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Туск: Бу ду чы ня Еў ро пы 
вель мі не прад ка заль ная

Стар шы ня Еў ра пей ска га са ве та До нальд Туск лі чыць, што 
«за явы но вай аме ры кан скай ад мі ніст ра цыі» ро бяць бу ду-
чы ню Еў ро пы «вель мі не прад ка заль най».

Упэў не насць у гэ тым па лі тык вы ка заў у па слан ні, ад ра са ва ным 
27 кі раў ні кам дзяр жаў і ўра даў кра ін Еў ра са ю за на пя рэ дад ні са-
мі ту ЕС, за пла на ва на га на 3 лю та га ў ста лі цы Маль ты — Ва ле це. 
Да ку мент раз ме шча ны на сай це Еў ра са ве та.

Дзе ян ні ад мі ніст ра цыі но ва га прэ зі дэн та ЗША До наль да Трам па 
на зва ны ў лі ку асноў ных па гроз Еў ро пе — ра зам з «на по рыс тым 
Кі та ем», «агрэ сіў най па лі ты кай Ра сіі ў ад но сі нах да яе су се дзяў», 
«вай ной, тэ ро рам і анар хі яй на Бліз кім Ус хо дзе і ў Аф ры цы» і рос-
там уплы ву ра ды каль на га іс ла му. На дум ку стар шы ні Еў ра са ве та, 
ва ўмо вах уз мац нен ня шмат па ляр нас ці ў све це ан ты еў ра пей скія 
тэн дэн цыі і на строі еў рас кеп ты каў усё больш ад чу валь ныя.

Пан Гі Мун не бу дзе ба ла та вац ца 
на па са ду прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Ка рэя

Бы лы Ге не раль ны сак ра тар ААН 
Пан Гі Мун аб' явіў, што не мае 
на ме ру ба ла та вац ца на па са ду 
прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Ка рэя, па-
ве дам ля юць ін фар ма генц твы.

«Я ад моў лю ся ад свай го шчы ра-
га імк нен ня да маг чы ся змен у па лі-

ты цы і аб' яд нан ня кра і ны пад ма ім кі раў ніц твам», — ска заў Пан Гі 

Мун. Ра ней 72-га до вы бы лы ге не раль ны сак ра тар ААН не ра біў 
афі цый ных за яў ад нос на свай го ўдзе лу ў прэ зі дэнц кіх вы ба рах, 
якія ма юць ад быц ца ў кра і не сё ле та, ад нак не ад на ра зо ва на мя каў 
на та кую маг чы масць. У снеж ні 2016 го да пар ла мент Рэс пуб лі кі 
Ка рэя пра га ла са ваў за ім піч мент прэ зі дэн ту Пак Кын Хе.

Фі ён на зваў аб ві на ва чан ні 
ў яго ад рас спро бай пе ра ва ро ту

Кан ды дат у прэ зі дэн ты Фран цыі Фран суа Фі ён на зваў вы су ну-
тыя ў яго ад рас аб ві на ва чан ні ў фі нан са вых зло ўжы ван нях «спро-
бай ін сты ту цый на га дзяр жаў на га пе ра ва ро ту», якая, на яго дум ку, 
бы ла ар га ні за ва на ле вы мі па лі тыч ны мі сі ла мі. Фі ён за явіў пра гэ та 
на су стрэ чы з дэ пу та та мі ад пра ва цэнт рысц кай пар тыі «Рэс пуб-
лі кан цы», якая вы лу чы ла яго ў прэ зі дэн ты, пе рад ае Reuters са 
спа сыл кай на ад на го з дэ пу та таў — удзель ні ка су стрэ чы.

Ар ты кул — за се кун ду
Кі тай скі ро бат-жур на ліст па іме ні Сяа Нань, які «пра цуе» ў 
га зе це «На ньфан ду шы баа» (Паў днё вы Кі тай), рых туе ма-
тэ ры я лы менш чым за ад ну се кун ду.

Як сцвяр джа юць рас пра цоў шчы кі элект рон на га пры ста са ван ня 
з эле мен та мі штуч на га ін тэ ле кту, «жур на ліст» мо жа ства раць як 
не вя лі кія на тат кі, так і вя лі кія рэ дак цый ныя ма тэ ры я лы.

«Ён здоль ны знач на больш эфек тыў на апра цоў ваць зы ход ныя 
да ныя, чым звы чай ныя рэ пар цё ры. Га лоў ная яго пе ра ва га — хут-
касць на пі сан ня ар ты ку лаў», — сцвяр джае спе цы я ліст у га лі не 
ро ба та тэх ні кі з Пе кін ска га ўні вер сі тэ та Вань Ся ац зюнь.

