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Сіс тэ ма пра цуе па прын цы-

пе «ад на го акна»: са ма шу кае 

сва бод ныя па са дач ныя мес цы 

і пад каз вае рэ гіст ра та ру, у якіх 

на ву чаль ных уста но вах мож на 

здаць тыя ці ін шыя прад ме ты. 

Асаб лі ва гэ та ак ту аль на для ста-

лі цы. Аў та ма ты за ва ная сіс тэ ма 

да зва ляе па да браць абі ту ры ен ту 

най больш зруч нае для эк за ме ну 

мес ца, на ват ка лі той па жа дае 

зда ваць цэнт ра лі за ва нае тэс ці-

ра ван не ў ін шым го ра дзе.

Ка лі для вас ёсць роз ні ца, у 

якім уні вер сі тэ це зда ваць тэс-

ты, лепш за ві таць у пункт рэ-

гіст ра цыі ў пер шай па ло ве мая, 

бо да кан ца ме ся ца сва бод ныя 

мес цы ў па пу ляр ных ВНУ, што 

раз ме шча ны ў цэнт ры ста лі цы 

ўздоўж лі ніі мет ро, раз бі ра юць 

і вы бар ста но віц ца бяд ней шы. 

Праў да, трэ ба мець на ўва зе, 

што па не са мых ма са вых дыс-

цып лі нах (на прык лад па хі міі, 

бія ло гіі, геа гра фіі, су свет най 

гіс то рыі) ЦТ пра во дзіц ца не ва 

ўсіх ВНУ.

Пунк ты рэ гіст ра цыі бу дуць 

пра ца ваць па ра бо чых днях 

тыд ня з 9.00 да 19.00. У пе ры яд 

пра цяг лых свят (з 5 па 9 мая) 

рэ гіст ра цыя бу дзе ажыц цяў-

ляц ца толь кі 6 мая. Так са ма 

за рэ гіст ра вац ца мож на бу дзе 

і па су бо тах — 11 і 18 мая.

Абі ту ры ен там да зва ля ец ца за-

рэ гіст ра вац ца не больш як на ча-

ты ры дыс цып лі ны. Та кім чы нам, 

у іх ёсць маг чы масць ра кі роў кі 

пры па ступ лен ні на род нас ныя 

спе цы яль нас ці. А ка лі ча ла век 

кан чат ко ва вы зна чыў ся з про-

фі лем на ву чан ня, ён мо жа здаць 

цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не па 

дзвюх дзяр жаў ных мо вах, а паз-

ней вы браць леп шы з двух сер-

ты фі ка таў. Праў да, у пры ём ную 

ка мі сію ВНУ трэ ба па да ваць, як 

і ра ней, толь кі тры сер ты фі ка ты і 

два сер ты фі ка ты — у пры ём ную 

ка мі сію ССНУ.

Па коль кі сер ты фі ка ты цэнт-

ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня дзей-

ні ча юць два га ды, абі ту ры ен ты 

мо гуць ска рыс тац ца і сер ты фі ка-

та мі 2018 го да. Але лепш гэ та га 

не ра біць, бо пас ля ўвя дзен ня 

но вай сіс тэ мы пад лі ку ба лаў 

боль шасць абі ту ры ен таў без 

праб лем пе ра адо ле юць 50-баль-

ны па рог, та му ле таш нія ба лы 

мо гуць ака зац ца прос та не кан-

ку рэн та здоль ны мі.

У пункт рэ гіст ра цыі на ЦТ 

абі ту ры ент па ві нен прый сці з 

паш пар там (не пра тэр мі на ва-

ным!) або ін шым да ку мен там, 

што па цвяр джае яго асо бу (гэ-

та мо жа быць па свед чан не на 

пра ва жы хар ства, па свед чан не 

бе жан ца ці афі цый ная да вед ка, 

якая вы да ец ца ор га на мі ўнут-

ра ных спраў у вы пад ку стра ты 

ці кра дзя жу да ку мен та, што па-

цвяр джае асо бу). Ні я кія ін шыя 

да ку мен ты, у тым лі ку па свед-

чан не кі роў цы, для рэ гіст ра цыі 

не па ды хо дзяць.

