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Уя ві це са бе ка ра бель, які 
плы ве ў ад кры тым акі я не, 
у ту ма не, без на ві га цый най 
кар ты, без ары ен ці раў, не 
су стра ка ю чы на сва ім шля ху 
ін шыя суд ны. Ці мо гуць яго 
па са жы ры быць упэў не ны-
мі, што ка ра бель ру ха ец ца 
ў пра віль ным на прам ку? А 
як мож на быць упэў не ным, 
што сіс тэ ма аду ка цыі раз ві-
ва ец ца ў пра віль ным кі рун-
ку, не па раў ноў ва ю чы свае 
пос пе хі з аду ка цый ны мі да-
сяг нен ня мі ін шых кра ін?

Мы — не яны
Год та му на пост са вец кай пра-

сто ры бы ла ство ра на Еў ра зій ская 
аса цы я цыя ацэн кі якас ці аду ка-
цыі. Ад ным з іні цы я та раў ства рэн-
ня гэ тай ар га ні за цыі стаў мі ністр 
аду ка цыі на шай кра і ны Сяр гей 
МАС КЕ ВІЧ. Ня даў на ў Мін ску 
пад эгі дай Еў ра зій скай аса цы я-
цыі ацэн кі якас ці аду ка цыі прай-
шла між на род ная кан фе рэн цыя 
«Ма ні то рын гі школь най аду ка цыі: 
перс пек ты вы су пра цоў ніц тва па-
між кра і на мі» з удзе лам ву чо ных 
і прак ты каў з Бе ла ру сі, Ар ме ніі, 
Ка зах ста на, Ра сіі, Уз бе кі ста на, Та-
джы кі ста на і Чэ хіі.

Сяр гей Мас ке віч пад крэс ліў, 
што ў кож най кра і ны — свае каш-
тоў нас ныя ары ен ці ры і за да чы, 
якія ста віць дзяр жа ва пе рад сіс тэ-
май аду ка цыі. Але для ўсіх важ на 
не згу біць кан ку рэн та здоль насць 
гэ тай сіс тэ мы.

— Сён ня ва ўсім све це ро біц-
ца стаў ка на не за леж ную сіс тэ му 
ацэн кі якас ці аду ка цыі. І са мыя па-
спя хо выя кра і ны — тыя, дзе дзей-
ні чае вя лі кая аў та но мія ўста ноў 
аду ка цыі пры сур' ёз най знеш няй 
ацэн цы дзей нас ці гэ тых уста ноў. У 
між на род ных рэй тын гах лі дзі ру ю-
чыя па зі цыі зай ма юць Фін лян дыя і 
Сін га пур. Але пры ўсёй па ва зе да 
ка лег мы не мо жам аў та ма тыч на 
пе ра клас ці на Ра сію ці Бе ла русь 
во пыт Сін га пу ра — гэ та зу сім ін-
шы мен та лі тэт і ін шае стаў лен не 
сям'і да аду ка цыі, — тлу ма чыць 
сваё ба чан не сі ту а цыі ві цэ-прэ зі-
дэнт Ра сій скай ака дэ міі аду ка-
цыі і стар шы ня Еў ра зій скай аса-
цы я цыі ацэн кі якас ці аду ка цыі 
Вік тар БО ЛА ТАЎ. — Фін лян дыя 
шмат га доў та му па ча ла рэа лі зоў-
ваць ло зунг «Ад ноль ка вая аду-
ка цыя для ўсіх». Але ў ра сій скіх 
умо вах якасць аду ка цыі для на ро-
даў Поў на чы, Маск вы ці, ска жам, 
жы ха роў эліт на га ака дэм га рад ка 
бу дзе азна чаць роз нае.

Не зра зу ме лі: 
пра што пы та е це ся?

Ра сія, у ад роз нен не ад Бе ла-
ру сі, пры мае ўдзел ва ўсіх буй на-
маш таб ных між на род ных да сле-
да ван нях TІMSS, PІSA і PІRLS, якія 
ўза ем на да паў ня юць ад но ад на го і 
да юць больш поў ную ін фар ма цыю 
аб сіс тэ ме аду ка цыі, ацэнь ва ю чы 

яе з роз ных ба коў. Для пры кла ду, 
TІMSS да зва ляе пра са чыць тэн-
дэн цыі ў раз віц ці ма тэ ма тыч най і 
пры ро да знаў чай аду ка цыі з 1995 
го да. Пры зна чэн не PІSA за клю ча-
ец ца ў пра вер цы ўзроў ню кам пе-
тэнт нас ці 15-га до вых пад лет каў і 
іх га тоў нас ці пры мя няць атры ма-
ныя ў шко ле ве ды і ўмен ні ў кан-
крэт ных жыц цё вых сі ту а цы ях. І ка-
лі вы ні кі TІMSS свед чаць пра тое, 
што ўзро вень прад мет ных ве даў 
і ўмен няў ра сій скіх вась мі клас ні-
каў не ні жэй шы або пе ра вы шае 
ўзро вень на ву чэн цаў мно гіх кра-
ін, то вы ні кі PІSA ўказ ва юць на 
тое, што ў ра сій скіх школь ні каў 
ёсць праб ле мы з пры мя нен нем 
ве даў і на вы каў у што дзён ным 
жыц ці, у сі ту а цы ях, якія вы хо-
дзяць за рам кі ву чэб ных. Па 
функ цы я наль най аду ка ва нас ці 
юныя ра сі я не знач на ад ста юць 
ад ра вес ні каў з боль шас ці раз-
ві тых кра ін све ту...

Экс пер ты тлу ма чаць гэ ты факт 
праз мер най ака дэ міч най скі ра-
ва нас цю ра сій скай шко лы, тым, 
што вуч ні з бы ло га Са ю за больш 
пры вык лі да су хіх і дак лад ных 
фар му лё вак і за дан няў кштал ту 
«ра шыць ураў нен не», «спрас ціць 
вы раз», у той час як боль шасць 
за дан няў між на род ных да сле да-
ван няў фар му лю ец ца на асно ве 
рэ аль ных сі ту а цый. Пе рад вы ка-
нан нем за дан ня ву чань па ві нен 
пра чы таць ней кі сцэ на рый і ўнік-
нуць у сут насць за дан ня. Але ра-
сій скія школь ні кі, ма ю чы па трэб-
ныя ве ды і на вы кі для та го, каб 
спра віц ца з за дан нем, па кі да юць 
яго не да чы та ным з-за не звы чай-
нас ці сі ту а цыі ці не да стат ко ва га 
ра зу мен ня пра чы та на га і та го, што 
ад іх па тра бу ец ца.

