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В учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк», где число счетов более одной тысячи, во всех последующих 
тысячах выиграли те же номера, что и в первой тысяче, т. е. за № № А002, А1002, А2002 и т. д.

Председатель комиссии:
Лариса Валентиновна Красинская

Главный бухгалтер финансового отдела 
Минского районного исполнительного комитета 

Ответственный секретарь:
Татьяна Александровна Ясинская

Заместитель директора департамента розничного бизнеса 
ОАО «АСБ Беларусбанк»

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013, выданная Национальным банком Республики Беларусь. 

УНП 100325912.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
«Восемьдесят второго тиража выигрышей по выигрышным вкладам 
в белорусских рублях», состоявшегося 09 октября 2014 года в г. Минске.

Выигрыши выпали на следующие номера счетов по выигрышным вкладам во всех учреждениях 
ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Номера
счетов

Размер выигрыша в процентах 
к средней сумме остатка вклада

Номера
счетов

Размер выигрыша в процентах 
к средней сумме остатка вклада

А002 112 (Сто двенадцать) А536 112 (Сто двенадцать)

А052 112 (Сто двенадцать) А592 112 (Сто двенадцать)

А094 112 (Сто двенадцать) А638 112 (Сто двенадцать)

А138 112 (Сто двенадцать) А671 112 (Сто двенадцать)

А180 112 (Сто двенадцать) А699 112 (Сто двенадцать)

А224 225 (Двести двадцать пять) А725 112 (Сто двенадцать)

А272 112 (Сто двенадцать) А781 225 (Двести двадцать пять)

А292 112 (Сто двенадцать) А819 112 (Сто двенадцать)

А325 900 (Девятьсот) А854 112 (Сто двенадцать)

А399 450 (Четыреста пятьдесят) А897 112 (Сто двенадцать)

А406 112 (Сто двенадцать) А949 112 (Сто двенадцать)

А451 450 (Четыреста пятьдесят) А977 112 (Сто двенадцать)

А492 112 (Сто двенадцать)  -

И З В Е Щ Е Н И Е

Государственное производственное объединение «Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
объекта «Многоквартирные жилые дома №№ 11, 12 по генплану в квартале жилой застройки пр. 
Дзержинского – ул. Алибегова – пр. Газеты «Правда». Жилой дом № 11 (по генплану) со встроенными 
помещениями и подземной автостоянкой, опубликованную в газете «Звязда» 28 марта 2014 года:

Предполагаемый срок ввода жилого дома в эксплуатацию – декабрь 2014 года.

Генеральный директор  Н.В.Милошевский
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ФІ ЛО СА ФЫ 
ЦІ ІН ЖЫ НЕ РЫ?

— У блі жэй шыя га ды коль касць 
вы пуск ні коў у кра і не па вя ліч вац ца не 
бу дзе. А ка лі бу дуць пры ня ты пра па-
но вы ра бо чай гру пы па пра вя дзен ні 
кон курс на га ад бо ру ў 10-ты клас, 
то коль касць адзі нац ца ці клас ні каў 
на вы ха дзе са шко лы яшчэ і змен-
шыц ца, — па тлу ма чыў рэк та рам 
сі ту а цыю кі раў нік ра бо чай гру пы, 
ві цэ-прэм' ер бе ла рус ка га ўра да 
Ана толь ТО ЗІК. — Трэ ба пе ра раз-
мер ка ваць па то кі тых, хто вы бі рае 
вы шэй шую шко лу, і тых, хто ідзе 
атрым лі ваць аду ка цыю ў ся рэд нія 
спе цы яль ныя і пра фе сій на-тэх ніч-
ныя ўста но вы.

— Праб ле ма якас ці пад рых тоў-
кі кад раў з вы шэй шай аду ка цы яй 
у мно гім звя за на, на мой по гляд, 
з за ліш няй ма са вас цю вы шэй шай 
шко лы, — па дзя ліў ся сва ім по гля дам 
стар шы ня прэ зі ды у ма Рэс пуб лі-
кан ска га са ве та рэк та раў, рэк тар 
БДЭУ Вік тар ШЫ МАЎ. — Але ад-
на го толь кі жа дан ня мець дып лом 
не да стат ко ва. Для эфек тыў на га за-
сва ен ня пра гра мы вы шэй шай аду ка-
цыі па тра бу юц ца тры ва лыя ве ды па 
пра гра ме агуль на аду ка цый най шко-
лы і, без умоў на, пэў ныя здоль нас ці. 
Лі чу, прый шоў час для ўвя дзен ня 
дак лад най рэг ла мен та цыі коль кас-
на га на бо ру сту дэн таў на пер шы 
курс і вы зна чэн ня ап ты маль най пра-
пор цыі ў раз мер ка ван ні сту дэн таў па 
кан крэт ных га лі нах на ву чан ня: гу ма-
ні тар ныя на ву кі, тэх ніч ныя, пры ро-
да знаў ча-на ву ко выя, эка на міч ныя і 
гэ так да лей.

