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Еў ра са юз за пус ціў ме ха нізм тран зак цый 
з Іра нам

Гер ма нія, Фран цыя і Бры та нія ства ры лі кам па нію, якая 

да зво ліць, як яны лі чаць, абы сці санк цыі ЗША ў да чы нен ні 

да Іра на. Пра гэ та бы ло за яў ле на на су стрэ чы кі раў ні коў 

знеш не па лі тыч ных ве дам стваў гэ тых кра ін, якая ад бы ла ся 

ў Бу ха рэс це. На дум ку мі ніст ра за меж ных спраў Фран цыі 

Жан-Іва Ле Дры я на, «гэ тая фір ма да зво ліць тым еў ра-

пей скім кам па ні ям, якія хо чуць за ха ваць біз нес-ад но сі ны 

з Іра нам, па-ра ней ша му па стаў ляць ту ды ме ды ка мен ты і 

пра дук ты хар ча ван ня, якія па тра бу юц ца на ро ду кра і ны». 

Гро шы за па стаў кі іран скай наф ты бу дуць на кі роў вац ца 

не ў іран скія бан кі, а з да па мо гай гэ тай фір мы-па ся рэд-

ні ка тым еў ра пей скім кам па ні ям, якія пра да юць у кра і ну 

та ва ры пер шай не аб ход нас ці. Мі ністр за меж ных спраў 

Гер ма ніі Хай ка Ма ас пад крэс ліў, што «гэ ты крок за клі-

ка ны пра дэ ман стра ваць у тым лі ку і Іра ну, што мы па-

ра ней ша му га то выя вы кон ваць на шу част ку ўзя тых на 

ся бе аба вя за цель стваў і са свай го бо ку ча ка ем, што Іран 

так са ма вы ка нае свае».

Ана маль ныя ма ра зы па ра лі за ва лі 
знач ную част ку тэ ры то рыі ЗША

Най мац ней шыя ма ра зы аб ры ну лі ся на знач ную част ку 

тэ ры то рыі ЗША. Най больш ніз кія тэм пе ра ту ры ад зна ча-

юц ца на Ся рэд нім За ха дзе 

кра і ны, дзе слу пок тэр мо-

мет ра апус ціў ся да мі нус 

30 гра ду саў па Цэль сію. Ад 

ма ра зоў мац ней за ўсё па-

цяр пе лі шта ты Паў ноч ная 

Да ко та, Віс кон сін, Ая ва, 

Мі не со та, Мі чы ган і Ілі нойс. У Чы ка га тэм пе ра ту ра па вет ра 

да сяг ну ла рэ корд на ніз кай ад зна кі ў мі нус 33 гра ду сы, у 

Паў ноч най Да ко це за фік са ва ны ма роз у мі нус 37 гра ду-

саў. Як па ве дам ляе USА Tоdау, з-за не па га дзі ў Шта тах 

за гі ну лі па мен шай ме ры 12 ча ла век. Вя лі кія сне га па ды на 

ўсхо дзе кра і ны вы клі ка лі маш таб ныя ДТЗ. У мно гіх аме-

ры кан скіх га ра дах за кры ты шко лы, дзяр жаў ныя ўста но вы і 

му зеі. Гра мад скі транс парт пра цуе з пе ра бо я мі, па шэ ра гу 

на прам каў спы не ны чы гу нач ныя зно сі ны. У аэ ра пор тах 

Ся рэд ня га За ха ду бы лі ад ме не ныя звыш дзвюх ты сяч 

рэй саў. Мяс цо выя ўла ды па пя рэ дзі лі, што на двор'е мо жа 

быць не бяс печ ным для жыц ця, і за клі ка лі аме ры кан цаў 

не па кі даць свае да мы. Упраў лен не кад ра вай служ бы 

ЗША аб вяс ці ла, што з-за не спры яль ных умоў на двор'я 

фе дэ раль ныя слу жа чыя мо гуць пры хо дзіць на пра цу з 

трох га дзін най за трым кай ці браць не за пла на ва ныя ад гу-

лы. «Па доб ная ін тэн сіў насць [ру ху] ха лод на га па вет ра, я 

ска заў бы, зда ра ец ца раз на па ка лен не», — за явіў су пра-

цоў нік На цы я наль най ме тэа ра ла гіч най служ бы ЗША Джон 

Га ган. Па да ных сі ноп ты каў, у най блі жэй шы час ма ра зы 

не ад сту пяць, а на ад ва рот, — уз моц няц ца.

