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Пра гэ та па ве дам ляе прэс-служ ба кі раў ні ка дзяр жа-

вы. У Маск ве прэ зі дэн ты дзвюх кра ін пра доў жаць 

раз мо ву па ак ту аль ных пы тан нях бе ла рус ка-ра сій-

ска га су пра цоў ніц тва, якія ба кі пад ра бяз на аб мер-

ка ва лі ў роз ных фар ма тах на су стрэ чы ў Крам лі 

25 снеж ня.

На га да ем, Аляк сандр Лу ка шэн ка і Ула дзі мір Пу цін за-

яві лі та ды аб маг чы мас ці да сяг нен ня да моў ле нас цяў па 

праб лем ных пы тан нях у бе ла рус ка-ра сій скіх ад но сі нах. 

Пе ра мо вы доў жы лі ся ка ля ча ты рох га дзін, прэс-сак ра тар 

кі раў ні ка бе ла рус кай дзяр жа вы На тал ля Эй смант аца ні ла іх 

як кан струк тыў ныя. «Прэ зі дэн ты аб мер ка ва лі ўвесь спектр 

пы тан няў на ша га агуль на га па рад ку дня. Пры ацэн цы 

ў цэ лым ганд лё ва-эка на міч на га су пра цоў ніц тва ў пер шую 

чар гу як ад на знач на па зі тыў ны мо мант быў ад зна ча ны рост 

та ва ра аба ро ту. Ся род ін шых най больш ак ту аль ных тэм 

бы лі і цэ на ўтва рэн не на газ, ра бо та бе ла рус ка га наф та пе-

ра пра цоў ча га сек та ра ва ўмо вах пад атко ва га ма неў ру, які 

пра во дзіц ца Ра сі яй, па стаў кі на шых пра дук таў хар ча ван ня 

на ра сій скі ры нак. Як вы нік — па зі цыі зблі жа ныя па ўсіх 

пы тан нях», — пра ка мен та ва ла яна Бел ТА.

Акра мя та го, прэ зі дэн ты пра ана лі за ва лі да моў ле нас ці ў 

рам ках Са юз най дзяр жа вы, іх рэа лі за цыю. Та ды кі раў ні кі 

дзяр жаў па га дзі лі ся з не аб ход нас цю да Но ва га го да пра-

вес ці яшчэ ад ну су стрэ чу для пры няц ця ра шэн няў, якія не 

цер пяць ад кла дан ня.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Сімвалам мож на 
раз лі чыц ца

Нац банк вы пус ціў у аба ра чэн не ся рэб ра ную 

па мят ную ма не ту «Год Свін ні» з се рыі «Кі тай скі 

ка лян дар».

Яе на  м і -

наль ны кошт — 

20 руб лёў, ва-

га — 33,63 гра-

ма і 925-я про-

ба спла ву. На 

ма не це мож на 

ўба чыць вы яву, 

якая скла да ец-

ца з эле мен таў 

га дзін ні ка ва га ме ха ніз ма, сон ца і ме ся ца, а ў цэнт ры — 

устаў ка з фі я ні ту. Па кру зе кам па зі цыі — га ды ад 2013-га 

да 2024-га, па коль кас ці га доў ад на го цык ла кі тай ска га 

ка лен да ра.

Вы яву ж са мой свін кі мож на па ба чыць на рэ вер се, яна 

ўтуль на ся бе ад чу вае ў акру жэн ні ін шых ма нет. Над яе га-

ла вой раз ме шча ны кі тай скі іе рог ліф, які ад па вя дае гэ тай 

пар на ка пыт най жы вё лін цы.

Ма не ту ты ра жом 1000 адзі нак ад ча ка ні лі на ма нет ным 

два ры ў Вар ша ве.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба Нац бан ка, вы пу шча ная 

ў аба ра чэн не ма не та з'яў ля ец ца за кон ным пла цеж ным 

срод кам Рэс пуб лі кі Бе ла русь і аба вяз ко вая да пры ёму па 

на мі наль ным кош це пры ўсіх ві дах пла ця жоў без уся ля кіх 

аб ме жа ван няў.

