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Ім ёныІм ёны

Абі ту ры ент-2020Абі ту ры ент-2020 Стра тэ гія ў рэ аль ным ча сеСтра тэ гія ў рэ аль ным ча се

Вы пуск ны эк за мен у шко ле мо гуць су мяс ціць з цэнт ра лі за ва ным тэс ці ра-

ван нем. Праў да, для гэ та га спат рэ біц ца пэў ны час — пры клад на два-тры 

га ды. Та кія пла ны анан са ваў на вы ні ко вай ка ле гіі свай го ве дам ства мі ністр 

аду ка цыі Ігар КАР ПЕН КА.

На яго дум ку, су мя шчэн не вы пуск ных эк за ме наў з ЦТ да зво ліць змен шыць 

на груз ку на вы пуск ні коў. «Вы ні кі пра ве дзе на га не за леж на га да сле да ван ня 

па каз ва юць, што боль шасць апы та ных баць коў, на стаў ні каў і са міх вуч-

няў пад трым лі ва юць су мя шчэн не з тэс ці ра ван нем вы пуск ных эк за ме наў 

па мо вах і ма тэ ма ты цы і на ват увя дзен не для ўсіх на ву чэн цаў про філь ных 

кла саў вы пуск но га эк за ме ну па за меж най мо ве», — па ве да міў ён.

(За кан чэн не на 2-й стар. «ЧЗ».)

ПРЫ ЁМ НАЯ КАМ ПА НІЯ: 
ДА ЧА ГО 

РЫХ ТА ВАЦ ЦА?
Зроб ле ны пер шы крок да аб' яд нан ня эк за ме наў

СПОРТ АБО БІЗ НЕС
— Мы га во рым пра ка манд ныя або ін ды ві-

ду аль ныя спа бор ніц твы, у асно ве якіх ля жаць 

кам п'ю тар ныя гуль ні. Але на сён няш ні дзень у 

кі берс пор це, на ват у су свет ным, біз не су прак-

тыч на ня ма. Ця пер ён раз ві ва ец ца як спорт у 

кла січ ным ра зу мен ні. Пры сут ні ча юць спа бор-

ніц кія мо ман ты, ёсць ба лель шчы кі, фа на ты, 

якія лю бяць са чыць за пра цэ сам. На зва ныя 

ас пек ты спра бу юць ак тыў на вы ка рыс тоў-

ваць роз ныя брэн ды ў сва іх ка мер цый ных 

ін та рэ сах, і гэ та доб ра для спор ту, — ка жа 

Ягор. — Але па куль у гэ тым пы тан ні на ша 

кра і на зна хо дзіц ца на па чат ко вым эта пе. Бе-

ла рус кі ры нак вель мі вуз кі і ма лень кі, па куль 

тут больш фа нац тва і эн ту зі яз му. За раб ля-

юць тыя гуль цы, якія вый шлі на пра фе сій ны 

ўзро вень. А ас тат нія мо гуць атры маць ней кія 

гро шы, толь кі вый граў шы ў тур нір.

Як лі чыць су раз моў нік, нам трэ ба раў няц-

ца на та кія кра і ны, як Япо нія, Ка рэя, ЗША і 

г. д. Ця пер Кі тай, на прык лад, прос та імк лі вы-

мі тэм па мі бя жыць на пе рад, ар га ні зуе шмат 

тур ні раў, у тым лі ку і для паў пра фе сій ных 

ка ман даў.

— Кож ны год у кра і не з'яў ля ец ца па не-

каль кі школ для кі берс парт сме наў, але па куль 

яшчэ ні адзін пра ект больш за на зва ны тэр мін 

не пра жыў, бо пер ша па чат ко ва тыя ства ра юц-

ца як біз нес з бо ку за сна валь ні каў: прый сці, 

на пам па ваць лю дзей ней кі мі ве да мі, каб яны 

за пла ці лі. Ды і той тэ о рыі, якая там да ец ца, 

для та го, каб стаць кі берс парт сме на мі, ма-

ла, — ка жа Ягор.

