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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.43 21.33 16.50
Вi цебск — 4.25 21.30 17.05
Ма гi лёў — 4.33 21.23 16.50
Го мель — 4.39 21.10 16.31
Гродна — 5.00 21.46 16.46
Брэст    — 5.10 21.38 16.28

ЗАЎТРА

8 2 чэрвеня 2020 г.НАПРЫКАНЦЫ

Месяц
Першая квадра 30 мая.

Месяц у сузор’і Скарпіёна.

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Аляксея, Цімафея.

К. Марыяны, Пятра, Эразма.
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2 ЧЭР ВЕ НЯ

1920 год — на ра дзiў ся 

Пётр Iо сi  фа вiч 

За кржэў скi, бе ла рус кi ву чо ны ў 

га лi не ме лi я ра цыi, док тар тэх нiч-

ных на вук (1990). Рас пра ца ваў i 

да сле да ваў асу шаль на-ўвiль гат-

няль ныя ме лi я ра цый ныя сiс тэ мы з грун та вы мi 

ва да схо вi шча мi, дрэ наж ныя сiс тэ мы з па ста ян-

ным за тап лен нем.

1945 год — на ра дзiў ся Iван Ула дзi мi-

ра вiч Бель скi, бе ла рус кi ву чо ны 

ў га лi не пе да го гi кi, док тар пе да га гiч ных на вук 

(2000), пра фе сар (2003), за слу жа ны ра бот нiк фi-

зiч най куль ту ры i спор ту Бе ла ру сi (2000), май стар 

спор ту СССР па цяж кай ат ле ты цы (1970). Аў тар 

на ву ко вых прац па тэ а рэ тыч ных i ме та дыч ных 

ас но вах сi ла вой пад рых тоў кi ў цяж ка ат ле тыч ных 

вi дах спор ту. Адзiн з вы на ход нi каў шэ ра гу трэ на-

жо раў i пры лад для раз вiц ця цяг лiц це ла.

1970 
год — 

за ства-

рэн не ме ма ры яль на га 

комп лек су Ха тынь ар-

хi тэк та рам Юрыю Гра-

да ву, Ва лян цi ну За нко-

вi чу i Ле а нi ду Ле вi ну, 

а так са ма скульп та ру 

Сяр гею Се лi ха на ву 

бы ла пры су джа на Ле-

нiн ская прэ мiя.

2000 
год — у Мiн ску ўша на ва на iмя на-

род на га ар тыс та Бе ла ру сi i СССР 

Здзiс ла ва Сто мы: на до ме па ву лi цы Пу лi ха ва, 

дзе ён жыў, уста ноў ле на ме ма ры яль ная дош ка.

1840 год — на ра дзiў ся 

То мас Хар дзi, анг-

лiй скi пiсь мен нiк. Аў тар ра ма наў 

«Тэс з ро ду д'Эр бэр вi ляў», «Джуд 

не за ўваж ны» i iн шых.

1855 год — на ра дзiў ся Пётр Iва на вiч 

Дзя ка наў, рус кi хi рург, док тар ме-

ды цы ны, пра фе сар, адзiн з за сна валь нi каў ме ды-

цын скiх ча со пi саў у Ра сii. Аў тар прац па ан ка ло-

гii, абяз боль ван нi, пас ля апе ра цый ным вя дзен нi 

хво рых.

1895 год — на ра дзiў-

ся Фё дар Ся мё-

на вiч Ба га род скi, рус кi мас так, 

член-ка рэс пан дэнт Ака дэ мii 

мас тац тваў СССР (1947), за-

слу жа ны дзе яч мас тац тваў 

РСФСР (1946). Лаў рэ ат Ста-

лiн скай прэ мii (1946).

1915 год — на ра дзiў ся Аляк сей Цi ма-

фе е вiч Чар ка саў, ра сiй скi пiсь мен-

нiк. Аў тар ра ма наў «Хмель», «Чор ная та по ля», 

«Дзень па чы на ец ца на Ус хо дзе», збор нi каў апо-

вес цяў i апа вя дан няў.