Абі ту ры ент-2019Абі ту ры ент-2019

Ба лы на ЦТ 
пад лі чаць 
па-но ва му

У 2019 го дзе Мі ніс тэр ства аду ка цыі збі ра ец ца ўвес ці 

но вую ме то ды ку пад лі ку ба лаў на ЦТ і ад мо віц ца ад 

рэй тын га вай шка лы, якая пры мя ня ла ся для абі ту ры-

енц ка га тэс ці ра ван ня апош нія 12 га доў.

Як за пэў ні вае 

ды рэк тар Рэс пуб-

лі кан ска га ін сты-

ту та кант ро лю 

ве даў Юрый Мік-

сюк, усё ро біц-

ца для та го, каб 

цэнт ра лі за ва нае 

тэс ці ра ван не ста-

ла яшчэ больш 

аб' ек тыў ным і 

праз рыс тым. Ства раль ні кі но вай ме то ды кі вы ра ша лі ад-

на ча со ва дзве праб ле мы. Пер шая — ука ра нен не ме то ды кі, 

якая да ва ла б ацэн ку ве даў у аб са лют най ве лі чы ні, гэ та 

зна чыць ста ла б больш аб' ек тыў най. Ра ней шая рэй тын га-

вая ме то ды ка не да зва ля ла су па ста віць уз ро вень ве даў, 

пра дэ ман стра ва ных абі ту ры ен там на ЦТ, з яго школь ны-

мі ве да мі. Но вая ме то ды ка да зва ляе зняць псі ха ла гіч ны 

бар' ер, які ўзні каў у абі ту ры ен таў пас ля атры ман ня ніз кіх 

ба лаў. На прык лад, 20—30 ба лаў на ЦТ — гэ та не рэ аль ны 

ўзро вень ве даў абі ту ры ен та, а яго рэй тын га вая ацэн ка за 

вы ка нан не кан крэт на га тэс та.

Ра ней чым больш абі ту ры ен таў ве да лі ней кі раз дзел 

ву чэб най пра гра мы і, ад па вед на, ра ша лі за да чу з гэ та га 

раз дзе ла, тым мен шы ўклад у агуль ны тэс та вы бал уно сі ла 

та кая за да ча, а каш тоў насць за дан няў, з які мі спраў ля лі ся 

ўсе, на блі жа ла ся да ну ля, і фак тыч на гэ тыя ве ды не ацэнь-

ва лі ся і не ўліч ва лі ся. Ця пер кож на му за дан ню бу дзе пры-

свой вац ца пер ша сны бал, які бу дзе вя до мы за га дзя.

Так са ма абі ту ры ен там 2019 го да трэ ба рых та вац ца да 

па вы шэн ня мі ні маль на га па ро га. Які ён бу дзе, ска заць па-

куль скла да на. Мо жа быць, 20, 30 ці 40 ба лаў? Гэ та ра шэн не 

бу дзе пры мац ца паз ней. Але тым, у ка го ле тась бы лі ніз кія 

ба лы, не аб ход на пра гэ та па мя таць. Хут чэй за ўсё, ле таш нія 

сер ты фі ка ты ўжо ні ко му не спат рэ бяц ца, та му што ў абі ту-

ры ен таў 2019 го да бу дуць знач на больш вы со кія ба лы...

