што 

па тра ба ва ла ся ў кан крэт най сі-

ту а цыі. Та ды ўра чоў вы ра шы лі 

ўзбро іць дак лад ны мі ін струк-

цыя мі (пра та ко ла мі ля чэн ня), 

якія аба пі ра лі ся на во пыт пра-

ве дзе ных у ме ды цы не да сле да-

ван няў. Са мы прос ты прык лад: 

ка лі ўрач пры зна чае ас пі рын, ён 

па ві нен па пя рэд не па ці ка віц ца, 

ці ёсць у па цы ен та праб ле мы 

са страў ні кам, інакш мож на на-

шко дзіць яму, а не да па маг чы. 

Ка неш не, да лё ка не ўсе ме-

ды кі ўз ра да ва лі ся та му, што іх 

ін ту і цыя бы ла пры зна ная не на-

дзей ным ін стру мен там, ад нак 

смя рот насць па цы ен таў пас ля 

ўвя дзен ня пра та ко лаў ля чэн ня 

іс тот на зні зі ла ся...

У аду ка цыі спра вы з кі ра-

ван нем на асно ве да ных ідуць 

па куль горш, чым у ме ды цы не, 

бо га вор ка пра смя рот насць не 

ідзе і ад са чыць вы ні кі па мыл ко-

вых дзе ян няў пе да го гаў знач на 

скла да ней... Мно гія на стаў ні кі 

па-ра ней ша му зна хо дзяц ца ў 

па ло не ў пэў ных стэ рэа ты паў, 

ву чаць так, як іх са міх ка лісь-

ці ву чы лі. Час та пе да го гу да-

во лі скла да на вый сці за ме жы 

ты по вых ма дэ ляў па во дзі н, ён 

не заў сё ды ве дае, якія пры ёмы 

і ме та ды маг лі б зра біць яго 

ўро кі больш эфек тыў ным. Між 

ін шым, час та зу сім не трэ ба вы-

на хо дзіць ве ла сі пед, да стат ко-

ва толь кі звяр нуц ца да вы ні каў 

пе да га гіч ных да сле да ван няў, 

якія да юць ад ка зы на шмат лі-

кія пы тан ні...

На прык лад, у шэ ра гу кра ін 

бы лі пра ве дзе ны да сле да ван-

ні, якія да каз ва юць, што вя лі кі 

ўплыў на вы ні кі школь на га на-

ву чан ня аказ вае са цы яль на-

эка на міч нае ста но ві шча сям'і. 

Больш ве ра год на, што, ка лі 

баць кі цэ няць ве ды, дзі ця так-

са ма бу дзе імк нуц ца да атры-

ман ня прэ стыж най аду ка цыі. 

І вы бар шко лы так са ма ўплы вае 

на вы ні кі ву чо бы. А ня роў насць, 

у якую дзе ці трап ля юць з-за раз-

мя шчэн ня свай го до ма, свай го 

квар та ла, свай го ася род дзя, су-

пра ва джае іх і ў да рос лым жыц-

ці, ужо пас ля за-

кан чэн ня шко лы.

Маз га вы штурмМаз га вы штурм

Змі цер МА КАР ЧУК: 
«Дзя ку ю чы кі на клу бу мы 

на ву чы лі ся да вя раць ад но 
ад на му і ўсё аб мяр коў ваць».

ІН ТУ І ЦЫЯ АБО ФАК ТЫ?
Ці ма юць пе да го гі пра ва на па мыл ку...

Што трэ ба ра зу мець пад най леп шы мі школь ны мі прак ты-

ка мі? Як зра біць шко лу эфек тыў най? Ці мож на знай сці 

агуль ную мо ву з баць ка мі? І як мо жа да па маг чы ў гэ тым 

кі на клуб? Пра ўсё гэ та іш ла га вор ка пад час дру гой пе да га-

гіч най не кан фе рэн цыі ЕdСаmр Bеlаrus — 2018, дзе на стаў ні кі 

са мі га ла са ва лі за ідэі і тэ мы, якія яны жа да юць аб мер ка ваць 

са сва і мі ка ле га мі.

Надвор'е ад настрою Надвор'е ад настрою 
залежыцьзалежыць
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П
ЕР ШЫ Фо рум рэ гі ё-

наў Бе ла ру сі і Укра і-

ны за вяр шыў ся пле-

нар ным па ся джэн нем, у 

якім узя лі ўдзел прэ зі дэн ты 

дзвюх кра ін. Шмат га ва ры-

лі і пра эка на міч нае су пра-

цоў ніц тва, але на пер шае 

мес ца па знач нас ці ўсё ж 

вый шлі па лі тыч ныя за явы 

лі да раў.

