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У снеж ні азі мыя яшчэ не ака за-
лі ся ў ста не глы бо ка га па кою, 
ад нак іс ну ю чы тэм пе ра тур ны 
рэ жым не вы клі кае асця ро гі за 
іх бу ду чаю пе ра зі моў ку. Кі раў-
нік ад дзе ла аг ра пра гно заў Бел-
гід ра мет цэнт ра На дзея Мель-
чу ко ва лі чыць, што да во лі пра-
цяг лая хва ля цяп ла ў пер шым 
ме ся цы зі мы ця пер ай чын ных 
аг ра ры яў моц на не пу жае. «У 
мі ну лыя га ды су стра ка лі ся і 
цяп лей шыя пе ры я ды, і ні чо-
га — пе ра жы лі. Кры ху па вя-
ліч ва ец ца кус ціс тасць азі мых. 
Амаль што год у снеж ні 
мы на зі ра ем мяк кую еў-
ра пей скую зі му», — ад-
зна чае спе цы я ліст.

Ця пер ча ка ем снег
Вя до ма, пры та кіх тэм пе-

ра ту рах рас лі ны губ ля юць 
за кал ку, ра зам з тым і ней-
ка га ін тэн сіў на га рос ту ў гэ-
ты час ужо ня ма. Мі ну са выя 
тэм пе ра ту ры ўна чы не да зва-
ля юць азі мым, кус тар ні кам і 
пла до вым дрэ вам пра чнуц ца 
кан чат ко ва. А пры па сту по-

вых зні жэн нях тэм пе ра тур за кал ка 
ад наў ля ец ца. Тут га лоў нае, каб не 
бы ло рэз кіх пе ра па даў тэм пе ра тур, 
на прык лад моц ных за ма раз каў без 
снеж на га по кры ва. А сё ле та сур'-
ёз ных ма ра зоў, ні жэй шых за мі нус 
10 гра ду саў, і не бы ло. Для азі мых 
не бяс печ ны мі тэм пе ра ту ра мі без 
сне гу лі чац ца ма ра зы ад мі нус 12-
15 гра ду саў. Та му ця пер сі ноп ты кі 
ра зам з па ні жэн нем тэм пе ра тур ча-
ка юць ме на ві та сне гу.

Экс пер таў сё ле та больш за сму-
ціў каст рыч нік, ка лі не ха па ла цеп-
лы ні для пра рас тан ня азі ма га рап су 
ў Го мель скай воб лас ці. Ад нак по тым 

быў цёп лы ліс та пад, які амаль цал-
кам вы пра віў ста но ві шча з ус хо да мі. 
Праб ле мы з азі мым рап сам у гэ тым 
рэ гі ё не ёсць, але яны не кры тыч ныя. 
Іх да лей шы лёс бу дзе за ле жаць ад 
умоў пе ра зі моў кі...

2015-ы абя цае стаць 
са мым цёп лым го дам 
у Бе ла ру сі

Па вод ле па пя рэд ніх пад лі каў ай-
чын ных спе цы я ліс таў, бя гу чы год 
мо жа стаць уво гу ле са мым цёп лым 
у на шай кра і не за ўвесь час на зі-

ран няў. Так, у ад дзе ле клі ма ту 
Бел гід ра мет цэнт ра жур на ліс-
ту «Звяз ды» па ве да мі лі, што 
да гэ та га са мыя цёп лыя бы лі 
1989-ы і 2008-ы га ды. Та ды 
ся рэд не га да вая тэм пе ра ту ра 
па вет ра скла да ла плюс 8,1 
гра ду са. А сё ле та гэ ты па-
каз чык мо жа да сяг нуць плюс 
8,3 гра ду са, ка лі не бу дзе 
сур' ёз ных ма ра зоў у дру гой 
па ло ве снеж ня. А іх нам і не 
абя ца юць.