Да рэ чы, свой пер шы ма тэ ры ял Сяа Нань пры свя ціў тра ды-
цый на му Но ва му го ду, які кі тай цы па ча лі ад зна чаць апоў на чы 27 
сту дзе ня.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

У цэнт ры ўва гіУ цэнт ры ўва гі  ��

Су бо та 
ў школь ным 

рас кла дзе
Пра ект но вай рэ дак цыі Ко дэк са аб аду-
ка цыі, як і бы ло абя ца на, вы нес лі на гра-
мад скае аб мер ка ван не. Знай сці яго поў ны 
тэкст, які зай мае амаль ча ты ры з па ло вай 
сот ні ста ро нак, мож на на пар та ле Мі ніс-
тэр ства аду ка цыі ў руб ры цы «У цэнт ры 
ўва гі».

— Пакуль гэ та яшчэ 
не за ко на пра ект. За ко-
на пра ек там ён ста не 
толь кі та ды, ка лі суб'-
ект за ка на даў чай іні-
цы я ты вы ва ўста ноў ле-
ным па рад ку ўня се яго 
ў Па ла ту прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду. 
Мяр ку ец ца гэ та зра-
біць да 1 лі пе ня. Але 
нам бы ха це ла ся, каб 
і гра мад скасць вы-
ка за ла сваю па зі цыю па пра ек це ко дэк са, — 
пад крэс ліў у гу тар цы з жур на ліс та мі мі ністр 
аду ка цыі Ігар КАР ПЕН КА. — Мер ка ван не 
пра фе сі я на лаў, якія пра цу юць на роз ных сту-
пе нях аду ка цый най сіс тэ мы, як і мер ка ван не 
яшчэ ад ных удзель ні каў аду ка цый на га пра цэ-
су — баць коў вы ха ван цаў і на ву чэн цаў, — для 
нас вель мі важ нае. Ме на ві та та му за раз да аб-
мер ка ван ня пра ек та пад клю чы лі ся прад стаў ні кі 
Са ве та ды рэк та раў уста ноў пра фе сій на-тэх ніч-
най і ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі, Са ве та 
рэк та раў ВНУ, гра мад скіх ар га ні за цый і ін шыя 
за ці каў ле ныя. Кан чат ко вы да ку мент па ві нен 
атры мац ца якас ным і ад па вя даць па тра ба ван-
ням су час най сіс тэ мы аду ка цыі.

Па сло вах Іга ра Кар пен кі, сён ня ў цэнт ры ўва-
гі мі ніс тэр ства зна хо дзяц ца пы тан ні па вы шэн ня 
кант ро лю за якас цю ве даў. «Кі раў ні ком дзяр жа-
вы па стаў ле на за да ча ап ты мі за цыі дзярж апа ра-
ту. Бу дзе пра ана лі за ва на коль касць су пра цоў-
ні каў мі ніс тэр ства, функ цы я наль ныя аба вяз кі, 
ней кія з іх бу дуць пе ра раз мер ка ва ны. Част ка 
паў на моц тваў мо жа ады сці ней кай струк ту ры, 
якая і бу дзе зай мац ца пы тан ня мі кант ро лю якас-
ці. Мо жа быць, боль шыя паў на моц твы бу дуць 
пра да стаў ле ны Рэс пуб лі кан ска му ін сты ту ту 
кант ро лю ве даў», — патлумачыў мі ністр.

Ігар Кар пен ка пад крэс ліў, што пы тан не 
якас ці аду ка цыі за ле жыць ад шмат лі кіх фак-
та раў. У пры ват нас ці, ад та го, на коль кі сіс тэ-
ма аду ка цыі апе ра тыў на рэ агуе на па трэ бы 
ў пад рых тоў цы тых ці ін шых кад раў, на коль кі 
ак тыў на пра цуе з за каз чы кам. Ка мен ту ю чы 
пы тан не ства рэн ня асоб на га не за леж на га 
агенц тва, якое б зай ма ла ся кант ро лем якас ці 
(а гэ та га па тра буе да рож ная кар та Ба лон ска га 
пра цэ су), мі ністр ад зна чыў: «Мы па він ны дзей-
ні чаць, най перш у ін та рэ сах на шай сіс тэ мы 
аду ка цыі, у ін та рэ сах пад рых тоў кі кад раў для 
на шай эка но мі кі. Ні хто не су праць да рож най 
кар ты, ні хто не су праць адзі най аду ка цый най 
пра сто ры, але ў нас так са ма па він ны быць 
свае ін та рэ сы».

