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Зу сiм хут ка не трэ ба бу дзе 

ста яць у чар зе па жэ тон або 

шу каць у су мцы пра яз ны. Са-

мы буй ны ай чын ны банк знай-

шоў спо саб сэ ка но мiць час па-

са жы раў пры апла це па езд кi ў 

мет ро. Учо ра банк прэ зен та-

ваў iна ва цый ны пра ект «Гля дзi 

i пра ходзь». Сэр вiс да зво лiць 

ажыц ця вiць аў тэн ты фi ка цыю 

па са жы раў i апла ту пра ез ду ў 

рэ жы ме рэ аль на га ча су.

«Што дня Мiн скiм мет ра па лi тэ-

нам ка рыс та юц ца ты ся чы па са жы-

раў, вы ка рыс тоў ва ю чы пры апла це 

жэ тон чы кi, тэ ле фо ны, пла цеж ныя 

карт кi. Для та го каб зра бiць пра цэс 

больш зруч ным, мы рас пра ца ва-

лi но вы пра дукт для апла ты, якi, 

спа дзя ём ся, ацэ няць мiн ча не i гос цi 

ста лi цы. Гэ та маг чы масць прый сцi, 

па гля дзець на бiя мет рыч ны ска нер 

i здзейс нiць апла ту пра ез ду», — ад-

зна чыў на прэ зен та цыi пра ек та вы-

ка наў чы ды рэк тар Бе ла рус бан ка 

Дзмiт рый ГРЫ ШЧАН КАЎ.

Спе цы яль ныя бiя мет рыч ныя 

тэр мi на лы пла ну ец ца ўста на вiць 

на кож най стан цыi мет ро. Каб зра-

бiць апла ту, па са жы ру трэ ба бу дзе 

спам па ваць пра гра му «М-бан кiнг» 

Бе ла рус бан ка, вы браць уклад ку 

«Гля дзi i пра ходзь» i пе рад па езд кай 

сфа та гра фа ваць свой твар. Лiч ба вы 

воб раз за ха ва ец ца на сер ве ры без 

са мой фа та гра фii, i пры пе ра хо дзе 

праз тэр мi нал бiя мет рыч ная сiс тэ-

ма счы тае яго ры сы, а з пла цеж най 

карт кi, пры вя за най да М-бан кiн гу, 

спi шуц ца гра шо выя срод кi за пра-

езд. Прай сцi праз тур нi кет з да па мо-

гай но вай тэх на ло гii мож на бу дзе не 

больш чым за дзве се кун ды.

Ця пер пра гра ма тэс цi ру ец ца су-

пра цоў нi ка мi бан ка i мет ра па лi тэ на. 

Бiя мет рыч ны тэр мi нал для гэ та га 

быў уста ля ва ны на стан цыi мет ро 

«Пло шча Ле нi на».

Пла ну ец ца, што мiн ча не змо-

гуць ска рыс тац ца но вым сэр вi сам 

на дзвюх стан цы ях: «Пло шча Ле-

нi на» i ад ной са стан цый трэ цяй лi-

нii мет ро. Пас ля гэ та га на пра ця гу 

паў го да бу дуць гля дзець ню ан сы, 

вод гу кi ка рыс таль нi каў. Ства раль-

нi кi раз лiч ва юць, што пры ўда лым 

тэс цi ра ван нi сiс тэ ма змо жа з'я вiц-

ца на ўсiх стан цы ях, рас тлу ма чыў 

на чаль нiк упраў лен ня лiч ба вай 

транс фар ма цыi Бе ла рус бан ка 

Вiк тар БЯЗ РУ КАЎ. Па вод ле яго 

слоў, тэр мi нал мо жа ска нi ра ваць 

твар пры дрэн най асвет ле нас цi, па-

ва ро це га ла вы i на ват ка лi ча ла век 

у ме ды цын скай мас цы.

Сяр гей КУР КАЧ.

