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У раз гар чэм пі я на ту све ту па фут-

бо ле ў Ра сіі, на якім Ды е га пад трым лі-

ваў сваю збор ную, прэс-служ ба брэсц-

ка га клу ба аб вяс ці ла, што Ма ра до на 

пры едзе на матч «Ды на ма» су праць 

«Шах цё ра» 16 лі пе ня. Па дзея па-са-

праўд на му зна ка вая для го ра да, та му не 

дзіў на, што яна са бра ла ў буд ны дзень 

мност ва на ро ду не толь кі на ста ды ё не, 

але і ка ля гас ці ні цы, у якой прай шла 

прэс-кан фе рэн цыя Ма ра до ны. Пры сут-

ні ча лі там, вя до ма, і жур на ліс ты, да рэ чы, 

не толь кі бе ла рус кія: па гу та рыць з вя лі-

кім фут ба ліс там пры еха лі ка ле гі з Ра сіі і 

на ват Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра таў.

Аб пра па но ве 
ад «Ды на ма»

Ды е га пры ля цеў у брэсц кі аэ ра порт 

ра ні цай па ня дзел ка на ўлас ным са ма лё-

це, вый шаў шы з яго, ён па ца ла ваў ру ку і 

пры клаў яе да бе ла рус кай зям лі.

— У пер шую чар гу ха чу па дзя ка ваць 

сва ёй ма ме, якая ўжо на ня бё сах. Яна 

на кі роў вае мя не ва ўсіх учын ках, — па-

чаў сваю гу тар ку Ма ра до на на прэс-кан-

фе рэн цыі. — Дзя куй «Ды на ма-Брэст» 

за тое, што зра бі лі мне гэ тую пра па но-

ву. Я ні се кун ды не су мня ваў ся, уба чыў, 

што гэ та сур' ёз ны пра ект. Я ра ды быць 

тут. Ка лі скон чу сваю кар' е ру ў Брэс це, 

то за ста ну ся тут жыць. Ця пер мне не-

аб ход ны не вя лі кі ад па чы нак, та му што 

я паў та ра го да не быў у Ар ген ці не, не 

ба чыў дзя цей і сяс цёр, сва іх ас тат ніх 

сва я коў. Па ра за ра дзіць ба та рэй ку, каб 

вяр нуц ца сю ды і зра біць з «Ды на ма» ка-

ман ду, якая змо жа зма гац ца і ра да ваць 

усіх ба лель шчы каў. Ха чу зра біць так, 

каб яны га на ры лі ся фут ба ліс та мі. Я ўжо 

пе ра адзе ты, га то вы пра во дзіць пер шую 

трэ ні роў ку, — з усмеш кай за явіў Ма ра-

до на. — Вя до ма, за адзін дзень ка ман ду 

не па бу да ваць, трэ ба час, каб яна маг ла 

ства раць кан ку рэн цыю, і по тым мы па-

га во рым аб вы ні ках.

Пра Бе ла русь 
і мяс цо вы фут бол

Ма ра до на ад зна чыў, 

што змог бы за стац ца 

жыць у на шай кра і не, 

на ват ня гле дзя чы на 

ня ўстой лі вае і ча сам ха-

лод нае на двор'е.

Вя до мы фут ба ліст 

ска заў, што ўжо зна ё мы 

з мно гі мі лі да ра мі дзяр-

жаў і ў бу ду чы ні ха цеў 

бы па зна ё міц ца з прэ зі-

дэн там Бе ла ру сі.

— У мя не вель мі вя-

лі кія ўспа мі ны пра Фі дэ-

ля Каст ра, Ча ве са, Ма-

ду ру, Ар тэ гу, Ка да фі. 

Так са ма я ве даю Пу ці на 

і ця пер ха чу зра біць фа-

та гра фію з Аляк санд рам 

Лу ка шэн кам. Спа дзя ю ся, ён ста не на-

шым ба лель шчы кам.

Ды е га за пэў ніў, што зна ё мы з бе ла-

рус кім фут бо лам і ве дае не толь кі той 

клуб, у якім бу дзе пра ца ваць.

