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Пачатак на 1-й стар.)

— Сё ле та ў вы стаў цы ўдзель-
ні ча юць больш за сто кам па ній 
з 17 кра ін све ту, — за зна чыў 
мі ністр су вя зі і ін фар ма ты-
за цыі Сяр гей ПА ПКОЎ. — Мы 
імк ну лі ся пры вез ці сю ды са мыя 
пра су ну тыя ра шэн ні ў га лі не тэ-
ле ка му ні ка цый.

Пры кмет ная чар га са бра-
ла ся ка ля стэн да Мі ніс тэр ства 
куль ту ры. З да па мо гай шле ма 
вір ту аль най рэ аль нас ці кож ны 
ах вот ны мог па ванд ра ваць па 
Крэў скім або Галь шан скім за м-
ку. І гэ та пры тым, што апош ні 
раз зай сці ў са праўд ныя за мкі 
(да та го, як яны пе ра тва ры лі ся 
ў ру і ны) мож на бы ло больш за 
сто га доў та му — яшчэ да Пер-
шай су свет най.

— Мы ка рыс та лі ся ар хіў ны-
мі да ку мен та мі, з да па мо гай 
якіх вы свет лі лі, як вы гля да лі 
гэ тыя бу дын кі ў XVІ—XVІІІ ста-
год дзях, — рас каз вае прад-
стаў нік На цы я наль на га гіс-
та рыч на га му зея Алег СВІ-
РЫ ДО ВІЧ. — Шлем пра цуе ў 
кам плек це са смарт фо нам і 
спе цы яль ны мі аку ля ра мі. Пла-
ну ем вы ка рыс тоў ваць на шу 
рас пра цоў ку ў аду ка цый ных 
мэ тах. Ад на спра ва раз гля-
даць ілюст ра цыі ў пад руч ні ку 
і зу сім ін шая — па ха дзіць па 
са мім за мку, хай на ват і вір-
ту аль най ко піі. Пла ну ем ства-
рыць па на ра мы яшчэ не каль-
кіх зам каў Бе ла ру сі.

Ка ля са ма га ўва хо ду ўжо па 
тра ды цыі быў уста ля ва ны стэнд 
Мін гар вы кан ка ма. Ся род ін ша-
га, на ім баць кам дэ ман стра ва-
лі, як пра цуе элект рон ная карт-
ка школь ні ка.

— Ад ве рас ня 2013 го да мы 
па сту по ва ўка ра ня ем яе ў ста-
ліч най сіс тэ ме аду ка цыі, — га-
во рыць На тал ля СА КА ЛО ВА, 
на чаль нік цэнт ра ін фар ма-
цый ных рэ сур саў сіс тэ мы рэ-

гі я наль най аду ка цыі Мінска га 
га рад ско га ін сты ту та раз віц-
ця аду ка цыі. — Спяр ша яе на 
ўзбра ен не ўзя лі 15 школ, і за 
гэ ты час да лу чы лі ся яшчэ 66. 
Раз ві ва ем пра ект па двух кі-
рун ках. На ша пры ла да пра-
цуе як звы чай ная пла цеж ная 
карт ка, якая пры вяз ва ец ца да 
ра хун ку баць кі, які мо жа па ста-
віць лі міт рас хо ду гро шай. Яна 
ж слу жыць про пус кам у шко-
лу, да зва ляе аў та ма ты за ваць 
пра цу біб лі я тэ кі, за пла ціць за 
хар ча ван не, за мя няе да вед ку 
аб на ву чан ні, якая дае пра ва 
на бяс плат ны пра езд. Дзя ку ю-
чы карт кам дзей ні чае і ан лайн-
сэр віс «Элект рон ны дзён нік». 
Яго вы ка рыс тоў ва юць 38 школ 
Мін ска. Па стаў ле ную ад зна ку 
школь ні ку яго баць кі мо гуць 
ад ра зу па ба чыць, бо на тэ-
ле фон прый дзе ад па вед нае 
па ве дам лен не. Вось так на ву-
чаль ны пра цэс ста но віц ца ад-
кры тым.

