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Tіme на зваў ве ра год ных лаў рэ а таў 
Но бе леў скай прэ міі мі ру — 2018

Аме ры кан скі ча со піс 

Tіme склаў спіс ве ра год ных 

кан ды да таў на атры ман не 

Но бе леў скай прэ міі мі ру. 

Га лоў ны мі прэ тэн дэн та мі 

ў спі се Tіme зна чац ца ўдзель-

ні кі дыя ло гу ва кол лё су Ка-

рэі — лі дар КНДР Кім Чэн 

Ын, прэ зі дэнт Паўд нё вай Ка рэі Мун Чжэ Ін і прэ зі дэнт ЗША 

До нальд Трамп. Лі да ры Поў на чы і Поўд ня пры кла лі на ма-

ган ні да та го, каб спы ніць ядзер ную гон ку на паў вост ра ве

і ядзер ныя вы пра ба ван ні, якія пра во дзі лі ся КНДР, ад зна-

чае Tіme. Гэ та ро біць іх ві да воч ны мі фа ва ры та мі ў спі се 

кан ды да таў на Но бе леў скую прэ мію. Услед за кі раў ні ка мі 

Паў ноч най і Паўд нё вай Ка рэі ідзе яшчэ адзін удзель-

нік між ка рэй ска га дыя ло гу — прэ зі дэнт ЗША. Увес ну 

До нальд Трамп да мог ся пер шай у гіс то рыі су стрэ чы лі-

да раў Злу ча ных Шта таў і КНДР, якая прай шла ў Сін га-

пу ры. Най буй ней шая бры тан ская бук ме кер ская кан то ра 

Ladbrokes ацэнь вае шан цы Трам па на пе ра мо гу як 5 да 

2, ад зна чае Tіme.

Мэр Нью-Ёр ка па абя цаў спаг наць з Трам па 
ўсе не да пла ча ныя па да ткі

Біл дэ Бла зі, які ўзна чаль вае га рад скую ад мі ніст ра-

цыю Нью-Ёр ка, за явіў, што прэ зі дэнт ЗША аб вёў ва кол 

паль ца пад атко выя ор га ны кра і ны, абы шоў рэ гу ля тыў ныя 

нор мы і па збег рас сле да ван ня і су да, якіх за слу гоў ваў 

мност ва ра зоў.

Ула ды Нью-Ёр ка ма юць на мер спаг наць усе гро шы, 

якія прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп мог не да пла ціць, 

ухі ля ю чы ся ад па дат каў. З та кой за явай вы сту піў учо ра 

мэр ме га по лі са Біл дэ Бла зі.

«Для мя не зу сім яс ныя рэ аль ныя на ступ ствы та го, што 

бы ло вы яў ле на, ня хай гэ та бу дзе маг чы мае па ру шэн не за-

ко на ці неш та яшчэ. У вы пад ку за кан чэн ня тэр мі ну даў нас-

ці ўсё роў на за ста ец ца маг чы масць су ро вых па ка ран няў з 

бо ку [ула д] шта та і го ра да», — па пя рэ дзіў Біл дэ Бла зі, 

які з'яў ля ец ца ад ным з най больш пе ра ка на ных кры ты каў 

ад мі ніст ра цыі прэ зі дэн та Трам па. «Го рад Нью-Ёрк бу дзе 

да ма гац ца кам пен са цыі ўсіх гро шай, якія До нальд Трамп 

па ві нен на сель ніц тву Нью-Ёр ка», —- ад зна чыў дэ Бла зі.

Як сцвяр джа ла The New York Tіmes, До нальд Трамп 

атры маў ад ім пе рыі свай го баць кі ў га лі не не ру хо мас ці 

не менш як $413 млн за са дзей ні чан не ў не да пла це па-

дат каў.

У Пен та го не за яві лі, 
што ЗША пач нуць вы пра боў ваць 
гі пер гу ка вую зброю ра ней ча ка на га тэр мі ну

Злу ча ныя Шта ты ак тыў на пра цу юць над ства рэн нем 

гі пер гу ка во га ўзбра ен ня і пач нуць пра во дзіць яго вы пра-

ба ван ні хут чэй, чым та го мож на бы ло ча каць. Пра гэ та 

за явіў на су стрэ чы з гру пай жур на ліс таў пер шы на мес нік 

мі ніст ра аба ро ны ЗША Па трык Ша на хан.

