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Цэнт ра лi за ва нае тэс цi ра-

ван не сё ле та пра хо дзi ла ка-

ля 64,3 ты ся чы абi ту ры ен таў, 

што пры клад на на 12,5 ты-

ся чы менш, чым ле тась. 

Аб са лют ныя вы нi кi (100 ба-

лаў) па ка за лi 323 удзель нi кi, 

а два ста баль ныя сер ты фi ка-

ты ЦТ атры ма лi 15 ча ла век 

(у 2019 го дзе — 12).

Най больш за па тра ба ва-

ныя ака за лi ся спе цы яль нас цi 

ў га лi не пра ва знаў ства i мiж-

на род ных ад но сiн. На прык-

лад, на «мiж на род нае пра ва» 

на фа куль тэ це мiж на род ных 

ад но сiн у БДУ пра хад ны мi 

на бюд жэт бы лi 386 ба лаў. 

У БДМУ тра ды цый на за па тра-

ба ва на спе цы яль насць «ста-

ма та ло гiя» (383 ба лы). Для па-

ступ лен ня на «лiнг вiс тыч нае 

за бес пя чэн не мiж куль тур ных 

ка му нi ка цый» у БДЭУ трэ ба 

бы ло мець 360 ба лаў.

Што да ты чыц ца кон курс-

ных па каз чы каў, то, на прык-

лад, на спе цы яль нас цi «ды-

зайн» у БДУ на ад но мес ца 

прэ тэн да ва лi 12 ча ла век, 

«эка но мi ка i кi ра ван не на 

прад пры ем стве» ў БДТУ — 

5 ча ла век, «псi ха ло гiя» ў 

БДПУ — 4 ча ла ве кi, «iн фар-

ма цый ныя сiс тэ мы i тэх на ло-

гii (у гуль ня вой iн дуст рыi)» 

у БДУ IР — 7 ча ла век на мес-

ца.

Па сло вах Сяр гей Кас пя ро-

вi ча, сё ле та, як i ў па пя рэд нiм 

го дзе, на асоб ныя спе цы яль-

нас цi аб' яў ляў ся да дат ко вы 

на бор на бюд жэт, па коль кi 

ва кант ны мi за ста ло ся больш 

чым 190 мес цаў. Пе ра важ-

на гэ та бы лi спе цы яль нас цi 

сель ска гас па дар ча га про фi-

лю. Асаб лi ва скла да на бы ло 

пры цяг нуць абi ту ры ен таў на 

спе цы яль насць «заа тэх нiя»: 

84 мес цы ў дзвюх ВНУ так i 

за ста лi ся не за поў не ныя на ват 

пас ля да дат ко ва га на бо ру.

У ся рэд нiя спе цы яль ныя 

на ву чаль ныя ўста но вы на 

бюд жэт ную фор му атры ман ня 

аду ка цыi па да ло да ку мен ты 

больш за 24,5 ты ся чы ча ла-

век i больш як 12 ты сяч — на 

плат ную. Уся го на ўзро вень 

ся рэд няй спе цы яль най аду-

ка цыi пла на ва ла ся на браць 

ка ля 40 ты сяч ча ла век.

На мес нiк на чаль нi ка га-
лоў на га ўпраў лен ня пра фе-
сiй най аду ка цыi — на чаль-
нiк упраў лен ня пра фе сiй-
на-тэх нiч най i ся рэд няй 
спе цы яль най аду ка цыi 
Мiнiс тэр ства аду ка цыi 
Аляк санд ра ПЯТ РО ВА 

рас ка за ла, што най больш 

па пу ляр ныя ў абi ту ры ен таў 

ста лi спе цы яль нас цi, звя за-

ныя з жы ва пi сам, ды зай нам 

i пра ва знаў ствам. Так са ма 

вы со кай цi ка вас цю з бо ку 

абi ту ры ен таў тра ды цый на 

ка рыс та юц ца кi рун кi ў сфе ры 

iн фар ма цый ных тэх на ло гiй, 

спе цы яль нас цi ме ды цын ска-

га i пе да га гiч на га про фi ляў.

Пры ма лi да ку мен ты ў абi-

ту ры ен таў 110 ка ле джаў, з iх 

дзе вяць пры ват най фор мы 

ўлас нас цi, а так са ма 83 уста-

но вы аду ка цыi, якiя рэа лi зу-

юць аду ка цый ныя пра гра-

мы ся рэд няй спе цы яль най 

аду ка цыi (гiм на зii-ка ле джы, 

ву чы лi шчы алiм пiй ска га рэ-

зер ву).

