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5 тыс. 552 
аб' ек ты 

спад чы ны ўклю ча ны 
ў Дзяр жаў ны спіс 
гіс то ры ка-куль тур ных 
каш тоў нас цяў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па ста не на 
1 сту дзе ня 2017 го да. 
Для за ха ван ня 
і па пу ля ры за цыі бе ла рус кай 
куль ту ры ў све це, па шы рэн ня 
пры сут нас ці бе ла рус кіх 
аб' ек таў у Спі се су свет най 
куль тур най спад чы ны 
ЮНЕС КА рэа лі зу юц ца 
ме ра пры ем ствы 
па рас пра цоў цы для дасье 
аб' ек таў для ўклю чэн ня 
ў Спі сы су свет най спад чы ны 
ЮНЕС КА. Пад рых тоў ку 
ма тэ ры я лаў дасье 
пра ду гледж вае Дзяр жаў ная 
пра гра ма «Куль ту ра 
Бе ла ру сі» на 2016—2020 га ды. 
Пла ну ец ца, што 
ў Цэнтр Су свет най спад чы ны 
Бе ла русь прад ста віць не менш 
за 5 дасье да 2020 го да.

ЛІЧ БА ДНЯ

Аўстрыйскі 
інтарэс 

у Беларусі
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Калі 
адпусцяць 

маразы

Ча ты ры чай ні кі ў па лат цы ад на ча со ва кі пя цяць ва ду. 
Каля сцен кі ста іць шэсць пар ва лё нак, у кут ку — 
не каль кі ка ро бак з вер мі шэл лю хут ка га пры га та ван ня. У моц ныя 

ма ра зы Бе ла рус кі Чыр во ны Крыж ад крыў ма біль ныя пунк ты 

аба грэ ву. Адзін з та кіх у пят ні цу ўве ча ры раз гар нуў ся ў Мін ску 

по бач з ка фед раль ным са бо рам Свя то га Ду ха. Тут мож на бы ло 
бяс плат на па піць чаю і атры маць пер шую да па мо гу. 
«Пра цу ем усю ноч», — ка жа га лоў ны спе цы я ліст служ бы 
над звы чай ных сі ту а цый і по шу ку Мін скай га рад ской ар га ні за цыі 
Бе ла рус ка га Чыр во на га Кры жа Анд рэй БАГ ДА НАЎ.

У пунк це аба грэ ву ва лан цё ры дзя жу раць па змен на, па сем га дзін. Усе 
на ву ча ны аказ ваць пер шую да па мо гу.

— Тут у нас пе ра вяз ка, лей ка плас тыр, элас тыч ны бінт, ва да для пра мы-
ван ня ран, мяк кія на сіл кі, — рас кры вае пе рад на мі ап тэч ку Анд рэй Баг да-

наў. — Ме ды ка мен таў ня ма: іх мо гуць пры мя няць толь кі ўра чы. Да та го ж 

ця пер шмат алер ге наў, ёсць ры зы ка зра біць ча ла ве ку яшчэ горш.
У па лат цы ста вяць цеп ла вую гар ма ту. Ка жуць, яна пра гра вае па мяш-

кан не аж но да +18 гра ду саў. Ва лан цё ры па чар зе грэ юць 
но гі ў ва лён ках.

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж  ��

БЯС ПЛАТ НЫ ЧАЙ ДЛЯ ПРА ХО ЖЫХ
Як ва лан цё ры Чыр во на га Кры жа не да ва лі га ра джа нам за мерз нуць
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КАМУ СЦЮДЗЁНА, А КАМУ – КЛЁВА!КАМУ СЦЮДЗЁНА, А КАМУ – КЛЁВА!

Змя ня юц ца пра ві лы пры ёму 
ва ўста но вы вы шэй шай 
і ся рэд няй спе цы яль най 
аду ка цыі

Ад па вед ны ўказ пад пі саў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
Аляк сандр Лу ка шэн ка, па ве да мі лі ў прэс-служ бе 
кі раў ні ка дзяр жа вы.

Асноў ны мі но ва ўвя дзен ня мі з'яў ля юц ца маг-
чы масць зда чы цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня па 
ча ты рох ву чэб ных прад ме тах, па шы рэн не тэр мі ну 
дзе ян ня сер ты фі ка таў ЦТ да двух га доў, ар га ні за-
цыя да трох рэ зер во вых дзён ЦТ.

У ад па вед нас ці з да ку мен там увод зяц ца льго-
ты для про філь ных кла саў пе да га гіч на га кі рун ку 
пры па ступ лен ні на пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці: 
за лі чэн не на дзён ную бюд жэт ную фор му атры ман-
ня вы шэй шай пе да га гіч най аду ка цыі вы пуск ні коў 
та кіх кла саў па вы ні ках гу тар кі, пры гэ тым тэр мін 
да лей шай аба вяз ко вай ра бо ты па раз мер ка ван ні 
скла дзе не менш як пяць га доў.

Акра мя та го, ство ра ны роў ныя ўмо вы кон кур су 
пры па ступ лен ні на сель ска гас па дар чыя спе цы-
яль нас ці ва ўсе ўста но вы вы шэй шай аду ка цыі. 
Для тых, хто па сту пае на ска ро ча ны тэр мін ва 
ўста но вы вы шэй шай аду ка цыі ўсіх про фі ляў пра-
ду гле джа ны два ўступ ныя іс пы ты па дыс цып лі нах 

ву чэб на га пла на ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі, 
якія вы зна ча юц ца пры ём най ка мі сі яй ВНУ.

Так са ма ўдак лад не ны асоб ныя пра цэ дур ныя і 
тэх ніч ныя пы тан ні пры ём най кам па ніі.

Змя нен ні і да паў нен ні ў пра ві лы пры ёму за хоў-
ва юць іс ну ю чую сіс тэ му пры ёму ва ўста но вы вы-
шэй шай і ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі, за бяс-
печ ва юць за ха ван не ра зум на га ба лан су ін та рэ саў 
дзяр жаў ных ор га наў — за каз чы каў кад раў, уста-
ноў аду ка цыі, абі ту ры ен таў і іх баць коў, а так са ма 
на кі ра ва ны на па вы шэн не кан ку рэн та здоль нас ці 
ўста ноў пра фе сій най аду ка цыі кра і ны і якас ці ад-
бо ру най больш пад рых та ва ных абі ту ры ен таў.

У СТУ ДЭН ТЫ — 
ПА НО ВЫХ ПРА ВІ ЛАХ
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