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НАДЗЁННАЕ

8 чэрвеня 2012 г.

«ПАД ВЫНАХОДНIЦТВЫ ТРЭБА СТВАРАЦЬ ФIРМЫ»
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
З 2001 года па яго iнiцыятыве ў Сiнгапуры была запушчана спецыяльная праграма па падрыхтоўцы тысячы кандыдатаў навук. На кожнага аспiранта краiна
выдаткоўвае мiльён долараў, палова з
якiх iдзе на аплату навучання за мяжой.
Урад Сiнгапура разлiчвае, што гэтыя людзi будуць адыгрываць важную ролю ў
навуцы i эканомiцы краiны. Такiм чынам
Сiнгапур iнвестуе сродкi ў людзей, якiя
будуць ствараць iнавацыi.
Акрамя таго, для развiцця навукi неабходна сучаснае абсталяванне. Сёння
кошт толькi адной лабараторыi можа
скласцi мiльёны долараў. Але без гэтага
немагчыма стварыць нешта новае. Мы
ўмеем генерыраваць iдэi, але iх трэба
рэалiзаваць, а для гэтага таксама патрэбны сродкi.
— У Паўднёва-Усходняй Азii вучоных прываблiваюць грашыма, а чым
у нас?
— Навука — самы цiкавы занятак у
свеце. З ёй тут можа параўнаць толькi
вандроўку. Ведаеце жарт: «Што такое
навука? Гэта задавальненне ўласнай
цiкаўнасцi за дзяржаўны кошт».
На жаль, сёння прэстыж навукi ў нас,
лічу, не надта высокi. Заробак малодшага навуковага супрацоўнiка зараз каля
1,5 мiльёна рублёў...
— Пакуль мы не паўтарылi вопыт
iншых краiн па iнвеставаннi ў людзей,
якi ўзровень удаецца трымаць нашай
навуцы?
— Нашы вучоныя маюць высокi сусветны рэйтынг. У фiзiцы вядомы наш
акадэмiк Арловiч... Мiжнародная навуковая лабараторыя аптычнай дыягностыкi Фраўнгофера — Сцяпанава пры
Iнстытуце фiзiкi дагэтуль не мае аналагаў. Сучаснае абсталяванне гэтай
лабараторыi дазваляе нам працаваць
з бiялагiчнымi клеткамi, даследаваць

уздзеянне на iх лекавых прэпаратаў.
Мы ствараем новыя дыягнас тычныя
прыборы для машынабудаўнiцтва, сонечных элементаў, медыцыны...
У прамысловасцi нашай краiны сонечная энергiя пакуль не запатрабавана, хоць у нас больш сонечных дзён,
чым у Заходняй Еўропе. Нашы распрацоўкi купляе Германiя...
— Якiмi яшчэ навуковымi кiрункамi
мы можам ганарыцца?
— Бiятэхналогii, хiмiя, лазерная оптыка, iнфарматыка, машынабудаўнiцтва,
раслiназнаўства...
Нам жыццёва неабходна падтрымлi ваць пры ро да знаў чыя i тэх нiч ныя
навукi. У канцы 90-х гадоў ЗША раптам даведалiся, што больш чым удвая
страцiлi сусветны рынак у галiне камп'ютарнай тэхнiкi. Аказалася, што студэнтаў перасталi прываблiваць тэхнiчныя
i прыродазнаўчыя навукi, зменшылася
фiнансаванне ў навуку ў гэтай галiне.
Амерыка адразу стала прымаць захады: накiравала дадаткова $30 млрд на
развiццё гэтых навук, студэнтаў сталi
заахвочваць праз гранты.
Вось i нам важна не згубiць свае
пазiцыi ў машынабудаваннi, сельскай
гаспадарцы, бiялогii, хiмii, прыборабудаваннi...
— За кошт ча го мы тры ма ем
планку?
— За кошт савецкай навуковай школы. На жаль, у 90-х мы згубiлi цэлае пакаленне: нехта з'язджаў за мяжу, нехта
сыходзiў у бiзнэс альбо фiнансы. Моладзь сёння ёсць: у НАН працуе каля
20% маладых вучоных, але ад iх яшчэ
рана чакаць поўнай аддачы. Каб стаць
добрым вучоным, трэба працаваць 7-10
гадоў. Таму, дарэчы, нам сёння цяжка
знайсцi кадры на кiраўнiцкiя пасады —
не да стат ко ва на ву коў цаў ся рэд ня га
пакалення.

