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• Прэ зi дэнт Бе ла ру сi 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-

пi саў рас па ра джэн не аб 

фi нан са ван нi на быц ця ме-

ды цын ска га аб ста ля ван ня 

на Br20 млн для дзяр жаў-

ных ме ду ста ноў Мiн скай 

воб лас цi.

• Пра да стаў лен не льго-

ты па па да тку на пры бы-

так для РНПЦ пра даў жа-

ец ца да кан ца 2022 го да.

• Са мым па пу ляр ным 

за меж ным лі да рам у ра-

сі ян з'яў ля ец ца Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка-

шэн ка. Пра гэ та ў ін тэр в'ю 

«Известиям» рас ка заў 

ген ды рэк тар Усе ра сій ска-

га цэнт ра вы ву чэн ня гра-

мад скай дум кі Ва ле рый 

Фё да раў.

• Праф са юз ныя га ра-

чыя лі ніі па но вай сіс тэ ме 

апла ты пра цы бюд жэт-

ні каў па чы на юць ра бо ту 

23 сту дзе ня.

• За пра ва прад ста віць 

Бе ла русь на «Еў ра ба чан-

ні-2020» бу дуць зма гац ца 

49 кан кур сан таў.

• Ін тэр ак тыў ны му-

зей ча ла ве ка ад кры ец ца 

ў Па ла цы Рэс пуб лі кі.

КОРАТКА

Воль га АН ТО НЕН КА, 

ды рэк тар 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

на цы я наль ных куль тур:

«ХІ ІІ Рэс пуб лі кан скі 
фес ты валь 
на цы я наль ных куль тур 
у Грод не прой дзе 
5—6 чэр ве ня. На ім 
бу дуць прад стаў ле ны 
35 на цы я наль нас цяў. 
Фес ты валь сам 
па са бе ўні каль ны. 
Грод на ця пер збі рае 
ма тэ ры ял ад на шых 
ды яс пар, каб ства рыць 
кні гу, пры све ча ную 
на цы я наль ным 
куль тур ным гра мад скім 
аб' яд нан ням, што 
іс ну юць у Бе ла ру сі, якія 
з'яў ля юц ца па ста ян ны мі 
ўдзель ні ка мі гэ та га 
фес ты ва лю».

ЦЫТАТА ДНЯ РАЙ СКІ САД ЛА РЫ СЫ ІВА НО ВАЙ

СТАР. 13СТАР. 13СТАР. 4СТАР. 4

Кам пе тэнт наКам пе тэнт на

РІSА-2018: 
зва рот ная су вязь
Якія праб лем ныя пунк ты ў адукацыі 
вы яві ла між на род нае да сле да ван не
На коль кі бе ла рус кая сіс тэ ма аду ка цыі кан ку рэн та здоль ная 

і ці ад па вя дае яна су свет ным трэн дам? Ра ней на гэ та 

пы тан не бы ло праб ле ма тыч на ад ка заць, бо ні вы ні кі 

рэс пуб лі кан ска га ма ні то рын гу якас ці аду ка цыі, 

ні цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не, ні мі ніс тэр скія 

кант роль ныя ра бо ты каш тоў най ін фар ма цыі для 

па раў на ння не да ва лі.

У між на род ных да сле да ван нях якас ці аду ка цыі Бе ла русь 

так са ма доў гі час не бра ла ўдзе лу. Пер шы до свед 

мы атры ма лі толь кі паў та ра го да та му, ка лі на рэш це 

да лу чы лі ся да аў та ры тэт на га між на род на га да сле да ван ня 

аду ка цый ных да сяг нен няў на ву чэн цаў РІSА (Рrоgrаm fоr 

Іntеrnаtіоnаl Studеnt Аssеssmеnt). Яго рэа лі зуе Ар га ні за цыя 

эка на міч на га су пра цоў ніц тва і раз віц ця (АЭСР) 

