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На двор'еНа двор'е

З АЎ ТО РКА 
ПА ХА ЛА ДАЕ

Не звы чай ны па аб' ёме скан ды наў скі ан-

ты цык лон, які раз мяс ціў ся над тэ ры то ры-

яй Бе ла ру сі, пры нёс нам вель мі цёп лае 

і су хое на двор'е. Сён ня змен у сі нап тыч-

най сі ту а цыі не ад бу дзец ца. Ча ка ец ца 

хут чэй лі пень ская спё ка, ка лі ў раз гар дня 

бу дзе да 26—31 цяп ла. І ў вы хад ныя за ха-

ва ец ца цёп лае на двор'е, па ве дам ля юць 

спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па 

гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў-

на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва-

коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

У су бо ту ўна чы вя лі кая част ка кра і ны за ста нец-

ца ў воб лас ці па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку, 

удзень з тэ ры то рыі Поль шчы на за ход нюю част ку 

кра і ны пе ра мес ціц ца фран таль ная сіс тэ ма. Уна чы 

мес ца мі па Брэсц кай воб лас ці, ра ні цай і ўдзень 

па за ход няй па ло ве кра і ны прой дуць ка рот ка ча-

со выя даж джы. У асоб ных ра ё нах пра гры мяць 

на валь ні цы. Уна чы ста не вель мі кам форт на, ка лі 

тэм пе ра ту ра па вет ра не бу дзе апус кац ца ні жэй 

чым плюс 12—18 гра ду саў, а ўдзень ста не яшчэ 

цяп лей — да 24—30 цяп ла.

На на ступ ны дзень тэ ры то рыю на шай кра і ны 

на ве да юць ат мас фер ныя фран ты, якія пе ра мя-

шча юц ца з За ход няй Еў ро пы. На боль шай част-

цы кра і ны ў ня дзе лю ча ка юц ца ка рот ка ча со выя 

даж джы, мес ца мі на валь ні цы. Уна чы ста не на огул 

душ на, бо сі ноп ты кі праг на зу юць ад плюс 14 да 

плюс 19 гра ду саў, а ўдзень спя ко та злёг ку спа дзе 

і ста не ад 22 да 29 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі-

ноп ты каў, у па чат ку на ступ на га тыд ня тэ ры то рыя 

кра і ны за ста нец ца пад уплы вам ат мас фер ных 

фран тоў, за які мі пач не па сту паць ха лод ная па-

вет ра ная ма са паў ноч на ат лан тыч на га па хо джан-

ня. Яна спа чат ку пры ня се да во лі све жае па вет ра, 

а по тым і воб лач насць. А з аў то рка ў на шым рэ-

гі ё не ўста лю ец ца ад нос на ха лод нае для гэ та га 

ча су на двор'е.

Сяр гей КУР КАЧ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Усе ар га ні за цый ныя мо ман ты доб ра 

пра ду ма ны, та му чар га на ўва хо дзе хут ка 

рас тва ра ец ца. У 10.30 боль шасць абі ту ры-

ен таў ужо за ня лі свае мес цы ў памяшкан-

нях. Пе рад аў ды то ры яй хлоп цы і дзяў ча ты 

пра хо дзяць яшчэ адзін паш парт ны кант-

роль і цяг нуць ну мар свай го мес ца. Ад яго 

бу дзе за ле жаць ва ры янт тэс та.

Каб аса біс та пе ра ка нац ца ў тым, што 

ўсё ар га ні за ва на на леж ным чы нам, у Бе-

ла рус кі дзяр жаў ны пе да га гіч ны ўні вер сі тэт 

за ві таў стар шы ня Дзяр жаў най ка мі сіі па 

кант ро лі за хо дам пад рых тоў кі і пра вя-

дзен ня ўступ ных іс пы таў у вы шэй шых 

і ся рэд ніх спе цы яль ных на ву чаль ных 

уста но вах, на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 

Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА.