Што да ты чыц ца вы бар нас ці рэк та раў, то мі-
ністр пад крэс ліў, што не ха цеў бы ра біць ней-
кіх гуч ных за яў, гэ та пы тан не не аб ход на аб-
мяр коў ваць, у тым лі ку з Са ве там рэк та раў. У 
той жа час ён ад зна чыў, што іс ну ю чая сіс тэ ма 
пры зна чэн ня і ўзгад нен ня рэк та раў, вы лу чэн ня 
рэк та раў кан крэт ны мі за сна валь ні ка мі, у тым 
лі ку пры ват ных ВНУ, апраў да ная.

Як вя до ма, у пра ек це Ко дэк са пла ну ец ца 
за на та ваць да звол пра во дзіць у шос ты школь-
ны дзень фа куль та тыў ныя за ня ткі не толь кі для 
стар ша клас ні каў.

— Баць кі па зі тыў на ўспры ма юць шос ты 
школь ны дзень, — да даў Ігар Кар пен ка. — Яны 
ра ду юц ца маг чы мас ці па гу та рыць з на стаў ні-
ка мі-прад мет ні ка мі, аб мер ка ваць пы тан ні, якія 
ты чац ца кан крэт на іх дзя цей, на коль кі яны па-
спя хо ва за свой ва юць аль бо не за свой ва юць 
той ці ін шы ву чэб ны ма тэ ры ял.

На дум ку мі ніст ра аду ка цыі, не трэ ба ак тыў на 
ўмеш вац ца ў аду ка цый ны пра цэс кан крэт най 
на ву чаль най уста но вы. Ёсць нар ма тыў ная ба за, 
ёсць пра гра мы, пла ны, кан цэп цыя вы ха ван ня. 
І гра мат ны, пра фе сій ны пе да га гіч ны ка лек тыў 
у ста не раз гар нуць пра цу ў школь ную су бо ту ў 
ад па вед нас ці з нар ма тыў най ба зай. Галоўнае, 
каб шко лы пра яві лі боль шую іні цы я ты ву і ра-
цы я наль на вы бу да ва лі шос ты школь ны дзень, 
зра бі лі яго паў на цэн ным, вель мі ка рыс ным днём 
у школь ным рас кла дзе.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nukаlаеvа@zvіаzdа.bу
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Па сло вах на чаль ні ка ўпраў лен ня 
па геа ло гіі Мінп ры ро ды Сяр гея 
МАМ ЧЫ КА, у 2016-м уда ло ся не 
толь кі ўтры маць зда бы чу наф ты 
на ўзроў ні 1,6 млн тон за год, але 
і на рас ціць яе. У да лей шым, каб 
за бяс пе чыць рост зда бы чы, спе-
цы я ліс ты пла ну юць пра во дзіць 
но выя ге о ла га-раз вед валь ныя 
ра бо ты і ўцяг ваць у гас па дар чы 
аба рот за ле жы з за па са мі, якія 
цяж ка зда бы ва юц ца. «У цэ лым 
за па са мі наф ты Бе ла русь за бяс-
пе ча на на 35 га доў», — пад крэс-
ліў прад стаў нік Мінп ры ро ды.

У 2016 го дзе пры рост за па саў ад-
зна чыў ся і ў ін шых ка тэ го ры ях ка рыс-
ных вы кап няў: ка мен най со лі, крэй ды, 
пяс ку, пяс ча на-гра вій най су ме сі, са-
пра пе лю і тор фу. Апош нія, да рэ чы, вы-
со ка цэ няц ца не толь кі ў на шай кра і не, 
але і за мя жой. Сяр гей Мам чык рас ка-
заў, што бе ла рус кія торф і са пра пель 
вы клі ка юць ін та рэс у кра і нах Бліз ка га 
Ус хо ду — Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра-
тах, Ка та ры, Са удаў скай Ара віі. Яны 
мо гуць вы ка рыс тоў вац ца як ар га на мі-
не раль ныя ўгна ен ні для раз віц ця зем-
ля роб ства. Сён ня раз гля да ец ца пы тан-
не аб па стаў ках угна ен няў на асно ве 
са пра пе лю ў гэ тыя кра і ны.

Ад ным з перс пек тыў ных у пла не 
экс пар ту спе цы я ліс ты лі чаць і шчэ-
бень, за па тра ба ва ны ў кра і нах-су сед-
ках Бе ла ру сі. Толь кі за мі ну лы год, у 
па раў на нні з 2015-м, экс парт гэ та га 
ма тэ ры я лу вы рас больш чым у 2,5 ра-
за. Ка лі два га ды та му кра і на атры ма-
ла ка ля $ 28 млн, то па пя рэд нія вы ні кі 
2016-га га во раць пра $ 65 млн.

