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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
СМІ: МЭЙ МАЕ НА МЕР ПЕ РА КА НАЦЬ ЕС 
ВЫ СЛАЦЬ РА СІЙ СКІХ ДЫП ЛА МА ТАЎ

Вя лі ка бры та нія па ве дам ляе раз вед валь ныя да ныя па 

«спра ве Скры па ля» клю ча вым са юз ні кам з мэ тай пе ра ка-

наць іх вы слаць ра сій скіх дып ла ма таў з ас тат ніх еў ра пей-

скіх кра ін. Пра гэ та ін фар муе Bloomberg са спа сыл кай на 

кры ні цы, зна ё мыя з сі ту а цы яй. Тэ рэ за Мэй пад час абе ду 

з ін шы мі лі да ра мі на са мі це ЕС у Бру сэ лі ў чац вер «бу дзе 

па пя рэдж ваць аб па гро зе, якую ня се Ра сія з ура дам Ула-

дзі мі ра Пу ці на ўсёй Еў ро пе», ска заў жур на ліс там вы со-

ка па стаў ле ны бры тан скі чы ноў нік. Ула ды Вя лі ка бры та ніі 

лі чыць Ра сію да тыч най да атруч ван ня бы ло га су пра цоў-

ні ка ГРУ, які пра ца ваў на бры тан скую раз вед ку, Сяр гея 

Скры па ля і яго дач кі Юліі.

ТРАМП АД КА ЗАЎ КРЫ ТЫ КАМ
«Я па тэ ле фа на ваў прэ зі дэн ту Ра сіі Пу ці ну, каб па він-

ша ваць яго з пе ра мо гай на вы ба рах (ра ней Аба ма так-

са ма яму зва ніў). Фэй ка выя ме дыя звар' я це лі, та му што 

ха це лі, каб я яго кры ты ка ваў. Яны не ма юць ра цыі! Жыць 

у зго дзе з Ра сі яй, мець з ёй ста сун кі — гэ та доб ра, а не 

дрэн на», — на пі саў Трамп на сва ёй ста рон цы ў Twіtter. 

«Яны мо гуць да па маг чы вы ра шыць праб ле мы з Паў ноч-

най Ка рэ яй, Сі ры яй, Укра і най, Іра нам і на ват з бу ду чай 

гон кай уз бра ен няў. Буш спра ба ваў жыць у зго дзе, але яму 

не ха пі ла «маз гоў». Аба ма і Клін тан спра ба ва лі, але ў іх 

не бы ло энер гіі або хі міі (ус пом ні це «пе ра за груз ку»). Мір 

праз дэ ман стра цыю сі лы!» — ска заў на за кан чэн не Трамп. 

У мі ну лы аў то рак, 20 са ка ві ка, Трамп па тэ ле фа на ваў Пу ці-

ну, каб па він ша ваць яго з пе ра мо гай на вы ба рах прэ зі дэн та 

Ра сіі, якія ад бы лі ся 18 са ка ві-

ка. Га зе та The Washіngton Post 

паз ней на пі са ла, што да рад-

цы Трам па пра па ноў ва лі яму 

не він ша ваць Пу ці на з гэ тай 

пе ра мо гай. Ад нак Трамп іх 

не па слу хаў ся. Тэ ле фон ная 

раз мо ва Пу ці на і Трам па ад-

бы ла ся па іні цы я ты ве аме ры кан ска га бо ку, удак лад ні ла 

прэс-служ ба Крам ля. У хо дзе яе пра гу ча ла не толь кі він-

ша ван не з пе ра мо гай на вы ба рах. Лі да ры дзвюх кра ін 

аб мер ка ва лі і шэ раг ін шых тэм, уклю ча ю чы сі ту а цыю ва 

Укра і не, Сі рыі і КНДР.