— Мі ніс тэр ства аду ка цыі і ВНУ доб ра 

пад рых та ва лі ся. Не бы ло чэр гаў пе рад 

аў ды то ры я мі, прын цып дыс тан цы ра ван-

ня і ўсе су праць э пі дэ міч ныя ме ры бы лі 

цал кам вы ка на ныя, — па дзя ліў ся ён сва-

і мі ўра жан ня мі ад уба ча на га. — З улі кам 

эпі дэ мі я ла гіч най сі ту а цыі сё ле та паў сюд-

на да вя ло ся па вя лі чыць аў ды тор ны фонд 

для ЦТ. Рас са джван не ўдзель ні каў ЦТ 

за бяс печ ва ец ца на ад лег лас ці не менш 

за адзін метр, а коль касць абі ту ры ен таў у 

аў ды то рыі не пе ра вы шае 50 ча ла век. Для 

пра вя дзен ня ЦТ па двух 

най больш ма са вых ву-

чэб ных прад ме тах (рус кая 

мо ва і ма тэ ма ты ка) сё ле-

та пра ду гле джа на па два 

дні. Па вя лі ча на так са ма 

коль касць пунк таў тэс ці-

ра ван ня ў рэ зер во выя дні: 

ка лі ра ней гэ та быў толь-

кі БДУ, то ў гэ тым го дзе 

вы зна ча ны ВНУ ў кож ным 

з аб лас ных цэнт раў (уся-

го шэсць пунк таў). Ство-

ра на бяс печ нае з пунк ту 

по гля ду эпі дэ мі я ла гіч най 

аб ста ноў кі ася род дзе, каб 

абі ту ры ен ты маг лі скан-

цэнт ра вац ца на ра шэн ні 

тэс таў. Вядома, удзель ні кі ЦТ хва лю юц-

ца. Мы гэ та ба чым, але гэ та на ту раль ны 

пра цэс. Та му пры на вед ван ні аў ды то рый 

спра ба ва лі іх за спа ко іць і пад тры маць, ка-

за лі ім, што ў тэс тах ня ма за дан няў, якія 

вы хо дзяць за рам кі школь най пра гра мы, 

і ка лі яны сум лен на пра ца ва лі ў шко ле і 

рых та ва лі ся да ЦТ, то ні я кіх не ча ка нас-

цяў не бу дзе.

Як ад зна чыў ві цэ-прэм' ер, у тых абі ту-

ры ен таў, якія ця пер зна хо дзяц ца на са ма-

іза ля цыі, бу дзе маг чы масць у рэ зер во выя 

дні здаць ЦТ. Ство ра ны ўмо вы і для абі ту-

ры ен таў з Ра сіі, Ка зах ста на, Кыр гыз ста на 

і Та джы кі ста на. Яны мо гуць здаць ЦТ у 

рэ зер во выя дні, каб па сту піць у бе ла рус кія 

ВНУ. «Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя ра зам 

з Мі ніс тэр ствам аду ка цыі пад рых та ва лі 

ме та дыч ныя рэ ка мен да цыі, каб абі ту ры-

ен ты, якія пры едуць з-за мя жы, маг лі без 

14-дзён на га тэр мі ну са ма іза ля цыі пра дэ-

ман стра ваць свае ве ды», — пра ін фар ма-

ваў Ігар Пет ры шэн ка.

У 10.15 на ва чах у жур на ліс таў ар га-

ні за цый ная ка мі сія ра зам з прад стаў ні-

ка мі Ка мі тэ та дзярж кант ро лю ад чы ні ла 

сейф, ку ды тры ма га дзі на мі ра ней бы лі 

зме шча ны ма тэ ры я лы цэнт ра лі за ва на га 

тэс ці ра ван ня. Іх да стаў кай па ўсёй кра і не 

зай ма юц ца кур' е ры фельд' егер скай служ-

бы. Ма тэ ры я лы ЦТ прывозяцца ў аплам-

ба ва ных сум ках на кшталт ін ка са тар скіх. 

