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Ген сек ААН іні цы я ваў 
«но вы гла баль ны да га вор»

Ан то ніу Гу тэ рыш пра-

па на ваў маш таб ную іні-

цы я ты ву па ба раць бе з 

ня роў на сцю, мэ тай якой 

бу дзе ства рэн не больш 

спра вяд лі ва га све та-

ўлад ка ван ня на пла не це. 

«Но вы гла баль ны да га-

вор» ён прад ста віў, вы сту па ю чы з лек цы яй, пры све ча най 

па мя ці Нэль са на Ман дэ лы. «Пан дэ мія ка ра на ві ру са вы яві-

ла сум ны раз рыў па між улас ны мі ін та рэ са мі і ін та рэ са мі 

гра мад ства, а так са ма вя ліз ныя пра бе лы ў струк ту рах 

кі ра ван ня і этыч ных рам ках», — за явіў ге не раль ны сак-

ра тар. — Ка ра на ві рус па раў ноў ва юць з рэнт ге наў скім 

пра ме нем, які вы яў ляе рас ко лі ны ў да лі кат ным шкі ле це 

гра мад стваў, якія мы па бу да ва лі. Ён вы свеч вае паў сюд-

ныя па мыл кі і хлус ню. Хлус ню пра тое, што сва бод ныя 

рын кі мо гуць за бяс пе чыць ахо ву зда роўя для ўсіх, вы-

дум ку аб тым, што не аплат ная ра бо та па до гля ду — гэ та 

не ра бо та, ілю зію та го, што мы жы вём у пост ра сісц кім 

све це, міф пра тое, што ўсе мы ў ад ной лод цы. На са май 

спра ве, хоць усе мы апы ну лі ся ў ад ным мо ры, ві да воч на, 

што ад ны ба роз няць яго на су пер ях тах, у той час як дру гія 

чап ля юц ца за аб лом кі», — пад крэс ліў Гу тэ рыш.

ААЭ пер шыя ў араб скім све це 
ад пра ві лі зонд да Мар са

Аў та ма тыч ны спа да рож нік Чыр во най пла не ты ва гой 

1,3 то ны быў за пу шча ны аме ры кан скай ра ке тай H-2A з 

япон ска га кас ма дро ма Та не га сі ма. Ён пры зна ча ны для 

да сле да ван ня мар сі ян скай ат мас фе ры і клі ма ту. Зонд пад 

наз вай «Hopэ» ( «На дзея») па ві нен пе ра адо лець шлях у 

500 міль ё наў кі ла мет раў і да сяг нуць Чыр во най пла не ты 

ў лю тым 2021-га, ка лі бу дзе ад зна чац ца 50-год дзе ства-

рэн ня Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра таў. ААЭ ва ло да юць 

аб ме жа ва ным во пы там ства рэн ня кас міч ных ка раб лёў, 

але ра шу ча ўзя лі ся за спра ву, якая па куль атрым лі ва ла ся 

толь кі ў ЗША, Ра сіі, Еў ра са ю за і Ін дыі. Ін жы не ры з ААЭ, 

пад рых та ва ныя аме ры кан скі мі экс пер та мі, рас пра ца ва лі 

і па бу да ва лі над звы чай скла да ны зонд за шэсць га доў. 

На ву коў цы спа дзя юц ца, што ён да па мо жа лепш зра зу-

мець, як і ча му Марс па зба віў ся боль шай част кі сва ёй 

ат мас фе ры і ва ды. Да кан ца лі пе ня на Чыр во ную пла не ту 

па він ны ад пра віц ца яшчэ два кас міч ныя апа ра ты — аме-

ры кан скі і кі тай скі. Абод ва ня суць на бор це мар са хо ды.