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу
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Па між Еў ра пей скім са юзам і 
ўра дам Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
за клю ча на Па гад нен не аб фі-
нан са ван ні пра гра мы «За ня-
тасць, пра фе сій ная аду ка цыя і 
на ву чан не ў Бе ла ру сі». У нашу 
сіс тэ му пра фе сій най аду ка цыі 
Еў ра пей скі са юз пла нуе ін вес-
та ваць 11,5 млн еў ра.

— За га ды, што прай шлі, у ад роз-
нен не ад мно гіх ін шых кра ін, Бе ла-
русь не стра ці ла сіс тэ му пра фе сій-
най аду ка цыі, а на ад ва рот, знач на 
раз ві ла яе, удас ка на ліў шы ме ха нізм 
атры ман ня пра фе сій на-тэх ніч най і 
ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі. Ра-
зам з тым час дык туе но выя па тра-
ба ван ні. Рын ку пра цы па тра бу юц ца 
но выя пра фе сіі, на вы кі і ква лі фі ка-
цыі, — пад крэс ліў мі ністр аду ка цыі 
Мі ха іл ЖУ РАЎ КОЎ. — Сён ня вель мі 
важ на вы ра шыць пы тан ні за ня тас ці 
і пад рых тоў кі як ма ла дых лю дзей, 
так і да рос ла га на сель ніц тва. Я не 
су мня ва ю ся, што ця гам пя ці га доў 
дзей нас ці гэ тай пра гра мы мы знач на 

пра су не мся ў сфе ры ўка ра нен ня но-
вай сіс тэ мы ква лі фі ка цый, ство рым 
но выя рэ сурс ныя цэнт ры і змо жам 
пе ра да ваць наш во пыт пра цы і на-
ву чан ня ін шым кра і нам.

Кі раў нік прад стаў ніц тва Еў-
ра пей ска га са ю за, па сол Анд рэа 
ВІК ТА РЫН ад зна чы ла, што яна ві-
тае ўклю чэн не Бе ла ру сі ў Ба лон скі 
пра цэс і лі чыць гэ та важ ным кро кам 
на шля ху гар ма ні за цыі сіс тэм аду ка-
цыі ўсёй Еў ро пы.

— Як свед чыць су свет ны во пыт, 
сён ня ўжо ма ла мець ад ну ква лі фі ка-
цыю і адзін дып лом, трэ ба раз ві ваць 
гнут кую сіс тэ му атры ман ня аду ка цыі 
праз усё жыц цё, якая да зво ліць ма-
ла дым лю дзям і гра ма дзя нам лю бо га 
ўзрос ту па ста ян на ву чыц ца і атрым-
лі ваць но выя на вы кі і кам пе тэн цыі, — 
ад зна чы ла яна. — Пры гэ тым важ на, 
каб ве ды і на вы кі, атры ма ныя па-за 
рам ка мі фар маль най сіс тэ мы аду ка-
цыі, атрым лі ва лі пры знан не як з бо ку 
сіс тэ мы аду ка цыі, так і най маль ні каў.

У Бе ла ру сі пла ну ец ца ства рэн не і 
ма дэр ні за цыя 400 ты сяч вы со ка пра-

дук цый ных пра цоў ных мес цаў, што, 
не су мнен на, па тра буе пад рых тоў кі, 
пе ра пад рых тоў кі і па вы шэн ня ква лі-
фі ка цыі да 2020 го да больш як 620 
ты сяч ча ла век, у тым лі ку 258 ты сяч 
спе цы я ліс таў для вы со ка тэх на ла гіч-
ных на ву ка ё міс тых вы твор час цяў. Для 
вы ра шэн ня гэ тых за дач не аб ход на 
пра вес ці ад па вед ныя змя нен ні ў сіс тэ-
ме пра фе сій най аду ка цыі, аб' яд наў шы 
на ма ган ні ў пад рых тоў цы кад раў сіс тэ-
мы аду ка цыі, на ву кі і вы твор час ці.