— Як складаецца сёння лёс беларускiх вынаходнiцтваў?
— З боку заканадаўства ў нас створаны добрыя ўмовы. У якасцi дэпутата я
асабiста працаваў над 5 законапраектамi ў гэтай сферы: па гандлёвых знаках,
па прававой ахове вынаходнiцтваў, па
iнавацыйнай дзейнасцi, аб аў тарскiм
праве, аб камерцыйнай тайне. Гэта ўсё
адносiцца да iнтэлектуальнай уласнасцi. Лiчу, што заканадаўства мы зрабiлi
не горш за сусветны ўзровень. Яно мае
масу карысных, «прасунутых» нормаў,
з улiкам сучаснага стану навукi.
Вынаходнiцтвы ў нас ёсць. Навуковыя ўстановы ацэньваюць па колькасцi
публiкацый у рэйтынгавых навуковых
часопiсах. Згодна са звесткамi аўтарытэтных агенцтваў, штодня адбываецца
каля 30 навуковых спасылак на беларускiх навукоўцаў. Гэта неблагi паказчык для невялiкай краiны.
Ёсць у нас i патэнты. Некаторыя з iх
выкарыстоўваюцца... Сёння ёсць прапанова стварыць пры Дзяржаўным камiтэце па навуцы i тэхналогiях Дэпартамент па камерцыялiзацыi навуковых
распрацовак i аб'ектаў iнтэлектуальнай
уласнасцi з тым, каб усе яны былi выкарыстаны.
— У чым тут загваздка?
— Неабходна падключыць да навуковых распрацовак малыя i сярэднiя прадпрыемствы, прыватны капiтал. Справа ў
тым, што буйному прадпрыемству складана ўкаранiць iнавацыю, таму i патэнты
там выкарыстоўваюцца марудна. Пад
вынаходнiцтвы трэба ствараць невялiкiя
фiрмы. Напрыклад, Саудаўская Аравiя
прапанавала нашай лабараторыi распрацаваць прыбор для кантролю ракавых захворванняў падчас аперацый,
дакладнасць якога больш высокая, чым
у iснуючых аналагаў. Калi ў мяне будзе
патэнт, я змагу прадаць лiцэнзiю бiзнэ-

соўцу, якi наладзiць вытворчасць такiх
прыбораў, бо ў мяне для арганiзацыi
такой вытворчасцi няма грошай. Аднак
праз некаторы час нехта зробiць прыбор з новымi, яшчэ лепшымi якасцямi.
Невялiкая фiрма без асаблiвых страт
спынiць адну вытворчасць i распачне
iншую. Для буйнога прадпрыемства гэта складана.
Гэта сусветная практыка. Iнавацыi —
тая вобласць, дзе найбольш выгадна
спалучыць iнтарэсы дзяржавы, прыватнiка i вучонага.
Да таго ж трэба дазволiць перадачу
iнтэлектуальнай уласнасцi любому беларускаму грамадзянiну i любой фiрме,
якiя працуюць на тэрыторыi Беларусi,
у выпадку, калi яны не выкарыстоўваюцца ў дзяржаўнай вытворчасцi пэўны
час. Бо не кожны можа выкупiць права
на распрацоўку, аднак выкарыстанне
яе дазволiць вярнуць грошы ў бюджэт
у выглядзе падаткаў. Гэта лепш, чым
пакiнуць патэнт на палiцы.
— Iнавацыйнае прадпрымальнiцтва
здольнае зрабiць краiну багатай, чаму
ў нас гэта пакуль не спрацоўвае?
— У законапраект, якi мы нядаўна разгледзелi i якi цяпер знаходзiцца ў верхняй
палаце, мы заклалi механiзмы стымулявання i прынцыпы дзяржаўна-прыватнага
партнёрства i венчурнага фiнансавання.
Гэта важныя ўмовы для стварэння iнавацыйнага клiмату ў краiне.
Акрамя таго, важна, каб iнавацыйным бiзнэсам займалiся высакакласныя спецыялiсты ў сваёй галiне, лепш
за ўсё — кандыдаты i дактары навук.
Адначасова яны павiнны быць выдатнымi бiзнэсменамi, разбiрацца ў эканомiцы
i фiнансах. Вось тады поспех будзе забяспечаны. Па гэтым шляху iдуць вядучыя ўнiверсiтэты свету.
У нас ёсць прыкла ды iнавацый ных
прад пры ем стваў, ад но з iх — бе ла-

руска-японская фiрма ЛОТIIС ТII, якая
рас працоўвае i выпус кае ла зеры. Яе
ўзначаль вае кан ды дат тэхнiчных навук Уладзi мiр Кона наў, i ў камандзе
там пра цу юць вы дат ныя ву чо ныя i
канструк тары.
— Якiя галоўныя шляхi рэфармавання беларускай навукi вы бачыце?
— Неабходна сiстэма, першы складнiк якой — акадэмiчная i ўнiверсiтэцкая
навука. Другi складнiк — навука галiновая, або фiрменная, iнжынерная, як
у таго ж Конанава. Гэта тое, што нам
трэба аднавiць. Трэцi складнiк — сiстэма
кiравання навукай. Тое, з чаго мы пачалi
размову. Не трэба ўказваць навукоўцам, чым iм займацца, але неабходна
вызначаць важныя для дзяржавы кiрункi
i выдаткоўваць на iх сродкi.
Сiстэма павiнна таксама забяспечваць сувязь памiж распрацоўкамi вучоных i патрэбамi вытворчасцi. Наiўна
думаць, што вучоныя знойдуць час для
таго, каб адсочваць патрэбы вытворчасцi. Неабходна дадатковая структура, якая займалася б камерцыялiзацыяй
вынаходнiцтваў, сачыла за рынкам, за
вытворчасцю i навуковымi навiнкамi,
адным словам — злучала вучонага з
прадпрыемствам.
Неабходна i сiс тэма эканамiчнага
стымулявання навукi i iнавацый. Зрэшты, патрэбна крыху iншая сiстэма кантролю. Кантроль павiнен быць навуковым, з боку грамадскай арганiзацыi
пры кiраўнiцтве дзяржавы, Прэзiдэнце
або ўрадзе.
Не варта чакаць, што навука iмгненна забяспечыць прарыў у эканомiцы.
Навука патрабуе цярпення. Гэта павольны працэс. Да таго ж вельмi важна
берагчы i цанiць таленавiтых людзей —
вучоных, iнжынераў i канструктараў. I
тады будзе вынiк.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

