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Сё ле та ўдзел у фес ты-

ва лі бя руць больш за дзве 

ты ся чы пра фе сій ных і са ма-

дзей ных ар тыс таў, май строў 

дэ ка ра тыў на-пры клад ной 

твор час ці з усіх рэ гі ё наў 

Бе ла ру сі, а так са ма з Ра сіі, 

Укра і ны, Літ вы, Лат віі, Эс то-

ніі і Поль шчы.

Свя та ў Алек санд рыі сла-

віц ца сва і мі хле ба соль ны мі 

тра ды цы я мі, на ім мож на 

смач на па ес ці і неш та пры-

ха піць з са бой. Пры сма ка-

мі на лю бы густ па ра ду юць 

прад стаў ні кі спа жыў ка а пе-

ра цыі, якія яшчэ за шмат 

дзён да па чат ку зман ці ра ва-

лі на ку паль скай пля цоў цы 

свае ка вяр ні пад ад кры тым 

не бам.

«Ку пал ле» ў Алек санд-

рыі — зна ка вае куль тур на-

асвет ніц кае ме ра пры ем-

ства. Ама та раў лі та ра ту ры 

сю ды ва біць вя лі кі кніж ны 

кір маш, які дае маг чы масць 

азна ё міц ца з най леп шы мі 

тво ра мі вы да вец кай дзей-

нас ці, пра са чыць гіс то рыю 

ства рэн ня кні гі і па поў ніць 

да маш нюю біб лі я тэ ку. На 

«кніж най» пля цоў цы бу-

дзе пра ца ваць «Дру кар скі 

двор», дзе кож ны ах вот ны 

змо жа на ад ноў ле ным па 

ста рых гра вю рах дру кар-

скім стан ку ХVІ ста год дзя 

на дру ка ваць ста рон ку з 

Біб ліі Фран цыс ка Ска ры ны. 

Тут жа ад бу дуц ца прэ зен та-

цыі но вых кніг і ча со пі саў, 

у тым лі ку лі та ра тур ных 

на ві нак вы да вец ка га до ма 

«Звяз да», прой дуць твор-

чыя су стрэ чы з аў та ра мі, 

шмат ці ка вых кон кур саў і 

вік та рын.

Ма ла дых і крэ а тыў ных за-

про сіць пля цоў ка «Твор часць 

ма ла дых», дзе юна кі і дзяў-

ча ты пра дэ ман стру юць свае 

на ву ко ва-тэх ніч ныя пра гра-

мы, а так са ма спар тыў ныя 

і твор чыя пе ра мо гі. Рас пра-

цоў кі ай чын на га аў та пра му 

для сель скай гас па дар кі і не 

толь кі па ка жа Мін скі трак тар-

ны за вод. А са мым вя сё лым 

для дзя цей і да рос лых ста-

не пер шае «Свя та цыр ка ў 

Алек санд рыі» цыр ка-ша пі то 

SІRІUS. Як на га даў ды рэк-

тар Ма гі лёў скай аб лас ной 

фі лар мо ніі Дзя ніс ШАБ-

ЛІН СКІ, пад час фес ты ва лю 

па тра ды цыі пра цу юць дзве 

да дат ко выя пля цоў кі: ма лая 

сцэ на для рэ гі я наль ных ка-

лек ты ваў і сцэ на на род най 

твор час ці, дзе прад стаў ле-

на аў тэн тыч ная бе ла рус кая 

куль ту ра — спе вы, му зы ка 

і тан цы; дзей ні ча юць ат рак-

цы ё ны і ма ляў ні чыя фо та-

пля цоў кі, пра хо дзяць шмат-

лі кія гуль ні, май стар-кла сы, 

спар тыў ныя і твор чыя спа-

бор ніц твы, тэ ма тыч ныя квэс-

ты і г. д.

