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Як па ве да мі ла прэс-сак-

ра тар Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя Юлія БА РА ДУН, 

для за бес пя чэн ня бес пе ра-

пын на га ме ды цын ска га на-

зі ран ня за сту дэн та мі з КНР, 

якія пра цяг ва юць на ву чан не 

ў бе ла рус кіх уні вер сі тэ тах, 

на ла джа на іх азда раў лен не 

ў САК «Бры ган ці на» БДУ і 

Мін скім аб лас ным цэнт ры 

ме ды цын скай рэ абі лі та цыі 

«За гор'е».

— Раз мо ва ідзе пра да-

дат ко выя ме ры для сту дэн-

таў, якія не бы лі ў кан так це з 

хво ры мі і не на вед ва лі эпі дэ-

міч на-не спры яль ныя ра ё ны, 

а так са ма для тых, да ка го 

прымяняліся ме ры ка ран ці ну 

ў КНР. На сён ня ўсе 174 сту-

дэн ты, якія пры бы лі, зна хо-

дзяц ца пад ме ды цын скім 

на зі ран нем, — удак лад ні ла 

Юлія Ба ра дун.

За раз у азда раў лен чым 

комп лек се «За гор'е» за вяр-

ша ец ца пад рых тоў чая ра бо-

та да пры ёму сту дэн таў. Усе 

су пра цоў ні кі, якія бу дуць тут 

пра ца ваць, прай шлі да дат-

ко вую пад рых тоў ку. Для 

сту дэн таў бу дзе ар га ні за-

ва на ін ды ві ду аль ная фор ма 

на ву чан ня. Та кія ж ме ры эпі-

дэ міч най бяс пе кі ўве дзе ны 

ва ўсіх аб лас цях кра і ны, дзе 

ву чац ца сту дэн ты з КНР.

— Бе ла рус кім гра ма дзя-

нам на гэ ты пе ры яд пра па-

ну юц ца па слу гі двух ін шых 

рэ абі лі та цый ных цэнт раў — 

у вёс ках Ак са каў шчы на і 

Ато лі на, — ад зна чы ла Юлія 

Ба ра дун.

Ін фар ма цыю пра ўсіх 

асоб, якія пры бы ва юць з 

КНР, спе цы я ліс ты Мі ніс-

тэр ства ахо вы зда роўя 

атрым лі ва юць ад дзяр жаў-

ных па гра ніч на га і мыт на-

га ка мі тэ таў, Мі ніс тэр ства 

транс пар ту і ка му ні ка цый, 

пра вод зяц ца іх ла ба ра тор-

нае аб сле да ван не і апе ра-

тыў ная да стаў ка ў азда раў-

лен чыя цэнт ры. За пе ры яд 

з 28 сту дзе ня да 14 лю та-

га са ні тар на-ка ран цін ным 

кант ро лем бы ло ахоп ле на 

больш за 300 ты сяч ча ла-

век, якія пе ра сек лі мя жу 

Бе ла ру сі.

У ця пе раш ні час у Бе ла ру сі 

не за рэ гіст ра ва на вы пад-

 каў за хвор ван ня ін фек цы яй, 

вы клі ка най ка ра на ві ру сам 

СОVІD-19. Ад нак з 30 сту-

дзе ня ў рэ жым па вы ша най 

га тоў нас ці пе ра ве дзе на 

ра бо та ўсёй са ні тар на-эпі-

дэ мі я ла гіч най служ бы, хут-

кай ме ды цын скай да па мо гі, 

ам бу ла тор на-па лі клі ніч ных 

і баль ніч ных ар га ні за цый 

ахо вы зда роўя. Яны га то вы 

да пры ёму па цы ен таў з па-

да зрэн нем на ка ра на ві рус і 

пра вя дзен ня ме ды цын ска-

га на зі ран ня за кан такт ны мі 

асо ба мі.