Але якой па він на быць гэ та пра-
пор цыя? Па сло вах Ана то ля То зі ка, 
у Фін лян дыі што год вы пус ка ец ца на 
1 ты ся чу на сель ніц тва 17,4 ін жы не-
ра, у Шве цыі — 17, у Сін га пу ры — 
16,8, а ў Бе ла ру сі — 7.

Вік тар Шы маў упэў не ны, што 
па тра бу юц ца на ву ко ва аб грун та ва-
ныя па ды хо ды да вы зна чэн ня тэм паў 
рос ту пад рых тоў кі спе цы я ліс таў па 
тэх ніч ных і пры ро да знаў ча-на ву ко-
вых на прам ках і про фі лях. Пры чым 
асаб лі ва ўваж лі ва трэ ба вы ву чыць 
до свед еў ра пей скіх дзяр жаў з па доб-
най на на шу эка но мі кай і струк ту-
рай на род най гас па дар кі, а так са ма 
перс пек ты вы са цы яль на-эка на міч-
на га раз віц ця Бе ла ру сі як мі ні мум 

да 2030 го да. Інакш мож на на ра біць 
па мы лак...

На дум ку ві цэ-прэм' е ра, пра гноз 
на пад рых тоў ку кад раў па ві нен быць 
у ад ным па ке це з па каз чы ка мі па 
за ма ца ван ні кад раў. Бо ка лі пас ля 
ад пра цоў кі па раз мер ка ван ні зваль-
ня юц ца ад 60 да 80 пра цэн таў ма-
ла дых спе цы я ліс таў, то як уво гу ле 
мож на пра лі чыць на пе рад па трэ бу 
ў кад рах?

«БЮД ЖЭТ НІ КІ» 
І «ПЛАТ НІ КІ»

Рэк тар Бе ла рус ка га дзяр жаў-
на га ўні вер сі тэ та Сяр гей АБ ЛА-
МЕЙ КА па пя рэ дзіў, што змен шыць 
коль касць сту дэн таў, вя до ма, мож на. 
Вось толь кі мен та лі тэт лю дзей, якія 
лі чаць на яў насць дып ло ма ВНУ аба-
вяз ко вым ат ры бу там па спя хо ва га 
ча ла ве ка, так хут ка не зме ніш, і ка-
лі не бу дзе маг чы мас ці рэа лі за ваць 
свае жыц цё выя пла ны ў Бе ла ру сі, 
мо ладзь на кі ру ец ца атрым лі ваць вы-
шэй шую аду ка цыю ў су сед нія кра і ны. 
Кан ку рэн цыя на рын ку аду ка цый ных 
па слуг усё больш аб васт ра ец ца.

— Згод на, што вы шэй шая аду ка-
цыя не па він на быць ма са вай, але 
іс тот нае ска ра чэн не на бо ру вы ма гае 
пра во дзіць пра ду ма ную і сур' ёз ную 
тлу ма чаль ную кам па нію ся род на-
сель ніц тва, — пад тры ма ла ка ле гу 
рэк тар Мінск ага дзяр жаў на га лінг-
віс тыч на га ўні вер сі тэ та На тал ля 
БА РА НА ВА.

Па сло вах Сяр гея Аб ла мей кі, у 
апош нія га ды ў БДУ не ад на ра зо ва 
пе ра раз мяр коў ва лі ся бюд жэт ныя 
мес цы па між роз ны мі про фі ля мі, і 
ця пе раш ні на бор на пры ро да знаў-
ча-на ву ко выя спе цы яль нас ці мож на 
лі чыць ап ты маль ным:

— Сё ле та нам уда ло ся за поў ніць 
усе бюд жэт ныя мес цы на хі міі, ма-
тэ ма ты цы, бія ло гіі і ін шых спе цы-
яль нас цях. Кры шач ку не да цяг ну лі 
да вы ка нан ня пла на толь кі на фі зі-
цы. Але мы фак тыч на за ліч ва ем на 
бюд жэт усіх, хто да нас пры хо дзіць, 
і прэ тэн дэн таў на плат ныя мес цы ў 
нас ужо не за ста ец ца. Не вя лі кі рэ-
зерв ёсць толь кі на ін фар ма ты цы, 
што звя за на з прэ стыж нас цю пра-
цы ў ІТ-га лі не. Та му я не ба чу маг-
чы мас ці па вя ліч ваць і да лей коль-
касць бюд жэт ных мес цаў па гэ тых 
на прам ках.

