
31 жніўня 2013 г.НАДЗЁННАЕ2

 
Ф

А
К

Т
Ы

 
  

  
 

  
 П

А
Д

З
Е

І 
 

 
Н

А
В

ІН
Ы

  
  

  
  

  
Ф

А
К

Т
Ы

 
 

 
  

 П
А

Д
З

Е
І 

 
 

  
 Н

А
В

ІН
Ы

 
 

«АКРУГ ЛЯЦЬ» АПЛА ТУ ЗА ПРА ЕЗД
З 1 ве рас ня бу дзе вес цi ся акруг лен не агуль най су мы пла ты 
за пе ра воз кi па са жы раў i ба га жу, па ве да мi лi ў прэс-служ бе 
Бе ла рус кай чы гун кi.

У ад па вед нас цi з пiсь мом Мi нiс тэр ства эка но мi кi ад 20 жнiў ня, 
з 1 ве рас ня бу дзе вес цi ся акруг лен не агуль най су мы пла ты да 100 
руб лёў. За кра не гэ та пе ра воз кi па са жы раў i ба га жу чы гу нач ным 
транс пар там на га рад скiх лi нi яй, рэ гi я наль ных, мiж рэ гi я наль ных i 
мiж на род ных лi нi ях. Зна чэн не ў су ме да 50 руб лёў бу дзе ад кiд вац ца, 
ад 50 i больш — акруг ляц ца да 100 руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

БО НУС НА ДЭ ПА ЗІ ТЫ
Найбуй ней шы банк кра і ны з 30 жніў ня ўста наў лі вае за ах-
воч валь ны пра цэнт ны да ход па доў га тэр мі но вых бан каў скіх 
укла дах у бе ла рус кіх руб лях, па ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-
служ бе Бе ла рус бан ка.

Да дат ко вы да ход на ліч ва ец ца на ўклад «Ашчад ны» ў па ме ры 10% 
га да вых, на «Ваш вы бар» — у па ме ры 9%, на «Прэ мі яль ны-на кап ляль-
ны «Дзі ця чы» — у па ме ры 7,5%, на «Кла сік плюс» — у па ме ры 5,7% 
га да вых, на «На за па шваль ны» — у па ме ры 5% га да вых. На лі чэн не 
бо ну су ажыц цяў ля ец ца сё ле та за пе ры яд з 30 жніў ня або дня ад крыц ця 
ўкла ду (дэ па зі ту) пас ля на зва най да ты да 26 ве рас ня (уключ на).

У ВЕ РАС НІ ДА РА ЖЭЕ ЭЛЕКТ РЫЧ НАСЦЬ
Та кім чы нам, з 1 ве рас ня та ры фы на элект рыч ную энер гію 
для на сель ніц тва па вя ліч ва юц ца на 11,8 %, га во рыц ца ў па ста-
но ве Саў мі на № 756, што бы ла зме шча на на На цы я наль ным 
пра ва вым пар та ле Бе ла ру сі.

Ця пер у ве рас ні ад на ста вач ны та рыф на элект ра энер гію ў жы лых 
да мах (ква тэ рах), аб ста ля ва ных элект рыч ны мі плі та мі, скла дзе 479,1 
руб ля за 1 кВт у га дзі ну (ра ней бы ло 428,5). Ды фе рэн цы ра ва ны 
та рыф у та кіх жы лых па мяш кан нях у пе ры яд мі ні маль ных на гру зак 
(з 22.00 да 17.00) скла дзе 335,4 руб ля за 1 кВт/г (ра ней — 300), а ў 
пе ры яд мак сі маль ных на гру зак (з 17.00 да 22.00) — 958,2 руб ля за 
1 кВт/г (ра ней — 857).

Элект рыч ная энер гія для па трэб ацяп лен ня і га ра ча га во да за бес пя-
чэн ня з да лу ча най ма гут нас цю аб ста ля ван ня больш за 5 кВт у пе ры яд 
мі ні маль ных на гру зак (з 23.00 да 6.00) па да ра жэе з 504,3 да 563,8 
руб ля, у ас тат ні час су так — з 1 512,9 да 1 691,4 руб ля. У ас тат ніх 
вы пад ках ад на ста вач ны та рыф скла дзе 563,8 руб ля за 1 кВт/г (ра ней 
— 504,3), ды фе рэн цы ра ва ны та рыф у пе ры яд мі ні маль ных на гру зак 
бу дзе 394,7 (ра ней — 353), у пе ры яд мак сі маль ных на гру зак та рыф 
на элект ра энер гію па вя ліч ва ец ца да 1 127,6 руб ля за 1 кВт/г.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЗА ЎРА ДЖАЙ — КУ ФАЛЬ ПЕН НА ГА НА ПОЮ
Ле тась у рам ках фес ты ва лю-кiр ма шу пра цаў нi коў вёс кi «Да-
жын кi», што пра хо дзiў у Гор ках, упер шы ню быў пра ве дзе ны 
пiў ны фес ты валь, якi атры маў пры знан не гас цей i ўдзель нi каў 
свя та. Сё ле та «Да жын кi» пры мае Жло бiн, дзе так са ма за пла-
на ва на пра вя дзен не фес ты ва лю «Пi ва».

Ар га нi за та рам тэх нiч най част кi ме ра пры ем ства вы сту пае са юз 
«Гiль дыя пi ва ва раў». Асноў ным прын цы пам фес ты ва лю бы ло i за-
ста ец ца фар мi ра ван не ў на сель нiц тва куль ту ры пiц ця пi ва — на пою 
з даў няй гiс то ры яй. У рам ках «Да жы нак» на ганд лё вай пло шчы 
больш за 6 ты сяч квад рат ных мет раў раз мес цяц ца 14 па вiль ё наў, 
аформ ле ных у ад па вед нас цi з тэ ма ты кай. На гэ тым свя це лю бы 
ах вот ны змо жа па каш та ваць све жае i смач нае бе ла рус кае пi ва ад 
усiх вы твор цаў.

