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НАДЗЁННАЕ

20 кастрычніка 2020 г.

Экспертная пляцоўка

На сувязi

ДЫЯЛОГ
ДЗЕЛЯ БУДУЧЫНI
У Беларусi працягваецца абмеркаванне ў фармаце
круглых сталоў прапаноў наконт магчымых змен у
Асноўны Закон краiны. Якой можа быць Канстытуцыя? Што трэба прыдумаць i прадумаць, каб яна
адпавядала патрабаванням часу? Якой бачаць грамадзяне будучыню палiтычнага жыцця? Па прапанове
кiраўнiка краiны гэтыя пытаннi сталi нагодай для
выказвання меркаванняў усiмi ахвотнымi.
У Вiцебску днямi адбыўся
абмен думкамi па гэтых тэмах, актуальных для ўсiх.
Старшыня Вiцебскага
абласнога каардынацыйна га са ве та гра мад скiх
арганiзацый i палiтычных
партый Валяр'ян МАЦКЕВIЧ перад пачаткам дыскусii
адзначыў, што сёння прадстаўнiкамi грамадскасцi, партый агучваюцца прапановы

наконт таго, якой можа быць
канстытуцыйная рэформа.
Грамадзяне шмат разважаюць пра перспектыву партыйнага будаўнiцтва i магчымасць актывiзацыi ўплыву на
дзейнасць органаў мясцовага самакiравання. Галоўнае,
каб дыялог атрымаўся аргументаваны...
Намеснiк начальнiка галоўнага ўпраўлення iдэа-

лагiчнай работы i па справах мо ла дзi, на чаль нiк
аддзела па сувязях з грамадскасцю i ўзаемадзеяннi са СМI Анатоль ГУЦУЛЯК заклiкаў прысутных на
мерапрыемстве прадстаўнiкоў апазiцыi да павагi да ўсiх
удзельнiкаў мерапрыемства.
Важна, каб эмоцыi не пераважалi над канструк тывiзмам. Што датычыцца ўлады,
то яна гатова да размовы i
канкрэтных прапаноў наконт
таго, якi можа быць «алгарытм» шляху да ўзаемаразумення.
Апаненты ўлады, у тым лiку прадстаўнiк партыi БНФ,
падзялiлiся сваiмi думкамi

• Дарэчы

БОЛЬШ IНIЦЫЯТЫЎ ЗЫХОДЗIЦЬ АД МУЖЧЫН
Лiк прапаноў па карэкцiроўцы Канстытуцыi, якiя паступаюць у парламент, iдзе на тысячы, адзначылi
ў Па ла це прад стаў нi коў. Цi ка вая
iн фар мацыя пра гу чала ў пра граме «Контуры» на тэлеканале АНТ.
Найбольшую актыўнасць праяўляе
Мiнск, але апошнiм часам актыўна
падключаюцца і рэгiёны. Больш iнiцыятыў зыходзiць аб мужчын. А што
датычыцца ўзросту, то тут запыты
зыходзяць у асноўным ад тых, каму
больш за 40. А яшчэ ў парламенце
прадставiлi спiс самых папулярных
прапаноў.
Валянцiн СЕМЯНЯКА, старшыня Паста ян най ка мi сii па дзяр жаў ным будаўнiцтве, мясцовым самакiраваннi i
рэгламенце Палаты прадстаўнiкоў На-

цыянальнага сходу Беларусi, паведаміў
у iнтэрв'ю тэлеканалу: «Калi казаць пра
топ-3, то гэта датычыцца тэрмiнаў i паўнамоцтваў кадэнцыi Прэзiдэнта, парламента, мясцовых органаў кiравання. На
другiм месцы стаiць выкарыстанне дзяржаўнай сiмволiкi, i трэцi момант — тое,
што датычыцца мясцовых органаў улады, iх выбараў i струк туры».
Прапаноў шмат, i яны самыя розныя.
Некаторыя прапануюць адлюстраваць у
Асноўным Законе рэлiгiйныя моманты,
напрыклад боскае паходжанне чалавека.
А яшчэ ёсць прапановы ўвесцi iнстытут
мнагажонства. Апошняе, вядома, падобна
да фантастыкi для нашай беларускай ментальнасцi. Ды i жанчыны, напэўна, будуць
супраць — а гэта ж меркаванне большасцi,
бо жанчын у нас у краiне 54 %, цi 5 мiльёнаў 60 тысяч.

