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Аб та кой не аб ход нас ці за явіў Прэ зі-

дэнт, пры ма ю чы з дак ла дам мі ніст ра 

аду ка цыі Іга ра КАР ПЕН КУ. Асноў ны мі 

тэ ма мі тра ды цый най су стрэ чы на пя-

рэ дад ні Дня ве даў ста лі праб ле мы ў 

шко лах і не да хо пы ўступ най кам па-

ніі. Па сло вах Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 

скар гаў ад нос на апош ня га ха пае: «Да 

гэтага часу кры ты ка на цэнт ра лі за ва-

нае тэс ці ра ван не. Кры ты ку юць но вую 

ме то ды ку, якую вы вы най шлі, па пад-

лі ку гэ тых ба лаў. Але га лоў нае — не 

ба лы, а ве ды. Усе па він ны ра зу мець, 

і баць кі ў тым лі ку: ка лі ў дзі ця ці ёсць 

ве ды, то па якіх ба лах і шка лах ты іх ні 

лі чы, яно ўсё роў на па сту піць у ВНУ. 

Ка лі ве даў ня ма, ні я кія ба лы не да па-

мо гуць».

Больш за ўсё, як ад зна чыў лі дар кра і ны, 

яго хва люе, што абі ту ры ен ты не зда юць 

эк за ме ны твар у твар з эк за ме на та рам. 

«Я ад чу ваю, што гэ та вя лі кі наш не да хоп. 

У нас неш та не да пра ца ва на, — лі чыць 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт упэў не ны, што та кая раз мо ва 

сам-на сам з вы клад чы кам да па ма гае дак-

лад ней аца ніць маг чы мас ці абі ту ры ен та. 

«Я шчы ра шмат ра зоў ка заў: ка лі б мне 

да вя ло ся так зда ваць тэс ці ра ван не, як ця-

пер, то на ўрад ці быў бы ў мя не, мяк ка ка-

жу чы, вы нік леп шы, чым раз маў ля ю чы з 

вы клад чы кам», — па дзя ліў ся сва ёй дум кай 

бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ве да міў, што 

яму скла да на пры маць ра шэн не ў гэ тай 

сфе ры, каб не па мы ліц ца. «Да гэ та га трэ-

ба ўваж лі ва ад не сці ся, та му што па сту па-

юць най леп шыя дзе ці з най леп шых сем' яў. 

У пе ра важ най боль шас ці. Я не ба ю ся гэ-

та ска заць — тыя, дзе баць кі хва ля ва лі ся 

11 га доў, каб дзі ця па сту пі ла ў ВНУ. Яны 

ўся ля кім чы нам пад трым лі ва лі яго, — кан-

ста та ваў кі раў нік кра і ны. — Та му мы мо жам 

пры па ступ лен ні ў ВНУ па крыў дзіць гэ тую 

знач ную част ку ся мей, якія ня суць асноў-

ную на груз ку ў гра мад стве, з'яў ля юц ца 

вель мі ўплы во вы мі людзь мі і вы зна ча юць 

ат мас фе ру на ша га гра мад ства і ця пер, і ў 

бу ду чы ні».

Пры гэ тым ён пад крэс ліў, што не пры-

мае па куль ні я кіх ра шэн няў з-за не да хо пу 

ін фар ма цыі. Да пы тан няў сіс тэ мы аду ка цыі 

пла ну юць вяр нуц ца паз ней на спе цы яль-

най на ра дзе, дзе раз гле дзяць сі ту а цыю ў 

шко лах, ВНУ: пад рых тоў ку пад руч ні каў, фі-

нан са ван не, ар га ні за цыю сіс тэ мы аду ка цыі 

пер ша сна га і вы шэй ша га звя на. «Уво гу ле, 

усе пы тан ні мы па він ны на ўзроў ні Прэ зі-

дэн та раз гле дзець на на ра дзе, і па жа да на, 

ка лі не аб ход на, пры няць ра шэн не аж да 

цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня», — па пя-

рэ дзіў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён па ве да міў, што раз мо ву ар га ні зу юць 

не з па да чы Мі на ду ка цыі — боль шая част ка 

ўдзель ні каў бу дзе прад стаў ляць не гэ та ве-

дам ства, каб бы ла дыс ку сія і аль тэр на ты ва.