Аляк санд ра Пят ро ва звяр-

ну ла ўва гу на важ насць апе-

рад жаль най пад рых тоў кi кад-

раў ва ўста но вах ся рэд няй 

спе цы яль най аду ка цыi, што 

да зва ляе вы пуск нi кам пас ля 

iх за кан чэн ня быць кан ку рэн-

та здоль ны мi на рын ку пра цы. 

Так са ма ў апош нiя га ды ў 

сiс тэ ме пра фе сiй най аду ка-

цыi ак тыў на раз вi ва юц ца так 

зва ныя рэ сурс ныя цэнт ры, 

якiя асна шча юц ца вы со ка тэх-

на ла гiч ным аб ста ля ван нем i 

да зва ля юць вес цi прак ты ка-

а ры ен та ва ную пад рых тоў ку 

спе цы я лiс таў. Больш за тое, 

уста но вы аду ка цыi ўза е ма-

дзей нi ча юць па мiж са бой, 

каб за бяс пе чыць мак сi маль-

ны до ступ усiх на ву чэн цаў ад-

па вед ных спе цы яль нас цяў да 

гэ та га аб ста ля ван ня. 

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

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

Па бi тыя ле таш нiя рэ кор ды пра хад ных ба лаў
На бюд жэт ную фор му атры ман ня аду ка цыi сё ле та ў 

ВНУ за лi ча на ка ля 26,3 ты ся чы ча ла век i пры клад на 

столь кi ж — на плат ную, хоць на плат ную фор му на-

ву чан ня пла на ва ла ся на браць абi ту ры ен таў больш. 

А ўся го пры ём на ўзро вень вы шэй шай аду ка цыi ажыц-

цяў ля лi 50 уста ноў (42 дзяр жаў ныя i 8 пры ват ных). 

Пра гэ та на прэс-кан фе рэн цыi ў На цы я наль ным прэс-

цэнт ры па ве да мiў на чаль нiк га лоў на га ўпраў лен ня 

пра фе сiй най аду ка цыi Мi нiс тэр ства аду ка цыi Сяр гей 

КАС ПЯ РО ВIЧ.

На двор'еНа двор'е

МЕС ЦА МI — 
МОЦ НЫЯ ДАЖ ДЖЫ
Па цяп лее да плюс 27 гра ду саў — 

праў да, не ўсю ды
Вось ужо са праў ды: то аб са лют на су ха, то як 

пра рва ла. Трэ цяя дэ ка да жнiў ня на паў няе «даж-

джа вую скар бон ку». Тым не менш у мно гiх раё-

нах Мiн скай, Вi цеб скай, Ма гi лёў скай i Го мель-

скай аб лас цей яшчэ да лё ка да нор мы апад каў. 

На пра ця гу ра бо ча га тыд ня ўмо вы на двор'я 

бу дуць у асноў ным пад па рад коў вац ца ат лан-

тыч ным цык ло нам i iх ат мас фер ным фран там, 

па ве дам ля юць спе цы я лiс ты Рэс пуб лi кан ска га 

цэнт ра па гiд ра ме тэа ра ло гii, кант ро лi ра дые -

актыў на га за брудж ван ня i ма нi то рын гу на ва-

коль на га ася род дзя Мiнп ры ро ды.

Сён ня ўдзень бу дзе воб лач на з пра яс нен ня мi. 

На боль шай част цы тэ ры то рыi кра i ны прой дуць ка-

рот ка ча со выя даж джы, у асоб ных ра ё нах моц ныя, 

мес ца мi на валь нi цы. Ве цер праг на зу ец ца паўд нё ва-

за ход нi, за ход нi ўме ра ны, пры на валь нi цах па ры вiс ты. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра — ад 21 да 27 цяп ла.

А ў се ра ду ўна чы па ўсхо дзе, удзень па за ха дзе 

краi ны ада б'ец ца ўплыў ат мас фер ных фран тоў. Уна-

чы на боль шай част цы Го мель скай, Ма гi лёў скай i па 

ўсхо дзе Мiн скай, Вi цеб скай аб лас цей, а ўдзень па за-

ход няй част цы кра i ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж-

джы, мес ца мi пра гры мяць на валь нi цы. У цэнт раль ных 

ра ё нах ча ка юц ца больш спры яль ныя ўмо вы на двор'я. 

