
Ва дзім 
ЁСУБ, 
фі нан са вы 
ана лі тык:

«Я ду маю, што паў та раць 
прык лад Ка зах ста на і Укра і -
ны, дзе ад ва жы лі ся на ра за-
вую і знач ную дэ валь ва цыю, 
не вар та. Хут чэй за ўсё, у 
якас ці пры кла ду мож на пай-
сці па шля ху Ра сіі. Ад мет най 
асаб лі вас цю ра сій ска га рын ку 
з'яў ля ец ца тое, што там іс-
нуе так зва нае аў та ма тыч-
нае пра ві ла, ка лі змя нен не 
по пы ту і пра па но вы на ва лю-
ту пры во дзіць да та го, што 
ў за га дзя вя до мых аб' ёмах ад-
бы ва юц ца ін тэр вен цыя з бо-
ку ра сій ска га Цэнт ра бан ка і 
зру шэн не ва лют на га ка лі до-
ра. На цы я наль на му бан ку Бе-
ла ру сі бы ло б так са ма мэ та-
згод на рас пра ца ваць па доб нае 
аў та ма тыч нае пра ві ла».

Ві ды МФА 
Пач нём з та го, што сіс тэ ма мік ра-

фі нан са вых ар га ні за цый вы гля дае на-
ступ ным чы нам: «Ад на га лі на — ка мер-
цый ныя мік ра фі нан са выя ар га ні за цыі, 
якія сён ня вель мі ак тыў на пра цу юць, 
пра па ноў ва ю чы хут кія па зы кі. Дру-
гая — не ка мер цый ныя ар га ні за цыі, або 
крэ дыт ныя ка а пе ра ты вы, — тлу ма чыць 
Але на Ка ля да. — Апош нія, у сваю чар-
гу, мож на па дзя ліць на не каль кі ка тэ-
го рый: 1) ка а пе ра ты вы для гра ма дзян 
(па сут нас ці, аб' яд нан не лю дзей з пэў-
най мэ тай — за да валь нен не сва іх фі-
нан са вых па трэб; удзель ні ка мі мо гуць 
быць толь кі гра ма дзя не); 2) та ва рыст вы 
ўза ем на га крэ ды та ван ня (ка а пе ра ты-

вы для суб' ек таў прад пры маль ніц тва); 
3) зме ша ныя ка а пе ра ты вы, якія аб' яд-
ноў ва юць як юры дыч ных, так і фі зіч ных 
асоб; 4) аб' яд нан ні дру го га ўзроў ню, 
ку ды ўва хо дзяць толь кі ка а пе ра ты вы, 
і слу жаць для пе ра раз мер ка ван ня лік-
від нас ці ме на ві та па між імі, ка лі гэ та 
па трэб на». Сён ня РА ФУ аб' яд ноў вае 
ўсе ві ды ка а пе ра ты ваў. «Між ін шым, 
не ўза ба ве на ша аса цы я цыя бу дзе аб'-
яд ноў ваць і ка мер цый ныя ар га ні за цыі. 
Праў да, не ўсе ка а пе ра ты вы бы лі за 
гэ тае ра шэн не. Мно гія лі чаць, што ў 
ка а пе ра ты ваў ёсць га лоў нае ад роз-
нен не — іх да хо ды не раз мяр коў ва юц-
ца па між удзель ні ка мі, ня ма ге не раль-
на га за сна валь ні ка, які за бі рае са бе 
пры бы так. Гро шы за ста юц ца ў агуль-

ным ка ры стан ні і ідуць на па трэ бы або 
ўся го ка а пе ра ты ва, або яго чле наў. Тут 
пры сут ні чае фі ла со фія ўза е ма да па мо-
гі. У ка мер цый ных ар га ні за цы ях та ко га 
ня ма».