Ды яг нас тыч ная ла ба ра-

то рыя РНПЦ эпі дэ мі я ло гіі 

і мік ра бія ло гіі, якая пра во-

дзіць да сле да ван ні і тэс ты, 

пра цуе ў круг ла су тач ным 

рэ жы ме. Да сле да ва ны ма-

тэ ры ял амаль ты ся чы ча ла-

век. Ва ўсіх вы пад ках вы нік 

пра вер кі на ка ра на ві рус ную 

ін фек цыю ад моў ны.

Па вод ле звес так, якія 

пры во дзіць На цы я наль ная 

ка мі сія па ахо ве зда роўя 

Кі тая, ад ка ра на ві рус най 

ін фек цыі ў кра і не за гі ну ла 

1380 ча ла век. За ра зі лі ся ёй 

больш за 63,8 ты ся чы, з якіх 

больш за 10 ты сяч ча ла век 

зна хо дзіц ца ў цяж кім ста не. 

Вы зда ра ве лі 6723 ча ла ве-

кі. Агуль ная коль касць тых, 

хто за хва рэў ва ўсім све це, 

скла дае 64 434 ча ла ве кі.

У Су свет най ар га ні за цыі 

ахо вы зда роўя не вы клю-

ча юць, што, ка лі не спы ніць 

эпі дэ мію, за ра зіц ца мо жа 2/3 

на сель ніц тва Зям лі. Пра гэ-

та за явіў са вет нік Су свет най 

ар га ні за цыі ахо вы зда роўя 

ві ру со лаг Ай ра Лан джы ні. 

Экс перт зы хо дзіць са звес-

так, што кож ны за ра жа ны 

ві ру сам пе рад ае яго двум-

тром ча ла ве кам. У Кі таі 

коль касць но вых вы пад каў 

што дзень мо жа скла даць 

50 ты сяч. За ма ру дзіць рас-

паў сюдж ван не за хвор ван ня 

мо жа толь кі ка ран цін.

Але на КРА ВЕЦ.

На слы ху Яшчэ адзін азда раў лен чы цэнтр
Пад рых та ва лі для кі тай скіх сту дэн таў

І ГРО ШЫ — ВЯР НУЛІ!

Кад ры

СЯ РОД ДАК ТА РОЎ НА ВУК 
ЖАН ЧЫ НЫ Ў МЕН ШАС ЦІ

У 2019 го дзе Вы шэй шая атэс та цый ная ка мі сія пры су-

дзі ла на ву ко вую сту пень 397 са іс каль ні кам: сту пень 

док та ра на вук атры ма лі 39 ча ла век, а кан ды да та 

на вук — 358. Ву чо нае зван не пра фе са ра пры свое на 

38 са іс каль ні кам, да цэн та — 351.

Як рас ка заў жур на ліс там стар шы ня ВАК Аляк сандр 

ГУ ЧОК, па коль кас ці пры су джа ных ву чо ных сту пе няў 

пе ра ва жае ме ды цы на. Ле тась гэ та бы ло 77 аба ро не ных 

ды сер та цый (або 19,4 пра цэн та ад агуль най коль кас ці). 

У тэх ніч ных на ву ках бы ла аба ро не на 61 ра бо та, у фі зі ка-

ма тэ ма тыч ных — 44, фі ла ла гіч ных — 33 ра бо ты, эка на-

міч ных — 32.

Так са ма на ву ко выя сту пе ні бы лі пры су джа ны 44 за меж-

ным гра ма дзя нам з 10 кра ін: Кі тая, В'ет на ма, Лі віі, Іра ка, Іра-

на, Ка зах ста на, Ра сіі, Ні ге рыі, Укра і ны і Ту ні са. Най боль шая 

коль касць за меж ні каў, якія аба ра ня лі ся ў Бе ла ру сі, бы лі 

гра ма дзя на мі КНР (15 ча ла век). І сем гра ма дзян Бе ла ру сі 

аба ра ні лі свае на ву ко выя ра бо ты за мя жой (тры док тар скія 

і ча ты ры кан ды дац кія).

