НАДЗЁННАЕ

РАСХОДЫ — АПТЫМІЗАВАЦЬ
Бягучая эканамiчная сiтуацыя i работа эканомiкi ў 2013 годзе,
праекты прагнозу сацыяльна-эканамiчнага развiцця Беларусi
на 2014 год, бюджэту i асноўных напрамкаў грашова-крэдытнай
палiтыкi Беларусi, а таксама меры па развiццi грашова-крэдытнай сiстэмы краiны разгледжаны ўчора на пасяджэннi Савета
Мiнiстраў пад старшынствам прэм'ер-мiнiстра Мiхаiла Мяснiковiча, перадае БЕЛТА.
На пасяджэннi выпрацаваны дадатковыя меры па росце i дыверсiфiкацыi экспарту, знiжэннi складскiх запасаў, аптымiзацыi бюджэтных
расходаў, прыцягнення дадатковых сродкаў у мадэрнiзацыю эканомiкi, уключаючы прамыя замежныя iнвестыцыi. Вызначаны дадатковыя
крынiцы валютных паступленняў у краiну ў 2013—2014 гадах, меры па
аптымiзацыi iмпарту.
Як было адзначана, прынятыя рашэннi дадуць магчымасць умацаваць эканамiчную i энергетычную бяспеку рэспублiкi. «Гэта ўжо
не першы разгляд пытанняў 2014 года, як нам працаваць», — адзначыў
прэм'ер. Для абмеркавання прапанаваны дакументы, дапрацаваныя па
вынiках пасяджэння ўрада, якое адбылося 23 лiпеня. Тады была дасягнута дамоўленасць, што ў дапрацоўцы выказаных падыходаў i прапаноў
прымуць актыўны ўдзел усе аблвыканкамы i Мiнскi гарвыканкам, адпаведныя мiнiстэрствы, камiтэты i iншыя органы дзяржаўнага кiравання,
у тым лiку якiя не ўваходзяць у сiстэму Савета Мiнiстраў. «Галоўная
задача заключаецца не ў тым, каб дапрацаваць якiя-небудзь канкрэтныя
лiчбы, а ў тым, каб паспяхова рэалiзаваць тыя прагнозныя паказчыкi,
якiя былi прапанаваны», — падкрэслiў Мiхаiл Мяснiковiч.



 Супрацоўніцтва

«РАЗАМ МЫ МОЖАМ МНОГАЕ ЗРАБІЦЬ»
У гэтым перакананы Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Казахстана ў Беларусі Ергалі Булягенаў, які сустрэўся з журналістамі
напярэдадні пасяджэння міжурадавай беларуска-казахстанскай
камісіі па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве ў Гродне.
Пасол адзначыў, што беларуская прадукцыя ў Казахстане запатрабавана: «Па якасці яна ні ў чым не саступае вядомым еўрапейскім брэндам, а ў эксплуатацыі для нас больш зразумелая». Аднак патэнцыял
дзелавога партнёрства пакуль выкарыстоўваецца далёка не цалкам. У
прыватнасці, слаба задзейнічаны магчымасці міжрэгіянальнага супрацоўніцтва. На думку Ергалі Булягенава, леташні таваразварот суб'ектаў
гаспадарання Гродзенскай вобласці з Казахстанам у памеры 57,7 мільёна долараў — гэта мізэр ад таго, чаго можна дасягнуць. Ён упэўнены,
што нармальным будзе таваразварот у 500 мільёнаў долараў. Для гэтага
трэба не толькі гандляваць, але і ствараць сумесныя прадпрыемствы,
заахвочваць спрыяльнымі ўмовамі інвестараў.
Дарэчы, у Казахстане ўжо распачалася вялізная праца па падрыхтоўцы міжнароднай выставы «Экспа», якая адбудзецца ў Астане ў
2017 годзе — упершыню сярод краін СНД. Ергалі Булягенаў спадзяецца, што ў гэтым грандыёзным праекце прымуць удзел і беларускія
кампаніі.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

«У БДУ з 15 залiчаных
на спецыяльнасць
«Мiжнароднае права»
14 аказалiся пераможцамi
рэспублiканскай алiмпiяды.
Затое сюды не змог паступiць
абiтурыент, якi меў 386 балаў
з 400 магчымых».
Анатоль Рубiнаў звярнуў таксама
ўвагу на праблему залiчэння пераможцаў рэспублiканскай алiмпiяды па
прадмеце «Грамадазнаўства». Гэтыя
абiтурыенты, якiя маюць права быць
залiчанымi без уступных iспытаў, пры
паступленнi на звышпрэстыжныя спецыяльнасцi нярэдка выцiскаюць абiтурыентаў з вельмi высокiмi баламi па
вынiках ЦТ. Скажам, у БДУ з 15 залi-

