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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ
Бры тан скія дэ пу та ты 
пры ня лі 
«Біль аб ад ме не за ко наў ЕС»

Па ла та аб шчын бры тан ска га пар-
ла мен та пра га ла са ва ла за пры няц це 
ў дру гім чы тан ні за ко на пра ек та аб ад-
ме не за ко наў Еў ра са ю за, па ве дам ляе 
агенц тва Rеutеrs. За пры няц це «Бі ля 
аб ад ме не за ко наў ЕС» пра га ла са ва лі 
326 дэ пу та таў, су праць вы ка за лі ся 290. 
Вы ні кі га ла са ван ня ста лі пер шай пра вер-
кай у рам ках пра цэ су Brехіt для ўра да 
мен шас ці прэм' ер-мі ніст ра Тэ рэ зы Мэй. 
«Пар ла мент пры няў гіс та рыч нае ра шэн-
не пад тры маць во лю бры тан ска га на ро да 
і пра га ла са ваў за за ко на пра ект, які дасць 
пэў насць і яс насць на пя рэ дад ні на ша га 
вы ха ду з ЕС», — ска за ла прэм' ер.

Дзярж доўг ЗША 
ўпер шы ню пе ра вы сіў 
20 трыль ё наў до ла раў

Дзяр жаў ны доўг ЗША ўпер шы ню 
ў гіс то рыі пе ра сту піў це раз ад зна ку ў 
20 трыль ё наў до ла раў, па ве дам ляе 
Wаshіngtоn Ехаmіnеr. Як ад зна ча ец ца, гэ-
та ад бы ло ся пас ля пад пі сан ня прэ зі дэн-

там ЗША До-
наль дам Трам-
пам за ко на аб 
ча со вым па-
вы шэн ні па ро-
га дзяр жаў на га 

доў гу кра і ны. Ён пай шоў на гэ ты крок 
на ўмо ве, што аме ры кан скія пар ла мен-
та рыі ад на ча со ва пры муць па кет фе дэ-
раль най фі нан са вай да па мо гі па цяр пе-
лым ад ура га ну «Хар ві».

Вы бар кам Сін га пу ра ўхва ліў 
адзі ную кан ды да ту ру 
на пост прэ зі дэн та

Прэ зі дэнц кая вы бар чая ка мі сія Сін-
га пу ра вы да ла ква лі фі ка цый нае па-
свед чан не, якое да зва ляе пры няць 
удзел у вы ба рах прэ зі дэн та кра і ны 
толь кі ад на му кан ды да ту, ад зна ча ец-
ца ў за яве на афі цый ным сай це ўра-
да. Імя кан ды да та, які ад па вя дае ўсім 

па тра ба ван ням вы бар ка ма, у за яве не 

на зы ва ец ца. Пры гэ тым, па вод ле звес-

так га зе ты Strаіts Tіmеs, адзі ным кан ды-
да там ста ла бы лы спі кер пар ла мен та 
кра і ны Ха лі ма Якаб. За яў ку для ўдзе лу 
ў вы ба рах па да лі ўся го пяць ча ла век, 
толь кі трое з іх за яві лі, што на ле жаць 

да ма лай скай су поль нас ці (пры на леж-
насць да эт ніч най гру пы з'яў ля ец ца аба-
вяз ко вай умо вай).

Боль шасць іс пан цаў 
су праць рэ фе рэн ду му 
ў Ка та ло ніі

Больш за 
60% іс пан цаў 
вы  с т у  па  юць 
су праць пра-
вя дзен ня рэ-
фе рэн ду му аб 
не за леж нас ці 
Ка та ло ніі. Пра гэ та свед чаць вы ні кі 
апы тан ня, пра ве дзе на га кам па ні яй 
Sіgmа Dоs. 60,3% рэ спан дэн таў вы-
ка за лі ся су праць да зво лу пра во дзіць 

рэ фе рэн дум. Пад тры ма лі іні цы я ты ву 

29,1%, яшчэ 10,6% не змаг лі ад ка-
заць. Боль шасць удзель ні каў апы тан ня 
(45,7%) так са ма мяр ку юць, што рэ фе-
рэн дум, пры зна ча ны на 1 каст рыч ні ка, 
не ад бу дзец ца. Ад нак 35,9% іс пан цаў 
ве раць у тое, што ка та лон цы ўсё ж 
змо гуць пра га ла са ваць, ня гле дзя чы 
на за явы Мад ры да. Рэ фе рэн дум — не 
зла чын ства, аб чым за явіў кі раў нік Жэ-
не ра лі тэ та Ка та ло ніі.

Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  

АДЗІН ЭТАП УБОР КІ 
ПРОЙ ДЗЕ НЫ...

На брэсц кім аб лас-
ным фес ты ва лі пра-
цаў ні коў вёс кі Пру-
жан скі ра ён зга да лі 
як ад на го з лі да раў 
жні ва. Па вы ні ках 
спа бор ніц тва Пру-
жан шчы на за ня ла 
дру гое мес ца, уся го 
толь кі кры шач ку са-
сту піў шы Брэсц ка му 
ра ё ну. За слу жа ныя 
ўзна га ро ды атры ма-
лі асоб ныя пра цаў ні-
кі і гас па дар кі. Пра 
асаб лі вас ці сё лет ня га хле ба роб ска га го да, жні во 
і ўбор ку ўра джаю ў цэ лым — на шы тра ды цый ныя 
«тры пы тан ні». Мы за да лі іх на мес ні ку стар шы ні 
Пру жан ска га рай вы кан ка ма, кі раў ні ку рай сель-
гас хар ча Але не ЛА ПЫ ЦЫ.

— Але на Ха ры то наў на, якім за пом ніў ся гэ ты год 
аг ра ры ям ва ша га рэ гі ё на, што спры я ла і што пе ра-
шка джа ла пры вы рошч ван ні збож жа вых, а по тым 
пры іх убор цы?

— Вяс на, ка лі па мя та е це, бы ла гэ тым ра зам над та 
су ро вая. У нас у чэр ве ні за ма раз кі зда ра лі ся да мі нус 7. 
Асоб ныя па се вы бы лі стра ча ныя, мы асце ра га лі ся ра-
біць лю быя пра гно зы на ўра джай. А по тым ні бы Бог 
нас па чуў, на двор'е вы раў ня ла ся, пай шлі па трэб ныя 
даж джы, ко лас стаў на бі раць сі лу. І мы ўжо так ча ка-
лі гэ тай пры поз не най убор кі, так рых та ва лі ся, што ўсё 

пай шло як па мас ле. На двор'е спры я ла, тэх ні ка амаль 

не ла ма ла ся, лю дзі пра ца ва лі ад цям на да цям на. 

А ка лі пад во дзі лі вы ні кі, дык ду ша ра да ва ла ся. Да зво лю 

са бе ўсё ж не каль кі ліч баў. Ра бот ні ку аграр на га сек та-

ра, нао гул спе цы я ліс ту, яны пра мно гае ска жуць. Так, 

ва ла вы на ма лот сё ле та склаў 133,2 ты ся чы тон збож жа. 

З кож на га гек та ра сель гас прад пры ем ствы ра ё на са-

бра лі па 43,1 цэнт не ра. На шы лі да ры атры ма лі на мно га 

больш. На прык лад, гас па дар ка «Аг ра-Ка ля дзі чы» мае 

ўра джай насць 60,4 цэнт не ра з гек та ра, «Ве лі ка сель скае 

Аг ра» — 55,2, «Му ра ва» — 54,6.

— Якая ра бо та вя дзец ца на па лях ця пер?

За вер ша ны толь кі пер шы этап убор кі. Па чы на ец-

ца дру гі пра цяг лас цю не дзе ў два ме ся цы. Амаль усе 
гас па дар кі пры сту пі лі да скош ван ня ку ку ру зы, на па-
лях збі ра юць буль бу, за раз пач нец ца ма са вая ўбор ка 
цук ро вых і кар ма вых бу ра коў. Ча кае сва ёй чар гі лён. 