у кан сор цы у ме з вя ду чы мі між на род ны мі на ву ко вы мі 

ар га ні за цы я мі. Вы ні кі да сле да ван ня да юць ад каз на шэ раг 

пы тан няў: «На коль кі хут ка шко ла рэ агуе на змен лі вы 

свет?», «Ці за па тра ба ва ныя ве ды, што да юц ца на ўро ках, 

у рэ аль ным жыц ці?», «Як рас стаў ляць пры яры тэ ты 

ў аду ка цыі?» і ін шыя. Пра вя ра юц ца не столь кі ака дэ міч ныя 

да сяг нен ні на ву чэн цаў, коль кі іх умен не пра ца ваць 

з ін фар ма цы яй і рэ аль ныя жыц цё выя кам пе тэн цыі, 

здоль насць вуч няў уста наў лі ваць пры чын на-вы ні ко выя 

су вя зі, умен не су па стаў ляць фак ты, 

ана лі за ваць, хут ка пры маць ра шэн ні.

Экс пер ты заЭкс пер ты за

Гро шы не пах нуць?
Ка лісь ці ў філь ме «Ва ра шы лаў скі стра лок» пра гу ча ла ці ка вая фра-

за — «Лю бое зла чын ства мае фі нан са вы след». Эка на міч ная дзей-

насць, на жаль, не заўж ды бы вае цал кам сум лен ная. І ка лі зда ра ец-

ца неш та, што пры цяг вае ўва гу пра ва ахоў ных ор га наў, то час ця ком 

у дзе ян не ўсту пае эка на міч ная экс пер ты за. Як жа яна пра во дзіц ца? 

Пра гэ та нам рас ка заў Сяр гей ПА ХО МАЎ, на чаль нік ад дзе ла фі нан-

са ва-эка на міч ных экс пер тыз цэнт раль на га апа ра та ДКСЭ.

— Як час та пры зна ча юц ца та кія да сле да ван ні?

— У па раў на нні з су до ва-ме ды цын скі мі і ге не тыч ны мі экс пер ты за мі 

яны не на слы ху, але не каль кі со цень на пра ця гу го да мы рэ гіст ру ем па 

ўсёй рэс пуб лі цы. Мож на вы дзе ліць асноў ныя кі рун кі, па якіх па тра бу юц ца 

спе цы яль ныя ве ды ў га лі не эка но мі кі. Гэ та спра вы, звя за ныя з кры мі наль-

ным банк руц твам, зло ўжы ван нем служ бо вы мі паў на моц тва мі ад каз ных 

асоб прад пры ем стваў, спаг нан нем шко ды, на не се най ма тэ ры яль на ад-

каз ны мі асо ба мі; са спра ва мі аб ухі лен ні ад па га шэн ня крэ ды тор скай 

за па зы ча нас ці...

Да лё ка іду чых вы сноў аб ма ты вах дзей нас ці асоб мы не мо жам ра біць. 

Але зы хо дзя чы з та го, што мы ба чым па да ку мен тах, — вель мі час та ўлас-

ні кі прад пры ем стваў, якія ідуць на дно, імк нуц ца вы вес ці сваю ма ё масць. 

А гэ та не па рыў на звя за на з тым, што цер пяць ін та рэ сы крэ ды то раў, якім 

трэ ба пла ціць па даў гах, — бан кам, ін шым ар га ні за цы ям, якія 

па ста ві лі ней кае аб ста ля ван не.
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А як інакш на зваць тое мес ца, дзе спе юць ба на ны і лі мо ны, 

ін жыр і ка ла ма ндзі ны, кра су юць апель сі ны? Пры чым зі мой, 

на поў на чы Бе ла ру сі. А ме на ві та — у аран жа рэі аг ра ся дзі бы 

«Абу зер'е» ў Чаш ніц кім ра ё не. Гас па ды ня гэ та га дзі ва 

Ла ры са ІВА НО ВА з за да валь нен нем дэ ман струе не звы чай ны 

зі мо вы ўра джай.