 Верхняя прыступка

Да нядаўняга часу вышэйшая кваліфікацыйная катэгорыя была тым максімумам,
якога мог дасягнуць таленавіты настаўнік у сваёй прафесійнай дзейнасці. Да таго
ж у ацэнцы прафесійнага
развіцця педагога не хапала
прыступкі, знаходзячыся на
якой ён пачынаў вучыць іншых настаўнікаў... Але пасля

«АКРУГЛЯЦЬ» АПЛАТУ ЗА ПРАЕЗД

ПЕДАГАГІЧНАЯ ЭЛІТА

зацвярджэння новай інструкцыі аб парадку правядзення
атэстацыі педагагічных работнікаў у Беларусі з'явілася
дадатковая кваліфікацыйная
катэгорыя «настаўнік-метадыст». Абавязковай умовай
для атрымання гэтай катэгорыі з'яўляецца наяўнасць у
педагога аўтарскай методыкі
выкладання вучэбнага прадмета або ўласнага досведу,
які быў абагульнены і выкарыстоўваецца іншымі настаўнікамі ўстаноў агульнай
і сярэдняй адукацыі, публікацый у навукова-метадычных
і іншых выданнях аб вопыце

прымянення сучасных адукацыйных, выхаваўчых і інфармацыйных тэхналогій і
выкарыстання эфектыўных
педагагічных формаў, метадаў і сродкаў навучання.
Атэстацыя на прысваенне
катэгорыі «настаўнік-метадыст» праходзіць у форме
кваліфікацыйнага экзамену, які ўяўляе сабой абарону
ўласнага досведу або абарону аў тарскай методыкі выкладання вучэбнага прадмета па выбары атэстуемага, і
атэстацыйнай гутаркі.
Сярод тых, хто першым
адважыўся прэтэндаваць на

катэгорыю «настаўнік-метадыст», — 19 членаў клуба
«Крыш таль ны жу ра вель»
і 12 педагогаў, якія з'яўляюцца аўтарамі вучэбнай літаратуры, факультатыўных
заняткаў, рыхтуюць навучэнцаў да ўдзелу ў алімпіядах,
конкурсах і г.д.
Праўда, праз пяць гадоў
ім усім зноў да вя дзец ца
сваю ка тэ го рыю па цвярджаць. Пра ва на зы вац ца
«настаўнікам настаўнікаў»
пажыццёва не выдаецца...
Надзея НІКАЛАЕВА



 Актуальны каментарый
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Яўген АБАЛЕНСКІ:

«АРЫШТ БАЎМГЕРТНЕРА —
НЕ АНТЫРАСІЙСКАЯ АКЦЫЯ...»
Яўген Абаленскі, намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па прамысловасці, паліўна-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі (Салігорская
гарадская выбарчая акруга № 68):
— 30 ліпеня Савет дырэктараў адкры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва
«Уралкалій» паведаміў аб спыненні экспартнага продажу калійных угнаенняў
праз Беларускую калійную кампанію,
пры тым, што сам «Уралкалій» валодае
50% акцый гэтай кампаніі. У распаўсюджаным афіцыйным паведамленні
расійскага вытворцы калійных угнаенняў беларускаму боку прад'яўляліся
абвінавачванні ў парушэнні прынцыпаў
супрацоўніцтва. Генеральны дырэктар
«Уралкалія» Уладзіслаў Баўмгертнер
тады ж выказаў меркаванне, што цана
за тону хлорыстага калію можа з $400
панізіцца да $250.
Спыненне супрацоўніцтва паміж
«Уралкаліем» і «Беларуськаліем» выклікала абвал сусветнага рынку калійных угнаенняў і, безумоўна, нанесла
адчувальны ўдар па беларускай эканоміцы.
На пачатку гэтага тыдня Следчы
камітэт Рэспублікі Беларусь распачаў
крымінальныя справы ў дачыненні да
шэрагу кіраўнікоў Беларускай калійнай
кампаніі. Старшыня назіральнага савета БКК Уладзіслаў Баўмгертнер быў
затрыманы, яшчэ некалькі менеджараў
аб'яўлены ў міжнародны вышук. Зараз
казаць пра юрыдычныя тонкасці гэтай
справы дачасна, аднак разгорнутая інфармацыя, якая была прадстаўлена
Следчым камітэтам, сведчыць аб адкрытасці беларускіх следчых органаў.
На маю думку, агучаныя даныя
Следчага камітэта дазваляюць дапусціць наяўнасць схемы, якая мела
некалькі мэт. Першая: прыпыненне