— Я па ва жаю ўсіх са пер ні каў, але 

не бу ду ка заць пра БА ТЭ ці ін шыя клу-

бы. Бу ду ка заць толь кі пра маё «Ды-

на ма». Як я ўжо ад зна чаў, мы па ста-

ра ем ся зра біць ка ман ду, якая бу дзе 

зма гац ца за най леп шыя мес цы. Мы 

па він ны быць мац ней шы мі мен таль на, 

а не толь кі фі зіч на. Я ха чу даць гуль-

цам най леп шае са сва ёй фут боль най 

кар' е ры, па дзя ліц ца во пы там.

Ма ра до на не вы клю чае, што дзе ля 

ра бо ты ў «Ды на ма» ён на ват вы ву чыць 

рус кую мо ву.

— Вя до ма, я не пач ну раз маў ляць на 

ёй так, як вы. Але на ўста ноў ках гуль-

цам бу ду вы ка рыс тоў ваць. Збі ра ю ся 

па ляп шаць свой слоў ні ка вы за пас, каб 

раз маў ляць з фут ба ліс та мі ха ця б част-

ко ва на ад ной мо ве. Ду маю, на гэ та 

ў мя не бу дзе час. Кант ракт з «Ды на-

ма» — ад на з най леп шых па дзей у ма ім 

жыц ці. Я ду маў, што ў свае га ды ўжо не 

зма гу ўзняць ка ман ду, ака за ла ся, што 

ма гу, па спра бую, па мен шай ме ры.

Пра чэм пі я нат све ту 
ў Ра сіі

Ад ной з не па збеж ных тым на прэс-

кан фе рэн цыі стаў чэм пі я нат све ту ў 

Ра сіі. Ды е га Ма ра до на даў сваю раз-

гор ну тую ацэн ку мун дзі я лю.

— Мы ба чы лі вель мі доб ры чэм пі я нат, 

мно гія ка ман ды здзі ві лі, мно гія гуль цы 

доб ра ся бе па ка за лі, на прык лад, Мба пэ, 

Азар. І на ад ва рот, Ней мар, Ра нал ду, Ме-

сі, якія бы лі да лё кія ад сва ёй най леп шай 

гуль ні. Ар га ні за цыя чэм пі я на ту бы ла цу-

доў ная, улі ча ны ўсе дэ та лі. Чуў, што бы лі 

лю дзі, якія ха це лі на нес ці шко ду мун дзі я-

лю, але Пу цін вы дат на ўсё пад рых та ваў і 

зра біў так, каб служ бы бяс пе кі пра ца ва-

лі вы дат на і ба лель шчы кі без праб лем 

маг лі ха дзіць на ста ды ё ны, — ад зна чыў 

Ма ра до на. — Ка лі ка заць пра збор ную 

Ра сіі, яна зра бі ла больш, чым ад яе ча ка-

лі. Да мун дзі я лю маг ла прай граць лю бой 

ка ман дзе, а за раз атры ма ла ся вы біць 

бы лых чэм пі ё наў све ту, збор ную Іс па ніі. 

Гуль цы ста ра лі ся, вы кла лі ся па поў най, у 

іх не бы ло ні Ней ма ра, ні Ра нал ду, ні Аза-

ра, але яны спра ві лі ся. Іх пе ра ва га бы ла 

ў тым, што яны бег лі, бег лі і бег лі.

Ка лі я гля дзеў фі нал, ка заў са бе: 

ужо не ты гу ля еш, гу ля юць ін шыя фут-

ба ліс ты. Я на шмат больш за баў ляў ся 

з мя чом, у па раў на нні з тым, што ад-

бы ва ец ца ця пер. Ня ма гуль цоў, якія 

мя не здзіў ля юць, ня ма гуль цоў, якія 

за бі ва юць вя лі кія га лы. Зрэш ты, мы 

па він ны за быць гэ ты чэм пі я нат све ту і 

пры гля дац ца да на ступ на га.

Пас ля прэс-кан фе рэн цыі Ма ра до-

на ад пра віў ся на ста ды ён, дзе з'я віў-

ся ў кас цю ме з эмб ле май «Ды на ма». 

Пуб лі ка су стра ка ла ле ген ду гуч ны мі 

ава цы я мі і кры ка мі «Ды е га!». Па ві таў-

шы ся з ба лель шчы ка мі і фут ба ліс та-

мі, Ма ра до на ад пра віў ся на тры бу ну, 

ад куль і гля дзеў матч свай го клу ба з 

са лі гор скім «Шах цё рам». (Брас таў ча-

не, ня гле дзя чы на зор ную пад трым ку, 

прай гра лі. Мо жа, пе ра хва ля ва лі ся?)

