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На двор'еНа двор'е  

Уме ра на цёп ла, з даж джа мі
Адзін з плю саў ця пе раш ня га на двор'я: лёг ка ды ха-
ец ца. Гэ та заў сё ды ак ту аль на ле там, асаб лі ва для 
вя лі кіх га ра доў, ад зна ча юць сі ноп ты кі. 

Як рас ка за лі ў Рэс пуб лі кан скім цэнт ры 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 ўме ра на цёп лае 
ня ўстой лі вае на двор'е за ха ва ец ца і ў вы хад ныя дні, не 
абы дзец ца без ка рот ка ча со вых даж джоў. Так, у су бо ту, 
24 чэр ве ня, яны прой дуць ноч чу па паў днё вым за ха дзе, 
удзень — у не ка то рых ра ё нах, маг чы мыя на валь ні цы. Уна чы 
5—12 гра ду саў, удзень чакаецца 17—24 гра ду саў цяп ла.

У ня дзе лю па цяп лее, але не абы дзец ца без ка рот ка ча-
со вых апад каў. Уна чы праг на зу ец ца 10—16 гра ду саў. Днём 
19—26, па поўд ні — да 29 гра ду саў цяп ла. У па ня дзе лак 
удзень 17—24 гра ду сы цяп ла, па паў днё вым ус хо дзе — да 28. 
Фран таль ныя раз дзе лы аб умо вяць ноч чу пе ра важ на па ўсхо-
дзе і паў ноч ным за ха дзе, а ўдзень на боль шай част цы кра і ны 
ка рот ка ча со выя даж джы. У аў то рак бу дзе пе ра важ на без 
апад каў, толь кі па поў на чы кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя 
на валь ніч ныя даж джы. Уна чы 7—14 гра ду саў цяп ла, удзень 
20—27 гра ду саў, па паў днё вым за ха дзе — да плюс 29.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by



(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ці, на прык лад, кам п'ю тар мо-
жа ня пра віль на «пра чы таць» 
проз ві шча абі ту ры ен та, та му 
і сер ты фі кат бу дзе вы пі са ны 
за тым з па мыл кай у проз ві-
шчы ці ў паш парт ных звест-
ках. Фак тыч на ў кож ным 
дзя ся тым блан ку да во дзіц ца 
вы праў ляць па мыл кі ў рэ гіст-
ра цыі. Хтось ці пі ша на рус кай 
мо ве «Викторовичь», а хтось-
ці — «Владзимеровичь».

Ар га ні за та ры ЦТ кан ста-
ту юць, што аку рат нас цю 
абі ту ры ен ты, на жаль, не вы-
лу ча юц ца, а мно гія і ўво гу ле 
за мест дру ка ва ных лі тар вы-
ка рыс тоў ва юць пра піс ныя. 
Не ка то рыя ўмуд ра юц ца да-
пус ціць па мыл кі ў рэ гіст ра цыі 
ва ўсіх трох тэс та вых ра бо тах. 
А ёсць абі ту ры ен ты, якія ўво-
гу ле за бы ва юць з-за хва ля-
ван ня за поў ніць у блан ку рэ-

гіст ра цый ную част ку. Пэў ная 
коль касць абі ту ры ен таў зда-
юць аб са лют на чыс ты бланк 
ад ка заў, пры чым і ў чар на ві ку 
не на зі ра ец ца «сля доў» ін тэ-
ле кту аль най ра бо ты.

Уся го на ве ры фі ка цыі 
за дзей ні ча ны ка ля 250 ча-
ла век, пе ра важ на сту дэнт кі 
(па коль кі дзяў ча ты больш 
па ды хо дзяць для ма на тон-
най ра бо ты) і ма ла дыя пе да-
го гі. Ве ры фі ка цыя па тра буе 
мак сі маль най кан цэнт ра цыі 
ўва гі, та му ра бо чая зме на 
доў жыц ца ча ты ры га дзі ны. 
З 9 га дзін ра ні цы да 21 га дзі-
ны за кам п'ю тар най тэх ні кай 
змя ня юц ца тры зме ны. Да рэ-
чы, для сту дэн таў гэ та доб ры 
спо саб пад за ра біць. Але да 
прэ тэн дэн таў ёсць два асноў-
ныя па тра ба ван ні — яны не 
па він ны ку рыць (ін сты тут — 
зо на, сва бод ная ад ку рэн ня) 
і не мо гуць удзель ні чаць у гэ-

тым го дзе ў цэнт ра лі за ва ным 
тэс ці ра ван ні.