СПЫ НI ЛI НЕ ЗА КОН НЫ ПРО МЫ СЕЛ 
«ЭЛЕКТ РА БРА КАНЬ Е РАЎ»

Ноч чу па блi зу ра кi Шча ра ра бот нi кi Сло нiм скай мiж рай iнс-
пек цыi ахо вы жы вёль на га i рас лiн на га све ту ра зам з прад-
стаў нi ка мi мяс цо вай iн спек цыi пры род ных рэ сур саў i ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя за тры ма лi тра iх гра ма дзян. Пры 
да па мо зе элект ра ла вiль най уста ноў кi бра кань е ры не за кон-
на зда бы лi ка ля 100 асо бiн роз ных вi даў рыб агуль най ва гой 
ка ля 30 кi ла гра маў.

Як удак лад нi лi ў Дзяр жаў най iн спек цыi ахо вы жы вёль на га i рас-
лiн на га све ту пры Прэ зi дэн це Рэс пуб лi кi Бе ла русь, па ру шаль нi ка мi 
ака за лi ся жы ха ры Сло нi ма. Адзiн з iх пра цуе элект ра ман цё рам, i 
ме на вi та ён па да зра ец ца ў вы ра бе элект ра ла вiль най уста ноў кi. У 
пра ва па ру шэн нi браў удзел яго сын — ста яў на «вар це», па куль 
баць ка з хаў рус нi кам зда бы ваў ры бу.

Звест кi пра тое, што гэ тыя гра ма дзя не зай ма юц ца не за кон ным 
про мыс лам, па сту па лi ў iн спек цыю i ра ней. За бра кань е ра мi бы-
ло ўста ноў ле на на зi ран не, што да зво лi ла за тры маць iх з до ка за мi 
ўчын ку. У па ру шаль нi каў кан фiс ка ва ны ўлоў, за ба ро не ная пры ла да 
лоў лi, аку му ля тар, гу ма вая лод ка i аў та ма бiль. Шко да, на не се ная на-
ва коль на му ася род дзю бра кань е ра мi (пры пя цi крат ным па мна жэн нi), 
ацэ не на ў 389 ба за вых ве лi чынь, або 38,9 мiль ё на руб лёў. Гра ма дзя-
нам па гра жае па збаў лен не во лi тэр мi нам да шас цi га доў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ДВА ПА КЕ ТЫ З КА НОП ЛЯ МI
25-га до ва га па са жы ра пры га рад на га ды зель-цяг нi ка за тры ма лi 

су пра цоў нi кi мi лi цыi. Муж чы на ў Рэ чыц кiм ра ё не на рэ заў ка ля 3 кг 
ка ноп ляў, якiя вёз у Го мель. Рас лiн ная сы ра вi на зна хо дзi ла ся ў звы-
чай ных вя лi кiх по лi эты ле на вых па ке тах i на ват не бы ла пры кры та. У 
душ ным ва го не лiс це ма ры ху а ны вы да ла ся бе i ўла даль нi ка моц ным 
па хам, i вы лi чыць па ру шаль нi ка пра ва ахоў нi кам бы ло зу сiм не скла-
да на. Гра ма дзя нiн за тры ма ны i да стаў ле ны ў апор ны пункт мi лi цыi. 
Да рэ чы, 3 кi ла гра мы та кой тра вы — гэ та буй ны па мер нар ка тыч на га 
рэ чы ва. Хлоп цу за раз па гра жае аб ме жа ван не або па збаў лен не во лi 
на тэр мiн ад 2 да 5 га доў.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

Кур са вая роз нi ца Кур са вая роз нi ца   ��

НА ТОЕ I КА ТЫ, КАБ МЫ ШЫ — ЛА ТА ТЫ 
Не спраў дзi лi ся спа дзя ван нi на тое, што на ва лют ным рын ку бу дзе 
спа кой на ў най блi жэй шы час. До лар вы рас, але не пе ра адо леў 9-ты-
сяч ны ру беж.

Яшчэ на па чат ку жнiў ня ска каў, як дур ны, еў ра. У апош нi дзень ле та мы 
ба чым, што гру кае ў дзве ры з над пi сам «9 ты сяч руб лёў» до лар. Ён па воль на 
па вы шаў ся тры тыд нi, а по тым ад ра зу пе ра ско чыў на 60 руб лёў уверх (плюс 
0,7%) да 8990. Да лей шы шлях за ба ры ка дзi ра ва ны, за ка ло ча ны дош ка мi i 
на ват дум ка мi прос та га бе ла ру са. Для бе ла рус ка га чуй на га сэр ца яшчэ ад-
но ня знач нае па вы шэн не кур су «зя лё на га» бу дзе пры роў не на да па ру шэн ня 
дзяр жаў най мя жы. Але не ка лi, хут чэй за ўсё, рост так цi iнакш ад бу дзец ца.

«Еў ра пе ец» па чаў гэ ты ты дзень са знач на га рос ту, а скон чыў та кiм жа 
знач ным спа дам. Вы нiк — па тан неў еў ра на 10 руб лёў (мi нус 0,08%) да 11900. 
Ха ця, як сцвяр джа юць не ка то рыя экс пер ты, еў ра яшчэ вы рас це на су свет-
ным ва лют ным рын ку, а зна чыць, у нас так са ма. Да та го мо гуць да да цца i 
на шы аса бiс тыя фак та ры.

Наш су сед, ра сiй скi ру бель, вель мi ап ты мiс тыч на гле дзя чы на Еў ро пу 
(ра сiй скiя экс пер ты лi чаць, што хут ка еў ра пей ская эка но мi ка скi не з ся бе 
апош нiя лах ма ны кры зi су, а гэ та паў плы вае ста ноў ча на ра сiй скi экс парт), 
рас це. За 5 дзён да даў 1,5 руб ля (плюс 0,5%) да 271,5.