На ўрад ці перс пек ты ва па зба-
віц ца сту дэн таў-плат ні каў уз ра дуе 
ка гось ці з кі раў ні коў ВНУ. Та му тут 
паў стае за ка на мер нае пы тан не. Ка-
лі ска ра чаць на бор, то як гэ та пра-
віль на і аку рат на зра біць? Маг чы ма, 
трэ ба ўво дзіць ней кую пра пор цыю 
для бюд жэт най і плат най фор мы на-
ву чан ня? Да рэ чы, на ват у БДУ ІР сё-
ле та за ста ла ся не за поў не най амаль 
ты ся ча плат ных мес цаў.

— Звяр таю ўва гу рэк та раў на 
тое, што плат ная фор ма на ву чан-

ня не па він на быць страт най. Ка лі 
за хоў ваць пад рых тоў ку «плат ні каў», 
то сту дэн ты па він ны цал кам па кры-
ваць вы дат кі за сваё на ву чан не, а 
не так, як гэ та ад бы ва ец ца сён ня, 
ка лі па ло ву вы дат каў бя рэ на ся бе 
дзяр жа ва, — акрэс ліў сваю па зі цыю 
Ана толь То зік. — Бо гэ та ўжо мож на 
рас цэнь ваць як ня мэ та вае вы ка ры-
стан не бюд жэт ных срод каў.

ЛЕПШ МЕНШ, ДЫ ЛЕПШ
На сён няш ні дзень пры клад на 

два дзя сят кі бе ла рус кіх ВНУ рых ту-
юць сту дэн таў па ана ла гіч ных спе-
цы яль нас цях, та кіх, на прык лад, як 
«фі нан сы і крэ дыт», «бух гал тар скі 
ўлік, ана ліз і аў дыт» і ін шых.

— На мой по гляд, прый шоў час 
ін вен та ры за ваць пад рых тоў ку спе-
цы я ліс таў па не ка то рых ма са вых 
пра фе сі ях у асоб ных рэ гі ё нах і ВНУ, 
кі ру ю чы ся ўзроў нем пра фе сар ска-
вы клад чыц ка га са ста ву ў кан крэт-
ных ВНУ, іх ма тэ ры яль на-тэх ніч най 
і ме та дыч най ба зай, струк ту рай рэ гі-
я наль ных эка но мік і, ад па вед на, па-
трэ ба мі ў пад рых тоў цы спе цы я ліс таў 
у тых ці ін шых га лі нах, — пад крэс ліў 
Вік тар Шы маў.

Усе ўжо пры звы ча і лі ся, што ў 
апош нія га ды ў Бе ла ру сі з'яў ля лі ся 
но выя ВНУ. Вось і ў Ба ра на ві чах, дзе 
пра хо дзі ла па ся джэн не ра бо чай гру-
пы, 10 га доў та му быў ад кры ты Ба-
ра на віц кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт. Але 
ці здо лее ён за ха вац ца ў ця пе раш нім 
вы гля дзе?

— На на шу дум ку, праз мер ная 
коль касць уста ноў вы шэй шай аду ка-
цыі для на шай кра і ны, а так са ма не-
да стат ко вая ды на мі ка іх дзей нас ці на 
між на род най аду ка цый най пра сто ры 
аб умоў лі вае не аб ход насць уз буй-
нен ня ўні вер сі тэ таў і пе ра ўтва рэн не 
боль шас ці з іх у ву чэб на-на ву ко ва-
вы твор чыя комп лек сы ці хол дын-
гі. Та кія ўста но вы аду ка цыі бу дуць 
здоль ныя скан цэнт ра ваць вы са ка-
к лас ны пра фе сар ска-вы клад чыц кі 
са стаў і за бяс пе чыць пад рых тоў ку 

кад раў на між на род ным уз роў ні, — 
па тлу ма чыў сваю дум ку на чаль нік 
упраў лен ня вы шэй шай аду ка цыі 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі Сяр гей РА-
МА НЮК.

Маг чы ма, у перс пек ты ве ў Бе ла-
ру сі з'я вяц ца і та кія но выя струк ту ры, 
як да след чы ўні вер сі тэт, прад пры-
маль ніц кі ўні вер сі тэт і ін шыя...