Сваю апош нюю рас пра цоў-
ку пра дэ ман стра ваў і хол дынг 
«Га ры зонт». Гэ та 65-ца лё вая 
сэн сар ная сіс тэ ма H-BOARD з 
4К-раз роз нен нем. Ве лі зар ная 

«ра зум ная» дош ка мо жа вы-
ка рыс тоў вац ца ў аду ка цый ных 
уста но вах ці пад час пра вя дзен-
ня прэ зен та цый. Але ра зам з 
тым яна мо жа пра ца ваць і ў 
рэ жы ме звы чай на га тэ ле ві за-
ра або план шэ та. Кі ру ец ца га-
джэт дзвю ма апе ра цый ны мі 
сіс тэ ма мі.

Ай чын ныя ар га ні за цыі пра-
па ноў ва лі і не менш ці ка выя 
пры ла ды для до ма.

— На ша сіс тэ ма хат ня га 
ві дэа на зі ран ня пра цуе пры 
да па мо зе wі-fі, — ка жа прад-
стаў нік ад ной з кам па ній Ула-
дзі слаў. — Ман таж яе вель мі 
прос ты і не па тра буе знач ных 
ка пі та лаў кла дан няў. З да па-
мо гай пра гра мы для смарт-
фо на мож на ў лю бы мо мант 
па гля дзець, што ад бы ва ец ца 
ў по лі зро ку ка ме ры, або за пі-
саць ві дэа ў ар хіў. Ці зра біць 
фо та паст ку — ска жам, нех та 
ад чы ніў дзве ры, а на ваш тэ ле-
фон тут жа прый дзе ад па вед-
нае па ве дам лен не і зды мак 
на вед ні ка. Ка ме ры пра цу юць 
у HD-якас ці.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. 
schklennik@zviazda.by

Фо
 та

 Н
ад

 зе
і Б

У Ж
АН

.

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны  ��

Аса біс ты ка бі нет — 
для бу ду чых лі цэ іс таў
У Лі цэі Бел дзярж уні вер сі тэ та рас па чаў ся пры ём да ку мен-
таў. Яны бу дуць пры мац ца да 6 мая ўключ на.

Но ва ўвя дзен нем сё лет няй пры ём най кам па ніі ста не пры ём 
да ку мен таў у ан лайн-рэ жы ме праз «аса біс ты ка бі нет абі ту ры ен-
та» httр://www.lісеum.bsu.bу/аbіturіеntu.html. З да па мо гай гэ та га 
элект рон на га рэ сур су стар ша клас ні кі змо гуць за рэ гіст ра вац ца 
для ўдзе лу ва ўступ ных вы пра ба ван нях, азна ё міц ца з рас кла-
дам эк за ме наў, а так са ма да ве дац ца пра іх вы ні кі. Ну а для 
абі ту ры ен таў з ад да ле ных рэ гі ё наў кра і ны гэ та яшчэ і цу доў ная 
маг чы масць па даць да ку мен ты, не вы хо дзя чы з до ма.

За лі чэн не ў 10-я кла сы лі цэя бу дзе ажыц цяў ляц ца па вы ні-
ках двух пісь мо вых ус туп ных іс пы таў, якія прой дуць 14 і 21 мая. 
Рэ зер во вы дзень — 27 мая.

Уся го ў 2017/2018 на ву чаль ным го дзе ў лі цэі пла ну ец ца сфар-
мі ра ваць 12 кла саў па 22 ча ла ве кі: па два — ма тэ ма тыч ныя, 
фі зіч ныя, бія ла гіч ныя, фі ла ла гіч ныя, гіс то ры ка-гра ма да знаў чыя 
і па ад ным — хі міч ным і ін фар ма ты ка-ма тэ ма тыч ным.