Лі за ве та ІІ па свя ці ла ў ры ца ры ста га до ва га 
ве тэ ра на Дру гой су свет най вай ны

Ка ра ле ва Вя лі ка бры та ніі ад зна чы ла та кім чы нам 

То ма са Му ра, які са браў больш за 32 міль ё ны фун таў 

стэр лін гаў для ба раць бы з ка ра на ві ру сам. Як па ве да мі ла 

BBC News, цы ры мо нія прай шла на тэ ры то рыі Він дзор-

ска га па ла ца. Гэ та бы ло пер шае афі цый нае ме ра пры ем-

ства з удзе лам ка ра ле вы з ча су ўвя дзен ня аб ме жа ван няў 

з-за пан дэ міі. Ве тэ ран за явіў, што гэ та са мы ад мет ны 

дзень у яго жыц ці і для яго вя лі кі го нар пры няць та кую 

вы со кую ўзна га ро ду ад са мой ка ра ле вы. Як пе рад ае 

Daіly Maіl, пе рад па чат кам цы ры мо ніі Мур, які хо дзіць з 

апо рай, па жар та ваў, што ка лі б ён стаў на ка ле на пе рад 

ка ра ле вай, як та го па тра бу юць тра ды цыі, то ўжо не змог 

бы вы пра стац ца. Па свя ціць Му ра ў ры ца ры пра па на ваў 

прэм' ер-мі ністр Вя лі ка бры та ніі Бо рыс Джон сан, які за явіў, 

што ве тэ ран па ка заў кра і не «свят ло ма я ка ў ча сы ту ма ну 

ка ра на ві ру са».

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

На бюд жэт ную фор му на ву чан ня ва 

ўста но вы ся рэд няй спе цы яль най 

аду ка цыі пла ну ец ца пры няць 25,5 ты-

ся чы ча ла век і ка ля 14,5 ты ся чы — на 

плат ную фор му на ву чан ня.

Тра ды цый на на ўзроў ні ся рэд няй спе-

цы яль най аду ка цыі з'я ві лі ся но выя спе-

цы яль нас ці, звя за ныя з экс плу а та цы яй 

іна ва цый на га аб ста ля ван ня, бу ду чай 

кар' е рай у сфе ры вы со ка тэх на ла гіч ных 

вы твор час цяў, якія мо гуць за ці ка віць абі-

ту ры ен таў, — на прык лад, «экс плу а та цыя 

ме хат рон ных сіс тэм пра мыс ло ва га аб ста-

ля ван ня», «ар га ні за цыя тэх ніч на га сэр ві-

су транс парт ных срод каў», «вы твор часць 

бія тэх на ла гіч най пра дук цыі», «ар га ні за-

цыя гас ці ніч ных па слуг». Іх рас пра цоў ва лі 

ў цес най уза е ма су вя зі з ра бо та даў ца мі, 

та му пры на ву чан ні спе цы я ліс таў бу дзе за-

дзей ні ча на най ноў шае аб ста ля ван не, якое 

ма юць вя ду чыя прад пры ем ствы.

Тра ды цый на ў абі ту ры ен таў, якія жа-

да юць атры маць ся рэд нюю спе цы яль ную 

аду ка цыю, ка рыс та юц ца по пы там спе цыя-

ль нас ці, звя за ныя з ме ды цы най, ды зай-

нам, цы руль ніц кім май стэр ствам і дэ ка-

ра тыў най кас ме ты кай, да школь най аду ка-

цы яй. У тых, хто па сту пае на да школь ную 

аду ка цыю на ба зе дзя вя тых кла саў, як 

пра ві ла, да стат ко ва вы со кія ба лы. Вель-

мі вы со кія пра хад ныя ба лы рэ гіст ру юц ца 

што год у Мін скім ра дыё тэх ніч ным ка ле-

джы і Юры дыч ным лі цэі БДУ.

Пры ём да ку мен таў рас па чы на ец ца 

20 лі пе ня і бу дзе вес ці ся да 31 лі пе ня 

(на ба зе дзе вя ці кла саў) і з 20 лі пе ня да 

12 жніў ня (на ба зе адзі нац ца ці кла саў). 