Кож ны бланк пра хо дзіць 
як мі ні мум трай ную пра вер-
ку ва ча мі, і кож ны раз яго 
«чы тае» но вы ве ры фі ка тар. 
Апе ра та ры вы да ля юць і ўвесь 
бруд: на прык лад, абі ту ры ент 
вы пад ко ва чырк нуў руч кай, 
і, каб кам п'ю тар не за лі чыў 
яму ня пра віль ны ад каз, гэ та з 
элет рон най вы явы пры бі ра ец-
ца. Зда ра ец ца, што абі ту ры-
ент з-за хва ля ван ня дзве лі та-
ры на пі саў у ад ной кле тач цы. 
Іх так са ма рас стаў ля юць па 
сва іх клет ках. Усё ро біц ца на 
ка рысць абі ту ры ен та. Пры гэ-
тым кам п'ю тар ная пра гра ма 
фік суе аб са лют на ўсе ўмя-
шан ні ве ры фі ка та ра.

Не вар та ду маць, што апе-
ра тар (ве ры фі ка тар), які ся-
дзіць за кам п'ю та рам, мо жа 
ней кім чы нам умя шац ца ў 
пра вер ку ра бот. Пас ля ска-

ні ра ван ня ўсіх блан каў элект-
рон ная вы ява раз дзя ля ец ца 
на част ку рэ гіст ра цыі і част-
ку ад ка заў. Ад ны апе ра та ры 
пра вя ра юць толь кі рэ гіст ра-
цыю, а дру гія — толь кі ад ка-
зы і на ват не ўяўляюць, чый 
бланк зна хо дзіц ца пе рад імі 
на эк ра не. Да та го ж ад ка заў 
да тэс та вых за дан няў апе ра-
та ры не ве да юць. Яны рых-
ту юц ца толь кі пас ля та го, як 
ра бо ты ўдзель ні каў ЦТ прай-
шлі ўсе пра вер кі. Акра мя ве-
ры фі ка цыі (рас па зна ван ня 
ру ка піс ных вы яў), пра ду гле-
джа ны яшчэ і тры апа рат ныя 
пра вер кі. Ка лі ад ка зы на рэш-
це з'яў ля юц ца, яны ўно сяц ца 
ў кам п'ю тар ную пра гра му і 
на ціс кан нем ад ной кноп кі 
праз до лі се кун ды з'яў ля юц-
ца ўсе 75 ты сяч вы ні каў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. 
nіkalaeva@zvіazda.by

ЦІ БУ ДУЦЬ НА ЦТ СТА БАЛЬ НІ КІ?

Ме на ві та пе шая ка ло на па 
тра ды цыі ад крые ўра чыс тае 
шэс це, якое раз гор нец ца ў 
Дзень Не за леж нас ці на пра-
спек це Ма шэ ра ва. Пер шы мі 
пе рад тры бу на мі прой дуць 
юныя ба ра бан шчы кі — вы-
ха ван цы Мінск ага су во раў-
ска га ва ен на га ву чы лі шча.

Су во ра вец Глеб Яр шоў у 
па ра дзе ўдзель ні чае ўпер-
шы ню. Хло пец не ха вае, што 
вель мі хва лю ец ца. І ў пер-
шую чар гу та му, што трэ ба 
апраў даць ус кла дзе ны на яго 
да вер: перш чым тра піць у 
па рад ны раз лік, вы ха ван цы 
ву чы лі шча прай шлі сур' ёз ны 
ад бор. «Ця бе вы бра лі — зна-
чыць ты са мы леп шы, і гэ та-
му трэ ба ад па вя даць, — лі-
чыць пад ле так. — Мой пра-
дзед, які дай шоў да Бер лі на, 

ду маю, вель мі ўзра да ваў-
ся б, ка лі б да ве даў ся, што 
яго на шча дак — у па рад ным 
страі!».