Вы бар мо вы, на якой абі ту-

ры ент жа дае зда ваць тэс ты, 

ажыц цяў ля ец ца ме на ві та на 

эта пе па да чы за явы і рэ гіст-

ра цыі на ЦТ. За ява за паў ня ец-

ца ўдзель ні кам ЦТ на ад ной з 

дзвюх дзяр жаў ных моў: бе ла рус-

кай ці рус кай на вы бар. Трэ ба 

мець на ўва зе, што паз ней зо-

на рэ гіст ра цыі блан ка ад ка заў 

бу дзе за паў няц ца абі ту ры ен там 

на той жа мо ве, на якой бы ла 

па да дзе на за ява пры рэ гіст ра-

цыі. І сер ты фі кат удзель ні ка ЦТ 

бу дзе за паў няц ца так са ма на той 

мо ве, на якой па да ва ла ся за ява. 

Пас ля па да чы за явы абі ту ры ент 

атрым лі вае ў ра бот ні ка пунк та 

рэ гіст ра цыі ра ху нак і ажыц цяў-

ляе пла ту за пры ём і афарм лен-

не да ку мен таў для ўдзе лу ў ЦТ. 

Гэ та су ма скла дае 0,1 ба за вай 

ве лі чы ні за адзін ву чэб ны прад-

мет (2 руб лі 55 ка пе ек).

У тым вы пад ку, ка лі абі ту ры-

ент не мо жа аса біс та за рэ гіст-

ра вац ца для ўдзе лу ў ЦТ (сі ту а-

цыі ў жыц ці мо гуць быць са мыя 

не прад ка заль ныя — хва ро ба, 

удзел у між на род ных кон кур сах, 

служ бо вая ка ман дзі роў ка ці ін-

шыя не за леж ныя ад яго аб ста ві-

ны, па цвер джа ныя да ку мен таль-

на), зра біць гэ та за абі ту ры ен та 

мо жа яго за кон ны прад стаў нік. 

Ён па ві нен прад' явіць у пунк це 

рэ гіст ра цыі да ку мент, які па-

цвяр джае яго асо бу і ста тус за-

кон на га прад стаў ні ка, а так са ма 

за ве ра ную на та ры яль на ко пію 

да ку мен та, што па цвяр джае асо-

бу абі ту ры ен та. Акра мя та го, за-

кон ны прад стаў нік абі ту ры ента 

мо жа дзей ні чаць на пад ста ве 

да ве ра нас ці, за ве ра най на та-

ры яль на.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Пры ём ная кам па нія — 2019

Толь кі па ўваж лі вай пры чы не 
абі ту ры ен та мо гуць за рэ гіст ра ваць 

яго прад стаў ні кі...
2 мая ў кра і не рас па чы на ец ца рэ гіст ра цыя абі ту ры ен таў 

на цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не, якая бу дзе доў жыц ца да 

1 чэр ве ня ўключ на. Для та го каб за па сці ся про пус ка мі на 

ЦТ, абі ту ры ен там да ец ца амаль ме сяц, на пра ця гу яко га яны 

мо гуць за ві таць у лю бы най блі жэй шы да іх мес ца жы хар ства 

пункт рэ гіст ра цыі. Та кіх пунк таў па ўсёй кра і не 40, пры чым 

рэ гіст ра цыя вя дзец ца не толь кі на ба зе ВНУ, але і на ба зе ка-

ле джаў (іх пе ра лік мож на знай сці на сай це Рэс пуб лі кан ска га 

ін сты ту та кант ро лю ве даў www.rіkc.by). Усе яны пад клю ча ны 

да аў та ма ты за ва най сіс тэ мы «Агуль на рэс пуб лі кан скі банк 

звес так удзель ні каў ЦТ».

