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ЗАЛАТАЯ СЯРЭДЗІНА,
або Новы пункт адліку ў ЦТ
пачатку ЦТ. Ён будзе залежаць ад некалькіх паказчыкаў — узроўню складанасці
задання, формы яго прадстаўлення, у якой частцы
тэста знаходзіцца заданне
(у вобласці А ці В), адкрытае
яно ці закрытае.

Фота Сяргея НІКАНОВІЧА.

Вынікі рэпетыцыйнага тэсціравання, якое
праводзіцца ў 2018—2019 гадах, будуць
разлічвацца з выкарыстаннем новай методыкі
падліку тэставага бала. Як паведамляецца
на сайце арганізатараў — Рэспубліканскага
інстытута кантролю ведаў — гэта робіцца ў мэтах
захавання пераемнасці вынікаў рэпетыцыйнага
і цэнтралізаванага тэсціравання.
Крыху раней першы намеснік міністра адукацыі
Іры на СТА РА ВОЙ ТА ВА
анансавала ў сваім інтэрв'ю
БелТА ўвядзенне падчас
прыёмнай кампаніі 2019 года новай сістэмы апрацоўкі
вынікаў ЦТ. Яна расказала,
што сёлета эксперыментальна, паралельна з наяўнай сістэмай апрацоўкі вынікаў ЦТ,
апрабавалася і новая методыка. Пры той сістэме падліку балаў, якая дзейнічала з
моманту ўвядзення ў нашай
краіне цэнтралізаванага тэсціравання, вынік удзельніка кі эксперымента і ранейшай
залежаў ад таго, як справі- сістэмы і прыйшлі да высноліся з канкрэтным заданнем вы, што ў новай методыкі
іншыя абітурыенты, і ўсе яны ёсць свае плюсы. Якія менапаміж сабой ранжыраваліся. віта, разабрацца пакуль доАле ад гэтай сістэмы выра- сыць складана, хоць на сайшылі адмовіцца. У Міністэр- це Рэспубліканскага інстыстве адукацыі лічаць, што тута кантролю ведаў можна
цяпер вынікі пераважнай знайсці тлумачэнні да новай
большасці ўдзельнікаў ЦТ сістэмы падліку балаў.
У прыватнасці, там павебудуць набліжаны да выніковай атэстацыі ў школе і дамляецца, што падлік выадлюстроўваць іх рэальны нікаў будзе ажыццяўляцца ў
ўзровень ведаў. Пасля пра- два этапы. Кожнаму тэстававядзення сёлетняга цэнтра- му заданню прысвойваецца
лізаванага тэсціравання ў першасны бал, яго абітурыміністэрстве параўналі выні- енты будуць ведаць яшчэ да

Напрыклад, у заданнях з
выбарам двух і больш правільных адказаў у выпадку,
калі дадзены больш чым
адзін няправільны адказ,
не ўказана больш аднаго
правільнага адказу, а таксама дадзены хоць адзін няправільны і адначасова не
ўказаны хоць бы адзін правільны адказ, заданне прызнаецца выкананым няправільна (дапушчана больш
чым адна памылка).
Затым у працэсе праверкі работ будуць уведзены
каэфіцыенты і далей раз-

лічвацца выніковы тэставы
бал. Свой рэйтынг абітурыенты змогуць убачыць на
сайце РІКВ.
Ар га ні за та ры сцвярджаюць, што ўдзел у рэпетыцыйным тэсціраванні
дазволіць абітурыенту не
толькі вызначыць існуючыя
прабелы ў ведах па вучэбным прадмеце, але і ацаніць свой бягучы ўзровень
падрыхтоўкі ў параўнанні з
іншымі ўдзельнікамі.
Трэба дадаць, што мето дык апра цоў кі вы ні каў
тэстаў у свеце шмат — ад
вельмі прос тых да вельмі
складаных. У нашай краіне імкнуцца знайсці залатую сярэдзіну: каб для ўсіх
(і абітурыентаў, і бацькоў,
і педагогаў) гэты падыход
быў зразумелы, і каб адначасова выконваліся дзве
функцыі — ранжыравання
і ацэньвання ведаў. Раней
бацькам было незразумела,
чаму іх дзіця атрымлівае ў
школе «васьмёркі» па прадмеце, а на тэсціраванні набірае ўсяго 30 балаў. І ўзнікалі
пытанні: або школы завышаюць адзнакі, або тэсты вінаватыя? Ці зменіцца сітуацыя
цяпер? Шанцы абітурыентаў
2019 года можна будзе ацаніць па новай методыцы ўжо
пасля першага раўнду рэпетыцыйнага тэсціравання.
Надзея НІКАЛАЕВА.