1955 год — ды рэк ты вай Ге не раль на га 

шта ба Уз бро е ных Сiл СССР быў 

сфар мi ра ва ны пя ты На ву ко ва-да след чы вы пра-

ба валь ны па лi гон Мi нiс тэр ства аба ро ны СССР. 

Ця пер Бай ка нур (на тэ ры то рыi Ка зах ста на) — 

най буй ней шы ў све це кас ма дром.

ПЕТ РА РКА:

«Хцi вы заўж ды бед ны. Ве дай мэ-

ту i мя жу сва iх жа дан няў».

— Со ня, па слу хай це, коль кі вам га-
доў?

— Ну уу... Я ня даў на па ды шла да трыц-
ца ці...

— Ой! І што ж вас так за тры ма ла ў 
да ро зе?

Вось ка жуць, што блан дзін кі не дур-
ныя...

Мая жон ка бру нет кай бы ла, учо ра 
ра ні цай па фар ба ва ла ся ў блан дзін ку, 
а ўве ча ры за ка ці ла скан дал — ад куль 
у лож ку чор ныя ва ла сы?!

— Ве да еш, я сён ня, на пэў на, ус тры ма-
ю ся ад вы піў кі, — ка жа адзін пры яцель 
дру го му. — У мя не ад га рэл кі пай шлі па 
це ле сі нія пля мы...

— Ра зу мею ця бе. У ма ёй жон кі так са ма 
ру ка цяж кая.

2 чэр ве ня, аў то рак. 

Нейт раль ны дзень для 

стрыж кi i афар боў ван ня 

ва ла соў. Для афар боў кi 

вы бi рай це на ту раль ныя 

ад цен нi.

3 чэр ве ня, се ра да. 

Стрыж ка мо жа ўзна га ро-

дзiць вас па рач кай не па кор-

лi вых ло ка наў, якiя дрэн на 

пад да юц ца ўклад цы, за тое 

агуль ны стан ша вя лю ры 

па леп шыц ца, а вы зда бу-

дзе це ўпэў не насць у сва ёй 

пры ваб нас цi.

4 чэр ве ня, чац вер. Усе 

ма нi пу ля цыi з ва ла са мi 

вель мi даб ра твор на ўплы-

ва юць не толь кi на пры га жосць i 

зда роўе ва ла соў, але i на даб ра-

быт ча ла ве ка.

5 чэр ве ня, пят нi ца. За цьмен-

не. Не рэ ка мен ду ец ца iс цi ў са-

лон пры га жос цi. Стрыж ка мо жа 

не га тыў на ад бiц ца на зда роўi i 

ўза е ма ад но сi нах з род ны мi i блiз-

кi мi.

6 чэр ве ня, су бо та. Стрыж ка 

пры цяг не па ляп шэн не фi нан са-

ва га ста но вi шча, сiм па тыю на-

чаль ства.

7 чэр ве ня, ня дзе ля. Ад рэ-

за ныя ва ла сы па ня суць з са бой 

праб ле мы са зда роў ем.

8 чэр ве ня, па ня дзе лак. 

Вы дат ны дзень для ства рэн ня 

шэ дэў раў уклад кi i звы чай ных 

стры жак. На вед ван не цы руль-

нi ка пры ня се шчас це i даб ра-

быт, хоць i срод каў мо жа быць 

вы дат ка ва на больш чым звы-

чай на.

9 чэр ве ня, аў то рак. Стрыж-

ка i афар боў ван не бу дуць вель мi 

ўда лыя — мож на паэ кспе ры мен-

та ваць з фор май i ко ле рам, ра-

ды каль на змя нiць пры чос ку.

10 чэр ве ня, се ра да. Па ход 

да цы руль нi ка лепш ад клас цi, 

бо стрыж ка не бу дзе тры маць 

фор му, i, ве ра год на, вы не атры-

ма е це жа да на га вы нi ку.