Ад зна чым, што на су стрэ чы з Ды е га 

Ма ра до нам га вор ка іш ла так са ма пра 

тое, што ў Брэс це хут ка з'я віц ца ака-

дэ мія фут бо ла імя Ма ра до ны і но вы 

ста ды ён на 30 ты сяч мес цаў.

Ды рэк тар па раз віц ці брэсц ка га 

«Ды на ма» Вік тар РАДЗЬ КОЎ:

— Він шую ўсіх, хто мае да чы нен не 

да брэсц ка га «Ды на ма». У нас шмат 

пла наў, якія мы збі ра ем ся рэа лі за ваць 

ра зам з Ды е га. Пла ну ец ца, што но вы 

ста ды ён з'я віц ца на Ка мя нец кім каль-

цы, — гэ та зруч ная аў та ма біль ная раз-

вяз ка. Кан цэп цыя ста ды ё на бу ду ец ца 

ва кол сям'і, якая па він на трап ляць на 

тэ ры то рыю арэ ны з ра ні цы і пра во дзіць 

там увесь дзень да мат ча. На тэ ры-

то рыі но ва га ста ды ё на бу дзе вя лі кая 

коль касць фуд-кор таў, а так са ма му-

зей фут бо ла Брэст чы ны. Мы не ба ім ся 

за яў ле най змя шчаль нас ці ў 30 ты сяч. 

Так, гэ та да во лі маш таб на для Бе ла-

ру сі, але, уліч ва ю чы фак тар на ша га 

бо са Ды е га Ма ра до ны, 

на яко га мо гуць пры ля-

цець па гля дзець з уся го 

све ту, па каз чык цал кам 

нар маль ны. Там так са ма 

бу дзе ганд лё вы цэнтр, 

біз нес-цэнтр, гас ці ні ца і 

ака дэ мія Ма ра до ны. У яе 

бу дуць ад бі рац ца най леп-

шыя гуль цы, хлоп цы, якія 

бу дуць вый гра ваць Лі гу 

Еў ро пы і Лі гу чэм пі ё наў. 

Мы на ват за мах нём ся на 

боль шае — чэм пі я на ты 

све ту і Еў ро пы.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. 

г. Брэст
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Фі зі ка — 
у аў тсай да рах

... а на хва лі ін та рэ су — спе цы яль нас ці ІТ-сфе ры
Учо ра а 18-й га дзі не дзве ры пры ём ных ка мі сій у вы-

шэй шых на ву чаль ных уста но вах за чы ні лі ся. Сё ле та, 

каб вы зна чыц ца з мес цам сва ёй ву чо бы, у абі ту ры-

ен таў, што прэ тэн да ва лі на бюд жэт ную фор му на ву-

чан ня, бы ло шэсць дзён.

Апош нія тры га дзі ны да за крыц ця пры ём ных ка мі сій тра-

ды цый на са мыя на пру жа ныя: абі ту ры ен ты с не вы со кай су-

май ба лаў ці з ба ла мі, на блі жа ны мі да пра хад но га, су мня ва-

юц ца і ва га юц ца да апошняга. Не ка то рыя не вы трым лі ва юць 

нер во ва га на пру жан ня і за бі ра юць свае да ку мен ты. Ча сам 

су мня вац ца ў сва іх шан цах па чы на юць на ват абі ту ры ен ты 

з да стат ко ва вы со кі мі ба ла мі, і ў вы ні ку на фа куль тэт за ліч-

ва юць тых, хто на браў знач на мен шую су му. Та кая сі ту а цыя 

ха рак тэр ная для тэх ніч ных ВНУ, дзе на боль шас ці спе цы яль-

нас цяў па тра бу юць ад ноль ка вы на бор сер ты фі ка таў ЦТ.

Учо ра ра ні цай яшчэ шмат дзе коль касць па да дзе ных за яў 

бы ла мен шай за коль касць вы дзе ле ных бюд жэт ных мес цаў. 