(За кан чэн не на 5-й стар. «ЧЗ».)

На бе ла рус кай му зыч най пра сто ры гурт 

Іrdorath — прык лад гіс то рыі, ка лі та лент сам 

пра бі вае са бе мес ца пад сон цам. Ула дзі мір 

(рэ жы сёр на род ных аб ра даў і свят з за ла ты мі 

ру ка мі) па зна ё міў ся з На дзе яй (без пя ці 

хві лін юрыс там), а да лей — кла сі ка жан ру: 

па ве ры лі ў сваю ма ру, знай шлі ад на дум цаў 

і пра ца ва лі кож ны дзень дзе ля здзяйс нен ня 

за ду ма на га. Як вы нік — тры аль бо мы ў сты лі 

фолк-фэн тэ зі, пяць клі паў і гаст роль ны гра фік 

па све це кож ны год. Як раз пе рад чар го вым 

ад' ез дам мы су стрэ лі ся з му зы кан та мі, каб 

па га ва рыць пра сва бо ду са ма вы яў лен ня, 

лю боў да бе ла рус ка га і сям'ю.

— У апош нім клі пе за кра на е це шмат важ ных 

тэм, ся род якіх сям'я, спро ба ра за брац ца ў са бе і, 

ад пус ціў шы мі ну лае, зда быць сва бо ду. Уз нік нен-

не пес ні аб умоў ле на ўлас ны мі пе ра жы ван ня мі?

На дзея: — Так, тут вель мі аса біс ты кан тэкст. Ка лі 

звяр нуц ца пер ша па чат ко ва да тэкс ту, то ў ім апіс ва ец-

ца ўсё, што ад люст роў вае на ша жыц цё. Там сха ва на 

мая гіс то рыя... Ад на част ка згуб ле на ў да ро зе — гэ та 

на ша па ста ян нае на мот ван не кі ла мет раў па све це. 

Са мая шчас лі вая — па кі ну та ў краі да лё кім, дзе нам 

бы ло доб ра. І так я з да па мо гай ін ша ска заль най мо-

вы Іrdоrath апа вя даю гіс то рыю ма іх пе ра жы ван няў у 

кан крэт ны час. Але, ду маю, та кі сю жэт бліз кі кож на му 

ча ла ве ку, бо на ўрад ці зной дзец ца той, чыё сэр ца 

ні ко лі не па ку та ва ла і не раз бі ва ла ся.

(За кан чэн не на 8-й стар. «ЧЗ».)

«Мы — флаг ма ны 
бе ла рус кай куль ту ры ў Еў ро пе»

ІRDORATH:

АСВО ІЦЬ ПРА СТО РУ
Як і на вош та гэ та ро бяць кі берс парт сме ны

У ХХІ ста год дзі 

скла да на знай сці 

тых, хто б ні ко лі 

не ці ка віў ся 

кам п'ю тар ны мі 

гуль ня мі. Экшн, 

квэс ты, ла гіч ныя — 

кож ны мо жа вы браць 

са бе лю бую па 

ду шы і атрым лі ваць 

за да валь нен не ад 

пра цэ су. А вось каб 

яшчэ і гро шы — гэ та 

ма ра міль ё наў... 

Ажыц ця віць яе змаг лі 

кі берс парт сме ны. 

Пры нам сі, так лі чаць 

мно гія. Мы па бы ва лі 

на ад ным з тур ні раў і 

вы свет лі лі ў ды рэк та ра 

па ка му ні ка цы ях Бе ла рус кай фе дэ ра цыі кі берс пор ту Яго ра МА ЛЫ ЖЭН КА ВА 

ўсе тон ка сці і сак рэ ты іс на ван ня на зва на га кі рун ку ў на шай кра і не.
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