Асноў ныя парт нё ры пра гра мы — 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь, Мі ніс тэр ства пра цы і 
са цы яль най аба ро ны, Мі ніс тэр ства 
эка но мі кі, На цы я наль ны ста тыс тыч-
ны ка мі тэт. Да ўдзе лу ў ме ра пры ем-
ствах пра ек та бу дуць ак тыў на пры-
цяг вац ца і роз ныя ўдзель ні кі рын ку 
пра цы, та кія, на прык лад, як са ю зы 
най маль ні каў, пра фе сій ныя са ю зы і 
гра мад скія аб' яд нан ні.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу
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З 1 лю та га 2016 го да баль ніч ны ліст мож на бу дзе 
атры маць не толь кі ў дзяр жаў най па лі клі ні цы, але 
і ў пры ват ным ме ды цын скім цэнт ры. Гэ та вы ні кае 
з су мес най па ста но вы Мі ніс тэр ства ахо вы зда-
роўя і Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны 
«Аб не ка то рых пы тан нях вы да чы і афарм лен ня 
ліст коў не пра ца здоль нас ці і да ве дак аб ча со вай 
не пра ца здоль нас ці», апуб лі ка ва най учо ра на На-
цы я наль ным пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле.

Гэ тая па ста но ва ўно сіць зме ны і да паў нен ні ў Ін струк-
цыю аб па рад ку вы да чы і афарм лен ня ліст коў не пра ца-
здоль нас ці і да ве дак аб ча со вай не пра ца здоль нас ці.

Дзе ян не ін струк цыі рас паў сюдж ва ец ца на на ступ ныя 
ар га ні за цыі ахо вы зда роўя: баль ні ца, шпі таль, ме ды ка-
са ні тар ная часць, дыс пан сер, ра дзіль ны дом, цэнтр, па-
лі клі ні ка, ам бу ла то рыя, клі ні ка ме ды цын скай уста но вы 
аду ка цыі, пра тэз на-ар та пе дыч ны ад наў лен чы цэнтр, 
ме ды цын скі на ву ко ва-прак тыч ны цэнтр, ме ды цын скі 
рэ абі лі та цый ны цэнтр, пункт ахо вы зда роўя, фель чар-
ска-аку шэр скі пункт. Гэ та зна чыць, усе гэ тыя ар га ні за-
цыі змо гуць вы даць баль ніч ны ліст.

Так са ма бу дзе да зво ле на вы да ча ліст коў ча со вай 
не пра ца здоль нас ці дак та ра мі, якія ажыц цяў ля юць кан-
суль та цый ны пры ём, ура ча мі пры ём ных ад дзя лен няў 
баль ніц, ды яг нас тыч ных цэнт раў, цэнт раў спар тыў най 

ме ды цы ны. У пе ры яд ля чэн ня па цы ен та ў ад дзя лен ні 
дзён на га зна хо джан ня ар га ні за цыі ахо вы зда роўя, якая 
аказ вае ме ды цын скую да па мо гу ў ам бу ла тор ных умо-
вах, баль ніч ны ліст вы да ец ца і пад аў жа ец ца док та рам, 
які ажыц цяў ляе ля чэн не.

Пад аў жэн не або за крыц цё ліст ка не пра ца здоль нас ці 
(да вед кі аб ча со вай не пра ца здоль нас ці) ажыц цяў ля ец-
ца ў ар га ні за цыі ахо вы зда роўя, якая яго вы да ла.

***
Па шы ра ны пе ра лік асоб, якім вы да юц ца да вед кі аб 

ча со вай не пра ца здоль нас ці. Да іх лі ку ад не се ны так са-
ма асо бы, якія ажыц цяў ля юць до гляд хво ра га дзі ця ці 
ва ўзрос це да 5 га доў, пры ака зан ні яму ме ды цын скай 
да па мо гі не дзяр жаў най ар га ні за цы яй ахо вы зда роўя ў 
ста цы я нар ных умо вах, на ўвесь пе ры яд зна хо джан ня з 
дзі цем у гэ тай ме ду ста но ве.