УСТУПНАЯ КАМПАНІЯ —
ЭКЗАМЕН ДЛЯ ЎСІХ

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

—У

СТУПНАЯ кампанія заўсёды мела
вялікі палітычны і сацыяльны рэзананс у нашым грамадстве, паколькі закранае
інтарэсы вельмі многіх людзей: не толькі абітурыентаў і іх бацькоў, але і сваякоў, сяброў,
школьных настаўнікаў... — падкрэсліў Анатоль Рубінаў у сваім выступленні на першым у
гэтым годзе пасяджэнні камісіі, якое адбылося
ўчора ў Камітэце дзяржаўнага кантролю. — І
наша з вамі задача — забяспечыць кантроль
за няўхільным захаваннем дзейнага заканадаўства як пры арганізацыі і правядзенні
ўступных іспытаў, так і пры залічэнні абітурыентаў у навучальныя ўстановы, каб у маладых
людзей, якія робяць першы крок у дарослае
жыццё, не засталося ні ценю сумневу, што
ўсё прайшло празрыста, сумленна і справядліва. Згодна з Канстытуцыяй, усе грамадзяне Беларусі маюць роўныя правы і роўныя
магчымасці для атрымання адукацыі, але як
яны скарыстаюцца сваімі магчымасцямі, вырашаецца ва ўмовах сумленнай канкурэнцыі
падчас прыёмнай кампаніі.
На думку Анатоля Рубінава, укараненне ў
краіне сістэмы цэнтралізаванага тэсціравання (як бы да яе ні ставіліся, бо дасканалага ў
свеце нічога няма), цалкам сябе апраўдала:

дзякуючы ЦТ на працягу некалькіх апошніх
гадоў у Беларусі не было выяўлена ніводнага
факта карупцыі пры паступленні не толькі ў
ВНУ, але і ў сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы.
— Для нашых суседзяў праблема карупцыі на ўваходзе ў ВНУ — праблема з
праблем, а мы гэту праблему, спадзяёмся,
вырашылі, — дадаў старшыня дзяржаўнай
камісіі. — Прычым работа членаў дзяржаўнай камісіі — гэта толькі вяршыня айсберга:
ні прадстаўнікі ўрада, ні работнікі апарата
Адміністрацыі Прэзідэнта не могуць штодня
прысутнічаць у навучальных установах і экзаменацыйных аўдыторыях, таму асноўная
штодзённая нагрузка кладзецца на работнікаў Камітэта дзяржаўнага кантролю. Вось
і сёлета да кантролю за ходам прыёмнай
кампаніі будуць прыцягнуты па краіне больш
як 200 работнікаў КДК. Акрамя таго арганізацыю і каардынацыю ўсёй работы будзе
забяспечваць міжведамасная рабочая група
дзяржаўнай камісіі, створаная на базе Камітэта дзяржаўнага кантролю, у склад якой
увайшлі прадстаўнікі Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Камітэта дзяржаўнага кантролю, Міністэрства адукацыі, Міністэр-

АНАМАЛЬНАЯ ГАРАЧЫНЯ Ў IНДЫI
ЗАГУБIЛА БОЛЬШ ЗА 100 ЧАЛАВЕК
У Iндыi больш за 100 чалавек памерлi з-за моцнай спякоты,
якая стаiць у апошнiя днi, паведамляюць iнфармагенцтвы. Так,
у штаце Заходняя Бенгалiя тэмпература на працягу некалькiх
дзён трымаецца на адзнацы 47 градусаў. Гэта стала прычынай
цэлага шэрагу смерцяў ад цеплавых удараў. Кiраўнiцтва рэгiёна заклiкала мясцовых жыхароў пiць больш вады i старацца не
выходзiць з дому ўдзень. У шэрагу штатаў краiны некаторыя
ўстановы перайшлi на скарочаны рэжым працы. Беспрэцэдэнтная спёка ў Iндыi стаiць з канца мая.