наконт таго, што адбываецца ў краiне, агучылi магчымыя наступствы адсутнасцi
дыялогу.
Свят ла на ГОР ВАЛЬ,
член Пастаяннай камiсii
Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь па эканамiчнай палiтыцы, адзначыла,
што дыялогавыя «пляцоўкi»
арганiзаваны ў рэгiёнах для
таго, каб маглi выказацца
прадстаўнiкi грамадскiх арганiзацый i партый. Выказаныя прапановы будуць акумулявацца i аналiзавацца ў
органах кiравання i самакiравання, а потым у парламенце. Дэпутат лiчыць, што
важна сустракацца з грамадзянамi незалежна ад iх
палiтычных поглядаў, прыслу хоўвацца да кожнага i
старацца зразумець.
Народныя выбраннiкi на
розных узроўнях — ад прадстаўнiчага да парламенцкага — гатовыя да дыялогу.
Прадстаўнiкi розных палiтычных поглядаў падчас
су стрэ чы па га джа лi ся з
тым, што трэба ак тывiзаваць ролю партый у жыццi
гра мадства. У бе ла русаў
усё большай папулярнасцю
карыстаецца менавiта мадэль шматпартыйнасцi. Увогуле, «на карандаш» будуць
узятыя ўсе рацыянальныя
прапановы. Дзеля гэтага i
задумвалася ўсенароднае
абмеркаванне найблiжэйшых i далёкiх перспек тыў
краiны.
Аляксандр ПУКШАНСКI.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
У ЗША больш за 100 тысяч чалавек выйшлi
на пратэсты супраць Трампа
Па сло вах ар га нi за тараў, акцыi пратэсту супраць
дзеючага прэзiдэнта Дональда Трампа прайшлi ва ўсiх
штатах. Большасць удзельнiкаў — жанчыны, паведамiла Deutsche Welle. У сталiцы
краiны, Вашынгтоне, шэсце пачалося непадалёк ад Белага дома, затым яго ўдзельнiкi накiравалiся да Капiтолiя
i будынка Вярхоўнага суда. Дэманстранты неслi ў руках
плакаты з крытыкай кiраўнiка дзяржавы i вiцэ-прэзiдэнта
Майкла Пенса. Сярод iншага, пратэстоўцы выказалi незадаволенасць тым, што Дональд Трамп вылучыў суддзюкансерватара Эмi Конi Барэт у якасцi пераемнiцы члена
Вярхоўнага суда Рут Бейдэр Гiнзбург, якая памерла ў
сярэдзiне верасня. Некаторыя дэманстранты ў памяць
аб Гiнзбург надзелi чорныя мантыi i белыя карункавыя
каўнерыкi. Цяперашнiя акцыi напярэдаднi прэзiдэнцкiх
выбараў у ЗША натхнёныя «Жаночым маршам» — маштабным пратэсным шэсцем адразу пасля iнаўгурацыi
Дональда Трампа ў студзенi 2017 года. Тады супраць
новага прэзiдэнта краiны на вулiцы выйшла больш за
тры мiльёны чалавек.