У но вым пе ра лі ку — і асо бы, якія ажыц цяў ля юць до-
гляд хво ра га дзі ця ці ва ўзрос це ад 5 да 14 га доў, дзі-
ця ці-ін ва лі да ва ўзрос це да 18 га доў, пры ака зан ні яму 
ме ды цын скай да па мо гі пры ват най ар га ні за цы яй ахо вы 
зда роўя ў ста цы я нар ных умо вах і пры за клю чэн ні ле ка ра, 
што дзі ця мае па трэ бу ў да дат ко вым до гля дзе — на ўвесь 
пе ры яд зна хо джан ня з дзі цем у да дзе най ме ду ста но ве, 
на пра ця гу яко га гэ тае дзі ця мае па трэ бу ў до гля дзе.

Свят ла на БУСЬ КО.  busko@zvіazda.by

Мы ства ра ем сваё кі но ўжо дзе вя-
нос та адзін год. Па ста но ва Са ве та 
На род ных Ка мі са раў «Пра кі на-
вы твор часць у БССР» 1924 го да 
ста ла кроп кай ад лі ку: з яе па ча ло 
сваю пра цу Дзяр жаў нае ўпраў-
лен не па спра вах кі не ма та гра фіі 
і фа та гра фіі «Бел дзярж кі но», пас-
ля яе ста ла зды мац ца бе ла рус-
кая кі на хро ні ка, яе вы ні кам ста лі 
пер шыя поў на мет раж ныя іг ра выя 
бе ла рус кія філь мы «Пра сты тут-
ка» і «Ляс ная быль». Сён ня мы 
ад зна ча ем Дзень бе ла рус ка га кі-
но. Уз рост не ма лень кі, праў да, ён 
не га ран туе пос пех. Але нам усё 
ж та кі ёсць пра што па га ва рыць. 
17 снеж ня як Дзень бе ла рус ка га 
кі но — зруч ная да та, бо да зва ляе 
пад вес ці вы ні кі го да.

1. Мі ніс тэр ства куль ту ры пра вя-
ло два ад кры тыя рэс пуб лі кан скія 
кон кур сы кі на пра ек таў. У пер шым 
удзель ні ча лі 35 кі на пра ек таў ад 15 ар-
га ні за цый кі не ма та гра фіі, у дру гім — 
31 кі на пра ект ад 7 ар га ні за цый. З 
усіх па да дзе ных за явак 21 на ле жыць 
кі на сту дыі «Бе ла русь фільм». Пе ра-
маг лі ад па вед на 5 і 6 кі на пра ек таў, з 
іх 2 — ад не дзяр жаў ных ар га ні за цый, 
ас тат нія на ле жаць на цы я наль най кі-
на сту дыі «Бе ла русь фільм».

2. На па са ду ды рэк та ра «Бе ла-
русь філь ма» прый шоў но вы ча ла-
век — Ігар Порш неў. А са ма кі на-
сту дыя са сту дзе ня па ліс та пад 2015 
го да атры ма ла з рэс пуб лі кан ска га 
бюд жэ ту 40,4 міль яр да руб лёў, з ін-
шых кры ніц — 15,2. З вы ка ры стан нем 
дзяр жаў ных срод каў у 2015 го дзе «Бе-
ла русь фільм» зняў тры іг ра выя кар-
ці ны — «Дзяр жаў ная гра ні ца. Фільм 
10: «Аф ган скі кап кан», «Дзяр жаў ная 
гра ні ца. Фільм 12: Ня пра віль ная мэ та», 
«Учас так лей тэ нан та Ка чу ры. Фільм 
4. «Чор ная па ву ці на», 26 не іг ра вых 
філь маў, 8 ані ма цый ных і 5 ле та піс-
ных сю жэ таў. Сён ня кі на сту дыя пра цуе 
над дзвю ма іг ра вы мі кар ці на мі («Сля-
ды на ва дзе», «Тры май ся за аб ло кі»), 
4 не іг ра вы мі і 10 ані ма цый ны мі. Акра-
мя гэ та га, не каль кі кам па ній вы ка за лі 
жа дан не зды маць філь мы на ба зе «Бе-
ла русь філь ма» — вя дуц ца пе ра мо вы, 
пра ліч ва ец ца кошт дэ ка ра цый.