КА МІ ТЭТ РА ДЫ ПАД ТРЫ МАЎ АРЫШТ СА ЎЧАН КІ
Рэг ла мент ны ка мі тэт Вяр хоў най ра ды Укра і ны адоб рыў 

пры цяг нен не да кры мі наль най ад каз нас ці, за тры ман не і 

арышт дэ пу та та Над зеі Са ўчан кі. Пра гэ та па ве дам ляе агенц-

тва УНІ АН. Та кім чы нам, чле ны ка мі тэ та пры зна лі за кон ным 

прад стаў лен не ге не раль на га пра ку ро ра Юрыя Лу цэн кі ў ад-

но сі нах да Са ўчан кі. Ра шэн не бы ло пры ня та ад на га лос на. 

Ра ней генп ра ку рор за яў ляў, што Са ўчан ка пла на ва ла тэ ракт 

у Вяр хоў най ра дзе з вы ка ры стан нем страл ко вай зброі і гра-

нат. Лу цэн ка ад зна чыў, што ў след ства ёсць «не аб верж ныя 

до ка зы» та го, што Са ўчан ка аса біс та ар га ні зоў ва ла ата ку і 

пры цяг ва ла лю дзей для тэ рак та. Са ўчан ку ўжо вы клю чы лі 

з ка мі тэ та Ра ды па аба ро не і пра па на ва лі па зба віць яе зор кі 

«Ге роя Укра і ны». У сваю чар гу дэ пу тат па да ла ў Вяр хоў ны 

суд Укра і ны іск з па тра ба ван нем пры знаць не за кон ным ра-

шэн не аб яе вы клю чэн ні з ка мі тэ та.

З пер шых вус наўЗ пер шых вус наў  

«АЦЭН КА ВЕ ДАЎ 
ПА ВІН НА БЫЦЬ ЗРА ЗУ МЕ ЛАЯ 

ЛЮ БО МУ ВЫ ПУСК НІ КУ»
Но вая рэ дак цыя Ко дэк са аб аду ка цыі ўне се на ва ўрад 

для па пя рэд ня га раз гля ду. Пра гэ та па ве да міў мі ністр 

аду ка цыі Ігар КАР ПЕН КА пад час ан лайн-кан фе рэн цыі 

на сай це БЕЛ ТА.

Як за пэў ніў мі ністр, пы тан не вяр тан ня да 12-га до ва га 

на ву чан ня ў шко ле па куль не раз гля да ец ца. «Мы зба лан са-

ва лі пра гра мы агуль най ся рэд няй аду ка цыі і па змес це, і па 

коль кас ці га дзін.Так, яшчэ ёсць асоб ныя пе ра ко сы. На жаль, 

ёсць на стаў ні кі, якія лі чаць, што чым больш яны за да дуць 

па сва ім прад ме це, тым лепш. У вы ні ку мы губ ля ем якасць 

і аб ця жар ва ем школь ні ка, — пад крэс ліў ён. — Акра мя та го, 

ма ні то рынг рас кла ду за ня ткаў у шко лах па каз вае, што не 

заў сё ды кі раў ніц тва на ву чаль ных уста ноў ад каз на ста віц ца 

да іх скла дан ня. Пер шым уро кам мо жа ста яць прад мет, па 

якім за пла на ва на кант роль ная ра бо та, не заў сё ды больш 

скла да ныя прад ме ты чар гу юц ца з менш скла да ны мі і гэ так 

да лей... Ка рыс та ю чы ся вы пад кам, за клі каю кі раў ні коў уста-

ноў аду ка цыі ўзяць пад аса біс ты кант роль пы тан ні на груз кі 

на вуч няў у пла не да маш ніх за дан няў. Гэ та мая прын цы по-

вая па зі цыя і як мі ніст ра, і як пе да го га».

Ад каз ва ю чы на пы тан ні на конт да лей ша га функ цы я на-

ван ня гім на зій, Ігар Кар пен ка па ве да міў, што і ў гім на зі ях, 

і ў ся рэд ніх шко лах вы ка рыс тоў ва юц ца ад ноль ка выя на ву-

чаль ныя пра гра мы па ўсіх ву чэб ных прад ме тах. А ў стар шых 

кла сах і ў гім на зі ях, і ў шко лах пра ду гле джа на маг чы масць 

вы ву чаць прад ме ты на ба за вым і па вы ша ным уз роў нях. 