Уво гу ле коль касць пры су джа ных па вы ні ках 2019 го да 

ву чо ных сту пе няў док та ра і кан ды да та на вук змен шы ла ся 

ў кра і не на 26,4 пра цэн та ў па раў на нні з 2018 го дам.

Ся рэд ні ўзрост са іс каль ні каў ву чо най сту пе ні кан ды да та 

на вук на блі жа ец ца ця пер да 36 га доў, док та ра на вук — да 

51 го да. Ся род дак та роў на вук 463 ула даль ні кі гэ тай сту-

пе ні ма юць уз рост ад 65 да 69 га доў і 535 ча ла век — ад 

70 да 74 га доў. Жан чын ся род дак та роў на вук толь кі 560, 

муж чын — дзве ты ся чы. А ся род кан ды да таў на вук (уся го 

іх на ліч ва ец ца 14 340) пры клад на 7,5 ты ся чы муж чын і 7 

ты сяч жан чын.

— Пра цэнт зні жэн ня коль кас ці аба ро не ных на ву ко вых 

ра бот да ты чыц ца га лоў ным чы нам кан ды дац кіх ды сер та-

цый, — па тлу ма чы ла га лоў ны ву чо ны сак ра тар Вы шэй-

шай атэс та цый най ка мі сіі Воль га ДУ БА НЕ ВІЧ. — Мы 

ана лі за ва лі ды на мі ку пры су джэн ня ву чо ных сту пе няў, па-

чы на ю чы з 2008 го да, і звяр ну лі ўва гу на тое, што коль касць 

аба ро не ных док тар скіх ды сер та цый іс тот на не змян ша ец-

ца: яна ва га ец ца ад 40 да 50 ра бот у год. А вось зні жэн не 

коль кас ці аба ро не ных кан ды дац кіх мы праг на за ва лі, та му 

што на гэ та ёсць аб' ек тыў ныя пры чы ны. Пра цэс атэс та цыі 

шчыль на звя за ны з пра цэ сам пад рых тоў кі на ву ко вых кад-

раў. І ка лі па гля дзець ста тыс ты ку па коль кас ці пры ня тых у 

ас пі ран ту ру і коль кас ці вы пу шча ных з яе, то мы ба чым там 

раз рыў, які па вя ліч ва ец ца. Па каз чык аба ро ны кан ды дац-

кіх ды сер та цый у год за кан чэн ня ас пі ран ту ры за ста ец ца 

не вы со кі (ён ва га ец ца ад 5 да 9 пра цэн таў).

Ка лі сён ня ся рэд ні ўзрост са ікаль ні ка кан ды дац кай сту-

пе ні на блі жа ец ца да 36 га доў, то мож на спраг на за ваць, што 

па са мым ап ты міс тыч ным сцэ на рыі на ву ко вец вый дзе на 

аба ро ну док тар скай ра бо ты ця гам блі жэй шых 10-15 га доў, 

та му ўзрос та вая струк ту ра дак та роў на вук па-ра ней ша му 

бу дзе па су ну та блі жэй да пен сій на га ўзрос ту.

Аляк сандр Гу чок пра ін фар ма ваў, што ў 2019 го дзе ВАК 

не за цвер дзіў 47 ды сер та цый (у 2018 го дзе — 29).

З 47 ды сер та цый 14 ра бот (6 док тар скіх і 8 кан ды дац кіх) 

бы лі ад хі ле ны Прэ зі ды у мам ВАК. 33 ды сер та цыі (6 док тар-

скіх і 27 кан ды дац кіх) бы лі зня ты са іс каль ні камі з раз гля ду 

ў ВАК для да пра цоў кі.

Па пя ці док тар скіх і трох кан ды дац кіх Прэ зі ды у мам ВАК 

ства ра лі ся ка мі сіі для ўста наў лен ня фак таў не ка рэкт ных 

за па зы чан няў і пад ло гу ма тэ ры я лаў, уклю ча ных у ды сер та-

цыі. Па прад стаў лен ні зга да ных ка мі сій Прэ зі ды ум ВАК зняў 

дзве док тар скія і дзве кан ды дац кія ды сер та цыі з пра вам іх 

аба ро ны не ра ней, чым праз пяць га доў.

