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Пра мых сі но ні маў да гэ та га за меж на га 

сло ва зной дзе на не бы ло. Са звя за ных 

слоў мне больш за ўсё спа да ба ла ся 

«ідэн ты фі ка тар ка рыс таль ні ка» — 

злёг ку муд ра ге ліс та, але дак лад на і ў 

яб лы чак. Та ке ні за цыя па во лі за ва ёў вае 

свет. Усё больш сфер на ша га жыц ця 

звяр та юц ца да гэ та га аб са лют на но ва-

га па ды хо ду ў ра бо це з фі нан са мі. Што 

та кое та ке ні за цыя, чым яна вы гад ная і 

дзе мы мо жам з ёй су тык нуц ца — пра 

гэ та рас ка заў ды рэк тар кам па ніі элект-

рон ных пла ця жоў Assіst ў Бе ла ру сі Вя-

ча слаў СЕ НІН.

Апла та ў адзін клік і не толь кі
Та ке ні за цыя не пры кмет на ўва хо дзіць у 

на ша жыц цё, і звы чай ныя лю дзі на ват не 

па да зра юць, што ка рыс та юц ца ёй, здзяйс-

ня ючы свае звык лыя апе ра цыі, на прык лад, 

апла ту та ва раў пры куп лі ў ан лайн-кра-

ме.

Ёсць ад на фіш ка пра цэ сін га вай сіс тэ мы, 

якая да зва ляе ўла даль ні ку ін тэр нэт-кра мы 

ці ін ша га ан лайн-біз не су пра па на ваць свай-

му па ста ян на му па куп ні ку хут ка і без уво ду 

кар тач ных да ных апла ціць па слу гі або та-

ва ры на сай це. Та кая маг чы масць но сіць 

наз ву «пла ця жы ў адзін клік». Маг чы масць 

здзейс ніць хут кі пла цёж пра да стаў ля ец ца 

па куп ні ку толь кі та ды, ка лі ён ужо здзейс-

ніў пер шы пла цёж на сай це. Пра цэ сін га вая 

сіс тэ ма за пом ні ла яго да ныя і ўза мен гэ тых 

да  ных вы да ла так зва ны то кен — ней кі ідэн-

ты фі ка тар да дзе на га па куп ні ка, пра сцей ка-

жу чы, ідэн ты фі ка тар яго пла цеж най кар ты.

«Та ке ні за цыя — гэ та свай го ро ду за ме на 

важ най ін фар ма цыі, та кой, як, на прык лад, 

да ныя пла цеж най карт кі або паш парт ныя 

да ныя ча ла ве ка, на кам бі на цыю сім ва лаў, 

якая са ма па са бе ні я кай каш тоў нас цю не 

ва ло дае», — рас тлу ма чыў Вя ча слаў Се нін.

Ня даў на пла цеж ная сіс тэ ма Vіsa аб вяс-

ці ла аб тым, што да яе сэр ві су та ке ні за цыі 

(Vіsa Token Servіce) да лу чы лі ся 28 но вых 

парт нё раў ва ўсім све це, у тым лі ку і дзве 

бе ла рус кія кам па ніі, якія пра цу юць у сфе ры 

элект рон най ка мер цыі.

Но вая тэх на ло гія 
ро біць пра цэс апла ты бяс печ ным

Гэ та зна чыць, за раз ня ма не аб ход нас ці 

пе ра да ваць дак лад ныя да ныя бан каў скай 

карт кі пра даў цу або бан ку. Пры апла це та ва-

ру вы пра цоў ва ец ца то кен, які і ажыц цяў ляе 

шлях «па куп нік—пра да вец». Гэ ты то кен не 

ўяў ляе са бой вар тасць для зла мыс ні каў, якія 

хо чуць пе ра ха піць каш тоў ную ін фар ма цыю. 

А да дзе ныя карт кі да лей пры ла ды гас па да ра 

(тэ ле фо на, кам п'ю та ра) не сы хо дзяць.