3. Спы ні ла сваё іс на ван не сту-
дыя спе цы яль ных пра ек таў «Бел-
ві дэа цэнтр». У 2013 го дзе асоб нае 
рэс пуб лі кан скае прад пры ем ства па 
ра шэн ні Мі ніс тэр ства куль ту ры ста-
ла струк тур ным пад раз дзя лен нем 
на цы я наль най кі на сту дыі. Пра коль-
касць і якасць кі на пра дук цыі «Бел ві-
дэа цэнт ра» хо дзяць ле ген ды: не ка лі 
гэ та бы ло паў на вар тас нае і слаў нае 
прад пры ем ства. З пры хо дам но ва га 

ды рэк та ра на цы я наль най кі на сту дыі 
іс на ван не «Бел ві дэа цэнт ра» за ста ло-
ся ў мі ну лым. «У пра цэ се ап ты мі за-
цыі вы твор час ці ў мя не вы яві лі ся дзве 
струк ту ры, што зай ма юц ца ад ным і 
тым жа — да ку мен таль ным кі но, хро-
ні кай, кі на ле та пі сам, і дуб лю юць свае 
дзе ян ні. Я пры няў ра шэн не, што нам 
да стат ко ва ад на го «Ле та пі су», — пра-
ка мен та ваў Ігар Порш неў.

4. У сфе ры кі но стаў пра пра цоў-
вац ца пра ект ука за пра раз віц цё 
кі не ма та гра фіі. Той, што аба вя жа 
атрым лі ваць у Мі ніс тэр стве куль ту ры 
па свед чан не на здым кі філь ма. Мяр-
ку ец ца, што ўказ бу дзе пад пі са ны ў 
па чат ку на ступ на га го да, але пач-
не дзей ні чаць не ра ней за 2017 год. 
«Пра ект ука за аб раз віц ці кі не ма та-
гра фіі да пра ца ва ны з улі кам за ўваг, 
вы ка за ных чле на мі ра бо чай гру пы, 
прад стаў ні ка мі кі на кам па ній роз ных 
фор маў улас нас ці і сфе ры кі но. Улі ча-
ны так са ма за ўва гі прад стаў ні коў гра-
мад скас ці, агу ча ныя пад час пра мых 
лі ній. Пра ект ука за ра за сла ны ўсім 
за ці каў ле ным дзяр жаў ным ор га нам, 
каб яны яго пе ра гле дзе лі», — ска за ла 
пер шы на мес нік мі ніст ра куль ту ры 
Іры на ДРЫ ГА.

5. Пры зна ча ны но вы тэр мін за-
вяр шэн ня рэ кан струк цыі «Бе ла-
русь філь ма». Яе гіс то рыя па ча ла ся 
ў 2007 го дзе і пас ля шмат лі кіх пе ра-
тур ба цый па він на бы ла скон чыц ца ў 
кан цы 2015-га. Але па апош нім ра-
шэн ні пра цы бу дуць вес ці ся да кан-
ца 2016 го да. Сён ня, па сло вах Іга ра 
Порш не ва, над асноў най па бу до вай 
пра цу юць 200 ча ла век, вя дуц ца ўнут-
ра ныя ра бо ты.