Для разноскі тэс таў ва ўсе аў ды то рыі, дзе 

пра хо дзіць цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван-

не, рых ту юц ца спе цы яль ныя па ке ты з сак-

рэт най стуж кай, якія прос та не маг чы ма 

ўскрыць не пры кмет на, ска жам, на шля ху 

ад сей фа да памяшканнях. На кож ную аў-

ды то рыю за паў ня ец ца акт, у якім па зна-

ча на не толь кі коль касць блан каў, але і 

іх ну ма ры, та му чу жыя блан кі апы нуц ца 

ў па ке це не мо гуць. Да та го ж і ар га ні-

за та ры ЦТ у пакоі па цвяр джа юць сва і мі 

под пі са мі, што ме на ві та гэ ты бланк зна-

хо дзіў ся ў эк за ме на цый най аў ды то рыі. У 

сей фе за ста юц ца толь кі два рэ зер во выя 

па ке ты: адзін з блан ка мі ад ка заў і дру гі — 

з пе да га гіч ны мі тэс та мі на той вы па дак, 

ка лі рап там ужо ў аў ды то ры ях вы явіц ца 

дру кар скі брак на па пе ры.

Кант роль за пра вя дзен нем ус туп ных 

вы пра ба ван няў і за бес пя чэн нем для абі ту-

ры ен таў роў ных маг чы мас цяў ажыц цяў ляе 

дзяр жаў ная ка мі сія. У дзярж ка мі сіі ство ра-

на ра бо чая гру па, у склад якой ува хо дзяць 

прад стаў ні кі Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та, Ка-

мі тэ та дзярж кант ро лю, Мі ніс тэр ства аду-

ка цыі і МУС.

— Ка мі сіі па кант ро лі за хо дам ус туп-

ных вы пра ба ван няў пра цу юць ва ўсіх уста-

но вах вы шэй шай і ся рэд няй спе цы яль най 

аду ка цыі. Іх стар шы ня мі з'яў ля юц ца чле ны 

дзярж ка мі сіі, а на мес ні ка мі — ра бот ні кі 

Ка мі тэ та дзярж кант ро лю. Уся го па кра і не 

ва ўступ най кам па ніі за дзей ні ча на больш 

за 220 ра бот ні каў Ка мі тэ та дзярж кант ро-

лю, якія бу дуць кант ра ля ваць усе эта пы 

ўступ най кам па ніі: ад пра вя дзен ня тэс та-

вых вы пра ба ван няў да па да чы да ку мен таў 

у пры ём ныя ка мі сіі і за лі чэн ня, — пад крэс-

лі вае на мес нік на чаль ні ка га лоў на га 

ўпраў лен ня кант ро лю бюд жэт на-фі нан-

са вай сфе ры — на чаль нік упраў лен ня 

кант ро лю за ра бо тай га лін са цы яль най 

сфе ры КДК Вік тар БУР ЛО. — Лё са ван-

не, да рэ чы, пра хо дзяць не толь кі абі ту ры-

ен ты, але і чле ны ар га ні за цый най ка мі сіі: 

ні хто за га дзя не ве дае, у якой аў ды то рыі 

ён апы нец ца. Ра зам з вы ка нан нем за дач 

па пра ду хі лен ні па ру шэн няў чле ны дзярж-

ка мі сіі бу дуць аб' ек тыў на і ў сціс лыя тэр-

мі ны раз гля даць зва ро ты абі ту ры ен таў і 

іх баць коў. Для апе ра тыў на га рэ ага ван ня 

на ба зе Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю 

і аб лас ных ка мі тэ таў дзярж кант ро лю ар-

га ні за ва на ра бо та га ра чых лі ній, бу дзе 

пра во дзіц ца так са ма аса біс ты пры ём абі-

ту ры ен таў і іх баць коў.