НАВІНЫ

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

ПАДЗЕІ
ФАКТЫ

КАВА ПАЗБАВIЦЬ
АД ПРАВАЛАЎ У ПАМЯЦI
Тры кубкi кавы ў дзень — iдэальная порцыя, якая дазваляе
абаранiцца ад хваробы Альцгеймера, вылiчылi супрацоўнiкi Унiверсiтэта Паўднёвай Фларыды
ў рамках тэсцiравання плазмы
крывi групы добраахвотнiкаў. Яны
даказалi, што асобы з дрэннай памяццю, якiя маюць у крывi высокi
ўзровень кафеiну, да канца даследавання не сутыкалiся з паўнавартаснай дэменцыяй, пiша The Telegraph. У асоб, у якiх развiлася дэменцыя, паказчыкi кафеiну былi панiжаны на 51%.

ГОМЕЛЬСКУЮ ЕПАРХIЮ ЎЗНАЧАЛIЦЬ
ЕПIСКАП ТУРАЎСКI I МАЗЫРСКI СТЭФАН
Гэта рашэнне было прынята на пасяджэннi Святога сiнода Рускай
праваслаўнай царквы пад старшынствам Патрыярха Маскоўскага i
ўсяе Русi Кiрыла. Пра гэта БЕЛТА паведамiлi ў аддзеле iдэалагiчнай
работы Гомельскага гарвыканкама.
Папярэднiкам епiскапа Тураўскага i Мазырскага Стэфана на чале
Гомельскай епархii быў архiепiскап Гомельскi i Жлобiнскi Арыстарх,
якi пайшоў з жыцця ў канцы красавiка 2012 года.

СЕНАСХОВІШЧА ЗНОСІЦЬ НЕ ДАВЯДЗЕЦЦА

ЧАРГОВАЕ МАСАВАЕ ЗАБОЙСТВА
МIРНЫХ ЖЫХАРОЎ АДБЫЛОСЯ Ў СIРЫI
Ка ля 100 ча ла век бы лi за бi ты на пя рэ дад нi ў ра ё не сiрый ска га го ра да Ха ма, па ве дам ля юць iн фар ма генц твы.
Апазi цыя заяўляе, што забой ства здзейсне на армiяй Сiрыi.
Павод ле iх сцвярджэння, спецапе рацыя ўрада вых войскаў
у пасе лi шчы Аль-Кубейр завяр шыла ся сапраўд най разнёй.
Пасля артаб стрэлу вайскоў цы ўвайшлi ў вёс ку i пачалi забiваць яе жыхароў, выка рыс тоў ваючы пры гэтым не толь кi
агня стрэльную, але i халодную зброю. Сярод забi тых каля
20 жанчын i 20 дзяцей. Афiцыйны Дамаск пацвярджае факт
ваен най спецапе рацыi i гiбель прынам сi 9 чала век, аднак
ад каз насць за тое, што ад бы ло ся, ула ды ўскла да юць на
паўстан цаў.

13 чэрвеня ў Беларусі стартуе цэнтралізаванае тэсціраванне.
Сёлета колькасць яго ўдзельнікаў скарацілася на 8,6 тысячы чалавек,
аднак усё роўна канкурэнцыя на ўваходзе ў ВНУ абяцае быць, як заўсёды,
вострай. Як і ў папярэднія гады, назіраць за прыёмнай кампаніяй будзе
Дзяржаўная камісія па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзеннем уступных
іспытаў у вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных установах.
Пра тое, якое значэнне надаецца рабоце дзяржаўнай камісіі, сведчыць той факт,
што склад і паўнамоцтвы членаў дзяржаўнай камісіі зацвярджаюцца штогод
указам кіраўніка нашай дзяржавы. У камісію ўваходзяць чыноўнікі самага
высокага рангу: памочнікі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, намеснікі старшыняў
аблвыканкамаў і Мінгарвыканкама, дэпутаты, адказныя работнікі Адміністрацыі
Прэзідэнта, Савета Міністраў і Камітэта дзяржаўнага кантролю. А ўзначальвае
камісію старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь Анатоль РУБІНАЎ.
ства ўнутраных спраў, а таксама абласныя будзе падступіцца з усімі нашымі рэсурсамі
камісіі, якія ўзначаляць старшыні абласных ўшчыльную да гэтага пытання. Прызнаюся,
што шырокае распаўсюджванне завочнай
камітэтаў дзяржаўнага кантролю.
— Уступная кампанія — гэта свайго роду формы навучання, асабліва ў прыватных
экзамен для органаў дзяржаўнага кантролю ВНУ, таксама выклікае ў нас пытанні. Але,
на прадмет яе арганізацыі і правядзення, акрамя завочнай, ёсць яшчэ і дыстанцыйная
— дадаў старшыня Камітэта дзяржаўнага форма навучання. Будзем глядзець, наколькі
кантролю Аляксандр ЯКАБСОН. — Мэты якасную вышэйшую адукацыю атрымліванам зразумелыя, інструменты вызначаны, юць у нас студэнты завочнай і дыстанцыйнай
таму застаецца толькі падтрымліваць добра формы навучання...
Анатоль Рубінаў нагадаў усім, што ў функадладжаны механізм, не аслабляючы кантроль. Хачу падкрэсліць, што якасць студэнц- цыі дзяржаўнай камісіі ўваходзіць не толькі
кантроль за ходам уступнай кампаніі, але і
аналіз прыёмнай кампаніі, таму кожны год на
Анатоль РУБІНАЎ: стол кіраўніка дзяржавы кладзецца справа«Для нашых суседзяў праблема здача з заўвагамі і прапановамі па ўдасканакарупцыі на ўваходзе ў ВНУ — ленні дзейнага парадку адбору прэтэндэнтаў
на студэнцкі білет.
праблема з праблем, а мы гэту
— Летась усе прапановы дзяржаўнай капраблему, спадзяёмся, вырашылі...» місіі, сфармуляваныя па выніках яе работы, былі ўхвалены кіраўніком дзяржавы. На
падставе выказаных рэкамендацый Мініскага білета мы забяспечылі за кошт якаснага тэрствам адукацыі быў распрацаваны праправядзення прыёмнай кампаніі, а вось пра ект правілаў прыёму ў новай рэдакцыі, які
якасць дыпломаў выпускнікоў ВНУ нам яшчэ прайшоў узгадненне з усімі зацікаўленымі
трэба будзе паклапаціцца. На наш погляд, у міністэрствамі і ведамствамі і ў вызначаным
гэтай сферы існуе шмат праблем, таму трэба парадку быў унесены ва ўрад. Аднак, прыма-