ХТО ТА КІ МА ГІС ТР?
Яшчэ адзін блок пы тан няў ты чыў-

ся пад рых тоў кі на ма гіс тар скай сту-
пе ні вы шэй шай шко лы.

— Трэ ба дак лад на вы зна чыць 
ста тус вы пуск ні коў дру гой сту пе ні 
вы шэй шай шко лы на рын ку пра цы. 
У ква лі фі ка цый ных па тра ба ван нях 
да па сад спе цы я ліс таў і слу жа чых 
не ўліч ва ец ца сту пень ма гіст ра, а 
раз мер ка ван не ма гіст раў ад бы ва-
ец ца ў ад па вед нас ці з ква лі фі ка-
цы яй, на бы тай імі на І сту пе ні вы-
шэй шай аду ка цыі, — па тлу ма чыў 
сут насць праб ле мы Сяр гей Ра ма-
нюк. — Мі ніс тэр ства пра цы і са цы-
яль най аба ро ны да ло най маль ні кам 
пра ва пра ца ўлад коў ваць вы пуск ні-
коў ма гіст ра ту ры на больш вы со кія 
па са ды без на яў нас ці ад па вед на га 
ста жу. Ад нак праб ле ма з пра ца-
ўлад ка ван нем ма гіст раў, па сут-
нас ці, усё роў на не вы ра ша на: для 

гэ та га па він ны быць рас пра ца ва ны 
ква лі фі ка цый ныя ха рак та рыс ты кі 
па сад слу жа чых з ды фе рэн цы я цы-
яй па ўзроў нях аду ка цыі. Ма гіст ры 
не за па тра ба ва ны і не зра зу ме лыя 
для пра ца даў цаў... 

У Мі ніс тэр стве аду ка цыі лі чаць, 
што трэ ба сфар мі ра ваць но вую 
кан цэп цыю сты пен ды яль на га за-
бес пя чэн ня сту дэн таў і па вы сіць мі-
ні маль ны ся рэд ні бал, а срод кі, што 
вы зва ляц ца, на кі ра ваць на па ве лі-
чэн не ды фе рэн цы я цыі мі ні маль на га 
і мак сі маль на га па ме ру сты пен дыі. 
Ця пер мі ні маль ны ся рэд ні бал, які 
дае пра ва атрым лі ваць сты пен дыю, 
скла дае 5, а па про фі лях гу ма ні тар-
най і эка на міч най аду ка цыі — 6. Та кія 
ба лы не маг чы ма атры маць хі ба што 
толь кі поў на му гуль таю. Па сут нас ці, 
сты пен дыя стра ці ла сваё асноў нае 
пры зна чэн не... 

ДАК ТА РЫ НА ВУК 
НА ВА ГУ ЗО ЛА ТА

Ка та стра фіч най лі чаць рэк та ры 
і сі ту а цыю з пра фе сар ска-вы клад-
чыц кім са ста вам (ПВС). Па вод ле 
ста тыс тыч ных звес так у жніў ні бя-
гу ча га го да ся рэд няя за ра бот ная 
пла та ПВС бы ла 5 млн 800 ты сяч 
руб лёў, што скла дае толь кі 90% ад 
ся рэд ня га за роб ку па на род най гас-
па дар цы. За ра бот ная пла та стар-
ша га вы клад чы ка ВНУ пры ста жы 
ра бо ты ад 10 да 15 га доў мен шая за 
за ро бак вы ха валь ні ка да школь най 
уста но вы з та кім жа ста жам і вы шэй-
шай ква лі фі ка цый най ка тэ го ры яй 
(3162,8 тыс. руб. су праць 4272,7 тыс. 
руб.). Пра фе сар ска-вы клад чыц кі са-
стаў імк лі ва ста рэе, і дак та ры на вук у 
ВНУ ста но вяц ца ўжо вы клю чэн нем. 
Леп шыя ў ас пі ран ту ру не ідуць, та-
му і на вы ха дзе ня ма кан ды дац кіх 
ды сер та цы й. А аба ро на док тар скіх 
і ўво гу ле ста но віц ца рэд кай з'я вай. 
За 2013 год бы ло аба ро не на ўся го 39 
док тар скіх ды сер та цый на ўсю кра і-
ну. Фак тыч на не бяс печ ная ры са ўжо 
пе ра сяг ну та...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
Мінск — Ба ра на ві чы — Мінск.

Фо та аў та ра.