У Швей ца рыі ства ры лі 
гу та пер ча вых ро ба таў-па ву коў

На ву коў цы з Швей ца рыі рас-

пра ца ва лі ўні каль на га гнут ка га 

ро ба та-па ву ка, які змо жа пе ра-

мя шчац ца ў са су дах ча ла ве ча га 

ар га ніз ма і да стаў ляць прэ па ра ты 

да праб лем ных участ каў. Пры ла да 

здоль ная лі та раль на змя няць свой 

агрэ гат ны стан, пе ра ўтва рац ца ў прак тыч на вад кую, а так-

са ма ру хац ца на ве лі зар най хут ка сці. Вя ду чы аў тар да сле-

да ван ня і да цэнт По лі тэх ніч най шко лы ў Ла за не Сель ман 

Са кар'я за явіў, што пра та ты пы ро ба таў ма юць даў жы ню 

ка ля мі лі мет ра, але іх мож на па мен шыць, вы ка рыс тоў ва-

ючы ме тад скла дан ня, за сна ва ны на прын цы пе ары га мі.

Рас пра цоў ка вы ка на на з на на кам па зіт на га гід ра ге лю, 

які мо жа змя няць фор му пад уз дзе ян нем элект ра маг не-

тыз му. Акра мя та го, у пры ла ды ёсць маг чы масць пра гра-

ма ван ня, дзя ку ю чы ча му яна здоль ная ары ен та вац ца без 

дат чы каў і транс фар ма вац ца най больш эфек тыў ным спо-

са бам. Гэ та да зво ліць ро ба ту са ма стой на пе ра мя шчац ца 

па ар га ніз ме хво ра га праз па то кі вад ка сцяў, па ве дам ляе 

Аl-Mауаdееn.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

«Ла маць ні чо га нель га. У той 

жа час я не вы клю чаю тое, што ў 

пра цэ се ўдас ка на лен ня сіс тэ мы 

аду ка цыі на ўзроў ні школь ным, 

уні вер сі тэц кім нам прый дзец ца 

ад ча гось ці ад мо віц ца. І, ка лі мы 

ра зу ме ем, што ад гэ та га трэ ба 

ад мо віц ца, гэ та трэ ба ра біць ра-

шу ча, — пад крэс ліў Прэ зі дэнт. — 

Са мае га лоў нае ў аду ка цыі, ды і 

на огул у эка но мі цы, ін шых пы тан-

нях, — ка лі мы ве да ем, што трэ-

ба ра біць, але з-за бю ра кра тыз му 

на ша га мах ро ва га па чы на ем за-

цяг ваць пра цэ сы. Та ды пра хо дзіць 

час, і мы ба чым, што тое, што трэ-

ба бы ло ра біць учо ра, ужо не пры-

маль на для сён няш ня га дня, тым 

больш — заўт раш ня га».

У та кім вы пад ку атрым лі ва-

ец ца ня прой дзе ны этап, упэў не-

ны Аляк сандр Лу ка шэн ка. «І мы 

ха па ем ся за пе ра да вое, а пад ім 

ня ма пад мур ка», — ад зна чыў ён. 

Та му ўсё трэ ба ра біць па сту по ва, 

плаў на, пе ра хо дзіць ад мен ша га 

да боль ша га, ад прос та га — да 

скла да на га.

Пра тэр мі ны на ву чан ня 
і прак ты ку

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, што 

ра ней ім бы лі пры ня ты пэўныя ра-

шэн ні, у пры ват нас ці аб ска ра чэн ні 

тэр мі наў на ву чан ня па тых ці ін-

шых дыс цып лі нах. Ён звяр нуў ува-

гу, што ня ма ні я кай не аб ход нас ці 

тры маць сту дэн та ў ВНУ, ска жам, 

пяць га доў, ка лі ён мо жа асво іць 

па трэб ную пра гра му для яго бу-

ду чай дзей нас ці за ча ты ры ці тры 

з па ло вай га ды.

Акра мя та го, бы ла да моў ле насць 

аб тым, што лі та раль на з пер шых 

кур саў уні вер сі тэ та сту дэн та не аб-

ход на аку нуць у прак тыч ную дзей-

насць, з якой ён су тык нец ца пас ля 

атры ман ня дып ло ма.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма 

да даў, што ра ней бы ло ага во ра на, 

што на ву чаль ныя пра гра мы — ад 

шко лы да ўні вер сі тэ та — па мя ня-

юць, пры бя руць усё ліш няе і па-

кі нуць толь кі па трэб нае. Га лоў ны 

кры тэ рый — рэ ча іс насць, якая бу-

дзе па тра ба ваць ад бу ду ча га спе-

цы я ліс та на вы каў і ве даў.