Куль мі на цы яй свя та ста-

не га ла-кан цэрт «Зроб ле на 

ў Бе ла ру сі» — шоу вы со ка-

тэх на ла гіч нае, вы ка на нае па 

леп шых су свет ных ля ка лах і 

ра зам з тым на цы я наль нае, 

зроб ле нае ўлас ны мі твор-

чы мі сі ла мі, за сна ва нае на 

на шай куль тур най спад чы не 

і тра ды цы ях. Асно ву кан цэр-

та скла дзе му зыч ны аль бом 

«Ку то чак Бе ла ру сі», за які 

па эт ка і спя вач ка Юлія Бы-

ка ва і прад зю сар, кам па зі-

тар Яў ген Алей нік бы лі ад-

зна ча ны вы со кай прэ мі яй 

Прэ зі дэн та Бе ла ру сі «За 

ду хоў нае ад ра джэн не».

Га лоў ны рэ жы сёр га-

ла-кан цэр та, вы кладчык 

кафед ры рэ жы су ры БДУКМ 

Ага та МАЦ КО кры шач ку пры-

ад кры ла для нас га лоў ную інт-

ры гу гэ тай па дзеі:

— У двух га дзін най па ста-

ноў цы ўдзель ні ча юць усе са-

мыя леп шыя і вя до мыя ар-

тыс ты Бе ла ру сі, а так са ма 

вы ка наў цы з Ра сіі і Украі ны. 

Толь кі на сцэ не бу дзе за-

дзей ні ча на ка ля 300 ча ла-

век. Пры па ста ноў цы вы-

ка ры ста ныя не ка то рыя тэх-

ніч на скла да ныя пры ёмы: 

на прык лад, сцэ на бу дзе... 

прос та ў сцэ не. Але тут без 

пад ра бяз нас цяў, па він на ж 

быць ней кая за гад ка.

Як рас ка за ла «Звяз дзе» 

аў тар ідэі пра ек та, спя вач-

ка Юлія БЫ КА ВА, у кан-

цэр це пра гу чыць са ма ме-

ней 18 пе сень: «Ха це ла ся, 

ка неш не, уключыць у хра на-

мет раж як ма га больш, ад-

нак мы лю бім і ша ну ем сваю 

пуб лі ку, та му вы бра лі толь кі 

са мае-са мае, хі ты, якія ка-

рыс та юц ца най боль шай па-

пу ляр нас цю ў слу ха чоў». Усе 

кам па зі цыі пра гу чаць ужы-

вую, у су пра ва джэн ні пры-

клад на 35 му зы кан таў — і ў 

гэ тым га лоў ная ад мет насць 

і прад мет го на ру па ста ноў-

шчы каў, бо ду шэў ная, шчы-

рая ат мас фе ра жы во га кан-

цэр та пад ад кры тым не бам 

са праў ды не па раў наль ная ні 

з які мі, на ват са мы мі вя лі-

кі мі, за кры ты мі за ла мі... Як 

лю бяць і ша ну юць род ныя 

мяс ці ны ў Бе ла ру сі, ра зам 

з гур том «Аў ра» пра спя ва-

юць па пу ляр ныя ар тыс ты 

роз ных па ка лен няў: Ана толь 

Яр мо лен ка, Іна Афа нась е ва, 

Аляк сандр Са ла ду ха, Але-

на Лан ская, Іс куі Аба лян, 

Вік то рыя Алеш ка, Рус лан 

Асла наў, Воль га Са цюк, 

гурт «Драз ды». Пла ну ец ца 

і не каль кі ду э таў: адзін з іх, 

пе ра пля цен не бе ла рус кай 

і ўкра ін скай на род ных пе-

сень, рых ту юць Юлія Бы ка-

ва і Ці на Ка раль, дру гі вы ка-

на юць два на род ныя ар тыс-

ты брац кіх кра ін — Ана толь 

Яр мо лен ка і Леў Ле шчан ка. 

Да дат ко ва шоу ўпры го жаць 

ха рэа гра фіч ныя па ста ноў-

кі — і тра ды цый ныя ку паль-

скія ка ра го ды, і су час ныя 

плас тыч ныя за ма лёў кі, 

а эфект ную кроп ку да па мо-

жа па ста віць Дзяр жаў ны ан-

самбль тан цу Бе ла ру сі.