Са ма спа да ры ня Але на ба чыць перс-
пек ты ву ў раз віц ці ме на ві та не ка мер-
цый ных МФА. «Сён ня больш чым у сот ні 
кра ін све ту іс нуе сіс тэ ма не ка мер цый-
ных крэ дыт ных ка а пе ра ты ваў. Ёсць на-
ват Су свет ны са вет крэ дыт ных са юзаў. 
Ве да е це, 44–45% фі нан са ва га аба ро ту 
ЗША — у крэ дыт ных ка а пе ра ты вах. Ка лі 
мы бы лі ў Аме ры цы, пер шае мес ца, ку ды 
нас па вя лі, — гэ та крэ дыт ны са юз Дэ-
парт амен та ЗША. Там лю бая дзярж уста-
но ва, якая ся бе па ва жае, мае 
свой крэ дыт ны ка а пе ра тыў».
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Да дат ко вы цяг нік 
зно сі на мі Го мель — 
Мінск бу дзе кур сі ра-
ваць па ня дзе лях з 
16 лю та га. Гэ тае ра-
шэн не пры ня та ў су-
вя зі з вя лі кім па са жы-
ра па то кам у на прам ку 
Го мель — Мінск.

У Бе ла ру сі ву чо ную 
сту пень за 2012 год 
атры ма лі 25 за меж ных 
гра ма дзян з 10 дзяр-
жаў, а ў 2013 го дзе — 
46 за меж ных гра ма-
дзян з 11 дзяр жаў.

Ды рэк цыя па пра вя-
дзен ні чэм пі я на ту све-
ту па ха кеі ін фар муе, 
што ў про да жы з'я ві-
лі ся бі ле ты на шэ раг 
мат чаў ха кей на га фо-
ру му. У пры ват нас ці, 
на чвэрць фі на лы, паў-
фі на лы і матч за брон-
за выя ме да лі. Акра мя 
та го, ёсць бі ле ты і на 
гуль ні з удзе лам збор-
ных Бе ла ру сі, Ра сіі, Ка-
на ды.

Мі ніс тэр ства аду ка-
цыі Бе ла ру сі рых туе 
пе ра лік аду ка цый ных 
эк скур сій, рэ ка мен да-
ва ных для школь ні каў.
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Праграма 
тэлебачання 
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Медыйныя 
асобы 

адпачываюць…
на працы!

Асаблівасці 
«алімпійскага» 

быту

РА СІЯ ЎВЯ ЛА АБ МЕ ЖА ВАН НІ НА ЎСЫ НАЎ ЛЕН НЕ ДЗЯ ЦЕЙ 
У КРА І НЫ З АД НА ПО ЛЫ МІ ШЛЮ БА МІ

Прэм' ер РФ Дзміт рый Мядз ве дзеў пад пі саў па ста но ву аб аб-
ме жа ван ні ўсы наў лен ня дзя цей у кра і ны з ад на по лы мі шлю ба мі. 
«Усы на ві це ля мі мо гуць быць паў на лет нія асо бы абод вух па лоў, 
за вы клю чэн нем асоб, якія зна хо дзяц ца ў са ю зе, за клю ча ным па-
між асо ба мі ад на го по лу, пры зна ным шлю бам і за рэ гіст ра ва ным 
у ад па вед нас ці з за ка на даў ствам дзяр жа вы, у якой та кі шлюб да-
зво ле ны, а так са ма асоб, якія з'яў ля юц ца гра ма дзя на мі на зва най 
дзяр жа вы і не зна хо дзяц ца ў шлю бе», — га во рыц ца ў да ку мен це, 
апуб лі ка ва ным на сай це ўра да.

ПРАЗ НЕ ПА ГАДЗЬ У ЗША ЗА ГІ НУ ЛІ 11 ЧА ЛА ВЕК
Адзі нац цаць ча ла век за гі ну лі ў ДТЗ, вы клі ка ных дрэн ны мі ўмо ва мі на двор'я на поўд ні і 

паў днё вым ус хо дзе ЗША, пе ра да юць ін фар ма генц твы. Най мац ней шы снеж ны шторм із ноў 
аб ры нуў ся на паў днё выя шта ты. Тут без элект ра энер гіі за ста ло ся больш за паў міль ё на бу-
дын каў. З-за не па га дзі ад ме не на звыш 3,3 тыс. авія рэй саў. На да ро гах у вы ні ку даж джоў і 
моц ных сне га па даў утва ры ла ся тоў стая ска рын ка лё ду. Ня звык лае па ха ла дан не пры во дзіць 
да аб ле дзя нен ня ства лоў дрэў, якія з-за на ле дзі па да юць, раз дзі ра ю чы лі ніі элект ра пе ра-
да чы.