…Iн шы мi сло ва мi, толь кi з'я вiц ца на дзея, што бу дзе ўсё больш-менш роў-
на, — ад ра зу ж не спа дзя ван ка. Ся дзi i тра сi ся. Ду май, ку ды гро шы ўклад ваць. 
Са праў ды — на тое i ка ты, каб мы шы — ла та ты…

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

— 30 лі пе ня Са вет ды рэк та раў ад-
кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва 
«Урал ка лій» па ве да міў аб спы нен ні экс-
парт на га про да жу ка лій ных угна ен няў 
праз Бе ла рус кую ка лій ную кам па нію, 
пры тым, што сам «Урал ка лій» ва ло дае 
50% ак цый гэ тай кам па ніі. У рас паў-
сю джа ным афі цый ным па ве дам лен ні 
ра сій ска га вы твор цы ка лій ных угна-
ен няў бе ла рус ка му бо ку прад' яў ля лі ся 
аб ві на вач ван ні ў па ру шэн ні прын цы паў 
су пра цоў ніц тва. Ге не раль ны ды рэк тар 
«Урал ка лія» Ула дзі слаў Баў мгерт нер 
та ды ж вы ка заў мер ка ван не, што ца на 
за то ну хло рыс та га ка лію мо жа з $400 
па ні зіц ца да $250.

Спы нен не су пра цоў ніц тва па між 
«Урал ка лі ем» і «Бе ла русь ка лі ем» вы-
клі ка ла аб вал су свет на га рын ку ка лій-
ных угна ен няў і, без умоў на, на нес ла 
ад чу валь ны ўдар па бе ла рус кай эка-
но мі цы.

На па чат ку гэ та га тыд ня След чы 
ка мі тэт Рэс пуб лі кі Бе ла русь рас па чаў 
кры мі наль ныя спра вы ў да чы нен ні да 
шэ ра гу кі раў ні коў Бе ла рус кай ка лій най 
кам па ніі. Стар шы ня на зі раль на га са-
ве та БКК Ула дзі слаў Баў мгерт нер быў 
за тры ма ны, яшчэ не каль кі ме не джа раў 
аб' яў ле ны ў між на род ны вы шук. За раз 
ка заць пра юры дыч ныя тон ка сці гэ тай 
спра вы да час на, ад нак раз гор ну тая ін-
фар ма цыя, якая бы ла прад стаў ле на 
След чым ка мі тэ там, свед чыць аб ад-
кры тас ці бе ла рус кіх след чых ор га наў.

На маю дум ку, агу ча ныя да ныя 
След ча га ка мі тэ та да зва ля юць да-
пус ціць на яў насць схе мы, якая ме ла 
не каль кі мэт. Пер шая: пры пы нен не 

ра бо ты Бе ла рус-
кай ка лій най кам-
па ніі, зы хо дзя чы з 
ін та рэ саў топ-ме-
не джа раў «Урал-
ка лія». Гэ та ста ла 
маг чы мым та му, што на клю ча выя па-
зі цыі і ў га лаў ным офі се БКК, і ў яе 
рэ гі я наль ных струк ту рах бы лі па стаў-
ле ны прад стаў ні кі «Урал ка лія», якія 
дзей ні ча лі ў сва іх ін та рэ сах. Та му пас-
ля па ве дам лен ня аб спы нен ні про да жу 
праз Бе ла рус кую ка лій ную кам па нію 
схе мы, кант рак ты, част ко ва, на ват ка-
на лы па ста вак ака за лі ся за мкнё ныя на 
ўпраў лен цах з «Урал ка лія». У вы ні ку 
бе ла рус кі вы твор ца быў вы ціс ну ты з 
рын ку ка лій ных угна ен няў, па нёс знач-
ныя стра ты і вы му ша ны не дзе спеш на 
раз вароч ваць па куп ні коў на ся бе, а не-
дзе на ноў фар мі ра ваць сваю та ва ра-
пра вод ную сет ку. За раз ры нак мёрт вы. 
Усе за сты лі ў ча кан ні бу ду ча га зні жэн-
ня цэн. З'я ві лі ся па ве дам лен ні, што ра-
бот ні кі «Бе ла русь ка лія» пе ра вод зяц ца 
на ска ро ча ны аклад — да дзвюх тра цін 
ад звы чай на га.

Дру гая мэ та: пе ра дзел улас нас ці са-
мо га «Урал ка лія». Про даж ак цый на 
пі ку па пу ляр нас ці, а по тым іх па куп ка 
па мі ні маль ным кош це да зва ляе знач-
на на рас ціць улас ную ка пі та лі за цыю. 
Ёсць ін фар ма цыя пра тое, што за пе ры-
яд 2012 го да ка ля 80 пра цэн таў уся го 
аб' ёму «Урал ка лія» пра да ва ла ся ім жа 
праз улас ную та ва ра пра вод ную сет ку 
«Урал ка лій-Трэй дынг». Та му, на мой 
по гляд, указ Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь, які ад мя ніў вы ключ нае пра ва 

Бе ла рус кай ка лій най кам па ніі на экс-
парт бе ла рус ка га ка лію, — не пры чы на 
скан да лу ў ка лій най сфе ры, а ад каз на 
дзе ян ні кі раў ніц тва «Урал ка лія», якое 
спра ба ва ла вы ка рыс тоў ваць БКК толь-
кі ў сва іх мэ тах.