На пер шы по гляд мо жа здац ца, што то-

кен — гэ та па роль. Ад нак ёсць іс тот нае ад-

роз нен не. Па роль мож на рас шыф ра ваць, 

ве да ю чы ключ, які ёсць у ад праў ні ка па ро ля 

і атры маль ні ка. Ключ мож на пе ра даць трэ цяй 

асо бе. Па роль мож на ўзла маць, па да браў шы 

да яго ключ. Вя до ма, тэх на ло гіі шыф ра ван-

ня пра су ну лі ся вель мі да лё ка і ўзла маць код 

скла да на, але тэ а рэ тыч на гэ та маг чы ма.

Дык вось, то кен ўзла маць нель га, та му 

што гэ та вы пад ко ва зге не ры ра ва ны на бор 

сім ва лаў, які па сут нас ці ні чо га не азна чае. 

Кож ны раз пры здзяйс нен ні ней кай апе ра-

цыі, у якой пе ра да юц ца да ныя, ге не ры ру ец-

ца но вы то кен. У апош ні час та ке ні за цыя ста-

ла ажыц цяў ляц ца на пля цоў цы блок чэй на. 

Гэ та ро біць пра цэс яшчэ больш бяс печ ным 

і праз рыс тым. Сут насць блок чэй на за клю-

ча ец ца ў тым, каб не цэнт ра лі за ваць ба зу 

да ных. Да ныя ёсць ад ра зу на мно гіх сер ве-

рах, а зна чыць, пад ра біць іх не маг чы ма. І ў 

вы пад ку стра ты да ных на ад ным сер ве ры 

яны ёсць на ін шых. Блок чэйн — гэ та лан-

цу жок бло каў. Кож ны блок — гэ та пэў ны 

пра цэс (дзе ян не). Блок ства ра ец ца, і змя ніць 

яго не маг чы ма. Мож на толь кі да даць яшчэ 

адзін блок, каб па ка заць у ім зме ны. Та кім 

чы нам атрым лі ва ец ца лан цу жок з дзе ян няў, 

па якім мож на ад са чыць, як пра хо дзіць тая 

ці ін шая апе ра цыя. І ка лі неш та ў апе ра цыі 

пай шло не так, то лёг ка знай сці блок, у якім 

бы ло не па жа да нае дзе ян не.

Апла та смарт фо нам
Сён ня на бі рае па пу ляр насць апла та з 

да па мо гай смарт фо на, гэ та ка лі ча ла век у 

кра ме пры клад вае да тэр мі на ла не карт ку, 

а тэ ле фон. Для та го каб да дзе ная апла та 

бы ла маг чы мая, трэ ба, каб банк, які вы пус-

ціў карт ку, пад трым лі ваў та кую тэх на ло гію, 

і смарт фон меў пра гра му Samsung Pay, 

Google Pay або Apple Pay. Ча ла век набірае 

да ныя пла цеж най карт кі ў да да так і да лей 

спа кой на рас плач ва ец ца, вы ка рыс тоў ва ю чы 

смарт фон. Як раз дзя ку ю чы та ке ні за цыі пра-

цэс апла ты ста но віц ца аб са лют на бяс печ ны. 

Та му што да ныя карт кі за ста юц ца на тэ ле-

фо не ўла даль ні ка, а атры маль нік пла ця жу 

ба чыць толь кі то кен, што з'яў ля ец ца па каз-

чы кам па спя хо ва га пра вя дзен ня апла ты.

На да дзе ным эта пе ў Бе ла ру сі да ступ-

ная толь кі апла та праз дзве пра гра мы — 

Samsung Pay і Apple Pay. Мі ну сам з'яў ля ец ца 

тое, што не ўсе тэ ле фо ны пад трым лі ва юць 

гэ тыя пра гра мы, толь кі су час ныя смарт фо-

ны Samsung і ай фо ны ад па вед на. Абод ва 

сэр ві сы су пра цоў ні ча юць з мно гі мі, але па-

куль не з усі мі бан ка мі кра і ны. Ся род бан каў-

парт нё раў мож на на зваць, на прык лад, та кія, 

як «Бе ла рус банк», «Аль фа-банк», «Пры ёр-

банк», «Банк ВТБ», «МТБанк».