Прэм' ер Іс па ніі па абя цаў 
сфар мі ра ваць пра еў ра пей скі ўрад 
пас ля вы ба раў

Прэм' ер-мі ністр 

Іс па ніі Пед ра Сан-

чэс па абя цаў, што 

сфар мі руе пра еў-

ра пей скі ўрад па 

вы ні ках да тэр мі-

но вых вы ба раў у 

Ге не раль ныя кар-

тэ сы (двух па лат ны пар ла мент), якія ад бы лі ся ў 

ня дзе лю. «Мы на кі ра ва лі па ве дам лен не Еў ро пе 

і ўся му све ту, — ад зна чыў кі раў нік Ка бі не та мі-

ніст раў, вы сту па ю чы ў Мад ры дзе пе рад пры хіль-

ні ка мі Іс пан скай са цы я ліс тыч най ра бо чай пар тыі 

(ІСРП), лі да рам якой ён з'яў ля ец ца. — Мож на 

пе ра маг чы аў та ры та рызм і рэ грэс. Бы ло пра-

дэ ман стра ва на, што Іс па нія — гэ та тры ва лая 

і вы са ка я кас ная дэ ма кра тыя». Па вы ні ках во-

ле вы яў лен ня пе ра маг ла ІСРП Сан чэ са, атры-

маў шы 123 крэс лы ў 350-мес ца вым Кан грэ се 

дэ пу та таў (ніж няя па ла та пар ла мен та). Ня гле-

дзя чы на гэ та, са цы я ліс ты не змаг лі атры маць 

аб са лют най боль шас ці ў пар ла мен це, каб бес-

пе ра шкод на сфар мі ра ваць урад. Гэ та азна чае, 

што ІСРП трэ ба бу дзе вес ці пе ра га во ры з ін шы мі 

па лі тыч ны мі сі ла мі.

Ула ды Шры-Лан кі за ба ра ні лі жы ха рам 
за кры ваць свае тва ры

За ба ро на жы ха рам на сіць адзен не, якое за-

кры вае твар, па ча ла дзей ні чаць на Шры-Лан цы. 

Яна бы ла ўве дзе на прэ зі дэн там кра і ны Май тры-

па лам Сі ры се нам, каб па лег чыць ідэн ты фі ка-

цыю гра ма дзян пас ля се рыі тэ рак таў і для вы-

шу ку эк стрэ міс таў, 

якія іх учы ні лі. Пра 

гэ та па ве да мі ла га-

зе та Thе Tіmеs оf 

Іndіа. Кі раў нік дзяр-

жа вы ма ты ва ваў 

да дзе нае ра шэн не 

за бес пя чэн нем гра мад скай бяс пе кі і па ла жэн-

ня мі дзе ю чых у кра і не за ко наў аб над звы чай-

ным ста но ві шчы. Дня мі Сі ры се на за явіў, што 

пра ва ахоў ныя ор га ны кра і ны па да зра юць ка ля 

140 гра ма дзян у су вя зях з тэ ра рыс тыч най гру-

поў кай «Іс лам ская дзяр жа ва».

Ін да не зія вы ра шы ла 
пе ра нес ці ста лі цу

Прэ зі дэнт Ін да не зіі Джок Ві до да па ве да міў 

пра на мер пе ра нес ці ста лі цу рэс пуб лі кі з Джа-

кар ты ў ін шы го рад. Пра гэ та кі раў нік дзяр жа-

вы за явіў на на ра дзе ўра да, пе рад ае пар тал 

на ві наў Kоmраs. «Джа кар та, маг чы ма, не змо-

жа спра віц ца з дзвю ма най важ ней шы мі за да-

ча мі ад на ча со ва: быць фі нан са вым і па лі тыч-

ным цэнт рам», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы. Ён 

ад зна чыў, што «пры нам сі тры дзяр жа вы ўжо 

зра бі лі гэ та». «Ду маю, мы так са ма спра вім ся з 

па доб най за да чай, што, зрэш ты, па тра буе дбай-

най пад рых тоў кі», — да даў Ві до да. Па вод ле яго 

слоў, «не аб ход на пра віль на вы браць мес ца но-

вай ста лі цы, пад рых та ваць па трэб ную інф ра-

струк ту ру і ін шае». Па да ных пар та ла, урад ужо 

вы браў тры мес цы, ку ды мо жа быць пе ра не се на 

ста лі ца. У пры ват нас ці, гэ та го рад Па лан ка рая 

ў пра він цыі Цэнт раль ны Ка лі ман тан, акру га Та-

нах Бум бу ў пра він цыі Паў днё вы Ка лі ман тан, 

а так са ма ра ён Пе на джам пра він цыі Ус ход ні 

Ка лі ман тан.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

На пя рэ дад ні

ЧЫМ ЖЫ ВУЦЬ 
СУ ЧАС НЫЯ МЕ ДЫЯ?