У вёсцы Жасціннае Лагойскага раёна раніцай згарэла сенасховішча.
— Яно хаця і не эксплуатавалася — сёлета падлягала зносу з-за
пагрозы абрушэння па прычыне сваёй лядашчасці — да месца пажару
былі накіраваны шэсць адзінак пажарнай аварыйна-выратавальнай тэхнікі, — паведаміў галоўны спецыяліст цэнтра прапаганды і навучання пры
Мінскім абласным упраўленні МНС Аляксей Рак. — Будынак быў памерам
у плане 8х30 метраў, вышынёй 7 метраў. У ім захоўвалася 5 тон рэшткаў
пазамінулагодняй саломы, якую і знішчыла полымя. Разглядаецца версія
неасцярожнага абыходжання з агнём не ўстаноўленай пакуль асобы.
Сяргей РАСОЛЬКА.

СТРАШНЫ Ў ГНЕВЕ
У Вiцебску ў камунальнай кватэры мужчына загiнуў пасля таго, як
аблiўся бензiнам i падпалiў сябе.
— Iнцыдэнт адбыўся а дзявятай гадзiне вечара ў доме на вулiцы Ленiна,
у двухпакаёвай кватэры, размешчанай на пятым паверсе пяцiпавярховага
жылога дома. У адным пакоi пражываў мужчына з сужыцелькай, а другi
гаспадыня здавала. Напярэдаднi здарэння сужыцелька гаспадара пакоя
вярнулася дадому, памiж iмi адбылася сварка. Мужчына прыгразiў, што
падпалiць сябе, — расказалi ў Вiцебскiм абласным упраўленнi па надзвычайных сiтуацыях. — У парыве гневу ён сапраўды ўзяў канiстру з бензiнам,
вылiў на сябе i падпалiў. У гэты час у iншым пакоi знаходзiлiся навучэнка
музычнага каледжа i студэнтка ўнiверсiтэта, абедзве — першакурснiцы,
якiх выратавалi з дапамогай аўталесак. 49-гадовага гаспадара пакоя пажарныя знайшлi на ложку абпаленым, без прыкмет жыцця.
Аляксандр ПУКШАНСКI.

НЕЙКІ «РТУТНЫ» ДЗЕНЬ АТРЫМАЎСЯ...
Цягам аднаго дня — літаральна за паўтары гадзіны — выратавальнікі
тройчы выязджалі на сітуацыі, звязаныя са знаходжаннем ртуці. Здарэнні
мелі месца ў трох розных месцах. Як паведамілі ў Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях, напачатку стала вядома пра знаходжанне герметычна
закрытай шкляной ёмістасці з 30 грамамі вадкага металу на ўзбочыне
прасёлкавай дарогі ў вёсцы Юшкі Калінкавіцкага раёна. Затым паступіла
паведамленне, што ў лясным масіве паблізу вёскі Чэрні Брэсцкага раёна

