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Факт

ВА РЫ Я ТЫЎ НАСЦЬ 
АДУ КА ЦЫІ

Рэк тар Ака дэ міі кі ра ван ня 
анан са ваў зме ны 

ў пра цэ се па ступ лен ня
Ад но з но ва ўвя дзен няў 

пра ві лаў пры ёму на бу-

ду чы год — аба вяз ко вая 

пра фе сій ная гу тар ка. Так-

са ма ў Ака дэ міі рых ту юць 

пра ект Ука за Прэ зі дэн та з 

но вай рэ дак цы яй ста ту та, 

які да зво ліць на ву чаль най 

уста но ве пра па на ваць ва-

ры я тыў ны ха рак тар пад-

рых тоў кі спе цы я ліс таў.

Аб яго прын цы пах рас ка заў 

рэк тар Ака дэ міі кі ра ван ня пры 

Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь Генадзь ПАЛЬ ЧЫК:

— У Ака дэ міі кі ра ван ня ўжо 

бы ла прак ты ка, ка лі на бор у спе-

цы я лі за ва ныя гру пы ажыц цяў-

ляў ся са стар ша курс ні каў ін шых 

уні вер сі тэ таў. Гэ тыя гру пы на ву-

ча лі ся па спе цы яль ных аду ка-

цый ных пла нах, пра гра мах. На-

ву чэн цы атрым лі ва лі прак ты ка а-

ры ен та ва ную фун да мен таль ную 

аду ка цыю ў сфе ры, у якой пла-

на ва лі пра ца ваць. Пад рых тоў ка 

суд дзяў — гэ та ад но, су пра цоў-

ні каў след ча га ка мі тэ та — зу-

сім ін шае. Ця пер мы га во рым аб 

фар мі ра ван ні груп, якія ўжо на 

пер шай сту пе ні аду ка цыі прак-

ты ка а ры ен та ва ныя на спе цы фі-

ку пра ва вой ра бо ты ў пэў ным 

дзяр жаў ным ор га не. Раз гля да-

ем як перс пек ты ву маг чы масць 

на ву чан ня ў Ака дэ міі кі ра ван ня 

па ска ро ча ным кур се вы пуск ні-

коў спе цы я лі за ва ных ка ле джаў. 

Ака дэ мія кі ра ван ня пра па ноў вае 

та кі ва ры янт для тых вы пуск ні-

коў, якія га то вы пра явіць свае 

кі раў ніц кія на вы кі.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Жы хар ка ста лі цы Іры на 

Вік та раў на прый шла ад імя 

сва ёй ма ці — чле на са до ва-

га та ва рыст ва «Ве рас-91», 

што зна хо дзіц ца ў Ла гой скім 

ра ё не. Спра ва ў тым, што 

су сед ка са ма воль на за ха пі-

ла част ку зям лі, якая на ле-

жыць жан чы не. Па ра шэн ні 

су да Ла гой скі рай вы кан кам 

су мес на з праў лен нем та ва-

рыст ва па він ны вы зна чыць 

ме жы ўчаст ка згод на з ге не-

раль ным пла нам. Але пы тан-

не да гэ та га ча су не вы ра ша-

на. Як сцвяр джа ла за яў ні ца, 

чле ны са до ва га та ва рыст ва 

на гэ та не пой дуць, па коль кі 

та кія кро кі па тра бу юць да-

дат ко вых гра шо вых за трат. 

Акра мя та го, яна ў 2017 го-

дзе за аса біс тыя срод кі зра-

бі ла ка рэк ці роў ку фраг мен та 

генп ла на. Але да ку мент не 

лі чыц ца са праўд ным.

На чаль нік упраў лен ня 

зем ле ўпа рад ка ван ня Ла-

гой ска га рай вы кан ка ма Ілья 

Да шке віч рас тлу ма чыў, што 

пы тан не не аб ход на вы нес ці 

на аб мер ка ван не агуль на га 

схо ду чле наў са до ва га та-

ва рыст ва. Яны і пры муць 

ра шэн не: пра во дзіць або 

не ка рэк ці роў ку. Па ся джэн-

не бы ло пры зна ча на на 

10 каст рыч ні ка, але не ўда-

ло ся са браць кво рум.

— Ка рэк ці роў ку мож-

на зра біць за кошт зя мель 

агуль на га ка ры стан ня. Ды 

су праць гэ та га та ва рыст ва 

і ўлас нік су меж на га ўчаст-

ка. Я згод на, та му што ўсё 

на да ку чы ла, хо чац ца хут чэй 

вы ра шыць праб ле му, — ка-

жа за яў ні ца.