Больш як 500 срод каў ма са вай ін фар ма цыі бу дуць прад стаў ле ны на 

ХХІ ІІ Між на род най спе цы я лі за ва най вы стаў цы «СМІ ў Бе ла ру сі». Як 

рас ка заў жур на ліс там мі ністр ін фар ма цыі Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ, 

на ме ды я фо ру ме на вед валь ні кі змо гуць па зна ё міц ца з най ноў шы-

мі тэн дэн цы я мі, тэ ма тыч ны мі кі рун ка мі і тэх на ло гі я мі дру ка ва ных і 

ан лайн-СМІ, тэ ле- і ра дыё ка на лаў не толь кі з Бе ла ру сі, але так са ма 

з Ра сіі, Укра і ны, Літ вы, Лат віі, Ка зах ста на, Уз бе кі ста на, Кі тай скай 

На род най Рэс пуб лі кі.

На асоб ным стэн дзе, пад рых та ва ным з да па мо гай Упаў на ва жа на га па 

спра вах рэ лі гій і на цы я наль нас цяў, бу дуць прэ зен та ва ныя СМІ ды яс пар. 

Ся род ін шых ад мет нас цяў сё лет няй вы стаў кі — пра вя дзен не 3 мая пер ша-

га тэ ма тыч на га Дня пі я ра, а так са ма шы ро кая прэ зен та цыя сет ка вых СМІ 

(са снеж ня 2018 го да іх ужо за рэ гіст ра ва на ў Бе ла ру сі звыш 10), ся род 

якіх ін тэр нэт-вы дан не «Ме ды я на.by», за сна ва нае су мес на фа куль тэ там 

жур на ліс ты кі БДУ, Мі ніс тэр ствам ін фар ма цыі і Гра мад скім прэс-цэнт рам 

До ма прэ сы.

Ужо тра ды цый на ме на ві та на вы стаў цы бу дуць уру ча ны ўзна га ро ды пе ра-

мож цам у 23 на мі на цы ях пра фе сій на га кон кур су «За ла тая лі та ра» — сё ле та на 

ўдзел у ім па сту пі ла звыш 330 за явак. «Сё ле та ў нас пра ца ва ла но вае жу ры, і 

ма гу вас за пэў ніць, што экс пер ты пад ра бяз на раз гле дзе лі ўсе ра бо ты, най леп-

шыя з якіх бу дуць ад зна ча ны 3 мая», — рас ка заў Аляк сандр Кар лю ке віч.

Цэнт раль ны мі тэ ма мі ме ды я фо ру му ста нуць ужо вель мі бліз кія ІІ Еў ра пей-

скія гуль ні, су час ныя ін тэр нэт-тэх на логіі, ад ра джэн не ма лой ра дзі мы, а так са ма, 

безумоў на, 75-год дзе вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў.

Да рэ чы, з да па мо гай РУП «Бел пош та» не па срэд на на вы стаў цы мож-

на бу дзе пад пі саць паш тоў кі і карт кі для ве тэ ра наў — вес тач кі са сло ва мі 

па дзя кі і доб ры мі па жа дан ня мі вы зва лі це лям ад на шчад каў су пра цоў ні кі 

пош ты бяс плат на да ста вяць ва ўсе кут кі Бе ла ру сі.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

На та ры у сы ра зам са «Звяз дой» 
ад ка жуць на пы тан ні

Як стаць спад ка ем цам, афор міць шлюб ны да га вор або да ку мен ты 

на ад чу жэн не ма ё мас ці, склас ці за вя шчан не?

Ад ка зы на гэ тыя і ін шыя пы тан ні ўсе ах вот ныя змо гуць атры маць 2 мая з 

11.00 да 13.00 на стэн дзе Вы да вец ка га до ма «Звяз да» пад час вы стаў кі 

«СМІ ў Бе ла ру сі».