Тэх на ло гiя бу ду чы нiТэх на ло гiя бу ду чы нi

РАС ПЛА ЦIЦ ЦА «НЕ МIР ГА Ю ЧЫ» 
МОЖ НА БУ ДЗЕ Ў ПАД ЗЕМ ЦЫ

БЕ ЛА РУС БАНК СТВА РЫЎ СЭР ВIС АПЛА ТЫ ПРА ЕЗ ДУ 
Ў МЕТ РО З ДА ПА МО ГАЙ ТВА РУ

На га да ем, што ўпер шы ню абi ту-

ры ен таў, якiя зда юць ЦТ па рус кай 

мо ве i ма тэ ма ты цы (гэ та са мыя 

ма са выя дыс цып лi ны), па пры чы-

не на пру жа най эпi дэ мiч най аб ста-

ноў кi па дзя лi лi на два па то кi — каб 

раз мяс цiць iх у аў ды то ры ях з за ха-

ван нем бяс печ най дыс тан цыi. Та-

му яны пра хо дзяць тэс цi ра ван не з 

роз нi цай у адзiн дзень. На дум ку 

асоб ных удзель нi каў ЦТ, абi ту ры-

ен ты, якiя пi са лi тэс ты па рус кай 

мо ве ў дру гi дзень, апы ну лi ся ў 

больш вый грыш ным ста но вi шчы, 

та му што сут насць пра па на ва ных 

iм за дан няў бы ла iдэн тыч ная тым 

за дан ням, якiя абi ту ры ен ты зда ва-

лi ў пер шы дзень. Пас ля за кан чэн-

ня ЦТ «пер ша пра ход цы» па дзя лi-

лi ся з сяб ра мi iх змес там, i тым, 

хто пай шоў зда ваць на дру гi дзень, 

бы ло пра сцей са ры ен та вац ца, на-

стро iц ца i пад рых та вац ца да тэс та. 

У iх за ста ваў ся для гэ та га час.

На тал ля Вай ця хо вiч ка тэ га рыч-

на не згод ная з та кой па ста ноў кай 

пы тан ня.

— Рэс пуб лi кан скi iн сты тут 

кант ро лю ве даў пла на мер на рых-

туе абi ту ры ен таў да ЦТ, — ка жа 

яна. — I ка лi вы па гля дзi це на 

змест рэ пе ты цый на га тэс цi ра ван-

ня, то ўба чы це, што i там па зi цыi, 

за яў ле ныя ва ўмо вах за дан ня, ад-

па вя да юць змес ту пра грам ус туп-

ных iс пы таў. Пры вя ду толь кi адзiн 

прык лад. Ад но з за дан няў гу чыць 

так: «Ука жы це, у якiх сло вах час-

цi ца «не» пi шац ца асоб на». I гэ-

тую ж фар му лёў ку вы ўба чы це не 

толь кi пад час ЦТ па рус кай мо ве 

i ў пер шы, i ў дру гi дзень, але i ў 

рэ пе ты цый ным i дыс тан цый ным 

тэс цi ра ван нi. Але ва ры ян ты, з якiх 

абi ту ры ен ты вы бi ра юць пра вiль ны, 

пра па ну юц ца аб са лют на роз ныя. 
Для ра шэн ня та ко га, зда ва ла ся б, 
прос та га за дан ня, як на пi сан не 

час цi цы «не» ў сло вах, абi ту ры ен ту 

трэ ба ве даць дзе вяць па зi цый (на-

пi сан не «не» з дзея сло ва мi, лi чэб-

нi ка мi, пры слоў я мi, пры мет нi ка мi 

i гэ так да лей. — Аўт.), пры гэ тым 

ён па вi нен умець ад роз нi ваць час-

цi ны мо вы. Гэ та ўсё комп лекс ныя 

за дан нi, якiя да зва ля юць нам аца-

нiць не толь кi цал кам вы ка на ныя 

за дан нi, але i за дан нi, якiя бы лi 

вы ка на ныя част ко ва. Та му я ха чу 

за спа ко iць абi ту ры ен таў: так, умо-

вы за дан няў бы лi ад ноль ка выя, 

але пра па на ва ныя ва ры ян ты для 

вы ба ру ад роз нi ва лi ся, та му мы 

мо жам ка заць, што бы лi ство-

ра ны аб са лют на роў ныя ўмо вы 

для абi ту ры ен таў, якiя зда ва лi 

тэс ты i ў пер шы, i ў дру гi дзень. 

Паў то раў у нас не бы ло. Тэс ты па 

ма тэ ма ты цы ў пер шы i дру гi дзень 

так са ма бу дуць ад па вя даць спе-

цы фi ка цыi i пра гра мам ус туп ных 

iс пы таў, та му ўсе ўдзель нi кi ЦТ 

зноў ака жуц ца ў роў ных умо вах. 