БУЙ НОЕ ГА ЗА ВАЕ РА ДО ВІ ШЧА ВЫ ЯЎ ЛЕ НА
НА ПОЎД НІ ПОЛЬ ШЧЫ

Наф та га за вы кан цэрн PGNіG вы явіў буй ное га за вае ра до ві шча на 
поўд ні Поль шчы, пе ра да юць ін фар ма генц твы. Ра до ві шча га зу вы яў-

ле на ў Пад кар пац кім ва я вод стве на 
мя жы са Сла ва кі яй і Укра і най. За-
па сы га зу ацэнь ва юц ца ў не каль кі 
міль яр даў ку ба мет раў. Зда бы чу га зу кан цэрн пла нуе па чаць 
у дру гой па ло ве 2015 го да. Згод на з па пя рэд ні мі пра гно за мі, 
у пер шы год экс плу а та цыі зда бы ча бу дзе скла даць 100 тыс. 
куб.м за су ткі. Да 2020 го да Поль шча пла нуе стаць не за леж-
най ад па ста вак пры род на га га зу з Ра сіі.

ПРАЗ МЕР НАСЦЬ СНУ 
НЕ МЕНШ НЕ БЯС ПЕЧ НАЯ, 
ЧЫМ ЯГО НЕ ДА ХОП

Пра шко ду 
не да хо пу сну 
ўра чы ка жуць 
п а  с т а  я н  н а . 
Вя до ма, што 
не да сы пан не 
вы лі ва ец ца ў 
вя лі кую коль-
касць праб лем 
са зда роў ем. 
Але і праз мер ны сон не бяс печ ны, пі ша 
The Tіmes of Іndіa. Па вод ле слоў спе цы-
я ліс таў, ча ла век пе ра спаў, ка лі ён ад чу-
вае пры ліў дры мот нас ці і стом ле нас ці 
ўдзень, уклю ча ю чы сі ту а цыі, ка лі ча ла-
век за сы нае на пра цы або за ру лём, на-
ват ка лі шмат спаў ноч чу. Да сімп то маў 
на ле жаць так са ма пе ра па ды на строю, 
па вы ша ная раз драж няль насць, не маг-
чы масць скан цэнт ра вац ца. Ня рэд ка гэ-
тыя праб ле мы вы яў ля юц ца ў лю дзей з 
атлус цен нем або з аб струк тыў ным ап-
ноэ сну. Пры гэ тым праз мер на пра цяг лы 
сон па гра жае на бо рам ва гі, як і не да хоп 
сну; гі пер та ні яй, уз рас тан нем ры зы кі ня-
шчас ных вы пад каў. Ме ды кам вя до мы 
фе но мен па вы ша най дры мот нас ці, вы-
клі ка ны пры ёмам ле каў, не адэ кват най 
коль кас цю га дзін сну, па змен най пра-
цай, рас трой ства мі сну і псі ха ла гіч ны мі 
праб ле ма мі.

Долар ЗША    9700,00
Еўра 13220,00
Рас. руб. 278,50
Укр. грыўня 1111,75

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 14.02.2014 г. 
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…Той дзень ска ла нуў спа кой нае жыц цё ма лень ка га рай цэнт-
ра. Вест ка аб тым, што ў спар тыў най за ле мяс цо вай шко лы 
№ 1 аб ры нуў ся дах, раз не сла ся ім гнен на. Ці шы ню пра він цый-
на га го ра да ўзру шыла пра ніз лі вае выццё вы ра та валь ных ма-
шын і «хут кай да па мо гі». З усіх ба коў да шко лы бег лі лю дзі. 
У ад но ім гнен не тут са бра ла ся, зда ец ца, усё Крас на пол ле. 
На стаў ні кі яшчэ да пры быц ця апе ра тыў ных служ баў вы ве лі 
вуч няў на бяс печ ную ад лег ласць ад бу дын ка. Акра мя та го, 
што на мо мант тра ге дыі ў спарт за ле зна хо дзі лі ся ад на ча-
со ва два дзя ся тыя кла сы, спа чат ку ні чо га не бы ло вя до ма. 
І баць кі дзя цей, якія апы ну лі ся пад за ва ла мі, да апош ня га 
спа дзя ва лі ся на леп шае. На ват та ды, ка лі гэ тай над зеі амаль 
не за ста ва ла ся…