11 чэр ве ня, чац вер. Дрэн ны 

дзень для стрыж кi, не ра бi це нi-

чо га, акра мя звы чай на га до гля ду 

за ва ла са мi.

12 чэр ве ня, пят нi ца. Стрыж ка 

ў днi Ме ся ца ў Ры бах пры во дзiць 

да з'яў лен ня пер ха цi.

13 чэр ве ня, су бо та. Лепш не 

пла на ваць стрыж кi i афар боў кi — 

вы нiк мо жа рас ча ра ваць.

14 чэр ве ня, ня дзе ля. Стрыж ка 

не пры ня се нi чо га доб ра га, ве ра-

год на па ве лi чэн не нер во вай уз бу-

джаль нас цi, што пры вя дзе ў вы нi-

ку да дрэн на га са ма ад чу ван ня.

15 чэр ве ня, па ня дзе лак. 

Дзень доб ра па ды хо дзiць для 

пра цэ дур, якiя ўма цоў ва юць ва-

ла сы. Фар ба вац ца i стрыг чы ся не 

рэ ка мен ду ец ца.

16 чэр ве ня, аў то рак. Спры-

яль ны дзень для стрыж кi. Ва ла сы 

ля гуць пры го жа, ад рас таць бу-

дуць па воль на.

17 чэр ве ня, се ра да. Са стры-

га ю чы ва ла сы сён ня, вы сты му-

лю е це iх ума ца ван не i па пя рэдж-

ва е це вы па дзен не.

18 чэр ве ня, чац вер. У вы нi ку 

стрыж кi ва ла соў уз рас це пры-

ваб насць, вы бу дзе це па да бац-

ца лю дзям.

19 чэр ве ня, пят нi ца. У гэ ты 

дзень лю бая стрыж ка не прос та 

ўпры го жыць ва шу га ла ву, а зме-

нiць знеш насць да леп ша га.

20 чэр ве ня, су бо та. Стрыж ка 

сён ня мо жа iс тот на са пса ваць на-

строй i па да рваць зда роўе.

21 чэр ве ня, ня дзе ля. Стрыж-

ка на Ма ла дзiк i ў дзень за цьмен-

ня лi чыц ца дрэн най за ду май.

22 чэр ве ня, па ня дзе лак. 

Не вар та на вед ваць са лон 

пры га жос цi з мэ тай штось цi 

змя нiць у сва ёй пры чос цы, 

лепш за ўсё зай мi це ся до-

гля дам за ва ла са мi.

23 чэр ве ня, аў то рак. 

Ме сяц рас це, зна чыць, i 

са стры жа ныя ва ла сы бу-

дуць рас цi хут чэй, а кас мiч-

ная энер гiя да аб ноў ле най 

пры чос кi пры цяг нец ца без 

асаб лi вых пе ра шкод.

24 чэр ве ня, се ра да. 

Адзiн з най леп шых пе ры я-

даў, ка лi вар та на вед ваць 

цы руль нi ка. Стрыж ка мо жа 

па леп шыць ваш вон ка вы 

вы гляд у цэ лым i змя нiць рытм 

жыц ця.

25 чэр ве ня, чац вер. Вы дат ны 

дзень для стрыж кi — яна па до-

рыць вам на тхнен не, па зба вiць 

ад на за па ша най не га тыў най 

энер гii.

26 чэр ве ня, пят нi ца. Пят нi-

ца — дзень Ве не ры i дзень пры-

га жос цi. Ка лi вы на вед ва е це 

цы руль ню, то змя ня е це не толь-

кi пры чос ку, вы змя ня е це свой 

вон ка вы вы гляд. Та му, ка лi вас 

за да валь няе, як вы гля да е це, у 

та кi дзень тыд ня лепш не ра бiць 

стрыж ку. Ну, а ка лi ёсць жа дан не 

па ха ра шэць — сме ла ад праў ляй-

це ся ў са лон пры га жос цi.