Вік тар Бур ло рас ка заў, што ў ра бо чую 

гру пу ў чэр ве ні ўжо па сту па лі зва ро ты, звя-

за ныя з рэ гіст ра цы яй на ЦТ. Не ка то рыя 

абі ту ры ен ты не змаг лі ўклас ці ся ў тэр мі-

ны, ад ве дзе ныя для яе. Па кож ным кан-

крэт ным вы пад ку пры ма ла ся ра шэн не аб 

до пус ку да ЦТ. Апош нія зва ро ты па сту пі лі 

лі та раль на за не каль кі дзён да стар ту цэнт-

ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня, та му гэ тым ма-

ла дым лю дзям да зво ляць 

пра хо дзіць яго ўжо толь кі 

ў рэ зер во выя дні.

Сё ле та ўсім прэтэндэн-

там бы ло рэ ка мен да ва на 

пры трым лі вац ца дзе ла во-

га сты лю ў адзен ні. Гэ та 

бы ло ска за на ў па мят цы 

ўдзель ні ку ЦТ, але абі ту-

ры ен ты ўсё роў на адзя ва-

юц ца так, як ім зруч на, — 

пры хо дзяць на эк за мен і 

ў шор тах. «Мы, ка неш не, 

звяр та ем ува гу на знеш-

ні вы гляд, але, уліч ва ю чы 

спя кот нае на двор'е , не за-

ха ван не дзе ла во га сты лю 

не бу дзе кры тыч ным, каб 

не да пус ціць абі ту ры ен та да ўдзе лу ў цэнт-

ра лі за ва ным тэс ці ра ван ні», — за ўва жыў 

Вік тар Бур ло.

Пе рад па чат кам ЦТ усім прэтэндэнтам 

яшчэ раз на гад ва юць пра не аб ход насць 

здаць ма біль ныя тэ ле фо ны. За вы яў лен не 

гэ тай пры ла ды ў эк за ме на цый най аў ды-

то рыі гас па дар па збаў ля ец ца маг чы мас-

ці пе ра здаць ЦТ і аказ ва ец ца за бор там 

пры ём най кам па ніі. Аб скар дзіць та кое ра-

шэн не не маг чы ма. Дзе ля спра вяд лі вас ці 

трэ ба да даць, што ма біль ныя тэ ле фо ны 

за ба ра ня ец ца мець у эк за ме на цый най 

аў ды то рыі не толь кі абі ту ры ен там, але і 

ар га ні за та рам ЦТ.

А вось ка лі са ма ад чу ван не на эк за ме-

не па гор шыц ца, то гэ та бу дзе пад ста вай 

для та го, каб здаць эк за мен у рэ зер во вы 

дзень. Праў да, та кі факт аба вяз ко ва па-

ві нен за свед чыць ме ды цын скі ра бот нік у 

пунк це зда чы ЦТ.

У 11.05 ка мі сія рас пя чат вае кан верт з 

блан ка мі ад ка заў, а за тым і з тэс та вы мі за-

дан ня мі. Пас ля ўскрыц ця па ке та з пе да га гіч-

ны мі тэс та мі абі ту ры ен ты ў аў ды то рыю ўжо 

не да пус ка юц ца. Жур на ліс таў про сяць па кі-

нуць па мяш кан не. Ад лік ча су пай шоў...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