«Маг чы ма, лепш яе пра вес ці пас ля пар-

ла менц кіх вы ба раў, каб нас зноў не аб ві на-

ва ці лі, што пад пар ла менц кія вы ба ры мы 

пра во дзім гэ ту вель мі важ ную на ра ду, якая 

вы зна чыць твар на ша га гра мад ства ў бу ду-

чым», — кан ста та ваў лі дар кра і ны.

Аляк сандр Лу ка шэн ка яшчэ раз звяр-

нуў ува гу, што ра бот ні кам сіс тэ мы аду ка цыі 

трэ ба пла ціць на леж ныя за роб кі. На стаў ні кі 

з'яў ля юц ца цэнт раль ны мі по ста ця мі, на якія 

раз ліч вае гра мад ства. «Без на стаў ні ка мы 

ні што ўво гу ле, та му што ня ма на ка го аба-

пер ці ся ў гэ ты ры нач ны час, акра мя на стаў-

ні ка. Асаб лі ва ў сё лах, вёс ках, ма лых га ра-

дах», — вы ка заў мер ка ван не Прэ зі дэнт.

Лі дар кра і ны на га даў, што асноў ныя ве-

ды вуч ні па він ны атрым лі ваць на ўро ках, 

а до ма толь кі ад шлі фоў ваць атры ма ныя 

ўмен ні: «Не трэ ба, каб яны пяць ці шэсць 

га дзін пра ца ва лі ў шко ле і столь кі ж до ма. 

Гэ та не нар маль на. Мы ка ле чым дзя цей».

У пер шы ву чэб ны дзень кі раў нік кра і-

ны збі ра ец ца на ве даць адну са школ, каб 

яшчэ раз азна ё міц ца з праб ле ма мі сіс тэ мы. 

Мі ністр аду ка цыі, ка рыс та ю чы ся маг чы-

мас цю, за пра сіў Прэ зі дэн та на ад крыц цё 

93-й шко лы ў мік ра ра ё не Уруч ча. Па сло вах 

Іга ра Кар пен кі, ужо 99,7 % школ пад пі са лі 

паш пар ты га тоў нас ці.

Асаб лі вая ўва га Прэ зі дэн та ў пер шыя 

школь ныя дні — роў ныя ўмо вы для ўсіх 

школь ні каў.

«Са мае га лоў нае маё па тра ба ван не ў 

гэ тыя дні (пер шыя дні шко лы) — дзе ці па він-

ны быць ад ноль ка выя. Што я маю на ўва зе: 

яны па він ны быць доб ра адзе ты. Я не ка жу, 

што ад ноль ка ва, але доб ра адзе ты.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што ў 

апош нія дні пе рад школь най па рой трэ ба 

да па маг чы тым, хто зна хо дзіц ца ў цяж кім 

ста но ві шчы і не мо жа ўдзя ліць ува гу пад-

рых тоў цы сва іх дзя цей.

На кант ро лі Прэ зі дэн та спрад веч ныя 

праб ле мы сіс тэ мы аду ка цыі — ра монт уста-

ноў, за бяс пе ча насць на стаў ні ка мі, пе ра поў-

не ныя шко лы ў не ка то рых ра ё нах (да рэ чы, 

сё ле та ў экс плу а та цыю ўвя дуць во сем но-

вых школ).

«Я ве даю, што і дзі ця чых сад коў не ха-

пае дзесь ці. Дзя куй бо гу, што іх не ха пае. 