27 чэр ве ня, су бо та. Усе 

пра цэ ду ры з ва ла са мi ў гэ ты 

час спры я юць iх леп ша му рос-

ту, азда раў лен ню i па ляп шэн ню 

струк ту ры.

28 чэр ве ня, ня дзе ля. Стрыж-

ка ў час, ка лi Ме сяц рас це, 

дабра  твор на дзей нi чае на са су-

ды га лаў но га моз га. Пры Ме ся цы 

ў Ша лях лёг ка атры маць пры го-

жую стрыж ку.

29 чэр ве ня, па ня дзе лак. Не-

спры яль ны дзень для стрыж кi, 

мо жа па гор шыц ца не толь кi вон-

ка вы вы гляд, але i зда роўе.

30 чэр ве ня, аў то рак. Ка лi ў 

вас лом кiя, цьмя ныя i вель мi тон-

кiя ва ла сы, аб стры жы це iх сён-

ня, каб зра бiць больш жорст кi мi 

i гус ты мi.

Га ра скоп стры жак 
на чэр вень

Пра чар го вы тур чэм пi я на ту краі -

ны па фут бо ле i iн шыя ак ту аль-

ныя спар тыў ныя па дзеi вы хад-

ных рас каз ва ем у што тыд нё вым 

агля дзе «Звяз ды».

1. Ад бы лi ся мат чы 11-га ту ра 

чэм пi я на ту кра i ны па фут-

бо ле. Брэсц кае «Ды на ма» раз гра мi ла 

«Рух» з лi кам 4:1 у пер шым брэсц кiм дэр-

бi, а БА ТЭ спат рэ бiў ся ўся го адзiн мяч 

для пе ра мо гi над «Iс лач чу» — 1:0. Вы-

нi кi ас тат нiх су стрэч: «Тар пе да-Бе лАЗ» 

(Жо дзi на) — «Сма ля вi чы» — 2:1, «Га-

ра дзея» — «Нё ман» (Грод на) — 0:2, 

«Бел шы на» (Баб руйск) — «Сла вiя» 

(Ма зыр) — 2:3, «Ды на ма» (Мiнск) — 

«Шах цёр» (Са лi горск) — 0:1, «Энер ге-

тык-БДУ» (Мiнск) — «Вi цебск» — 3:3. 

«Мiнск» на по лi ста лiч на га ста ды ё на 

«Трак тар» у па ня дзе лак уве ча ры пры-

няў гас цей са «Слуц ка».

Тур нiр нае ста но вi шча: БА ТЭ — 

25 ач коў, «Энер ге тык-БДУ» — 22, 

«Тар пе да-Бе лАЗ» i «Шах цёр» — па 21, 

«Слуцк» — 17, «Ды на ма» (Брэст) — 16, 

«Iс лач» i «Сла вiя» — па 15, «Рух», 

«Нё ман» i «Вi цебск» — па 14, «Ды на-

ма» (Мiнск) — 13, «Га ра дзея» — 12, 

«Мiнск» — 10, «Сма ля вi чы» — 4, «Бел-

шы на» — 3.

Бам бар дзiр скую гон ку ўзна чаль ва-

юць Ге гам Ка дзi мян («Нё ман») i Джа-

сур бек Ях шы бо еў («Энер ге тык-БДУ»), 

якiя за бi лi па сем мя чоў.

2. Фут ба лiст кi гро дзен ска га 

«Нё ма на» i мiнск ага «Ды-

на ма-БДУФК» iдуць без страт пас ля 

пя цi ту раў жа но ча га чэм пi я на ту Бе-

ла ру сi. Пя тыя пе ра мо гi за пар лi да ры 

пер шын ства атры ма лi на сва iх па лях. 

Гро дзен ская дру жы на раз гра мi ла вы-

ха ва нак Брэсц ка га аб лас но га цэнт ра 

алiм пiй ска га рэ зер ву з лi кам 8:0, а ды на-

маў ская ка ман да ўпэў не на пе рай гра ла 

ста лiч ную «Зор ку-БДУ» — 3:0.