Но вая ме то ды ка пад лі ку ба лаў ужо пры мя ня ла ся пад час 

пер ша га раў нда рэ пе ты цый на га тэс ці ра ван ня і па куль што 

вы клі ка ла ў абі ту ры ен таў і пе да го гаў мност ва пы тан няў і 

су мнен няў у аб' ек тыў нас ці. Але на пе ра дзе яшчэ два эта пы 

рэ пе ты цый на га тэс ці ра ван ня...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Аляк сандр Лу ка шэн ка пры ві таў удзель ні каў ба лю: 

«Шчас лі вы ба чыць вас тут — та кіх ма ла дых, на тхнён ых, 

вель мі пры го жых. Дзя ку ю чы вам гэ тая заў сё ды стро гая 

за ла Па ла ца Не за леж нас ці сён ня ста но віц ца не афі цый най, 

пры го жай і ўра чыс тай». Ён пад крэс ліў, што та кі На ва год-

 ні баль у кла січ ным вы гля дзе пра во дзіц ца ўпер шы ню. 

«Я вель мі спа дзя ю ся, што вы зной дзе це са бе тут на дзей ных 

сяб роў, і гэ та бу дзе па чат кам доб рай тра ды цыі су ве рэн най 

і не за леж най Бе ла ру сі», — рэ зю ма ваў Прэ зі дэнт.

Дзяў ча ты і юна кі са бра лі ся ў Па ла цы дзя ку ю чы не вы-

пад ку ці ўда чы: гэ ты баль — свай го ро ду па да ру нак за 

ста ран насць, пра ца ві тасць і іні цы я тыў насць. «Вы — са мая 

ак тыў ная і пра грэ сіў ная част ка на ша га на сель ніц тва. Не 

заў сё ды, маг чы ма, мы ра зу ме ем адзін ад на го, я маю на 

ўва зе мы — ула да, і вы — мо ладзь. Гэ та, ве ра год на, на-

ту раль на. Я б ска заў, у кла січ ным сты лі ўза е ма дзе ян ня 

ста рэй шых і ма лод шых, баць коў і дзя цей. Уво гу ле, і гэ та га-

лоў нае, мы з ва мі гля дзім у ад ным на прам ку — у бу ду чы ню 

на шай Бе ла ру сі. Ка жу гэ та аб са лют на ўпэў не на, та му што ў 

сы хо дзя чым го дзе вель мі шмат меў зно сін з мо лад дзю», — 

ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка і да даў, што ўсе су стрэ чы з 

ма ла ды мі людзь мі спраў дзі лі яго спа дзя ван ні.

«Вы ра зу ме е це, што пос пех — гэ та перш за ўсё пра ца, 

гэ та ве дан не та го, ча го жа да е це ад жыц ця», — звяр нуў 

ува гу кі раў нік дзяр жа вы. Ён па жа даў усім пры сут ным і іх 

ра вес ні кам ста віць пе рад са бою са мыя гран ды ёз ныя мэ ты. 

«І вы іх аба вяз ко ва да сяг ня це», — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. Ён ад зна чыў, што для ма ла дых лю дзей ад кры та 

ўсё, але на га даў, што больш, чым до ма, ні дзе не ча ка юць. 

Прэ зі дэнт па він ша ваў усіх з на ды хо дзя чым Но вым го дам.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Ве дай на шых!Ве дай на шых!

Мі ка лай Ка зак — 
найлепшы ву чо ны 

НАН Бе ла ру сі ў 2018-м
Прэ зі ды ум НАН Бе ла ру сі 

за цвер дзіў вы ні кі 

кон кур су «Ву чо ны го да 

На цы я наль най ака дэ міі 

на вук Бе ла ру сі — 2018» 

і пры няў ра шэн не 

пры сво іць гэ та зван не 

кі раў ні ку дзяр жаў на га 

на ву ко ва-вы твор ча га 

аб' яд нан ня «Оп ты ка, оп та э лект ро ні ка і ла зер ная 

тэх ні ка» і Ін сты ту та фі зі кі імя Б. І. Сця па на ва НАН 

Бе ла ру сі, ака дэ мі ку, док та ру фі зі ка-ма тэ ма тыч-

ных на вук Мі ка лаю КАЗА КУ.