Ды сер та цыі ад хі ля лі ся ў су вя зі з ад сут нас цю на ву ко вай 

на віз ны прад стаў ле ных вы ні каў, а так са ма спа сы лак на 

аў та ра і кры ні цу пры вы ка ры стан ні ма тэ ры я лаў і вы ні каў, 

якія на ле жаць ін шым да след чы кам.

На ад моў ныя ра шэн ні, пры ня тыя Прэ зі ды у мам ВАК і 

са ве та мі па аба ро не ды сер та цый, бы лі па да дзе ны 12 апе-

ля цый. За да во ле на з іх толь кі ад на па док тар скай ды сер-

та цыі. У 2018 го дзе та кіх апе ля цый бы ло па да дзе на пяць, 

а за да во ле на з іх ад на.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Лей ба рыс ты за па тра ба ва лі рас сле да ваць 
ад па чы нак бры тан ска га прэм' е ра на Ка ры бах

Лей ба рысц кая пар тыя Вя-

лі ка бры та ніі за па тра ба ва ла 

па чаць афі цый нае рас сле-

да ван не ў су вя зі з сі ту а цы яй 

ва кол ад па чын ку прэм' е ра 

кра і ны Бо ры са Джон са на на 

Ка рыб скіх аст ра вах кош там 15 ты сяч фун таў стэр лін гаў, 

па ве дам ля юць бры тан скія СМІ. Та кая за ява з'я ві ла ся пас-

ля та го, як спон сар Кан сер ва тыў най пар тыі, міль яр дэр 

Дэ від Рос і сам прэм' ер ра зы шлі ся ў мер ка ван ні па пы тан ні 

аб тым, хто ме на ві та апла ціў гэ ты ва яж. Сам прэм' ер ра-

ней у дэк ла ра цыі ў рэ ест ры ад зна чыў, што Рос да зво ліў 

яму і яго парт нёр цы Кэ ры Сай мандс ска рыс тац ца ві лай на 

вост ра ве Мюс цік. Ад нак, па да дзе ных вы дан ня Dаіlу Mаіl, 

на са мрэч Рос не з'яў ля ец ца ўла даль ні кам гэ тай ві лы і не 

пла ціў за ад па чы нак Джон са на. 

Тэм пе ра ту ра ў Ан тарк ты дзе ўпер шы ню 
пад ня ла ся вы шэй за плюс 20 °С

Бра зіль скія ме тэа ро ла гі па ве да мі лі, што на вост ра ве 

Сі мор ка ля паў ноч на га ўскрай ку Ан тарк ты ды тэм пе ра ту-

ра па вет ра да сяг ну ла 20,75 гра ду са Цэль сія. Та кі вы со кі 

па каз чык ад зна ча ны ўпер шы ню ў гіс то рыі. Рэ корд, які 

тры маў ся амаль 40 га доў, па бі ты. У сту дзе ні 1982-га го-

да тэр мо метр па ка заў плюс 19,8 гра ду са. «Гэ та сіг нал аб 

тым, што ў гэ тым ра ё не ад бы ва ец ца неш та не звы чай-

нае», — за явіў бра зіль скі ме тэа ро лаг Кар лас Шэ фер. На 

кан ты нен це Ан тарк ты да на мі ну лым тыд ні так са ма ад-

зна ча на рэ корд на вы со кая тэм пе ра ту ра — яна пад ня ла ся 

да плюс 18,3 гра ду са. Мяр ку ец ца, што ліч бы гэ та га го да 

па він ны быць яшчэ па цвер джа ны сі ноп ты ка мі з Су свет-

най ме тэа ра ла гіч най ар га ні за цыі. Але і ця пер экс пер ты, 

зы хо дзя чы з на зі ран няў, сцвяр джа юць, што ў па раў на нні 

з да ін дуст ры яль най эпо хай, тэм пе ра ту ры ў Ан тарк ты цы 

па вы сі лі ся на тры гра ду сы. Яны да да юць, што гэ ты фе-

но мен — след ства зме ны клі ма ту і пад крэс лі ва юць, што 

бя гу чая сі ту а цыя да лё кая ад нар маль най.

