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Мі ніс тэр ства аду ка цыі вы зна-
чы ла ся з да та мі пра вя дзен ня 
ўра чыс тых ме ра пры ем стваў, 
звя за ных з за кан чэн нем на-
ву чаль на га го да, і вы пуск ны мі 
эк за ме на мі. Апош нія зван кі для 
вуч няў 9-х і 11-х кла саў пра гу-
чаць у гэ тым го дзе 30 мая. А ву-
чэб ны год для ўсіх школь ні каў 
за вяр ша ец ца 31 мая. Вы пуск-
ныя ве ча ры для адзі нац ца ці-
клас ні каў Мі ніс тэр ства аду ка-
цыі рэ ка мен дуе пра вес ці 9—10 
чэр ве ня 2017 го да.

З 1 па 10 чэр ве ня ў шко лах прой-
дуць вы пуск ныя эк за ме ны на ІІ і ІІІ 
сту пе нях на ву чан ня.

Вы пуск ні кі 11-х кла саў бу дуць 
зда ваць ча ты ры аба вяз ко выя эк за-
ме ны. Пісь мо выя іс пы ты па рус кай 
або бе ла рус кай мо ве (па вы ба ры) і 
ма тэ ма ты цы прой дуць 1, 3 і 5 чэр-
ве ня 2017 го да. Тэкс ты і за дан ні для 
пра вя дзен ня вы пуск ных эк за ме наў 
у пісь мо вай фор ме бу дуць аб' яў ляц-
ца праз срод кі ма са вай ін фар ма цыі, 
а так са ма раз мя шчац ца на пар та ле 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь. На ву чэн цы ся рэд ніх школ, у 
якіх бы ло ар га ні за ва на вы ву чэн не 
гэ тых прад ме таў на па вы ша ным уз-
роў ні, бу дуць пі саць пе ра каз і эк за-
ме на цый ную ра бо ту па ма тэ ма ты цы 
па ін шых за дан нях. Акра мя та го, адзі-
нац ца ці клас ні кам трэ ба бу дзе здаць 
эк за мен па за меж най мо ве і гіс то рыі 
Бе ла ру сі.

Пас ля за кан чэн ня ба за вай шко лы 
вуч ні бу дуць зда ваць тры эк за ме ны: 
бе ла рус кую мо ву (дык тоў ку), рус кую 
мо ву (дык тоў ку) і ма тэ ма ты ку (пісь-

мо ва). Да ты пра вя дзен ня пісь мо вых 
эк за ме наў — 2, 6 і 8 чэр ве ня.

Ва ўста но вах аду ка цыі, дзе на ву чан-
не і вы ха ван не вя дзец ца на поль скай 
і лі тоў скай мо вах, для на ву чэн цаў 9-х 
і 11-х кла саў пра вод зяц ца вы пуск ныя 
эк за ме ны ў пісь мо вай фор ме па мо ве 
на цы я наль най мен шас ці: 24 мая — у 
9-х кла сах і 25 мая — у 11-х кла сах.

Ва ўста но вах агуль най ся рэд няй 
аду ка цыі пры пра вя дзен ні вы пуск-
ных эк за ме наў у пісь мо вай фор ме (за 
вы клю чэн нем вы пуск но га іс пы ту па 
ма тэ ма ты цы) у кла сах ін тэ гра ва на га 
на ву чан ня і вы ха ван ня ства ра юц ца 
дзве эк за ме на цый ныя ка мі сіі і вы дзя-
ля юц ца два асоб ныя па мяш кан ні для 
пра вя дзен ня вы пуск ных эк за ме наў.

На На цы я наль ным аду ка цый ным 
пар та ле (httр://аdu.bу/) у раз дзе ле 
«Вуч ню» (пад раз дзе ле «Эк за ме ны») 

мож на знай сці эк за ме на цый ныя бі-
ле ты па гіс то рыі Бе ла ру сі, якую ў 
аба вяз ко вым па рад ку зда юць усе 
вы пуск ні кі 11-х кла саў. Эк за ме на-
цый ныя бі ле ты рас пра ца ва ны асоб-
на для ба за ва га і па вы ша на га ўзроў-
ню вы ву чэн ня прад ме та. Між ін шым, 
гэ та пер шы год, ка лі вы пуск ні кі ся-
рэд няй шко лы бу дуць зда ваць гіс-
то рыю Бе ла ру сі, ахоп лі ва ю чы ўвесь 
курс: ад ста ра жыт ных ча соў да па-
чат ку ХХІ ста год дзя.