Турцыя знайшла газ у Чорным моры
Прэзiдэнт Турцыi Рэджэп Эрдаган абвясцiў пра знаходжанне новых запасаў прыроднага газу ў Чорным
моры. Аб гэтым паведамiла турэцкае iнфармацыйнае
агенцтва Anadolu Agency. Эрдаган наведаў буравое судна Fatih, якое праводзiць работы на перспектыўным радовiшчы «Сакар'я» ў турэцкiм сектары Чорнага мора.
«Калi 21 жнiўня мы абвясцiлi аб знаходжаннi ў Чорным
моры 320 мiльярдаў кубаметраў газу, то апошнiя даследаваннi дазволiлi павялiчыць аб'ём даказаных рэзерваў
новага радовiшча яшчэ на 85 мiльярдаў — гэта значыць,
да 405 мiльярдаў кубаметраў», — сказаў Эрдаган. Пры

гэтым прэзiдэнт Турцыi заявiў пра намер працягнуць
геолагаразведачныя работы ў Мiжземным моры. Гэтым летам турэцкiя геолагаразведачныя судны вялi
работу ў Мiжземным моры
на шэльфе грэчаскiх астравоў i на шэльфе часткi Кiпра,
якi ўваходзiць у Еўрасаюз. Гэтыя дзеяннi Анкары ледзь не
прывялi да ваеннага сутыкнення памiж турэцкай армiяй
i ваеннай групоўкай Грэцыi i Францыi. Затым ЕС заявiў,
што ўвядзе ў дачыненнi да Турцыi санкцыi, калi Анкара
працягне геолагаразведачныя работы каля грэчаскiх астравоў i Кiпра. ЗША таксама заклiкалi Турцыю ўстрымацца
ад пошуку газу ў «спрэчных водах».

Новая работа Бэнксi з'явiлася ў Нотынгеме
Но вае гра фi цi су свет на
вядомага вулiчнага мастака
Бэнксi з'явiлася ў брытанскiм
Нотынгеме. Як паведамiла
«Бi-бi-сi», аўтарства пацвердзiў сам Бэнксi, якi запосцiў
малюнак на сваiм сайце i ў
iнстаграме. Гаворка iдзе пра
выяву дзяўчынкi, якая круцiць замест абруча кола ровара. Графiцi з'явiлася на сцяне салона прыгажосцi, побач з
прыкаваным да слупа старым роварам, у якога якраз не
хапае аднаго кола. Пакуль Бэнксi афiцыйна не прызнаў
гэтую работу, iшлi спрэчкi, хто ж аўтар малюнка. Мясцовыя ўлады закрылi дзяўчынку экранам i, як адзначае
«Бi-бi-сi», неўзабаве экран зафарбавалi iншым графiцi.
Пасля экран адмылi. Калi мастак прызнаў аўтарства, каля сцяны пачалi збiрацца ахвотныя сфатаграфаваць твор
легенды стрыт-арту. Як вядома, вулiчны мастак, вядомы
толькi па псеўданiме Бэнксi, пачаў размалёўваць цягнiкi
i сцены ў родным Брысталi ў 1990-я. Ён стаў вядомы на
ўвесь свет дзякуючы звычцы высмейваць буйныя карпарацыi i работамі з палiтычным падтэкстам.