Асаб лі ва гэ та ты чыц ца пры-
ро да знаў чых дыс цып лін, дзе для 
вы ка нан ня за дан няў з ад кры тым 
ад ка зам ад школь ні ка па тра бу ец-
ца вы клас ці сваё мер ка ван не або 

апі саць ней кі «рэ цэпт» ра шэн ня 
пра па на ва най праб ле мы. У яго 
ці ка вяц ца: «Як, на твой по гляд?», 
«Як та бе па да ец ца?», «Што б ты 
пра па на ваў?», «Што б ты па ра іў?». 
Для вуч няў кра ін пост са вец кай пра-
сто ры прай сці та кі тэст ку ды больш 
скла да на, чым зра біць шмат кро ка-
выя раз лі кі з вы ка ры стан нем не-
каль кіх фор мул. Та му час та ву чань, 
які за сво іў скла да ны тэ а рэ тыч ны 
ма тэ ры ял, мо жа не ад ка заць на 
эле мен тар нае пы тан не кштал ту: 
«А што б ты зра біў, каб не за ра-
зіц ца ад ад на клас ні ка гры пам?»

На дум ку Мі ха і ла Бо ла та ва, не-
аб ход насць удзе лу Ра сіі ў між на-
род ных да сле да ван нях аб са лют на 
ві да воч ная, па коль кі ўсім важ на ве-
даць сваё мес ца на су свет най шка-
ле да сяг нен няў. Але, з ін ша га бо ку, 
у буй на маш таб ных да сле да ван нях 
па раў ноў ва юц ца сіс тэ мы аду ка цыі 
вель мі роз ных кра ін, з роз ны мі тра-
ды цы я мі ў вы кла дан ні і вы ха ван ні. 
Ві да воч ная і не аб ход насць усе ба-
ко ва га да сле да ван ня якас ці аду ка-
цыі ў на цы я наль ным кан тэкс це, бо 
не на ту раль ным бу дзе ўдзел кра і ны 
ў чэм пі я на це све ту па фут бо ле, ка-
лі яна не пра во дзіць свой улас ны 
на цы я наль ны чэм пі я нат.

Па да бен ства сіс тэм і пра грам 
школь най аду ка цыі пост са вец кіх 
кра ін аб умоў лі ва юць і па доб насць 
праб лем, з які мі ўсе мы су ты ка ем ся. 
Та му на пост са вец кай пра сто ры трэ-
ба пра во дзіць яшчэ і свае да сле да-
ван ні, пад час якіх мож на па спя хо ва 
вы ка рыс тоў ваць ме та ды між на род-
ных да сле да ван няў, але аба пі рац ца 
на на цы я наль ныя асаб лі вас ці.

Пяць прад ме таў — 
за 3,5 га дзі ны

Шмат ува гі на кан фе рэн цыі 
на да ва ла ся пра вя дзен ню на цы я-
наль ных эк за ме наў. Пас ля рас па-
ду Са вец ка га Са ю за ўсе рэс пуб лі-
кі па ча лі ўка ра няць не за леж ныя 
пра цэ ду ры эк за ме наў. Пры чы на 
— не праз рыс тая сіс тэ ма ўступ ных 

іс пы таў у ВНУ, а га лоў ная за да-
ча — аб' ек тыў ная сер ты фі ка цыя 
да сяг нен няў. Праў да, для та го, 
каб мець ін фар ма цый ную бяс пе-
ку, кож ная кра і на рас пра цоў вае 
свае па ды хо ды і пры мя няе свае 
ар га ні за цый на-тэх на-
ла гіч ныя пры ёмы пры 
пра вя дзен ні на цы я-
наль ных эк за ме наў.

Так, у Ар ме ніі ты раж 
і пад рых тоў ка эк за ме-
на цый ных ма тэ ры я лаў 
ажыц цяў ля юц ца за ме-
жа мі кра і ны. За хоў ван-
не эк за ме на цый ных 
ма тэ ры я лаў да пра вя-
дзен ня эк за ме ну ад бы ва ец ца пры 
пад трым цы бан каў скай сіс тэ мы 
кра і ны. Усе эк за ме ны пра вод зяц ца 
ва ўмо вах асна шчэн ня кож на га эк-
за ме на цый на га цэнт ра тэх ніч ны мі 
срод ка мі глу шэн ня су вя зі і ві дэа на-
зі ран ня. Ход пра вя дзен ня эк за ме наў 
у аў ды то ры ях шы ро ка асвят ля ец ца 
з да па мо гай ан лайн-транс ля цый у 
агуль на да ступ ных мес цах.

Пры пра вя дзен ні на цы я наль-
на га тэс ці ра ван ня ў Ка зах ста не 
за хоў ван не і да стаў ка эк за ме на-
цый ных ма тэ ры я лаў ажыц цяў ля-
юц ца пад кант ро лем Ка мі тэ та на-
цы я наль най бяс пе кі. Асаб лі вас цю 
пра вя дзен ня ад бо ру прэ тэн дэн таў 
на сту дэнц кі бі лет у Ка зах ста не і 
Азер бай джа не з'яў ля ец ца зда ча 
ін тэ гра ва на га тэс та ад ра зу па ча-
ты рох—пя ці дыс цып лі нах.

У Азер бай джа не ад бор у ВНУ 
пра во дзіц ца па ча ты рох гру пах спе-
цы яль нас цяў на асно ве ін тэ гра ва-
на га тэс та. Гру пы спе цы яль нас цяў  
ад роз ні ва юц ца на бо рам эк за ме на-
цый ных прад ме таў. Ска жам, пры 
па ступ лен ні на гу ма ні тар ныя, пе-
да га гіч ныя спе цы яль нас ці, му зы ку 
і мас тац тва абі ту ры ен ты зда юць 
род ную мо ву, лі та ра ту ру, ма тэ ма-
ты ку, гіс то рыю і за меж ную мо ву. 
Уво гу ле ма тэ ма ты ку зда юць усе 
абі ту ры ен ты, не за леж на ад вы ба-

ру бу ду чай пра фе сіі. Гэ та зроб ле-
на для та го, каб сфар мі ра ваць у 
вуч няў сур' ёз нае стаў лен не да ўсіх 
школь ных дыс цып лін, а не толь кі да 
прад ме таў, якія ма юць не па срэд нае 
да чы нен не да бу ду чай пра фе сіі...