Так у Бе ла рус кім дзяр жаў ным пе да га гіч ным уні вер сі тэ це на 

фі зі ка-ма тэ ма тыч ным фа куль тэ це на спе цы яль насць «ма тэ-

ма ты ка і ін фар ма ты ка» бы ло па да дзе на 58 за яў на 70 мес-

цаў, а на спе цы яль нас ці «фі зі ка і ін фар ма ты ка» — 20 за яў 

на 50 мес цаў. Сі ту а цыя з фі зі кай па-ра ней ша му сум ная.

У Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це не вель мі ап ты-

міс тыч ная сі ту а цыя склад ва ла ся на ме ха ні ка-ма тэ ма тыч ным 

фа куль тэ це на спе цы яль нас цях «ме ха ні ка і ма тэ ма тыч нае 

ма дэ ля ван не» — 20 прэ тэн дэн таў на 40 мес цаў; ма тэ ма ты ка 

(кі ру нак «на ву ко ва-кан струк тар ская дзей насць») — 3 прэ-

тэн дэн ты на 20 мес цаў; ма тэ ма ты ка (на ву ко ва-пе да га гіч ная 

дзей насць) — 13 прэ тэн дэн таў на 25 мес цаў і «ма тэ ма ты ка» 

(эка на міч ная дзей насць) — 11 прэ тэн дэн таў на 20 мес цаў. 

За тое на спе цы яль нас ці «ма тэ ма ты ка і ін фар ма цый ныя тэх-

на ло гіі» (кі ру нак — «вэб-пра гра ма ван не і ін тэр нэт-тэх на ло гіі») 

на 20 мес цаў прэ тэн да ва лі 54 ча ла ве кі, на спе цы яль нас ці 

«ма тэ ма ты ка ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі» (ма тэ ма тыч нае і пра-

грам нае за бес пя чэн не ма біль ных устрой стваў) — на 20 мес цаў 

па да лі 28 за яў. Ві да воч на, што ІТ-сфе ра за ста ец ца для мо ла дзі 

най больш пры ця галь най. Так, на фа куль тэ це пры клад ной ма-

тэ ма ты кі і ін фар ма ты кі на спе цы яль насць «ін фар ма ты ка» на 

95 мес цаў бы ло па да дзе на 150 за яў, «пры клад ная ін фар ма-

ты ка» («пра грам нае за бес пя чэн не кам п'ю тар ных сіс тэм») — 

60 за яў на 25 мес цаў. І лі та раль на на ва чах коль касць па да-

дзе ных да ку мен таў па вя ліч ва ла ся. За тое не моц на ці ка ві лі мо-

ладзь «эка на міч ная кі бер не ты ка» і «пры клад ная ма тэ ма ты ка» 

(кі ру нак — «на ву ко ва-вы твор чая дзей насць).

На фа куль тэ це ра дыё фі зі кі і кам п'ю тар ных тэх на ло гій 

так са ма най боль шай па пу ляр нас цю ка рыс та юц ца «кам-

п'ю тар ная бяс пе ка» (кі ру нак — «ра дыё фі зіч ныя сіс тэ мы і 

пра грам на-тэх ніч ныя срод кі») — 81 прэ тэн дэнт на 54 мес цы 

і «пры клад ная ін фар ма ты ка» («ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі 

тэ ле ка му ні ка цый ных сіс тэм» — 57 ах вот ных на 40 мес цаў). 

У аў тсай да рах — спе цы яль нас ці «ра дыё фі зі ка», «фі зіч ная 

элект ро ні ка» і «аэ ра кас міч ныя ра дыё элект рон ныя і ін фар-

ма цый ныя сіс тэ мы і тэх на ло гіі».

Пры гэ тым у БДУ на ча ты ры фа куль тэ ты па да лі да ку-

мен ты абі ту ры ен ты з су май ба лаў больш як 391, у тым лі ку 

і ўла даль ні ца 400 ба лаў — вы пуск ні ца пін скай гім на зі іі № 3 

На стас ся ЖАЎ НЕ РЫК (пра яе мы пі са лі ў су бот нім ну ма ры). 

Уво гу ле на фа куль тэ це між на род ных ад но сін у 11 абі ту ры-

ен таў су ма ба лаў зна хо дзіц ца ў дыя па зо не ад 391 да 400, 

та му ме на ві та гэ ты фа куль тэт, хут чэй за ўсё, зноў па ста віць 

рэ корд па пра хад ных ба лах у кра і не.