«Мы пач нём пра во дзіць за пус кі хут чэй і час цей, чым гэ-

та маг лі ча каць», — цы туе Ша на ха на тэ ле ка нал CNBC.

Ра ней мі ністр аба ро ны ЗША Джэймс Мэ ціс за явіў, што 

рас пра цоў ка гі пер гу ка вой зброі і срод каў аба ро ны ад яе 

ста лі для Уз бро е ных сіл ЗША на ця пе раш нім эта пе га-

лоў ным пры яры тэ там. Пры гэ тым кі раў нік Стра тэ гіч на га

ка ман да ван ня Уз бро е ных сіл ЗША ге не рал Джон Хайт 

ад зна чаў, што Ра сія і Кі тай апя рэдж ва юць Злу ча ныя 

Шта ты па шэ ра гу кі рун каў рас пра цоў кі гі пер гу ка вой 

зброі.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Абі ту ры ент-2019Абі ту ры ент-2019  

«РЭ ПЕ ТЫ ЦЫЯ» ЭК ЗА МЕ НУ: 
ПЛАТ НАЯ І БЯС ПЛАТ НАЯ

У каст рыч ні ку ў кра і не стар туе пер шы этап рэ пе ты цый на га тэс ці ра ван ня

На двор'еНа двор'е   ЗА МЕРЗ ЛІ? 
ЯШЧЭ ПАЦЯПЛЕЕ

Сі ноп ты кі абя ца юць: на вы хад ныя бу дзе да +22
Ужо сён ня-заўт ра на двор'е пач не па ляп шац ца і вы-

хад ныя па це шаць нас цяп лом, па ве да мі лі спе цы я-

ліс ты 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.

Цяп лець пач не заўт ра. Так, у су бо ту ў дзён ны час на тэ-

ры то рыю кра і ны пач не па сту паць цёп лая па вет ра ная ма са 

з За ход няй Еў ро пы. Пры па вы ша ным фо не ат мас фер на га 

ціс ку бу дзе ў асноў ным без апад каў, толь кі ўна чы па паў-

ноч ным ус хо дзе кра і ны ады хо дзя чы фран таль ны па дзел 

вы клі ча ка рот ка ча со выя даж джы. Уна чы і ра ні цай у асоб ных 

ра ё нах маг чы мы сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе плюс 3—10 гра ду саў, удзень — 14—20 цяп ла.

І ў ня дзе лю мы за ста нём ся пад уплы вам цёп лай віль гот-

най па вет ра най ма сы. Уна чы бу дзе без апад каў, а ўдзень 

у асоб ных ра ё нах маг чы мы ка рот ка ча со выя даж джы. Тэм-

пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 4 да плюс 10 гра-

ду саў. Удзень бу дзе ўжо 14—20 цяп ла, а па поўд ні кра і ны 

па вет ра пра грэ ец ца да плюс 22 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных спе цы я ліс таў, 

у па ня дзе лак пад уплы вам ат мас фер на га фрон ту ўна чы і 

ра ні цай у асоб ных ра ё нах, а ўдзень па паў днё вым ус хо дзе 

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 скла дзе 

ад плюс 3 да плюс 10 гра ду саў. Ужо ўдзень пач не па сту паць 

больш ха лод нае па вет ра з Бал ты кі і па ха ла дае. Тэм пе-

ра ту ра бу дзе зна хо дзіц ца ў ме жах ад плюс 8 па поў на чы 

да 17 цяп ла па паў днё вым ус хо дзе кра і ны. Во сень...

Сяр гей КУР КАЧ.

На слы хуНа слы ху  

Ва Укра і не — 
чар го вая аварыя з бе ла ру са мі

Мі ністр ахо вы зда роўя Ва ле рый Ма ла шка тры мае на 

аса біс тым кант ро лі сі ту а цыю з су ай чын ні ка мі, якія 

па цяр пе лі ў ава рыі ў Мі ка ла еў скай воб лас ці Укра і-

ны, па ве да мі ла прэс-сак ра тар Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя Юлія Ба ра дун. За раз па цяр пе лым аказ ва-

юць да па мо гу ўкра ін скія ме ды кі. Пры не аб ход нас ці 

бе ла рус кія спе цы я ліс ты да дуць ім лю бую кан суль-

та цый ную да па мо гу.