Так са ма на На цы я наль ным аду-
ка цый ным пар та ле ў тым жа раз дзе-
ле прад стаў ле ны і Пра гра мы ўступ-
ных іс пы таў ва ўста но вы аду ка цыі 
для атры ман ня вы шэй шай аду ка цыі 
І сту пе ні і (або) ся рэд няй спе цы яль-
най аду ка цыі на 2017 год.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу
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Ча ка ец ца, што на гэ тым тыд ні 
тэм пе ра тур ны фон пад вы сіц-
ца, але ў асоб ныя но чы яшчэ 
бу дзе пад ма рож ваць, па ве дам-
ляе на мес нік на чаль ні ка служ-
бы ме тэа ра ла гіч ных пра гно заў 
Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па 
гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра-
дые ак тыў на га за брудж ван ня і 
ма ні то рын гу на ва коль на га ася-
род дзя Мінп ры ро ды Свят ла на 
РЫ БА КО ВА.

У аў то рак пад уплы вам ат мас-
фер ных фран тоў, якія змя шча юц-
ца з бо ку За ход няй Еў ро пы, на 
боль шай част цы тэ ры то рыі кра і-
ны прой дуць даж джы. Мак сі маль-
ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень 
скла дзе 5—11 цяп ла, а па паў днё-
вым за ха дзе праг на зу ец ца на ват 
да плюс 12—15 гра ду саў. У се ра-
ду ўна чы пе ра важ на ў за ход ніх і 
ўсход ніх ра ё нах Бе ла ру сі, а ўдзень 
пад уплы вам чар го вай сіс тэ мы ат-
мас фер ных фран тоў на боль шай 
част цы тэ ры то рыі кра і ны прой дуць 
ка рот ка ча со выя даж джы. Уна чы і 
ра ні цай мес ца мі маг чы мы сла бы 
ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

бу дзе ад плюс 1 да плюс 6 гра ду-
саў. Удзень ча ка ец ца 3—10 цяп ла, 
а па паў днё вым ус хо дзе — на ват 
ад плюс 11 да плюс 17 гра ду саў.

У чац вер уна чы ка рот ка ча со выя 
даж джы прой дуць толь кі мес ца мі 
па паўд нё ва-ўсход няй част цы кра і-
ны. Удзень уво гу ле бу дзе без апад-
каў, толь кі ў паў днё вых і за ход ніх 
ра ё нах маг чы мы не вя лі кія ка рот-
ка ча со выя даж джы. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 3 
гра ду саў да 3 цяп ла, па паў днё вым 
ус хо дзе — да плюс 6. Удзень праг-
на зу ец ца 7—12 цяп ла, а па поўд-
ні — да плюс 14 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў 
ай чын ных спе цы я ліс таў, у пят ні цу на 
тэ ры то рыю кра і ны за ві тае чар го вая 
хва ля ат мас фер ных фран тоў. Та му 
ўна чы і ра ні цай на боль шай част цы 
тэ ры то рыі кра і ны, а ўдзень толь кі ў 
асоб ных ра ё нах прой дуць ка рот ка-
ча со выя даж джы. Уна чы і ра ні цай 
маг чы мы сла бы ту ман. Тэм пе ра ту-
ра па вет ра ўна чы скла дзе ад ну ля 
да плюс 6 гра ду саў, удзень бу дзе 
ўво гу ле кам форт на і 7—14 цяп ла.
Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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На двор'еНа двор'е  ��

Даждж лі ва і цёп ла
А ў се ра ду сі ноп ты кі абя ца юць, што пры грэе да плюс 17 гра ду саў

Эк за ме на цый ны рас кладЭк за ме на цый ны рас клад  ��

КА ЛІ АД ШУ МЯЦЬ ВЫ ПУСК НЫЯ Ў ШКО ЛАХ?