Ёсць абі ту ры ен ты з су май ба лаў больш як 391 так са ма ў 

Бе ла рус кім дзяр жаў ным ме ды цын скім уні вер сі тэ це, Мін скім 

дзяр жаў ным лінг віс тыч ным уні вер сі тэ це, у БДУ ІР...

З 18 лі пе ня рас па чы на юц ца ўступ ныя вы пра ба ван ні, якія 

пра вод зяц ца не па срэд на ва ўста но вах аду ка цыі. Ма юц ца на 

ўва зе эк за ме ны па твор час ці, фі зіч най куль ту ры, а так са ма 

эк за ме ны для абі ту ры ен таў, якія па сту па юць на асно ве ся-

рэд няй спе цы яль най аду ка цыі на ска ро ча ныя тэр мі ны на ву-

чан ня. Ус туп ныя іс пы ты ар га ні за ва ны толь кі ў ад ну се сію: 

як для асоб, што па сту па юць за кошт срод каў бюд жэ ту, так 

і на плат най асно ве.

Ус туп ныя вы пра ба ван ні прой дуць у на ступ ныя тэр мі ны:

з 18 да 21 лі пе ня — у Ака дэ міі МУС, Ма гі лёў скім ін сты ту це 

МУС, Уні вер сі тэ це гра ма дзян скай аба ро ны МНС;

з 18 да 26 лі пе ня — у Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі 

мас тац тваў, Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі му зы кі, Бе ла-

рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це куль ту ры і мас тац тваў;

з 18 да 24 лі пе ня — у ін шых ВНУ.

з 18 да 25 лі пе ня ў ВНУ сель ска гас па дар ча га про фі лю 

пры па ступ лен ні на дзён ную фор му на ву чан ня.

Тэр мі ны за лі чэн ня на «бюд жэт» на ступ ныя: да 24 лі пе-

ня — у ВНУ сі ла вых ве дам стваў, да 28 лі пе ня — у твор чых, 

сель ска гас па дар чых і ін шых ВНУ.

Пры ём да ку мен таў на ва кант ныя бюд жэт ныя мес цы ў 

рам ках да дат ко ва га на бо ру бу дзе вес ці ся ў ВНУ сі ла вых 

ве дам стваў з 26 да 28 лі пе ня (за лі чэн не да 30 лі пе ня), у твор-

чых ВНУ — з 30 да 31 лі пе ня (за лі чэн не да 1 жніў ня) і ў ін шых 

ВНУ — з 30 лі пе ня да 1 жніў ня (за лі чэн не да 3 жніў ня).

Тэр мі ны за лі чэн ня на плат ную фор му на ву чан ня ў ВНУ 

сі ла вых ве дам стваў — да 2 жніў ня, у твор чых ВНУ — да 

3 жніў ня, у ін шых ВНУ (акра мя за воч най фор мы на ву чан ня 

ў сель ска гас па дар чых ВНУ) — да 6 жніў ня.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



«КА ЛІ Я СКОН ЧУ СВАЮ КАР' Е РУ Ў БРЭС ЦЕ, 
ТО ЗА СТА НУ СЯ ТУТ ЖЫЦЬ»

Як ле ген да фут бо ла па бы ваў у Бе ла ру сі

Ай чын ныя ама та ры спор ту доў га 

не маг лі па ве рыць, што вя лі кі, 

не па раў наль ны, ле ген дар ны, 

адзін з най леп шых фут ба ліс таў 

мі ну ла га ста год дзя бу дзе да тыч ны 

да бе ла рус ка га фут бо ла. Спа чат ку 

раз мо вы аб тым, што Ды е га Ар ман да 

Ма ра до на ста не част кай сіс тэ мы 

брэсц ка га «Ды на ма» лі чы лі ся 

толь кі чут ка мі, а сам клуб па ста ян на 

ўхі ляў ся ад ад ка заў на пы тан ні 

жур на ліс таў на гэ тую тэ му. Пас ля 

ад стаў кі трэ не ра брас таў чан хтось ці 

па чаў мер ка ваць, што ме на ві та 

на трэ нер скую па са ду мо жа быць 

за про ша ны зна ка мі ты ар ген ці нец, 

а кры ху больш за два ме ся цы та му 

кі раў ніц тва «Ды на ма» па ве да мі ла, 

што Ма ра до на ста не стар шы нёй 

праў лен ня клу ба.

Зор ка — да насЗор ка — да нас  
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