работы Беларускай калійнай кампаніі, зыходзячы з
інтарэсаў топ-менеджараў «Уралкалія». Гэта стала
магчымым таму, што на ключавыя пазіцыі і ў галаўным офісе БКК, і ў яе
рэгіянальных структурах былі пастаўлены прадстаўнікі «Уралкалія», якія
дзейнічалі ў сваіх інтарэсах. Таму пасля паведамлення аб спыненні продажу
праз Беларускую калійную кампанію
схемы, кантракты, часткова, нават каналы паставак аказаліся замкнёныя на
ўпраўленцах з «Уралкалія». У выніку
беларускі вытворца быў выціснуты з
рынку калійных угнаенняў, панёс значныя страты і вымушаны недзе спешна
разварочваць пакупнікоў на сябе, а недзе наноў фарміраваць сваю тавараправодную сетку. Зараз рынак мёртвы.
Усе застылі ў чаканні будучага зніжэння цэн. З'явіліся паведамленні, што работнікі «Беларуськалія» пераводзяцца
на скарочаны аклад — да дзвюх трацін
ад звычайнага.
Другая мэта: перадзел уласнасці самога «Уралкалія». Продаж акцый на
піку папулярнасці, а потым іх пакупка
па мінімальным кошце дазваляе значна нарасціць уласную капіталізацыю.
Ёсць інфармацыя пра тое, што за перыяд 2012 года каля 80 працэнтаў усяго
аб'ёму «Уралкалія» прадавалася ім жа
праз уласную тавараправодную сетку
«Уралкалій-Трэйдынг». Таму, на мой
погляд, указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, які адмяніў выключнае права

Беларускай калійнай кампаніі на экспарт беларускага калію, — не прычына
скандалу ў калійнай сферы, а адказ на
дзеянні кіраўніцтва «Уралкалія», якое
спрабавала выкарыстоўваць БКК толькі ў сваіх мэтах.
Баўмгертнер, які з'яўляўся службовай
асобай беларуска-расійскага трэйдара
(ЗАТ «Беларуская калійная кампанія»),
сваімі дзеяннямі выклікаў страты не
толькі Беларусі, але і Расіі. Таму і была
заведзена крымінальная справа. Арышт
старшыні Назіральнага савета Беларускай калійнай кампаніі Уладзіслава Баўмгертнера — не антырасійская акцыя
або «выклік Мінска Маскве», як гэта
паспяшаліся назваць некаторыя СМІ.
Калі пацвердзяцца абвінавачванні, якія
сфармуляваў у сваім каментарыі прадстаўнік Следчага камітэта, то гэта будзе
азначаць, што дзеянні Баўмгертнера
былі накіраваны на падрыў інтарэсаў у
тым ліку і Расійскай Федэрацыі. Таму,
на мой погляд, не варта палітызаваць
становішча, якое склалася, а сітуацыю
з Баўмгертнерам трэба разглядаць менавіта ў прававой плоскасці, магчыма,
як спрэчку гаспадарчых суб'ектаў.
Іншая справа, што ў цывілізаваным
свеце не прыняты дэмаршы, які зрабіў
«Уралкалій». У такіх сітуацыях, як правіла, садзяцца за стол перамоў і вырашаюць праблему. А тут быў «удар у спіну».
Гэта непрыемна, балюча і адчувальна
для бюджэту нашай краіны. Але мы гэта
перажывём ужо таму, што сусветны попыт калійных угнаенняў непараўнальны
з магутнасцю «Уралкалія». Сусветны
рынак калійных угнаенняў складае каля
50-60 млн тон, а магутнасць «Уралкалія» — каля 8-9 млн тон.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА



З 1 верасня будзе весцiся акругленне агульнай сумы платы
за перавозкi пасажыраў i багажу, паведамiлi ў прэс-службе
Беларускай чыгункi.
У адпаведнасцi з пiсьмом Мiнiстэрства эканомiкi ад 20 жнiўня,
з 1 верасня будзе весцiся акругленне агульнай сумы платы да 100
рублёў. Закране гэта перавозкi пасажыраў i багажу чыгуначным
транспартам на гарадскiх лiнiяй, рэгiянальных, мiжрэгiянальных i
мiжнародных лiнiях. Значэнне ў суме да 50 рублёў будзе адкiдвацца,
ад 50 i больш — акругляцца да 100 рублёў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