Ніз кая якасць мі не раль най сы ра ві-
ны, не вя лі кія за па сы на асоб ных ра до-
ві шчах і вя лі кія глы бі ні за ля ган ня ка-
рыс ных вы кап няў — усе гэ тыя і ін шыя 
праб ле мы сён ня іс тот на ўсклад ня юць 
ра бо ту бе ла рус кім ге о ла гам. Каб да-
сяг нуць пос пе ху на гэ тых скла да ных 
участ ках, не аб ход на раз ві ваць вы-
ка ры стан не су час ных тэх на ло гій для 
по шу ку, раз вед кі і рас пра цоў кі ра до ві-
шчаў ка рыс ных вы кап няў. Над гэ тым 
сён ня пра цу юць спе цы я ліс ты Аб' яд на-
на га ін сты ту та праб лем ін фар ма ты кі 
НАН Бе ла ру сі, па ве да міў на мес нік 
ге не раль на га ды рэк та ра ўста но вы 
Сяр гей КРУГ ЛІ КАЎ.

— У ме жах на ву ко ва-тэх ніч най пра-
гра мы Са юз най дзяр жа вы «Скіф-Не-
тры», якая рэа лі зу ец ца з 2015 го да, наш 
ін сты тут рас пра ца ваў і част ко ва вы ра біў 
больш ма гут ныя вы со ка пра дук цый ныя 
вы лі чаль ныя комп лек сы «Скіф-Геа», 
якія да зво ляць вы ра шаць шэ раг за дач, 
звя за ных з ге о ла га раз вед кай.

Як рас ка за ла Воль га БЯ РОЗ КА, ды-
рэк тар фі лі яла «Ін сты тут геа ло гіі» На-
ву ко ва-вы твор ча га цэнт ра па геа ло гіі, 
бе ла рус кія ву чо ныя шу ка юць спо са бы 
вы ка ры стан ня ад хо даў, што ўтва ра юц ца 
пры рас пра цоў цы ра до ві шчаў.

— Ра бо та ў гэ тым кі рун ку дае рэ-
аль ную маг чы масць уты лі за ваць вя лі-
кую коль касць ад ва лаў і зні зіць вы дат-
кі на ім парт дэ фі цыт най сы ра ві ны, — 
ад зна чы ла Воль га Бя роз ка. — Пас ля 
да дат ко вых да сле да ван няў на шы 
рас пра цоў кі бу дуць пра па ноў вац ца ў 
вы твор часць.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА. 
kоlаsаvа@zvіаzdа.bу

�

З 30 сту дзе ня па 2 лю та га пар ла менц-
кая дэ ле га цыя на шай кра і ны на ча ле 
з на мес ні кам стар шы ні Па ла ты прад-
стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Ба-
ляс ла вам ПІРШ ТУ КОМ зна хо дзіц ца з 
ві зі там у Поль шчы.

Як па ве да мі ла прэс-служ ба Па ла ты 
прад стаў ні коў, на су стрэ чы са стар шы нёй 
Се на та Поль шчы Ста ні сла вам Кар чэў скім 
ба кі да мо ві лі ся пас ля доў на раз ві ваць бе-
ла рус ка-поль скае су пра цоў ніц тва, а так са-
ма сыш лі ся ў мер ка ван ні, што пар ла мен ты 
абедз вюх кра ін па він ны вы кон ваць важ ную 
ро лю ў ак ты ві за цыі гэ та га ўза е ма дзе ян ня. 
Ста ні слаў Кар чэў скі ад зна чыў, што ві зі ты ў 
2016 го дзе ў Рэс пуб лі ку Бе ла русь поль скіх 
пар ла мен та ры яў па каз ва юць: поль скі бок 

га то вы да дыя ло гу і су пра цоў ніц тва.
Ба ляс лаў Пірш тук за явіў, што ра зам з аб ме-

нам ві зі та мі, эфек тыў ны мі ін стру мен та мі ўма-

ца ван ня ад но сін па між пар ла мен та мі на шых 
кра ін з'яў ля юц ца ўза е ма дзе ян не і ўза ем ная 
пад трым ка ў між на род ных пар ла менц кіх ар га-
ні за цы ях, у тым лі ку ў пар ла менц кіх асамб ле ях 
АБ СЕ і Са ве та Еў ро пы, пар ла менц кім вы мя-
рэн ні Цэнт раль на еў ра пей скай іні цы я ты вы. Ён 
за клі каў больш ак тыў на вы ка рыс тоў ваць маг-
чы мас ці для раз віц ця ганд лё ва-эка на міч ных і 
ін вес ты цый ных ад но сін па між дзвю ма кра і на мі 
і вы ка заў за ці каў ле насць у вы ву чэн ні пе ра да-
во га поль ска га во пы ту вя дзен ня біз не су.