Унут ра ныя ўступ ныя эк за ме ны прой дуць 

з 1 да 5 жніў ня для тых абі ту ры ен таў, якія 

па сту па юць на ба зе 9 кла саў, з 13 да 15 

жніў ня — на ба зе 11 кла саў. Да 7 жніў ня 

ад бу дзец ца за лі чэн не на ба зе 9 кла саў, да 

17 жніў ня — на ба зе 11. Пас ля бу дзе пра-

цяг вац ца пры ём на плат ную фор му — да 

14 і 18 жніў ня ад па вед на. За лі чэн не бу дзе 

доў жыц ца да 16 жніў ня на ба зе 9 кла саў і 

да 19 жніў ня — на ба зе 11 кла саў.

Трэ ба мець на ўва зе, што па ста но-

вай Мі ніс тэр ства аду ка цыі ўста ноў ле ны 

пе ра лік най больш за па тра ба ва ных эка-

но мі кай спе цы яль нас цяў, пры па ступ-

лен ні на якія ў ССНУ і ВНУ асоб ныя 

ка тэ го рыі абі ту ры ен таў за ліч ва юц ца 

без эк за ме наў.

Пе ра лік для ўста ноў ся рэд няй спе цыя-

ль най аду ка цыі ўклю чае 25 спе цы яль нас-

цяў: у іх лі ку «тэх на ло гія ма шы на бу да-

ван ня (па кі рун ках)», «гор ныя ма шы ны і 

аб ста ля ван не (па кі рун ках)», «ме лі я ра цыя 

і вод ная гас па дар ка», «аг ра но мія» і ін шыя. 

Без ус туп ных вы пра ба ван няў на іх змо гуць 

па сту піць абі ту ры ен ты, якія ма юць рэ ка-

мен да цыі во ін скіх час цей, прай шлі тэр мі-

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

у год пры ёму або ў 2019 го дзе. Пры гэ тым 

у па ста но ве ага вор ва ец ца, што ў да ку мен-

це аб аду ка цыі ў абі ту ры ен таў ад зна кі па 

прад ме тах ус туп ных вы пра ба ван няў па він-

ны быць не ні жэй шыя за шэсць ба лаў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ін клю зіў ны ту рызм 
на Ва ло жын шчы не

Экас цеж ка 
ў фор ме зна ка бяс кон цас ці, 

аг ра ся дзі бы, так тыль ныя кар ты
Гэ тыя і ін шыя па слу гі для лю дзей з аб-

ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі пра па ну юць 

у фі лі яле «Ту рыс тыч ны ін фар ма цый-

ны і рэ крэ а цый ны цэнтр», які 17 лі пе ня 

ўра чыс та ад кры лі ў Ва ло жы не. Ця пер 

ін ва лі ды мо гуць два-тры дні ад па чыць 

у без бар' ер ным ася род дзі ра зам са сва-

і мі су пра ва джа ю чы мі.

Уста но ва на Мін шчы не ство ра на ў ме жах 

пра ек та «Ва ло жын без бар' е раў: ума ца ван не 

маг чы мас цяў ака зан ня са цы яль ных і рэ крэ а-

цый ных па слуг для лю дзей з ін ва лід нас цю». 

І гэ та яшчэ адзін важ ны крок на шля ху бу-

даў ніц тва да ступ на га ася род ку для ін ва лі-

даў, што, у сваю чар гу, з'яў ля ец ца ад ным 

са склад ні каў за ко на «Аб пра вах ін ва лі даў 

і іх са цы яль най ін тэ гра цыі». Да ку мент яшчэ 

не пры ня ты, а яго кі рун кі ўжо рэа лі зу юц ца, 

за ўва жы ла пад час ад крыц ця фі лі яла Іры на 

КАС ЦЕ ВІЧ, мі ністр пра цы і са цы яль най 

аба ро ны:

— Толь кі 69 % са цы яль най сфе ры ма юць 

эле мен ты да ступ на га ася род дзя. Ад нак мы 

ка жам не пра эле мен ты, а пра стап ра цэнт ную 

да ступ насць. План ка до сыць вы со кая, ад нак 

агуль ны мі на ма ган ня мі, пэў на, спра вім ся.