Без ус туп ных іс пы таў у Лі цэй БДУ за ліч ва юц ца пе ра мож цы 
за ключ на га эта пу рэс пуб лі кан скай алім пі я ды (ула даль ні кі дып-
ло маў І, ІІ або ІІІ сту пе ні) па фі зі цы, ма тэ ма ты цы, ін фар ма ты цы, 
хі міі, бія ло гіі, гіс то рыі, гра ма да знаў стве, рус кай мо ве і лі та ра ту-
ры, бе ла рус кай мо ве і лі та ра ту ры і анг лій скай мо ве.

У па пя рэд ні год агуль ны кон курс у Лі цэй БДУ склаў 7 ча ла век 
на мес ца. Са мы вы со кі кон курс (11,8 ча ла ве ка на мес ца) утва-
рыў ся на рус кім фі ла ла гіч ным кі рун ку. А най боль шая коль касць 
за яў ад абі ту ры ен таў па сту пі ла на хі мі ка-бія ла гіч ны про філь — 
363. На ад но мес ца тут бы ло за рэ гіст ра ва на 9,4 прэ тэн дэн та.

Пра хад ны бал на фі ла ла гіч ны кі ру нак (рус кая—анг лій ская 
мо ва) склаў 123, на хі мі ка-ма тэ ма тыч ны і фі зіч ны — 132, хі мі ка-
бія ла гіч ны — 131, фі ла ла гіч ны (бе ла рус кая мо ва) — 125, пры-
клад ную ін фар ма ты ку — 130, ма тэ ма тыч ны — 119, гіс то ры ка-
гра ма да знаў чы — 114. Стаць лі цэ іс та мі па жа да лі 32 пе ра мож цы 
рэс пуб лі кан скіх прад мет ных алім пі яд.

Між ін шым, да кан ца кра са ві ка на сер ве ры дыс тан цый на га 
на ву чан ня для абі ту ры ен таў Лі цэя БДУ httр://www.lісеum.bsu.bу/
аbіturіеntu/rереtіtsіоnnіе-vstuріtеlnіе-іsріtаnіуа.html ар га ні за ва ны 
бяс плат ныя рэ пе ты цый ныя эк за ме ны.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу
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Кон курс на най леп шую ве лі код ную 
кам па зі цыю і пі сан ку, ін ды ві ду аль-
ныя май стар-кла сы па іх вы ра бе, 
прэ зен та цыя твор чых фо та ра бот, 
ма люн каў дзя цей і мо ла дзі, а так-
са ма дэ гус та цыя ку лі чоў — ве лі-
код ны ты дзень у Хра ме-пом ні ку ў 
го нар Усіх Свя тых на быў асаб лі вую 
свя точ насць.

Аб тым, што Хрыс тос Уваск рос, вы-
пад ко ва му спа да рож ні ку ця пер бу дуць 
на гад ваць і во сем упры го жа ных свя точ-
ны мі пі сан ка мі «ве лі код ных дрэў», вы са-
джа ных ка ля хра ма. Гэ тым са мым пад-
лет кі, а так са ма прад стаў ні кі ду ха вен-
ства і дэ пу тац ка га кор пу са да лу чы лі ся 
да кан са лі да цыі на ма ган няў па за ха ван ні 
са праўд ных хрыс ці ян скіх каш тоў нас цяў, 
па пу ля ры за цыі тра ды цый хрыс ці ян скай 
мі ла сэр нас ці і даб ра чын нас ці, ду хоў на-
ма раль най асве ты.