Зу сім ня даў на ў на шу кра і ну прый шоў 

сэр віс «Ка ша лёк Pay», які бу дзе пра ца ваць 

на ўсіх смарт фо нах Huaweі і Honor. Па куль 

та кі «ка ша лёк» да ступ ны клі ен там Бе ла рус-

бан ка і ўла даль ні кам кар так з пла цеж най 

сіс тэ май Mastercard. У бу ду чы ні пла ну ец ца 

ра бо та сэр ві су і з ін шы мі бе ла рус кі мі бан ка-

мі. «Ка ша лёк Pay» вы ка рыс тоў вае ўлас ную 

плат фор му та ке ні за цыі, якая ад па вя дае ўсім 

стан дар там бяс пе кі між на род ных пла цеж-

ных сіс тэм. Ула даль ні кі пра гра мы мо гуць 

за хоў ваць там не толь кі да ныя бан каў скай 

карт кі, але і дыс конт ныя кар ты, зніж ка выя 

ку по ны і сер ты фі ка ты.

Мы толь кі ў па чат ку шля ху
«Су свет ныя тэх на ло гіі не ста яць на мес-

цы. З'яў ля ец ца ўсё больш пра грам, сэр ві-

саў, мэ та якіх — спрас ціць жыц цё су час на-

га ча ла ве ка. І адзін з важ ных склад ні каў 

кам форт на га жыц ця — бяс пе ка. Ме на ві та 

гэ та з'яў ля ец ца мэ тай та ке ні за цыі — бяс пе ка 

аса біс тай ін фар ма цыі ў ліч ба вым све це. З 

кож ным го дам Бе ла русь ука ра няе ўсё больш 

апра ба ва ных на су свет ным рын ку тэх на ло-

гій. За раз на ша кра і на яшчэ толь кі ў па чат ку 

шля ху па за сва ен ні та ке ні за цыі, але ў яе 

вя лі кія перс пек ты вы і пла ны ў гэ тым кі рун-

ку», — пад су ма ваў Вя ча слаў Се нін.

То ке ны як за ме на каш тоў нас цяў
У агуль ным ра зу мен ні, та ке ні за цыя — гэ-

та за ме на рэ аль ных каш тоў нас цяў умоў ны-

мі. То ке ны (англ. token) вы ка рыс тоў ва лі ся ў 

Бры тан скай ім пе рыі з XVІІ да XІX ста год дзя 

з-за не да ста чы дзяр жаў най ва лю ты. Гэ та 

бы лі ма не та па доб ныя жэ то ны, якія аль бо 

за мя ня лі дроб ныя ма не ты, аль бо пры зна ча-

лі ся для куп лі ча гось ці пэў на га, на прык лад, 

абе ду ў ста ло вай. Та ды яны вы раб ля лі ся як 

ме да лі або ўзна га ро ды.

Ка лі за ду мац ца, гро шы — уся го толь кі 

ўні вер саль ныя то ке ны без улас най каш тоў-

нас ці. Тым не менш, яны з'яў ля юц ца не аб-

ход ным срод кам аб ме ну каш тоў нас ця мі, 

та ва ра мі і па слу га мі.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы

Хіт рая кам бі на цыя сім ва лаў або та ке ні за цыя...
Гэ ты гла баль ны су свет ны трэнд — ужо і ў на шай кра і не

Пе ра мож цам Рэс пуб лі кан ска га кон кур-

су пра фе сій на га май стэр ства «На стаў-

нік го да Рэс пуб лі кі Бе ла русь — 2020» 

стаў на стаў нік геа гра фіі ся рэд няй шко-

лы № 19 го ра да Го ме ля Ва дзім ЛО СЕЎ. 