Ха чу за ўва жыць, што, аб мяр коў-

ва ю чы тэс ты ў iн тэр нэ це, ма ла дыя 

лю дзi прос та мар ну юць каш тоў ны 

час, якi яны маг лi б на кi ра ваць на 

сваю пад рых тоў ку.

Кан суль тант упраў лен ня вы-

шэй шай аду ка цыi га лоў на га 

ўпраў лен ня пра фе сiй най аду ка-

цыi Мi нiс тэр ства аду ка цыi Рэ ма 

ГЯР ЛОЎ СКАЯ па ве да мi ла, што 

больш за пяць пра цэн таў за рэ гiст-

ра ва ных на ЦТ абi ту ры ен таў не з'я-

вi лi ся на пер шыя тры вы пра ба ван нi. 

Ча ты ры ча ла ве кi бы лi вы да ле ныя 

за вы ка ры стан не ма бiль ных тэ ле-

фо наў, шэсць абi ту ры ен таў змо гуць 

прай сцi ЦТ у рэ зер во выя днi ў су вя зi 

з тым, што пра пус цi лi вы пра ба ван нi 

па ме ды цын скiх па ка зан нях.

На тал ля Вай ця хо вiч звяр ну ла 

ўва гу абi ту ры ен таў на на ступ ную 

ака лiч насць: ка лi ў пра цэ се зда чы 

ЦТ яны ад чу юць ся бе дрэн на, то 

па вiн ны не ад клад на па ве да мiць 

пра гэ та ар га нi за цый най ка мi сii 

ў эк за ме на цый най аў ды то рыi. Iм 

ака жуць ме ды цын скую да па мо гу 

i па ме ды цын скiх па ка зан нях яны 

бу дуць мець пра ва пра хо джан ня 

ЦТ у рэ зер во вы дзень Але сё ле-

та ўжо бы лi зва ро ты ад абi ту ры-

ен таў праз тры-ча ты ры га дзi ны 

пас ля за вяр шэн ня эк за ме ну. Тыя 

скар дзi лi ся, што ад чу ва лi ся бе ня-

доб ра, ра зам з тым яны вы ка на лi 

тэст у поў ным аб' ёме, зда лi свае 

ма тэ ры я лы i атры ма лi ў про пус ку 

па зна ку «Тэс цi ра ван не прай шоў». 

Та му ка заць пра iх до пуск да пе-

ра зда чы тэс та ў рэ зер во вы дзень 

да стат ко ва праб ле ма тыч на.

Рэ ма Гяр лоў ская па ве да мi ла, 

што ўся го на ЦТ сё ле та за рэ гiст-

ра ва ла ся больш за 64 ты сяч ча ла-

век, а на пер шую сту пень вы шэй-

шай аду ка цыi пла ну ец ца пры няць 

больш за 55 ты сяч сту дэн таў, у 

тым лi ку на бюд жэт ныя мес цы — 

ка ля 27 ты сяч.

У па раў на ннi з па пя рэд нiм го-

дам бу дзе па вя лi ча ны на бор на 

ме ды цын скiя, асоб ныя пе да га гiч-

ныя спе цы яль нас цi i спе цы яль нас-

цi, звя за ныя з фi зiч най куль ту рай i 

спор там. Мэ та вы на бор па вя лi чыц-

ца на ме ды цын скiя спе цы яль нас цi 

i спе цы яль нас цi, звя за ныя з сель-

скай гас па дар кай. Згод на з ука зам 

Прэ зi дэн та, вы пуск нi кi про фiль ных 

аграр ных кла саў атры ма лi сё ле та 

пра ва па сту паць на сель ска гас па-

дар чыя спе цы яль нас цi без ус туп-

ных вы пра ба ван няў, але на ўмо вах 

мэ та вай пад рых тоў кi i пры на яў-

нас цi ў атэс та це ад знак па про-

фiль ных прад ме тах не нi жэй за 

7 ба лаў. Як пра вi ла, гэ та фi зi ка, 

ма тэ ма ты ка, бiя ло гiя i хi мiя.