Пад час ві зі ту ў Поль шчу ад бы ва юц ца су-
стрэ чы з поль скі мі дзе ла вы мі ко ла мі, чле на-
мі поль ска-бе ла рус кай пар ла менц кай гру пы, 
прад стаў ні ка мі Мі ніс тэр ства за меж ных спраў.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by
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Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

УМА ЦА ВАЦЬ КАН ТАК ТЫ

Стра тэ гіч ны рэ сурсСтра тэ гіч ны рэ сурс  ��

Не наф тай адзі най
Пра перс пек ты вы раз віц ця мі не раль на-сы ра він най ба зы на шай кра і ны

Жыл лёЖыл лё  ��

БУ ДАЎ НІ КАМ 
ПА РА І ЛІ ЭКА НО МІЦЬ

Сён ня бу даў ні чую га лі ну не аб ход на ары ен та ваць 
на да лей шае зні жэн не вы дат каў і ства рэн не кам-
форт на га і зруч на га жыл ля, па ве да міў на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі Ана толь КА ЛІ НІН пад-
час вы ні ко вай ка ле гіі Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры і 
бу даў ніц тва.

У пры ват нас ці ён ад зна чыў, што ле тась у кра і не ўве дзе-
на 4 млн 285 ты сяч квад рат ных мет раў жыл ля, з іх з дзярж-
пад трым кай — 992 ты ся чы квад рат ных мет раў пры за дан ні 
840 ты сяч «квад ра таў». «Шмат ча го за гэ ты час зроб ле на 
і па зні жэн ні вы дат каў, але па куль пра па но вы пе ра вы ша-
юць па куп ную здоль насць. Зна чыць, на ша за да ча — яшчэ 
больш сур' ёз на за няц ца зні жэн нем вы дат каў у жыл лё вым 
бу даў ніц тве», — лі чыць на мес нік прэм' ер-мі ніст ра.

Па вод ле яго слоў, над гэтым пытаннем ця пер пра цуе 
на ву ко вая су поль насць, пра ек ці роў шчы кі, спе цы я ліс ты 
Мін бу дар хі тэк ту ры. Шу ка юц ца ва ры ян ты, дзе мо жам 
яшчэ сэ ка но міць, але пры гэ тым нельга за бы вац ца пра 
якасць. Трэба ства раць кам форт нае і зруч нае жыл лё. 
«Ця пер не аб ход на больш уваж лі ва пе ра гля даць пра-
ект ныя ра шэн ні, ка лі пры пра вя дзен ні экс пер ты зы не 
бу дуць пра пус кац ца спро шча ныя ва ры ян ты. Бо трэ ба 
ства раць комп лекс ную за бу до ву жы ло га ася род дзя», — 
рас тлу ма чыў ві цэ-прэм' ер.

Ана толь Ка лі нін пры знаў ра бо ту будаўнічай га лі ны 
ў 2016 годзе зда валь ня ю чай. «У кра і не рэа лі за ва на 
шмат пра ек таў, пры тым што іс тот на ска ра ціў ся аб' ём 
ін вес ты цый. Ка лі б ін вес ты цый ны ка пі тал за хоў ваў ся 
на ра ней шым уз роў ні, мы маг лі б раз ліч ваць на больш 
вы со кую ацэн ку ва ўра дзе», — удак лад ніў Ана толь Ка-
лі нін. Ім бы ла ад зна ча на ста ноў чая тэн дэн цыя ў га лі не 
пра мыс ло вай вы твор час ці бу даў ні чых ма тэ ры я лаў. Аб'-
ёмы вы твор час ці шкла ў кра і не рас туць, а аб' ём экс-
пар ту яго скла дае прак тыч на 90%. На «Ке ра мі не» ка ля 
80% пра дук цыі пра да ец ца на экс парт. На рошч ва ец ца 
вы твор часць цэ мен ту, якім сён ня за бяс пе ча ны ўнут ра-
ны ры нак і ёсць рэ зер вы для за меж ных рын каў.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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Беларуская дэлегацыя ў Варшаве. 
Ба ляс лаў ПІРШ ТУ К у цэнтры. 