Вы нi кi ас тат нiх су стрэч: юнi ёр ская 

збор ная Бе ла ру сi (U-19) — «Дняп ро» 

(Ма гi лёў) — 0:1, «Баб руй чан ка» (Баб-

руйск) — «Мiнск» — 0:3.

Тур нiр нае ста но вi шча пас ля пяці ту-

раў: «Ды на ма-БДУФК» i «Нё ман» — па 

15 ач коў, «Мiнск» — 12, «Зор ка-БДУ» — 6, 

«Баб руй чан ка» i «Дняп ро» — па 4, Бе-

ла русь (U-19 ) — 3, БА ЦАР — 0 (5).

Су стрэ чы шостага ту ра прой дуць 

12—14 чэр ве ня.

3. Го мель скi БЧ зраў няў лiк у 

паў фi наль най се рыi чэм пi я-

на ту Бе ла ру сi па мi нi-фут бо ле. У дру-

гiм паў фi наль ным па ядын ку пе ра мож-

цы рэ гу ляр на га се зо на ўзя лi рэ ванш у 

зем ля коў з ВРЗ з лi кам 5:2 за па ра жэн-

не ў пер шай су стрэ чы (1:2). Вы ра шаль-

ны матч за вы хад у фi нал ад бу дзец ца 

3 чэр ве ня.

У iн шай су стрэ чы дзе ю чы чэм пi ён 

кра i ны «Ста лi ца» ў мiн скiм па ла цы 

спор ту «Уруч ча» абы граў ар шан скi 

«Вi тэн». Пас ля па ра жэн ня ў Ор шы 

(0:1) мiн ча не на сва ёй пля цоў цы атры-

ма лi пе ра мо гу ў авер тай ме з вы нi кам 

9:7.

На га да ем, паў фi наль ныя се рыi пра-

хо дзяць да дзвюх вiк то рый ад ной з 

ка ман даў. Фi наль ная се рыя за чэм пi-

ён скi ты тул да трох пе ра мог пач нец ца 

7 чэр ве ня.

4. Мiж на род ная фе дэ ра цыя 

цяж кай ат ле ты кi (IWF) па 

ўзгад нен нi з Мiж на род ным алiм пiй-

скiм ка мi тэ там прад ста вi ла аб ноў-

ле ны ка лян дар, у якiм па доў жа ныя 

тэр мi ны ква лi фi ка цый на га пе ры я ду 

да Алiм пiй скiх гуль няў у То кiа.

Ад бо рач ны пе ры яд на гуль нi ад но вiц-

ца 1 каст рыч нi ка 2020 го да i за вер шыц-

ца 30 кра са вi ка 2021 го да. IWF на за ве 

i тур нi ры, якiя бу дуць лi чыц ца ад бо рач-

ны мi. Ат ле ты, каб атры маць рэй тын га-

выя ач кi i ква лi фi ка вац ца на стар ты ў 

ста лi цу Япо нii, па вiн ны пры няць удзел у 

шас цi тур нi рах, па чы на ю чы з 1 лiс та па-

да 2018 го да. Пры гэ тым спарт сме нам 

па тра бу ец ца пры няць удзел хоць бы ў 

ад ным спа бор нiц тве ў кож ным з трох 

ква лi фi ка цый ных пе ры я даў. Па пя рэд-

нiя вы нi кi спарт сме наў на ад бо рач ных 

спа бор нiц твах за ста юц ца ў сi ле.

На гуль нях XXXII Алiм пi я ды, якая 

прой дзе ў То кiа з 23 лi пе ня да 8 жнiў ня 

2021 го да, цяж ка ат ле ты ра зы гра юць 

уз на га ро ды ў ся мi ва га вых ка тэ го ры ях 

у муж чын i жан чын.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВIЧ.