Пра пад руч ні кі
«На ту раль на, аб наў ля ю чы пра-

гра мы, асаб лі ва ў шко ле, мы вы-

му ша ны бу дзем аб на віць пад руч-

ні кі. Пад руч нік — гэ та свя тое. Не 

ве даю, як вы да гэ та га ста ві це ся, 

але я, па сва ёй аду ка цыі пе да гог, 

стаў лю ся да пад руч ні ка як да іко-

ны, на ват у су час ным жыц ці, ка лі 

кніж ка не ста ла па трэб най, на-

дзён най для лю дзей», — ска заў 

Прэ зі дэнт.

Мо мант з пад руч ні ка мі да ты-

чыц ца і ВНУ, ад нак тут, на дум ку 

кі раў ні ка дзяр жа вы, ужо пра сцей, 

бо сту дэнт па ві нен сам умець шу-

каць ін фар ма цыю. Пры гэ тым 

бе ла рус кі лі дар упэў не ны, што 

пад руч нік — гэ та ас но ва, на ват 

ня гле дзя чы на на яў насць ін тэр-

нэ ту і ін шых кры ніц ін фар ма цыі. 

Не аб ход на на ву чыць дзя цей ша-

на ваць пад руч нік, ад нак ён па ві-

нен быць якас ным.

Пра экс парт аду ка цыі
Прэ зі дэнт на га даў пры сут ным 

на на ра дзе аб та кой да моў ле нас ці: 

лік на ву чэн цаў па ві нен ад па вя даць 

не аб ход нас ці — не толь кі эка но мі кі 

кра і ны, але і жыц ця ў цэ лым. «Гэ-

та не да ты чыц ца экс пар ту на шай 

аду ка цыі. Трэ ба на ву чаць за меж-

ні каў і атрым лі ваць за гэ та вя лі кія 

гро шы», — да даў Прэ зі дэнт.

Ён рас ка заў пра ня даў ні за пыт 

на на ву чан не за меж ных сту дэн таў 

у Грод не, бе ла рус ка му бо ку бы лі 

га то выя за пла ціць доб рыя гро шы. 

Ад нак пы тан не за сто па ры ла ся: не 

ха па ла ін тэр на та для за меж ных 

сту дэн таў. На да дзе ны мо мант ін-

тэр нат ужо бу ду ец ца. «Гэ та доб ры 

экс парт, та му што сіс тэ ма бе ла-

рус кай аду ка цыі вель мі за па тра ба-

ва ная. Па-мой му, 108 кра ін у нас 

на ву ча ец ца», — ад зна чыў бе ла-

рус кі лі дар.

Пра ба ка лаў ры ят 
і ма гіст ра ту ру

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, пра 

дзве сту пе ні вы шэй шай аду ка цыі 

бы ло ня ма ла гу та рак. Пер шая — 

гэ та ба ка лаў ры ят, дру гая — ма-

гіст ра ту ра.

«Я ка тэ га рыч на вам за ба ра-

няю па доб ным чы нам бу да ваць 

сіс тэ му аду ка цыі. У нас сіс тэ ма 

аду ка цыі нар маль ная: ча ла век 

скон чыў ВНУ — ён атры маў вы-

шэй шую аду ка цыю, як мы з ва мі, 

што знаходзяцца тут», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Пры гэ тым ён пад крэс ліў, што 

не су праць ма гіст ра ту ры, але ту ды 

па він ны іс ці са мыя здоль ныя сту-

дэн ты, якія хо чуць у перс пек ты ве 

вы кла даць і зай мац ца на ву ко вай 

пра цай.

Ка лі спра ва ў зар пла це пе да го-

гаў, якая за ле жыць ад коль кас ці 

га дзін, то не аб ход на па вя лі чыць 

ім за ро бак. «Хай у яго бу дзе менш 

га дзін, ста вак, але гро шы па кі нем 

тыя ж, яшчэ і да да дзім», — ад зна-

чыў бе ла рус кі лі дар.

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў 

ува гу, што вы клад чык не па ві нен 

увесь час ха дзіць за сту дэн та мі — 

толь кі част ку дня трэ ба пра ца ваць 

з імі, а ас тат ні час пры свя ціць са-

ма аду ка цыі.