Па ін фар ма цыі па лі цыі Мі ка ла еў скай воб лас ці, ДТЗ 

ад бы ло ся ка ля Кры во га Во зе ра з мік ра аў то бу сам «Мер се-

дэс-Бэнц Спрын тар» з бе ла рус кі мі ну ма ра мі (Го мель скай 

воб лас ці). Зда ры ла ся ўсё ка ля 6 га дзін ра ні цы на 290-м 

кі ла мет ры да ро гі Адэ са — Кі еў. Мік ра аў то бус урэ за ўся ў 

гру за вы пад' ём ны кран, які ехаў на пе ра дзе ў спа да рож-

ным кі рун ку. Па па пя рэд ніх да ных МЗС Бе ла ру сі, во сем 

ча ла век па цяр пе лі, двое з іх зна хо дзяц ца ў рэ ані ма цыі. 

Паз ней у прэс-служ бе мі ніс тэр ства ўдак лад ні лі, што ўся го 

бы ло шпі та лі за ва на шэсць ча ла век.

Гэ та ўжо не пер шае за апош ні час буй ное ДТЗ у Мі ка-

ла еў скай воб лас ці Укра і ны, у якім па цяр пе лі гра ма дзя не 

Бе ла ру сі. У лі пе ні ад бы ло ся су тык нен не мік ра аў то бу са 

«Фоль ксва ген» з бе ла рус кай рэ гіст ра цы яй, які ехаў па 

марш ру це Адэ са — Го мель, і гру за ві ка, што ста яў з пра-

ва га бо ку пра ез най част кі. У вы ні ку той ава рыі кі роў ца і 

чац вё ра па са жы раў мік ра аў то бу са за гі ну лі на мес цы, 

12 ча ла век тра пі лі ў баль ні цу.

Лось спра ва ка ваў 
ма са вае ДТЗ

Ава рыя з удзе лам не каль кіх аў та ма бі ляў ад бы ла ся 

ў Коб рын скім ра ё не з-за ла ся.

Па ін фар ма цыі УДАІ УУС Брэсц ка га абл вы кан ка ма, да-

рож на-транс парт нае зда рэн не бы ло за фік са ва на ў 19.25 

на аў та да ро зе М1/Е30. Па вод ле па пя рэд ніх звес так, 48-га-

до вы жы хар Бя ро зы кі ра ваў аў та ма бі лем Mercedes-Benz 

Sprіnter і ка ля 19.00 ру хаў ся па на зва най да ро зе з бо ку 

Брэс та ў на прам ку Мін ска. На 95-м кі ла мет ры ён урэ за ўся 

ў ла ся, спы ніў рух і вы ста віў знак ава рый на га пры пын ку.

Пе рад жы вё лай, што ля жа ла на пра ез най част цы, спы-

ніў ся аў та ма біль Fіat Punto, за ру лём яко га зна хо дзіў ся 

28-га до вы жы хар Жа бін кі. У лег ка вік урэ за ўся аў та ма біль 

Opel Vectra пад кі ра ван нем 60-га до ва га жы ха ра Іва цэ віч. 

З-за су тык нен ня Fіat Punto вы ехаў на па ла су су стрэч на га 

ру ху і ўрэ за ўся ў аў та ма біль DAF, за ру лём яко га зна хо-

дзіў ся 56-га до вы жы хар Ма ла ры ты. У вы ні ку ДТЗ кі роў ца 

і 25-га до вая па са жыр ка аў та ма бі ля Fіat Punto, а так са ма 

кі роў ца аў та ма бі ля DAF з траў ма мі шпі та лі за ва ны ў Коб-

рын скую цэнт раль ную ра ён ную баль ні цу.