СПЯ КО ТА, ПАН ДЭ МІЯ І ЦТ
Га ра чыя тэ ле фон ныя лі ніі дзяр жаў-

най ка мі сіі па кант ро лі за хо дам ус-
туп ных вы пра ба ван няў ство ра ны для 
абі ту ры ен таў на ба зе цэнт раль на га 
апа ра та Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант-
ро лю і ка мі тэ таў у аб лас цях. Ну ма ры 
тэ ле фо наў: ра бо чай гру пы дзярж ка мі-
сіі ў Мін ску — (017) 327 66 80; Брэсц-
кай аб лас ной ка мі сіі — (0162) 21 18 76 і 
21 18 94; Ві цеб скай аб лас ной ка мі сіі — 
(0212) 37 61 93 і 37 61 82; Го мель скай 
аб лас ной ка мі сіі — (0232) 23 83 85; 
Гро дзен скай аб лас ной ка мі сіі — 
(0152) 79 88 01, 79 88 40 і 79 88 16; Ма гі лёў-
скай аб лас ной ка мі сіі — (0222) 22 18 97, 
31 07 73 і 31 07 75 і Мін скай аб лас ной 
ка мі сіі — (017) 284 09 06 і 284 05 90. 
Га ра чая лі нія Мі ніс тэр ства аду ка цыі — 
(017) 222 43 12.

Япо нія ад мо ві ла ся ад раз мя шчэн ня 
аме ры кан скай сіс тэ мы су праць ра кет най аба ро ны

Япон скі ўрад па чаў пе ра гляд сва ёй па лі ты кі на цы я-

наль най бяс пе кі пас ля ра шэн ня пры пы ніць рэа лі за цыю 

пла на раз горт ван ня аме ры кан скай на зем най сіс тэ мы су-

праць ра кет най аба ро ны Aegіs Ashore, па ве да мі ла агенц-

тва «Дзі дзі Цу сін». Пра пры пы нен не пла на па ве да міў 

мі ністр аба ро ны Та ра Ко на на су стрэ чы прэм' ер-мі ніст ра 

Сін дза Абэ з клю ча вы мі мі ніст ра мі ка бі не та. Ко на ра ней 

ка заў, што Япо нія мо жа ад мо віц ца ад Aegіs Ashore з-за 

ры зы кі па дзен ня ра кет ных па ска ра льні каў пас ля пус ку 

на жы лыя квар та лы за ме жа мі па лі го на, а так са ма ад-

зна чаў тэх ніч ныя праб ле мы і вы со кія за тра ты. Ра зам з 

тым, як вы ні кае з па ве дам лен ня, гэ тае ра шэн не мо жа 

быць не кан чат ко вым, бо пе ра га во ры з аме ры кан скім 

бо кам усё яшчэ пра цяг ва юц ца. Як вя до ма, у 2017 го дзе 

Япо нія пры ня ла ра шэн не аб раз мя шчэн ні двух аме ры-

кан скіх комп лек саў Aegіs Ashore на сва ёй тэ ры то рыі на 

фо не ра кет ных пус каў у КНДР.

Ва Укра і не маш таб ная па вод ка
Пры нам сі тры ча ла ве-

кі за гі ну лі і адзін пра паў 

без вес так у вы ні ку над-

звы чай моц най па вод-

кі на за ха дзе Укра і ны. 

Амаль 300 на се ле ных 

пунк таў і 10 ты сяч да моў 

пад топ ле ны, зні шча на 

больш за 110 кі ла мет раў аў та да рог і 64 мас ты, па ве да мі ла 

Дзяр жаў ная служ ба па над звы чай ных сі ту а цы ях. Прэм' ер-

мі ністр і кі раў нік МУС вы ле це лі ў Пры кар пац це для ка ар ды-

на цыі ра бот па пе ра адо лен ні на ступ стваў сты хіі. «Фак тыч на 

маш та бы па вод кі пе ра вы ша юць уз ро вень тых, што мы ба чы-

лі ў 2008 го дзе, — за явіў прэм'ер Дзя ніс Шмы галь. — Ця пер у 

го ра дзе Га лі чы за топ ле ная ра ён ная баль ні ца, ідзе эва ку а цыя 

па цы ен таў. Пэў ныя цяж кас ці звя за ны з тым, што там ёсць 

хво рыя на COVІD-19». Больш за ўсё па цяр пе лі Іва на-Фран-

коў ская і Чар на віц кая воб лас ці, дзе з па ня дзел ка ўве дзе ныя 

над звы чай ныя ме ры бяс пе кі. За кра ну ты так са ма Львоў ская, 

Цяр но паль ская і За кар пац кая воб лас ці.