Ад мет нас цю на ву чаль на га пла на гім на зій з'яў ля ец ца толь-

кі боль шая коль касць га дзін на вы ву чэн не за меж най мо вы 

(плюс дзве га дзі ны) у 5—9 кла сах. Але ні хто не збі ра ец ца 

вы клю чаць гэ тыя дзве да дат ко выя га дзі ны з на ву чаль на га 

пла на гім на зій.

— Больш за тое, для ства рэн ня роў ных умоў для ўсіх 

на ву чэн цаў пла ну ец ца і ся рэд нім шко лам так са ма даць 

маг чы масць ад во дзіць пяць га дзін за мест трох на вы ву-

чэн не за меж най мо вы ў 5—7 кла сах. Акра мя гэ та га, мы 

па шы ра ем маг чы мас ці вы ка ры стан ня гэ тых пя ці га дзін для 

школ і гім на зій: з 8 кла са яны мо гуць вы ка рыс тоў вац ца 

не толь кі пад за меж ную мо ву, але і для вы ву чэн ня ін шых 

ву чэб ных прад ме таў на па вы ша ным уз роў ні, — пра ін фар-

ма ваў мі ністр.

За кра на ю чы перс пек ты вы ўка ра нен ня не за леж най вы-

ні ко вай атэс та цыі пас ля ба за вай шко лы, Ігар Кар пен ка па-

ве да міў, што ця пер раз гля да ец ца ана лаг рэс пуб лі кан скіх 

кант роль ных ра бот, якія бы лі пра ве дзе ны ў са ка ві ку гэ та га 

го да па ма тэ ма ты цы і геа гра фіі. На ву чэн цы вы кон ва лі іх у 

сва іх уста но вах аду ка цыі па тэкс тах Мі ніс тэр ства аду ка цыі, 

а пра вер ку ажыц цяў ля лі не за леж ныя ка мі сіі на ра ён ным і 

аб лас ным уз роў нях і ў Мін ску. «За раз мы ана лі зу ем вы ні кі 

вы ка нан ня вуч ня мі кант роль ных ра бот, плю сы і мі ну сы ме-

ха ніз ма іх пра вя дзен ня. Атры ма ныя вы сно вы бу дуць улі ча ны 

пры ар га ні за цыі і пра вя дзен ні не за леж най атэс та цыі, — 

рас тлу ма чыў ён. — Мяр ку ец ца, што не за леж ная атэс та цыя 

па за вяр шэн ні на ву чан ня ў 9 кла се бу дзе ўве дзе на пас-

ля поў на га пе ра хо ду на аб ноў ле ны ты па вы ву чэб ны план 

агуль най ся рэд няй аду ка цыі, які ад бу дзец ца ў 2019/2020 

на ву чаль ным го дзе».

Так са ма мі ністр аду ка цыі па ве да міў і пра бу ду чыя змя-

нен ні ў ацэнь ван ні ра бот удзель ні каў ЦТ.

— Маг чы ма, мы пя рой дзем да но вай ме та да ло гіі ацэн кі 

тэс та вых вы пра ба ван няў пры па ступ лен ні ў вы шэй шыя на-

ву чаль ныя ўста но вы. Сён ня вы ка рыс тоў ва ец ца ме та да ло гія 

рэй тын га. Мно гія на ву чэн цы школ, а ў бу ду чы ні абі ту ры ен ты, 

іх баць кі, а ча сам і са мі на стаў ні кі, не ра зу ме юць, як вы пуск-

нік, які мае 8 па ма тэ ма ты цы і, па ідэі, па ві нен атры маць 

80 ба лаў (ці хоць бы 70—75 ба лаў) пры ўступ ных іс пы тах, 

па тэс це рап там атрым лі вае 45 ба лаў. Уз ні ка юць пы тан ні. 