Адзі нае на цы я наль нае тэс ці ра-
ван не, якое пра во дзіц ца ў Ка зах-
ста не, спа лу чае вы ні ко вую атэс та-
цыю вы пуск ні коў старэ шай шко лы з 
ус туп ны мі эк за ме на мі ва ўста но вы 
больш вы со кай сту пе ні на ву чан ня, 
а ін тэ гра ва ны тэст уклю чае пяць ву-
чэб ных дыс цып лін: ка зах скую, рус-
кую мо вы, ма тэ ма ты ку, гіс то рыю 
Ка зах ста на і адзін з прад ме таў у 
за леж нас ці ад абра най спе цы яль-
нас ці — па 25 за дан няў з вы ба рам 
ад ка зу на кож ны прад мет. А для вы-
пуск ні коў па пя рэд ніх га доў і ўсіх, хто 
не пра хо дзіў адзі нае на цы я наль нае 
тэс ці ра ван не, пра во дзіц ца комп-
лекс нае тэс ці ра ван не па ча ты рох 
прад ме тах: ка зах скай ці рус кай 
мо ве (у за леж нас ці ад мо вы на ву-
чан ня), гіс то рыі Ка зах ста на, ма тэ-
ма ты цы і про філь най дыс цып лі не. 
На пра вя дзен не Адзі на га на цы я-
наль на га тэс ці ра ван ня ад во дзіц ца 
3,5 га дзі ны (або 210 хві лін).

— На тэс ці ра ван ні трэ ба на-
браць пэў ную коль касць ба лаў, каб 
мець маг чы масць пры няць удзел 

у кон кур се гран таў на бюд жэт нае 
на ву чан не ў ВНУ, — рас ка заў ды-
рэк тар На цы я наль на га цэнт ра 
тэс ці ра ван ня Мі ніс тэр ства аду-
ка цыі і на ву кі Рэс пуб лі кі Ка зах-
стан Ка лі Се іль бе ка віч АБ ДЗІ ЕЎ. 
— Мі ні маль ны пра хад ны бал для 
тых, хто па сту пае ў ВНУ, што год 
змя ня ец ца: у 2013 го дзе гэ та бы ло 
60 ба лаў са 125 маг чы мых.

Аду ка цый ныя гран ты раз мяр-
коў вац ца цэнт ра лі за ва на, а ВНУ 
атрым лі вае фі нан са ван не ў за леж-
нас ці ад та го, коль кі абі ту ры ен таў 
яе аб ра лі. На ту раль на, што «кошт» 
гэ та га эк за ме ну вель мі вы со кі, на-
пэў на, та му і спрэч кі ва кол яго не 
сці ха юць. Па вы ні ках на цы я наль-
на га тэс ці ра ван ня 2013 го да ў 
ад ной з аб лас цей бы ло пра па-
на ва на зволь ніць 27 ды рэк та раў 
школ — за тое, што ў іх на ву чаль-
ных уста но вах ужо не пер шы год 
фік са ва лі ся ніз кія вы ні кі. Ра зам з 
тым кі раў ніц тва воб лас ці ўзна га-
ро дзі ла 40 леп шых на стаў ні каў 
гра шо вай прэ мі яй у па ме ры 1 
млн тэн ге — гэ та пры клад на кры-
ху больш за 6 тыс. до ла раў.

Эк за мен «з вы со кі мі 
стаў ка мі»

Ды рэк тар Фе дэ раль на га 
ін сты ту та пе да га гіч ных вы мя-

рэн няў Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
Ак са на РА ШЭТ НІ КА ВА ўпэў не на, 
што вель мі мно гае за ле жыць ад 
ка рэкт на га вы ка ры стан ня да ных 
лю бых вы мя рэн няў, у тым лі ку і 
вы ні каў Адзі на га дзяр жаў на га эк-
за ме ну (АДЭ). У ад роз нен не ад 
кра ін з раз ві ты мі сіс тэ ма мі стан-
дар ты за ва на га тэс ці ра ван ня (та-
кіх, як ЗША, Вя лі ка бры та нія, Аў-
стра лія), у са вец кай шко ле стан-
дар ты за ва ныя тэс ты прак тыч на 
не пры мя ня лі ся. Па няц це «псі ха-
мет ры ка» бы ло не зна ё мае школь-
ным на стаў ні кам і шы ро ка му ко лу 
спе цы я ліс таў у га лі не аду ка цыі. 
Та му і сён ня рас паў сю джа на 
мер ка ван не, што школь ныя на-
стаў ні кі лепш за ін шых мо гуць 
аца ніць ве ды сва іх вуч няў.

Акра мя та го, у Ра сіі хут ка ста-
ла рас паў сюдж вац ца прак ты ка 
ацэн кі якас ці ра бо ты на стаў ні каў і 
школ на пад ста ве вы ні каў Адзі на га 
дзяр жаў на га эк за ме ну пры атэс та-
цыі пе да го гаў і акрэ ды та цыі школ. 
Вя до мыя на ват вы пад кі жорст кіх 
санк цый, што пры мя ня лі ся да школ 
з бо ку вы шэй ша га кі раў ніц тва. З 
па каз чы ка мі дзяр жаў на га эк за-
ме ну ра бі лі ўсё, што за ўгод на. У 
вы ні ку АДЭ стаў на бы ваць фор му 
ацэн кі «з вы со кі мі стаў ка мі» і су-

стрэў «га ра чы ад пор»...
Фак тыч на ў Ра сіі з мо-

ман ту ўвя дзен ня Адзі на-
га дзяр жаў на га эк за ме ну 
апош ні па зі цы я ну ец ца 
як ацэ на чная пра цэ ду ра, 
якая да зва ляе атры маць 
ін фар ма цыю аб ста не аду-
ка цыі ў кра і не і рэ гі ё не, 
мер ка ваць аб тэн дэн цы ях 
у аду ка цыі і ства раць асно-
ву для кі ра ван ня якас цю 

аду ка цыі на ўсіх уз роў нях.
«Але на цы я наль ныя эк за ме ны 

пры усёй сва ёй маш таб нас ці не 
мо гуць за да во ліць усе па трэ бы 
сіс тэ мы аду ка цыі і слу жыць та-
кім роз ным мэ там: ажыц цяў ляць 
сер ты фі ка цыю, ад бор і атрым лі-
ваць зва рот ную су вязь ад сіс тэ мы 
аду ка цыі. Для гэ та га трэ ба пра ек-
та ваць роз ныя па мэ тах і ста ту се 
пра цэ ду ры», — упэў не на Ак са на 
Ра шэт ні ка ва.