АНАТОЛЬ РУБIНАЎ СУСТРЭЎСЯ
З ПАСЛОМ В'ЕТНАМА
Тэрмiн знаходжання ў Беларусi Надзвычайнага i Паўнамоцнага Пасла Сацыялiстычнай Рэспублiкi В'етнам у Рэспублiцы
Беларусь Данг Хыу Чана заканчваецца. Старшыня Савета
Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублкi Беларусь Анатоль
Рубiнаў учора сустрэўся з паслом i абмеркаваў з iм перспектывы развiцця мiждзяржаўных адносiн, мiжпарламенцкага
супрацоўнiцтва i iншыя пытаннi.
«За тыя тры гады, што вы ў нас правялi, вы вельмi шмат зрабiлi
для ўмацавання супрацоўнiцтва памiж нашымi краiнамi, — заявiў
Анатоль Рубiнаў. — Гэта тычыцца i парламенцкага супрацоўнiцтва, i эканамiчных сувязяў. У два разы павялiчыўся таваразварот
памiж дзяржавамi за гэты час. Гэта нядрэнныя вынiкi, але, безумоўна, патэнцыял у нас яшчэ большы». Данг Хыу Чан таксама
пацвердзiў, што супрацоўнiцтва памiж Беларуссю i В'етнамам
пашыраецца. Асобна ён адзначыў тое, як яго прымалi ў нашай
краiне: «Мяне сустракалi з адкрытым сэрцам i цеплынёй».
Дыпламатычныя адносiны з В'етнамам былi ўсталяваны ў 1992
годзе. За 20 гадоў было падпiсана больш за 50 мiжурадавых пагадненняў. У красавiку 2009 года падпiсана Пагадненне аб супрацоўнiцтве памiж Нацыянальнымi сходамi дзвюх краiн. Актыўна iдзе
гандаль з В'етнамам i навукова-тэхнiчнае супрацоўнiцтва.
Уладзiслаў КУЛЕЦКI.

У БЕЛАРУСI ВЫХАДНЫЯ
БУДУЦЬ ЦЁПЛЫЯ I ДАЖДЖЛIВЫЯ
У Беларусi ў блiжэйшыя выхадныя чакаецца цёплае, але
дажджлiвае надвор'е, паведамiла БЕЛТА галоўны сiноптык
Рэспублiканскага гiдраметэацэнтра Людмiла ПАРАШЧУК.
У пачатку чэрвеня ў Беларусi ўстанавiлася анамальна халоднае надвор'е, тэмпература паветра ў некаторыя днi была на 5-8
градусаў нiжэйшая за клiматычную норму. Аднак да канца гэтага
тыдня ў атмасферы намецiлiся пераўтварэннi.
У суботу месцамi ў начныя гадзiны, а днём у многiх раёнах краiны
пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах з навальнiцамi. Тэмпература паветра ўначы будзе плюс 8—15 градусаў, удзень
чакаецца 19—26 градусаў цяпла. У нядзелю у асноўным па паўднёвай палавiне Беларусi прагназуюцца кароткачасовыя дажджы,
месцамi навальнiцы, толькi ў Вiцебскай вобласцi будзе пераважна
без ападкаў. Вецер паўднёва-заходнi, умераны, пры навальнiцах
парывiсты. Тэмпература паветра ў начныя гадзiны будзе плюс
10—17 градусаў, днём — 19—26 градусаў цяпла. У Гомельскай
вобласцi месцамi паветра прагрэецца да 28 градусаў.

«Гарачыя» лініі для абітурыентаў
Рабочая група дзяржаўнай камісіі ў Мінску (017) 327 66 80.
Брэсцкая абласная камісія (0162) 21 00 33, 23 16 90.
Віцебская абласная камісія (0212) 37 33 90, 36 44 95.
Гомельская абласная камісія (0232) 70 16 38, 70 18 00.
Гродзенская абласная камісія (0152) 74 52 72, 77 04 47.
Мінская абласная камісія (017) 284 06 96, 284 07 06.
Магілёўская абласная камісія (0222) 22 11 84, 31 07 75.
«Гарачая» лінія ў Міністэрстве адукацыі (017) 222 43 12.

ючы пад увагу неабходнасць прадастаўлення
абітурыентам часу для адаптацыі да новых
умоў прыёму, прыняцце новай рэдакцыі правіл адклалі на пачатак 2012/2013 навучальнага года. Вырашылі яшчэ раз усё абмеркаваць, паслухаць розныя думкі і патлумачыць
будучым абітурыентам усе нюансы новага
парадку адбору, — падкрэсліў у сваім выступленні Анатоль Рубінаў.
Па словах міністра адукацыі Сяргея
МАСКЕВІЧА, была падрыхтавана таксама
пастанова міністэрства аб вядзенні ў ВНУ
пры правядзенні ўступных іспытаў па прадмеце «Творчасць» абавязковага відэазапісу
і гуказапісу. Гэта рабілася для максімальна
аб'ектыўнага разгляду апеляцый ад абітурыентаў, нязгодных з выстаўленай ім адзнакай пры здачы вакалу, танца, акцёрскага
майстэрства і гэтак далей. Аднак паколькі
прыняцце новай рэдакцыі правіл было адкладзена, то і пастанова Міністэрства адукацыі
не змагла прайсці юрыдычную экспертызу.
Сяргей Маскевіч праінфармаваў членаў
дзяржаўнай камісіі, што сёлета, згодна з
загадам Міністэрства адукацыі, кіраўнікам
устаноў адукацыі, вызначаных пунктамі правядзення ЦТ, было даручана забяспечыць
правядзенне ЦТ толькі ў аўдыторыях, абсталяваных гадзіннікамі і мэбляй, якая дазваляла б размясціць абітурыентаў не больш
чым па 4 чалавекі за сталом (пры наяўнасці
праходаў з абодвух бакоў) ці па 2 чалавекі за
сталом (пры праходзе толькі з аднаго боку)
і ўкамплектаваць пункты правядзення ЦТ
неабходнымі медыкаментамі.
У мэтах павышэння якасці тэставых заданняў, якія выкарыстоўваюцца пры правядзенні ўступных іспытаў, у тым ліку для мінімізацыі верагоднасці ўгадвання правільных
адказаў, была праведзена таксама работа
па змяненні спецыфікацыі тэстаў 2012 года.