Зрэш ты, пас ля кан цэр та, 

пі ра тэх ніч на га шоу і ма ла-

дзёж най дыс ка тэ кі да трох 

га дзін ра ні цы рэс пуб лі кан-

скае свя та «Ку пал ле» не 

за вер шыц ца. На дру гі дзень 

ку паль скія пля цоў кі пра цяг-

нуць ра бо ту. Ад бу дзец ца 

ўра чыс тая цы ры мо нія ўша-

на ван ня пе ра да ві коў аг ра-

пра мыс ло ва га комп лек су 

воб лас ці і кан цэрт у го нар 

пра цаў ні коў ся ла на род на-

га ар тыс та Бе ла ру сі Ана-

то ля Яр мо лен кі і ан самб ля 

«Сяб ры».

Ця пер кры ху пра тэх ніч-

ныя мо ман ты. Май це на 

ўва зе, што не за блу каць 

ся род шмат лі кіх пля цо вак 

ку паль ска га га рад ка да па-

мо гуць уста ноў ле ныя тут 

ін фар ма цый ныя па ка заль-

ні кі. Для зруч нас ці гас цей 

бу дуць пра ца ваць ка ме ры 

за хоў ван ня і пункт аб ме ну 

ва лют. А на тэ ры то рыі Алек-

санд рыі бу дзе аб ста ля ва ны 

ім пра ві за ва ны па ла тач ны 

ла гер. Пра ду гле джа ны да-

дат ко выя рэй сы цяг ні коў і 

аў то бу саў, увя за ныя з па-

чат кам і за кан чэн нем ме-

ра пры ем стваў. Для гас цей, 

якія пры бы лі на аса біс тым 

транс пар це па аў та да ро зе 

Ор ша—Шклоў—Ма гі лёў 

(Р-76), у вёс цы Меж нік і 

га рад скім па сёл ку Ко пысь 

пад рых та ва ныя пар коў кі. 

Для пе ра воз кі гас цей свя-

та ад пар ко вач ных мес цаў 

і да Алек санд рыі па ста ян на 

бу дуць кур сі ра ваць аў то бу-

сы. Пар коў ка для ін ва лі даў 

зна хо дзіц ца ў не па срэд най 

бліз ка сці ад тэ ры то рыі ку-

паль ска га свя та — ка ля 

кра мы.

Ува ход на фес ты валь, да-

рэ чы, воль ны, плат ныя толь-

кі квіт кі на кан цэрт «Сяб роў» 

і га ла-кан цэрт «Зроб ле на ў 

Бе ла ру сі». І ве да е це што? 

Бі ле таў за ста лі ся лі ча ныя 

адзін кі!

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, 

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Па па па раць-квет ку — у Алек санд рыю
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На двор'еНа двор'е

Ве цер ір ве пра ва ды
А яшчэ нас ча ка юць апад кі і тэм пе ра тур ны фон, 
на 3—5 гра ду саў ні жэй шы за клі ма тыч ную нор му

Ня ўстой лі вае, ха лад на ва тае і вет ра нае на двор'е 

з ка рот ка ча со вы мі даж джа мі і на валь ні ца мі ча ка-

ец ца ў на шай кра і не ў вы хад ныя, па ве да мі лі 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. А ў най блі жэй шыя дні ў Бе ла ру сі ўмо вы 

на двор'я бу дуць вы зна чаць ат мас фер ныя фран ты 

і ха лод ныя па вет ра ныя ма сы.

Сён ня ўдзень ат мас фер ны фронт аб умо віць на боль-

шай част цы тэ ры то рыі ка рот ка ча со выя даж джы. У не ка-

то рых ра ё нах пра гры мяць на валь ні цы. Ра ні цай і ўдзень 

у мно гіх ра ё нах кра і ны ча ка ец ца моц ны па ры віс ты 

ве цер, у су вя зі з чым аб' яў ле ны аран жа вы ўзро вень 

не бяс пе кі. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра скла дзе 

ў асноў ным 13—19 цяп ла, толь кі па поўд ні кра і ны па вет-

ра пра грэ ец ца да плюс 23 гра ду саў. На двор'е ў су бо ту 

бу дзе вы зна чаць пра ха лод ная ня ўстой лі вая па вет ра ная 

ма са бал тый ска га па хо джан ня. Мес ца мі, пе ра важ на па 

паў ноч ным ус хо дзе, прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, 

удзень у не ка то рых ра ё нах маг чы мы на валь ні цы. За ха-

ва ец ца па ры віс ты ве цер. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе 6—12 гра ду саў вы шэй за нуль. Удзень бу дзе ў 