Бэнк сі па да рыў род на му го ра ду ва лян цін ку
У Брыс та лі на пя рэ дад ні 14 лю та га на тар цы бу дын ка 

ў ра ё не Бар тан-Хіл з'я ві ла ся но вая пра ца Бэнк сі. Мас так 

апуб лі ка ваў яе фа та гра фію ў сва ім ін стаг ра ме. Ён та кім 

чы нам па цвяр джае аў тар ства не ка то рых са сва іх тво раў.

На ва лян цін цы дзяў чын ка стра ляе з ра гат кі, трап ляе ў неш та 

і яно вы бу хае бу ке там чыр во ных кве так. Жы ха ры Бар тан-

Хі ла ўба чы лі гэ тую пра цу ра ні цай 13 лю та га. Увесь дзень 

сю ды сця ка лі ся на тоў пы ці каў ных, і гас па да ры ква тэр гэтага 

до ма ўжо за не па ко і лі ся, якім чы нам аба ра ніць дадзены твор 

мас тац тва, пі ша Guаrdіаn. Лі чыц ца, што Бэнк сі на ра дзіў ся ў 

Брыс та лі ў 1974 го дзе. Ён з 1990-х га доў зай ма ец ца гра фі ці 

і да гэ та га ча су за хоў вае ана нім насць.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

На пры ём па аса біс тых пы тан нях 

кі раў ні ка Ка мі тэ та дзярж кант ро-

лю Ле а ні да Ан фі ма ва, да яко га 

звяр ну ла ся ма ці пя ця рых дзя цей. 

Жы хар ка Ві цеб ска рас ка за ла пра 

ад сут насць ка му ні ка цый, не аб-

ход ных для пад клю чэн ня да ка-

тэ джа, што будуе сям'я.

Як па ве да мі ла «Звяз дзе» Ак са на 

РУД НІЦ КАЯ, кі раў нік упраў лен ня 

экс перт на-пра ва вой ра бо ты і зва-

ро таў гра ма дзян Ка мі тэ та дзяр жаў-

на га кант ро лю Ві цеб скай воб лас ці, 

вяс ной мі ну ла га го да Але на Сяр ге еў на 

Курс прый шла на пры ём гра ма дзян і 

па ка за ла пе ра піс ку з роз ны мі ін стан-

цы я мі. Агу чы ла праб ле му ад сут нас ці 

пад вод кі інжынерных камунікацый да 

ін ды ві ду аль на га жыл ля.

Між ін шым, мяс цо вая ўла да аба вя-

за на ў вы пад ку бу даў ніц тва ін ды ві ду-

аль на га жыл ля па кла па ціц ца, каб усе 

вы го ды цы ві лі за цыі бы лі пад ве дзе ны 

да тэ ры то рыі пла на ва най за бу до вы.

Учас так зям лі пад дзе вяць со так, 

да рэ чы, за яў ні кі ку пі лі на аў кцы ё не 

пры бліз на за 10 ты сяч до ла раў у эк ві-

ва лен це, на ўскра і не го ра да ў мік ра-

ра ё не Тар ны.

Да гэ та га шмат дзет ная сям'я атры-

ма ла бяс плат на, згод на з за ка на даў-

ствам, «сот кі» ў Арэ ха ве — бы лой 

вёс цы, дзе ця пер вя дуць ін ды ві ду аль-

нае бу даў ніц тва га ра джа не. Але хут-

ка вы свет лі ла ся, што мес ца ня ўда лае, 

бо зям ля за ба ло ча ная. Ін шы ўчас так, 

згод на з за ка на даў ствам, атры маць 

бяс плат на ўжо нель га, бо та кая маг чы-

масць га ран та ва на толь кі адзін раз.