Мы іх так са ма дзя сят ка мі ўво дзім і бу дзем 

уво дзіць. Нам па трэб ныя дзе ці, та му мы 

па він ны за бяс пе чыць іх утры ман не», — па-

ве да міў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік кра і ны па пя рэ дзіў, што су стрэ-

ча з мі ніст рам аду ка цыі і ска за нае пад час 

яе мо жа быць вы стаў ле на пэў ны мі прад-

стаў ні ка мі гра мад ства як ме ра пры ем ства 

пе рад вы бар чай кам па ніі. «Я ў пар ла мент 

не збі ра ю ся вы бі рац ца, та му ні я кай пе рад-

вы бар чай кам па ніі аса біс та ў Прэ зі дэн та 

ня ма і быць не мо жа. А тое, што ў кра і не 

пар ла менц кія вы ба ры, дык я як кі раў нік 

дзяр жа вы (з мя не аба вяз кі ні хто яшчэ не 

зды маў) аба вя за ны зай мац ца гэ ты мі па лі-

тыч ны мі рэ ча мі. Пры нам сі, ка ар ды на ваць 

гэ тую ра бо ту», — ад зна чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ПЕ РА ЗДА ЧА ДЛЯ СІС ТЭ МЫ АДУ КА ЦЫІ
У Бе ла ру сі бу дуць удас ка наль ваць схе му па ступ лен ня ў ВНУ  КА МЕН ТА РЫЙ У ТЭ МУ

Пра асноў ныя ак цэн ты свай го дак ла да 

Прэ зі дэн ту пас ля су стрэ чы рас ка заў 

мі ністр аду ка цыі Ігар Кар пен ка.

На ра ду, якую анан са ваў Аляк сандр Лу ка-

шэн ка, не аб ход на пра вес ці да кан ца гэтага 

го да. На яе за про сяць на ву коў цаў, прад стаў-

ні коў пе да га гіч най гра мад скас ці. «Я ду маю, 

што Мі ніс тэр ства аду ка цыі скан цэнт руе пе-

ра лік тых пы тан няў, пра якія ка заў кі раў нік 

дзяр жа вы, да ло жыць сваё ба чан не, ра зу мен-

не, як гэ та па він на дзей ні чаць і пра ца ваць. 

І мы па він ны рас ста віць там усе кроп кі над 

«і», — ска заў мі ністр.

Не аб ход на ўдас ка наль ваць вы ні ко вую 

атэс та цыю ў сіс тэ ме школь най аду ка цыі. 

У гэ тай су вя зі раз гля да юць у ве дам стве і 

маг чы масць увя дзен ня на цы я наль на га эк за-

ме ну — су мя шчэн ня зда чы не ка то рых школь-

ных прад ме таў з ус туп ны мі эк за ме на мі.

Аб мяр коў ваць бу дуць на на ра дзе і ка тэ го-

рыю вуч няў, якіх трэ ба пры маць у 10-я кла сы 

школ.

«Той, хто хо ча пай сці ў про філь ны клас, 

па ві нен па ка заць больш знач ны вы нік. Але 

мы не вы клю ча ем і та го, што част ка дзя цей 

бу дзе зай мац ца на ба за вым уз роў ні. Для та-

кіх дзя цей у нас ар га ні за ва на пра фе сій ная 

пад рых тоў ка з пры сва ен нем ква лі фі ка цыі і 

вы да чай па свед чан ня. Сё ле та ўжо 11-ы клас 

бу дзе пра ца ваць па гэ тай схе ме», — пад крэс-

ліў Ігар Кар пен ка.

Для школ рас пра ца ва ны і пе ра лік рэ чаў, 

за ба ро не ных для пра но су ва ўста но ву, але, 

па сло вах мі ніст ра, гэ та не зна чыць, што са 

шко лы ро бяць рэ жым ны аб' ект. «Ра зам з тым 

шко ла па він на з за кон ны мі прад стаў ні ка мі, 

вуч нёў скім са ма кі ра ван нем, за сна валь ні ка мі 

ўста но вы аду ка цыі, мяс цо вы мі ор га на мі на 

мес цах вы зна чыць па ра дак функ цы я на ван-

ня», — ска заў мі ністр аду ка цыі.