Да рэ чы, за два дні да гэ та га ад быў ся па доб ны ін цы дэнт: 

аў та ма біль су тык нуў ся з ла сём, па са жы ра да вя ло ся дэ-

бла кі ра ваць ра та валь ні кам. У 3.24 ім ад фель ча ра хут кай 

ме ды цын скай да па мо гі па сту пі ла па ве дам лен не аб да рож-

на-транс парт ным зда рэн ні з удзе лам лег ка во га аў та ма бі ля 

ка ля па сёл ка Мі ха на ві чы Мінск ага ра ё на. Спат рэ бі ла ся 

да па мо га ў вы ман ні па цяр пе ла га. Ка лі да мес ца вы клі ку 

пры бы лі ра та валь ні кі, бы ло ўста ноў ле на, што Volkswagen 

Passat су тык нуў ся з ла сём, які пе ра бя гаў да ро гу.

Ра бот ні кі МНС пры да па мо зе ад мыс ло вай пры ла ды дэ-

бла кі ра ва лі па са жы ра аў та ма бі ля. 37-га до вы муж чы на з 

траў ма мі роз най сту пе ні цяж кас ці да стаў ле ны ў баль ні цу.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Пе ра лік уста ноў, дзе яно бу дзе 

пра во дзіц ца па ма тэ ры я лах ар-

га ні за та раў ЦТ, мож на знай сці на 

сай це Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту-

 та кант ро лю ве даў (www.rіkс.bу). 

У мно гія на ву чаль ныя ўста но вы за-

 пі сац ца на рэ пе ты цый нае тэс ці ра-

ван не ця пер мож на не вы хо дзя чы 

з до ма: на іх сай тах ад кры та ан-

лайн-рэ гіст ра цыя. Кошт удзе лу ў 

рэ пе ты цый ным тэс ці ра ван ні скла-

дае сем руб лёў за адзін прад мет.

Апра цоў ка блан каў ад ка заў удзель-

ні каў рэ пе ты цый на га тэс ці ра ван ня і 

раз лік ба лаў бу дуць ажыц цяў ляц ца па 

тэх на ло гіі ЦТ. Ін фар ма цыю пра свае 

вы ні кі абі ту ры ен ты змо гуць атры маць 

на сай це РІКВ па аса біс тым ко дзе 

ўдзель ні ка.

На рэ пе ты цый нае тэс ці ра ван не мо-

гуць тра піць не толь кі абі ту ры ен ты, але 

і дзе ся ці клас ні кі, і баць кі школь ні каў, і 

на стаў ні кі, і рэ пе ты та ры. Яны прыйдуць 

ва ўні вер сі тэц кую аў ды то рыю, каб на 

ўлас ным во пы це пе ра ка нац ца, ці так 

прос та згу ляць ва «ўга дай ку» і ме та-

дам вы пад ко ва га вы ба ру ад ка заў на-

браць пры стой ную су му ба лаў. Бо ад на 

спра ва — раз ва жаць у тэ о рыі, і зу сім 

ін шая — прай сці ўвесь тэст ад «А» да 

«Я» за стро га лі мі та ва ны час.

Удзель ні кам рэ пе ты цый на га тэс-

ці ра ван ня трэ ба мець на ўва зе, што 

пра цэ ду ра яго пра вя дзен ня ні чым не 

ад роз ні ва ец ца ад цэнт ра лі за ва на га. 

За да ча ар га ні за та раў у аў ды то ры ях — 

пры трым лі вац ца ўсіх пра ві лаў пра вя-

дзен ня ЦТ, каб ад ра зу на стро іць абі ту-

ры ен таў на сур' ёз ны лад і зма дэ ля ваць 

рэ аль ную псі ха ла гіч ную аб ста ноў ку 

пра вя дзен ня эк за ме ну: пры сут насць 

ма біль ні каў, да па мож ні каў і шпар га лак 

у эк за ме на цый най аў ды то рыі ка тэ га-

рыч на не да пус ка ец ца. Ар га ні за та рам 

да зва ля ец ца кан суль та ваць удзель ні-

каў рэ пе ты цыі толь кі па тэх на ло гіі ра-

бо ты над тэс там і па па рад ку за паў нен-

ня блан ка, але ні я кіх кан суль та цый па 

змес це тэс таў.