Рэй тынг вы во дзіц ца спе цы яль най кам п'ю тар най пра гра-

май, гэ та вель мі скла да ны ме ха нізм. З пунк ту гле джан ня 

рэй тын га, якраз гэ тыя 45 ба лаў мо гуць ад па вя даць ацэн цы 

вы пуск ні ка за курс агуль най ся рэд няй шко лы, але лю дзям 

усё роў на не зра зу ме ла. У све це іс ну юць і ін шыя ме то ды-

кі, — па ве да міў кі раў нік аду ка цый на га ве дам ства. — Мы 

іх уваж лі ва вы ву чы лі, у тым лі ку ў на шых най блі жэй шых 

су се дзяў. Рэс пуб лі кан скі ін сты тут кант ро лю ве даў рас пра-

ца ваў но вую ме та да ло гію ацэнь ван ня тэс таў. Сёлета на яе 

па куль пе ра хо дзіць не бу дзем, бу дзем ацэнь ваць па дзе ю чай 

ме то ды цы, але па ра лель на ў рэ жы ме экс пе ры мен та ацэ нім 

і па но вай. Па гля дзім, на коль кі яна па спя хо вая ў рам ках 

кан крэт най ус туп най кам па ніі.

Мі ністр аду ка цыі так са ма па ве да міў, што ўжо фак тыч на 

за вер ша на рас пра цоў ка пра ек та ўка за Прэ зі дэн та аб за-

цвяр джэн ні Пра ві лаў пры ёму ў но вай рэ дак цыі. Хут чэй за 

ўсё, боль шасць на ва цый, што пла ну юц ца, за кра нуць ус туп-

ную кам па нію 2019 го да.

На прык лад, для абі ту ры ен таў, якія па сту па юць у ВНУ 

на спе цы яль нас ці, што па тра бу юць на яў нас ці ад мыс ло-

вых прак тыч ных на вы каў, мо жа быць уве дзе на да дат ко вае 

ўступ нае вы пра ба ван не. 

На шэ ра гу спе цы яль нас цяў мо жа з'я віц ца так зва ная па-

пя рэд няя пра фе сій на-псі ха ла гіч ная гу тар ка. Пе ра лік та кіх 

спе цы яль нас цяў бу дзе ўста наў лі вац ца ад па вед най па ста-

но вай і вя до мы за га дзя. 

«Але абі ту ры ен там гэ та га го да хва ля вац ца не трэ ба, — 

за пэў ніў Ігар Кар пен ка. — Пра гра мы ўступ ных вы пра ба ван-

няў ёсць, па тра ба ван ні пра пі са ны, а ліч бы пры ёму мы да 

1 кра са ві ка аб на ро ду ем».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



ДРУЖ БА 
ЯК ДОБ РАЯ АС НО ВА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы па га-

дзіў ся са сло ва мі гру зін ска га лі да ра аб 

тым, што су пра цоў ніц тва дзвюх кра ін 

раз ві ва ец ца ў пер шую чар гу дзе ля гра-

ма дзян. Гэ та да ты чыц ца ўза е ма дзе ян-

ня як у сфе ры па ста вак і вы твор час ці 

пра дук таў хар ча ван ня, так і скла да най 

тэх ні кі. «У Бе ла ру сі ня ма за кры тых тэм 

у су пра цоў ніц тве з Гру зі яй», — пад-

крэс ліў бе ла рус кі лі дар. Ён так са ма 

вы ка заў упэў не насць, што кра і ны ўжо 

сё ле та змо гуць пе ра адо лець ад зна ку 

$200 млн ва ўза ем ным ганд лі.

Ге ор гій Марг ве лаш ві лі так са ма вы-

ка заў ся за раз віц цё ад но сін па між Бе-

ла рус сю і Гру зі яй. «Гэ ты ві зіт азна ме на-

ва ны тым, што мы бу дзем пад піс ваць 

да га вор, які стане вы зна чаць ад но сі ны 

па між Бе ла рус сю і Гру зі яй на мно гія 

дзе ся ці год дзі. Дзя куй вам аса біс та за 

друж бу і доб рае стаў лен не», — ска заў 

Прэ зі дэнт Гру зіі. Ён пад крэс ліў, што ад-

но сі ны дзвюх кра ін для мно гіх у све це 

мо гуць быць пры кла дам.