знойдзены дзве герметычныя закрытыя шкляныя ёмістасці з ртуццю, але
ўжо вагой 5 кілаграмаў. І літаральна адначасова выратавальнікі былі вымушаны выязджаць у вёску Сямашкі Лідскага раёна. Тут каля жылога дома
выявілі разлітую ртуць. На месцы работнікі МНС сабралі 150 грамаў вадкага
металу, правялі дэмеркурызацыйныя работы. Ва ўсіх трох выпадках абышлося без пацярпелых. Уся знойдзеная ртуць будзе ўтылізавана.
Сяргей РАСОЛЬКА.

У ВЫНIКУ МАСАВАЙ БОЙКI Ў СТОЛIНСКIМ
РАЁНЕ АДЗIН ЧАЛАВЕК ЗАБIТЫ, АДЗIН ПАВЕСIЎСЯ
Крывавая бойка адбылася ў Столiнскiм раёне Брэсцкай вобласцi,
паведамiлi БЕЛТА ў Следчым камiтэце Беларусi.
Ноччу каля Дома культуры ў вёсцы Аздамiчы адбылася масавая бойка.
Маладыя людзi з Бярозаўскага раёна, якiя прыехалi нiбыта па камерцыйных справах, пасварылiся з мясцовымi. Завязалася бойка з удзелам каля
10 чалавек, затым яна перайшла ў панажоўшчыну. 20-гадовы жыхар
Аздамiчаў памёр у бальнiцы, двое яго аднавяскоўцаў шпiталiзаваны.
Яшчэ траiх урачы адпусцiлi дадому: ва ўсiх парэзы, але iх здароўю нiчога
не пагражае. Адзiн з удзельнiкаў бойкi, 24-гадовы хлопец з Бярозаўскага
раёна, паехаў у Гомельскую вобласць, у горад Тураў. Пасля яго знайшлi
павешаным. Яшчэ адзiн «баец» таксама знаходзiцца ў рэанiмацыi. Заведзена крымiнальная справа па п.13 ч.2 арт.139 (забойства з хулiганскiх
меркаванняў) КК Беларусi. Праводзiцца расследаванне.

«ХІТ» КРАДЗЯЖОЎ —
ІНСТРУМЕНТЫ І МАТЭРЫЯЛЫ
Ці то грамадзяне актывізаваліся з правядзеннем рамонтаў, ці то зламыснікам усё адно, што браць з чужога, абы прыхапіць, але ўсё часцей у
зводках фігуруюць крадзяжы найперш будаўнічых інструментаў і матэрыялаў. У сталічнай вобласці пацярпелыя толькі за адзін дзень з гэтай нагоды
звярталіся да праваахоўнікаў неаднойчы. З гаспадарчай пабудовы ААТ
«ПМК-32» у Маладзечне такім чынам да невядомага «сышла» бензапіла
коштам больш за 2,8 мільёна рублёў. З новабудоўлі ў гэтым жа горадзе
скралі 190 метраў электрычнага кабелю. Жыхар Узды свободна зайшоў у
пад'езд дома, што будуецца, каб выйсці адтуль з... 1,4 «куба» пенапласту
коштам больш за 1,5 мільёна. Апошні належаў мясцоваму ПМК. У вёсцы
Дзегцяроўка Мінскага раёна невядомы «абчысціў» легкавік мясцовага
жыхара: скраў інструмент на суму больш за 6,2 мільёна рублёў. У вёсцы
Пціч такім жа чынам абышліся з дачным домам мінчаніна: скралі адтуль
чатыры аўтамабільныя колы, шрубавёрт, дзве абразныя машынкі, электрагэблік, перфаратар, 100 «квадратаў» ламінату і іншую маёмасць на
суму больш за 22,1 мільёна рублёў. У мінчаніна, што будуе дом у вёсцы
Бараўляны, падобнага інструмента скралі на 20,1 мільёна. Як паведамілі
ў аддзяленні інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС Мінаблвыканкама, па
названых выпадках заведзены крымінальныя справы.
Сяргей РАСОЛЬКА.