ДЗЕ ЛЯ МІ РУ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-

сандр Лу ка шэн ка зра біў важ-

ныя за явы з на го ды праб ле мы 

вай ны і мі ру ва Укра і не. «Мэ та 

ад на, і я гэ та ве даю па прэ зі-

дэн ту Укра і ны і, ска жу шчы ра, 

па мно гіх уцяг ну тых у гэ ты кан-

флікт, мэ та — спы ніць гэ ту вай-

ну, мэ та — за ха ваць адзі най і 

не па дзель най Укра і ну. Нель га 

гэ ту праб ле му па кі нуць на шым 

дзе цям для вы ра шэн ня, — за-

явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 

Гэ та бу дзе зла чын ства на ша га 

па ка лен ня пе рад ты мі, хто прый-

дзе пас ля нас».

Тут ма ла да мо віц ца Ра сіі і 

Укра і не, звяр нуў ува гу бе ла рус кі 

лі дар. Ён дак лад на аба зна чыў 

па зі цыю Бе ла ру сі: «Мы га то-

вы ўклю чыц ца ў гэ ты кан флікт 

там, дзе скла да на і дзе ня ма та-

го да ве ру, які па ві нен быць. Мы 

га то вы гэ та зра біць, але толь-

кі дзе ля ад на го — дзе ля мі ру». 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-

ліў, што, на яго дум ку, гэ ту праб-

ле му па він ны вы ра шыць тры 

сла вян скія на ро ды: «Гэ та на ша 

бя да. Гэ та на ша праб ле ма. Не 

еў ра пей цы, не аме ры кан цы, 

не хтось ці ін шы, а мы па він ны 

вы ра шыць яе, каб яна не бы ла 

за ма ро жа на па пры кла дзе ін-

шых не ка лі «га ра чых» кро пак 

на пост са вец кай пра сто ры».

Рэс пуб лі ка Бе ла русь га то ва 

пра ца ваць толь кі ў рам ках да-

моў ле нас цяў Укра і ны і Ра сіі, ак-

цэн та ваў бе ла рус кі Прэ зі дэнт. 

«За пом ні це: мы не на прош ва ем-

ся да ка го-не будзь на ро лю мі-

ра твор цаў аль бо па ся рэд ні каў... 

Я не пры маю ні я ка га па ся рэд-

ніц тва. І ні я ка га мі ра твор ства з 

бо ку Бе ла ру сі па-за жа дан нем 

двух прэ зі дэн таў не мо жа быць 

і не бу дзе», — за пэў ніў кі раў нік 

бе ла рус кай дзяр жа вы.

«Ра сі я не і ўкра ін цы нам не 

чу жыя, гэ та род ныя на шы лю-

дзі. Кан флікт не за ты ся чу кі ла-

мет раў», — паў та рыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. Ён на га даў, як Бе ла-

русь пры ня ла як род ных не адзін 

дзя ся так ты сяч лю дзей з Укра і ны 

пад час раз га ран ня кан флік ту ў 

кра і не-су сед цы, даў шы кож на му, 

хто меў па трэ бу, пра цу, бяс плат-

ную аду ка цыю, дзі ця чыя сад кі і 

ме ды цын скае аб слу гоў ван не.

«Па ва жа ныя бра ты ўкра ін цы, 

вы пры еха лі ў гэ тую цу доў ную 

зям лю і ба чы це, як вас пры ма-

юць. Гэ та не ство рыш штуч на. 

Гэ та са праўд ныя ад но сі ны і мае, 

і мяс цо вых улад, і, га лоў нае, бе-

ла ру саў да вас. Мы за вас вель-

мі пе ра жы ва ем. Мы хо чам, каб 

ва ша кра і на, най ба га цей шая на 

рэ сур сы, асаб лі ва на су пер пра-

цоў ных лю дзей, квіт не ла. І так 

бу дзе», — не су мня ва ец ца Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. Ён на га даў, 

што вой ны аба вяз ко ва за кан чва-

юц ца, і за клі каў за кон чыць кан-

флік ты і вой ны, якія прый шлі ся 

на наш час, як ма га хут чэй.

На ступ ныя сло вы Прэ зі дэн та 

Бе ла ру сі бы лі су стрэ ты апла дыс-

мен та мі: «Мы ка лі і прый дзем да 

вас з поў на чы, то прый дзем на 

кам бай нах і трак та рах, на тра-

лей бу сах і аў то бу сах. Мы ні ко лі 

не прый дзем да вас 

на тан ках».

ПА-СУ СЕД СКУ, ПА-СЯБ РОЎ СКУ
«Мы ка лі і прый дзем да вас з поў на чы, то прый дзем на кам бай нах і трак та рах, на тра лей бу сах 

і аў то бу сах. Мы ні ко лі не прый дзем да вас на тан ках», — звяр нуў ся Прэ зі дэнт Бе ла ру сі да ўкра ін цаў
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