БОНУС НА ДЭПАЗІТЫ
Найбуйнейшы банк краіны з 30 жніўня ўстанаўлівае заахвочвальны працэнтны даход па доўгатэрміновых банкаўскіх
укладах у беларускіх рублях, паведамілі рэдакцыі ў прэсслужбе Беларусбанка.
Дадатковы даход налічваецца на ўклад «Ашчадны» ў памеры 10%
гадавых, на «Ваш выбар» — у памеры 9%, на «Прэміяльны-накапляльны «Дзіцячы» — у памеры 7,5%, на «Класік плюс» — у памеры 5,7%
гадавых, на «Назапашвальны» — у памеры 5% гадавых. Налічэнне
бонусу ажыццяўляецца сёлета за перыяд з 30 жніўня або дня адкрыцця
ўкладу (дэпазіту) пасля названай даты да 26 верасня (уключна).

ФАКТЫ

Новую
кваліфікацыйную
катэгорыю
«настаўнік-метадыст»
атрымаў у Беларусі
ўжо 31 педагог.

Яшчэ на пачатку жнiўня скакаў, як дурны, еўра. У апошнi дзень лета мы
бачым, што грукае ў дзверы з надпiсам «9 тысяч рублёў» долар. Ён павольна
павышаўся тры тыднi, а потым адразу пераскочыў на 60 рублёў уверх (плюс
0,7%) да 8990. Далейшы шлях забарыкадзiраваны, закалочаны дошкамi i
нават думкамi простага беларуса. Для беларускага чуйнага сэрца яшчэ адно нязначнае павышэнне курсу «зялёнага» будзе прыроўнена да парушэння
дзяржаўнай мяжы. Але некалi, хутчэй за ўсё, рост так цi iнакш адбудзецца.
«Еўрапеец» пачаў гэты тыдзень са значнага росту, а скончыў такiм жа
значным спадам. Вынiк — патаннеў еўра на 10 рублёў (мiнус 0,08%) да 11900.
Хаця, як сцвярджаюць некаторыя эксперты, еўра яшчэ вырасце на сусветным валютным рынку, а значыць, у нас таксама. Да таго могуць дадацца i
нашы асабiстыя фактары.
Наш сусед, расiйскi рубель, вельмi аптымiстычна гледзячы на Еўропу
(расiйскiя эксперты лiчаць, што хутка еўрапейская эканомiка скiне з сябе
апошнiя лахманы крызiсу, а гэта паўплывае станоўча на расiйскi экспарт),
расце. За 5 дзён дадаў 1,5 рубля (плюс 0,5%) да 271,5.
…Iншымi словамi, толькi з'явiцца надзея, што будзе ўсё больш-менш роўна, — адразу ж неспадзяванка. Сядзi i трасiся. Думай, куды грошы ўкладваць.
Сапраўды — на тое i каты, каб мышы — лататы…
Уладзiслаў КУЛЕЦКI.

ПАДЗЕІ

 Ва ўрадзе

правiл прыёму. Аднак прыняць новы
парадак не паспелi. Таму сёлета ўсе
акрэсленыя праблемы зноў нагадалi
пра сябе, што пацвярджае iх невыпадковы характар.
Як зазначыў Анатоль Рубiнаў, як i
летась, адмоўны ўплыў на якасць адбору абiтурыентаў аказвала правядзенне
на шэрагу спецыяльнасцяў асобнага
конкурсу памiж выпускнiкамi сельскiх i
гарадскiх устаноў адукацыi. Ад асобнага конкурсу трэба адмаўляцца. Тым
больш, што сёння выпускнiкi сельскiх
устаноў адукацыi амаль не ўступаюць
па сваiх балах гараджанам, а часта
маюць нават i больш высокiя балы.
Разам з тым, ёсць сiтуацыi, якiя ўвогуле супярэчаць здароваму сэнсу: напрыклад, калi падае дакументы толькi
адзiн абiтурыент з сельскай мясцовасцi, то ён увогуле паступае без конкурсу — незалежна ад узроўню ведаў.
— Сiтуацыя, якая склалася сёлета
падчас прыёмнай кампанii, у чарговы
раз даказала, што пытаннi прадастаўлення абiтурыентам пры паступленнi льгот патрабуюць перагляду. Цi можа быць iнжынер з ільготамi на веды
або ўрач, у якога пры паступленнi былi

асаблiвыя абставiны? — задаў рытарычнае пытанне Анатоль Рубiнаў. —
Я ўпэўнены, што льгот на ўзровень
прафесiяналiзму быць не павiнна.
А пакуль такiя льготы iснуюць, яны
прыводзяць да парадаксальных сiтуацый: напрыклад, у БДУ на бiялагiчным
факультэце прахадны бал быў 262,
а льготнiк змог паступiць, маючы ўсяго 142 балы. На «сучасныя замежныя
мовы» паступалi абiтурыенты, якiя мелi больш як 300 балаў, але гэта не перашкодзiла паступiць сюды выпускнiку
з сельскай мясцовасцi, якi меў усяго
155 балаў. Лiчу, што льготы павiнны
быць перанесены ў матэрыяльную
сферу: гэта можа быць абавязковае
прадастаўленне месца ў iнтэрнаце, выдача льготнага крэдыту, адмена платы
за ўдзел у ЦТ i гэтак далей.