Спорт-таймСпорт-тайм

ФУТ БОЛ З ЭМО ЦЫ Я МI

За трым кi 
раз лi каў 
за ма ла ко — 
з-за ка ра на вi ру са

На рэ дак цый ную га ра чую лi нiю звяр нуў ся наш 

даў нi чы тач, жы хар вёс кi Дво ры шча Ра сон ска-

га ра ё на, ён жа кi раў нiк ся лян скай фер мер скай 

гас па дар кi «Бя лi вец» Iлья Вя ча сла ва вiч Го ле шаў. 

Яго пы тан не да ты чы ла ся тэр мi наў раз лi каў за 

ма ла ко, якое ён здае на ААТ «По лац кi ма лоч ны 

кам бi нат».

— За раз у мя не сем ка роў. Уво гу ле зда чай ма ла ка 

я зай ма ю ся тры нац цаць га доў, з 2007-га. Як яно ра ней 

бы ло з раз лi ка мi? Гро шы ад да ва лi ў ся рэд нiм праз сем-

во сем дзён, а ча сам i яшчэ ра ней — праз ча ты ры-пяць. А 

ця пер, пры клад на з 1 са ка вi ка, гэ ты тэр мiн па вя лi чыў ся 

не дзе да 15 дзён, iн шы мi сло ва мi, ссу нуў ся на ты дзень. 

Ча му так? — за да ваў пы тан не наш за яў нiк.

I сам пра па на ваў улас ную вер сiю за тры мак раз лi каў 

за ма ла ко. «Ка жуць, што гро шы най перш пе ра лiч ва юць 

сель ска гас па дар чым прад пры ем ствам, iм, маў ляў, трэ-

ба вес на выя па ля выя ра бо ты пра во дзiць. Але ж i ў мя не 

та кая ж сi ту а цыя, i мне трэ ба сваю ма шы ну на неш та 

за праў ляць!»

Каб па спра ба ваць ра за брац ца ў сi ту а цыi, мы звяр ну-

лi ся ў ААТ «По лац кi ма лоч ны кам бi нат». Цi ўсё пра вiль на 

вы клаў чы тач, цi са праў ды за трым кi з раз лi ка мi за зда-

дзе нае ма ла ко па ча лi ся з 1 са ка вi ка?

— Так, усё пра вiль на, — ад ра зу па цвер дзi ла на мес-

нiк ды рэк та ра па эка но мi цы прад пры ем ства Але на 

ГАР КУ ША. I пра цяг ну ла пы тан нем на пы тан не: — А ка лi 

па чаў ся ка ра на вi рус?

Па сло вах Але ны Ула дзi мi ра ўны, ме на вi та ён — асноў-

ная пры чы на сi ту а цыi з за трым ка мi па раз лi ках. «Про да-

жы ўпа лi, вы руч ка, ад па вед на, так са ма. Кi тай ад мо вiў ся 

браць пра дук цыю, Ра сiя «пры кры ла ся», цэ ны так са ма 

кры ху знi зi лi ся. Прос та ста ла менш гро шай на ра хун ку. 

Але свае аба вяз кi мы ўсё роў на iмк нём ся вы кон ваць, 

хоць i па аб' ек тыў ных пры чы нах з боль шым тэр мi нам па 

вы пла тах».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Трэ ці фес ты валь на ву кі 

прой дзе ў Цэнт раль ным 

ба та ніч ным са дзе ў ве-

рас ні. Та кі мі пла на мі пад-

час круг ла га ста ла ў прэс-

цэнт ры Бел ТА па дзя ліў ся 

га лоў ны ву чо ны сак ра тар 

НАН Бе ла ру сі, стар шы ня 

Са ве та ма ла дых на ву коў-

цаў Анд рэй ІВА НЕЦ.