— У свае ма ла дыя га ды, ка лі мне да-
вя ло ся нес ці па слу шэн ства ў Іе ру са лі ме, 
мы так са ма са джа лі дрэ вы, — зга даў 
Міт ра па літ Мін скі і За слаў скі Па вел, 
Па тры яр шы Эк зарх усяе Бе ла ру сі. — 
Зда ец ца, ні чо га не звы чай на га, але гэ та 
мае над звы чай важ нае і па лі тыч нае, і 
пе да га гіч нае ўздзе ян не на ду шу кож на га 
ча ла ве ка, пры вяз вае, аб' яд ноў вае лю-
дзей. Сён ня, ка лі ўсё час цей па ды ма юц-
ца пы тан ні аб эка ло гіі, я заў сё ды ка жу: 
пры яз джай це ў Бе ла русь і па гля дзі це, як 
трэ ба лю біць Ра дзі му, сваю зям лю.

Епіс кап Мін ска-Ма гі лёў скай ар хі-
епар хіі Юрый КА СА БУЦ КІ лі чыць вель мі 
важ ным, ка лі су час ная мо ладзь да лу ча-
ец ца да агуль най спад чы ны. «Спад чы на, 
якую мы атры ма лі ад на шых прод каў, — 
гэ та той скарб, які нам трэ ба за ха ваць і 
пе ра ка заць ін шым па ка лен ням, — пе ра-
ка на ны епіс кап. — Ка лі на ша мо ладзь 
удзель ні чае ў та кіх ве лі код ных ме ра пры-
ем ствах, ці ка віц ца і сва і мі ру ка мі спра-

буе неш та зра біць, гэ та са праў ды доб рая 
спра ва».

Па сло вах чле на Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Анд рэя БЕ ЛЯ-
КО ВА, фес ты валь-вы стаў ка «Ве лі код-
ны ку ліч» пра во дзіц ца ўжо пя ты раз, 
але ўпер шы ню — на між кан фе сій ным 
уз роў ні. «Ты ся чы зер няў, якія мы ка-
лісь ці за клад ва лі ў зям лю, пра вод зя чы 
пер шы фес ты валь, сён ня ўжо пры нес лі 
плён, — ад зна чыў пер шы сак ра тар Бе-
ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га са ю за мо ла-
дзі. — Мност ва пад лет каў па ўсёй кра і не 
доб ра ўпа рад коў ва юць пом ні кі і хра мы, 
ад наў ля юць ду хоў ную спад чы ну. Сён ня 
мы аб' яд ноў ва ем ся, каб ства раць, раз ві-
ваць, бу да ваць на шу Бе ла русь».

Ад ным з клю ча вых ме ра пры ем стваў 
фес ты ва лю-вы стаў кі стаў між кан фе-
сій ны «Ад кры ты дыя лог». Прад стаў ні-
кі ду ха вен ства, а так са ма дэ пу тац ка га 
кор пу са ў фар ма це ча я ван ня ад ка за лі 
на пы тан ні, якія хва лю юць су час ную мо-
ладзь.

— На ша кра і на ні ко лі не бы ла мо на-
кан фе сій най, — пад крэс ліў стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні-
коў На цы я наль на га схо ду па аду ка цыі, 
куль ту ры і на ву цы Ігар МАР ЗА ЛЮК, 
ад зна чыў шы, што мы пры сут ні ча ем пры 
ад ра джэн ні над звы чай даў няй бе ла рус-
кай тра ды цыі, ка лі ў XVІ ста год дзі за ад-
ным ста лом на Вя лік дзень по бач ся дзе лі 
пра ва слаў ныя, ка та лі кі і на ват пра тэ-
стан ты. — Пе рад вы клі ка мі бяз бож на га 
гла баль на га све ту за ха ван не тра ды цый, 
фун да мен таль ных па няц цяў даб ра і зла, 
ра зу мен не ма раль на га вы ба ру, та го, што 
ў ча ла ве ка акра мя пра воў ёсць яшчэ і 
аба вяз кі, і тое, што без лю бо ві і мі ла сэр-
нас ці ня ма ча ла ве ка, — вось пра што мы 
па він ны па мя таць заў сё ды.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. kanyuta@zvіazda.by
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ДЫЯ ЛО ГІ ДА БРЫ НІ 
І МІ ЛА СЭР НАС ЦІ