асноў ным ад плюс 17 да плюс 23 гра ду саў, у паў ноч на-

ўсход ніх ра ё нах кра і ны — не вы шэй за 14—16 цяп ла. 

У ня дзе лю ат мас фер ны фронт аб умо віць на боль шай 

част цы тэ ры то рыі ка рот ка ча со выя даж джы, у не ка то рых 

ра ё нах маг чы мыя на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна-

чы скла дзе 8—15 цяп ла, днём бу дзе ад плюс 14 гра ду саў 

па поў на чы да 25 гра ду саў па поўд ні кра і ны.

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 за ха ва ец ца ня ўстой лі вае 

ха лад на ва тае на двор'е. Уна чы мес ца мі, удзень на боль-

шай част цы тэ ры то рыі кра і ны ча ка юц ца ка рот ка ча со-

выя даж джы. У не ка то рых ра ё нах маг чы мыя на валь ні-

цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 6—13 цяп ла, 

удзень — ад плюс 16 да плюс 23 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Сё ле та для абі ту ры ен таў дзей ні чае но вая сіс тэ ма 

пад лі ку ба лаў на ЦТ. Ды рэк тар Рэс пуб лі кан ска га 

інсты ту та кант ро лю ве даў Юрый МІК СЮК лі чыць, 

што та кая ме то ды ка да зва ляе лепш аца ніць рэ аль ныя 

ве ды хлоп цаў і дзяў чат, чым па пя рэд няя.

Ён ад зна чае, што сё ле та пра цэнт абі ту ры ен таў, якія на-

бра лі 70—75 ба лаў, та кі ж, як і ле тась, та му і кан ку рэн цыя 

па між імі бу дзе тры мац ца на ад ноль ка вым уз роў ні. Мі ні-

маль ныя пра хад ныя ба лы не вель мі ад роз ні ва юц ца ад па-

каз чы каў па пя рэд ня га го да, ад нак у да лей шым ча ка ец ца 

іх па вы шэн не.

— Ёсць мер ка ван не, што но вая ме то ды ка не да ацэнь-

вае доб ра пад рых та ва ных абі ту ры ен таў. Лі чу, што та кое 

мер ка ван не не ка рэкт нае. Ме то ды ка не ад бі рае ба лы, яна 

іх на ліч вае. Той, хто атрым лі вае больш пер ша сных ба лаў, 

мае і больш тэс та вых. Трэ ба ад зна чыць, што шка ла пад лі ку 

ба лаў не з'яў ля ец ца лі ней най. Мож на трак та ваць гэ та з пунк-

ту гле джан ня спор ту: апош нія мет ры пе рад фі ні шам са мыя 

каш тоў ныя. Сё ле та мы не ацэнь ва ем кож нае за дан не па-

асоб ку, бо гэ та суб' ек тыў на: хтось ці лі чыць пэў нае за дан не 

лёг кім, а не ка му яно зда ец ца цяж кім. Та му но вая ме то ды ка 

пад лі ку ба лаў — гэ та ін стру мент ад люст ра ван ня паў на ты 

ве даў, а не пэў ных вы ка на ных за дач. І су мнен ня ў яе эфек-

тыў нас ці, аб' ек тыў нас ці не па він на быць ні ў абі ту ры ен таў, 

ні ў іх баць коў, на стаў ні каў або рэ пе ты та раў.

Юрый Мік сюк не ад маў ляе, што маг чы масць «уга даць» 

пра віль ныя ад ка зы іс нуе, ад нак яна зво дзіц ца да мі ні му му. 