Ле а нід Ан фі маў да ру чыў узяць зва-

рот жан чы ны на асаб лі вы кант роль. 

Па ло гі цы ж, дзяр жа ва га ран туе прэ-

фе рэн цыі і асаб лі вае стаў лен не да 

шмат дзет ных. Не ад ной чы на гад ваў 

пра гэ та і кі раў нік дзяр жа вы, і ін шыя 

ад каз ныя асо бы. А ў кан крэт ным вы-

пад ку што? І з зям лёй на па чат ку не 

па шан ца ва ла, і вя лі кія гро шы па тра-

ча ны на на быц цё но ва га ўчаст ка. Дык 

яшчэ і ка му ні ка цый ня ма.

З па да чы Ка мі тэ та дзярж кант ро лю 

кі раў ніц тва Ві цеб ска га гар вы кан ка ма 

звяр ну ла ся да Прэ зі дэн та.

— Ха дай ні ча лі аб тым, каб з га-

рад ско га бюд жэ ту мож на бы ло вяр-

нуць гро шы, па тра ча ныя на на быц-

цё зя мель на га ўчаст ка на аў кцы ё не. 

І кі раў нік дзяр жа вы, які мае пра ва ў 

не ка то рых вы пад ках пры маць та кія 

ра шэн ні (гэ та пра ду гле джа на Ука зам 

№ 667, які ў на ро дзе на зы ва юць «зя-

мель ным»), рас па ра дзіў ся, каб сям'і 

вяр ну лі гро шы, — пра цяг вае Ак са на 

Руд ніц кая.

Як рас ка за ла аў та ру гэ тых рад-

коў Але на Курс, па куль сям'я жы ве 

ў мік ра ра ё не Мед цэнтр у двух па ка ё-

 вай ква тэ ры. Ста рэй шай да чцэ Уль я-

 не шэсць га доў, Іва ну — пяць, Да ні-

лу — чатыры, Кі ры лу — два, Са фіі —

адзін год.

У кан цы го да да до ма, які бу ду ец ца, 

пад вя лі і газ, і элект рыч насць, і ва ду.

— Ка неш не, я не спа дзя ва ла ся, 

што так ад рэ агу юць на мой зва рот. 

Аса біс та хо чац ца па дзя ка ваць Ле а ні ду 

Ан фі ма ву і ця пер ужо бы ло му кі раў ні-

ку Ка мі тэ та дзярж кант ро лю Ві цеб скай 

воб лас ці Ва дзі му За ран кі ну, ня даў на 

пры зна ча на му мэ рам Ві цеб ска, — ска-

за ла жан чы на.

Між ін шым, пра вяр тан не гро шай 

спа чат ку і раз мо вы не бы ло. Атры маў-

ся «звы чай ны цуд». Сям'я Курс ця пер 

у кур се, што пад трым ка мна га дзет-

ных — на са мрэч адзін з най важ ней-

шых пры яры тэ таў у са цы яль най па лі-

ты цы дзяр жа вы.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Блі жэй да лю дзей

Для кі тай скіх сту дэн таў, якія вяр та юц ца ў Мінск, рых-

ту юць яшчэ адзін азда раў лен чы комп лекс — «За-

гор'е». Ты дзень та му іх па ча лі раз мя шчаць у САК 

«Бры ган ці на» Бел дзярж уні вер сі тэ та. На сён ня ў Мінск 

пры бы лі 174 сту дэн ты. Як па ве дам ля ла ся ра ней, па 

звест ках Мі ніс тэр ства аду ка цыі, на ка ні ку лы ў Кі-

тай па еха ла 920 сту дэн таў, якія ву чац ца ў бе ла рус кіх 

на ву чаль ных уста но вах. Боль шая іх част ка (у нас 

атрым лі вае аду ка цыю ка ля чатырох ты сяч сту дэн таў 

з КНР) у су вя зі з ус пыш кай ка ра на ві ру са ў Кі тай не 

вы яз джа ла і не па кі да ла тэ ры то рыі Бе ла ру сі.