Пе да га гіч нае крэ да пе ра мож ца — «Ка-

лі хо чаш спа сціг нуць што-не будзь — 

па гру зі ся ў гэ та з га ла вой!»

Ва дзім Ло сеў з'яў ля ец ца вы пуск ні ком 

Го мель ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя 

Ф. Ска ры ны, трэ не рам ра ён най і га рад ской 

ка ман ды па пад рых тоў цы на ву чэн цаў да 

алім пі я ды па геа гра фіі. Яго вы ха ван цы — 

шмат ра зо выя пе ра мож цы роз ных эта паў 

рэс пуб лі кан скай алім пі я ды па геа гра фіі.

Як пры зна ец ца сам на стаў нік, у сва ёй 

пе да га гіч най прак ты цы ён су тык нуў ся з 

праб ле май ніз ка га ўзроў ню па зна валь най 

ак тыў нас ці на ву чэн цаў: іх ве ды ў геа гра фіі 

аб мя жоў ва лі ся рам ка мі ву чэб най пра гра мы 

і дзе ці не імк ну лі ся іх па шы раць. Не пры-

цяг ва лі іх ува гу і фа куль та тыў ныя за ня ткі. 

Вый сцем ста ла вы ка ры стан не на ўро ках 

геа гра фіі ін тэ ле кту аль ных гуль няў. На стаў-

нік пры бя гае да іх на роз ных эта пах уро ка: 

і пры пра вер цы да маш ня га за дан ня, і пры 

пер ша снай пра вер цы за свое на га ма тэ ры-

я лу, і на эта пе за ма ца ван ня. У яго ар се на-

ле — вя лі кі на бор на ву чаль ных і раз віц цё-

вых гуль няў. Са май скла да най з'яў ля ец ца 

гуль ня «Што? Дзе? Ка лі?», якую ён пры мя-

няе для аб агуль нен ня, паў та рэн ня і за ма ца-

ван ня вы ву ча на га ма тэ ры я лу (у кан цы чвэр-

ці і на ву чаль на га го да). Ход гуль ні і змест 

за дан няў да зва ля юць яму на ву чыць дзя цей 

слу хаць і га ва рыць, па ка заць «пад вод ныя 

ка мя ні» у прос тым пы тан ні, за сце ра га юць 

ад здзяйс нен ня са мых рас паў сю джа ных 

па мы лак. Акра мя та го, пра ца ў ка ман дзе 

да па ма гае ўцяг нуць у ак тыў ную дзей насць 

і на ву чэн цаў з не вы со кім уз роў нем па зна-

валь най ак тыў нас ці.

На га да ем, што пе ра мо жца кон кур су вы-

зна чаў ся па вы ні ках су пер фі на лу, ку ды з 

фі на лу вый шлі во сем пе да го гаў — па ад ным 

пе ра мож цу ў кож най з вась мі на мі на цый. 

Фі нал кон кур су стар та ваў 21 ве рас ня, а су-

пер фі нал ад быў ся 30 ве рас ня.

— Вель мі доб ра, што на стаў ні кі сён ня 

ра зу ме юць важ насць гру па вой ра бо ты ў 

кла се, — па дзя ліў ся сва і мі ўра жан ня мі ад 

вы ступ лен няў су пер фі на ліс таў стар шы ня 

жу ры кон кур су «На стаў нік го да Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь — 2020», рэк тар Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та, 

док тар пе да га гіч ных на вук, пра фе сар 

Аляк сандр ЖУК. — Нель га, каб вуч ні бы лі 

на ўро ку прос та па сіў ны мі слу ха ча мі, на ват 

у гру пе ўсе па він ны пра ца ваць. А не ка то рым 

кан кур сан там уда ло ся ўцяг нуць у пра цу не 

толь кі сва іх «вуч няў», але і гле да чоў у за ле. 