Ве цер праг на зу ец ца за ход нi ўме ра ны, пры на валь нi цах 

па ры вiс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 

плюс 8 да плюс 15 гра ду саў, удзень — 18—25 цяп ла.

Блi жэй да чац вяр га на ша тэ ры то рыя апы нец ца пад 

уплы вам цык ло ну, якi перамя шча ец ца з поўд ня Бал-

ты кi. Бу дзе пе ра ва жаць воб лач нае на двор'е. Ча сам 

прой дуць даж джы, мес ца мi з на валь нi ца мi. Ве цер 

праг на зу ец ца паўд нё ва-за ход нi ўме ра ны. Тэм пе ра ту-

ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 11 да плюс 16 гра-

ду саў, удзень ва ўмо вах дэ фi цы ту со неч на га цяп ла 

бу дзе ўся го 16—22 гра ду саў.

У апош нi ра бо чы дзень тыд ня цык лон бу дзе пе ра-

мя шчац ца на паў ноч ны ўсход кан ты нен та, углыб Ра сii. 

Та му аб ло каў i даж джоў ста не менш. Ве цер праг на зуе-

ц ца паўд нё ва-за ход нi з пе ра хо дам у дзён ныя га дзi ны 

на паў ноч на-за ход нi ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе ад 8 да 14 гра ду саў, удзень бу дзе ад 

17 па паў ноч ным ус хо дзе да 26 цяп ла па паў днё вым 

за ха дзе кра i ны.

Па вод ле па пя рэд нiх пра гно заў ай чын ных сi ноп ты-

каў, у апош нiя вы хад ныя жнiў ня сi нап тыч ную iнi цы я-

ты ву пе ра хо пiць со неч ны ан ты цык лон з цэнт рам над 

Укра i най. Дзя ку ю чы гэ та му жы ха роў Бе ла ру сi ча кае 

год нае раз вi тан не з ле там. У дзён ныя га дзi ны бу дзе 

цёп ла, а па поўд нi кра i ны — на ват го ра ча. У асноў ным 

абы дзец ца без апад каў, толь кi па паў ноч ным за ха дзе 

кра i ны маг чы мыя ка рот кiя лет нiя даж джы. Але хут ка 

во сень...

Сяр гей КУР КАЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Пры гэ тым бiя па лi мер ныя ад-

хо ды не па вiн ны змеш вац ца з iн-

шы мi вi да мi плас ты ку, у тым лi ку 

ок са раск ла даль ны мi. Для гэ та га 

па трэб на рас пра ца ваць стан дар-

ты, звя за ныя з па тра ба ван ня мi да 

бiя рас кла даль нас цi ўпа коў кi i яе 

вы твор час цi, чым ця пер зай ма ец-

ца Дзярж стан дарт.

Як па ве да мi ла Воль га Са зо на-

ва, пла ну ец ца ўнес цi змя нен нi ў 

Тэх нiч ны рэг ла мент Мыт на га са ю-

за «Аб бяс пе цы ўпа коў кi». Пра па-

ну ец ца аб ме жа ваць вы ка ры стан не 

ПВХ-эты ке так на ўпа коў цы ПЭТ, 

лёг кiх фа со вач ных по лi эты ле на-

вых па ке таў на аб' ек тах роз нiч на-

га ганд лю, упа коў кi для хар чо вай 

пра дук цыi з ус пе не на га по лi сты-

ро лу.

Пры мя ня юц ца i эка на мiч ныя 

ме ха нiз мы. Так, з кра са вi ка бя гу-

ча га го да стаў ка пла ты за збор ад-

хо даў для вы твор цаў i iм пар цё раў 

бiя рас кла даль най та ры i ўпа коў кi 

знi жа на ў два ра зы. А з 1 сту дзе ня 

2021 го да ў кра i не бу дуць за ба ро-

не ны вы ка ры стан не i про даж ад-

на ра зо ва га плас ты ка ва га по су ду 

ва ўсiх аб' ек тах гра мад ска га хар-

ча ван ня.

— Увесь свет аб мя жоў вае як 

вы твор часць, так i вы ка ры стан-

не ад на ра зо вых плас ты каў. Як 

толь кi ўвод зяц ца за ба ро ны i аб-

ме жа ван нi, гэ тыя па то кi пе ра раз-

мяр коў ва юц ца ў тыя кра i ны, дзе 

не пры ня тыя ад па вед ныя ме ры. 