— Маг чы ма, мы ў ра бо-

чым па рад ку вы е дзем на 

мес ца, збя ром вас, кі раў ні ка 

са до ва га та ва рыст ва, зем-

ле ўпа рад ка валь ную служ бу, 

спе цы я ліс таў і, вы слу хаў шы 

ўсе за ці каў ле ныя ба кі, пры-

мем ка ле гі яль нае ра шэн не, 

каб на рэш це па ста віць кроп-

ку ў гэ тай сі ту а цыі. Акра мя 

та го, я вы ву чу да ку мен ты 

да дат ко ва, — су па ко іў жан-

чы ну Ігар Яў се еў.

Бра ты Рудзь ко з Са лі гор-

ска га ра ё на — фер ме ры. 

Яны па скар дзі лі ся на кі раў-

ніц тва мяс цо вай гас па дар кі, 

якое за га да ла за дыс ка ваць 

іх по ле, дзе бы ла па са джа на 

буль ба. Фермеры па тра ба-

ва лі, каб сель гас ар га ні за-

цыя кам пен са ва ла ім па не-

се ныя ў вы ні ку стра ты.

На чаль нік ад дзе ла зем-

ле ўпа рад ка ван ня Са лі гор-

ска га рай вы кан ка ма Іры на 

На вум чык сцвяр джа ла, што 

фер ме раў па пя рэдж ва лі, каб 

не за ся ва лі по ле, па коль кі 

яно не аб ход на гас па дар цы 

для сва іх мэт. Уза мен ім вы-

дзе лі лі ін шы ўчас так. Ад нак 

бра ты не зга дзі лі ся.

На дум ку Іга ра Яў се е-

ва, ім не аб ход на вы дзе ліць 

столь кі зям лі, коль кі па тра-

бу ец ца для аб слу гоў ван ня 

ся лян скай фер мер скай гас-

па дар кі. «Пра тое, што муж-

чы ны лю бяць зям лю і доб ра-

сум лен на на ёй пра цу юць, 

свед чаць іх ма зо ліс тыя ру кі. 

Та кіх гас па да роў трэ ба пад-

трым лі ваць», — лі чыць Ігар 

Ула дзі мі ра віч.

Сяр гей Аляк санд ра віч, 

жыхар раёна, ужо ка то ры 

год кан флік туе з су се дзя мі. 

А ка ме нем спа тык нен ня ста-

ла дуб лі ру ю чая ага ро джа, 

якую яны ні бы та ўшчыль-

ную па ста ві лі да яго пло та. 

Ця пер, па сло вах за яў ні ка, 

ён не мо жа ні па фар ба ваць 

яго, ні падрамантаваць. 

Але, па за клю чэн ні спе цы я-

ліс таў ад дзе ла ар хі тэк ту ры 

і бу даў ніц тва рай вы кан ка-

ма, ад ва рот ны бок ні чо га 

не па ру шыў. Гэ тыя нор мы, 

па вод ле за ка на даў ства, не 

рэг ла мен ту юц ца. Ра зам з 

тым муж чы на пра цяг вае 

шу каць шля хі, як па ста віць 

на мес ца су се дзяў. Ві дэа-

сю жэт пра гэ тую ня прос тую 

сі ту а цыю па ка за лі пад час 

пры ёму. Як сцвяр джа юць 

су се дзі, яны вы му ша ны бы лі 

ад га ра дзіц ца ад скан даль-

на га муж чы ны. Шмат га доў 

ён не дае ім спа кой на жыць, 

па ста віў ві дэа рэ гіст ра та ры, 

каб на зі раць за чу жым жыц-

цём, уста на віў пет лі з вя роў-

кі на сва ім пло це, каб ла віць 

су сед скіх жы вёл. Ледзь ве 

ўда ло ся вы ра та ваць хат ня га 

лю бім ца — са ба ку, які тра піў 

у гэ тую паст ку. Акра мя та го, 

дом Сяр гея Аляк санд ра ві ча 

«ўпры го жа ны» вы явай Ба бы 

Ягі, чор ны мі кры жа мі. Жу-

дас на, так і хо чац ца ад га ра-

дзіц ца ад та ко га ві до ві шча 

не прос та пло там, а вы со кай 

сця ной.