Ін клю зіў ная ту рыс тыч ная эка ла гіч ная 

сцеж ка — уні каль ны аб' ект, зме шча ны ў На-

лі боц кай пу шчы і вы кла дзе ны спе цы яль ным 

па крыц цём для зруч на га на вед ван ня людзь мі 

на ка ляс ках. Уз доўж марш ру ту ў вы гля дзе 

зна ка бяс кон цас ці пра цяг лас цю 1,2 кі ла мет ра 

зме шча ны тры аль тан кі, сем ла вак, тры спе-

цы яль ныя бія ту а ле ты. Тут жа ёсць дзе вяць ін-

фар ма цый ных шчы тоў з так тыль ны мі кар та-

мі, а ўсе звест кі дуб лю юц ца шрыф там Брай ля 

для не ві ду шчых і сла ба ві ду шчых. Па слу гі пя ці 

аг ра ся дзіб так са ма адап та ва ны пад па трэ бы 

лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі.

Праз рэ крэ а цый ны цэнтр бу дзе рас паў-

сюдж вац ца ін фар ма цыя пра аб' ек ты без-

бар'ер  на га ася род ку, ту рыс тыч ныя пра дук ты 

і па слу гі, якія іс ну юць у Ва ло жын скім ра ё не. 

Ва ўста но ве ма ец ца так са ма кан фе рэнц-за ла 

для пра вя дзен ня прэ зен та цый і трэ нін гаў — 

па мяш кан не аб ста ля ва на спе цы яль ны мі пры-

ла да мі для па трэб ін ва лі даў. Мож на ўзяць 

на пра кат і ту рыс тыч ныя ды спар тыў ныя пры-

ла ды.

— Гэ та ўні каль ны пра ект, які не мае ана-

ла гаў на ват у Еў ро пе. Ін клю зіў ны па ды ход 

да рэа лі за цыі ту рыз му ў цэ лым, у тым лі ку 

з удзе лам ін ва лі даў, — пе ра ка на ны Ула дзі-

мір ПА ТА ПЕН КА, стар шы ня цэнт раль на га 

праў лен ня Бел СІ. — І я ра ды, што на шы мі 

парт нё ра мі ста лі і мяс цо выя ўла ды.

Ён вы ка заў спа дзя ван не, што гэ ты пра ект 

на дасць ім пульс раз віц цю ін клю зіў на га ту-

рыз му і ў ін шых рэ гі ё нах кра і ны, на прык лад 

у На лі боц кай пу шчы і Бя рэ зін скім бія сфер-

ным за па вед ні ку.

Іры на СІ ДА РОК.

Пры ём ная кам па нія — 2020

КА ЛЕ ДЖЫ ЧА КА ЮЦЬ АБІ ТУ РЫ ЕН ТАЎ
20 лі пе ня рас па чаў ся пры ём да ку мен таў у ССНУ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Між тым сён ня ў Го ме лі 

ў круг ла су тач ным рэ жы ме 

пра цу юць над за вяр шэн-

нем бу даў ніц тва шко лы ў 

21-м мік ра ра ё не. Га лоў ная 

за да ча — каб уста но ва аду-

ка цыі бы ла га то вая су стрэць 

вуч няў у но вым на ву чаль ным 

го дзе.

Да ўзвя дзен ня шко лы ў 

21-м мік ра ра ё не Го ме ля пры-

сту пі лі яшчэ ў 2012 го дзе. Ад-

нак праз тры га ды бу доў ля 

бы ла пры пы не на з-за ад сут-

нас ці срод каў, а пля цоў ка за-

кан сер ва ва на. Па трэ ба ў но вай 

уста но ве аду ка цыі ў гэ тым ра-

ё не но ва бу доў ляў ві да воч ная. 