Баў мгерт нер, які з'яў ляў ся служ бо вай 
асо бай бе ла рус ка-ра сій ска га трэй да ра 
(ЗАТ «Бе ла рус кая ка лій ная кам па нія»), 
сва і мі дзе ян ня мі вы клі каў стра ты не 
толь кі Бе ла ру сі, але і Ра сіі. Та му і бы ла 
за ве дзе на кры мі наль ная спра ва. Арышт 
стар шы ні На зі раль на га са ве та Бе ла рус-
кай ка лій най кам па ніі Ула дзі сла ва Баў-
мгерт не ра — не ан ты ра сій ская ак цыя 
або «вы клік Мін ска Маск ве», як гэ та 
па спя ша лі ся на зваць не ка то рыя СМІ. 
Ка лі па цвер дзяц ца аб ві на вач ван ні, якія 
сфар му ля ваў у сва ім ка мен та рыі прад-
стаў нік След ча га ка мі тэ та, то гэ та бу дзе 
азна чаць, што дзе ян ні Баў мгерт не ра 
бы лі на кі ра ва ны на пад рыў ін та рэ саў у 
тым лі ку і Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Та му, 
на мой по гляд, не вар та па лі ты за ваць 
ста но ві шча, якое скла ла ся, а сі ту а цыю 
з Баў мгерт не рам трэ ба раз гля даць ме-
на ві та ў пра ва вой плос кас ці, маг чы ма, 
як спрэч ку гас па дар чых суб' ек таў.

Ін шая спра ва, што ў цы ві лі за ва ным 
све це не пры ня ты дэ мар шы, які зра біў 
«Урал ка лій». У та кіх сі ту а цы ях, як пра ві-
ла, са дзяц ца за стол пе ра моў і вы ра ша-
юць праб ле му. А тут быў «удар у спі ну». 
Гэ та не пры ем на, ба лю ча і ад чу валь на 
для бюд жэ ту на шай кра і ны. Але мы гэ та 
пе ра жы вём ужо та му, што су свет ны по-
пыт ка лій ных угна ен няў не па раў наль ны 
з ма гут нас цю «Урал ка лія». Су свет ны 
ры нак ка лій ных угна ен няў скла дае ка ля 
50-60 млн тон, а ма гут насць «Урал ка-
лія» — ка ля 8-9 млн тон.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА

�

Ак ту аль ны ка мен та рыйАк ту аль ны ка мен та рый  ��

Дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў Яў ген АБА ЛЕН СКІ:

«АРЫШТ БАЎ МГЕРТ НЕ РА —
НЕ АН ТЫ РА СІЙ СКАЯ АК ЦЫЯ...»

1, ня дзе ля, 0.00 — 24.00
3, аў то рак, 0.00 — 24.00
4, се ра да, 0.00 — 12.00
6, пят нi ца, 11.00 — 20.00
8, ня дзе ля, 22.00 — 24.00
9, па ня дзе лак, 0.00 — 3.00
10, аў то рак, 10.30 — 24.00
11, се ра да, 0.00 — 7.30
12, чац вер, 18.00 — 24.00
13, пят нi ца, 0.00 — 11.00

15, ня дзе ля, 0.00 — 13.00
16, па ня дзе лак, 9.30 — 24.00
17, аў то рак, 0.00 — 15.00
19, чац вер, 12.30 — 18.00
21, су бо та, 2.30 — 24.00
23, па ня дзе лак, 18.30 — 24.00
24, аў то рак, 0.00 -8.30
26, чац вер, 11.30 — 20.30
29, ня дзе ля, 8.30 — 10.00

НЕ СПРЫ ЯЛЬ НЫЯ ДНI I ГА ДЗI НЫ Ў ВЕ РАС НI

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Iс на ван не нiж ня га па ро гу — гэ та 
вель мi важ ны сiг нал i для гра мад ства, 
i асаб лi ва для мо ла дзi, што не трэ ба 
блы таць да ступ насць вы шэй шай аду-
ка цыi з лёг кас цю яе атры ман ня. Са-
праў ды, пра ва атры маць ме на вi та тую 
пра фе сiю, пра якую ма рыш, ёсць ва 
ўсiх, але ад на го толь кi жа дан ня не да-
стат ко ва: для та го, каб атры маць вы-
шэй шую аду ка цыю, не аб ход на мець 
яшчэ i ад па вед ную ба зу ве даў, трэ ба 
доб ра ву чыц ца i сiс тэм на рых та вац ца 
да па ступ лен ня.

Мi нiс тэр ства аду ка цыi не за сму чае i 
той факт, што з-за ўвя дзен ня нiж ня га 
па ро гу не ўда ло ся ўкам плек та вац ца ў 
гэ тым го дзе не толь кi пры ват ным ВНУ, 
але i дзяр жаў ным. Не да бор на бюд жэт-
ную фор му на ву чан ня ў дзяр жаў ных 
ВНУ склаў 2414 мес цаў, з iх 1643 мес-
цы за ста лi ся не за поў не ныя на дзён-
най фор ме на ву чан ня. План на бо ру 
на бюд жэт ную фор му вы ка на лi толь кi 
19 з 45 дзяр жаў ных ВНУ. На плат ную 
фор му на ву чан ня ў дзяр жаў ныя ВНУ 
за лi чы лi на 19,2 ты ся чы ча ла век менш, 
чым пла на ва лi (або на 36%). А ў пры-
ват ных ВНУ i ўво гу ле не да бор склаў 
46%: пла на ва лi на браць 8,8 ты ся чы 
ча ла век, а на бра лi толь кi 4,8 ты ся чы 
пер ша курс нi каў.

— Ка лi мы яшчэ во сен ню пры ма лi 
ра шэн не ўзняць нiж няе зна чэн не ба ла 
на ЦТ, то ўсве дам ля лi, якiя на ступ ствы 
бу дзе мець гэ тае ра шэн не, — за пэў-
нiў Аляк сандр Жук. — На ша га лоў ная 
за да ча — вы ка наць дзяр жаў ны за каз 
на пад рых тоў ку кад раў. I мы з iм фак-
тыч на спра вi лi ся. Не вы ка нан не лiч баў 
бюд жэт на га на бо ру ў нас ня знач нае. З 
праб ле ма мi су тык ну лi ся пе да га гiч ныя 
спе цы яль нас цi фi зi ка-ма тэ ма тыч на га 
про фi лю. Але ў дзвюх аб лас ных ВНУ 
(Гро дзен скiм дзяр жаў ным i Вi цеб скiм 
дзяр жаў ным унi вер сi тэ тах) усе бюд-
жэт ныя мес цы на пе да га гiч ных спе-
цы яль нас цях фi зi ка-ма тэ ма тыч на га 
про фi лю поў нас цю за поў не ны, што 
свед чыць аб эфек тыў нас цi праф ары-
ен та цый най ра бо ты, якая пра во дзiц ца 
ў гэ тых рэ гi ё нах. Для та го, каб пры-
цяг нуць абi ту ры ен та, пра вя дзен ня 
ад ных толь кi дзён ад кры тых дзвя рэй 
у на ву чаль най уста но ве не да стат ко-
ва. На Гро дзен шчы не цал кам уда ло-
ся ўкам плек та вац ца так са ма i Гро-
дзен ска му дзяр жаў на му аграр на му 
ўнi вер сi тэ ту — яшчэ адзiн ар гу мент 
на ка рысць якас най праф ары ен та цыi 
ў рэ гi ё не.