На пе ра га во рах у па шы ра ным скла-

дзе лі дар Бе ла ру сі па дзя ка ваў кі раў-

ніц тву Гру зіі за пад трым ку на між на-

род ных пля цоў ках, у тым лі ку ў АБ СЕ, 

ААН, на пля цоў цы «Ус ход ня га парт-

нёр ства»: «Не бы ло та го вы пад ку, каб 

Гру зія не ста я ла по бач з Бе ла рус сю ў 

са мыя скла да ныя ча сы».

Га во ра чы аб раз віц ці ганд лё ва-эка-

на міч на га су пра цоў ніц тва, Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ад зна чыў, што кра і ны ідуць 

не прос та па шля ху звы чай на га та ва-

ра аб ме ну, хоць гэ та і важ на, але па чы-

на юць ства раць на ву ко выя цэнт ры для 

па трэб сель скай гас па дар кі, су мес ныя 

вы твор час ці. Прэ зі дэнт да даў, што для 

эфек тыў на га раз віц ця та го ці ін ша га кі-

рун ку не аб ход ны пад рых та ва ныя кад ры, 

і ў гэ тым пла не ў кра ін ёсць доб ры па-

тэн цы ял для ўза е ма дзе ян ня. «Ка лі мы 

ства ра ем су мес ныя прад пры ем ствы па 

трак та ра бу да ван ні, мы вам да па мо жам 

пад рых та ваць спе цы я ліс таў па гэ тым 

кі рун ку, ка лі па жы вё ла га доў лі — да па-

мо жам ву чо ны мі і спе цы я ліс та мі, ка лі мы 

вы ра шы лі ра зам з ва мі зай мац ца транс-

план та ло гі яй — пры ехаў наш кі раў нік 

цэнт ра, пры зна ны ва ўсім све це», — кан-

ста та ваў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

Па вы ні ках пе ра га во раў лі да ры 

дзвюх кра ін пад пі са лі Да га вор аб ас-

но вах су пра цоў ніц тва па між Бе ла рус-

сю і Гру зі яй. У да ку мен це за ма ца ва-

ны на мер Бе ла ру сі і Гру зіі ўма цоў ваць 

уза е ма дзе ян не на ўсіх уз роў нях і ва 

ўсіх сфе рах, што ўяў ля юць уза ем ную 

ці ка васць.

Ад зна ча ец ца так са ма на мер за ах-

воч ваць кан так ты на ўзроў ні ма ло га і 

ся рэд ня га біз не су і рэа лі за цыю су мес-

ных пра ек таў, раз ві ваць су пра цоў ніц-

тва ў га лі не мак сі маль на эфек тыў на га 

вы ка ры стан ня тран зіт на га па тэн цы я-

лу ба коў шля хам рэа лі за цыі су мес ных 

пра ек таў у га лі не транс пар ту і ла гіс ты-

кі, а так са ма ўдзе лу ў раз віц ці між на-

род ных тран зіт ных ка лі до раў. Акра мя 

та го, Бе ла русь і Гру зія бу дуць спры яць 

па шы рэн ню між рэ гі я наль на га су пра-

цоў ніц тва і ўза е ма дзе ян ня ў сфе ры 

ту рыз му.

У пры сут нас ці кі раў ні коў дзяр-

жаў бы лі так са ма пад пі са ны яшчэ 

10 да ку мен таў, на кі ра ва ных на раз-

віц цё су пра цоў ніц тва па кан крэт ных 

кі рун ках.