Акра мя та го, ука зам Прэ зi дэн та 

пра ду гле джа на льгот нае па ступ лен-

не для асоб, якiя прай шлi тэр мi но вую 

ва ен ную служ бу (служ бу ў рэ зер ве) 

i ма юць рэ ка мен да цыi во iн скiх час-

цей. Га вор ка iдзе пра тых, хто за-

вяр шыў служ бу ў год пры ёму або ў 

па пя рэд нi год. Та кiя ма ла дыя лю дзi 

ма юць пра ва па-за кон кур сам па сту-

паць на за воч ную i вя чэр нюю фор мы 

на ву чан ня для атры ман ня вы шэй-

шай аду ка цыi. Але iм па трэб ныя 

вы нi кi ўступ ных вы пра ба ван няў або 

ЦТ. Пры на яў нас цi ад знак не нi жэй 

за 6 ба лаў i ся рэд няй спе цы яль най 

ме ды цын скай аду ка цыi яны ма юць 

так са ма пра ва па-за кон кур сам па-

сту паць на спе цы яль нас цi про фi лю 

«ахо ва зда роўя».

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я-

 наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз-

ва юць глы бо кае спа чу ван не мі ніст ру юс ты-

цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь Слі жэў ска му Але гу 

Ле а ні да ві чу ў су вя зі з на пат каў шым яго вя-

лі кім го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

СТА РЫЯ ПАШ ТОЎ КI ВЯР ТА ЮЦЬ 
ДА ПА ДЗЕЙ ВЯ ЛI КАЙ АЙ ЧЫН НАЙ

Но выя вы дан нi се рыi 
«У по шу ках стра ча на га»

1 лi пе ня ў На цы я наль най бiб лi я тэ цы Бе ла ру сi 

а 16-й га дзi не ад бу дзец ца прэ зен та цыя но вых 

кнiг вя до ма га ў кра i не фi ла кар тыс та Ула дзi-

мi ра Лi ха дзе да ва — «Бла ка да» i «75 га доў 

Пе ра мо гi ў Вя лi кай Ай чын най вай не».

Пра ект «У по шу ках стра ча на га», якiм ка лек цы я-

нер апя ку ец ца ўжо бо лей за пят нац цаць га доў, ця пер 

уклю чае звыш 20 фi ла кар тыч ных аль бо маў. Кнi гi, якiя 

бу дуць прэ зен та ва ны на пля цоў цы На цы я наль най бiб-

лi я тэ кi Бе ла ру сi, пры све ча ны тэ ме Вя лi кай Ай чын най 

вай ны. Рэ пра дук цыi ста рых паш то вак рас каз ва юць 

пра тыя цi iн шыя мяс цi ны Ле нiн гра да — сён няш ня га 

Санкт-Пе цяр бур га, пра блiз кiя ва ко лi цы го ра да на Ня-

ве. Пра тое, якi мi бы лi роз ныя ад ра сы ў пя рэ да дзень 

вай ны, а пас ля i ў га ды лi ха лец ця. Мно гiя iлюст ра цыi 

пры све ча ны пе ра пiс цы, лiс та ван ню жы ха роў бла кад-

на га го ра да, iх ро дзi чаў. Чы та еш сло вы, вы пi са ныя 

сэр ца мi лю дзей, — i ад кры ва еш для ся бе но вае аб-

лiч ча ге ра iч най i дра ма тыч най па мя цi.

Вы дан не «75 га доў Пе ра мо гi ў Вя лi кай Ай чын-

най вай не» — яшчэ i збор рэ пра дук цый ста рых 

пла ка таў, што на строй ва лi лю дзей на пе ра мо гу, 

пе ра адоль ван не стра ху, ства рэн не жы во га, свет-

ла га на строя.

Прэ зен та цыя фi ла кар тыч ных вы дан няў — толь кi 

адзiн з эле мен таў вы стаў кi «Вай на i мiр. Бе ла русь 

па мя тае. Вяр тан не», пра ек та, за сна валь нi кам яко га 

по руч з НББ з'яў ля ец ца Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi 

Рэс пуб лi кi Бе ла русь. Сiм ва лiч на, што ад крыц цё вы-

стаў кi ад бы ва ец ца на пя рэ дад нi Дня Не за леж нас цi 

Рэс пуб лi кi Бе ла русь. Усiм гас цям прэ зен та цыi кнiг, 

вы стаў кi ста рых паш то вак з ка лек цыi У. Лi ха дзе-

да ва бу дуць уру ча ны рэ прын ты паш то вак. А так са-

ма — ко пii ста рых да рэ ва лю цый ных га зет.

Алесь ПЯС ЧАН СКI.
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Кам па нii i ме цэ на ты вы зна чаць най леп шыя 

са цы яль ныя пра ек ты бе ла ру саў.