Тан за ній скі ста ра цель знай шоў 
рэд кія крыш та лі і стаў міль я не рам

Пры ват ны ка паль нік Сан інью Лей зер атры маў ад мі ніс-

тэр ства гор най пра мыс ло вас ці Тан за ніі 3,4 міль ё на до ла раў 

за два зной дзе ныя ім крыш та лі тан за ні ту агуль най ва гой 

15 кі ла гра маў. Гэ ты каш тоў ны ка мень зда бы ва ец ца толь кі 

на руд ні ку Ме рэ ла ні на поў на чы Тан за ніі і вы ка рыс тоў ва-

ец ца для вы ра бу ўпры га жэн няў. Тан за ніт — адзін з са мых 

рэд кіх са ма цве таў на Зям лі. Ён бы вае зя лё ны, чыр во ны, 

бар во вы, але час цей за ўсё — сі ні. Кошт кан крэт на га ка ме-

ня за ле жыць ад чыс ці ні і праз рыс тас ці. 52-га до вы Лей зер 

ад ка паў крыш та лі ва гой 9,2 і 5,8 кі ла гра ма на мі ну лым 

тыд ні, а пра даў ула дам дня мі на ганд лё вай се сіі ў Мань я ры. 

Да гэ туль са мы вя лі кі крыш таль тан за ні ту, зной дзе ны ў 

Тан за ніі, ва жыў 3,3 кі ла гра ма. Прэ зі дэнт кра і ны Джон Ма-

гу фу лі па тэ ле фа на ваў шчас ліў чы ку і па він ша ваў яго. «Мы 

ба чым, на коль кі ба га тая Тан за нія і якую ка рысць пры но сяць 

воль ныя ста ра це лі», — за явіў прэ зі дэнт.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
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Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

ЗВА НІ ЦЕ 
НА ГА РА ЧЫ ТЭ ЛЕ ФОН

Тра ды цый на па су бо тах абл вы кан ка ма мі і Мін-

скім гар вы кан ка мам пра вод зяц ца пра мыя лі ніі ў 

мэ тах па вы шэн ня эфек тыў нас ці ра бо ты са зва ро-

та мі гра ма дзян і юры дыч ных асоб, вы ка ра нен ня 

фак таў бю ра кра тыз му і ця га ні ны, па пе ра твор час-

ці, а так са ма для апе ра тыў на га вы ра шэн ня праб-

лем ных пы тан няў, якія ўзні ка юць у лю дзей.

Тэ ле фон ныя лі ніі ў су бо ту, 27 чэр ве ня, з 9.00 

да 12.00 пра вя дуць:

 стар шы ня Брэсц ка га абл вы кан ка ма Ана толь 

Ва сі ле віч ЛІС. Тэл. 8 016 221 31 21;

 на мес нік стар шы ні Ві цеб ска га абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір Пят ро віч ПЕ НІН. Тэл. 8 021 222 22 22;

 на мес нік стар шы ні Го мель ска га абл вы кан-

ка ма Ула дзі мір Аляк санд ра віч ПРЫ ВА ЛАЎ. Тэл. 

8 023 233 12 37;

 на мес нік стар шы ні Гро дзен ска га абл вы кан-

ка ма Вік тар Фран ца віч ПРА НЮК. Тэл. 8 015 273 

56 44;

 стар шы ня Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Ле а-

нід Кан стан ці на віч ЗА ЯЦ. Тэл. 8 022 250 18 69;

 на мес нік стар шы ні Мінск ага абл вы кан ка ма 

Мі ка лай Мі хай ла віч РА ГА ШЧУК. Тэл. 8 017 500 

41 60;

 пер шы на мес нік стар шы ні Мінск ага гар-

вы кан ка ма Фё дар Вік та ра віч РЫ МА ШЭЎ СКІ. 

Тэл. 8 017 222 44 44.