Не спраўдзiлiся спадзяваннi на тое, што на валютным рынку будзе
спакойна ў найблiжэйшы час. Долар вырас, але не пераадолеў 9-тысячны рубеж.

У ВЕРАСНІ ДАРАЖЭЕ ЭЛЕКТРЫЧНАСЦЬ
Такім чынам, з 1 верасня тарыфы на электрычную энергію
для насельніцтва павялічваюцца на 11,8 %, гаворыцца ў пастанове Саўміна № 756, што была змешчана на Нацыянальным
прававым партале Беларусі.
Цяпер у верасні аднаставачны тарыф на электраэнергію ў жылых
дамах (кватэрах), абсталяваных электрычнымі плітамі, складзе 479,1
рубля за 1 кВт у гадзіну (раней было 428,5). Дыферэнцыраваны
тарыф у такіх жылых памяшканнях у перыяд мінімальных нагрузак
(з 22.00 да 17.00) складзе 335,4 рубля за 1 кВт/г (раней — 300), а ў
перыяд максімальных нагрузак (з 17.00 да 22.00) — 958,2 рубля за
1 кВт/г (раней — 857).
Электрычная энергія для патрэб ацяплення і гарачага водазабеспячэння з далучанай магутнасцю абсталявання больш за 5 кВт у перыяд
мінімальных нагрузак (з 23.00 да 6.00) падаражэе з 504,3 да 563,8
рубля, у астатні час сутак — з 1 512,9 да 1 691,4 рубля. У астатніх
выпадках аднаставачны тарыф складзе 563,8 рубля за 1 кВт/г (раней
— 504,3), дыферэнцыраваны тарыф у перыяд мінімальных нагрузак
будзе 394,7 (раней — 353), у перыяд максімальных нагрузак тарыф
на электраэнергію павялічваецца да 1 127,6 рубля за 1 кВт/г.
Сяргей КУРКАЧ.

ЗА ЎРАДЖАЙ — КУФАЛЬ ПЕННАГА НАПОЮ
Летась у рамках фестывалю-кiрмашу працаўнiкоў вёскi «Дажынкi», што праходзiў у Горках, упершыню быў праведзены
пiўны фестываль, якi атрымаў прызнанне гасцей i ўдзельнiкаў
свята. Сёлета «Дажынкi» прымае Жлобiн, дзе таксама запланавана правядзенне фестывалю «Пiва».
Арганiзатарам тэхнiчнай часткi мерапрыемства выступае саюз
«Гiльдыя пiвавараў». Асноўным прынцыпам фестывалю было i застаецца фармiраванне ў насельнiцтва культуры пiцця пiва — напою
з даўняй гiсторыяй. У рамках «Дажынак» на гандлёвай плошчы
больш за 6 тысяч квадратных метраў размесцяцца 14 павiльёнаў,
аформленых у адпаведнасцi з тэматыкай. На гэтым свяце любы
ахвотны зможа пакаштаваць свежае i смачнае беларускае пiва ад
усiх вытворцаў.