СПЕ ЦЫ Я ЛІС ТЫ ЗАЎТ РАШ НЯ ГА ДНЯ...

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Плат ная фор ма на ву чан ня 
не па він на быць страт най. 
Ка лі за хоў ваць пад рых тоў ку 
«плат ні каў», то сту дэн ты 
па він ны цал кам па кры ваць 
вы дат кі за сваё на ву чан не.

Якія яшчэ пра па но вы пра гу ча лі на па ся джэн ні ра бо чай гру пы:
— пе ра гле дзець па ды хо ды да ацэнь ван ня ра бот удзель ні каў цэнт ра-

лі за ва на га тэс ці ра ван ня;
— удас ка на ліць мэ та вую пад рых тоў ку спе цы я ліс таў;
— пры вес ці кла сі фі ка тар спе цы яль нас цяў і ква лі фі ка цый у ад па вед-

насць з па трэ ба мі га лін эка но мі кі;
— ад мо віц ца ад дэ та лё вай рэг ла мен та цыі аду ка цый ных пра грам, 

за ма ца ва ных у стан дар тах. Да 50% змес ту аду ка цый най пра гра мы да-
зво ліць вы зна чаць уста но ве аду ка цыі;

— увес ці для пер шай сту пе ні вы шэй шай аду ка цыі наз ву «ба ка лаў ры-
ят» як най больш рас паў сю джа ную і доб ра па зна валь ную на між на род най 
аду ка цый най пра сто ры;

— за бяс пе чыць аба вяз ко вую ўнут ра ную (рэс пуб лі кан скую) і знеш нюю 
(між дзяр жаў ную) ма біль насць вы клад чы каў і сту дэн таў;

— пры цяг ваць біз нес да пад рых тоў кі кад раў;
— за ма ца ваць нор мы фі нан са ван ня дзяр жаў ных уста ноў вы шэй шай 

аду ка цыі з улі кам нар ма ты ваў бюд жэт най за бяс пе ча нас ці вы дат каў у 
раз лі ку на ад на го сту дэн та;

— за пус ціць пі лот ны пра ект па нар ма тыў ным фі нан са ван ні ўста ноў 
вы шэй шай аду ка цыі.

УзровеньУзровень  ��

Усіх гэ тых асоб аб' яд-
ноў вае ад но — яны ад-
зна ча ны прэ мі яй Фон ду 
бра тоў Ка рыч. Вы со кая 
ўзна га ро да пры су джа-
ец ца за вя лі кі ўклад у 
раз віц цё серб скай куль-
ту ры, спры ян не ста сун-
кам з Сер бі яй у роз ных 
кра і нах. 

Адзін з за сна валь ні каў 
фон ду — Дра га мір Ка рыч, ён 
з'яў ля ец ца га на ро вым кон су-
лам Бе ла ру сі ў Сер біі. Док тар 

фі ла ла гіч ных на вук, пра фе сар 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні-
вер сі тэ та Іван Аляк се е віч Ча-
ро та — пры зна ны ва ўсім све-
це да след чык серб скай куль ту-
ры, пе ра клад чык з серб скай на 
рус кую і бе ла рус кую мо вы, як і 
пе ра клад чык з бе ла рус кай на 
серб скую. Толь кі сё ле та па ба-
чы лі свет 13 кніг на ша га су ай-
чын ні ка. Ад на з іх — ан та ло гія 
су час най бе ла рус кай паэ зіі на 
серб скай мо ве «З-пад бус лі-
на га кры ла». Ся род лаў рэ а таў 
прэ міі Фон ду бра тоў Ка рыч, 

акра мя прэ зі дэн та Ра сіі Ула-
дзі мі ра Пу ці на і бе ла рус ка га 
да след чы ка, — кі на рэ жы сё ры 
Эмір Кус ту ры ца, Мі кі та Мі хал-
коў, мас так Са ша Джаф ры, 
пісь мен нік Лю ба мір Сі ма віч, 
Па тры ярх Мас коў скі і Усяе 
Ру сі Алек сій ІІ. За ста ец ца да-
даць, што ў Вы да вец кім до ме 
«Звяз да» рых ту ец ца да дру ку 
кні га «Бе ла ру сы пра Сер бію/
Юга сла вію», укла дан не якой 
ажыц ця віў Іван Ча ро та.

Мі ко ла РАЎ НА ПОЛЬ СКІ

�

Па тры ярх Серб скі Па вел, 
Ула дзі мір Пу цін 

і бе ла рус кі сер біст Іван Ча ро та