На дум ку Ана то ля Ру бi на ва трэ ба 
пры во дзiць пад рых тоў ку кад раў з вы-
шэй шай аду ка цы яй у ад па вед насць з 
рэ аль ны мi па трэ ба мi рын ку пра цы.

— У нас за яў ле ная коль касць 
мес цаў для пры ёму ў ВНУ скла да ла 
97,5 ты ся чы, а, на прык лад, у 1991 го-
дзе план пры ёму быў уся го 37,5 ты ся-
чы ча ла век. Гэ та зна чыць, што сён ня 
мы вы пус ка ем у 2,6 ра за больш спе-
цы я лiс таў з вы шэй шай аду ка цы яй, 
чым у па чат ку 1990-х га доў. А ў сiс-
тэ ме праф тэх аду ка цыi за пла на ва на 
пры няць на ву чо бу 36 ты сяч ма ла дых 
лю дзей, у той час як у 1991 го дзе гэ ты 
па каз чык скла даў 72 ты ся чы. Атрым лi-
ва ец ца, што на ад на го ра бо ча га ў нас 
пры па да юць тры спе цы я лiс ты з вы-
шэй шай аду ка цы яй. Гэ та не зу сiм нар-
маль ная пра пор цыя… Што ты чыц ца 
плат най фор мы на ву чан ня, я мяр кую, 
што да лей шы лёс ма ла дых лю дзей, 
якiя атрым лi ва юць аду ка цыю за ўлас-
ныя срод кi, па вi нен хва ля ваць не толь-
кi iх, але i дзяр жа ву. Ка лi вы пуск нiк 
з дып ло мам аб вы шэй шай аду ка цыi 
не мо жа ся бе ў да лей шым у жыц цi рэа-
лi за ваць, гэ та вя лi кая праб ле ма. Та му i 
коль касць плат ных мес цаў, на пэў на, 
так са ма трэ ба пла на ваць.

Аляк сандр Жук упэў не ны, што ра-
бiць ней кiх рэз кiх ру хаў у пла не рэз ка-
га ска ра чэн ня плат най фор мы на ву-
чан ня сэн су ня ма: iс на ван не нiж ня га 
па ро гу на ЦТ пры вя дзе да та го, што 
«сi ту а цыя са ма па сту по ва ўвой дзе 
ў нар маль нае рэ чы шча». Але сён ня 
коль касць сту дэн таў-плат нi каў пе ра-
вы шае ў дзяр жаў ных ВНУ коль касць 
«бюд жэт нi каў». Асаб лi ва гэ та ты чыц ца 
за воч най фор мы на ву чан ня.

Дзяр жаў ная ка мi сiя па кант ро лi 
за хо дам пад рых тоў кi i пра вя дзен ня 
ўступ ных вы пра ба ван няў ва ўста но-
вах вы шэй шай i ся рэд няй спе цы яль-
най аду ка цыi ў чар го вы раз iнi цы i руе 
за цвер дзiць но вы па ра дак пры ёму ў 
ВНУ.

— Зра бiць гэ та трэ ба яшчэ да кан-
ца гэ та га го да, каб у абi ту ры ен таў быў 
час усё вы ву чыць i пад рых та вац ца да 
но вых умоў па ступ лен ня, — пад крэс лiў 
Ана толь Ру бi наў.

Па вод ле яго слоў, кож ны год Мi нiс-
тэр ства аду ка цыi i дзяр жаў ная ка мi-
сiя вы яў ля юць праб лем ныя пы тан нi. 
У 2011 i 2012 га дах бы лi зроб ле ны кан-
крэт ныя рэ ка мен да цыi i на iх пад ста ве 
бы ла рас пра ца ва на но вая рэ дак цыя 

пра вiл пры ёму. Ад нак пры няць но вы 
па ра дак не па спе лi. Та му сё ле та ўсе 
акрэс ле ныя праб ле мы зноў на га да лi 
пра ся бе, што па цвяр джае iх не вы пад-
ко вы ха рак тар.

Як за зна чыў Ана толь Ру бi наў, як i 
ле тась, ад моў ны ўплыў на якасць ад бо-
ру абi ту ры ен таў аказ ва ла пра вя дзен не 
на шэ ра гу спе цы яль нас цяў асоб на га 
кон кур су па мiж вы пуск нi ка мi сель скiх i 
га рад скiх уста ноў аду ка цыi. Ад асоб-
на га кон кур су трэ ба ад маў ляц ца. Тым 
больш, што сён ня вы пуск нi кi сель скiх 
уста ноў аду ка цыi амаль не ўсту па юць 
па сва iх ба лах га ра джа нам, а час та 
ма юць на ват i больш вы со кiя ба лы. 
Ра зам з тым, ёсць сi ту а цыi, якiя ўво-
гу ле су пя рэ чаць зда ро ва му сэн су: на-
прык лад, ка лi па дае да ку мен ты толь кi 
адзiн абi ту ры ент з сель скай мяс цо вас-
цi, то ён уво гу ле па сту пае без кон кур-
су — не за леж на ад узроў ню ве даў.