СПЫНIЛI НЕЗАКОННЫ ПРОМЫСЕЛ
«ЭЛЕКТРАБРАКАНЬЕРАЎ»
Ноччу паблiзу ракi Шчара работнiкi Слонiмскай мiжрайiнспекцыi аховы жывёльнага i раслiннага свету разам з прадстаўнiкамi мясцовай iнспекцыi прыродных рэсурсаў i аховы
навакольнага асяроддзя затрымалi траiх грамадзян. Пры
дапамозе электралавiльнай устаноўкi браканьеры незаконна здабылi каля 100 асобiн розных вiдаў рыб агульнай вагой
каля 30 кiлаграмаў.
Як удакладнiлi ў Дзяржаўнай iнспекцыi аховы жывёльнага i раслiннага свету пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, парушальнiкамi
аказалiся жыхары Слонiма. Адзiн з iх працуе электраманцёрам, i
менавiта ён падазраецца ў вырабе электралавiльнай устаноўкi. У
правапарушэннi браў удзел яго сын — стаяў на «варце», пакуль
бацька з хаўруснiкам здабываў рыбу.
Звесткi пра тое, што гэтыя грамадзяне займаюцца незаконным
промыслам, паступалi ў iнспекцыю i раней. За браканьерамi было ўстаноўлена назiранне, што дазволiла затрымаць iх з доказамi
ўчынку. У парушальнiкаў канфiскаваны ўлоў, забароненая прылада
лоўлi, акумулятар, гумавая лодка i аўтамабiль. Шкода, нанесеная навакольнаму асяроддзю браканьерамi (пры пяцiкратным памнажэннi),
ацэнена ў 389 базавых велiчынь, або 38,9 мiльёна рублёў. Грамадзянам пагражае пазбаўленне волi тэрмiнам да шасцi гадоў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ДВА ПАКЕТЫ З КАНОПЛЯМI
ФАКТЫ

ВIНШАВАННЕ ПРЭЗIДЭНТА
Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь Аляксандр Лукашэнка павiншаваў студэнтаў, выкладчыкаў i супрацоўнiкаў Мiнскага дзяржаўнага лiнгвiстычнага ўнiверсiтэта з 65-годдзем утварэння ВНУ.
«За гэтыя гады ваша ўнiкальная ВНУ ператварылася ў адзiн з найбуйнейшых вучэбных, навуковых i асветнiцкiх цэнтраў Беларусi. Краiна
ганарыцца яе выпускнiкамi, сярод якiх — дзяржаўныя дзеячы, вучоныя,
перакладчыкi i педагогi, чые веды i вопыт шырока запатрабаваны ў
сучасным грамадстве», — гаворыцца ў вiншаваннi.
«Дасягнутыя поспехi з'яўляюцца вялiзнай заслугай прафесараў i
выкладчыкаў унiверсiтэта. Вельмi важна, што, рыхтуючы спецыялiстаў
у галiне замежных моў, вы выхоўваеце моладзь у духу патрыятызму,
вучыце яе дастойна служыць Айчыне. Упэўнены, што ваш калектыў i
надалей будзе самааддана працаваць на карысць Беларусi», — адзначыў кiраўнiк дзяржавы.
Прэс-служба Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь.

«План набору на бюджэтную
форму выканалi толькi
19 з 45 дзяржаўных ВНУ.
На платную форму навучання
ў дзяржаўныя ВНУ залiчылi
на 19,2 тысячы чалавек менш,
чым планавалi (або на 36%).
А ў прыватных ВНУ i ўвогуле
недабор склаў 46%».

НА ТОЕ I КАТЫ, КАБ МЫШЫ — ЛАТАТЫ

НАВІНЫ

— У нас за яўле ная коль касць
месцаў для прыёму ў ВНУ складала
97,5 тысячы, а, напрыклад, у 1991 годзе план прыёму быў усяго 37,5 тысячы чалавек. Гэта значыць, што сёння
мы выпускаем у 2,6 раза больш спецыялiстаў з вышэйшай адукацыяй,
чым у пачатку 1990-х гадоў. А ў сiстэме прафтэхадукацыi запланавана
прыняць на вучобу 36 тысяч маладых
людзей, у той час як у 1991 годзе гэты
паказчык складаў 72 тысячы. Атрымлiваецца, што на аднаго рабочага ў нас
прыпадаюць тры спецыялiсты з вышэйшай адукацыяй. Гэта не зусiм нармальная прапорцыя… Што тычыцца
платнай формы навучання, я мяркую,
што далейшы лёс маладых людзей,
якiя атрымлiваюць адукацыю за ўласныя сродкi, павiнен хваляваць не толькi iх, але i дзяржаву. Калi выпускнiк
з дыпломам аб вышэйшай адукацыi
не можа сябе ў далейшым у жыццi рэалiзаваць, гэта вялiкая праблема. Таму i
колькасць платных месцаў, напэўна,
таксама трэба планаваць.
Аляксандр Жук упэўнены, што рабiць нейкiх рэзкiх рухаў у плане рэзкага скарачэння платнай формы навучання сэнсу няма: iснаванне нiжняга
парогу на ЦТ прывядзе да таго, што
«сiтуацыя сама паступова ўвойдзе
ў нармальнае рэчышча». Але сёння
колькасць студэнтаў-платнiкаў перавышае ў дзяржаўных ВНУ колькасць
«бюджэтнiкаў». Асаблiва гэта тычыцца
завочнай формы навучання.
Дзяржаўная камiсiя па кантролi
за ходам падрыхтоўкi i правядзення
ўступных выпрабаванняў ва ўстановах вышэйшай i сярэдняй спецыяльнай адукацыi ў чарговы раз iнiцыiруе
зацвердзiць новы парадак прыёму ў
ВНУ.
— Зрабiць гэта трэба яшчэ да канца гэтага года, каб у абiтурыентаў быў
час усё вывучыць i падрыхтавацца да
новых умоў паступлення, — падкрэслiў
Анатоль Рубiнаў.
Паводле яго слоў, кожны год Мiнiстэрства адукацыi i дзяржаўная камiсiя выяўляюць праблемныя пытаннi.
У 2011 i 2012 гадах былi зроблены канкрэтныя рэкамендацыi i на iх падставе
была распрацавана новая рэдакцыя