Суд вы нес ра шэн не не на 

ка рысць Сяр гея Аляк санд-

ра ві ча. «Адзі нае, што я ма-

гу, гэ та ўзяць сі ту а цыю пад 

кант роль», — за пэў ніў Ігар 

Ула дзі мі ра віч.

Муж Іны Мі ка ла еў ны, 

таксама мясцовай жыхаркі, 

за гі нуў на вы твор час ці, з ім 

яны бы лі за рэ гіст ра ва ны 

па роз ных ад ра сах. Та му 

ёй не вы да юць да вед ку аб 

су мес ным пра жы ван ні, не-

аб ход ную для атры ман ня 

да па мо гі з пры чы ны стра ты 

кар мі це ля.

— Я ра зу мею, што ця пер 

га лоў нае — да ча кац ца экс-

пер ты зы. А я са свай го бо ку 

зраб лю за пыт у ад па вед ныя 

ар га ні за цыі, у ін спек цыю па 

пра цы і вазь му пы тан не на 

аса біс ты кант роль, — па абя-

цаў па моч нік Прэ зі дэн та.

— Вы езд на мес ца да-

зва ляе аца ніць сі ту а цыю, 

вы слу хаць абод ва ба кі і 

пры няць ра шэн не. Ёсць 

пы тан ні, якія, на пер шы по-

гляд, зда юц ца ня знач ны мі 

і мо гуць быць вы ра ша ны 

на мяс цо вым уз роў ні. Але, 

ка лі ча ла век звяр та ец ца ў 

вы шэй шыя ін стан цыі, то для 

яго яны жыц цё ва важ ныя, — 

ска заў пас ля пры ёму гра ма-

дзян Ігар Яў се еў. — Кі раў нік 

дзяр жа вы на цэль вае нас, 

каб зняць праб ле му, якой 

бы дро бяз най яна ні бы ла. 

Най больш на ра кан няў на 

якасць да рог. Гэ тае пы тан-

не на кант ро лі кі раў ніц тва 

Мі набл вы кан ка ма. Ця пер 

вы дзе ле на знач на больш 

гро шай, чым у мі ну лыя га ды, 

на іх улад ка ван не ў Мін скім 

ра ё не і воб лас ці. Ця гам ча су 

да ро гі бу дуць толь кі па ляп-

шац ца, ад па вя даць усім па-

тра ба ван ням.

Ігар Яў се еў не толь кі пры-

няў гра ма дзян, але азна ё міў-

ся з хо дам па ля вых ра бот у 

ра ё не, на ве даў сель гас ар-

га ні за цыі. «Мне пры ем на, 

што на Мін шчы не ўсё ідзе 

ў пла на вым па рад ку, да сё-

ма га ліс та па да бу дзе ўбра на 

ку ку ру за на зер не, цук ро выя 

бу ра кі. Ак тыў на вы во зіц ца 

ар га ні ка на па лі, ідзе во ры ва, 

за куп ле ны ма гут ныя трак та-

ры бе ла рус кай вы твор час ці з 

не аб ход ным аб ста ля ван нем 

да іх, што дае свае вы ні кі», — 

ад зна чыў Ігар Яў се еў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Я па ста ра юся мак сі маль на 

да ступ на вы клас ці сут насць но вай 

ме то ды кі і ад ка заць на пы тан ні, якія 

ўжо ўзнік лі, — па абя цаў ды рэк тар 

Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту та кант-

ро лю ве даў Юрый МІК СЮК.— 

Усё, што мы ро бім, на кі ра ва на на 

тое, каб цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра-

ван не ста ла яшчэ больш аб' ек тыў-

ным і яшчэ больш праз рыс тым. Мы 

ад на ча со ва вы ра ша лі дзве праб ле-

мы. Пер шая — ука ра нен не ме то-

ды кі, якая да ва ла б ацэн ку ве даў 

у аб са лют най ве лі чы ні, гэ та зна-

чыць, ста ла б больш аб' ек тыў най. 

Ра ней шая рэй тын га вая ме то ды ка 

не да зва ля ла су па ста віць уз ро вень 

ве даў, пра дэ ман стра ва ных абі ту-

ры ен там на ЦТ, з яго школь ны мі 

ве да мі. Но вая ме то ды ка да зва-

ляе зняць псі ха ла гіч ны бар' ер, які 

ўзні каў у абі ту ры ен таў пас ля атры-

ман ня ніз кіх ба лаў. На прык лад, 

12 ба лаў на ЦТ — гэ та не рэ аль ны 

ўзро вень ве даў абі ту ры ен та, а яго 

рэй тын га вая ацэн ка за вы ка нан не 

кан крэт на га тэс та.