Усё зда ры ла ся 10 га доў та му, 27 сту дзе ня. Той дзень стаў апош нім 
у жыц ці на стаў ні ка фіз куль ту ры Пят ра Лю ба шэн кі і вуч няў Ві ці Баб ро-
ва, Са шы Пру са ва і Ган ны Акінь ша вай. Час ле чыць, але ка лі іш ла на 
су стрэ чу з ві да воч ца мі тых па дзей, ад чу ва ла: бу дзе ба лю ча.

— Хі ба та кое мож на вы крас ліць з жыц ця?! — цяж ка ўзды хае ды-
рэк тар Крас на поль скай гім на зіі (гэ ты ста тус шко ла атры ма ла 7 га доў 
таму) Але на Мас ка лё ва. — Тыя, хто та ды ха дзіў у пер шы клас, ця пер 
адзі нац ца ці клас ні кі. Сё ле та яны па кі нуць сце ны на шай уста но вы. Для 
ўсіх ас тат ніх гэ та — ужо гіс то рыя. Але тое, што зда ры ла ся, 
за быць нель га. 6

«ГЭ ТА БЫ ЛО, ЯК У НЕЙ КІМ 
ЖАХ ЛІ ВЫМ ФІЛЬ МЕ,
ДЗЕ ЎСЁ РАЗ БУ РА ЕЦ ЦА»…

Пра тую тра ге дыю
на гад ва юць

аса біс тыя рэ чы за гі ну лых.

Уро кі тра ге дыі Уро кі тра ге дыі   ��

Пад тры маць ай чын ны 
экс парт. Да па маг чы 
ма ло му і ся рэд ня му 
біз не су. Пра фі нан са ваць 
шэ раг буй ных пра ек таў. 
Гэ та пры клад ны 
спіс пла наў Бан ка 
раз віц ця на 2014 год. 
Пад ра бяз ней пра ўсё 
гэ та дня мі рас ка заў 
стар шы ня праў лен ня 
бан ка Сяр гей РУ МАС.

Но вая схе ма 
Па вод ле яго слоў, Банк 

раз віц ця з 2015 го да пач не 
вы кон ваць функ цыі ка ар-
ды на та ра пры фі нан са ван-
ні дзярж пра грам. «На наш 
по гляд, паў на вар тас нае, а 
га лоў нае, эфек тыў нае вы ка-
нан не гэ тай функ цыі па він на 
су пра ва джац ца пе ра гля дам 
па ды хо даў да фі нан са ван ня 
дзярж пра грам», — пад крэс ліў 
Сяр гей Ру мас. Банк пра па нуе 
на ступ нае. Ва ўмо вах аб ме-
жа ва нас ці ў кра і не рэ сурс ных 
маг чы мас цяў вы зна ча юц ца га-
лі ны, якія з'яў ля юц ца пры яры-
тэт ны мі для яе раз віц ця. Для 
кож най га лі ны вы зна ча ец ца 
коль касць аб' ек таў, якія трэ ба 
па бу да ваць аль бо ма дэр ні за-
ваць, каб за бяс пе чыць вы ка-
нан не якас ных па ра мет раў 
раз віц ця га лі ны. Да лей Банк 

раз віц ця пра во дзіць кон курс, 
ад бі рае са мыя эфек тыў ныя з 
на яў ных біз нес-пла наў і ажыц-
цяў ляе іх фі нан са ван не. «Пры 
рэа лі за цыі та кой схе мы пла-
на ван ня дзярж пра грам Банк 
раз віц ця вы сту пае ў якас-
ці не за леж на га экс пер та, а 
асноў ным кры тэ ры ем рэа лі-
за цыі пра ек таў ста но віц ца іх 
эфек тыў насць», — ад зна чыў 
Сяр гей Ру мас.