У якас ці пры кла ду ён пры вёў ра шэн не з 

вы ка ры стан нем га джэ таў на ўро ках. У ты па-

вых пла нах унут ра на га рас па рад ку ву чэб ных 

уста ноў вы зна ча на, што на ўро ках без да зво-

лу на стаў ні ка імі ка рыс тац ца нель га.

Асноў ны ру ха вік экс пар ту ў сег-

мен це ма лоч най пра дук цыі сё ле-

та — сы ры. Пра гэ та па ве да міў 

на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 

знеш не эка на міч най дзей нас ці Мі-

ніс тэр ства сель скай гас па дар кі і 

хар ча ван ня Аляк сей БАГ ДА НАЎ 

пад час прэс-кан фе рэн цыі ў На-

цы я наль ным прэс-цэнт ры.

У пер шым паў год дзі аграр ная га лі-

на Бе ла ру сі ў экс парт ным кі рун ку спра-

ца ва ла з плю сам. Па сло вах Аляк сея 

Баг да на ва, про даж сель гас пра дук-

цыі і пра дук таў хар ча ван ня за мя жу 

склаў з па чат ку го да 101,6 пра цэн та, ці 

2 557 міль ё наў до ла раў. Бе ла русь ганд-

ля ва ла з 88 кра і на мі — да рэ чы, пяць 

да да лі ся ле тась.

На чаль нік упраў лен ня пад крэс ліў, 

што ў мі ніс тэр стве ўвесь час пра цу юць 

над ды вер сі фі ка цы яй і па шы рэн нем геа-

гра фіі экс пар ту. Сё ле та аг ра рыі здо ле-

лі асво іць два нац цаць но вых рын каў, у 

тым лі ку Аф га ні ста на, Па кі ста на, Тай-

лан да, Ке ніі, Лі віі, Маў ры та ніі, Ал ба ніі, 

Бос ніі і Гер ца га ві ны, Ар ген ці ны.

«Стра тэ гія апош ніх га доў — мак сі-

маль на ска ра ціць вы твор часць сы ра-

він ных та ва раў кштал ту су хо га ма ла ка 

і па вя лі чыць аб' ёмы вы ра бу га то вай 

пра дук цыі, якая не па срэд на трап ляе 

на па лі цу кра мы. Па куп нік ба чыць, што 

сыр, ёгурт, смя та на, мас ла — бе ла рус-

кія. Ства ра ец ца па зна валь насць брэн-

да, вы хоў ва ец ца ла яль насць да на ша га 

та ва ру», — рас тлу ма чыў Аляк сей Баг-

да наў. Ён ад зна чыў і рост на 8,4 % экс-

пар ту га то вых мяс ных вы ра баў.

Ад нак у ад ным з най буй ней шых сег-

мен таў экс пар ту — мяс ным — ад зна-

ча ец ца спад. У пер шую чар гу гэ та тлу-

ма чыц ца аб ме жа ван ня мі на па стаў ку 

мя са на кост цы ў Ра сію. Та му та вар ныя 

гру пы пе ра раз мер ка ва ныя, для кам пен-

са цыі аг ра рыі ад кры ва юць но выя рын кі. 

На прык лад, ужо да кан ца 

го да ай чын ная яла ві чы на 

мо жа быць па стаў ле на ў 

Тур цыю.

Зроб ле на 
ў Бе ла ру сі, 
пра да дзе на 
ў СНД

Па стаў кі ў Ра сію кры ху ска ра ці лі ся, 

але па-ра ней ша му ўсход няя су сед ка куп-

ляе 80 пра цэн таў пра дук таў хар ча ван-

ня, вы раб ле ных бе ла рус кі мі аг ра рыя  мі. 

У мі ніс тэр стве па лі ты ка на ступ ная: ка лі 

па стаў кі па ад ной па зі цыі ска ра ча юц-

ца, па ін шай — аб' ёмы на рошч ва юц ца. 