На та ры у сы Мін скай га рад ской і Мін скай аб лас ной на та ры яль ных акруг 

бяс плат на пад ка жуць, як вы ра шыць тое ці ін шае пы тан не, а так са ма да-

па мо гуць афор міць да ку мен ты, на прык лад, на вы езд дзі ця ці на ад па чы нак 

за мя жу і ін шыя.

На двор'е

ПОДЫХ ПОЎНАЧЫ
Днём ад нос на цёп ла, а ўна чы — не вя лі кія за ма раз кі
У пер шы дзень мая бу дзе пе ра важ на без апад каў, толь кі ўдзень па 

паў днё вым ус хо дзе кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, маг чы мы 

на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 1—6 цяп ла, мес ца мі па 

кра і не ча ка юц ца ня знач ныя за ма раз кі ад ну ля да мі нус 2 гра ду саў. Удзень 

бу дзе так са ма све жа — ад плюс 11 да плюс 18 гра ду саў. У чац вер бу дзе 

пе ра важ на без апад каў, толь кі ўна чы і ра ні цай па паў днё вым ус хо дзе кра і ны 

мес ца мі прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе 1—7 цяп ла, мес ца мі па кра і не ча ка юц ца за ма раз кі да мі нус 2 гра-

ду саў. Удзень бу дзе 12—18 гра ду саў вы шэй за нуль.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у пят ні цу мес ца мі 

па кра і не прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, маг чы мыя на валь ні цы. Тэм пе-

ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 2 да плюс 9 гра ду саў. Удзень ста не 

кры ху цяп лей — ад плюс 14 да плюс 20 гра ду саў, па паў днё вым ус хо дзе — 

да плюс 22 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Быць на па га то ве
За ба ро ны і даж джы кры ху «збі лі» па жа ры

Што дня ў Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі па сту па юць па ве дам лен-

ні аб ляс ных па жа рах. Асноў ныя іх пры чы ны — пе ра ход агню пры 

вы паль ван ні су хой рас лін нас ці, дэ фі цыт віль га ці і моц ны па ры віс-

ты ве цер. Па ста не на 29 кра са ві ка за рэ гіст ра ва на 296 вы пад каў на 

агуль най пло шчы 1 ты ся ча 210,7 гек та ра.

Як па ве да міў Ва лян цін ШАТ РАЎ КА, пер шы на мес нік мі ніст ра ляс ной 

гас па дар кі, на гэ тым тыд ні па жа ра не бяс печ ная сі ту а цыя за хоў ва ец ца, та му 

што даж джы прай шлі не па ўсёй тэ ры то рыі кра і ны.

— Да 2019 го да Мі ніс тэр ствам ляс ной гас па дар кі бы ла пра ве дзе на вя-

лі кая ра бо та: вы ка на на рас чыст ка па жа ра не бяс печ ных па ры ваў да двух 

кі ла мет раў, зроб ле ны ра монт 1200 кі ла мет раў да рог су праць па жар на га 

пры зна чэн ня, 63 па жар ных ва да ёмаў. Для лік ві да цыі па жа раў у ляс ным 

фон дзе ство ра на 257 па жа ра хі міч ных стан цый. Ляс га са мі аб ноў ле ны пар кі 

тэх ні кі: так, у 2016—2018 га дах за куп ле на 39 па жар ных аў та ма бі ляў. Ця пер 

у сіс тэ ме Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі ма ец ца 542 па жар ныя аў та ма бі-

лі, вы ка рыс тоў ва юц ца 362 боч кі для пад во зу ва ды, — рас ка заў Ва лян цін 

Шат раў ка. — Для ран ня га вы яў лен ня ляс ных па жа раў ство ра на сет ка з 

632 па жа ра на зі раль ных вы шак.

На га да ем, з 22 кра са ві ка ў Бе ла ру сі ўве дзе на за ба ро на на на вед ван не 

ля соў, уз моц не ны рэ жым іх ахо вы. За апош ні час Мін ляс га сам бы ло пра ве-

дзе на 840 рэй даў і пры цяг ну та да ад каз нас ці 69 па ру шаль ні каў. Пры ня тыя 

ме ры да лі маг чы масць ап ты мі за ваць сі ту а цыю ў ля сах — за мі ну лыя вы хад-

ныя ад зна ча на толь кі 15 вы пад каў па жа раў на пло шчы 8,9 гек та ра.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.