Вось ужо ты дзень ура чы Клі-
ма віц кай ра ён най баль ні цы 
зма га юц ца за жыц цё 96-га до-
вай жы хар кі вёс кі Шас цё раў-
ка, якая атры ма ла на па жа ры 
апё кі 40% па верх ні це ла. 

Ін спек тар гру пы пра па ган ды і 
ўза е ма дзе ян ня з гра мад скас цю 
Клі ма віц ка га аддзе ла па над звы-
чай ных сі ту а цы ях Ра ман ПЯСЬ-
КОЎ СКІ па ве да міў, што пры чы най 
ня шчас на га вы пад ку ста ла спаль-
ван не су хой рас лін нас ці і смец ця. 
Сва яч ка пен сі я нер кі рас кла ла вог ні-
шча на не ка то рай ад лег лас ці ад до-
ма, але пад па ры вам вет ру по лы мя 
пе ра кі ну ла ся на жы лую па бу до ву, і 
тая за га рэ ла ся. Жан чы на кі ну ла ся 
ра та ваць гас па ды ню, але спат рэ біў-
ся час, каб вы вес ці ста ро га ча ла ве-
ка це раз ахоп ле ную аг нём ве ран ду. 

Па жар зні шчыў дах до ма, па шко дзіў 
сце ны і ма ё масць.

Як па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры Ма гі-
лёў ска га аб лас но га ўпраў лен ня МНС, 
на 20 са ка ві ка да па мо га ра та валь-
ні каў ва ўтай ма ван ні па ла ю чай рас-
лін нас ці спат рэ бі ла ся ўжо 43 ра зы. 
Су пра цоў ні кі гэ тай служ бы не пе ра-
ста юць на гад ваць, каб на сель ніц тва 
не ства ра ла ўмо вы для па жа ру пры 
на вя дзен ні па рад ку ка ля сва іх да моў. 

Акра мя та го, што па ру шэн не пра ві-
лаў па жар най бяс пе кі не бяс печ на для 
жыц ця, гэ та мо жа каш та ваць яшчэ і 
гро шай. За вы паль ван не су хой рас-
лін нас ці, тра вы на ко ра ні, а так са ма 
ржы шча на па лях, аль бо не пры няц це 
мер па лік ві да цыі гэ тых над звы чай-
ных сі ту а цый гра ма дзя не і кі раў ні кі 
ня суць ад каз насць у вы гля дзе штра-
фу ад 10 да 40 ба за вых ве лі чынь. Ка лі 
агонь на нёс іс тот ную шко ду ма ё мас-
ці або зда роўю ча ла ве ка, ві на ва та му 
па гра жае кры мі наль ная ад каз насць.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zіgulya@zvіazda.by
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Доб рая на ві наДоб рая на ві на  ��

Пры ём па цы ен таў 
пад піль ным 

кант ро лем
У Го мель скай аб лас ной клі ніч-
най баль ні цы пас ля ра мон ту, 
які каш та ваў ка ля Br550 ты сяч, 
ад кры лі пры ём нае ад дзя лен не.

Пра ве дзе ны ра монт кар ды наль на 
за кра нуў не толь кі пра цоў ныя мес цы 
дзя жур ных ура чоў і ме ды цын скіх сяс-
цёр, якія сён ня аб ста ля ва ны пер са-
наль ны мі кам п'ю та ра мі, звя за ны мі ў 
адзі ную баль ніч ную сет ку. Ка ля ўва-
хо да — кры тая эс та ка да для за ез ду 
ма шын хут кай ме ды цын скай да па мо-
гі. З улі кам су час ных па тра ба ван няў 
тут ство ра на без бар' ер нае ася род дзе. 
Для кант ро лю дзей нас ці ўста ля ва на 
су час ная ві дэа- і аў ды я апа ра ту ра.

Як рас ка за ла за гад чы ца ад дзя-
лен ня Люд мі ла СКРЭБ НЕ ВА, што-
дзень у ад дзя лен не звяр та ец ца ка ля 
200 па цы ен таў, пры чым ка ля 40% з 
іх па эк стра ную да па мо гу:

— У ад дзя лен ні да дат ко ва ство-
ра ны ка бі не ты ўльтра гу ка во га да сле-
да ван ня і элект ра кар дыя гра фіі, што 
да зво ліць больш апе ра тыў на атрым-
лі ваць вы ні кі да сле да ван няў. Ра ней 
для пра вя дзен ня та кіх аб сле да ван няў 
па цы ен таў на кі роў ва лі ў ад дзя лен ні 
ста цы я на ра, якія раз ме шча ны на роз-
ных па вер хах.