Між ін шым, па да ру чэн ні 
прэм' ер-мі ніст ра Банк раз віц ця 
су мес на з Мі нэ ка но мі кі і Мін-
фі нам вы пра цоў ва юць план 
фі нан са ван ня дзярж пра грам 
на 2014 год. У ім на сіс тэм най 
асно ве бу дуць ад люст ра ва ны 
пы тан ні фі нан са ван ня ра ней 
па ча тых пра ек таў і но ва па ча-
тых — з 2014 го да. «Асаб лі вас-
цю гэ та га пла на ста не за цвяр-

джэн не вы чар паль на га пе ра-
лі ку пра ек таў і фік са ва ныя 
су мы фі нан са ван ня кож на га 
з іх. Тым са мым мы па вы сім 
праз рыс тасць і эфек тыў насць 
рэа лі за цыі дзярж пра грам», — 
упэў не ны Сяр гей Ру мас. Ча-
ка ец ца, што план вель мі хут ка 
бу дзе за цвер джа ны ура дам і 
Нац бан кам.

Як па ні зіць стаў кі?
«Ці трэ ба зні жаць сён ня 

пра цэнт ныя стаў кі? Вя до ма, 
трэ ба, — лі чыць Сяр гей Ру-
мас. — Але, па-пер шае, На-
цы я наль ны банк як рэ гу ля тар 
не мо жа гэ та зра біць ад мі ніст-
ра цый на, і вы ба чы це, што 
сён ня стаў ка рэ фі нан са ван ня 
як ары ен цір пра цэнт ных ста-
вак не пра цуе. А па-дру гое, 
эфект ад зні жэн ня пра цэнт-
ных ста вак бу дзе толь кі ў тым 
вы пад ку, ка лі са мо зні жэн не 
бу дзе пад ма ца ва на ін шы мі 
за ха да мі эка на міч най па лі ты-
кі, та му што са ма па са бе да-
ступ насць крэ ды таў па вы сіць 
ін фля цый ныя ча кан ні і бу дзе 
спры яць рос ту ім пар ту». Кі-
раў нік Бан ка раз віц ця па тлу-
ма чыў сваю па зі цыю: вы со кія 
пра цэнт ныя стаў кі, якія ўста-
ля ва лі ся ў 2011 го дзе, бы лі 
ахоў най рэ ак цы яй эка но мі кі 
на лік ві да цыю на за па ша ных 

дыс ба лан саў, у пер шую чар гу 
звя за ных з уста ля ван нем рэ-
аль на га аб мен на га кур су бе-
ла рус ка га руб ля. «Гэ та бы ло 
аб са лют на нар маль най сі ту-
а цы яй для 2011 і 2012 га доў, 
за тым пра цэнт ныя стаў кі, як 
ча ка лі ва ўра дзе, па він ны бы-
лі зні зіц ца. Па ана ло гіі з тым, 
як ча ла век рэ агуе на хва ро бу: 
спа чат ку тэм пе ра ту ра вы рас-
тае да мак сі маль най, а по тым, 
па ме ры та го, як ад бы ва ец ца 
ля чэн не, вяр та ец ца ў нор му». 
Ча му гэ та га не ад бы ло ся? Па 
шэ ра гу пры чын: і не спры яль-
ная знеш няя кан' юнк ту ра ў 
гэ ты пе ры яд, і пы тан ні па кан-
ку рэн та здоль нас ці ай чын най 
пра дук цыі, і, вя до ма, па вя лі-
ча ныя з ся рэ дзі ны 2012 го да 
аб' ёмы фі нан са ван ня дзяр-
жаў ных пра грам. Сяр гей Ру-
мас ба чыць праб ле му ў тым, 
што пра цэнт ная стаў ка па 
дзярж пра гра мах суб сі ду ец ца 
дзяр жа вай, і па зы чаль ні ку, у 
прын цы пе, ня ма роз ні цы, які 
ўзро вень пра цэнт най стаў-
кі: «По пыт на та кія крэ ды ты 
на ра джаў пра па но вы, бан кі 
пры цяг ва лі рэ сур сы, па сут-
нас ці, па лю бой ца не, уклад-
ва ю чы у дзярж пра гра мы, 
на груз ку па якіх у кан чат ко-
вым вы ні ку нёс дзяр жаў ны
бюд жэт».