Па ра лель на вя дзец ца трэ ці ўкос траў. Кар моў гэ тым 

ра зам мы на рых та ва лі доб ры за пас. Зна чыць, бу дзем 
з ма ла ком. Ра бо ты мно га, яна вя дзец ца не менш ін тэн-
сіў на, чым ка лі ўбі ра лі збож жа выя. Так што да пе ры я ду 
ад па чын каў пра цаў ні кам сель ска гас па дар чай га лі ны 
яшчэ да лё ка.

— А по тым мож на кі ра вац ца ў са на то рыі аль бо ў 
ці ка выя па езд кі. Ду маю, не ка то рыя мо гуць да зво ліць 
са бе і за меж ныя тур нэ. Ці праў ду пі са лі ў ін тэр нэ це, 
што пад час жні ва кам бай не ры за раб ля лі да 140 руб-
лёў за дзень?

— Праў ду. Бы лі і та кія за роб кі. Асаб лі ва ў тых гас-
па дар ках, дзе да сяг ну тая вы со кая ўра джай насць. Усё 
за ле жыць ад дзён на га на ма ло ту, ты пу ма шы ны, пра-
цяг лас ці ра бо чай зме ны та го ці ін ша га ра бот ні ка. Але 
на ват там, дзе атры ма лі ся больш сціп лыя зар пла ты, 
мы знай шлі маг чы масць за ах во ціць, па дзя ка ваць ме ха-
ні за та рам, кі роў цам гру за ві коў, якія пра вя лі ўбо рач ную 
збож жа вых вель мі і вель мі доб ра. Не ка то рых з іх, ге ро яў 
сё лет ня га жні ва, вар та, ду маю, на зваць. Гэ та, на прык-
лад, экі па жы кам бай не раў Аляк санд ра і Анд рэя Сла бод 
ААТ «Ве лі ка сель скае Аг ра» (на ма лот 1766 тон), Вік та ра 
Алі фі ру ка і Мі ка лая Даў гу на з ААТ «Аг ра-Ка ля дзі чы» 
(1546 тон). На ад воз цы збож жа най леп шы вы нік у ра-
ё не па ка заў кі роў ца з ААТ «Ру жа ны-Аг ра» Аляк сандр 
Пух на рэ віч, які пе ра вёз 2851 то ну. А ся род апе ра та раў 
зер не су шыль ных комп лек саў лі дзі руе Сяр гей Лі вян коў 
з «Ру жа ны-Аг ра».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevіch@zvіazda.by



ПРА МАЯ ЛІ НІЯ
У гэ тую су бо ту, 16 ве рас ня, ад бу дзец ца су-
мес ная пра мая тэ ле фон ная лі нія на мес ні ка 
стар шы ні Га ра доц ка га рай вы кан ка ма Ма ры ны 
Здоль ні ка вай і рэ дак цыі га зе ты «Звяз да».

Лі нія пра цуе з 9.00 да 12.00 па тэ ле фо не 8 (02139) 
4-18-45.

Усе хва лю ю чыя вас пы тан ні і тое, як яны вы ра ша-
юц ца, зной дуць ад люст ра ван не на ста рон ках на ша га 
вы дан ня.