Блі жэй шая шко ла вы му ша на 

пра ца ваць у дзве зме ны: тут 

ву чыц ца больш за 1,6 ты ся чы 

школь ні каў пры пра ект най ма-

гут нас ці 960 мес цаў.

На не аб ход нас ці ад наў лен ня 

бу даў ніц тва но вай шко лы ў 21-м 

мік ра ра ё не за ся ро дзі лі ўва гу 

га мяль ча не пры пра вя дзен ні 

ак цыі «Ва ша пы тан не Прэ зі-

дэн ту». Тэ ма за ста ва ла ся на 

спе цы яль ным кант ро лі ў Ад мі-

ніст ра цыі кі раў ні ка дзяр жа вы.

Пра ект ная ар га ні за цыя да-

сле да ва ла іс ну ю чыя кан струк-

цыі даў га бу да і па цвер дзі ла іх 

апор ную здоль насць. Пас ля 

гэ та га бы ло пры ня та ра шэн не 

пра цяг ваць бу даў ні ча-ман таж-

ныя ра бо ты. Сё ле та бу доў лю 

«раз ма ро зі лі».

На тэ ры то рыі пяці гек та-

раў пло шча за бу до вы зай мае 

больш за 4,6 гек та ра. У комп-

лек се — бу дын кі са мой шко-

лы, а так са ма пры зна ча ныя для 

груп па доў жа на га дня і пе ра-

ход ныя га ле рэі.

У ад ным з бло каў бу дуць 

раз ме шча ны спар тыў ныя за-

лы, ак та вая і кан фе рэнц-за ла. 

Пра ек там пра ду гле джа ны ста-

лоў ка, біб лі я тэ ка, вес ты бюль-

рэ крэ а цыя для школь ных ме ра-

пры ем стваў. Асоб ныя ка бі не ты 

бу дуць аб ста ля ва ны лін га фон-

ны мі сіс тэ ма мі — аў дыя-, ві дэа- 

і муль ты ме дый ны мі срод ка мі.

Но вая ўста но ва аду ка цыі 

раз лі ча на на 765 на ву чэн цаў. 

У бу дын ках з пе ра ход ны мі га-

ле рэ я мі раз мес цяц ца 33 кла сы 

трох па ра ле ляў. Пра ек там пра-

ду гле джа на на ву чан не ў шко ле 

ін ва лі даў-ка ля сач ні каў. Да рэ-

чы, без бар' ер нае ася род дзе 

за бяс пе ча на ў поў ным аб' ёме. 

Шы ро кія ка лі до ры і дзве ры да-

дуць ім маг чы масць бес пе ра-

шкод на пе ра соў вац ца ў бу дын-

ку. У шко ле бу дзе пра ца ваць 

ба сейн з вя лі кай і ма лой ча ра-

мі. Ка ля бу дын ка раз мес цяц-

ца ва лей боль ны і фут боль ны 

ста ды ё ны, бе га вая да рож ка і 

асоб ная пля цоў ка для гру пы 

па доў жа на га дня.

Ця пер агуль на бу даў ні чыя 

ра бо ты на аб' ек це прак тыч на 

за вер ша ны. На сён ня пра цяг-

ва юц ца спе цы я лі за ва ныя: ад-

строй ван не, ман таж сан тэх ні кі 

і элект ры кі, доб ра ўпа рад ка ван-

не пры лег лай тэ ры то рыі.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

Фо та Ган ны ПА ШЧАН КА.

Без бар' е раў

Іна ва цый ныя пра сто ры Іна ва цый ныя пра сто ры 
для го мель скіх для го мель скіх 
школь ні каўшколь ні каў

Бу даў ніц тва шко лы 
ў 21-м мік ра ра ё не 

Го ме ля.