Ра ней, чым больш абі ту ры ен-

таў ве да лі ней кі раз дзел ву чэб-

най пра гра мы і, ад па вед на, ра ша-

лі за да чу з гэ та га раз дзе ла, тым 

мен шы ўклад у агуль ны тэс та вы 

бал уно сі ла та кая за да ча, а каш-

тоў насць за дан няў, з які мі спраў-

ля лі ся ўсе, на блі жа ла ся да ну ля, і 

фак тыч на гэ тыя ве ды не ацэнь ва-

лі ся і не ўліч ва лі ся.

Ця пер кож на му за дан ню пры-

свой ва ец ца пер ша сны бал. Пер-

ша сныя ба лы бу дуць вя до мыя 

яшчэ да па чат ку эк за ме ну. А вось 

да лей па чы на юц ца са мыя скла да-

ныя і не зра зу ме лыя для большасці 

ма тэ ма тыч ныя пад лі кі. Па вы ні ках 

ста тыс тыч най апра цоў кі ра бот усіх 

удзель ні каў, пер ша сна му ба лу бу-

дзе пры свой вац ца ка э фі цы ент, 

а да лей вы ліч вац ца ад па вед ныя 

тэс та выя ба лы. На жаль, жур на ліс-

там ра за брац ца з гэ ты мі пад лі ка мі 

не ўда ло ся. Як раз ліч ва ец ца зга да-

ны ка э фі цы ент? Ча му да за дан няў 

з ад ноль ка вы мі пер ша сны мі ба ла-

мі пры мя ня юц ца роз ныя ка э фі цы-

ен ты? Як абі ту ры ент, які вы кон-

вае толь кі трэ цюю част ку тэс та, 

на бі рае ба лы ў дыя па зо не 50—60? 

Ад ра зу ўзні ка юць пы тан ні, а ў чым 

за клю ча ец ца праз рыс тасць но вай 

сіс тэ мы? За раз з бо ку пе да го гаў 

гу чаць пра па но вы ўво гу ле ад мо-

віц ца ад ран жы ра ван ня і вы ка рыс-

тоў ваць толь кі пер ша сныя ба лы, 

якія ў су ме бу дуць да ваць 100.

— Не трэ ба вы на хо дзіць ве ла-

сі пед, ка лі ўжо ёсць аў то, — па-

ры руе Юрый Мік сюк. — Для тых, 

хто сур' ёз на ці ка віц ца гэ тым пы-

тан нем, трэ ба глы бей па гру зіц ца ў 

тэ му. Вы мя рэн не ве даў — пра цэс, 

якім спе цы я ліс ты зай ма юц ца ўжо 

даў но, і тое, што мы пра па ну ем, 

гэ та не на ша ноу-хау, а дзе ся ці-

год дзя мі ад пра ца ва ная ме то ды-

ка, якая пры мя ня ец ца ў шэ ра гу 

кра ін: у ЗША, Гер ма ніі, Аў стра ліі, 

Шве цыі, Швей ца рыі, Ка на дзе, 

Фін лян дыі і ін шых. Нель га спы-

няц ца на пер ша сных ба лах, трэ-

ба пра во дзіць іх нар ма лі за цыю. 

Гэ та вя до мы ў све це факт. Якой 

бы пры ваб най ні бы ла прос тая 

ме то ды ка, ка лі мы вы мя ра ем ве-

ды толь кі пер ша сным ба лам, гэ та 

ліч ба не ад люст роў вае рэ аль ныя 

ве ды... Я вас за пэў ні ваю, што ад 

но вай ме то ды кі ўсе толь кі вый гра-

юць, ні хто не прай грае.

Для та го, хто прэ тэн дуе на мак-

сі маль ны тэс та вы бал, за пэў ні ва-

юць ар га ні за та ры ЦТ, ні чо га не 

зме ніц ца. Ім па-ра ней ша му трэ ба 

бу дзе даць пра віль ныя ад ка зы на 

ўсе за дан ні. Пас ля 70—75 ба лаў, 

што ра ней шая, што но вая ме то ды-

ка дае ад ноль ка вы вы нік. Тыя, хто 

па каз ваў най леп шыя ве ды, бу дуць 

мець і больш вы со кія ба лы. А вось 

сі ту а цыя ў воб лас ці ніз кіх і ся рэд-

ніх ба лаў зме ніц ца. Там тэс та выя 

ба лы па вы сяц ца. Але не трэ ба ба-

яц ца, што абі ту ры ен ты з гор шы мі 

ве да мі бу дуць на сту паць ім на пят-

кі... Як за пэў ні вае Юрый Мік сюк, 

50 ба лаў па но вай ме то ды цы — 

гэ та ня шмат, і пра па нуе па дзя ліць 

гэ ту ліч бу на 10, каб су па ста віць 

вы нік ЦТ са школь най ад зна кай. 