Пер шы ма ла дзёж ны між кан фе сій ны фес ты валь-вы стаў ка 
«Ве лі код ны ку ліч» са браў ва лан цё раў БРСМ 

«Доб рае Сэр ца» з усіх рэ гі ё наў кра і ны

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

ПА ДА РУН КІ 
ДЛЯ МА ЛА МА ЁМ НЫХ

Вя лі кі гу ма ні тар ны груз атры ма ла 
ў гэ тыя велікодныя дні ма гі лёў ская 
хрыс ці ян ская даб ра чын ная ар га ні за-
цыя «Та бея». Па сыл ку агуль най ва гой 
сто тон пры сла ла ёй ка та ліц кая ар га-
ні за цыя «Дзе ці ў бя дзе» з ня мец ка га 
го ра да Фрэ дэ на. У спі се — ме ды цын-
скія лож кі, ін ва лід ныя ка ляс кі, бы та вая 
тэх ні ка, ве ла сі пе ды, ін шы спар тыў ны 
ін вен тар, а так са ма дзі ця чая мэб ля, 
адзен не, абу так, цац кі.

— У гэ тай доў га тэр мі но вай ак цыі 
ўдзель ні ча ла ўсё на сель ніц тва Фрэ-
дэ на, — пад крэс ліў кі раў нік дэ ле га цыі 
Гу берт Ліх цэн берг.

Сяб роў ства па між ар га ні за цы я мі 
па ча ло ся 30 га доў та му, ка лі жы ха ры 
ня мец ка га го ра да ўпер шы ню пры ня лі 
на азда раў лен не бе ла рус кіх дзя цей. 
Ме на ві та та ды і прый шла ідэя з пе ра-
да чай гу ма ні тар най да па мо гі. Чар го-
вы груз па сту піць у ра ён ныя цэнт ры 
са цабс лу гоў ван ня на сель ніц тва, та ва-
рыст вы ін ва лі даў, баль ні цы і не па срэд-
на лю дзям, якія жы вуць у ня ста чы.

— Гэта су пра цоў ніц тва мож на лі-
чыць са праўд най «на род най дып ла-
ма ты яй», — ад зна чыў кі раў нік ма гі-
лёў ска га ад дзя лен ня між на род най 
ар га ні за цыі «Та бея» Па вел Бро даў. — 
Яно грун ту ец ца на та кіх па няц цях, як 
да бры ня і спа гад лі васць.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zіgulya@zvіazda.by

МАРШ РУТ КА ЗА ГА РЭ ЛА СЯ 
ПАД ЧАС РУ ХУ

Зда рэн не ме ла мес ца а па ло ве 
дзя вя тай ра ні цы ў ста лі цы па ву-
лі цы Сур га на ва.

Пад час ру ху аў та ма бі ля «Мер се-
дэс-Спрын тар» 2009 го да вы пус ку 

ў ма тор ным ад се ку ад бы ло ся за га-
ран не. У гэ ты мо мант у са ло не зна-
хо дзі ла ся 15 па са жы раў, ні хто з якіх 
не па цяр пеў. Як па ве да мі лі ў Мін скім 
га рад скім упраў лен ні МНС, пры чы на 
па жа ру ўста наў лі ва ец ца. Ня гле дзя чы 
на на ма ган ні кі роў цаў, якія спы ні лі ся 
по бач з марш рут кай і вы ка рыс тоў ва лі 
свае аў та ма біль ныя вог не ту шы це лі, 
лік ві да ваць га рэн не ў іх не атры ма-
ла ся. Ад нак яны змаг лі збіць по лы мя і 
не да пус ціць да лей ша га рас паў сюдж-
ван ня аг ня па са ло не аў та ма бі ля да 
пры ез ду ра та валь ні каў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

КІ ЛА МЕТ РО ВЫ АСТЭ РО ІД 
ПРА ЛЯ ЦІЦЬ ПО БАЧ

Да Зям лі ру ха ец ца гі ганц кі астэ ро ід 
2014 JО25, а ноч чу з се ра ды на чац-
вер ён на блі зіц ца да на шай пла не ты 
на мак сі маль на бліз кую ад лег ласць за 
апош нія 400 га доў. Аб гэ тым па ве дам-
ля юць ін фар ма генц твы са спа сыл кай 
на ан лайн-аб сер ва то рыю Slооh.