На чар зе дру гі этап рэ кан струк цыі 
пры ём на га ад дзя лен ня. Як ад зна чыў 
на мес нік га лоў на га ўра ча баль ні-
цы Аляк сандр ШУ КАЙ ЛАЎ, у пла нах 
па шы рэн не пло шчаў, што дасць маг-
чы масць па дзя ліць па то кі пла на вых і 
эк стран ных па цы ен таў. Да та го ж у 
ад дзя лен ні па ві нен з'я віц ца су час ны 
цэнтр тэ ле ме ды цын ска га кан суль та-
ван ня. З яго да па мо гай мож на бу дзе 
звя зац ца са ста ліч ны мі ка ле га мі, а 
ўра чам з ра ён ных ме ду ста ноў апе ра-
тыў на пра кан суль та вац ца ў аб лас ных 
спе цы я ліс таў. Дру гі этап ра монт ных 
ра бот па ві нен за вяр шыц ца сё ле та ў 
ве рас ні.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іost@zvіazda.by
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ПТУШ КІ 
«ПА СА ДЗІ ЛІ» БОРТ

Са ма лёт «Бел авія» су-
тык нуў ся з ча ра дой пту-
шак і му сіў вяр нуц ца ў 
На цы я наль ны аэ ра порт 
«Мінск».

Як па ве да мі лі ў прэс-служ-
бе авія кам па ніі, са ма лёт рэй са 
В2-945 Мінск — Санкт-Пе цяр-
бург вяр нуў ся ў аэ ра порт ад ра-
зу пас ля ўзлё ту. Борт вы ле цеў 
19 са ка ві ка ў 18.05. На вы шы ні 
ка ля 150 мет раў ад бы ло ся яго 
су тык нен не з птуш ка мі. Ка ман-
дзір экі па жа пры няў ра шэн не 
вяр тац ца ў На цы я наль ны аэ-
ра порт. Па вет ра нае суд на вы-
пра ца ва ла па лі ва і па спя хо ва 
ажыц ця ві ла па сад ку. Пад час 
ін цы дэн ту ні хто не па цяр пеў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. 
rs@zviazda.by
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Беражыце сябе!Беражыце сябе!  ��

Пер шая ахвяра Пер шая ахвяра 
вя сен ня га вы паль ван нявя сен ня га вы паль ван ня

ПРА МАЯ ЛІ НІЯ
НА СУ ВЯ ЗІ — МАС ТЫНА СУ ВЯ ЗІ — МАС ТЫ

Чар го вая пра мая лі нія рэ дак цыі га зе ты «Звяз да» прой дзе заўт ра, 
22 са ка ві ка, су мес на са стар шы нёй Мас тоў ска га рай вы кан ка ма 
Юры ем Мі ка ла е ві чам ВА ЛЯ ВА ТЫМ. Кі раў нік ра ё на ад ка жа на ва шы 
пы тан ні з 12.00 да 13.00. Звяр тай це ся па тэ ле фо не (8-015-15) 333-24.

У ноч на 20 са ка ві ка ў пунк це 
про пус ку «Аляк санд раў ка» на 
тэ ры то рыю Бе ла ру сі з Укра і-
ны не за кон на ўе хаў аў та ма-
біль. Пры гэ тым транс парт ны 
сро дак знёс шлаг ба ум, пра-
ехаў праз сро дак пры му со ва-
га пры пын ку, атры маў шы ме-
ха ніч ныя па шко джан ні, і яго 
кі роў ца па спра ба ваў пра рвац-
ца ўглыб на шай тэ ры то рыі.