Крымінал

Тэніс. Напярэдадні падзеі

«ШЫРОКАДЫЯГАНАЛЬНАЕ»
МАХЛЯРСТВА

НЕ ПАЎТАРЫЦЬ
МІНУЛУЮ ПАМЫЛКУ

Як паведамілі «Звяздзе» ў Камітэце дзяржаўнага кантролю, фінансавая міліцыя
раскрыла шэрую схему гандлю дарагой
бытавой тэхнікай.
Упраўленнем Дэпартамента фінансавых расследаванняў КДК па Мінскай вобласці і горадзе Мінску спынены гандаль бытавой тэхнікай
праз інтэрнэт без выплаты падаткаў. Затрымана некалькі чалавек, якія ўвозілі і рэалізоўвалі на тэрыторыі краіны шырокадыяганальныя
тэлевізары апошніх мадэляў, гукавыя панэлі і
дарагую тэхніку з парушэннем дзеючага заканадаўства.
У поле зроку аператыўнікаў фінансавай міліцыі сталічная фірма па продажы бытавой тэхнікі трапіла яшчэ ў 2017 годзе. Як высветлілася,
толькі частку сваіх тавараў камерцыйная структура рэалізоўвала з выплатай усіх падаткаў. Астатнія набывалі і прадавалі за наяўны разлік. Гэтыя здзелкі не адлюстроўваліся ў бухгалтарскай
дакументацыі, што дазваляла арганізатарам шэрай схемы не плаціць падаткі пасля рэалізацыі
няўлічанай бытавой тэхнікі.
Уся го ў бюд жэт не па сту пі ла больш за
570 тысяч рублёў. У дачыненні да кіраўніка камерцыйнай структуры заведзена крымінальная
справа па ч. 2 арт. 243 Крымінальнага кодэкса
(ухіленне ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры).
Асобна трэба сказаць, што ў незаконны бізнес былі ўцягнутыя жыхары беларуска-польскага памежжа. «Пад заказ» сталічнай фірмы яны
ўвозілі на тэрыторыю краіны бытавую тэхніку,
якая захоўвалася ў Мінску ў арандаваным гаражы і прыватным доме кіраўніка камерцыйнай
структуры.
У ходзе праверкі выяўлена каля 70 адзінак
бытавой тэхнікі без дакументаў, якія пацвярджаюць іх набыццё. Кошт канфіскаваных тавараў
складае не менш за 120 тысяч долараў.
Сяргей КУЛАКОЎ.

26—27 кастрычніка пройдзе матч другога раўнда плэй-оф
І групы Еўра-Афрыканскай зоны Кубка Дэвіса Славакія —
Беларусь. Сустрэчы тэнісістаў дзвюх камандаў адбудуцца
на корце Нацыянальнага тэніснага цэнтра NTC Aegon Arena ў
Браціславе. Нашы сапернікі выбралі для будучага матча грунтавое пакрыццё. Капітан беларускай каманды Уладзімір Валчкоў абвясціў спіс гульцоў, якія прымуць удзел у паядынках.
Гэта Ілья Івашка, Ягор Герасімаў, Яраслаў Шыла, Аляксандр
Згіроўскі і Максім Мірны. Адзначым, што беларусы сёння займаюць 32-е месца ў рэйтынгу камандаў у Кубку Дэвіса.
Каманда Славакіі ў
гэтым спісе знаходзіцца
крыху ніжэй — на 35-й
пазіцыі. Дома яны выступяць такім складам: Марцін Кліжан, Лукаш Лацка,
Філіп Полашэк, Норберт
Гомбаш, Ігар Зеленай,
капітан каманды — Дамінік Хрбаты.
Нагадаем, найлепшым вынікам для беларускай каманды ў Кубку
Дэвіса з'яўляецца выхад у паўфінал Сусветнай групы ў 2004 годзе,
а найлепшым у славакаў лічыцца выхад у фінал у розыгрышы 2005
года. Тады на дамашняй арэне ва ўпартым паядынку яны саступілі
зборнай Харватыі з лікам 2:3.
На старце цяперашняга сезона ў лютым беларускія тэнісісты
прайгралі ў Санкт-Пёльтэне камандзе Аўстрыі з «сухім» лікам 0:5,
а ў сярэдзіне верасня ў Маскве саступілі расіянам — 2:3. Славакі ў
гэтым сезоне правялі адзін матч, прайграўшы ў пачатку красавіка на
сваёй арэне камандзе Босніі і Герцагавіны — 2:3. Гісторыя сустрэч
Беларусі і Славакіі налічвае адзін паядынак, ён адбыўся ў верасні
2010 года на кортах Палаца тэніса ў Мінску. На аналагічнай стадыі
ў барацьбе за захаванне прапіскі ў І групе Еўра-Афрыканскай зоны
наша каманда саступіла славацкім тэнісістам з лікам 1:4. За зборную
Беларусі ў тым матчы гулялі Уладзімір Ігнацік, Максім Мірны, Сяргей
Бетаў і Андрэй Васілеўскі. Прайграўшы тую матчавую сустрэчу, беларусы апусціліся ў дывізіён рангам ніжэй і пачыналі наступны сезон
з ІІ групы Еўра-Афрыканскай зоны.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

