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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем нясумнае лета з любімай газетай

• Для Бе ла ру сі пе ра -

дадзе на кап су ла з зям лёй 

з мес ца па ха ван ня са вец-

кіх сал дат у Нар ве гіі.

• Чар го вы гу ма ні тар ны 

груз са срод ка мі ахо вы да-

ста ві лі ў Бе ла русь з Кі тая.

• У Бе ла ру сі вы зда ра-

ве лі і вы пі са ныя 37 923 па-

цы ен ты з COVІD-19.

• У По лац ку ад кры-

лі ме ма ры ял «Уро чы шча 

Пяс кі».
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ЗА МАС КАЙ НЕ СХА ВА ЕШ СЯ
Ус туп ная кам па нія пра хо дзіць сё ле та з улі кам на пру жа най эпі дэ мі я ла гіч най 

сі ту а цыі ў кра і не. Но ва ўвя дзен ні за кра ну лі ў пер шую чар гу тэх ніч ныя ас пек-

ты па да чы да ку мен таў і зда чы ўступ ных іс пы таў. Так, усе абі ту ры ен ты пе рад 

на вед ван нем пунк таў рэ гіст ра цыі на ЦТ пра хо дзі лі па пя рэд нюю ан лайн-рэ-

гіст ра цыю на сай це. Маг чы масць па пя рэд няй ан лайн-па да чы да ку мен таў у 

пры ём ную ка мі сію з вы ка ры стан нем аса біс та га ка бі не та абі ту ры ен та бу дзе 

за бяс пе ча на так са ма і ва ўні вер сі тэ тах і ка ле джах. Га лоў ная мэ та — ска ра ціць 

час зна хо джан ня абі ту ры ен та ў па мяш кан нях пры ём най ка мі сіі і змен шыць 

коль касць лю дзей, якія там ад на ча со ва зна хо дзяц ца.

— У пунк тах пра вя дзен ня ЦТ пад час ус туп ных вы пра ба ван няў па ві нен 

за хоў вац ца рэ жым са цы яль на га дыс тан цы ра ван ня, — пад крэс ліў Сяр гей 

Кас пя ро віч. — Абі ту ры ен ты бу дуць раз мя шчац ца на пэў най ад лег лас ці — 

1,5 мет ра і больш, а на паў няль насць са май вя лі кай аў ды то рыі 

аб ме жа ва на 50 ча ла ве ка мі.

У цэнт ры ўва гіУ цэнт ры ўва гі

ПРЫ ЁМ НАЯ КАМ ПА НІЯ — 2020: 
УСЁ, ШТО ТРЭ БА ВЕ ДАЦЬ АБІ ТУ РЫ ЕН ТУ

На якія прэ фе рэн цыі мо гуць раз ліч ваць вы пуск ні кі аграр ных кла саў?
Па коль кі тэр мі ны зда чы ЦТ па су ну лі ся амаль 

на два тыд ні, гра фік па да чы да ку мен таў у ВНУ так са ма 

быў пе ра гле джа ны. Пра гэ та пад час ан лайн-кан фе рэн цыі 

на сай це Бел ТА па ве да міў на чаль нік га лоў на га 

ўпраў лен ня пра фе сій най аду ка цыі Мі ніс тэр ства аду ка цыі 

Сяр гей КАС ПЯ РО ВІЧ.

Пры ём да ку мен таў на ўзро вень вы шэй шай аду ка цыі 

на бюд жэт ную і плат ную фор му на ву чан ня рас пач нец ца 

25 лі пе ня. За лі чэн не на бюд жэт пла ну ец ца за вяр шыць 

11 жніў ня. Унут ра ныя ўступ ныя іс пы ты прой дуць 

з 1 да 6 жніў ня. За тым, ка лі за ста нуц ца ва кант ныя 

мес цы, з 12 да 14 жніў ня пра вя дуць да дат ко вы на бор 

на бюд жэт ную фор му на ву чан ня. Пры ём да ку мен таў 

на плат ную фор му бу дзе пра цяг вац ца да 15 жніў ня, 

а за лі чэн не ад бу дзец ца не паз ней за 17 жніў ня.

Дзень па чат ку Вя лі кай Ай чын най вай ны — 

для бе ла ру саў на ват праз 79 га доў да та па мя ці і смут ку. 

Згад ваць у гэ ты час ах вяр той страш най вай ны — 

наш свя ты аба вя зак і на ша бяс спрэч ная тра ды цыя. 

Гэ ты мі дня мі ў 2020-м Прэ зі дэнт ад крыў два но выя 

ме ма ры я лы на ўсхо дзе кра і ны, а сві тан не 22 чэр ве ня 

су стра каў ра зам з ве тэ ра на мі на за ха дзе — там, 

дзе 79 га доў таму мя жу пе рай шоў во раг, які з пер шых 

хві лін па на шай зям лі су стрэў бес кам пра міс нае 

су пра ціў лен не.

«На род, які жы ве на гэ тай зям лі, 
ад дасць жыц цё, але не ста не ра бом»

ПЕР ШЫ КРОК 
ДА ПЕ РА МО ГІ

Кі раў нік дзяр жа вы пры няў 

удзел у цы ры мо ніі ўскла дан-

ня вян ка да Веч на га агню ме-

марыяльна  га комп лек су «Брэсц-

кая крэ пасць-ге рой». Па тра-

ды цыі ў гэ тыя ж ім гнен ні во і ны 

Брэсц ка га гар ні зо на і кур сан ты 

Ін сты ту та па гра ніч най служ бы 

Бе ла ру сі ўскла лі па мят ныя гір-

лян ды да ма гіл ге ра іч ных аба-

рон цаў Брэсц кай крэ пас ці і спус-

ці лі вян кі са свеч ка мі ў ра ку Буг 

ка ля Ця рэс паль скіх ва рот у па-

мяць аб тых, хто за гі нуў, але не 

здаў ся і на заў сё ды за стаў ся ў 

гэ тай свя шчэн най зям лі.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што 

22 чэр ве ня мы ўспа мі на ем тра-

гіч ную да ту, якая ста ла для Бе-

ла ру сі і ін шых бліз кіх нам кра ін 

Днём агуль на на род най па мя ці і 

смут ку — па мя ці пер шых ах вяр і 

пер шых ге ро яў Вя лі кай Ай чын най 

вай ны. Мір ныя жы ха ры па меж жа 

і са вец кія во і ны су стрэ лі 22-ю лет-

нюю ра ні цу 1941 го да пад гру кат 

сна ра даў і свіст куль, але сме ла 

і са ма ад да на зір ну лі ў твар лё су 

і ўвай шлі ў гіс то рыю як са праўд ныя 

па тры ё ты, якія ста я лі на смерць за 

род ную зям лю.

На за хоп Брэсц кай крэ пас ці 

фа шыс ты пла на ва лі па тра ціць не 

больш за во сем га дзін, але яе не-

вя лі кі гар ні зон тры маў ся ме сяц. Гэ-

та даў жэй, чым да гэ туль су праць-

ста я лі Гіт ле ру цэ лыя кра і ны. А пры 

ўзяц ці цы та дэ лі пра ціў нік стра ціў у 

тры ра зы больш сал дат і афі цэ раў, 

чым за ўсю поль скую кам па нію, 

за ўва жыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.
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