Мі ка лай Ка зак — вя до мы дзе яч на ву кі і тэх ні кі, які 

ўнёс знач ны ўклад у раз віц цё оп ты кі, акус та оп ты кі і ла-

зер най фі зі кі, а так са ма ў ства рэн не но вых на ву ко вых

кі рун каў — лі ней най і не лі ней най оп ты кі ква зі без ды-

ф рак цый ных свет ла вых пуч коў і оп ты кі ме та ма тэ ры я лаў.

У 2018 го дзе ён пра доў жыў фун да мен таль ныя да сле да-

ван ні ў рам ках між дыс цып лі нар на га кі рун ку, які апош нім 

ча сам бур на раз ві ва ец ца, — ап тыч ных ме та ма тэ ры я лаў, 

у пры ват нас ці, ім рас пра ца ва ны ап ты маль ныя кан фі гу-

ра цыі плос кіх лін заў з су пер раз дзя лен нем (так зва ныя 

су пер лін зы) бліз ка га і да лё ка га по ля і з іх пры мя нен нем 

пра па на ва ны ме тад на на лі таг ра фіі з вы со кім пра сто ра вым 

раз дзя лен нем; рас пра ца ва ны вы со ка ад чу валь ны ме тад 

ды яг нос ты кі ме та ма тэ ры я лаў.

У рам ках вы ка нан ня пра мо га кант рак ту з Шань дун скім 

ін сты ту там па кас міч най элект рон най тэх на ло гіі (Кі тай) 

пра па на ва ны іна ва цый ны ме тад фар мі ра ван ня ква зі без-

дыф рак цый ных пуч коў з вы со кай во се вай ін тэн сіў нас цю, 

перс пек тыў ны для рэа лі за цыі ап тыч най су вя зі і транс пар-

ці роў кі ла зер най энер гіі ў сва бод най пра сто ры на вя лі кія 

ад лег лас ці.

Пад кі раў ніц твам Мі ка лая Ка за ка і пры яго не па срэд ным 

удзе ле ў 2018 го дзе рас пра ца ва ны шэ раг нар ма тыў ных 

пра ва вых ак таў і кан цэп цый, у тым лі ку кан цэп цыя пра гра-

мы Са юз най дзяр жа вы па раз віц ці со неч най энер ге ты кі 

ў Бе ла ру сі і Ра сіі; пра па но вы па раз віц ці ра бот з Цэнт рам 

геа фі зіч на га ма ні то рын гу ў Бе ла ру сі; аб грун та ван не ства-

рэн ня дзвюх га лі но вых ла ба ра то рый з Дзярж стан дар там 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Мі ніс тэр ствам пра мыс ло вас ці; аб-

грун та ван не раз віц ця ра бот у га лі не оп та э лект рон ных 

дат чы каў і сэн са раў, а так са ма ра ба ты за ва ных сіс тэм 

для ства рэн ня ў ДНВА дзвюх спе цы я лі за ва ных ла ба ра-

то рый.

Мі ка лай Ка зак — член Прэ зі ды у ма Вы шэй шай атэс-

та цый най ка мі сіі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Акра мя та го, ён 

з'яў ля ец ца стар шы нёй Ву чо на га са ве та Ін сты ту та фі зі кі 

НАН Бе ла ру сі; чле нам пад ка мі тэ та па Дзяр жаў ных прэ-

мі ях Рэс пуб лі кі Бе ла русь у га лі не на ву кі і тэх ні кі; чле нам 

ка мі сіі па прэ мі ях НАН Бе ла ру сі; чле нам На ву ко ва га 

са ве та Ра сій скай ака дэ міі на вук па оп ты цы і ла зер най 

фі зі цы.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фі нан сыФі нан сы

Вы ні кі і пра гнозы 
на бу ду чы ню

Ха рак та ры зу ю чы ады хо дзя чы 2018-ы, 
мож на ка заць, што фі нан сы ў на шай 

кра і не ста біль ныя
Та ко га пунк та гле джан ня пры трым лі ва ец ца фі нан-

са вы кан суль тант Мі ха іл ГРА ЧОЎ. На пра ця гу го да 

кошт ва лют на га ко шы ка На цы я наль на га бан ка мі-

ні маль на зні зіў ся (-1,15 %). До лар па да ра жэў за год 

пры клад на на 9,5 %. Еў ра так са ма стаў да ра жэй-

шы — на 5 %. Ра сій скі ру бель, на ад ва рот, зні зіў ся ў 

ца не на 9,3 %. Зме ны ад па вя да юць ды на мі цы ва ган-

ня гэ тых ва лют на па за бір жа вым рын ку Фо рэкс і ў 

боль шай сту пе ні вы клі ка ны знеш ні мі фак та ра мі.