Га зе та «Звяз да», як заў сё ды, за ста ец ца ва шым 
вер ным сяб рам і ка рыс ным да рад чы кам. Прак ты ку 
пра вя дзен ня су мес ных пра мых лі ній з кі раў ні ка мі мяс-
цо вай ула ды мы бу дзем пра цяг ваць і на да лей.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Па вы ні ках афі цый ных пе ра га во раў з 
прэм' ер-мі ніст рам Ін дыі На дэнд рам Мо дзі 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што 
Бе ла русь «вель мі за ці каў ле на ў тым, каб 
Ін дыя ста ла вя лі кай, ма гут най кра і най. 
Та му, што мы пра па ве да ва лі, аб вя шча лі 
і пад трым лі ва ем да гэ туль ідэю шмат па-
ляр нас ці. І мы ха це лі б, каб Ін дыя ста-
ла ма гут ным по лю сам на шай пла не ты». 
Пры гэ тым бе ла рус кі Пре зі дэнт пад крэс-
ліў: «Вя лі кая Ін дыя не маг чы мая без ва-
шай пры сут нас ці на той тэ ры то рыі, на 
якой раз ме шча на Бе ла русь, — па між 
Еў ра зій скім эка на міч ным са юзам і Еў-
ра са ю зам».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 
па між на род ным па рад ку дня ў ба коў 
прак тыч на ня ма ні я кіх ра зы хо джан няў. 
«Мы да мо ві лі ся ўма цоў ваць су пра цоў-
ніц тва ў рам ках на цы я наль ных ар га ні за-
цый, ак тыў на ўза е ма дзей ні чаць у по шу ку 
эфек тыў ных і ад па вед ных ін та рэ сам усіх 
дзяр жаў ра шэн няў гла баль ных і рэ гі я-
наль ных праб лем су час нас ці», — ска заў 
ён. Аляк сандр Лу ка шэн ка за пра сіў На-
рэнд ра Мо дзі на ве даць Бе ла русь у най-
блі жэй шы час, а на пя рэ дад ні вы ра ша на 
пра вес ці па ся джэн не між ура да вай ка мі-
сіі, якое ста не эта пам пад рых тоў кі ві зі-
ту прэм' ер-мі ніст ра Ін дыі ў Бе ла русь. «Я 
га ран тую вам, уся му кі раў ніц тву Ін дыі, 
што ўзя тыя на ся бе аба вя за цель ствы мы 

вы ка на ем спаў на», — пад крэс ліў бе ла-
рус кі лі дар.

Га во ра чы аб су пра цоў ніц тве, кі раў нік 
дзяр жа вы за пэў ніў: «Мы га то выя даць 
вам са мыя вы гад ныя і льгот ныя ўмо вы 
функ цы я на ван ня ва ша га біз не су ў вы-
пад ку ін вес та ван ня ў Бе ла русь. Та кі до-
свед з ін шы мі кра і на мі ў нас ёсць». Пра 
сур' ёз насць на ме раў ба коў свед чыць 
пад рых тоў ка да га во ра аб ін вес ты цы ях. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма па абя цаў 
уся ля кую пад трым ку ў пы тан ні хут чэй-
ша га за клю чэн ня па гад нен ня аб сва бод-
ным ганд лі па між дзяр жа ва мі — чле на мі 
ЕА ЭС і Ін ды яй. Акра мя та го, Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі пра па нуе Ін дыі ства рыць у Бе-
ла ру сі на ву ко ва-тэх на ла гіч ны ін дуст ры я-
ль ны парк, «дзе бу дуць ство ра ны са мыя 
вы гад ныя ўмо вы для ін вес ці ра ван ня і 
дзе ін дый скія кам па ніі ра зам з ін шы мі 
су свет ны мі кам па ні я мі, ка лі бу дзе та кое 
жа дан не, змо гуць раз мя шчаць сваю вы-
твор часць і рэа лі зоў ваць та ва ры і па слу гі 
на тэ ры то рыі Еў ра зій ска га эка на міч на га 
са ю за і Еў ра са ю за».

Па вы ні ках ві зі ту да сяг ну та да моў ле-
насць па пы тан нях па ве лі чэн ня па ста вак 
у Ін дыю ка лій ных угна ен няў, пры мя нен-
ня бе ла рус кіх на пра цо вак у раз віц ці 
іні цы я ты вы ўра да Ін дыі «Ра зум ныя га-
ра ды», пра гра мы «Ква лі фі ка ва ная Ін-
дыя», аб мер ка ва ны су мес ныя пра ек ты ў 
га лі не на ву кі, куль ту ры, ту рыз му і ін шых 
сфе рах.