Што ты чыц ца ар гу мен таў на 
ка рысць пра вя дзен ня АДЭ, то да-
стат ко ва ска заць, што ў са вец кія 
ча сы ва ўні вер сі тэ тах і ін сты ту-
тах Маск вы і Ле нін гра да ву чы лі-
ся толь кі 25% жы ха роў гэ тых га-
ра доў, ас тат нія ж 75% скла да ла 
мо ладзь з ін шых рэ гі ё наў кра і ны. 
Пас ля пе ра бу до вы сі ту а цыя змя-
ні ла ся з дак лад нас цю на ад ва рот. 
І толь кі пас ля ўвя дзен ня Адзі на га 
дзяр жаў на га эк за ме ну коль касць 
ін ша га род ніх сту дэн таў у ВНУ буй-
ных га ра доў ста ла пе ра вы шаць 
коль касць сту дэн таў, якія жы вуць 
у гэ тым го ра дзе. Акра мя та го, на 
15% па вя лі чы ла ся прад стаў ніц тва 
ся род сту дэн таў сель скай мо ла дзі. 
Ін шы мі сло ва мі, вя ду чыя ра сій-
скія ВНУ па ча лі пра ца ваць для 
ўсёй кра і ны...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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Пед са ветПед са вет  ��

ЗВЕ РЫМ ГА ДЗІН НІ КІ Ў СІС ТЭ МАХ АДУ КА ЦЫІ

Вуч ні з бы ло га Са ю за больш пры вык лі да 
су хіх і дак лад ных фар му лё вак і за дан няў 
кштал ту «ра шыць ураў нен не», у той час 
як боль шасць за дан няў між на род ных 
да сле да ван няў фар му лю ец ца на асно ве 
рэ аль ных сі ту а цый, дзе ад школь ні ка 
па тра бу ец ца вы клас ці сваё мер ка ван не.

У Мас коў скім ра ё не 
Брэс та прайшоў пер шы 
этап ак цыі «Храм ма ёй 
ду шы» па рэ кан струк-
цыі Свя та-Уваск рэ сен-
ска га са бо ра. Пра гэ ты 
пра ект, а так са ма ін шыя 
пы тан ні доб ра ўпа рад ка-
ван ня на ша сён няш няя 
гу тар ка з кі раў ні ком ад-
мі ніст ра цыі Мас коў ска-
га ра ё на Аляк санд рам 
РА ГА ЧУ КОМ.

— Аляк сандр Сця па-
на віч, ак цыя «Храм ма ёй 
ду шы» ме ла і мае вя лі кі 
гра мад скі рэ за нанс у аб лас ным 
цэнт ры. Пра якія, ня хай са бе і пра-
меж ка выя, вы ні кі яе мож на ска-
заць?

— Са мы вя лі кі і пры го жы храм 
на ша га ра ё на — Свя та-Уваск рэ-
сен скі са бор — па бу да ва ны ад-
нос на ня даў на, менш за двац цаць 
га доў та му. Але пры яго бу даў ніц-
тве не бы лі за ха ва ны не ка то рыя 
тэх на ла гіч ныя тон ка сці. На прык-
лад, ацын ка ва ныя плі ты, якія 
па кры ва лі дах, па ча лі ржа вець. 
Спра ве раз бу рэн ня па спры я ла і 
ад сут насць пра ду шын у драў ля-
ных кан струк цы ях ку па лаў. Ад ным 
сло вам, хра му па тра ба ва ла ся сур'-
ёз ная рэ кан струк цыя. І ад мі ніст-
ра цыя Мас коў ска га ра ё на рас па-
ча ла ду хоў на-асвет ніц кую ак цыю 
«Храм ма ёй ду шы». Быў ад кры ты 
ра ху нак. І да збо ру срод каў да лу-
чы лі ся дзя сят кі прад пры ем стваў, 
сот ні лю дзей.

Мне вель мі пры ем на, што на за-
клік ад гук ну лі ся мно гія і мно гія га ра-
джа не. Срод кі па сту па лі ад буй ных 
і ся рэд ніх прад пры ем стваў, пры ват-
ных кам па ній, ін ды ві ду аль ных прад-
пры маль ні каў. Ак тыў на ўдзель ні ча-
лі і школь ні кі: хлоп чы кі і дзяў чын кі 
з мно гіх уста ноў аду ка цыі збі ра лі 
дру гас ную сы ра ві ну, а гро шы ад яе 
на кі роў ва лі ў агуль ную гра мад скую 
скар бон ку. У агі та цый най дзей нас ці 
за збор срод каў ра біў ся ак цэнт на 
тое, што та ды мы мо жам ад чуць ся-
бе паў на цэн ны мі га ра джа на мі, ка лі 

па за клі ку ўлас най ду шы да лу чым ся 
да агуль най доб рай спра вы. І нам 
мно гае ўда ло ся. Гэ та, так бы мо віць, 
адзін з ду хоў ных вы ні каў кам па ніі.

Вы ні кі, прак тыч ны і эс тэ тыч ны, 
мо жа ўба чыць кож ны. Менш за год 
спат рэ бі ла ся, каб са браць срод кі, 
пры клад на два міль яр ды руб лёў, і 
«па за ла ціць» ку па лы. Іх аб лі ца ва-
лі плас ці на мі з не ржа ве ю чай ста лі, 
па кры лі спе цы яль ным са ста вам, 
які на дае ме та лу за ла ціс ты ко лер, 
і яны за ззя лі. Па гля дзі це, які пры-
го жы і ўра чыс ты стаў ад ра зу наш 
са бор! Ку па лы ві даць ця пер зда-
лёк. На ступ ны этап рэ кан струк-
цыі — ра монт да ху, які мяр ку ец ца 
пра вес ці за кошт ах вя ра ван няў 
пры ха джан. Доб ра ах вот ныя ўзно-
сы пра цяг ва юць па сту паць на ра-
ху нак.