«Мы на пры маль ны ўзро вень 

вы ве лі зар пла ту на стаў ні кам. А ка-

лі на стаў нік яшчэ хо ча за ра біць 

кры ху больш, трэ ба ва ру шыц ца. 

Шко ла мае маг чы масць да пла-

ціць, — пад крэс ліў Прэ зі дэнт. — 

Гля дзі це, каб вы да шлі фа ва лі 

зар пла ту. Нель га на стаў ні ка крыў-

дзіць — гэ та на ша апо ра, гэ та на-

ша ас но ва, без на стаў ні ка ні чо га 

быць не мо жа — ні сён няш ня га 

дня, ні заўт раш ня га».

Яшчэ Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу 

на сі ту а цыі, ка лі на вы твор час цях 

вы пуск ні коў ВНУ да во дзіц ца пе-

ра вуч ваць — гэ та зна чыць, пра ца 

вы шэй шай на ву чаль най уста но вы 

аказ ва ец ца ха лас той. Ад ры ву ад 

жыц ця не па він на быць.

Пра школь ныя пра гра мы
На дум ку Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 

скла да ная школь ная пра гра ма, на-

прык лад па ма тэ ма ты цы, ад пудж вае 

дзя цей ад ву чо бы. «Ка лі ты су ты-

ка еш ся з цяж кас ця мі і не мо жаш іх 

пе ра адо лець, ра ша ю чы тую ці ін шую 

за да чу, раз гля да ю чы тую ці ін шую 

фор му лу, ты па чы на еш ба яц ца на 

па чат ко вым эта пе, а по тым ты нао-

гул кі да еш гэ тыя кніж кі, ра зу ме ю чы, 

што ты ні ко лі гэ та не асво іш», — ад-

зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Доб ра, ка лі на стаў нік звер не 

ўва гу на та кое зда рэн не і да па мо-

жа, але гэ та га мо жа і не ад быц ца. 

Зы хо дзя чы з вы шэй вы кла дзе на-

га, Прэ зі дэнт за клі каў «рых та ваць 

ма тэ ма ты каў на фа куль та ты ве». 

Ад нак якас ную асно ву для ча ла-

ве ка, які вы ра шыць звя заць сваё 

жыц цё з гэ тым прад ме там, па він-

ны за клас ці ў ВНУ. Гэ та зна чыць, 

не трэ ба пе ра кі даць уні вер сі тэц кія 

пра гра мы ў шко лы. Та кая сі ту а цыя 

ёсць і з ін шы мі дыс цып лі на мі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пры вёў у 

прык лад бія ло гію ў 8 кла се, амаль 

па ло ва кур са якой пры све ча на 

чар вя кам. Ён па ці ка віў ся ў пры-

сут ных, на вош та так скру пу лёз на 

вы ву чаць гэ ту іс то ту, хоць і пры-

знаў, што ве даць пра гэ та трэ ба. 

Без умоў на, ка лі ву чань імк нец ца 

звя заць сваю бу ду чы ню з бія ло гі яй, 

то гэ та важ ная ін фар ма цыя, але 

боль шас ці на ўрад ці спат рэ бяц ца 

вель мі пад ра бяз ныя звест кі.

Ён зноў пад крэс ліў: у шко ле 

не аб ход на вы кла даць тое, што 

патрэ бна бу дзе заўт ра для жыц ця. 

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу 

на пра цоў нае на ву чан не: якім чы-

нам бу дуць фар мі ра вац ца сем'і, 

ка лі муж чы на не мо жа ўкру ціць 

лям пач ку або ўбіць цвік? «Ча му мы 

на гэ та за бі лі і на шым дзе цям гэ та 

не трэ ба? Ча му мы так ста вім ся да 

дзя цей? Ча му дзяў чын ка не ве дае, 

як сма жыць яеч ню? Ча му яна гу зік 

пры шыць не мо жа?» — па ці ка віў ся 

Прэ зі дэнт.

Фі зіч нае вы ха ван не — па сло-

вах бе ла рус ка га лі да ра, ёсць праб-

ле ма: на ват па мі ні му ме не атрым-

лі ва ец ца на браць у вой ска па-са-

праўд на му зда ро вых дзя цей.

Пра фар мі ра ван не 
гра ма дзян скай па зі цыі

Да лей бе ла рус кі лі дар ад зна-

чыў, што вы ха ван не ак тыў най гра-

ма дзян скай па зі цыі па він на пры-

сут ні чаць усю ды — ад ма тэ ма ты кі 

да гу ма ні тар ных дыс цып лін. На яго 

дум ку, гэ та да па мо жа сфар мі ра-

ваць гра ма дзян скую па зі цыю ча-

ла ве ка ў цэ лым.