Сцяг Пе ра мо гі і штан да-
ры 1-га, 2-га, 3-га Бе ла рус-
кіх і 1-га Пры бал тый ска га 
фран тоў — ме на ві та гэ тыя 
вай ско выя злу чэн ні ўдзель-
ні ча лі ў Бе ла рус кай стра-
тэ гіч най на сту паль най апе-
ра цыі «Баг ра ці ён», у хо дзе 
якой бы ла вы зва ле на на ша 
кра і на, — сле дам за са мы-
мі юны мі ўдзель ні ка мі па-
ра да пра ня суць вай скоў цы 
ро ты га на ро вай вар ты. Але 
сваё май стэр ства пры га жу-
ны з шаш ка мі і ка ра бі на мі 
(у пляц-кан цэр це ра зам з 
вай скоў ца мі ўдзель ні ча юць і 
прад стаў ні кі ўнут ра ных вой-
скаў Мі ніс тэр ства ўнут ра ных 

спраў, Дзяр жаў на га па гра ніч-
на га ка мі тэ та) па тра ды цыі 
пра дэ ман стру юць у кан цы 
ўра чыс тас ці.

— Вы ступ лен не ро ты 
га на ро вай вар ты сё ле та 
за пла на ва на больш рыт-
міч ным і ві до вішч ным дзя-
ку ю чы но вым эле мен там, 
якія бу дуць вы кон вац ца не 
пад ва ен ны марш, а пад су-
час ную му зы ку бе ла рус ка га 
кам па зі та ра, — рас крыў інт-
ры гу ка ман дзір звод най ро-
ты га на ро вай вар ты ма ёр 
Павел ШПАР ЛА.

Асоб ныя эле мен ты вай-
скоў цы ў бе лых паль чат ках 
па ча лі раз вуч ваць яшчэ ў 
са ка ві ку. Пас ля ін ды ві ду-
аль най пад рых тоў кі трэ ні-
ра ва лі ся сін хрон нас ці. Але 
са мае скла да нае — рэ пе ты-

цыі звод най ро ты. Кі ра ваць 
ка лек ты вам у 118 ча ла век 
Паў лу Шпар лу не ўпер шы ню. 
Як ён пры зна ец ца, бы ва ла і 
больш. Да рэ чы, для са мо га 
ка ман дзі ра ро ты гэ та па рад 

ста не адзі нац ца тым. 
Трой чы ён удзель ні-
чаў у якас ці кур сан-
та, столь кі ж — як 
ка ман дзір уз во да, і 
ўжо пя ты раз Па вел 
вы сту піць як ка ман-
дзір ро ты.

— Упер шы ню на 
ста ліч ны пра спект 
вый дуць вой скі тэ ры-
та ры яль най аба ро ны, 
дзе ля гэ тых мэт пры-
зва ны і ва ен на слу жа-
чыя рэ зер ву, — рас-
ка заў на чаль нік 
шта ба — пер шы 
на мес нік ва ен на га 
ка мен дан та Мін скай 
ва ен най ка мен да-
ту ры пад пал коў нік 
Сяр гей ІВА НОЎ. — 

Да гэ туль ні ко лі не ўдзель ні ча лі 
ў па ра дзе вай скоў цы 19-й і 6-й 
асоб ных гвар дзей скіх ме ха ні-
за ва ных бры гад. Сё ле та пры-
ня та ра шэн не і аб тым, што 
ў па рад ныя раз лі кі ўвой дуць 

прад стаў ні кі ўсіх бры гад сіл 
спе цы яль ных апе ра цый.

Акра мя та го, паў дзель-
ні чаць у ва ен ным па ра дзе 
вы паў го нар і кур сан там Ва-
ен най ака дэ міі Бе ла ру сі, ва-
ен на-тэх ніч на га фа куль тэ та 
БНТУ, вай скоў цам 120-й і 
11-й асоб ных гвар дзей скіх 
ме ха ні за ва ных бры гад. 
У скла дзе пе шай ка ло ны 
так са ма прой дуць раз лі кі 
Дзяр жаў на га па гра ніч на га 
ка мі тэ та, унут ра ных вой-
скаў Мі ніс тэр ства ўнут ра-
ных спраў, Мі ніс тэр ства па 
над звы чай ных сі ту а цы ях. 
Уся го — 20 па рад ных раз-
лі каў.