Та кім чы нам, аб' ём экс пар ту сві ні ны ў 

Ра сію ўзрос у тры ра зы ў па раў на нні з 

мі ну лым го дам, па вя лі чыў ся про даж мя-

са птуш кі, а ма лоч най пра дук цыі амаль 

да сяг нуў міль яр да до ла раў — у асноў-

ным за кошт мас ла. Доб ра куп ля юць у 

Ра сіі на шу буль бу, іль но ва лак но, жэ ла-

цін, рап са вы алей.

А яла ві чы ну на кост цы, па стаў кі якой 

у Ра сію аб ме жа ва ныя, на кі ра ва лі ў ін-

шыя кра і ны СНД і пра да лі ў два ра зы 

больш, чым ле тась. Экс парт мя са пра-

дук таў у Са друж насць склаў 147 пра-

цэн таў ад уз роў ню ана ла гіч на га па каз-

чы ка мі ну ла га го да. Па вя лі чы лі ся і па-

стаў кі га то вых мяс ных вы ра баў на роў ні 

з ма лоч най пра дук цы яй.

Экс парт бе ла рус кіх сы роў вы рас на 

29 пра цэн таў ад ле таш ня га ўзроў ню 

ана ла гіч на га пе ры я ду мі ну ла га го да. 

«У гэ тым сег мен це ёсць пэў ны пос пех. 

Рэч у тым, што сы ры — та вар, які не 

так прос та пра даць. Бо ў кож най кра і-

не ёсць свае сма ка выя пе ра ва гі. Сы роў 

больш за трыс та ві даў. А на рын ку Ра сіі, 

СНД у нас скла лі ся даў нія ад ноль ка выя 

сма ка выя пе ра ва гі, яшчэ з ча соў Са-

вец ка га Са ю за. Мы іх ве да ем, уме ем з 

імі пра ца ваць, і ды на мі ка свед чыць аб 

пра віль нас ці абра най стра тэ гіі», — пад-

крэс ліў Аляк сей Баг да наў.

У Кі тай — па чы гун цы 
і мо ра м

Най больш ці ка вым і перс пек тыў ным 

для экс пар ту сель ска гас па дар чай і хар-

чо вай пра дук цыі на чаль нік упраў лен ня 

на зваў ры нак Кі тая. З кан ца мі ну ла га 

го да ў Пад ня бес ную ад праў ле на во сем 

поў на кан тэй нер ных цяг ні коў з ма лоч най 

пра дук цы яй. Пра пра цоў ва ец ца пы тан не 

ар га ні за цыі па ста вак яла ві чы ны і мя са 

птуш кі па марш ру це «шаў ко ва га шля-

ху». На гэ ты мо мант экс парт ныя па стаў-

кі мя са ў Кі тай ужо ўзрас лі ў 38 ра зоў. 

Па вя лі чы лі ся так са ма па стаў кі ша ка ла-

ду і ін шых хар чо вых пра дук таў, звя за-

ных з ша ка ла дам, вод.

Аляк сей Баг да наў па ве да міў, што 

для па ста вак у Кі тай вы ка рыс тоў ва-

юц ца два ла гіс тыч ныя шля хі: мар скі і 

чы гу нач ны. У цяг нік ува хо дзіць 41 кан-

тэй нер — 1 025 тон пра дук цыі.

На рын ках даль ня га за меж жа сё ле-

та больш за ўсё па вя лі чыў ся экс парт 

бе ла рус ка га мя са — у ча ты ры ра зы. 