Бла нач нае рэ пе ты цый нае тэс ці ра-

ван не так са ма мож на прай сці і не па-

срэд на ў Рэс пуб лі кан скім ін сты ту це 

кант ро лю ве даў: тут яно пра во дзіц ца 

кож ны дзень, трэ ба толь кі за га дзя за-

рэ гіст ра вац ца на яго на сай це ін сты-

ту та ан лайн.

Да па чат ку ўступ най кам па ніі абі ту-

ры ен ты змо гуць пра ве рыць свае ве ды 

не каль кі ра зоў. Пер шы этап рэ пе ты-

цый на га тэс ці ра ван ня бу дзе доў жыц-

ца да кан ца гэ та га го да. Дру гі этап 

прой дзе ў сту дзе ні — лю тым. Трэ ці — 

у са ка ві ку — кра са ві ку. Кож ны раз ва-

ры ян ты, вы не се ныя на «рэ пе ты цыю», 

бу дуць змя няц ца.

Яшчэ ад на маг чы масць ад пра ца ваць 

тэх на ло гію эк за ме ну — здаць дыс тан-

цый нае тэс ці ра ван не на сай це Рэс-

пуб лі кан ска га ін сты ту та кант ро лю 

ве даў. Гэ та мож на зра біць не вы хо дзя-

чы з до му. Дыс тан цый нае тэс ці ра ван не 

пра во дзіц ца бяс плат на і на яго ця гам 

го да вы но сіц ца толь кі адзін ва ры янт 

тэс таў. За тое бяс плат на прай сці дыс-

тан цый нае тэс ці ра ван не да зва ля ец ца 

па ўсіх 15 дыс цып лі нах ЦТ. І трэ ні ра-

вац ца на ім мож на бу дзе столь кі ра зоў, 

коль кі абі ту ры ен ту па трэб на.

Для на блі жэн ня да рэ аль ных умоў 

зда чы ЦТ на сай це РІКВ пад час вы ка-

нан ня тэс та мож на кі ра вац ца ча сам, 

які ад во дзіц ца на пэў ны прад мет. Тыя, 

хто за хо ча прос та ад пра ца ваць тэх на-

ло гію эк за ме ну, змо гуць не аб мя жоў-

ваць ся бе ча са вы мі рам ка мі. Акра мя 

гэ та га, элект рон ны бланк ад ка зу мож-

на бу дзе раз дру ка ваць, за поў ніць, а 

пас ля за нес ці ўсе па зі цыі з па пя ро ва га 

нось бі ту ў элект рон ную вер сію.

Вы ні кі тэс таў абі ту ры ен ты атры-

ма юць ад ра зу пас ля іх вы ка нан ня, не 

па кі да ю чы сай та РІКВ. У да да так яны 

атры ма юць ма тэ ры я лы тэ ма тыч на га 

кан суль та ван ня, якія ўклю ча юць са мо 

за дан не, яго ра шэн не і (або) ка мен та-

рый да яго, пра віль ны ад каз і спа сыл ку 

на пад руч нік ці ву чэб ны да па мож нік з 

ука зан нем па ра гра фа, у якім вы кла-

дзе ны гэ ты ву чэб ны ма тэ ры ял. Для 

на быц ця на вы каў за паў нен ня блан ка і 

не да пу шчэн ня тэх ніч ных па мы лак пры 

афарм лен ні ад ка заў на ЦТ у раз дзе ле 

«Дыс тан цый нае рэ пе ты цый нае тэс ці-

ра ван не» пры ве дзе ны ўзо ры блан ка 

ад ка заў і ві дэа ро лік з пад ра бяз най ін-

струк цы яй па яго за паў нен ні.

Па куль што ў раз дзе ле «Дыс тан-

цый нае тэс ці ра ван не» прад стаў ле ны 

ва ры янт, які зда ва лі абі ту ры ен ты бя-

гу ча га го да. Да рэ чы, у Рэс пуб лі кан скім 

ін сты ту це кант ро лю ве даў нам па ве да-

мі лі, што з мо ман ту за пус ку на сай це 

бяс плат на га дыс тан цый на га тэс ці ра-

ван ня ў ім паў дзель ні ча лі ўжо больш 

як 95 ты сяч ча ла век.
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