— Якія яшчэ пра ек ты па доб ра-
ўпа рад ка ван ні ажыц цяў ля юц ца ў 
ра ё не апош нім ча сам?

— Най перш я на зваў бы парк 
во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў. Там 
за раз вя дзец ца вя лі кая ра бо та па 
ра мон це, за ме не пля цо вак, да ро-
жак, мес цаў ад па чын ку. Поў нас цю 
бу дзе аб ноў ле ны пом нік во і нам-ін-
тэр на цы я на ліс там. На жаль, ён быў 
уз ве дзе ны ў свой час з не тры ва лых 
ма тэ ры я лаў, та му пом нік да вя ло ся 
пе ра раб ляць поў нас цю.

Вя лі кая ра бо та вя дзец ца ў 
квар та лах но вай за бу до вы, перш 
за ўсё за рэ чнай част кі ра ё на, дзе 
асаб лі ва хут ка раз ві ва ец ца го рад. 

У ра ё не гі пер мар ке та 
«Еў ра опт» аб ста ля ва на 
пры го жае мес ца ад па-
чын ку, лі та раль на гэ тай 
вяс ною па са джа на алея 
з цюль па на мі. Ста ра ем ся 
ажыў ляць но выя за бу до-
вы ма лы мі ар хі тэк тур ны мі 
фор ма мі, не вя лі кі мі пры-
го жы мі бу дын ка мі. Пра-
цу ем над пад свет кай, 
асаб лі ва на свя ты. Пе рад 
Но вым го дам, зга дзі це ся, 
усе па він ны ад чуць, што 
на блі жа ец ца свя та.

— У но вых ра ё нах аб 
доб ра ўпа рад ка ван ні кла-

по ціц ца ўла да, у да мах і два рах 
ЖРЭУ — ка му наль ныя служ бы, 
а як спадз віг нуць на гэ ту ра бо ту 
жы ха роў ка а пе ра ты ваў, ка лі до му 
ад 20 да 40 га доў?

— Гэ та над звы чай ба лю чае пы-
тан не. Мно гія да мы ма юць па трэ бу 
ў ка пі таль ным ра мон це, які ка а пе-
ра ты вам прос та не пад сі лу. Адзін 
з ва ры ян таў, які ім пра па ноў ва ец-
ца, — пе рай сці на аб слу гоў ван не 
ў ЖРЭУ. Але лю дзі ідуць на гэ та 
не ах вот на. Ка лі ж га вор ку вес ці пра 
ра монт і доб ра ўпа рад ка ван не, стан 
спраў цал кам за ле жыць ад умен-
ня на сель ніц тва са ма ар га ні за вац-
ца. Вы шэй шы ор ган ка а пе ра ты ву 
— сход. Жыль цы мо гуць і па він ны 
пры няць ра шэн не аб ра мон це, доб-
ра ўпа рад ка ван ні і пра вес ці гэ тую 
ра бо ту. На ват пры няць ра шэн не і 
пе рай сці на ба ланс ЖРЭУ па ві нен 
агуль ны сход. Але ўся му пе ра шко-
дай ня рэд ка ста но віц ца па сіў насць, 
абы яка васць. Ці шмат ах вот ных 
зной дзец ца ў ка а пе ра ты ве вый сці 
па пра ца ваць на ка рысць свай го 
два ра аль бо пад' ез да? Па куль не 
на ву чым ся быць га ра джа на мі, якія 
лю бяць свой го рад, ад чу ва юць за 
яго ад каз насць, цяж ка бу дзе да біц-
ца поў на га па рад ку ва ўсіх два рах, 
на ўсіх тэ ры то ры ях. Ра на ці поз на 
жыц цё пры му сіць спа сціг нуць гэ ту 
прос тую рэч.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
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Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  ��

ДА РО ГА ДА ХРА МА 
ПРА ЛЯ ГАЕ ПРАЗ ДУ ШЫ

(Заканчэнне. 
Пачатак на  1-й стар.)

Зме ны, якія ўно сяц ца ў ар ты-
кул 48, удак лад ня юць, што пры 
ска са ван ні пра цоў на га да га во ра 
ў су вя зі з па ру шэн нем най маль-
ні кам пра цоў на га за ка на даў ства, 
ка лек тыў на га або пра цоў на га 
да га во ра ра бот ні ку вы плач ва-
ец ца вы хад ная да па мо га ў па-
ме ры не менш за двух тыд нё вы 
ся рэд ні за ро бак. Вы клю чэн не 
скла да юць ра бот ні кі, якім уста-
ноў ле на вы пла та мі ні маль най 
кам пен са цыі ў па ме ры трох ся-
рэд ня ме сяч ных за роб каў за ска-
са ван не тэр мі но ва га пра цоў на га 
да га во ра з-за не вы ка нан ня ці не-
на леж на га вы ка нан ня яго ўмоў 
па ві не най маль ні ка.

Уста ноў ле на да дат ко вая 
пад ста ва спы нен ня пра цоў на га 
да га во ра з дзяр жаў ны мі служ-
бо вы мі асо ба мі, якія ад мо ві лі ся 
пад пі саць пісь мо вае аба вя за-
цель ства па вы ка нан ні аб ме-
жа ван няў, якія пра ду гле джа ны 
за ко нам аб ба раць бе з ка руп-
цы яй, або па ру шы лі та кое аба-
вя за цель ства.

Пра фе сій ны спорт
Но вай нор май Пра цоў на га 

ко дэк са з'яў ля ец ца гла ва, якая 
рэ гу люе пра цоў ныя ад но сі ны 
ў пра фе сій ным спор це. Яна 
рас пра ца ва на па іні цы я ты ве 
стар шы няў шэ ра гу спар тыў-
ных фе дэ ра цый, аса цы я цый, 
са юзаў і па да ру чэн ні Ад мі ніст-
ра цыі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь. Пры рас пра цоў цы 
ўліч ваў ся до свед Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі, бо па доб ная гла ва 
ёсць там у Пра цоў ным ко дэк се 
з 2008 го да. 