У прыватнасці, па шэрагу прадметаў была
павялічана колькасць дыстрактараў у заданнях з выбарам адказаў з кола прапанаваных.
Павялічылася таксама і колькасць заданняў
з кароткім адказам і зменшана колькасць
заданняў з выбарам адказаў з кола прапанаваных варыянтаў.
— З улікам шматлікіх зваротаў ад кіраўнікоў ВНУ і ССНУ, органаў дзяржкіравання, якія маюць у падпарадкаванні ўстановы
адукацыі, а таксама абітурыентаў, просім
дзяржаўную камісію разгледзець пытанне
аб прадастаўленні ўжо ў гэтым годзе дадатковай магчымасці асобам беларускай нацыянальнасці, якія пастаянна пражываюць на
тэрыторыі замежных дзяржаў, грамадзянам
Расійскай Федэрацыі, Рэспублікі Казахстан,
Кыргызскай рэспублікі, Рэспублікі Таджыкістан паступаць у беларускія ВНУ і ССНУ на
платную форму навучання на ўмовах, прадугледжаных для іншаземцаў — гэта значыць,
па выніках гутаркі. У большасці расійскіх ВНУ
і ССНУ прыём беларусаў для навучання на
платнай аснове ажыццяўляецца па выніках
гутаркі, пры гэтым тэрміны падачы дакументаў фактычна не абмежаваны (навучанне
распачынаецца па меры камплек тавання
груп). Станоўчае рашэнне гэтага пытання
дазволіла б беларускім ВНУ і ССНУ эфектыўна рэалізоўваць палітыку нарошчвання
экспарту паслуг, — дадаў Сяргей Маскевіч
і нагадаў, што такая норма была ў праекце
новых правіл прыёму.
Анатоль Рубінаў і Аляксандр Якабсон паабяцалі вывучыць гэта пытанне і прыняць мудрае рашэнне, якое б не пацягнула за сабой
дэвальвацыю беларускіх дыпломаў. Маўляў,
нельга дапусціць, каб дыпломы беларускіх
ВНУ проста купляліся за грошы — за дыпломам павінна стаяць найперш якасная падрыхтоўка спецыяліста. Гэта прынцыпова...
Надзея НІКАЛАЕВА.

Калектыў рэдакцыi газеты «Звязда» выказвае
шчырыя спачуваннi сваёй супрацоўнiцы Базылевай Валянцiне Адамаўне ў сувязi з напаткаўшым
яе вялiкiм горам — смерцю МАЦI.

АБЗАЦ
 Больш за 37 тыс. працоўных месцаў гатовы прадаставiць цяпер членам студэнцкiх атрадаў прадпрыемствы
i арганiзацыi Беларусi.
У мэтах прафiлактыкi вострых кiшэчных iнфекцый дзяржаўны санiтарны нагляд Беларусi забаранiў выкарыстоўваць пры правядзеннi ўрачыстасцяў
у гандлёвых аб'ектах грамадскага харчавання прадукты, прыгатаваныя ў хатнiх умовах. Забараняецца таксама гатаваць стравы з такiх прадуктаў. Гэта
прадугледжана ў Пастанове галоўнага санiтарнага
ўрача краiны «Аб узмацненнi захадаў па прафiлактыцы вострых кiшэчных iнфекцый». З пачатку года
ў Беларусi былi зафiксаваны 2 успышкi ВКI, апошняя — у канцы мая ў Гродне. Там на працягу трох
сутак пры наведваннi адной кавярнi захварэлi на
сальманэлёз 11 чалавек. Носьбiтамi сальманэл былi
тры кухары, афiцыянт i кухонная рабочая.
 Учора ранiцай на тэрыторыi Бярозаўскай ГРЭС
адбыўся пажар. З-за парушэння цэльнасцi трансфарматара разлiлося i загарэлася масла на плошчы 50 кв.м.
Праз 20 хвiлiн пажар быў цалкам лiквiдаваны. Нiхто
не пацярпеў. На працы падстанцыi загаранне нiяк не
адбiлася.

ПОЎНЫ АБЗАЦ
 У Казахстане ў адной са школ горада Рыдар у
выпускнiка адабралi шпаргалку, даўжыня якой складала 11 метраў. На папяровай стужцы было напiсана
каля 25 тыс. адказаў па трох прадметах, якiя ўваходзяць у Адзiнае нацыянальнае тэсцiраванне (АНТ).
Такую шпаргалку школьнiк вырабiў шляхам склейвання палосак паперы. Шпаргалка была непрыкметна
прынесена ў клас, аднак скарыстацца ёй выпускнiк не
паспеў. Падчас тэсцiравання супрацоўнiкi назiральнай
камiсii адабралi ў яго стужку. Гэты iнцыдэнт засмуцiў
кiраўнiка аддзела адукацыi горада, якi адзначыў, што
дзiця ўсё ж рыхтавалася: «Гэта ж таксама праца».
Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