А вось ста біль насць на ўнут ра ным ва лют ным рын ку, на 

дум ку ана лі ты ка, бы ла за бяс пе ча на ўзва жа най па лі ты кай 

Нац бан ка, які за кан чвае фі нан са вы год са стаў кай рэ фі-

нан са ван ня 10 % і змя нен нем шы ро кай гра шо вай ма сы 

пры клад на на 9—10 %. Зо ла та ва лют ныя рэ зер вы кра і ны 

скла да юць 7,440 міль яр да до ла раў, ін фля цыя па вод ле 

вы ні каў го да ча ка ец ца не вы шэй за 5,5 %.

У на ды хо дзя чым го дзе асноў ныя вы клі кі для фі нан-

са вай сіс тэ мы кра і ны бу дуць фар мі ра вац ца з вон ка ва га 

бо ку, у пер шую чар гу ад асноў на га эка на міч на га парт нё ра. 

Бо з 1 сту дзе ня ў Ра сіі па вы ша ец ца стаў ка ПДВ да 20 %, 

што ўжо пры вя ло да па ве лі чэн ня цэн. Гэ та мо жа пры вес ці 

да па вы шэн ня экс парт ных па ступ лен няў, але аў та ма тыч на 

пры вя дзе і да па да ра жан ня ім пар ту з гэ тай кра і ны.

Але ёсць і ін шы фак тар, у вы гля дзе па чат ку ў Ра сіі так 

зва на га пад атко ва га ма неў ру. Сут насць гэ тай тэх на ло гіі ў 

за ме не ўнут ры Ра сій скай фіс каль най сіс тэ мы па да тку на 

экс парт наф ты па дат кам на зда бы чу пры род ных вы кап няў. 

Да 2024 го да гэ та пры вя дзе да та го, што вы твор цы сы рой 

наф ты бу дуць пла ціць пра мы па да так у ра сій скі бюд жэт, 

а вы твор цы па лі ва (бен зін і ды зель) атры ма юць да та цыю 

для пад тры ман ня ніз кіх цэн на ўнут ра ным рын ку. У Бе ла-

ру сі гэ та пры вя дзе да стра ты экс парт ных па ступ лен няў 

і па вы шэн ня цэн на сы ра ві ну для мяс цо вых наф та пе ра-

пра цоў чых за во даў. Ужо ў 2019 го дзе ай чын ны бюд жэт 

мо жа не да лі чыц ца ней кіх па ступ лен няў, што не пад тры мае 

фі нан са вую сіс тэ му. Як унут ра ны ры нак аб сар буе гэ тую 

праб ле му, ста не зра зу ме ла ў дру гой па ло ве го да.

Ас тат нія вон ка выя фак та ры бу дуць на сіць ла каль ны 

ха рак тар і не па він ны пры вес ці да іс тот ных ва ган няў на 

на шым ва лют ным рын ку. Мож на ча каць мі ні маль на га рос-

ту аб мен на га кур су да до ла ра і еў ра, а так са ма пра ця гу 

зні жэн ня кур су ра сій ска га руб ля, мяр куе экс перт.

Сяр гей КУР КАЧ.

НЕ ПА КІ ДА Ю ЧЫ НА НА СТУП НЫ ГОД
Сён ня Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 

з ра бо чым ві зі там на ве дае Ра сію

У НА ВА ГОД НІМ ВАЛЬ СЕ