Важ на ра зу мець, што пра-
цоў ныя ад но сі ны ў пра фе сій-
ным спор це ары ен та ва ны на 
вы ні кі, спар тыў ныя да сяг нен ні, 
дыс цып лі ну як з бо ку спарт-
сме на, так і з бо ку трэ не ра. 
Та му, апроч агуль ных пад стаў 
спы нен ня пра цоў на га да га во-
ра, пра ду гле джа ных Ко дэк сам, 
пра па ну юц ца да дат ко выя пад-
ста вы — та кія, як спар тыў ная 
дыс ква лі фі ка цыя, вы ка ры стан-
не до пін гу ў спор це, не да сяг-
нен не пэў ных спар тыў ных вы ні-
каў, пры ўмо ве, што да сяг нен не 
гэ тых вы ні каў бы ло пра ду гле-
джа на пра цоў ным да га во рам і 
спарт сме ну бы лі ство ра ны най-
маль ні кам не аб ход ныя ўмо вы.

Зня ты аб ме жа ван ні па гра-
ніч ных нор мах па ды ман ня і пе-
ра мя шчэн ня ця жа ру жан чы на-
мі-спарт смен ка мі і спарт сме на мі 
ма ла дзей за 18 га доў, ка лі гэ та 
пра ду гле джа на пла нам пад рых-
тоў кі да спа бор ніц тваў і не за ба-
ро не на па ста не зда роўя спарт-
сме на. Акра мя та го, да зва ля ец-
ца пры цяг нен не не паў на лет ніх 
да звыш уроч най пра цы, пра цы 
ў нач ны час, у дзяр жаў ныя свя-
ты, свя точ ныя і вы хад ныя дні з 
іх пісь мо вай зго ды, а ва ўзрос це 
ад 14 да 16 га доў — з пісь мо вай 
зго ды ад на го з баць коў.

Гла ва так са ма пра ду гледж-
вае маг чы масць за ма ца ван ня ў 
пра цоў ным да га во ры па да мо ве 
ба коў аба вяз ку спарт сме на, трэ-
не ра вы пла ціць най маль ні ку гра-
шо вую кам пен са цыю ў вы пад ку 
ска са ван ня пра цоў на га да га во-
ра па іні цы я ты ве най маль ні ка 
пры на яў нас ці ві ны спарт сме на 
або трэ не ра. Па мер гра шо вай 
кам пен са цыі і па ра дак яе вы пла-
ты бу дзе вы зна чац ца пра цоў ным 
да га во рам.

У той жа час за ко на пра ект 
пра ду гледж вае да дат ко выя га-
ран тыі і кам пен са цыі спарт сме-
нам і трэ не рам, якія ўста ноў ле-
ны ка лек тыў ны мі, пра цоў ны мі 
да га во ра мі і ін шы мі ла каль ны мі 
нар ма тыў на-пра ва вы мі ак та мі. 
На прык лад, за бес пя чэн не пра-
вя дзен ня ад наў лен чых ме ра-
пры ем стваў у мэ тах ума ца ван-
ня зда роўя спарт сме на, вы пла-
та да дат ко вых кам пен са цый у 
су вя зі з пе ра ез дам на пра цу ў 
ін шую мяс цо васць, хар ча ван-
не і са цы яль на-бы та вое аб слу-
гоў ван не за кошт най маль ні ка 
пад час удзе лу ў спа бор ніц твах, 
кам пен са цыя транс парт ных вы-
дат каў.

Не толь кі до ма
Для па шы рэн ня маг чы мас цяў 

па ар га ні за цыі на до мнай пра цы 

пра ек там за ко на ўно сяц ца зме ны 
ў ар ты кул 304, якія пра ду гледж-
ва юць маг чы масць вы ка ры-
стан ня ра бот ні кам-на до мні кам 
так са ма сва іх ма тэ ры я лаў, аб-
ста ля ван ня, пры лад, ме ха ніз маў 
і дазваляюць вы кон ваць пра цу 
па-за мес цам жы хар ства.

У ад роз нен не ад дзейс най 
нор мы, за ко на пра ек там за хоў-
ва ец ца аб ме жа ван не пра цы па 
су мя шчаль ніц тве толь кі для 
кі раў ні коў дзяр жаў ных ар га-
ні за цый, а так са ма кі раў ні коў 
не дзяр жаў ных ар га ні за цый, у 
ста тут ным фон дзе якіх до ля 
дзяр жаў най улас нас ці скла-
дае не менш чым 50%. Удак-
лад ня юц ца нор мы, якія да зво-
ляць ра бот ні ку пра ца ваць на 
не каль кіх прад пры ем ствах, у 
вы хад ныя дні, у ад па чын ку пры 
вы му ша ным пра стоі прад пры-
ем ства.

Для па ляп шэн ня ўмоў вя дзен-
ня біз не су і спра шчэн ня бух гал-
тар ска га ўлі ку за ко на пра ект ад-
мя няе аба вяз ко вае за паў нен не 
ка ман дзі ро вач ных па свед чан-
няў, за вы клю чэн нем вы пад каў, 
ка лі та кое па свед чан не з'яў ля-
ец ца да ку мен там, які га ран туе 
да дат ко выя пра вы пэў ным ка тэ-
го ры ям ра бот ні каў (су пра цоў ні кі 
сіс тэ мы МУС, КДБ, пра ку ра ту ры 
і ін шым).

Вы клю ча ны ар ты кул 316 
Пра цоў на га ко дэк са, які вы-
зна чае пра цяг ласць што дзён-
най пра цы ра бот ні каў бу даў ні-
ча-ман таж ных ар га ні за цый не 
больш за 10 га дзін пры пад су-
ма ва ным улі ку пра цоў на га ча-
су, у той час як ар ты кул 126 
пры тых жа ўмо вах уста наў лі-
вае 12 га дзін. Гэ та за бяс печ вае 
агуль ныя па ды хо ды да ўжы ван-
ня пад су ма ва на га ўлі ку пра цоў-
на га ча су.

За ко на пра ект спра шчае для 
най маль ні ка пра цэ ду ру ўзгад-
нен ня з ра бот ні кам чар го вас ці 
пра да стаў лен ня пра цоў ных ад-
па чын каў. 