6. Га лоў нае — прый шло ра зу-
мен не, што бу ду чы ня бе ла рус ка га 
кі но за не за леж ны мі кі не ма та гра-
фіс та мі. І ка лі ра ней та кіх упэў не-
ных спа дзя ван няў на не за леж ных 
аў та раў не бы ло, то гэ ты год пры нёс 
шмат ад крыц цяў — і на кі на фес ты ва лі 
«Буль ба му ві», і ў на цы я наль ным кон-
кур се «Ліс та па да». З'я ві ла ся на дзея 
на тое, што за ня пад апош ніх га доў 
хут ка зме ніц ца пад' ёмам і, маг чы ма, 
«но вай хва ляй». Але над зею нам дае 
не на цы я наль ная кі на сту дыя, не філь-
мы, што атры ма лі дзярж пад трым ку, 
а кар ці ны, зня тыя на ўлас ныя срод кі, 
пад тры ма ныя эн ту зі яз мам твор цаў. 
Час ужо дзяр жаў на му і не дзяр жаў на-
му кі но ста на віц ца кан ку рэн та мі. Аль-
бо па ма га ты мі, бо пер ша му не ха пае 
пра віль на га раз мер ка ван ня срод каў і 
кі ра ван ня, дру го му — гро шай.

Сё лет ні Дзень бе ла рус ка га кі но са-
праў ды свя точ ны.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.
katsyalovich@zviazda.by
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Аг ра клі матАг ра клі мат  ��

МЯК КАЯ «ЕЎ РА ЗІ МА» БЯ ДЫ НЕ НА РО БІЦЬ
Спе цы я ліс ты аграр на га сек та ра ад зна ча юць, 

што азі мыя ў сё лет ні цёп лы сне жань ад чу ва юць сябе па куль да во лі кам форт на

Свя таСвя та  ��

У НАС ТУТ СВАЯ 
АТ МАС ФЕ РА

Усё, што не за бі вае кі не ма то граф, ро біць яго мац ней шым

Аду ка цыяАду ка цыя  ��

Но выя маг чы мас ці для праф тэх шко лы

Чулі?Чулі?  ��

ПРЫ ВАТ НЫЯ МЕ ДЫ ЦЫН СКІЯ ЦЭНТ РЫ 
ЗМО ГУЦЬ ВЫ ДА ВАЦЬ БАЛЬ НІЧ НЫЯ ЛІС ТЫ

У Ба ра на ві чах ура чыс та 
ад кры лі но вы кор пус 
ра дзіль на га до ма, 
у якім раз мяс ці ла ся 
гі не ка ла гіч нае ад дзя лен не.

Бу даў ніц тва яго па ча ло ся ча ты ры 
га ды та му. Пра ект абы шоў ся бюд жэ ту 
пры клад на ў 190 міль яр даў руб лёў. У гэ-
тую су му ўва хо дзіць 
кры ху больш за 
41 міль ярд руб лёў, 
якія вы дат ка ваў га-
рад скі бюд жэт. За-
тое ў Ба ра на ві чах 
з'я ві ла ся су час ная 
гі не ка ла гіч ная баль-
ні ца, асна шча ная 
па апош нім сло ве 
тэх ні кі.

У но вым ча ты-
рох па вяр хо вым бу-
дын ку зна хо дзяц ца 
пры ём ны па кой, 
апе ра цый ны блок, 
ад дзя лен не рэ ані-
ма цыі і ін тэн сіў най 
тэ ра піі, клі ніч ная ла-

ба ра то рыя, фі зі я тэ ра пеў тыч ны і ін шыя 
ка бі не ты. Уста ноў ле ны су час ныя апа ра-
ты для ды яг нос ты кі. Па ла ты для зна хо-
джан ня па цы ен так зруч ныя і ўтуль ныя. 
На пер шым па вер се кор пу са раз ме шча-
на жа но чая кан суль та цыя. Ба ра на віц кі 
ра дзіль ны дом аб слу гоў вае жан чын не 
толь кі свай го го ра да і ра ё на. 

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.   

Добрая навінаДобрая навіна  ��

ДЛЯ ЗДА РОЎЯ ЖАН ЧЫН

Фота БЕЛТА.