Мы не па вiн ны стаць звал кай та-

кiх та ва раў i ад хо даў, — упэў не на 

Воль га Са зо на ва.

Бяс печ ны плас тык 
i су перпа пе ра

У на прам ку па этап на га знi жэн ня 

вы ка ры стан ня па лi мер най упа коў кi 

з яе за мя шчэн нем на эка ла гiч на 

бяс печ ную ак тыў на пра цуе На цы-

я наль ная ака дэ мiя на вук Бе ла ру сi. 

На мес нiк стар шы нi яе прэ зi дыу -

ма, ака дэ мiк, док тар бiя ла гiч ных 

на вук, пра фе сар Аляк сандр 

КIЛЬ ЧЭЎ СКI рас ка заў, што на ву-

ко выя iн сты ту ты НАН пра цу юць у 

двух кi рун ках: атры ман не ма лоч-

най кiс ла ты i по лi лак ты ду з да лей-

шым вы ра бам бiя рас кла даль най 

плён кi i ства рэн не роз ных вi даў 

па пе ры, якая так са ма змо жа на-

ту раль на рас кла дац ца.

Iн сты тут мiк ра бiя ло гii зай ма ец-

ца атры ман нем ма лоч най кiс ла ты 

на асно ве роз най ар га нiч най сы ра-

вi ны. На ба зе iн сты ту та ства ра ец ца 

спе цы яль ны во пыт на-пра мыс ло вы 

ўчас так для атры ман ня ма лоч най 

кiс ла ты i бiя рас кла даль на га по лi-

лак ты ду.

Iн сты тут хi мii но вых ма тэ рыя-

лаў су мес на з Iн сты ту там ме ха-

нi кi мета ла па лi мер ных сiс тэм 

зай мае ц ца по лi лак ты дам i ства-

рэн нем з яго роз ных пра дук таў як 

для хар чо вай, так i для пра мыс ло-

вай га лiн. Ула дзi мiр АГА БЕ КАЎ, 

ака дэ мiк НАН Бе ла ру сi, док-

тар хi мiч ных на вук, пра фе сар, 

рас ка заў, што ця пер ву чо ныя на 

асно ве по лi лак ты ду, за куп ле на га 

за мя жой, зай ма юц ца вы ву чэн нем 

яго бiя рас кла даль нас цi, а так са ма 

спра бу юць змен шыць тэр мiн рас-

кла дан ня з да па мо гай да дат ко вых 

на ту раль ных кам па не нтаў.

Па сло вах Аляк санд ра Кiль-

чэў ска га, да кан ца го да на ба зе 

Iн сты ту та жыл лё ва-ка му наль най 

гас па дар кi пла ну ец ца ства рыць 

ла ба ра то рыю, дзе мож на бу дзе 

вы пра боў ваць усю пра дук цыю на 

бiя рас кла даль насць.

Iн сты тут агуль най i не ар га нiч-

най хi мii ства рыў па пя ро вы ўпа-

ко вач ны ма тэ ры ял, якi ва ло дае 

тлушча-вiль га це ўстой лi вас цю. 

Сён ня ён вы раб ля ец ца на па пя-

ро вай фаб ры цы «Дзярж зна ка». 

Рас пра цоў ва юц ца i но выя ты пы 

па пе ры, на прык лад, тэр ма ўстой лi-

вая, бiя цыд ная i iн шыя, якiя бу дуць 

мець здоль насць бiя рас кла дац ца.

Зай ма юц ца пы тан нем пе ра хо ду 

да эка ла гiч на бяс печ най упа коў кi i 

ў кан цэр не «Белляспапе рап рам». 

Па сло вах на мес нi ка стар шы нi кан-

цэр на Аляк санд ра ПШОННАГА, 

прад пры ем ствы ўжо га то выя за-

мя нiць по лi эты ле на выя па ке ты на 

па пя ро выя, част ко ва — лат кi для 

яек з по лi сты ро лу i по лi эты ле ну на 

ад па вед ныя з па пе ры. Пла ну ец ца 

па чаць вы пуск кар до ну еў ра пей-

скай кла сi фi ка цыi для вы твор час-

цi ўпа ко вач ных ма тэ ры я лаў ты пу 

тэт ра пак, а так са ма сы ра вi ны для 

па лi гра фii, фар ма цэў ты кi i кас ме-

та ло гii, якая ця пер за во зiц ца з-за 

мя жы. У кра i не збi ра юц ца вы раб-

ляць i мя шоч ную па пе ру — гэ та 

да зво лiць цал кам за бяс пе чыць 

ад па вед най упа коў кай цэ мент ную 

i цук ро вую га лi ны.