Так са ма абі ту ры ен ты па він ны ве даць, што част ко ва пра-

віль ны ад каз — гэ та не па ло ва ра шэн ня. Ён да пус кае толь кі 

ад ну па мыл ку.

— На прык лад, у пэў ным за дан ні част кі «А» па він на быць 

тры пра віль ныя ва ры ян ты ад ка зу. Ка лі хло пец або дзяў чы на 

ад зна чае да гэ тых трох чац вёр ты або дае два пра віль ныя 

пунк ты з трох — ад каз част ко ва пра віль ны. Ка лі ж вы зна-

ча ец ца ліш ні ва ры янт, а дру гі не да піс ва ец ца, за дан не не 

за ліч ва ец ца.

Юрый Мік сюк да дае, што сё ле та па ма тэ ма ты цы толь кі 

50 пра цэн таў абі ту ры ен таў змаг лі ра шыць больш за дзе-

сяць за дан няў.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Рай цэнтр рых ту ец ца да пра вя-

дзен ня аб лас ных Да жы нак-2019. 

І цал кам рэ кан стру я ва ная аў та-

стан цыя — пер шы па да ру нак го-

ра ду ў глы бін цы Па лес ся.

Рэ кан струк цыю за ўлас ныя гро шы вы-

ка наў яе ўлас нік — ад кры тае ак цыя нер-

нае та ва рыст ва «Го мель аб лаў татранс». 

Агуль ная су ма ўкла дзе ных прад пры ем-

ствам срод каў скла дае 390 ты сяч руб-

лёў. Спра ві лі ся за ча ты ры ме ся цы.

Пер шая ў гіс то рыі Пет ры ка ва аў та-

стан цыя зна хо дзі ла ся ў цэнт ры го ра-

да. За 45 га доў знач на па вя лі чы ла ся 

коль касць па са жы раў. Уз рас лі і іх па-

тра ба ван ні да кам фор ту. Пас ля рэ кан-

струк цыі бу ды нак на быў но вае аб ліч ча. 

Ця пер тут аб ста ля ва на су час ная за ла 

ча кан ня з муль ты ме дый ным эк ра нам 

і Wі-Fі, сіс тэ май гуч най су вя зі, маг чы-

мас цю за рад кі ма біль ных тэ ле фо наў 

і ноў тбу каў, сіс тэ май ві дэа на зі ран ня і 

ахоў на-па жар най сіг на лі за цы яй. Пад-

сіл ка вац ца пе рад даль няй да ро гай па-

са жы ры мо гуць у ка вяр ні, аформ ле най 

з бе ла рус кім ка ла ры там.

Цал кам аб ноў ле ны пе рон і тэ ры-

то рыя на во кал. Бу ды нак упры го жа ны 

ке ра маг ра ні там, уста ноў ле ны дэ ка ра-

тыў ная ага ро джа і но вы на вес на пе-

ро не. Як па ве да міў на мес нік ды рэк-

тара ААТ «Го мель аб лаў тат ранс» Алег 

ЦЫЛЬ КО, пад час рэ кан струк цыі ства-

ры лі без бар' ер нае ася род дзе для па са-

жы раў з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі.

Аў та стан цыя ў Пет ры ка ве сён ня 

пра па нуе ўвесь спектр за па тра ба ва-

ных па слуг: ад про да жу квіт коў ан лайн 

да афарм лен ня пра ез ду па марш ру тах 

фар ма ту «цяг нік+аў то бус». Ця пер аў-

та стан цыя аб слу гоў вае 24 пры га рад-

ныя і чатыры між га род ныя марш ру ты, 

а што дзён ны па са жы ра а ба рот скла дае 

250 ча ла век.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Сіс тэ мы ві дэа на зі ран ня і Wі-Fі ця пер ёсць на ад ноў ле най аў та стан цыі ў Пет ры ка ве

Абі ту ры ент-2019Абі ту ры ент-2019

ПРА ВА НА АД НУ ПА МЫЛ КУ
Як спра ца ва ла но вая сіс тэ ма пад лі ку ба лаў на ЦТ