Ёсць праблема?
Прыходзьце!
21 кастрычнiка з 10 да 13 гадзiны старшыня Пастаяннай камiсii Савета Рэспублiкi па заканадаўстве i дзяржаўным будаўнiцтве Сяргей СIВЕЦ
правядзе асабiсты прыём грамадзян, у тым лiку
iндывiдуальных прадпрымальнiкаў, iх прадстаўнiкоў i прадстаўнiкоў юрыдычных асоб.
Асабiсты прыём будзе праходзiць па адрасе: г. Мiнск,
вул. Кiрава, 49, па папярэднiм запiсе — шляхам накiравання ў Савет Рэспублiкi пiсьмовага звароту на адрас:
220016, г. Мiнск, вул. Чырвонаармейская, 9, або электроннага звароту. Па ўсiх пытаннях можна звяртацца па
тэлефоне 8 (017) 327-46-74.
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АНЛАЙНРЭПЕТЫЦЫЯ
БУДУЧАГА ЦТ
Першы этап рэпетыцыйнага тэсцiравання ў анлайнрэжыме стартуе 23 кастрычнiка на сайце Рэспублiканскага iнстытута кантролю ведаў.
Нагадаем, што 1 кастрычнiка ў Беларусi распачаўся першы этап рэпетыцыйнага тэсцiравання. Сёлета яго
можна прайсцi непасрэдна ў пункце тэсцiравання на папяровым бланку альбо анлайн.
Рэпетыцыйнае тэсцiраванне праводзiцца ў тры этапы:
першы адбудзецца ў кастрычнiку—снежнi, другi — у студзенi—лютым, трэцi — у сакавiку—красавiку 2021 года.
Пералiк устаноў адукацыi, на базе якiх можна прайсцi
выпрабаванне, размешчаны на сайце Рэспублiканскага
iнстытута кантролю ведаў. Пры гэтым кожны пункт правядзення тэсцiравання вызначае свой графiк правядзення i
колькасць удзельнiкаў РТ па вучэбных прадметах.
Рэпетыцыйнае тэсцiраванне ў рэжыме анлайн будзе
праходзiць адначасова з традыцыйнай формай выпрабаванняў. Пры гэтым варыянты педагагiчных тэстаў па
вучэбных прадметах, якiя будуць прадстаўлены пры правядзеннi гэтых двух вiдаў рэпетыцыйнага тэсцiравання, —
розныя.
Для таго каб прайсцi РТ у анлайн-фармаце, неабходна мець улiковы запiс у сiстэме анлайн-рэгiстрацыi на
рэпетыцыйнае тэсцiраванне, аформiць i аплацiць заяўку.
Арганiзатары рэкамендуюць будучым абiтурыентам адказна падысцi да выканання заданняў тэста i запаўняць
вiртуальны бланк адказаў без прыцягнення старонняй
дапамогi. Атрымаць аб'ектыўны вынiк можа толькi добрасумленная праца.
Сiстэма папярэджвае ўдзельнiка за пятнаццаць i пяць
хвiлiн да заканчэння часу, адведзенага на выкананне тэста. Пасля яго заканчэння, калi вы не нацiснулi на кнопку
«Завяршыць тэсцiраванне», сiстэма перапынiць сеанс
тэсцiравання, захаваўшы толькi тыя адказы, што былi
ўнесеныя ў электронную форму бланка адказаў. У сувязi
з гэтым, як i пры праходжаннi цэнтралiзаванага тэсцiравання, неабходна пакiнуць час для запаўнення бланка
адказаў.
Пасля завяршэння тэста можна адразу ўбачыць свой
вынiк. Iнфармацыя ўтрымлiвае звесткi аб заданнях, якiя
абiтурыент выканаў правiльна цi не справiўся з iмi, а таксама аб атрыманых першасным i тэставым балах. Акрамя
таго, праз нейкi час абiтурыенту будуць даступныя матэрыялы тэматычнага кансультавання. Яны ўключаюць
непасрэдна заданне, яго рашэнне i (цi) каментарый да
яго, правiльны адказ i спасылку на падручнiк цi вучэбны
дапаможнiк з указаннем параграфа, у якiм выкладзены
гэты матэрыял.
Рэпетыцыйнае тэсцiраванне праводзiцца па 15 вучэбных прадметах за курс агульнай сярэдняй адукацыi: па
рускай i беларускай мовах, фiзiцы, матэматыцы, хiмii,
бiялогii, замежных мовах, гiсторыi Беларусi, грамадазнаўстве, геаграфii i Сусветнай гiсторыi найноўшага часу.
Надзея НIКАЛАЕВА.
Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага
сходу Рэспублікі Беларусь выказваюць глыбокае
спачуванне старшыні Мінскага абласнога выканаўчага камітэта Турчыну Аляксандру Генрыхавічу ў
сувязі з напаткаўшым яго вялікім горам — смерцю
БАЦЬКІ.
Калектыў Выдавецкага дома «Звязда» выказвае
шчырыя спачуванні старшыні Мінскага абласнога
выканаўчага камітэта Турчыну Аляксандру Генрыхавічу ў сувязі з напаткаўшым яго вялікім горам —
смерцю БАЦЬКІ.