Па за вяр шэн ні афі цый ных пе ра га во раў 
бы лі пад пі са ны пра гра ма су пра цоў ніц тва 
па між ура да мі дзвюх кра ін у сфе ры куль-
ту ры на 2018—2020 га ды, ме ма ран дум 
аб уза е ма ра зу мен ні па між Мі ніс тэр ствам 
аду ка цыі Бе ла ру сі і Мі ніс тэр ствам па вы-
шэн ня ква лі фі ка цыі і прад пры маль ніц тва 
Ін дыі аб су пра цоў ніц тве ў сфе ры пра фе-
сій на-тэх ніч най і ся рэд няй спе цы яль най 
аду ка цыі, ме ма ран дум аб уза е ма ра зу мен-
ні па між Мі ніс тэр ствам аду ка цыі Бе ла ру сі і 
Мі ніс тэр ствам па спра вах мо ла дзі і спор ту 
Ін дыі па пы тан нях су пра цоў ніц тва ў сфе ры 
ма ла дзёж най па лі ты кі.

За клю ча ны ме ма ран дум па між Бе ла-
рус кім дзяр жаў ным кан цэр нам па на фце 
і хі міі і Мі ніс тэр ствам наф ты і пры род на га 
га зу Ін дыі аб су пра цоў ніц тве ў наф та га-
за вым сек та ры. За клю ча ны да га вор аб 
на ву ко ва-тэх ніч ным су пра цоў ніц тве па-
між На цы я наль най ака дэ мі яй на вук Бе-
ла ру сі і На цы я наль най ака дэ мі яй на вук 
Ін дыі, а так са ма ме ма ран дум аб узае ма-
ра зу мен ні па між Бе ла рус кай дзяр жаў най 
сель ска гас па дар чай ака дэ мі яй і Ін дый-
скім са ве там сель ска гас па дар чых да-
сле да ван няў (па су пра цоў ніц тве ў га лі не 
аду ка цыі і да сле да ван няў для сель скай 
гас па дар кі). Па гад нен не аб су пра цоў-
ніц тве за клю ча на з Мін скім трак тар ным 
за во дам — збо рач ную вы твор часць бе-
ла рус кіх трак та роў у Ін дыі пла ну ец ца ад-
крыць ужо ў на ступ ным го дзе.

Па вод ле БЕЛ ТА.

АД ФІ ЛА СО ФІІ АД НО СІН — 
ДА КАН КРЭТ НЫХ ПРА ЕК ТАЎ

У Агенц тва па кант ро-
лі якас ці аду ка цыі пла-
ну ец ца аб' яд наць дзве 
мі ніс тэр скія струк ту ры: 
Дэ парт амент кант ро лю 
якас ці аду ка цыі і Рэс пуб лі-
кан скі ін сты тут кант ро лю 
ве даў. Пра гэ та рас ка заў 
жур на ліс там мі ністр аду-
ка цыі Ігар КАР ПЕН КА.

Ён ад зна чыў, што якасць 

ве даў па він на вы зна чац ца 

на пад ста ве не толь кі пра-

вя дзен ня ўнут ра ных кант-
роль ных ме ра пры ем стваў, 
але і ўдзе лу ў між на род ных 
пра гра мах па ацэн цы аду ка-
цый ных да сяг нен няў вуч няў, 
та кіх як, на прык лад, PІSA. 
У на ступ ным го дзе бе ла рус кія 
школь ні кі ўпер шы ню бу дуць 
«пра эк за ме на ва ныя» па між-
на род ных ін ды ка та рах якас ці 
PІSA на роў ні са школь ні ка мі 
больш чым з 70 кра ін. У пры-
ват нас ці, комп лекс ныя тэс ты 
PІSA ацэнь ва юць не ака дэ міч-

ны аб' ём ве даў, а тое, на коль-
кі 15-га до выя пад лет кі га то-
вы пры мя няць на прак ты цы 
атры ма ныя ў шко ле ве ды. 
Мі ністр пад крэс ліў, што гэ та 
да зво ліць на шай кра і не звя-
раць свае кро кі з су свет най 
аду ка цый най пра сто рай.