Гру зін ска-бе ла рус кі біз нес-фо рум у Тбі лі сі са браў 

ка ля 300 дэ ле га таў. У вы ні ку па ра га во раў прад стаў-

ні коў бе ла рус кіх і гру зін скіх кам па ній учо ра бы ло 

аформ ле на амаль тры дзя сят кі да моў ле нас цяў на 

су му ка ля $9 млн.

«Су ма не та кая вя лі кая, — пра ка мен та ваў ліч бу жур-

на ліс там стар шы ня Бе ла рус кай ганд лё ва-пра мыс ло вай 

па ла ты Ула дзі мір Ула хо віч, — але гэ та толь кі па ча так. 

Важ на, што мы па ча лі рэа лі зоў ваць су мес ныя пра ек ты, 

у тым лі ку ў га лі не ма шы на бу да ван ня». 

У пры ват нас ці, аб ад крыц ці збо рач най вы твор час ці бе-

ла рус кіх трак та роў у Ба ту мі па ве да міў ге не раль ны ды-

рэк тар ААТ «МТЗ» Фё дар Да ма цен ка. Адзін з клю ча вых 

да га во раў пад пі са ны па між «Ма гі лёў ліфт ма шам» і ТАА 

«ГТУ-СІС». Кант ракт на па стаў ку 20 са ма зва лаў на су му 

больш як $1 млн за клю чыў Мін скі аў та ма біль ны за вод. 

Бе лАЗ пад пі саў па гад нен не аб про да жы кар' ер най тэх-

ні кі гор на зда быў ной кам па ніі RMG Сорреr. «Баб руй ск-

агра маш» да мо віў ся з гру зін скім па стаў шчы ком сель ска-

гас па дар чай тэх ні кі ТАА «Гер мес» аб ар га ні за цыі ў Гру зіі 

па ста ян на дзе ю чай вы ста вы ўлас най пра дук цыі.

Пра вы твор часць бе ла рус кіх элект ро бу саў у Тбі лі сі вёў 

пе ра мо вы ге не раль ны ды рэк тар «Бел ка мун ма ша» Ула дзі-

мір Ка роль. Бе ла рус кі наф та вы ганд лё вы дом да мо віў ся з 

прад стаў ніц твам прад пры ем стваў кан цэр на «Бел наф та хім» у 

Гру зіі на да дат ко вую па стаў ку пра дук цыі «Бел шы ны». З гэ тай 

жа кам па ні яй пад пі са лі да ку мен ты аб па стаў ках пра дук цыі і 

су пра цоў ніц тве Го мель скі хі міч ны за вод і ААТ «Наф тан».

Ста не больш у Гру зіі і пра дук таў хар ча ван ня з Бе ла ру-

сі. Ад па вед нае па гад нен не на біз нес-фо ру ме за клю чыў 

Ка лін ка віц кі ма лоч ны кам бі нат. Шэ ра гу да моў ле нас цяў з 

гру зін скі мі кам па ні я мі да сяг ну лі бе ла рус кія прад пры ем ствы 

фар ма цэў тыч най га лі ны.

Бе ла рус кае прад пры ем ства экс парт на-ім парт на га стра-

ха ван ня «Бел эк сім га рант» за клю чы ла ме ма ран дум аб су-

пра цоў ніц тве з кам па ні яй Раrtnеrshір Fund — най буй ней-

шым дзяр жаў ным ін вес ты цый ным фон дам Гру зіі. Акра мя 

та го, кан трак ты на па стаў ку пра дук цыі за клю чы ла ААТ 

«Эк зон». У рам ках сек цыі «Су час ны Мінск і Тбі лі сі» пад-

пі са ны ме ма ран дум па між СА АТ «Ка му нар ка» і ТАА «Бел 

Трэйд» і па гад нен не па між ін фар ма цый на-ту рыс тыч ным 

цэнт рам «Мінск» і LLС Rеsіstоrgео.

Па вод ле БЕЛ ТА.

Пад ва ен не та ва ра аба ро ту 
маг чы мае

Пра гэ та свед чыць уза ем ны ін та рэс дзе ла вых ко лаў дзвюх кра ін