Яшчэ 27 раз лі каў — су-
час най ва ен най тэх ні кі. Пас-
ля та го як мін ча не і гос ці 
ста лі цы па ба чаць усе амаль 
220 адзі нак ба я вой тэх ні кі, 
ка ля якой, да рэ чы, па за-
кан чэн ні па ра да мож на бу-
дзе сфа та гра фа вац ца, у 
не бе над ста лі цай з'я вяц ца 
асноў ныя ты пы кры ла тых 
ма шын Ва ен на-па вет ра ных 
сіл і Вой скаў су праць па вет-
ра най аба ро ны.

Ге не раль ныя трэ ні роў кі 
вой скаў Мінск ага гар ні зо-
на, якія сё ле та прой дуць 24 і 
28 чэр ве ня ка ля абел іс ка 
«Мінск — го рад-ге рой», ні-
ко лі не бы лі за кры ты мі для 
гле да чоў. У тых, у ка го на 
3 лі пе ня ін шыя пла ны, ёсць 
маг чы масць да лу чыц ца да 
га лоў най ура чыс тас ці кра і-
ны кры ху ра ней.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by

Фо та Над зеі БУ ЖАН.

За ку лі са мі свя таЗа ку лі са мі свя та

Жы ха ры ва ен на га га рад ка Уруч ча, 
асаб лі ва тыя, чые вок ны вы хо дзяць аку рат 
на стра я вы пляц ва ен най ка мен да ту ры, 
ужо амаль на па мяць ве да юць, хто за кім 
прой дзе па мін скім пра спек це Ма шэ ра ва 
пад час ва ен на га па ра да 3 лі пе ня. 
У гэ тыя лет нія дні рэ пе ты цыі тут ла дзяц ца 
ледзь не што дзень — для мно гіх вя лі кі 
го нар удзель ні чаць у ад ной з га лоў ных 
ура чыс тас цяў кра і ны.

АГУЛЬНАЯ ДЫКТОЎКА 
Ў ЦЭНТРЫ МІНСКА

Разам з іншымі ўдзельнікамі вы напішаце дыктант па 
беларускай мове і зможаце праверыць свае веды. Стар-
туе ініцыятыва «Лідскага піва» 24 чэрвеня ў Нацыяналь-
най бібліятэцы. Чытаць тэкст будзе Iван Пінігін, акцёр 
Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы і 
іншых сцэн, рэжысёр, дырэктар тэлестудыі «Вока». 

Арганізатары падрыхтавалі спецыяльны тэкст пра Мінск. 
«Агульная дыктоўка» — падарунак да 950-годдзя горада 
жыхарам сталіцы, адзін з галоўных сёлета карпаратыўных 
праектаў кампаніі, якая прадастаўляе магчымасць кожнаму 
беларусу праверыць сваё валоданне беларускай мовай і пад-
трымаць імкненне ўдасканальваць свае веды. Усе дыктоўкі 
правераць прафесійныя філолагі, вынікі дашлюць па элек-
троннай пошце. Таго, хто атрымае 10 балаў, чакае прыз!

Збор удзельнікаў для рэгістрацыі: 12.00. Пачатак дык-
танта: 12.30. Каб трапіць у залу, дзе адбудзецца дыктант, 
трэба прайсці праз правы бакавы ўваход бібліятэкі (з боку 
рэстарана «Мегаполіс», 2-і паверх). 

Колькасць месцаў абмежавана, таму для ўдзелу ў дыктан-
це запоўніце, калі ласка, заяўку на сайце «Лідскага піва». Калі 
ёсць цяжкасці з рэгістрацыяй, дашліце інфармацыю з вашымі 
кантактнымі данымі на адрас marketing@lidskoe.by, і вам па-
тэлефануюць, каб пацвердзіць рэгістрацыю.

Святлана БАРЫСЕНКА. protas@zviazda.by

На слыхуНа слыху  

ХЛОП ЧЫК НА ПАД АКОН НІ КУ 
ДЗЯ ВЯ ТА ГА ПА ВЕР ХА...