«Фес ты валь на ву кі ў Цэнт-

раль ным ба та ніч ным са дзе 

НАН ста но віц ца ўжо тра ды цый-

ным. Мы раз ліч ва ем, што на 

пра ця гу ле та эпі дэ мі я ла гіч ная 

сі ту а цыя нар ма лі зу ец ца і чар-

го вы фес ты валь, за пла на ва ны 

на ве ра сень, ад бу дзец ца. Ужо 

пра ве дзе на вя лі кая ра бо та па 

пад рых тоў цы да яго: бу дуць но-

выя ла ка цыі, пля цоў кі і но выя 

ўдзель ні кі. Пла ну ем так са ма 

іс тот на па шы рыць між на род-

ную пры сут насць», — пад крэс-

ліў ён.

На дум ку Анд рэя Іван ца, па-

чы наць ра бо ту па ўклю чэн ні 

ў на ву ку са сту дэн та мі — ужо 

тро хі за поз не ная ме ра. Трэ ба 

пра ца ваць і са школь ні ка мі, 

пры чым не толь кі са стар ша-

клас ні ка мі. «Важ на да ваць 

юным да след чы кам пля цоў кі, 

дзе яны маг лі б па ка заць атры-

ма ныя вы ні кі, дэ ман стра ваць ім 

ці ка выя на ву ко выя да сяг нен ні. 

У 2019 го дзе фес ты валь на ву-

кі на ве да ла больш за 10 ты сяч 

ча ла век. Гэ тая ліч ба свед чыць 

пра вы со кі ін та рэс гра мад ства 

да на ву кі і яе да сяг нен няў. Фар-

мі ра ван не ста ноў ча га імі джу 

ву чо на га ро біць гэ тую пра фе-

сію больш пры ваб най», — лі-

чыць га лоў ны ву чо ны сак ра тар 

НАН.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Па ста но вай Мі ніс тэр ства аду ка цыі вы зна-

ча ны пе ра лік між на род ных алім пі яд, пе-

ра мож цы якіх (ула даль ні кі дып ло маў І, ІІ і 

ІІІ сту пе няў) ма юць пра ва на за лі чэн не без 

ус туп ных вы пра ба ван няў ва ўста но вы аду-

ка цыі для атры ман ня вы шэй шай аду ка цыі 

пер шай сту пе ні і ся рэд няй спе цы яль най 

аду ка цыі ў бя гу чым го дзе.

У пе ра лік увай шлі 11 між на род ных алім пі-

яд: 61-я між на род ная ма тэ ма тыч ная алім пі я да 

(Ра сія), 54-я між на род ная Мен дзя ле еў ская алім-

пі я да школь ні каў па хі міі (Венг рыя), 51-я між на-

род ная хі міч ная алім пі я да (Тур цыя), 51-я між на-

род ная фі зіч ная алім пі я да (Літ ва), 32-я між на-

род ная алім пі я да па ін фар ма ты цы (Сін га пур), 

31-я між на род ная бія ла гіч ная алім пі я да (Япо нія), 

17-я між на род ная геа гра фіч ная алім пі я да (Тур-

цыя), 9-я Еў ра пей ская ма тэ ма тыч ная алім пі я да 

для дзяў чат (Ні дэр лан ды), 16-я між на род ная 

Жаў ты каў ская алім пі я да па фі зі цы, ма тэ ма ты цы 

і ін фар ма ты цы (Ка зах стан), 14-я між на род ная 

алім пі я да па аст ра но міі і аст ра фі зі цы (Ка лум-

бія), Алім пі я да школь ні каў Са юз най дзяр жа вы 

па рус кай мо ве і рус кай лі та ра ту ры «Ра сія і 

Бе ла русь: гіс та рыч нае і ду хоў нае адзін ства» 

(2019 год, Ра сія).

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Абі ту ры ент-2020Абі ту ры ент-2020

Для пе ра мож цаў алім пі яд 
ад кры ты дзве ры ў ВНУ

ПЛЯ ЦОЎ КА 
ДЛЯ ЮНЫХ ДА СЛЕД ЧЫ КАЎ

Не пра пус ці!Не пра пус ці!
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