Але ка лі пры мя няць та кія пад лі кі, 

то атрым лі ва ец ца, што ўсе школь-

ныя вы дат ні кі, каб пацвердзіць 

свае школьныя адзнакі, ця пер 

па він ны на бі раць на ЦТ ад 80 да 

100 ба лаў? Ці маг чы ма та кое?

Не зме ніц ца і сі ту а цыя з пра-

хад ны мі ба ла мі на са мых прэ-

стыж ных спе цы яль нас цях, дзе 

яны ўжо на блі зі лі ся да мак сі маль-

най планкі ў 400 ба лаў. А вось на 

спе цы яль нас цях, дзе пра хад ныя 

ба лы бы лі ў дыя па зо не ад 100 да 

200, пра хад ная план ка, ка неш не, 

па вы сіц ца. За тое «ва га» атэс та-

та ў агуль най су ме ба лаў (тры 

сертыфікаты плюс атэстат) ця пер 

змян ша ец ца...

— Но вая ме то ды ка — гэ та кла-

січ ны на ву ко вы па ды ход, — сцвяр-

джае Юрый Мік сюк. — Жур на ліс-

ты — не спе цы я ліс ты, прос тыя 

лю дзі — так са ма. Але мы па він ны 

пе ра ка наць усіх у тым, што гэ та 

на дзей ны, аб' ек тыў ны і сум лен-

ны спо саб ацэн кі ве даў. Зна чыць, 

бу дзем пра ца ваць са спе цы я ліс-

та мі, якія зай ма юц ца тэс та ло гі яй, 

каб яны знай шлі да дат ко выя ар-

гу менты...

Абі ту ры ен там 2019 го да трэ-

ба рых та вац ца да па вы шэн ня мі-

ні маль на га па ро га. Які ён бу дзе, 

Юрый Мік сюк па куль ска заць не 

змог. Мо жа быць, 20, 30 ці 40 ба-

лаў? Гэ та ра шэн не бу дзе пры мац ца 

паз ней. Але тым, у ка го ле тась бы-

лі ніз кія ба лы, не аб ход на пра гэ та 

па мя таць. Хут чэй за ўсё, ле таш нія 

сер ты фі ка ты ўжо ні ко му не спат-

рэ бяц ца, та му што ў абі ту ры ен таў 

2019 го да бу дуць знач на больш 

вы со кія ба лы... Га лоў нае — каб не 

за ста ло ся су мнен няў, але на пе ра-

дзе яшчэ два эта пы рэ пе ты цый-

на га тэс ці ра ван ня. Між ін шым, на 

бяс плат ным дыс тан цый ным тэс ці-

ра ван ні па куль за дан ні не аб наў ля-

лі ся. Гэ та абя ца юць зра біць блі жэй 

да но ва га го да, і толь кі пас ля іх 

аб наў лен ня там пач не пры мя няц ца 

но вая сіс тэ ма пад лі ку ба лаў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ЯК ПАДЛІЧЫЦЬ БАЛЫ НА ЦТ?

Атрым лі ва ец ца, што ўсе 
школь ныя вы дат ні кі ця пер 
па він ны на бі раць на ЦТ 
ад 80 да 100 ба лаў?

Кры ху больш як год Ігар Яў-

се еў зай мае па са ду па моч ні-

ка Прэ зі дэн та — ін спек та ра па 

Мін скай воб лас ці. За гэ ты тэр-

мін Ігар Ула дзі мі ра віч вы слу-

хаў пад час пра вя дзен ня аса-

біс тых пры ёмаў 50 гра ма дзян. 

На чар го вую су стрэ чу ў Бе ра-

зі но прый шло пяць за яў ні каў, 

у тым лі ку і з су сед ніх ра ё наў. 

У асноў ным лю дзей хва ля ва лі 

праб ле мы зя мель ных уза е ма ад но сін.

НЕ БЫ ВАЕ ДРО БЯЗ НЫХ ПЫ ТАН НЯЎ
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