Што да ты чыц ца адзі на га дня 

ін фар ма ван ня «Шко лы ак тыў на га 

гра ма дзя ні на» (ШАГ), то Прэ зі дэнт 

спра вяд лі ва ад зна чыў, што ра шэн-

не ў ка бі не тах бы ло пры ня та, а пра 

га тоў насць на стаў ні каў вы кла даць 

та кі кі ру нак не ўдак лад ні лі. Важ на, 

каб у фар мі ра ван ні ак тыў най гра-

ма дзян скай па зі цыі так са ма пры-

ма лі ўдзел сям'я і СМІ.

Да рэ чы, кры ты ка ва лі ся і ін шыя 

кур сы, у тым лі ку па ас но вах бяс-

пе кі жыц ця дзей нас ці.

Пра кад ры
Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа-

вы, сён ня вя дзец ца пад рых тоў ка 

школь ных на стаў ні каў, але ня ма 

та го кант ро лю і па тра ба ван няў, 

якія бы лі ка лісь ці. «Каб на стаў нік 

ішоў і па-доб ра му дры жаў за тое, 

каб прый сці з ве да мі і пе ра даць 

вуч ням», — ска заў бе ла рус кі лі-

дар.

Што да ты чыц ца вы клад чы каў у 

ВНУ, то, на ват ка лі ча ла век у са-

лід ным уз рос це, трэ ба ацэнь ваць 

яго пра ца здоль насць, пад крэс ліў 

Прэ зі дэнт. Ка лі гэ ты па каз чык за-

ста ец ца на вы со кім уз роў ні, су пра-

цоў ніц тва трэ ба пра цяг ваць.

Пры ват ныя ВНУ, па сло вах 

бе ла рус ка га лі да ра, ка лі яны не 

да цяг ва юць да стан дар ту, які вы-

пра ца ва ны ў на шай кра і не, то та кія 

па він ны быць за чы не ны не ад клад-

на. «Ка лі хто-не будзь з пры ват ні-

каў не зра зу меў гэ та, зна чыць, яго 

трэ ба пры во дзіць да пры том нас-

ці, — за явіў ён. — Мы не су праць 

пры ват ных ВНУ, але яны па він ны 

пра ца ваць не горш, чым дзяр жаў-

ныя. Трэ ба вы кон ваць стан дарт — 

той, які мы сён ня вы пра ца ва лі і 

ма ем».

Пра эк за ме ны і тэс ты
Прэ зі дэнт за клі каў яшчэ раз 

вяр нуц ца да пы тан ня эк за ме-

наў — па чы на ю чы са шко лы і за-

кан чва ю чы ВНУ. «І кан чат ко ва 

вы зна чыц ца, зы хо дзя чы на ват не 

з мер ка ван ня вы клад чы каў, на-

стаў ні каў, а зы хо дзя чы з жыц ця. 

Жыц цё па він на быць га лоў ным 

кры тэ ры ем», — пад крэс ліў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Так са ма бе ла рус кі лі дар за клі-

каў вы ву чыць ЦТ: «Не заў сё ды 

чыс тае тэс ці ра ван не мо жа даць 

уяў лен не вы клад чы кам, якія на-

бі ра юць у ВНУ абі ту ры ен таў, пра 

жыц цё вы ўзро вень, ве ды, пра яго, 

га лоў нае, здоль нас ці на бу ду чы-

ню».

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ГА ЛОЎ НЫ КРЫ ТЭ РЫЙ — 
РЭ ЧА ІС НАСЦЬ

Ка мен та рый у тэ му

У Бе ла ру сі бу дзе адзі ны від ма гіст ра ту ры
Та кую за яву па вы ні ках на ра ды ў кі раў ні ка дзяр жа вы зра біў 

мі ністр аду ка цыі Бе ла ру сі Ігар КАР ПЕН КА.

«Да ня даў ня га часу ў нас пра ца ва ла два ві ды ма гіст ра ту ры — на-

ву ко ва-ары ен та ва ная і прак ты ка-ары ен та ва ная. За раз бу дзе адзін від 

ма гіст ра ту ры, які бу дзе на кі ра ва ны на пад рых тоў ку на ву ко ва-ары ен-

та ва ных спе цы я ліс таў пад іна ва цый ныя кан струк тар скія рас пра цоў кі, 

а так са ма пад пе да га гіч ную дзей насць», — за явіў мі ністр.