Умен не ўста на віць кан такт з аў ды то ры яй 

і тры маць яе ўва гу — вель мі важ нае для 

кож на га пе да го га. Удзель ні кі су пер фі на лу 

вы ка рыс тоў ва лі ак тыў ныя ме та ды і фор мы 

на ву чан ня, ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі, га-

джэ ты, ін тэр ак тыў. Ад ным сло вам, бы ло на 

што па гля дзець.

Імя пе ра мож ца рэс пуб лі кан ска га кон кур-

су «На стаў нік го да Рэс пуб лі кі Бе ла русь — 

2020» аб' яв лі пад час ура чыс тас цяў, якія 

прай шлі ў Па ла цы Рэс пуб лі кі з на го ды пра-

фе сій на га свя та ўсіх пе да го гаў. Ён атры маў 

так са ма і клю чы ад но вень ка га аў та ма бі ля 

«Geely».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

На стаў нік го да — 2020На стаў нік го да — 2020

ГЕ ОГ РАФ «GEELY» ВЫЙ ГРАЎ
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У Мі ніс тэр стве ўнут ра ных спраў учо ра 

ад бы ла ся су стрэ ча кі раў ніц тва ве дам-

ства і прад стаў ні коў ін шых дзяр жаў-

ных ор га наў з па ста ян ным ка ар ды на-

та рам ААН у Бе ла ру сі Іа а най Ка за на-

Віш ня вец кі.

«У іс ну ю чых аб ста ві нах і з улі кам на яў-

на га шмат га до ва га во пы ту плён на га су-

пра цоў ніц тва мы раз ліч ва ем на ўзва жа ны і 

ра цы я наль ны па ды ход прад стаў ніц тва ААН 

у Бе ла ру сі да сі ту а цыі, якая ства ры ла ся, і 

ўсе ба ко вае са дзей ні чан не ў фар мі ра ван ні ў 

роз ных струк ту рах ААН адэ кват на га ўспры-

ман ня та го, што ад бы ва ец ца ў Бе ла ру сі», — 

ска заў пер шы на мес нік мі ніст ра ўнут ра-

ных спраў — на чаль нік кры мі наль най 

мі лі цыі Ге надзь КА ЗА КЕ ВІЧ.

Га лоў най тэ май су стрэ чы ста лі пры ма е-

мыя пра ва ахоў ны мі ор га на мі ме ры па ста-

бі лі за цыі гра мад ска-па лі тыч най сі ту а цыі ў 

кра і не. Як за явіў пер шы на мес нік мі ніст ра 

ўнут ра ных спраў, за раз га лоў ная за да ча 

пра ва ахоў ні каў — за бес пя чэн не гра мад скай 

бяс пе кі. Асноў ныя на ма ган ні скан цэнт ра ва-

ны на пад тры ман ні пра ва па рад ку, аба ро не 

жыц ця, зда роўя, го на ру, пра воў і за кон ных 

ін та рэ саў гра ма дзян, ін та рэ саў гра мад ства 

і дзяр жа вы ад зла чын ных і ін шых су праць-

праў ных за ма хаў.

«Бе ла русь, без умоў на, пры знае вы со кі 

аў та ры тэт ААН у за бес пя чэн ні між на род на га 

мі ру і бяс пе кі, а так са ма вы со ка га ацэнь вае 

яе дзей насць па ка ар ды на цыі між на род ных 

на ма ган няў у гэ тым на прам ку. Ра зам з тым 

вы клі кае здзіў лен не та кая піль ная ўва га да 

сі ту а цыі ў Бе ла ру сі з бо ку ААН (Са ве та ААН 

па пра вах ча ла ве ка, Упраў лен ня Вяр хоў на га 

ка мі са ра ААН па пра вах ча ла ве ка, Ка мі тэ та 

ААН су праць ка та ван няў), а так са ма ін шых 

пра ва аба рон чых між на род ных ар га ні за цый, 

іх ад на ба ко вае і не аб' ек тыў нае тлу ма чэн не 

ін фар ма цыі аб пры ма е мых у кра і не ме рах 

па ста бі лі за цыі ста но ві шча і па пя рэ джан ні 

ма са вых бес па рад каў», — ска заў Ге надзь 

Ка за ке віч.