Не сезон

ЧАСОВА ТУТ ПАКУЛЬ
НЕ ПАЛОВІШ

Забарона на рыбалоўства ўводзіцца на ўчастках
Нёмана і Аўгустоўскага канала.
З 15 кастрычніка да 15 красавіка ўводзіцца забарона
на аматарскае рыбалоўства на ўчастку Нёмана ў раёне водазабора каўшовага тыпу ААТ «Гродна Азот» каля
вёскі Пагараны Гродзенскага раёна. Пад забарону трапіў
участак працягласцю ў 50 метраў ад межаў водапрыёмнага каўша водазабора ўверх і ўніз па цячэнні, а таксама
тэрыторыя водазабора.
Акрамя таго, забарона на аматарскае рыбалоўства
ўведзена на ўчастку Аўгустоўскага канала на адлегласці
350 метраў ад месца яго ўпадзення ў Нёман да дальняга ад ракі краю бетоннага прычала для суднаў «Дзмісевічы». Абмежаванні тут таксама будуць доўжыцца да
15 красавіка.
У выпадку незаконнай здабычы парушальніку пагражае адміністрацыйная адказнасць у выглядзе штрафу ў
памеры ад 20 да 50 базавых велічынь, таксама давядзецца пакрыць нанесеную навакольнаму асяроддзю шкоду.
Напрыклад, за адну асобіну судака — 18 базавых велічынь, ляшча або шчупака — 9 базавых. За акуня, плотку
або гусцяру давядзецца пакрыць 3 базавыя велічыні.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Здарэнне

ДЗЕЦІ НА ПАДАКОННІКУ
Яны стаялі на пятым паверсе

Ранкам у цэнтр аператыўнага кіравання Светлагорскага раённага падраздзялення МНС паступіла
паведамленне аб тым, што на падаконніку пятага
паверха дома па вуліцы Шасэйнай стаяць двое дзяцей. Фортка акна была адчынена. Да месца аператыўна выехалі ратавальнікі.
Высветлілася, што ў кватэры без нагляду дарослых
знаходзяцца дзяўчынка 2016 года нараджэння і хлопчык
2014 года нараджэння. Паводле папярэдняй інфармацыі,
маці малалетніх дзяцей прыкладна ў 9 гадзін раніцы з'ехала па асабістых справах, зачыніўшы дзяцей адных у
кватэры. Ратавальнікі сумесна з супрацоўнікамі раённага
аддзела ўнутраных спраў неадкладна паведамілі ёй пра
здарэнне і чакалі прыходу жанчыны. Дзеці ў медыцынскай
дапамозе патрэбы не мелі, паведамілі ў МНС.
Пра гэта здарэнне Светлагорскае раённае падраздзяленне МНС праінфармавала старшыню Светлагорскага
раённага выканаўчага камітэта, пасля чаго ўсе яго абставіны былі разгледжаны на пасяджэнні рабочай групы па
каардынацыі дзейнасці назіральных камісій Светлагорскага раёна. Зараз раённым аддзелам адукацыі вядзецца
разбор па гэтым факце.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Ну і ну!

УКРАЎ ТРЫ АЎТАМАБІЛІ
Першы — выйшаўшы з... залы суда

Сталічныя праваахоўнікі затрымалі непрацуючага
28-гадовага жыхара Старых Дарог, які падазраецца
ў крадзяжах трох аўтамабіляў на тэрыторыі Фрунзенскага раёна Мінска.
Было ўстаноўлена, што мужчына пайшоў на першы з
іх на вуліцы Матусевіча праз тры гадзіны пасля выхаду
з залы суда Фрунзенскага раёна Мінска, дзе яго прысудзілі да чатырох гадоў абмежавання волі з накіраваннем
ва ўстанову адкрытага тыпу за здзейснены тры месяцы
назад крадзеж аўтатранспарту.
Скрадзены «Фольксваген Пасат» зламыснік пакінуў
у лесапаласе недалёка ад Старых Дарог. На наступны
дзень мужчына здзейсніў крадзеж машыны аналагічнай
маркі з вуліцы Шаранговіча. Гэтым разам ён пакінуў аўто
ў двары дома па вуліцы Вышалескага ў Мінску. Праз некалькі дзён быў скрадзены «Фольксваген Транспарцёр»
з вуліцы Адзінцова. Машыну фігурант прыпаркаваў каля
рынку ў Дзяржынску. Аператыўнікі ўстанавілі, што выкрадзены аўтатранспарт зламыснік збіраўся перагнаць у
Расійскую Федэрацыю.
Пасля, прыехаўшы на граніцу на адной з машын, мужчына стаў даведвацца ў людзей у чарзе, як даехаць да
Смаленска. Адзін мужчына паведаміў, што пагранічнікі
праводзяць пільны дагляд. Гэта спалохала зламысніка,
і ён вырашыў не спрабаваць выехаць за межы краіны,
паведамілі ў Фрунзенскім РУУС горада Мінска.
Усе тры аўтамабілі ў тэхнічна спраўным стане перададзены ўладальнікам.
Праводзіцца расследаванне на прадмет дачынення
гэтага грамадзяніна да здзяйснення шэрагу крадзяжоў
маёмасці з аў тамашын, прыпаркаваных на тэрыторыі
Фрунзенскага раёна сталіцы. Вядома, што раней малады чалавек неаднаразова прыцягваўся да крымінальнай
адказнасці за ўгоны, крадзяжы аўтатранспарту і з яго.
Сяргей РАСОЛЬКА.

