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• Кон курс на най леп-

шую юры дыч ную ідэю 

пра вод зяць у Бе ла ру сі.

• Пра ект па ства рэн ні 

аль тэр на тыў ных фор маў 

пра жы ван ня лю дзей з ін-

ва лід нас цю стар туе ў на-

шай кра і не.

• МАЗ прэ зен та ваў 

смец ця воз на га за вым 

па лі ве.

• Алім пій скі агонь Гуль-

няў-2020 за па ле ны ў Ста-

ра жыт най Алім піі.

• «Бел авія» з 14 са ка-

ві ка пры пы няе па лё ты ў 

Рым.

• Наф та пра во ды га то-

выя да пра пам поў кі азер-

бай джан скай наф ты з 

Укра і ны на Ма зыр скі НПЗ.

• Ты дзень ле су прой-

дзе ў Бе ла ру сі з 28 са ка-

ві ка да 4 кра са ві ка.

КОРАТКА

Iгар КАР ПЕН КА, 

мi нiстр аду ка цыi:

«Нам па трэб ны но вы 
па ды ход да ар га нi за цыi 
ўза е ма дзе ян ня 
ў праф ары ен та цый най 
ра бо це. Прад стаў нi кi 
прад пры ем стваў 
i ар га нi за цый па вiн ны 
ўза е ма дзей нi чаць 
з бу ду чым абi ту ры ен там, 
агуч ваць перс пек ты вы 
раз вiц ця свай го сек та ра 
эка но мi кi, кан крэт ных 
ар га нi за цый, па каз ваць 
пе ра ва гi пра фе сiй на га 
вы ба ру. За раз 
праф ары ен та цый най 
ра бо тай у асноў ным 
за ня тыя шко ла i сiс тэ ма 
пра фе сiй най аду ка цыi, 
але мы ба чым, што трэ ба 
аб' яд ноў ваць на ма ган нi».

ЦЫТАТА ДНЯ

АБ ЧЫМ 
ГАВАРЫЛІ 
КРАЯЗНАЎЦЫ

ДАЎЖНІКІ 
ЗА КАМУНАЛКУ 
ПЛАЦЯЦЬ 
ДВОЙЧЫ

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
Ідзе падпіска на «Звязду» на II квартал 2020 года

«Жы выя» 
ме ха нiз мы

У Го ме лi 
рас пра ца ва лi 

пер шы ад мыс ло вы да па мож нiк 
па аў та сер вi се з да поў не най 
рэ аль нас цю i пе ра кла да мi 

пра фе сiй най лек сi кi 
з ня мец кай мо вы
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Мi на ду ка цыi вы зна чы ла ад зна кi, якiя 

лi чац ца не зда валь ня ю чы мi па вы нi ках 

цэнт ра лi за ва на га тэс цi ра ван ня. Гэ та 

пра ду гле джа на па ста но вай мi нiс тэр-

ства № 16 ад 3 са ка вi ка, апуб лi ка ва най 

на На цы я наль ным пра ва вым iн тэр нэт-

пар та ле.

Па бе ла рус кай або рус кай мо ве не зда-

валь ня ю чы мi бу дуць лi чыц ца ад зна кi ад 0 

да 9 ба лаў (уключ на), для спе цы яль нас цяў 

фi ла ла гiч на га про фi лю — ад 0 да 24.

Па пер шым прад ме це про фiль на га iс пы-

ту — ма тэ ма ты цы, фi зi цы, хi мii, бiя ло гii — да 

не зда валь ня ю чых пры раў на ва ны ад зна кi ад 

0 да 19 ба лаў (уключ на). Нiж няе па ро га-

вае зна чэн не ад знак па гiс то рыi Бе ла ру сi, 

су свет най гiс то рыi (най ноў шы час), гра-

ма да знаў стве, геа гра фii, за меж ных мо вах 

(анг лiй скай, ня мец кай, фран цуз скай, iс пан-

скай, кi тай скай) уста ноў ле на на ўзроў нi ад 0 

да 24 ба лаў (уключ на).

Што да дру го га прад ме та про фiль на га 

iс пы ту, дык па ма тэ ма ты цы, фi зi цы, хi мii i 

бiя ло гii не зда валь ня ю чы мi бу дуць лi чыц ца 

ад зна кi ад 0 да 9 ба лаў (уключ на), па гiс то-

рыi Бе ла ру сi, су свет най гiс то рыi (най ноў шы 

час), геа гра фii, за меж ных мо вах (анг лiй скай, 

ня мец кай, фран цуз скай, iс пан скай, кi тай-

скай) — ад 0 да 14 ба лаў (уключ на).

Пры гэ тым не зда валь ня ю чы мi бу дуць лi-

чыц ца ад зна кi ад 0 да 6 ба лаў пры на бо ры ў 

сi ла выя ВНУ, якiя зна хо дзяц ца ў пад па рад ка-

ван нi Мi на ба ро ны, МНС i Дзярж па гран ка мi тэ-

та. Так са ма гэ тыя па ро гi за кра нуць ва ен ныя 

фа куль тэ ты, спе цы яль нас цi «Вы твор часць, 

за хоў ван не i пе ра пра цоў ка пра дук цыi рас лi-

на вод ства», «Жы вё ла га доў ля, ры ба вод ства, 

пча ляр ства», «Сель скае бу даў нiц тва i ўлад-

ка ван не тэ ры то рый», «Ме лi я ра цыя i вод ная 

гас па дар ка», «Аг ра iн жы не рыя». Га вор ка 

iдзе аб та кiх прад ме тах, як бе ла рус кая або 

рус кая мо ва, ма тэ ма ты ка, фi зi ка, хi мiя, бiя-

ло гiя, гiс то рыя Бе ла ру сi, су свет ная гiс то рыя 

(най ноў шы час), гра ма да знаў ства, геа гра-

фiя, за меж ныя мо вы (анг лiй ская, ня мец кая, 

фран цуз ская, iс пан ская, кi тай ская).

На ЦТ-2019 нiж няе па ро га вае зна чэн не 

ад знак бы ло ана ла гiч нае.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

Аду ка цыяАду ка цыя ЦТ-2020: 
ПА РО ГI АД ЗНАК
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Жы хар вёс кi Галь ша ны на Ашмян шчы не Вя ча слаў РА ПЕЦ КI са сва ёй унуч кай Ма ры яй пры ехаў за дзе сяць кi ла мет раў на ко лiш нi ху тар Ро дзе вi чы, 
дзе ця пер мес цiц ца аг ра ся дзi ба «Шля хец кая ва ко лi ца», каб па гля дзець ма ке ты сла ву тых пом нi каў бе ла рус ка га дой лiд ства, уста ля ва ныя на пад вор ку 
са мой аг ра ся дзi бы.

Шпа цыр Шпа цыр 
па «Шля хец кай ва ко лi цы»па «Шля хец кай ва ко лi цы»
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