Ён пад крэс ліў, што пас ля доў ныя спро бы 

і дзе ян ні за ход ніх кра ін па іні цы і ра ван ні на 

між на род ных пля цоў ках бе ла рус ка га пы-

тан ня на кі ра ва ныя вы ключ на на ўма ца ван-

не сва іх улас ных па зі цый і па вы шэн не сва ёй 

знач нас ці.

«Вы клі кае за кла по ча насць і зру шэн не 

ак цэн таў у дзей нас ці між на род ных ар га ні-

за цый з прак тыч на га ўза е ма дзе ян ня з бе-

ла рус кім бо кам у бок дэ ман стра цыі свай го 

не га тыў на га стаў лен ня да сі ту а цыі з пра ва-

мі ча ла ве ка ў краіне», — да даў прад стаў нік 

МУС.

Пад час су стрэ чы па ста ян на га ка ар ды на-

та ра ААН у Бе ла ру сі бы ло пра дэ ман стра ва-

на не каль кі ві дэа сю жэ таў, якія раз венч ва-

юць фэй кі аб учы не ных згвал та ван нях і ка-

та ван нях з бо ку сі ла ві коў. Ге надзь Ка за ке віч 

за клі каў не ра біць па спеш лі вых і ня вер ных

вы сноў пра па дзеі ў Бе ла ру сі, грун ту ю чы ся 

на не праў да па доб най ін фар ма цыі, якая

ты ра жу ец ца срод ка мі ма са вай ін фар ма цыі 

і ме ды я рэ сур са мі. «Мы га то вы да са ма га 

ад кры та га дыя ло гу і пра вер кі ін фар ма цыі па 

кан крэт ных фак тах гвал ту», — за явіў ён.

У сваю чар гу Іа а на Ка за на-Віш ня вец кі 

вы ка за ла за кла по ча насць праз мер ным

вы ка ры стан нем сі лы з бо ку пра ва ахоў ні-

каў пад час пра тэс ных ак цый і за тры ман нем 

жур на ліс таў, якія асвят ля юць мі тын гі. Так са-

ма яна лі чыць, што пра ва ахоў ныя струк ту ры 

пра да стаў ля юць не да стат ко ва ін фар ма цыі 

пра рас сле да ван не не пра ва моц ных дзе ян-

няў сва іх су пра цоў ні каў.

Ге надзь Ка за ке віч так са ма вы ка заў ся па 

гэ тай тэ ме. Па вод ле яго слоў, па кож ным 

зва ро це і за яве аб гвал це з бо ку сі ла ві-

коў, ка та ван нях і ін шых спо са бах жорст-

ка га абы хо джан ня з за тры ма ны мі След чы 

ка мі тэт пра во дзіць пра вер кі. На да дзе ны 

мо мант ня ма ні вод на га та ко га па цвер джа-

на га фак та, за явіў ён. «Для нас важ на, каб 

па кож ным та кім фак це быў пра ве дзе ны 

ўсе ба ко вы раз гляд, вы ні кі яко га ста нуць 

зда быт кам гра мад скас ці. Пра па ну ем і вам, 

і кі раў ні кам ін шых агенц тваў ААН ін фар ма-

ваць нас пра кан крэт ныя фак ты гвал ту ў 

да чы нен ні да кан крэт ных асоб. Мы га то выя 

раз гля даць да дзе ныя зва ро ты і ў ме жах 

сва ёй кам пе тэн цыі рэ ага ваць на іх», — пад-

су ма ваў пер шы на мес нік мі ніст ра.

Бел ТА.

«Раз ліч ва ем 
на ўзва жа ны па ды ход»