Праз рыс тасць
Шэ раг змен вы ця ка юць з 

жыц ця. Пра ві лы ска са ван ня 
пра цоў на га да га во ра, якія ўжы-
ва юц ца пры лік ві да цыі ар га ні за-
цыі, пра па ну ец ца рас паў сю дзіць 
так са ма і на спы нен не дзей нас ці 
фі лі яла, прад стаў ніц тва ці ін ша-
га ад асоб ле на га струк тур на га 
пад раз дзя лен ня ар га ні за цыі, 
якое раз ме шча на ў ін шай мяс-
цо вас ці.

Но вая рэ дак цыя 69 ар ты ку ла 
ўста наў лі вае больш праз рыс ты 
ме ха нізм кам пен са цыі за пра цу ў 
звыш уроч ны час, у дзяр жаў ныя 
свя ты, свя точ ныя і вы хад ныя дні. 
У пры ват нас ці, па мер да пла ты 
за гэ ты час не мо жа быць ні жэй 
за здзель ныя рас цэн кі, акла ды, 
кан крэт ныя па ме ры, якія азна-
ча ны пра цоў ным да га во рам ці 
ла каль ным нар ма тыў ным пра ва-
вым ак там, а для бюд жэт ні каў — 
уста ноў ле ных ура дам Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.

Шэ раг удак лад нен няў да-
ты чыц ца ад па чын каў па до-
гля дзе дзі ця ці, да дат ко ва га 
сва бод на га ад пра цы дня, вы-
хад ных да па мог, пра хо джан ня 
ме даг ля даў. З улі кам за ко на-
пра ек та пра до нар ства кры ві і 
яе кам па не нтаў, над якім пра-
цуе дэ пу тац кі кор пус, уно сяц ца 
зме ны ў ар ты ку лы, якія рэ гу-
лю юць пра цоў ныя ад но сі ны з 
до на ра мі.

Па вод ле дзе йна га за ка на-
даў ства, най маль нік не мо жа 
зволь ніць адзі но кую ма ці, якая 
вы хоў вае дзі ця ва ўзрос це да 
14 га доў ці дзі ця-ін ва лі да — да 
18 га доў, якая па ста не зда роўя 
не мо жа пра цяг ваць пра ца ваць, 
а ў най маль ні ка ня ма маг чы-
мас ці пе ра вес ці яе на ін шую 
пра цу. Тое ты чыц ца ця жар-
най жан чы ны, жан чы ны, якая 
вы хоў вае ма ла лет ніх дзя цей, 
пры зме не ўлас ні ка ма ё мас ці 
ар га ні за цыі, на кі ра ван ня ра-
бот ні ка па па ста но ве су да ў 
ля чэб на-пра цоў ны пра фі лак-
то рый і ін шых ака ліч нас цях. У 
за ко на пра ек це ўдак лад ня ец ца 
пе ра лік пад стаў, якія да зва ля-
юць ска са ваць пра цоў ны да га-
вор з жан чы на мі, якія ма юць 
дзя цей.

 
Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ЗМЕ НЫ 
Ў ПРА ЦОЎ НЫ 

КО ДЭКС...
Фо та Ва ле рыя КА РА ЛЯ.

На пры кан цы тыд ня на 
тэ ры то рыi Бе ла ру сi ча ка-
ец ца вет ра нае i ня ўстой-
лi вае на двор'е, па ве да мi-
ла рэ дак цыi спе цы я лiст 
Рэс пуб лi кан ска га гiд ра-
мет цэнт ра Мiнп ры ро ды 
Воль га ФЯ ДО ТА ВА.

У пят нi цу да нас за вi та юць 
ат мас фер ныя фран ты з бо-
ку Бал тый ска га мо ра, та му 
ў мно гiх ра ё нах кра i ны ча ка-
ец ца мок ры снег, мес ца мi — 
сла бая мя це лi ца. На асоб ных 
участ ках да рог га ла лё дзi ца. 
Мак сi маль ная тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўдзень ад мi нус 2 да 
плюс 2 гра ду саў, па паў днё-
вым за ха дзе — да 4 цяп ла. 
Уна чы на су бо ту бу дзе прак-
тыч на без апад каў, толь кi ра-
нi цай па паў днё вым за ха дзе 
праг на зу ец ца снег. Удзень 
снег i мок ры снег бу дзе iс цi 

ў мно гiх ра ё нах Бе ла ру сi. На 
да ро гах на пра ця гу су так маг-
чы ма га ла лё дзi ца. Тэм пе ра-
ту ра па вет ра ў ноч на су бо ту 
бу дзе ва гац ца ад 0 да 5 ма ро-
зу, па паў ноч ным ус хо дзе — 
да мi нус 6-10 гра ду саў; толь кi 
на за ха дзе Брэсц кай воб лас цi 
— да плюс 1 гра ду са. Удзень 
у су бо ту ча ка ец ца ад мi нус 3 
да плюс 3 гра ду саў.

У пер шы дзень зi мы фран-
таль ны раз дзел з бо ку Поль-
шчы пры ня се да нас снег, 
мок ры снег, а на за ха дзе кра-
i ны — мок ры снег з даж джом. 
Мес ца мi ча ка ец ца га ла лёд, 
на да ро гах — га ла лё дзi ца. 
Уз моц нiц ца ве цер: яго па ры-
вы бу дуць да ся гаць да 15-18 
м/с. У ноч на ня дзе лю тэм-
пе ра тур ны фон кры ху па вя-
лi чыц ца: ка лi ноч чу ча ка ец ца 
ад мi нус 4 да плюс 2 гра ду саў, 

то ўдзень — ужо ад 0 да плюс 
5 гра ду саў.