— Сi ту а цыя, якая скла ла ся сё ле та 
пад час пры ём най кам па нii, у чар го вы 
раз да ка за ла, што пы тан нi пра да стаў-
лен ня абi ту ры ен там пры па ступ лен-
нi льгот па тра бу юць пе ра гля ду. Цi мо-
жа быць iн жы нер з ільго та мi на ве ды 
або ўрач, у яко га пры па ступ лен нi бы лi 

асаб лi выя аб ста вi ны? — за даў ры та-
рыч нае пы тан не Ана толь Ру бi наў. — 
Я ўпэў не ны, што льгот на ўзро вень 
пра фе сi я на лiз му быць не па вiн на. 
А па куль та кiя льго ты iс ну юць, яны 
пры вод зяць да па ра дак саль ных сi ту а-
цый: на прык лад, у БДУ на бiя ла гiч ным 
фа куль тэ це пра хад ны бал быў 262, 
а льгот нiк змог па сту пiць, ма ю чы ўся-
го 142 ба лы. На «су час ныя за меж ныя 
мо вы» па сту па лi абi ту ры ен ты, якiя ме-
лi больш як 300 ба лаў, але гэ та не пе-
ра шко дзi ла па сту пiць сю ды вы пуск нi ку 
з сель скай мяс цо вас цi, якi меў уся го 
155 ба лаў. Лi чу, што льго ты па вiн ны 
быць пе ра не се ны ў ма тэ ры яль ную 
сфе ру: гэ та мо жа быць аба вяз ко вае 
пра да стаў лен не мес ца ў iн тэр на це, вы-
да ча льгот на га крэ ды ту, ад ме на пла ты 
за ўдзел у ЦТ i гэ так да лей.

Ана толь Ру бi наў звяр нуў так са ма 
ўва гу на праб ле му за лi чэн ня пе ра-
мож цаў рэс пуб лi кан скай алiм пi я ды па 
прад ме це «Гра ма да знаў ства». Гэ тыя 
абi ту ры ен ты, якiя ма юць пра ва быць 
за лi ча ны мi без ус туп ных iс пы таў, пры 
па ступ лен нi на звыш прэ стыж ныя спе-
цы яль нас цi ня рэд ка вы цiс ка юць абi ту-
ры ен таў з вель мi вы со кi мi ба ла мi па 
вы нi ках ЦТ. Ска жам, у БДУ з 15 за лi-

ча ных на спе цы яль насць «Мiж на род-
нае пра ва» 14 ака за лi ся пе ра мож ца-
мi рэс пуб лi кан скай алiм пi я ды. За тое 
сю ды не змог па сту пiць абi ту ры ент, 
якi меў блiс ку чы вы нiк: 386 ба лаў з 
400 маг чы мых. Пры чым абi ту ры ент 
ака заў ся на вы шы нi на ўсiх трох дыс-
цып лi нах цэнт ра лi за ва на га тэс цi ра-
ван ня.

— Нель га ска заць, што «Мiж на-
род нае пра ва» i «Гра ма да знаў ства» 
на 100% ка рэ лю юць, — пад крэс лiў 
Ана толь Ру бi наў, — та му з гэ тай алiм пi-
яд най дыс цып лi най трэ ба раз бi рац ца… 
Як i з пе ра лi кам эк за ме на цый ных дыс-
цып лiн на род нас ных спе цы яль нас цях. 
Трэ ба яго ўнi фi ка ваць, каб абi ту ры ент, 
якi рап там не прай шоў на ад ну спе-
цы яль насць, мог бы са сва iм на бо рам 
сер ты фi ка таў па сту пiць на блiз кую 
спе цы яль насць, дзе ча мусь цi па тра бу-
ец ца сер ты фi кат па iн шай дыс цып лi не. 
Гэ та ты чыц ца ў пер шую чар гу гу ма нi-
тар ных дыс цып лiн.

А вось над змес там тэс таў, як лi-
чыць Ана толь Ру бi наў, яшчэ трэ ба бу-
дзе па пра ца ваць, каб змен шыць ве ра-
год насць угад ван ня пра вiль ных ад ка-
заў. Асаб лi ва вост ра гэ тая праб ле ма 
ста iць для тэс таў па рус кай i бе ла рус-
кай мо вах, тым больш што на гэ тых 
дыс цып лi нах уста ноў ле на са мая нiз кая 
план ка на ЦТ. Стар шы ня дзярж ка мi сii 
лi чыць, што воб ласць А, дзе да за дан-
няў пры вод зяц ца ва ры ян ты ад ка заў, 
трэ ба ска ра чаць, а воб ласць В (дзе 
ад абi ту ры ен та па тра бу ец ца ўпi саць 
пра вiль ны ад каз са ма стой на) — па-
вя лiч ваць.

Уво гу ле ж, на дум ку Ана то ля Ру-
бi на ва, гэ та не зу сiм пра вiль на, ка лi 
ня про фiль ныя прад ме ты ў агуль ным 
ба ле абi ту ры ен та прэ ва лi ру юць: для iн-
жы не ра больш важ нае ве дан не фi зi кi i 
ма тэ ма ты кi, чым рус кай мо вы. Та му, 
маг чы ма, мож на бы ло б за мя нiць эк-
за мен за лi кам?

Але Аляк сандр Жук лi чыць не да-
пу шчаль ным, ка лi iн жы нер не мо жа 
за поў нiць без па мы лак на ват за яву 
ў ад дзе ле кад раў, бо ва ло дан не мо-
вай — аба вяз ко вы ат ры бут лю бо га 
ча ла ве ка з дып ло мам аб вы шэй шай 
аду ка цыi. I на ват ка лi гэ та бу дзе за-
лiк, усё роў на да вя дзец ца ўста наў-
лi ваць ней кае аб ме жа ван не на ўва-
хо дзе…

I на пры кан цы яшчэ не каль кi лiч баў: 
з вы пуск нi коў агуль на аду ка цый ных 
уста ноў гэ та га го да сту дэн там стаў 
кож ны дру гi (55%). Ся род вы пуск нi-
коў лi цэ яў коль касць тых, хто па сту пiў 
у ВНУ, да хо дзiць да 90%, а ся род вы-
пуск нi коў гiм на зiй — да 80%.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

ЦI МО ГУЦЬ БЫЦЬ IЛЬ ГО ТЫ НА ВЕ ДЫ?