Фі нан сы Фі нан сы   ��

Мік ра фі нан са ван не ўвай шло ў на ша жыц цё імк лі ва і не за ўваж на. 
Мы больш не здзіў ля ем ся паў сюд най рэ кла ме «па зы кі да зар пла ты» 
і да та го па доб на га. Ма ла та го, праз пэў ны час На цы я наль ны банк бу-
дзе кант ра ля ваць гэ ты сег мент фі нан са ва га рын ку і са чыць за доб ра-
сум лен най пра цай мік ра фі нан са вых ар га ні за цый. У той жа час у мно-
гіх ня ма пра віль на га ра зу мен ня, што са бою ўяў ля юць «кан то ры», якія 
пры хо дзяць нам на да па мо гу ў гра шо ва цяж кія ча сі ны. На са мрэч яны 
па дзя ля юц ца на два вя лі кія ла ге ры: ка мер цый ныя і не ка мер цый ныя ар-
га ні за цыі. У чым роз ні ца па між імі? Пра што трэ ба ве даць, ка лі ўсту па еш 
у крэ дыт ны ка а пе ра тыў? Пра гэ та рас па вя дае Але на Ка ля да, стар шы ня 
праў лен ня Рэс пуб лі кан скай аса цы я цыі спа жы вец кіх ка а пе ра ты ваў фі-
нан са вай уза е ма да па мо гі (РА ФУ).

На двор'еНа двор'е  ��

АМАЛЬ ВЯС НА
У вы хад ныя

ча ка ец ца  да 8 цяп ла
Гэ ты мі дня мі на тэ ры то рыю 
Бе ла ру сі пра цяг нуць па сту-
паць больш цёп лыя па вет-
ра ныя ма сы з бо ку Ат лан-
ты кі, па ве да мі ла спе цы я ліст 
Рэс пуб лі кан ска га гід ра мет-
цэнт ра Мінп ры ро ды Воль га 
ФЯ ДО ТА ВА.

Та му ў пят ні цу праг на зу юц-
ца не вя лі кія апад кі (мок ры снег 
і дождж). Мак сі маль ная тэм пе-
ра ту ра па вет ра ўдзень бу дзе ва-
гац ца ад 0 да плюс 5 гра ду саў. 
Мок ры снег і дождж бу дуць іс ці 
мес ца мі і ў су бо ту. Тэм пе ра ту-
ра па вет ра ўна чы на 15 лю та-
га скла дзе ад мі нус 3 да плюс 
2 гра ду саў, удзень — 2-7 цяп ла. 
Уво гу ле без апад каў бу дзе ўна-
чы на ня дзе лю, а вось ра ні цай і 
ўдзень у за ход ніх і цэнт раль ных 
ра ё нах Бе ла ру сі прой дуць ка-
рот ка ча со выя даж джы. Уна чы і 
ра ні цай у асоб ных ра ё нах бу дзе 
ту ман і сла бы га ла лёд, на да-
ро гах га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы на ня дзе лю ста не 
ад мі нус 4 да плюс 2 гра ду саў, па 
паў ноч ным ус хо дзе па ха ла дае 
да 6 ма ро зу. Удзень ча ка юц ца 
да во лі кам форт ныя плюс 2-8 
гра ду саў.

У па чат ку на ступ на га тыд ня 
за ха ва ец ца не па се зо не цёп лае 
на двор'е, ка лі ў па ня дзе лак уна-
чы бу дзе ад мі нус 3 да плюс 2 
гра ду саў, а ўдзень — 3-8 цяп ла. 

Сяр гей КУР КАЧ.