Гэ та ўжо пят нац ца ты се зон най буй ней ша га ў 
кра i не кон кур су са цы яль ных пра ек таў, ар га нi за ва-
на га фон дам «Да бро» з мэ тай ад рас най пад трым кi 
бiз не сам ка рыс ных для гра мад скас цi iнi цы я тыў. За 
сем га доў iс на ван ня кон кур су ў iм паў дзель нi ча ла 
звыш 3500 унi каль ных iдэй, скi ра ва ных на па ляп-
шэн не жыц ця гра мад ства ў роз ных сфе рах. Ся род 
больш чым 300 ужо здзейс не ных пра ек таў — ар га-
нi за цыя по шу ка ва-вы ра та валь на га атра да «Анёл», 
ад крыц цё стрыт-фуд-ву лi цы ў Ма ла дзеч не, фес ты-
валь Мiнск ага пла не та рыя, рэ абi лi та цыя па цы ен -
таў пас ля траў маў i iн суль таў з вы ка ры стан нем тэх-
на ло гiй вiр ту аль най рэ аль нас цi i iн шыя.

Сё ле та з 476 ка ман даў-кан кур сан таў да фi на лу 
дай шлi 17. У лi ку най больш цi ка вых пра па ноў — ства-
рэн не ў Ма гi лё ве дзi ця чай шко лы па пра гра ма ван нi 
дро наў, «са ба ка ка фэ» ў Пiн ску для та го, каб звес цi 
бес пры туль ных жы вёл з iх па тэн цый ны мi гас па да ра-
мi, ма бiль ны пункт хар ча ван ня i тэр мi но вай да па мо гi 
для бяз до мных, пра гра ма па рас шыф роў цы лiч баў 
ме ды цын скiх ана лi заў. Хто з iх ста не пе ра мож цам 
Social Weekend i ўла даль нi кам га лоў на га пры зу ў 
па ме ры больш чым 100 ты сяч руб лёў, ста не вя до ма 
ўве ча ры 2 лi пе ня. Пра мую транс ля цыю ме ра пры ем-
ства бу дзе вес цi лiч ба вая плат фор ма VOKA (па ча так 
эфi ру — а 18-й га дзi не, пра гляд бяс плат ны для ўсiх 
ах вот ных, а пас ля транс ля цыi за пiс бу дзе да сяж ны 
на сай це voka.tv у рэ жы ме ар хi ва).

Вiк то рыя ЗА ХА РА ВА.

Пры ём ная кам па нiя — 2020Пры ём ная кам па нiя — 2020

УМОВЫ ЗАДАННЯЎ АДНОЛЬКАВЫЯ, 
ВАРЫЯНТЫ ДЛЯ ВЫБАРУ АДРОЗНІВАЮЦЦА

ДА ВЕД КА

Спе цы фi ка цыя — гэ та свое асаб лi вы ал га рытм па бу до вы тэс та: яна 

вы зна чае яго струк ту ру, коль касць за дан няў па кож най тэ ме i ўзро-

вень iх скла да нас цi. Рас пра цоў ва ец ца на пад ста ве Пра грам ус туп ных 

iс пы таў у ВНУ i ССНУ на бя гу чы год. На сай це Рэс пуб лi кан ска га 

iн сты ту та кант ро лю ве даў мож на знай сцi спе цы фi ка цыю тэс таў, 

якiя да вя дзец ца зда ваць абi ту ры ен там 2020 го да.

«Усе тэс ты, якiя пра па ну юц ца пад час ЦТ, рэ пе ты цый на га воч на га 

цi дыс тан цый на га тэс цi ра ван ня, ад па вя да юць пра гра мам ус туп-

ных iс пы таў, спе цы фi ка цыi, а так са ма змес ту пад руч нi каў i ву-

чэб ных да па мож нi каў. Та му струк ту ра тэс таў i ў пер шы, i ў дру гi 

дзень зда чы ЦТ па рус кай мо ве за ста ва ла ся ня змен ная, ва ўсiх 

па зi цы ях тэ мы паў та ра лi ся», — пра гэ та па ве да мi ла жур на лiс там 

на мес нiк ды рэк та ра па асноў най дзей нас цi Рэс пуб лi кан ска га 

iн сты ту та кант ро лю ве даў На тал ля ВАЙ ЦЯ ХО ВIЧ.
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