Гэ та ня бес нае це ла бы ло ад кры та 
ў 2014 го дзе з да па мо гай аў та ма ты-
за ва на га тэ ле ско па ў ЗША. Па роз ных 
ацэн ках, яго дыя метр мо жа скла даць 
ад 640 мет раў да 1,5 кі ла мет ра. На ву-
коў цы па ве дам ля юць, што кас міч ны 
аб' ект пра ля ціць на ад лег лас ці ў 1,77 
міль ё на кі ла мет раў ад Зям лі, а хут-
касць па лё ту астэ ро і да скла дае ка ля 
33 м/с.

Спе цы я ліс ты так са ма пад крэс лі ва-
юць, што па верх ня 2014 JО25 у два 
ра зы мац ней ад люст роў вае со неч нае 
свят ло, чым па верх ня Ме ся ца. Та му за 
па лё там кас міч на га це ла мож на бу дзе 
на зі раць з Зям лі ў ама тар скія тэ ле ско-
пы ці на ват прос тым во кам.

Ра зам з тым аст ра но мы за пэў ні ва-
юць, што Зям лі ні чо га не па гра жае, 
бо тра ек то рыя па лё ту гэ та га астэ ро-
і да не пе ра ся ка ец ца з яе ар бі тай. На 
іх дум ку, ён на ўрад ці ка лі-не будзь 
су тык нец ца з Зям лёй. Але аб са лют-
най упэў не нас ці ў гэ тым, вя до ма, 
ня ма — у кос ма се ўся кае бы вае. Гэ-
ты астэ ро ід, на прык лад, рэ гу ляр на 
зблі жа ец ца з Ве не рай і Мер ку ры ем. 
Хто ве дае, як паў плы вае пры цяг нен-
не гэ тых пла нет на тра ек то рыю яго 
па лё ту. Пад лі ча на, што ў 2091 го дзе 
астэ ро ід 2014 JО25 зноў апы нец ца 
вель мі бліз ка ад на шай пла не ты. Але 
на коль кі бліз ка, па куль мож на толь кі 
га даць. Па ча ка ем...

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

НА ЧУ ЖЫМ АЎ ТО 
І БЕЗ ПРА ВОЎ ЗБІ ЛА ДЗІ ЦЯ

Пра што толь кі ду ма юць лю дзі, ка лі 
здзяйс ня юць па доб ныя ўчын кі? 21-га-
до вая каб рын чан ка, якая ні ко лі не ме ла 
пра воў на кі ра ван не аў та ма бі лем, се ла 
за руль ма шы ны, якая на ле жыць гра ма-
дзян цы Ра сіі, і па еха ла ка таць гас цей па 
Коб ры не. Спра ва бы ла ўве ча ры. Го ра-
ва дзі цель не спра ві ла ся з кі ра ван нем, 
вы еха ла на су стрэч ную па ла су, а по тым 
і на тра ту ар, дзе, на бя ду, зна хо дзі ла-
ся 15-га до вая дзяў чын ка. Яна была 
лі та раль на пры ціс ну тай да бе тон най 
кан струк цыі клум бы. Як па ве да мі лі ў 
прэс-служ бе Брэсц кай аб лас ной ДАІ, 
пацярпелая да стаў ле на ў рэ ані ма цыю 
ра ён най баль ні цы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
yackevіch@zvіazda.by