Вар та на га даць, што пад-
час ня даў ня га Рэс пуб лі кан-
ска га пе да га гіч на га са ве та 
аб мяр коў ва лі ся перс пек ты вы 
ўвя дзен ня ў Бе ла ру сі не за-
леж най атэс та цыі для вы пуск-
ні коў ба за вай шко лы, а так-
са ма змя нен не фор мы атэс-
та цыі вы пуск ні коў ся рэд няй 
шко лы. Гэ та бу дзе за да чай 
Агенц тва па кант ро лі якас ці 
аду ка цыі. Ра зам з тым мі ністр 
пад крэс ліў, што ўсе пе ра ўтва-
рэн ні не аб ход на пра во дзіць 
асця рож на, ары ен ту ю чы ся на 
до свед пра вя дзен ня ўступ най 
кам па ніі ў ВНУ, у пры ват нас ці, 
на праз рыс тую і зра зу ме лую 
ўсім сіс тэ му ЦТ, якой у на шай 
кра і не ўсе да вя ра юць.

Ад каз ва ю чы на пы тан ні 
жур на ліс таў на конт пла на-
ва най ап ты мі за цыі ў сфе ры 
вы шэй шай аду ка цыі, Ігар 
Кар пен ка рас тлу ма чыў, што 
ап ты мі за цыя мае на ўва зе не 
ска ра чэн не, а сы ход ад дуб лі-
ра ван ня шэ ра гу спе цы яль нас-
цяў і за крыц цё ня про філь ных 
спе цы яль нас цяў у ВНУ.

— У нас сён ня хі ба што толь-
кі са мы ля ні вы не зай ма ец ца 
пад рых тоў кай юрыс таў і эка на-
міс таў, а па він ны быць пэў ныя 
на пра цоў кі, дзей ні чаць на ву ко-

выя шко лы, якія змо гуць за бяс-

пе чыць якас ную пад рых тоў ку 

спе цы я ліс таў, — ад зна чыў Ігар 
Кар пен ка. — Так са ма не аб ход-
на ўліч ваць па трэ бы бе ла рус кай 
эка но мі кі: у пер шую чар гу трэ ба 
раз гля даць тыя перс пек тыў ныя 
спе цы яль нас ці, якія заўт ра бу-
дуць за па тра ба ва ныя на рын ку 
пра цы і да дуць маг чы масць спе-
цы я ліс ту з дып ло мам улад ка-
вац ца і атрым лі ваць пры стой ны 
за ро бак.

Па сло вах мі ніст ра, не аб ход-
на пе ра гле дзець і дуб лі ра ван не 
шэ ра гу спе цы яль нас цяў у ся-
рэд ніх спе цы яль ных і вы шэй-
шых на ву чаль ных уста но вах.

— Мы па він ны ад гэ та га 
ады сці. Так, як гэ та зроб ле на 
ў сіс тэ ме ахо вы зда роўя, дзе 
спе цы я ліст з ся рэд няй спе цы-
яль най ме ды цын скай аду ка-
цы яй не дуб лі руе, а да паў няе 
спе цы я ліс та з вы шэй шай аду-
ка цы яй, — рас тлу ма чыў Ігар 
Кар пен ка. — А ў нас, на прык-
лад, тэх но ла гаў рых ту юць і ў 
ся рэд ніх спе цы яль ных, і ў вы-
шэй шых на ву чаль ных уста-
но вах. Трэ ба іх функ цыі раз-
ме жа ваць, але гэ та праб ле ма 
ўжо не Мі ніс тэр ства аду ка цыі, 
а між ве да мас ная праб ле ма, 
якую не аб ход на вы ра шаць ва 
ўза е ма дзе ян ні з мі ніс тэр ства-
мі эка но мі кі, пра цы і са цы яль-
най аба ро ны.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by
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Ка му да ве раць не за леж ную ацэн ку якас ці аду ка цыі?