У Рэ чы цы ра та валь ні кі раз вяр ну лі 
лес ві цу, каб па тра піць у ква тэ ру, 
у якой па пад акон ні ку ад кры та га 
акна поў за ла дзі ця.

Усё ад бы ва ла ся на дзя вя тым па вер-
се до ма па ву лі цы Да ста еў ска га. Праз 
пяць хві лін на мес цы ўжо бы ла аў та-
лес ві ца ра та валь ні каў. Су пра цоў ні ку 
РА УС уда ло ся ад цяг нуць ува гу ма ло га 
раз мо ва мі праз за чы не ныя ўва ход ныя 
дзве ры — хлоп чык спус ціў ся ў ква тэ ру. 
А тым ча сам ра та валь ні кі па ды ма лі ся 
да акна. Па куль мі лі цыя еха ла па ма му 
на ра бо ту, ра бот нік МНС ра зам з дзі-
цем ча каў, ка лі яна ад крые дзве ры. Па 
ін фар ма цыі Мі ніс тэр ства па над звы чай-
ных сі ту а цы ях, ча ты рох га до вы хлоп чык 
хо дзіць у дзі ця чы сад, яго ма ці пра цуе 
пра даў цом. Дзя ку ю чы зла джа ным дзе-
ян ням мі лі цыі і ра та валь ні каў тра ге дыі 
гэ тым ра зам уда ло ся па збег нуць.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

НО ВЫЯ ЎМО ВЫ 
ДЛЯ СТА МА ТА ЛО ГІІ

У Док шыц кай цэнт раль най ра ён-
най баль ні цы, што на Ві цеб шчы-
не, пра цяг ва ец ца рэ кан струк цыя 
зу ба пра тэз най ла ба ра то рыі. Пас-
ля за вяр шэн ня бу даў ні чых ра бот 
атры ма ец ца паў на цэн нае ста ма та-
ла гіч нае ад дзя лен не з но вым ві дам 
па слуг.

Пакуль зу ба пра тэ за ван не ад бы ва-
ец ца ў асоб ным кор пу се, а зу ба ля чэн не 
ажыц цяў ля ец ца ў па лі клі ні цы. На спе ла 
па трэ ба і ў поў най за ме не аб ста ля ван ня. 
«Рэ кан струк цыя зу ба пра тэз на га кор пу са 
ўжо амаль за вер ша на, па тра бу ец ца яшчэ 
да асна шчэн не, пас ля ча го на но вым мес-
цы пра цяг нуць пра ца ваць 15 спе цы я ліс-
таў-ста ма то ла гаў, — ад зна чае га лоў ны 
ўрач Док шыц кай цэнт раль най ра ён най 
баль ні цы Сяр гей КУ БАР. — Дзя ку ю чы 
змя нен ням, з'я віц ца і но вы від па слуг — 
маг чы масць вы ра бу ме та ла ке ра міч ных 
зуб ных кан струк цый».

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. 
protas@zviazda.by

ДВА ГА ДЫ ТУР МЫ 
ЗА БРА КАНЬ ЕР СТВА

Жы хар Ка мя нец ка га ра ё на атры-
маў два га ды па збаў лен ня во лі за 
не за кон нае па ля ван не на але ня.

33-га до вы вяс ко вец па ста віў пет лі на 
жы вё лу ў Бя лян скім ляс ніц тве на цыя-
наль на га пар ку «Бе ла веж ская пу шча». 
У сту дзе ні ў пят лю па па ла ся са мка але-
ня. Ту шу бра кань ер ра за браў на мес-
цы, але быў за ўва жа ны су пра цоў ні ка мі 
на цпар ку.

У кра са ві ку суд Ка мя нец ка га ра ё на 
вы зна чыў ме ру па ка ран ня ў вы гля дзе 
двух га доў ка ло ніі агуль на га рэ жы му. 
З яго спаг на на ў якас ці кам пен са цыі 
шко ды, на не се най пры ро дзе, 6900 руб-
лёў, а так са ма 100 ба за вых ве лі чынь 
штра фу.

Фі гу рант кры мі наль най спра вы аб-
скар дзіў пры га вор. Але Брэсц кі аб лас-
ны суд па кі нуў ра шэн не су да пер шай 
ін стан цыі без зме ны.

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