«У БДУ з 15 за лi ча ных 
на спе цы яль насць 
«Мiж на род нае пра ва» 
14 ака за лi ся пе ра мож ца мi 
рэс пуб лi кан скай алiм пi я ды. 
За тое сю ды не змог па сту пiць 
абi ту ры ент, якi меў 386 ба лаў 
з 400 маг чы мых».

«План на бо ру на бюд жэт ную 
фор му вы ка на лi толь кi 
19 з 45 дзяр жаў ных ВНУ. 
На плат ную фор му на ву чан ня 
ў дзяр жаў ныя ВНУ за лi чы лi 
на 19,2 ты ся чы ча ла век менш, 
чым пла на ва лi (або на 36%). 
А ў пры ват ных ВНУ i ўво гу ле 
не да бор склаў 46%».

«Iс на ван не нiж ня га па ро гу — 
гэ та вель мi важ ны сiг нал
i для гра мад ства, i асаб лi ва
для мо ла дзi, што не трэ ба 
блы таць да ступ насць 
вы шэй шай аду ка цыi 
з лёг кас цю яе атры ман ня».

ВIН ША ВАН НЕ ПРЭ ЗI ДЭН ТА
Прэ зi дэнт Рэс пуб лi кi Бе ла русь Аляк сандр Лу ка шэн ка па вiн ша-
ваў сту дэн таў, вы клад чы каў i су пра цоў нi каў Мiнск ага дзяр жаў-
на га лiнг вiс тыч на га ўнi вер сi тэ та з 65-год дзем утва рэн ня ВНУ.

«За гэ тыя га ды ва ша ўнi каль ная ВНУ пе ра тва ры ла ся ў адзiн з най-
буй ней шых ву чэб ных, на ву ко вых i асвет нiц кiх цэнт раў Бе ла ру сi. Кра i на 
га на рыц ца яе вы пуск нi ка мi, ся род якiх — дзяр жаў ныя дзея чы, ву чо ныя, 
пе ра клад чы кi i пе да го гi, чые ве ды i во пыт шы ро ка за па тра ба ва ны ў 
су час ным гра мад стве», — га во рыц ца ў вiн ша ван нi.

«Да сяг ну тыя пос пе хi з'яў ля юц ца вя лiз най за слу гай пра фе са раў i 
вы клад чы каў унi вер сi тэ та. Вель мi важ на, што, рых ту ю чы спе цы я лiс таў 
у га лi не за меж ных моў, вы вы хоў ва е це мо ладзь у ду ху па тры я тыз му, 
ву чы це яе да стой на слу жыць Ай чы не. Упэў не ны, што ваш ка лек тыў i 
на да лей бу дзе са ма ад да на пра ца ваць на ка рысць Бе ла ру сi», — ад зна-
чыў кi раў нiк дзяр жа вы.

Прэс-служ ба Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

РАСХОДЫ — АПТЫМІЗАВАЦЬ 
Бя гу чая эка на мiч ная сi ту а цыя i ра бо та эка но мi кi ў 2013 го дзе, 
пра ек ты пра гно зу са цы яль на-эка на мiч на га раз вiц ця Бе ла ру сi 
на 2014 год, бюд жэ ту i асноў ных на прам каў гра шо ва-крэ дыт най 
па лi ты кi Бе ла ру сi, а так са ма ме ры па раз вiц цi гра шо ва-крэ дыт-
най сiс тэ мы кра i ны раз гле джа ны ўчо ра на па ся джэн нi Са ве та 
Мi нiст раў пад стар шын ствам прэм' ер-мi нiст ра Мi ха i ла Мяс нi ко-
вi ча, пе рад ае БЕЛ ТА.

На па ся джэн нi вы пра ца ва ны да дат ко выя ме ры па рос це i ды вер сi-
фi ка цыi экс пар ту, знi жэн нi склад скiх за па саў, ап ты мi за цыi бюд жэт ных 
рас хо даў, пры цяг нен ня да дат ко вых срод каў у ма дэр нi за цыю эка но мi-
кi, уклю ча ю чы пра мыя за меж ныя iн вес ты цыi. Вы зна ча ны да дат ко выя 
кры нi цы ва лют ных па ступ лен няў у кра i ну ў 2013—2014 га дах, ме ры па 
ап ты мi за цыi iм пар ту.

Як бы ло ад зна ча на, пры ня тыя ра шэн нi да дуць маг чы масць ума-
ца ваць эка на мiч ную i энер ге тыч ную бяс пе ку рэс пуб лi кi. «Гэ та ўжо 
не пер шы раз гляд пы тан няў 2014 го да, як нам пра ца ваць», — ад зна чыў 
прэм' ер. Для аб мер ка ван ня пра па на ва ны да ку мен ты, да пра ца ва ныя па 
вы нi ках па ся джэн ня ўра да, якое ад бы ло ся 23 лi пе ня. Та ды бы ла да сяг-
ну та да моў ле насць, што ў да пра цоў цы вы ка за ных па ды хо даў i пра па ноў 
пры муць ак тыў ны ўдзел усе абл вы кан ка мы i Мiн скi гар вы кан кам, ад па-
вед ныя мi нiс тэр ствы, ка мi тэ ты i iн шыя ор га ны дзяр жаў на га кi ра ван ня, 
у тым лi ку якiя не ўва хо дзяць у сiс тэ му Са ве та Мi нiст раў. «Га лоў ная 
за да ча за клю ча ец ца не ў тым, каб да пра ца ваць якiя-не будзь кан крэт ныя 
лiч бы, а ў тым, каб па спя хо ва рэа лi за ваць тыя пра гноз ныя па каз чы кi, 
якiя бы лi пра па на ва ны», — пад крэс лiў Мi ха iл Мяс нi ко вiч.
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«РА ЗАМ МЫ МО ЖАМ МНО ГАЕ ЗРА БІЦЬ»
У гэ тым пе ра ка на ны Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Ка зах-
ста на ў Бе ла ру сі Ер га лі Бу ля ге наў, які су стрэў ся з жур на ліс та мі 
на пя рэ дад ні па ся джэн ня між ура да вай бе ла рус ка-ка зах стан скай 
ка мі сіі па ганд лё ва-эка на міч ным су пра цоў ніц тве ў Грод не.