ФІ ЛА СО ФІЯ ЎЗА Е МА ДА ПА МО ГІ 
ХО ЧАШ ПА ЗЫ ЧЫЦЬ ГРО ШАЙ? НЕ ЗА БУДЗЬ ПРА АД КАЗ НАСЦЬ

— Са мыя вы со кія вы ні кі на ЦТ 
дэ ман стру юць школь ні кі Мін ска і 
Гро дзен скай воб лас ці. А са мыя ніз-
кія па каз чы кі (ні жэй шыя за агуль-
на рэс пуб лі кан скія па ўсіх прад ме-
тах, акра мя ня мец кай мо вы) — у 
школь ні каў Брэсц кай воб лас ці. 
Пры чым гэ та ўжо шмат га до вая 
тэн дэн цыя, — пад крэс ліў у сва ім 

вы ступ лен ні на вы ні ко вай ка ле гіі 
мі ністр аду ка цыі Сяр гей МАС КЕ-
ВІЧ. — У Топ-10 уста ноў аду ка цыі 
па вы ні ках ЦТ 2013 го да ўвай шло 
па 3 уста но вы аду ка цыі з Го мель-
скай воб лас ці і Мін ска і па ад ной 
уста но ве з Гро дзен скай, Мін скай і 
Ма гі лёў скай аб лас цей. Най леп шы 
па каз чык — у Лі цэя БДУ, вы пуск-

ні кі яко га на ЦТ пра дэ ман стра ва лі 
са мыя вы со кія вы ні кі па 8 з 9 на-
мі на ва ных прад ме таў. Па рус кай 
мо ве леп шы ў кра і не вы нік па ка за лі 
вы пуск ні кі гім на зіі № 1 го ра да Лі ды. 
Ха цеў бы звяр нуць ува гу, што ў спі-
се 100 леп шых (бра ла ся па 10 леп-
шых у кож ным прад ме це) ёсць уста-
но вы аду ка цыі з усіх аб лас цей і Мін-
ска, але ся род іх — гім на зіі, лі цэі і 
толь кі ад на шко ла. Ся рэд няя шко ла 
№ 12 го ра да Пін ска ўвар ва ла ся ў 
Топ леп шых з вы ні ка мі вы пуск ні коў 
па бе ла рус кай мо ве. Доб ра вя до-
ма, што вы со кіх вы ні каў да ся га юць 
на ву чэн цы тых школ, дзе пра цу-
юць вель мі пра фе сій ныя
пе да го гі. 

У 10-Ы КЛАС — ПРАЗ КОН КУРС
ПРАЗ ДВА ГА ДЫ Ў ШКО ЛЕ МО ГУЦЬ УКА РА НІЦЬ

НЕ ЗА ЛЕЖ НУЮ АТЭС ТА ЦЫЮ

У Крас на пол лі 
ўша на ва лі 

па мяць 
на стаў ні ка
і 3 вуч няў, 

якія  за гі ну лі 
10 га доў та му

З першых вуснаў З першых вуснаў   ��

ГРО ШЫ АТРЫ МАЕ ТОЛЬ КІ ТОЙ,
ХТО ЭФЕК ТЫЎ НА ПРА ЦУЕ 

Ча му кі раў нік Бан ка раз віц ця па раў ноў вае ўзро вень
пра цэнт ных ста вак з хва ро бай?

Ці мож на якасць аду ка цыі вы мя раць пе ра мо га мі бе ла рус кіх 
школь ні каў на між на род ных алім пі я дах і ін тэ ле кту аль ных тур-
ні рах? Ка лі аба пі рац ца толь кі на гэ ты па каз чык, то бе ла рус кая 
шко ла пра цуе прос та вы дат на: вось і мі ну лым ле там леп шыя вуч ні 
(а ін шых на спа бор ніц твы не ад праў ля юць) за ва я ва лі на між на род-
ных прад мет ных алім пі я дах 26 ме да лёў: 3 за ла тыя, 12 ся рэб ра ных 
і 11 брон за вых. За тое вы ні кі ўдзель ні каў цэнт ра лі за ва на га тэс-
ці ра ван ня пад стаў для са ма за спа ка ен ня не да юць — на ад ва рот, 
пры му ша юць за ду мац ца над эфек тыў нас цю ра бо ты шко лы.
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НА  СКРЫЖАВАННІНА  СКРЫЖАВАННІ
СВЯТОГА  СВЯТОГА  

ВАЛЯНЦІНАВАЛЯНЦІНА
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