— У мэ тах за тры ман ня аў та ма-
бі ля су пра цоў ні кі ор га наў па гра ніч-
най служ бы пры мя ні лі та бель ную 
зброю, — рас ка заў афі цый ны 
прад стаў нік Дзяр жаў на га па гра-
ніч на га ка мі тэ та Бе ла ру сі Ан тон 
БЫЧ КОЎ СКІ. — Дзя ку ю чы зла-
джа най ра бо це апе ра тыў най гру пы 
Дзярж па гран ка мі тэ та транс парт ны 
сро дак быў спы не ны не па да лёк ад 

пунк та про пус ку. У вы ні ку за тры ма-
ны двое гра ма дзян, асо бы якіх уста-
наў лі ва юц ца след чы мі ор га на мі. У 
гэ тым аў та ма бі лі мог зна хо дзіц ца 
яшчэ адзін не вя до мы, по шу кі яко га 
ў ця пе раш ні час вя дуц ца.

Вя до ма, што пад час знеш ня га 
агля ду аў та ма бі ля быў зной дзе-
ны піс та лет мар кі ТТ і два на чы-
не ныя ма га зі ны, а так са ма прад-
мет, знеш не па доб ны да тра ты лу і 
элект ра дэ та на та раў. Пра вод зяц ца 
апе ра тыў на-след чыя ме ра пры ем-
ствы. Па куль не вя до ма, ад куль 
пры бы лі па ру шаль ні кі.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kаnуutа@zvіаzdа.bу

* * *
Тым ча сам прад стаў ні кі Дзяр-

жаў на га па гран ка мі тэ та рас ка за лі і 
аб ін шых ін цы дэн тах, вы яў ле ных за 

апош нія дні на на шай мя жы. Так, у 
Го ме лі на тран зіт ным гру за вым са-
ма лё це, які ля цеў з Ар ме ніі ў Бал-
га рыю, зной дзе ны груз з пе ра вы-
шэн нем ра ды я цый на га фо ну ў 250 
ра зоў. Гэ та бы ла скрын ка, на якой 
ме ла ся аба зна чэн не іа ні зу ю чай 
кры ні цы. Пас ля не аб ход ных пра-
ве рак груз быў пра пу шча ны це раз 
дзяр жаў ную гра ні цу Бе ла ру сі.

А ў На цы я наль ным аэ ра пор це 
Мінск у хо дзе па гра ніч на га кант ро-
лю па са жы раў рэй са Кі еў—Мінск 
вы яў ле ны гра ма дзя нін Япо ніі 1969 
го да на ра джэн ня, які зна хо дзіц ца 
ў спі се асоб, уезд якіх на тэ ры то-
рыю Рэс пуб лі кі Бе ла русь за кры ты 
або не па жа да ны. У хо дзе раз бо ру 
ўста ноў ле на, што ён зна хо дзіў ся на 
тэ ры то рыі Укра і ны і Іра ка пад час вя-
дзен ня ба я вых дзе ян няў, пра што 
свед чы лі ад зна кі ў паш пар це за меж-

ні ка. Акра мя та го, ана ліз ад кры тых 
кры ніц ін фар ма цыі па ка заў, што гра-
ма дзя нін Япо ніі за трым лі ваў ся на тэ-
ры то рыі Іра ка па па да зрэн ні ў да чы-
нен ні да дзей нас ці тэ ра рыс тыч най 
ар га ні за цыі «Іс лам ская дзяр жа ва» 
ў каст рыч ні ку 2016 го да. У вы ні ку 
япон ца ў Бе ла русь не пус ці лі.

У ня дзе лю ў пунк це про пус ку 
«Брэст» бе ла рус кія па меж ні кі вы-
яві лі му ляж гра на ты ў рэй са вым 
аў то бусе, які ру хаў ся з Гер ма ніі ў 
Ра сію. У ім зна хо дзі ла ся рэ чы ва ў 
вы гля дзе па раш ку бе ла га ко ле ру. 
Па сло вах прад стаў ні ка Дзярж-
па гран ка мі тэ та, му ляж гра на ты 
зна хо дзіц ца на экс пер ты зе, пра-
вя ра ец ца яго пры на леж насць да 
вы бу хо вых устрой стваў, а так са ма 
па ра шок, які ў ім зна хо дзіў ся
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ПА ГРА НІЧ НІ КІ ПА ПЯ РЭ ДЗІ ЛІ СПРО БУ ПРА РЫ ВУ 
НА БЕ ЛА РУС КА-ЎКРА ІН СКАЙ МЯ ЖЫ