Пры гэ тым Ва ле рый Ган ча роў 

пад крэс лi вае, што за ме на плас ты-

ка вай упа коў кi на бiя рас кла даль-

ную не па вiн на раз гля дац ца як 

сама мэ та. Перш за ўсё не аб ход на 

за бяс пе чыць мi нi мi за цыю на груз-

кi на на ва коль нае ася род дзе, што 

не маг чы ма без удзе лу со цы у му.

— Коль кi б мы нi га ва ры лi пра 

тэх на ла гiч ныя, пры род ныя i iн шыя 

маг чы мас цi, ка лi мы не пач нём 

з ся бе, нi хто нас не вы ра туе — 

нi вучо ныя, нi пра мыс лоў цы, — 

адзна чыў ён.

Ве ра нi ка КО ЛА СА ВА.

БЕЗ ПЛАС ТЫ КУ

«Коль кi б мы нi га ва ры лi 
пра тэх на ла гiч ныя, 
пры род ныя i iн шыя 
маг чы мас цi, ка лi мы 
не пач нём з ся бе, нi хто нас 
не вы ра туе — нi ву чо ныя, 
нi пра мыс лоў цы».

Да стар ту но ва га на ву чаль на га го-

да за ста ец ца ўся го ты дзень. У гэ-
тыя днi дзе цi па кры се вяр та юц ца 
ў га ра ды пас ля лет ня га ад па чын-
ку. За час, пра ве дзе ны ў не вя лi кiх 
на се ле ных пунк тах, яны ад вык лi 
ад та го, што да ро га ў го ра дзе мо-
жа нес цi не бяс пе ку. Ме на вi та та му 
ДАI аб вя шчае спе цы яль нае комп-
лекс нае ме ра пры ем ства «Ува га — 
дзецi!». 

Яно прой дзе з 25 жнiў ня да 5 ве рас ня 

i скi ра ва на на тое, каб пра ду хi лiць дзi ця-

чы траў ма тызм на пра ез ных част ках.

— Су пра цоў нi кi ор га наў унут ра ных 

спраў на ве да юць ура чыс тыя лi ней кi, 

пра вя дуць з вуч ня мi клас ныя га дзi ны, 

кон кур сы, вiк та ры ны, кi на лек то рыi, 

спар тыў на-на ву чаль ныя за ня ткi, — па-

ве да мi лi ў прэс-служ бе Мi нiс тэр ства 

ўнут ра ных спраў. — Гэ та не аб ход на 

для та го, каб на га даць дзе цям, што на 

да ро гах не аб ход на зва жаць на пра вi лы 

бяс пе кi. Су пра цоў нi кi мi лi цыi ад пра вяц-

ца на дзя жур ствы па блi зу школ i ў тыя 

мес цы, дзе ру ха ец ца шмат дзя цей-пе-

ша хо даў.

У сваю чар гу, iн спек та ры ДАI бу дуць 

са чыць за тым, каб да рос лыя пе ра во зi-

лi дзя цей у аў та ма бi лях з вы ка ры стан-

нем спе цы яль ных аў та крэс лаў. Асоб ная 

ўва га бу дзе так са ма звер ну та на пра-

езд пе ша ход ных пе ра хо даў i спы нен не 

транс парт ных срод каў.

— У пят нi цу мы пра вя дзём па ўсёй 

кра i не адзi ны дзень бяс пе кi да рож на га 

ру ху, — ад зна чы лi ў прэс-служ бе. Яго 

наз вай стаў за клiк: «Будзь це пры кла-

дам свай му дзi ця цi». Iн спек та ры ДАI 

за вi та юць у пра цоў ныя ка лек ты вы, дзе 

рас тлу ма чаць да рос лым пры чы ны i на-

ступ ствы да рож на-транс парт ных зда-

рэн няў з удзе лам дзя цей, а так са ма на-

га да юць пра пра вiль ную iх пе ра воз ку.

ДАI так са ма iн фар муе, што ў гэ тыя 

днi транс парт аба вяз ко ва му сiць ру хац-

ца з уклю ча ным блiз кiм свят лом фар.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Зва жай!Зва жай!
БЯС ПЕ КА ДЛЯ МА ЛЕНЬ КIХ ПЕ ША ХО ДАЎ