чаных на спецыяльнасць «Мiжнароднае права» 14 аказалiся пераможцамi рэспублiканскай алiмпiяды. Затое
сюды не змог паступiць абiтурыент,
якi меў блiскучы вынiк: 386 балаў з
400 магчымых. Прычым абiтурыент
аказаўся на вышынi на ўсiх трох дысцыплiнах цэнтралiзаванага тэсцiравання.
— Нельга сказаць, што «Мiжнароднае права» i «Грамадазнаўства»
на 100% карэлююць, — падкрэслiў
Анатоль Рубiнаў, — таму з гэтай алiмпiяднай дысцыплiнай трэба разбiрацца…
Як i з пералiкам экзаменацыйных дысцыплiн на роднасных спецыяльнасцях.
Трэба яго ўнiфiкаваць, каб абiтурыент,
якi раптам не прайшоў на адну спецыяльнасць, мог бы са сваiм наборам
сертыфiкатаў паступiць на блiзкую
спецыяльнасць, дзе чамусьцi патрабуецца сертыфiкат па iншай дысцыплiне.
Гэта тычыцца ў першую чаргу гуманiтарных дысцыплiн.
А вось над зместам тэстаў, як лiчыць Анатоль Рубiнаў, яшчэ трэба будзе папрацаваць, каб зменшыць верагоднасць угадвання правiльных адказаў. Асаблiва востра гэтая праблема
стаiць для тэстаў па рускай i беларускай мовах, тым больш што на гэтых
дысцыплiнах устаноўлена самая нiзкая
планка на ЦТ. Старшыня дзяржкамiсii
лiчыць, што вобласць А, дзе да заданняў прыводзяцца варыянты адказаў,
трэба скарачаць, а вобласць В (дзе
ад абiтурыента патрабуецца ўпiсаць
правiльны адказ самастойна) — павялiчваць.
Увогуле ж, на думку Анатоля Рубiнава, гэта не зусiм правiльна, калi
няпрофiльныя прадметы ў агульным
бале абiтурыента прэвалiруюць: для iнжынера больш важнае веданне фiзiкi i
матэматыкi, чым рускай мовы. Таму,
магчыма, можна было б замянiць экзамен залiкам?
Але Аляксандр Жук лiчыць недапушчальным, калi iнжынер не можа
запоўнiць без памылак нават заяву
ў аддзеле кадраў, бо валоданне мовай — абавязковы атрыбут любога
чалавека з дыпломам аб вышэйшай
адукацыi. I нават калi гэта будзе залiк, усё роўна давядзецца ўстанаўлiваць нейкае абмежаванне на ўваходзе…
I напрыканцы яшчэ некалькi лiчбаў:
з выпускнiкоў агульнаадукацыйных
устаноў гэтага года студэнтам стаў
кожны другi (55%). Сярод выпускнiкоў лiцэяў колькасць тых, хто паступiў
у ВНУ, даходзiць да 90%, а сярод выпускнiкоў гiмназiй — да 80%.
Надзея НIКАЛАЕВА.

НАВІНЫ

«Iснаванне нiжняга парогу —
гэта вельмi важны сiгнал
i для грамадства, i асаблiва
для моладзi, што не трэба
блытаць даступнасць
вышэйшай адукацыi
з лёгкасцю яе атрымання».