Уз рас лі па стаў кі сы ру, буль бы, ага род-

ні ны, гры боў, іль но ва лак на. Экс парт у 

кра і ны Еў ра пей ска га Са ю за вы рас на 

22 пра цэн ты. На пер шым мес цы па аб'-

ёме па ста вак з Бе ла ру сі — Літ ва, у лі да-

рах так са ма Поль шча і Гер ма нія.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Су гуч чаСу гуч ча

Іе рог лі фы 
для Ка рат ке ві ча

Гіс та рыч ны дэ тэк тыў Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча 

«Дзі кае па ля ван не ка ра ля Ста ха» пла ну ец ца пе-

ра клас ці на кі тай скую мо ву. Гэ ты маш таб ны між-

дзяр жаў ны пра ект, пры мер ка ва ны да 90-га до ва га 

юбі лею бе ла рус ка га кла сі ка, бе ла рус кая дэ ле га-

цыя аб мяр коў ва ла з кі тай скі мі вы даў ца мі ў ме жах 

26-й Пе кін скай між на род най кніж най вы стаў кі.

Як ад зна чыў кі раў нік дэ ле га цыі, на мес нік мі ніст ра 

ін фар ма цыі Бе ла ру сі Ігар БУ ЗОЎ СКІ, су пра цоў ніц тва 

на шых кра ін у га лі не кні га вы дан ня доў жыц ца не адзін 

год і мае кан крэт ныя вы ні кі. Так, у Мін ску ў пе ра кла дзе 

на бе ла рус кую і рус кую мо вы вы да дзе ныя ўжо больш за 

30 кі тай скіх аў та раў, ад кла сі каў Лі Бо, Ван Вэя, Ду Фу 

да су час ных лі та ра та раў паэ та Ван Гоч жэ ня і сла віс та 

Ван Цзянч жаа. Пры фі нан са вай пад трым цы кі тай ска га 

бо ку ў Бе ла ру сі вый шлі тэ ма тыч ныя ну ма ры ча со пі саў 

«Нё ман», «Ма ла досць», «Бя роз ка» і «Вя сёл ка». У Кі таі, 

у сваю чар гу, сё ле та ўба чы лі свет «бе ла рус кі» ну мар 

аў та ры тэт на га ча со пі са «За хад» і ад мыс ло вае вы дан-

не «10 вы дат ных лю дзей Бе ла ру сі» (яно ўклю чае, у 

пры ват нас ці, лі та ра тур ныя бія гра фіі Прэ зі дэн та Бе ла-

ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі і ба лет май стра Ва лян ці на 

Елі зар' е ва, лаў рэ а та Но бе леў скай прэ міі па лі та ра ту ры 

Свят ла ны Алек сі е віч і пер ша дру ка ра Фран цыс ка Ска-

ры ны) а ў хут кім ча се вый дзе з дру ку кні га Сі Цзінь пі на 

пра дзяр жаў нае кі ра ван не — на бе ла рус кай мо ве.

На ступ ным кро кам му сіць стаць пе ра клад і рас паў-

сюдж ван не на тэ ры то рыі Кі тай скай на род най рэс пуб лі кі 

тво раў бе ла рус кіх аў та раў. У якас ці пі лот на га пра ек та 

абра ная кні га Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча «Дзі кае па ля-

ван не ка ра ля Ста ха». І хоць адзін толь кі вы са ка я кас ны 

пра фе сій ны пе ра клад тво ра на кі тай скую мо ву, па вод-

ле ацэ нак спе цы я ліс таў, абы дзец ца ў 15—17 ты сяч 

до ла раў, але гэ тую ра бо ту абод ва ба кі лі чаць важ най 

і перс пек тыў най. Ся род ін шых пра ек таў, якія вы клі ка лі 

ці ка васць у кі тай скіх вы даў цоў, — пе ра клад бе ла рус кіх 

на род ных ка зак і кніг для дзя цей і пад лет каў, су мес ны 

вы пуск ву чэб най лі та ра ту ры, да па мож ні каў і муль ты-

ме дый ных да дат каў да яе.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

ДЗІР КІ Ў СЫ РЫ — ПРЫ БЫ ТАК У ЭКС ПАР ЦЕДЗІР КІ Ў СЫ РЫ — ПРЫ БЫ ТАК У ЭКС ПАР ЦЕ
Ці дасць бе ла рус кі рак фор фо ру фран цуз ска му?Ці дасць бе ла рус кі рак фор фо ру фран цуз ска му?
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