Па вод ле доў га тэр мi но вых 
пра гно заў ай чын ных сi ноп ты-
каў, у па чат ку на ступ на га тыд-
ня Бе ла русь тра пiць пад уплыў 
па вет ра ных мас ат лан тыч на га 
па хо джан ня. Та му ў ноч на па-
ня дзе лак амаль паў сюд на, а 
ўдзень мес ца мi ча ка ец ца снег 
i мок ры снег. Мi нi маль ная тэм-
пе ра ту ра па вет ра ў ноч на па-
ня дзе лак ад мi нус 4 да плюс 2 
гра ду саў, удзень — ад мi нус 2 
да 4 цяп ла. Сi ноп ты кi праг на зу-
юць, што да ся рэ дзi ны на ступ-
на га тыд ня апад каў у вы гля дзе 
сне гу, мок ра га сне гу i даж джу 
ста не знач на менш. Тэм пе ра-
ту ра ўна чы бу дзе ад мi нус 6 да 
плюс 3 гра ду саў, удзень — ад 
1 ма ро зу да 5 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ
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На двор'еНа двор'е  ��

ГА ЛА ЛЁД I СЛА БАЯ МЯ ЦЕ ЛI ЦА

(Заканчэнне. Пачатак на  1-й стар.)
Зра зу ме ла, што вяс ной па куп нiц кi по пыт 

вы рас це пры клад на на 20%. Але пра даў цы 
так са ма ак ты вi зу юц ца. Iх ста не пры клад на ў 
тры ра зы больш. Што ў гэ тым вы пад ку мож на 
па ра iць па тэн цы яль ным пра даў цам? Але на 
Аку лiч ад зна чае, што по пыт на за га рад ную 
не ру хо масць за хоў ва ец ца на пэў ным уз роў нi. 
Па доб ныя аб' ек ты як пра да ва лi ся, так i пра-
да юц ца. Iн шая спра ва, што рэа лi зоў ваць iх 
ста но вiц ца ўсё скла да ней. Сён ня пра да юц ца 
цi тан ныя аб' ек ты, цi са праў ды якас ныя. Але 
та кiя ва ры ян ты на рын ку ця пер «вы мы ва-
юц ца».

Праб лем ныя ўчаст кi 
пра да юць за бес цань

Ця пер на зя мель ным рын ку на зi ра ец ца па-
ра докс, ка лi цэ ны на ўчаст кi «з-пад ма ла тка» 
па вя лi чы лi ся, а на «дру гас ным рын ку» яны 
па да юць.

Вя до ма, што пе ра ацэн ка зя мель у Мiн ску 
i Мiн скiм ра ё не пры вя ла да па ве лi чэн ня ка-
даст ра ва га кош ту зя мель ных участ каў. Ме-
на вi та ён па кла дзе ны ў асно ву вы зна чэн ня 
па чат ко вых цэн на ўчаст кi, якiя пра па ну юц ца 
на аў кцы ё нах. Але гэ та не пе ра шка джае па-

куп нi кам тар га вац ца прак тыч на па кож ным 
ло це. З тар гоў «сы хо дзяць» участ кi ў но вых 
ма сi вах, без ка му нi ка цый. Тут у па куп нi коў 
ёсць на дзея на тое, што мяс цо выя ўла ды з 
ча сам вы ра шаць гэ ту праб ле му i ў вёс ках i 
па сёл ках з'я вiц ца доб рая iнф ра струк ту ра, у 
тым лi ку элект рыч насць, ва да i газ.

Што да ўчаст каў на дру гас ным рын ку жыл-
ля, то ця пер на зi ра ец ца но вая тэн дэн цыя, ка лi 
ў агенц твы не ру хо мас цi звяр та ец ца ўсё больш 
пра даў цоў, над якi мi на вiс ла па гро за кан фiс-
ка цыi зя мель ных участ каў за ня свое ча со вае 
iх за сва ен не. Та кiм ула даль нi кам нi чо га не 
за ста ец ца ра бiць, як пра да ваць зя мель ныя 
ўчаст кi па дэм пiн га вых цэ нах. Тое, што пра-
па ноў ва ла ся ра ней за 20 ты сяч, за раз ад да ец-
ца за 5—7 ты сяч до ла раў. Ад нак трэ ба яшчэ 
доб ра па ста рац ца, каб ад шу каць па куп нi ка 
на ўчас так i каб той змог на пра ця гу ме ся ца 
пры сту пiць да бу даў нiц тва. Праб ле ма ў тым, 
што тэр мiн, ад ве дзе ны на ўвя дзен не до ма ў 
экс плу а та цыю, хут ка скон чыц ца. Та му цэ ны 
на та кiя ўчаст кi i знi жа юц ца. Зра зу ме ла, што 
ў доб ра ўпа рад ка ва ных на се ле ных пунк тах ня-
ма са праў ды ма са ва га про да жу праб лем ных 
участ каў. Гэ та больш ты чыц ца ад да ле ных i 
не перс пек тыў ных мес цаў.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЗА ГА РАД НЫЯ ДА МЫ I ДА ЧЫ 
ПРА ЦЯГ ВА ЮЦЬ ТАН НЕЦЬ
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НА СУ ПЕ РАК БІЗ НЕС-ПЛА НУ
Ка мі тэт дзярж кант ро лю Го мель скай воб лас ці пра ве-
рыў ад но з са мых буй ных прад пры ем стваў бы та во га 
аб слу гоў ван ня Го ме ля, якое аказ вае ўвесь комп лекс 
цы руль ных па слуг, — та ва рыст ва «Ло кан», дзе амаль 
70% ак цый на ле жаць Го мель ска му гар вы кан ка му. Вы ні кі 
не су ця шаль ныя.

Вы яў ле ны шэ раг не да гля даў з бо ку кі раў ніц тва ак цы я нер на га 
та ва рыст ва, а так са ма фар маль ны па ды ход ор га на дзяр жаў на га 
на гля ду, у ро лі яко га вы сту пае га рад ское ўпраў лен не ганд лю. З 
яго маўк лі вай зго ды «Ло ка нам» у 2012 го дзе бы ло за кры та тры 
цы руль ні з шас нац ца ці. Пры гэ тым у двух па мяш кан нях, дзе ра-
ней зна хо дзі лі ся цы руль ні та ва рыст ва «Ло кан», ця пер па спя хо ва 
аказ ва юць цы руль ныя па слу гі прад пры маль ні кі.

Згорт ван не та ва рыст вам сва ёй сет кі цы руль няў не пра ду гледж-
ва ла ся біз нес-пла нам раз віц ця і ідзе на су пе рак асноў най стра тэ гіі, 
на кі ра ва най на на рошч ван не па слуг у гэ тым сег мен це рын ку і 
па вы шэн не кан ку рэн та здоль нас ці, пад крэс лі ва юць кант ра лё ры. 
Акра мя та го, та ва рыст вам да пу шча ла ся не вы ка нан не і ін шых 
пунк таў біз нес-пла на, што пры вя ло да не эфек тыў на га вы ка рыс-
тоў ван ня асноў ных срод каў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ
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