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Iснаванне нiжняга парогу — гэта
вельмi важны сiгнал i для грамадства,
i асаблiва для моладзi, што не трэба
блытаць даступнасць вышэйшай адукацыi з лёгкасцю яе атрымання. Сапраўды, права атрымаць менавiта тую
прафесiю, пра якую марыш, ёсць ва
ўсiх, але аднаго толькi жадання недастаткова: для таго, каб атрымаць вышэйшую адукацыю, неабходна мець
яшчэ i адпаведную базу ведаў, трэба
добра вучыцца i сiстэмна рыхтавацца
да паступлення.
Мiнiстэрства адукацыi не засмучае i
той факт, што з-за ўвядзення нiжняга
парогу не ўдалося ўкамплектавацца ў
гэтым годзе не толькi прыватным ВНУ,
але i дзяржаўным. Недабор на бюджэтную форму навучання ў дзяржаўных
ВНУ склаў 2414 месцаў, з iх 1643 месцы засталiся незапоўненыя на дзённай форме навучання. План набору
на бюджэтную форму выканалi толькi
19 з 45 дзяржаўных ВНУ. На платную
форму навучання ў дзяржаўныя ВНУ
залiчылi на 19,2 тысячы чалавек менш,
чым планавалi (або на 36%). А ў прыватных ВНУ i ўвогуле недабор склаў
46%: планавалi набраць 8,8 тысячы
чалавек, а набралi толькi 4,8 тысячы
першакурснiкаў.
— Калi мы яшчэ восенню прымалi
рашэнне ўзняць нiжняе значэнне бала
на ЦТ, то ўсведамлялi, якiя наступствы
будзе мець гэтае рашэнне, — запэўнiў Аляксандр Жук. — Наша галоўная
задача — выканаць дзяржаўны заказ
на падрыхтоўку кадраў. I мы з iм фактычна справiлiся. Невыкананне лiчбаў
бюджэтнага набору ў нас нязначнае. З
праблемамi сутыкнулiся педагагiчныя
спецыяльнасцi фiзiка-матэматычнага
профiлю. Але ў дзвюх абласных ВНУ
(Гродзенскiм дзяржаўным i Вiцебскiм
дзяржаўным унiверсiтэтах) усе бюджэтныя месцы на педагагiчных спецыяльнасцях фiзiка-матэматычнага
профiлю поўнасцю запоўнены, што
сведчыць аб эфектыўнасцi прафарыентацыйнай работы, якая праводзiцца
ў гэтых рэгiёнах. Для таго, каб прыцягнуць абiтурыента, правядзення
адных толькi дзён адкрытых дзвярэй
у навучальнай установе недастаткова. На Гродзеншчыне цалкам удалося ўкамплектавацца таксама i Гродзенскаму дзяржаўнаму аграрнаму
ўнiверсiтэту — яшчэ адзiн аргумент
на карысць якаснай прафарыентацыi
ў рэгiёне.
На думку Анатоля Рубiнава трэба
прыводзiць падрыхтоўку кадраў з вышэйшай адукацыяй у адпаведнасць з
рэальнымi патрэбамi рынку працы.
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25-гадовага пасажыра прыгараднага дызель-цягнiка затрымалi
супрацоўнiкi мiлiцыi. Мужчына ў Рэчыцкiм раёне нарэзаў каля 3 кг
канопляў, якiя вёз у Гомель. Раслiнная сыравiна знаходзiлася ў звычайных вялiкiх полiэтыленавых пакетах i нават не была прыкрыта. У
душным вагоне лiсце марыхуаны выдала сябе i ўладальнiка моцным
пахам, i вылiчыць парушальнiка праваахоўнiкам было зусiм не складана. Грамадзянiн затрыманы i дастаўлены ў апорны пункт мiлiцыi.
Дарэчы, 3 кiлаграмы такой травы — гэта буйны памер наркатычнага
рэчыва. Хлопцу зараз пагражае абмежаванне або пазбаўленне волi
на тэрмiн ад 2 да 5 гадоў.
Iрына АСТАШКЕВIЧ.

НЕСПРЫЯЛЬНЫЯ ДНI I ГАДЗIНЫ Ў ВЕРАСНI
1, нядзеля, 0.00 — 24.00
3, аўторак, 0.00 — 24.00
4, серада, 0.00 — 12.00
6, пятнiца, 11.00 — 20.00
8, нядзеля, 22.00 — 24.00
9, панядзелак, 0.00 — 3.00
10, аўторак, 10.30 — 24.00
11, серада, 0.00 — 7.30
12, чацвер, 18.00 — 24.00
13, пятнiца, 0.00 — 11.00

15, нядзеля, 0.00 — 13.00
16, панядзелак, 9.30 — 24.00
17, аўторак, 0.00 — 15.00
19, чацвер, 12.30 — 18.00
21, субота, 2.30 — 24.00
23, панядзелак, 18.30 — 24.00
24, аўторак, 0.00 -8.30
26, чацвер, 11.30 — 20.30
29, нядзеля, 8.30 — 10.00