Па сол ад зна чыў, што бе ла рус кая пра дук цыя ў Ка зах ста не за па тра-
ба ва на: «Па якас ці яна ні ў чым не са сту пае вя до мым еў ра пей скім брэн-
дам, а ў экс плу а та цыі для нас больш зра зу ме лая». Ад нак па тэн цы ял 
дзе ла во га парт нёр ства па куль вы ка рыс тоў ва ец ца да лё ка не цал кам. У 
пры ват нас ці, сла ба за дзей ні ча ны маг чы мас ці між рэ гі я наль на га су пра-
цоў ніц тва. На дум ку Ер га лі Бу ля ге на ва, ле таш ні та ва ра зва рот суб' ек таў 
гас па да ран ня Гро дзен скай воб лас ці з Ка зах ста нам у па ме ры 57,7 міль-
ё на до ла раў — гэ та мі зэр ад та го, ча го мож на да сяг нуць. Ён упэў не ны, 
што нар маль ным бу дзе та ва разва рот у 500 міль ё наў до ла раў. Для гэ та га 
трэ ба не толь кі ганд ля ваць, але і ства раць су мес ныя прад пры ем ствы, 
за ах воч ваць спры яль ны мі ўмо ва мі ін вес та раў.

Да рэ чы, у Ка зах ста не ўжо рас па ча ла ся вя ліз ная пра ца па пад рых-
тоў цы між на род най вы ста вы «Экс па», якая ад бу дзец ца ў Аста не ў 
2017 го дзе — упер шы ню ся род кра ін СНД. Ер га лі Бу ля ге наў спа дзя-
ец ца, што ў гэ тым гран ды ёз ным пра ек це пры муць удзел і бе ла рус кія 
кам па ніі.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Но вую 
ква лі фі ка цый ную 
ка тэ го рыю 
«на стаў нік-ме та дыст» 
атры маў у Бе ла ру сі 
ўжо 31 пе да гог.

Да ня даў ня га ча су вы шэй-
шая ква лі фі ка цый ная ка тэ го-
рыя бы ла тым мак сі му мам, 
яко га мог да сяг нуць та ле на-
ві ты на стаў нік у сва ёй пра-
фе сій най дзей нас ці. Да та го 
ж у ацэн цы пра фе сій на га 
раз віц ця пе да го га не ха па ла 
пры ступ кі, зна хо дзя чы ся на 
якой ён па чы наў ву чыць ін-
шых на стаў ні каў... Але пас ля 

за цвяр джэн ня но вай ін струк-
цыі аб па рад ку пра вя дзен ня 
атэс та цыі пе да га гіч ных ра-
бот ні каў у Бе ла ру сі з'я ві ла ся 
да дат ко вая ква лі фі ка цый ная 
ка тэ го рыя «на стаў нік-ме та-
дыст». Аба вяз ко вай умо вай 
для атры ман ня гэ тай ка тэ го-
рыі з'яў ля ец ца на яў насць у 
пе да го га аў тар скай ме то ды кі 
вы кла дан ня ву чэб на га прад-
ме та або ўлас на га до све ду, 
які быў аб агуль не ны і вы-
ка рыс тоў ва ец ца ін шы мі на-
стаў ні ка мі ўста ноў агуль най 
і ся рэд няй аду ка цыі, пуб лі ка-
цый у на ву ко ва-ме та дыч ных 
і ін шых вы дан нях аб во пы це 

пры мя нен ня су час ных аду-
ка цый ных, вы ха ваў чых і ін-
фар ма цый ных тэх на ло гій і 
вы ка ры стан ня эфек тыў ных 
пе да га гіч ных фор маў, ме та-
даў і срод каў на ву чан ня.

Атэс та цыя на пры сва ен не 
ка тэ го рыі «на стаў нік-ме та-
дыст» пра хо дзіць у фор ме 
ква лі фі ка цый на га эк за ме-
ну, які ўяў ляе са бой аба ро ну 
ўлас на га до све ду або аба ро-
ну аў тар скай ме то ды кі вы-
кла дан ня ву чэб на га прад ме-
та па вы ба ры атэс ту е ма га, і 
атэс та цый най гу тар кі.

Ся род тых, хто пер шым 
ад ва жыў ся прэ тэн да ваць на 

ка тэ го рыю «на стаў нік-ме та-
дыст», — 19 чле наў клу ба 
«Крыш таль ны жу ра вель» 
і 12 пе да го гаў, якія з'яў ля-
юц ца аў та ра мі ву чэб най лі-
та ра ту ры, фа куль та тыў ных 
за ня ткаў, рых ту юць на ву чэн-
цаў да ўдзе лу ў алім пі я дах, 
кон кур сах і г.д.

Праў да, праз пяць га доў 
ім усім зноў да вя дзец ца 
сваю ка тэ го рыю па цвяр-
джаць. Пра ва на зы вац ца 
«на стаў ні кам на стаў ні каў» 
па жыц цё ва не вы да ец ца...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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Верх няя пры ступ каВерх няя пры ступ ка  ��
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Яў ген Аба лен скі, на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі-
сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь па пра мыс ло вас ці, па ліў на-энер ге-
тыч ным комп лек се, транс пар це і су вя зі (Са лі гор ская 
га рад ская вы бар чая акру га № 68):

Ва ўрадзеВа ўрадзе  ��

СупрацоўніцтваСупрацоўніцтва  ��


