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Цi ка вы ар ты кул пра аме ры кан скiя мас-ме дыя 
з'я вiў ся ня даў на на The Huntington Post (аме-
ры кан скiм ан лайн-СМI). Яго наз ва «Асвят лен-
не спра вы Сноў дэ на: ка лi б мас-ме дыя ЗША 
зна хо дзi лi ся пад дзяр жаў ным кант ро лем, цi 
вы гля да лi б яны iнакш?», ад люст роў вае ад-
ну з най больш хва лю ю чых су свет ную гра-
мад скасць гiс то рый аб вы крыц цi Эд вар дам 
Сноў дэ нам фак таў шпi я на жу з бо ку аме ры-
кан ска га ўра да як за гра ма дзя на мi ЗША, так 
i за iн ша зем ца мi.

Аў тар ар ты ку ла, Джэф Ко эн, лi чыць, што ўцеч ка 
звес так ад Эд вар да Сноў дэ на пра дэ ман стра ва ла, 
што аме ры кан ская кар па ра тыў ная ме ды я сiс тэ ма 
зна хо дзiц ца ў ста не вай ны з не за леж най жур на лiс-
ты кай. Ён ад зна чае, што мно гiя з тых жа СМI (асаб-
лi ва тэ ле вi зiй ныя на вi ны), якiя пра пус цi лi кры зiс на 
Уол-стрыт i вi та лi ўвар ван не ў Iрак, на гад ва юць 
срод кi ма са вай iн фар ма цыi, якiя кант ра лю юц ца 
дзяр жа вай, у сва ёй амаль поў най iдэн ты фi ка цыi з 
ура дам, у тым, як ён пе ра сле дуе ця пер 30-га до ва га 
вы кры ва льнi ка.

У той час як апы тан нi па каз ва юць, што па ло ва 
аме ры кан скай гра мад скас цi лi чыць, што Сноў дэн 
зра бiў доб рую спра ву, аб на ро да ваў шы iн фар ма цыю 
аб шпi я на жы На цы я наль на га агенц тва бяс пе кi, на-
вi на выя пра гра мы тэ ле ба чан ня вы клю ча юць гэ ты 

пункт гле джан ня з вя шчан ня. I хоць тэ ле вя ду чыя i 
гос цi пра грам не з'яў ля юц ца дзяр жаў ны мi служ боў-
ца мi, у не ка то рых з iх ёсць схiль насць, ка жу чы пра 
ўрад, вы ка рыс тоў ваць зай мен нiк «мы». Джэф Ко эн 
па кеп лi вае ў сва iм ар ты ку ле з ад на го з iх, Анд рэя 
Ро са Сор кi на, якi пра цуе на ка на ле СNBC, што вы-
ка заў ся фак тыч на ад iмя ўра да ЗША. З ча го б та ды 
та кое ата я сам лi ван не з ура дам i рас ча ра ван не ў 
тым, што нель га не ад клад на зла вiць Сноў дэ на?

Аў тар пры во дзiць так са ма два вы пад кi, ка лi па-
доб на га ро ду су пра цоў нi кi вя ду чых СМI Аме ры кi 
пра па ноў ва лi арыш та ваць не за леж на га жур на лiс-
та, якi спры яў Сноў дэ ну ў рас крыц цi ўто е най ад 
аме ры кан ска га на ро да iн фар ма цыi або вы каз ва лi 
пункт гле джан ня, што гэ та кры мi наль нае зла чын-
ства. I дзi вiц ца — ка лi адзiн жур на лiст пра па ноў вае 
арыш та ваць iн ша га жур на лiс та.

Боль шасць ка мен та та раў па дзя ляе па зi цыю 
аў та ра ар ты ку ла. Як ад зна чае адзiн з iх: «Срод кi 
ма са вай iн фар ма цыi не кант ра лю юц ца дзяр жа вай. 
Яны кант ра лю юц ца кар па ра цы я мi... якiя кi ру юць 
дзяр жа вай». Iн шы кпiць з сi ту а цыi, ад зна ча ю чы: 
«Мець маш таб ны апа рат ура да па шпi я на жы за 
гра ма дзя на мi цал кам за кон на. А вось рас па вес цi 
гра ма дзя нам, што мы зна хо дзiм ся пад маш таб ным 
са чэн нем ура да з'яў ля ец ца здра дай i кры мi наль-
ным зла чын ствам». Яшчэ адзiн з ка мен та та раў 
лi чыць, што: «На са мрэч тое, што мы ма ем, горш, 

чым срод кi ма са вай iн фар ма цыi, што кант ра лю-
юц ца дзяр жа вай». Дру гi пi ша ў ад каз: «Цал кам 
зго дзен, та му што яны ўвод зяць лю дзей у зман, 
пры му ша ю чы лi чыць, што яны з'яў ля юц ца не за-
леж ны мi». На дум ку яшчэ ад на го ка мен та та ра: 
«Га лоў ныя на вi на выя СМI мо гуць быць БОЛЬШ ка-
рум па ва ны мi, чым лю быя iн шыя ка рум па ва ныя ар-
га нi за цыi ва ўсiм на шым гра мад стве». Iн шы лi чыць: 
«Я прый шоў да вы сно вы, што боль шасць срод каў 
ма са вай iн фар ма цыi зна хо дзiц ца пад кант ро лем 
дзяр жа вы — па гля дзi це, як амаль усе агуль ная 
ўва га ў СМI на да ец ца па лi ты кам i лю дзям, якiя на-
стой ва юць на арыш це Сноў дэ на i асу джэн нi яго за 
шпi я наж, у той час як боль шасць лю дзей на ву лi цы, 
зда ец ца, ра ды та му, што Сноў дэн пры цяг нуў на шу 
ўва гу да PRISM. Зрэш ты, я лi чу, што срод кi ма са-
вай iн фар ма цыi так або iнакш зна хо дзяц ца пад 
кант ро лем не шмат лi кай элi ты пра цяг лы час...».

Яшчэ адзiн ка мен та тар звяр тае ўва гу на дру гi 
бок праб ле мы: «Я ду маю, што сут насць у тым, 
што ўрад ЗША вы ка рыс тоў вае тай ныя су ды для 
та го, каб уза ко нiць на быц цё i за хоў ван не вя лi кай 
коль кас цi на зi ран няў за гра ма дзя на мi. Сноў дэн 
па ру шыў за кон, та му што гэ та быў адзi ны рэ аль ны 
спо саб, каб вы крыць гэ тае ка вар нае па ру шэн не на-
шых гра ма дзян скiх сва бод i га ран та ваць, што гэ тая 
iн фар ма цыя не па срэд на ста не вя до май аме ры кан-
ска му на ро ду. Па ру шэн не iм за ко на з'яў ля ец ца па-

боч най гiс то ры яй. Аме ры кан скi 
ўрад тра цiць так шмат энер гii, 
каб зла вiць яго, дык як на конт 
та го, каб вы дат ка ваць гэ тую 
энер гiю на тое, каб на спра ве зра бiць сваю па лi-
ты ку больш праз рыс тай?».

З улi кам гэ та га прэ тэн зii ЗША да Бе ла ру сi аб тым, 
што ў нас праз мер на шмат СМI з'яў ля юц ца дзяр жаў-
ны мi, вы гля да юць бес сэн соў на. Фор ма ўлас нас цi не 
важ ная, па-са праўд на му важ нае iмк нен не аб' ек тыў на 
асвят ляць тое, што ад бы ва ец ца. I вось як раз з гэ тым 
кар па ра тыў ная пры на леж насць вя ду чых СМI ў ЗША 
згу ляе дрэн ны жарт. Зрошч ван не най буй ней шых 
кар па ра цый ЗША з дзяр жаў ным апа ра там да зва-
ляе iм пад мас кай аб' ек тыў нас цi i не за леж нас цi не 
толь кi па да ваць той пункт гле джан ня, што вы гад ны 
перш за ўсё iм, але i, пры кры ва ючы ся дзяр жаў ны мi 
iн та рэ са мi, фак тыч на ма нi пу ля ваць дзяр жаў ным апа-
ра там. Ка лi аме ры кан скiм наф та вым кар па ра цы ям 
трэ ба за ха пiць iрак скiя ра до вi шчы наф ты, па чы на ец-
ца кам па нiя праз пад кант роль ныя СМI аб на яў нас цi 
зброi ма са ва га па ра жэн ня ў Iра ку. А тое, што ў вы нi ку 
ўвар ван ня аме ры кан ская ар мiя за бi ла дзя сят кi ты сяч 
не вi на ва тых гра ма дзян Iра ка, а аме ры кан ская дзяр-
жа ва на ра бi ла даў гоў на 2 трыль ё ны до ла раў, iм не 
цi ка ва. Iх пры быт кi атры ма ны.

Сяр гей КI ЗI МА, док тар па лi тыч ных на вук

�

У све цеУ све це  ��

КАР ПА РА ЦЫI КI РУ ЮЦЬ СМI?

ФIЛЬМ АБ НО ВАЙ ЭКА ЛА ГIЧ НАЙ ПА ГРО ЗЕ
На ву чаль ны фiльм «Ува га! Су мнiк!» стаў да ступ ны 
для пра гля ду ў iн тэр нэ це. Ён пры све ча ны но вай па-
гро зе для пры ро ды Бе ла ру сi — iмк лi ва му рас паў-
сюдж ван ню су мнi ка ка над ска га.

Па сту пе нi не бяс пе кi для на ва коль на га ася род дзя i даб-
ра бы ту ча ла ве ка гэ ты чу жа род ны вiд зна хо дзiц ца ў ад ным 
шэ ра гу з бар шчэў нi кам Са сноў ска га i ка ла рад скiм жу ком. 
Фiльм аб су мнi ку пад рых та ва ны па iнi цы я ты ве Мi нiс тэр ства 
пры род ных рэ сур саў i ахо вы на ва коль на га ася род дзя Бе ла-
ру сi ў рам ках вы ка нан ня пра ек та Пра гра мы раз вiц ця ААН i 
Гла баль на га эка ла гiч на га фон ду «Бiя раз на стай насць». Па-
гля дзець яго мож на, у пры ват нас цi, на сай це Мiнп ры ро ды.

Па сло вах на чаль нi ка ўпраў лен ня бiя ла гiч най i ланд шафт-
най раз на стай нас цi Мiнп ры ро ды На тал лi Мiн чан ка, ба раць ба 
з iн ва зiў ны мi вi да мi жы вёл i рас лiн — ад на з асноў ных за дач 
па за бес пя чэн нi на цы я наль най бяс пе кi на шай кра i ны ў эка-
ла гiч най сфе ры. Бо за меж ны за хоп нiк ужо сён ня на но сiць 
вя лi кiя стра ты не толь кi пры ро дзе Бе ла ру сi, але i ляс ной i 
сель скай гас па дар цы. За раз гэ ты пра цэс яшчэ мож на ўзяць 
пад кант роль, лi чыць На тал ля Мiн чан ка. На яе дум ку, ка лi мы 
не здо ле ем спы нiць рас паў сюдж ван не агрэ сiў най ка над скай 
рас лi ны, то ўжо праз не каль кi га доў гэ та за па тра буе ад нас 
ве лi зар ных на ма ган няў i срод каў.

Ле а нiд ТУ ГА РЫН.

П'Я НЫ МIН ЧА НIН З БАЛ КО НА 
ЗА СТРЭ ЛIЎ СУ СЕ ДА ПА ПАД' ЕЗ ДЗЕ

Упраў лен не След ча га ка мi тэ та Бе ла ру сi па го ра дзе Мiн-
ску за вя ло кры мi наль ную спра ву па фак це за бой ства, 
учы не на га пры аб ця жар валь ных аб ста вi нах. Пра гэ та 
ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА па ве да мi лi ў ад дзе ле iн фар ма цыi 
i су вя зi з гра мад скас цю След ча га ка мi тэ та Бе ла ру сi.

Вы свет ле на, што жы хар Мiн ска 1961 го да на ра джэн ня, 
зна хо дзя чы ся на бал ко не сва ёй ква тэ ры, стрэ лiў з глад ка-
стволь най стрэль бы ў су се да па пад' ез дзе 1980 го да на ра-
джэн ня, якi зна хо дзiў ся на ву лi цы. Ад атры ма ных па шко-
джан няў апош нi па мёр на мес цы.

«Пра ве дзе ны мi пер ша па чат ко вы мi след чы мi дзе ян ня мi 
вы свет ле на, што па да зра ва ны зна хо дзiў ся ў ста не ал ка голь-
на га ап'я нен ня. Ма ты вы ўчы нен ня зла чын ства вы свят ля юц-
ца», — рас па вя лi ў СК. Пад час агля ду мес ца зда рэн ня бы лi 
вы яў ле ны i кан фiс ка ва ны прад ме ты, якiя ме лi да ка заль нае 
зна чэн не па спра ве, у тым лi ку пры ла да ўчы нен ня зла чын-
ства. «Страль ца» за тры ма лi су пра цоў нi кi атра да мi лi цыi 
асаб лi ва га пры зна чэн ня ГУ УС Мiн гар вы кан ка ма.

След чыя пра цяг ва юць пра цу, на кi ра ва ную на вы свят лен-
не ўсiх ака лiч нас цяў зда рэн ня.

Кар. БЕЛ ТА.

ЖЫ ХАР МА ГI ЛЁ ВА ВЫ КРАЎ 
ЧА ТЫ РЫ МА ШЫ НЫ ЗА АД НУ НОЧ

На ча ты рох чу жых аў та ма бi лях за ад ну ноч па спеў 
па ка тац ца 30-га до вы ма гi ляў ча нiн, ра ней су дзi мы за 
кра дзеж i ра ба ван не. Пра гэ та па ве да мi лi БЕЛ ТА ў 
ад дзя лен нi iн фар ма цыi i гра мад скiх су вя зяў УУС Ма-
гi лёў ска га абл вы кан ка ма.

Пас ля рас пiц ця спiрт но га ра зам са сва я ком ма ла до га 
муж чы ну па цяг ну ла на подз вi гi, i ён ад пра вiў ся на нач ную 
пра гул ку. Пра хо дзя чы па ву лi цы Iн дуст ры яль най, ён за ўва-
жыў аў та ма бiль «ВАЗ-2107», ад чы нiў яго, за вёў i па ехаў 
ка тац ца, а по тым вы ра шыў спа лiць ма шы ну, знi шчыў шы 
та кiм чы нам до ка зы зла чын ства. Пры быў шыя на вы клiк 
су пра цоў нi кi МНС вы явi лi зга рэ лы аў та ма бiль на ву лi цы 
Ся лян скай аб лас но га цэнт ра.

Тым ча сам аза ртны аў та ама тар пай шоў гу ляць да лей i 
зноў на гле дзеў са бе «ВАЗ-2107». На гэ тым аў та ма бi лi, пра та-
ра нiў шы ме та лiч ную ага ро джу, яз док урэ за ўся ў пя цi па вяр хо-
вы дом на ву лi цы Урыц ка га. Па бi тую ма шы ну ён кi нуў i пай шоў 
шу каць но выя пры го ды. Гэ тым ра зам аб лю ба ваў «ВАЗ-2106», 
якi ста яў у два ры до ма па ву лi цы На род на га апа лчэн ня. Але 
не па спеў ён вы ехаць на про цi лег лы бок да ро гi, як за клi на-
ва ла руль. Жа да ю чы за вяр шыць цыкл ня ўда лых па ез дак, ён 
па спра ба ваў шчас ця яшчэ на ад ной ма шы не «Жы гу лi», але 
толь кi кра нуў шы ся, урэ за ўся ў су сед нi аў та ма бiль.

Ра нi цай ула даль нi кi ўсiх са гна ных ма шын звяр ну лi ся ў мi-
лi цыю. Па ад бiт ках паль цаў рук, па кi ну тых у ма шы нах, вый сцi 
на след зла мыс нi ка бы ло не цяж ка. Пад час апе ра тыў на-вы-
шу ко вых ме ра пры ем стваў яго за тры ма лi су пра цоў нi кi кры мi-
наль на га вы шу ку. Муж чы на рас тлу ма чыў, што ў не ка то рых 
ма шын спра цоў ва лi ахоў ныя сiг на лi за цыi, ад нак да ве дац ца, 
што ад бы ва ец ца, нi хто з ула даль нi каў не вый шаў.

ГО МЕЛЬ СКI СПАРТ СМЕН 
ПА ДА ЗРА ЕЦ ЦА Ў ЗБI ВАН НI 

ВАСЬ МЯ РЫХ
23-га до вы га мяль ча нiн — кан ды дат у май стры спор-
ту па бок се, якi пра фе сiй на зай ма ец ца ру ка паш ным 
бо ем, — па да зра ец ца ў збi ван нi вась мя рых мi на коў. 
Па гэ тым фак це за ве дзе на кры мi наль ная спра ва, па-
ве да мi лi ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА ў прэс-служ бе УУС 
Го мель ска га абл вы кан ка ма.

Iн цы дэнт ад быў ся 30 чэр ве ня ў На ва бе лiц кiм ра ё не Го-
ме ля. Больш як ты дзень доў жы лi ся пра ве рач ныя ме ра-
пры ем ствы па гэ тым фак це ху лi ган ства, якiя за вяр шы лi ся 
за вя дзен нем кры мi наль най спра вы. Па вод ле iн фар ма цыi 
прэс-служ бы, уве ча ры зга да на га дня ў мi лi цыю па сту пi ла 
па ве дам лен не пра бой ку ка ля кра мы «Та паз» аб лас но га 
цэнт ра. Вi да воч цы рас па вя лi, што п'я ны ма ла ды ча ла век 
на нёс уда ры су стрэч ным лю дзям. Якiх-не будзь кан флiкт ных 
пад стаў для гэ та га не бы ло. У вы нi ку ён пры чы нiў ця лес ныя 
па шко джан нi вась мя рым га мяль ча нам, у тым лi ку тром жан-
чы нам, ад ной з якiх зла маў раб ро.

СЛУЖ БО ВЫЯ АЎ ТО — НЕ ПРЫ ВАТ НЫЯ
Су пра цоў ні кі Ка мі тэ та дзярж кант ро лю Ві цеб скай воб-
лас ці вы яві лі па ру шэн ні па тра ба ван няў за ка на даў ства 
пры вы ка ры стан ні служ бо ва га аў та транс пар ту.

— Вы ні кі ма ні то рын гу свед чаць пра тое, што асоб ныя 
кі раў ні кі ар га ні за цый не за бяс печ ва юць вы ка нан не па тра ба-
ван няў за ка на даў ства ў част цы аба вяз ко вай пра вер кі спі до-
мет раў служ бо вых аў та ма бі ляў і за ха ван ня між пра ве рач на га 
ін тэр ва лу, — па ве да мі лі ў кант роль ным ве дам стве. — На-
прык лад, у час пра вя дзен ня ў маі-чэр ве ні пра ве рак не ка то рых 
дзяр жаў ных ор га наў Чаш ніц ка га ра ё на вы яў ле ны па ру шэн ні. 
Вы свет ле на, што пры вы зна ча ным для спі до мет раў ад па-
вед ным ін тэр ва ле — 24 ме ся цы — па вер ка спі до мет раў пя ці 
служ бо вых аў та ма бі ляў не пра во дзі ла ся з мо ман ту па чат ку іх 
экс плу а та цыі. А ез дзіць на іх па ча лі ў 2002, 2003, 2004, 2007, 
2009 га дах. За раз раз гля да ец ца пы тан не аб пры цяг нен ні ві на-
ва тых асоб да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці. У ка мі тэ це на га-
да лі, што ў ад па вед нас ці з за ка на даў ствам за вы ка ры стан не 
ня спраў ных срод каў вы мя рэн няў, як і срод каў вы мя рэн няў, 
якія не прай шлі ва ўста ноў ле ным па рад ку па вер ку, пра ду гле-
джа на на кла дан не штра фу: ад 1 да 3 міль ё наў руб лёў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

НЕ ТАМ «СЛЯ СА РЫЎ»
Сле сар за во да па да зра ец ца ў кра дзя жах з ша фак 
сва iх ка лег. Ра ней гэ ты за тры ма ны гра ма дзя нiн ужо 
пры цяг ваў ся да ад каз нас цi за ана ла гiч ныя зла чын-
ствы. Толь кi та ды ён пра ца ваў на iн шым прад пры ем-
стве i «спе цы я лi за ваў ся» на ма бiль ных тэ ле фо нах.

Вяр нуў шы ся з мес цаў па збаў лен ня во лi, муж чы на ўлад-
ка ваў ся пра ца ваць сле са рам. I ўжо лi та раль на праз ты дзень 
вы ра шыў вы ка рыс таць «ад пра ца ва ную» ра ней схе му.

— У раз гар пра цоў на га дня сле сар iмк нуў ся не пры кмет на 
па тра пiць у гар дэ роб, дзе за хоў ва лi ся аса бiс тыя рэ чы ка лег. 
Пе ра ка наў шы ся, што «лiш нiх ва чэй» ня ма, ён ад цiс каў край 
ме та лiч най шаф кi i пра соў ваў унутр ру ку, шу каў ка ша лёк, з 
яко га по тым за бi раў гро шы, — па дзя лi лi ся пад ра бяз нас ця мi 
ў Пар ты зан скiм РУ УС г.Мiн ска. — Су пра цоў нi кi ад дзе ла кры-
мi наль на га вы шу ку за тры ма лi сле са ра, ка лi ён зна хо дзiў ся ў 
ка ман дзi роў цы. Там, акра мя сва iх служ бо вых аба вяз каў, ён 
па спеў здзейс нiць не каль кi ана ла гiч ных кра дзя жоў. Агуль-
ная су ма шко ды скла ла больш за 6 мiль ё наў руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— Ін фар ма цыя пра ся рэд ні бал цэнт ра-
лі за ва на га тэс ці ра ван ня пры зна ча на для 
служ бо ва га вы ка ры стан ня. І не та му, што 
мы хо чам неш та пры ха ваць, прос та гэ та 
ін фар ма цыя мае чыс та тэх на ла гіч нае зна-
чэн не. Мы свя до ма не дру ку ем гэ тыя звест-
кі, бо лі чым іх не вель мі ін фар ма тыў ны мі. 
Не спе цы я ліс ты (і мы ба чым гэ та ў аб мер-
ка ван нях на сай тах) ус пры ма юць па доб ную 
ін фар ма цыю ска жо на, спра бу ю чы ра біць 
гла баль ныя вы сно вы пра ўзро вень пад рых-
тоў кі ўсіх абі ту ры ен таў кра і ны, — тлу ма чыць 
ды рэк тар Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту та 
кант ро лю ве даў Мі ка лай ФЯСЬ КОЎ.

Ад нак факт за ста ец ца фак там: но вы мі ні-
маль ны па рог ба лаў, за цвер джа ны Мі ніс тэр-
ствам аду ка цыі, іс тот на ска ра ціў коль касць 
прэ тэн дэн таў на вы шэй шую аду ка цыю. Пас-
ля зда чы іс пы таў па ма тэ ма ты цы за бор там 
ака за лі ся 32,7% яго ўдзель ні каў. А на ЦТ па 
фі зі цы менш як 15 ба лаў на бра лі 37% абі ту-
ры ен таў з 35 763. З ну лём ба лаў на фі ніш 
прый шлі 111 удзель ні каў ЦТ па ма тэ ма ты цы 
і 66 удзель ні каў ЦТ па фі зі цы. За тое ме на-
ві та на фі зі цы і ма тэ ма ты цы бы ла за рэ гіст-
ра ва на рэ корд ная коль касць 100-баль ных 
вы ні каў: мак сі мум на бра лі на ЦТ па ма тэ-
ма ты цы аж 146 ча ла век і 46 ча ла век — па 
фі зі цы. Вы хо дзіць, што тэс ты бы лі не та кія 
ўжо і скла да ныя, як гэ та сцвяр джа юць тыя, 
хто эк за мен пра ва ліў. Асаб лі ва крыўд на за 
не вы со кія ба лы тым абі ту ры ен там, хто звяр-
таў ся да па слуг рэ пе ты та раў...

Між ін шым, Мі ка лай Фясь коў ка тэ га рыч-
на ня згод ны з дум кай, што без рэ пе ты та ра 
стаць сту дэн там на огул не маг чы ма:

— Я аб са лют на ўпэў не ны, што рэ пе-
ты тар, ня хай і пры са мым ад каз ным стаў-
лен ні да сва ёй спра вы, за паў го да ці на ват 
за год пе ры я дыч ных су стрэч з вуч нем не 
мо жа за мя ніць 11 га доў вы ву чэн ня ма тэ-
ма ты кі, мо вы і ін шых прад ме таў у шко ле. 
Кры ху ўпа рад ка ваць атры ма ныя ў шко ле 
ве ды, на ву чыць асоб ным пры ёмам ра бо ты 
ў аб ста ві нах, бліз кіх да тых, што бу дуць на 
эк за ме не, — так, здо лее. А вось цал кам за-
мя ніць шко лу, якая за бяс печ вае атры ман не 
агуль най ся рэд няй аду ка цыі, і школь на га 
на стаў ні ка, які на пра ця гу мно гіх га доў ву-
чыць дзі ця, — не.

Будзь це аб' ек тыў ны мі!
У тым, што абі ту ры ен ты час та пе ра боль-

шва юць свае маг чы мас ці, ёсць і пэў ная 
ві на да рос лых: як школь ных на стаў ні каў, 
так і баць коў. Ула даль ні кі школь ных «вась-
мё рак» і «дзя вя так» ня рэд ка ўпэў не ны ў 
тым, што і на цэнт ра лі за ва ным тэс ці ра ван ні 
яны аба вяз ко ва атры ма юць вы со кія ба лы. 
На прык лад, коль кі га доў та му ў Рэс пуб лі-
кан скі ін сты тут кант ро лю ве даў па сту пі ла 
скар га ад абі ту ры ен та, у яко га ў школь ным 
атэс та це бы ла «вась мёр ка» па ма тэ ма ты-
цы, але на тэс ці ра ван ні ён здо леў на браць 
толь кі 11 ба лаў па ста баль най шка ле. Ка лі 
«пад ня лі» ра бо ту гэ та га ма ла до га ча ла-
ве ка і за зір ну лі ў яго чар на ві кі, то пе ра ка-
на лі ся, што абі ту ры ент вы ка наў толь кі 5 
за дан няў част кі А — там, дзе пры вод зяц ца 
ва ры ян ты ад ка заў. А за част ку В і ўво гу ле 
не браў ся.

— Асноў ная мэ та тэс ці ра ван ня — ран-
жы ра ван не абі ту ры ен таў для су па стаў лен ня 
іх пад рых та ва нас ці ў пэў най га лі не ве даў. 
Пунк там ад лі ку для нас з'яў ля ец ца не аб-
стракт ны аб' ём ве даў, за фік са ва ны ўмоў-
ным стан дар там, а ве ды ад на го абі ту ры ен та 
ў па раў на нні з ве да мі ін шых, — тлу ма чыць 
Мі ка лай Фясь коў. — Пра сцей ка жу чы, у кож-
на га прэ тэн дэн та на сту дэнц кі бі лет па він на 
быць свая пры ступ ка ў агуль ным рэй тын гу. 
І ўсе школь ныя вы дат ні кі прос та не мо гуць 
атрым лі ваць на тэс ці ра ван ні 100-баль ныя 
вы ні кі.

Зрэш ты, у 2008 
го дзе, ка лі мі ні-
маль ную план ку на 
ЦТ пад ня лі да 20 
ба лаў, а вы ні кі абі-
ту ры ен таў ака за лі-
ся вель мі «сціп лы-
мі», у са мы раз гар 
ус туп най кам па ніі 
да вя ло ся «пра ві лы 
гуль ні» змя няць — 
каб ВНУ уво гу ле 
не за ста лі ся без 
сту дэн таў. За тым 
ніж нюю план ку ў 
Мі ніс тэр стве аду-
ка цыі вы ра шы лі 
ўво гу ле ад мя ніць, і 
па да ваць да ку мен-
ты ў ВНУ змаг лі і 
абі ту ры ен ты на ват 
з не каль кі мі ба ла-
мі ў сер ты фі ка тах 
— пры на яў нас ці 
сва бод ных мес цаў 
пры ём ныя ка мі сіі не ме лі пра ва ад мо віць 
абі ту ры ен там у за лі чэн ні. Вя до ма, та кая сі-
ту а цыя раз бэс ці ла абі ту ры ен таў: на вош та 
ву чыц ца, на пруж вац ца, ка лі па ступ лен не 
ім фак тыч на га ран та ва на? Асаб лі ва ка лі 
баць кі га то вы тваё на ву чан не аплач ваць. 
Ле тась, да рэ чы, у блан ку ад ка заў ад на го 
з абі ту ры ен таў знай шлі фра зу на ступ на га 
змес ту: «Во ен ко мат — стра на чу дес, за шёл 
на час — на год исчез». Вель мі кра са моў нае 
свед чан не та го, як не ка то рыя абі ту ры ен ты 
ста вяц ца да пры ём най кам па ніі. Ад нак та-
кое ста но ві шча спраў не за да валь ня ла мно-
гія ВНУ, якія бы лі вы му ша ны ар га ні зоў ваць 
для пер ша курс ні каў пад тры маль ныя кур сы 
— каб пад цяг нуць іх ве ды да па тра ба ван няў 
вы шэй шай шко лы. І ўжо пер шая се сія рас-
стаў ля ла ўсё па сва іх мес цах...

Як укам плек ту юц ца вы шэй шыя на ву-
чаль ныя ўста но вы сё ле та, як укам плек ту-
ю цца пе да га гіч ныя і ін жы нер на-тэх ніч ныя 
спе цы яль нас ці, як бу дуць за паў няц ца плат-
ныя мес цы, да во лі цяж ка спраг на за ваць. 
Коль касць абі ту ры ен таў ужо іс тот на змен-
шы ла ся. Пас ля тэс ці ра ван ня па ма тэ ма ты-
цы з пры ём най кам па ніі вы быў кож ны трэ-
ці ўдзель нік ЦТ, яшчэ больш абі ту ры ен таў 
не вы тры ма лі іс пы таў па фі зі цы... У ад ным 
мож на дак лад на не су мня вац ца — якас ны 
склад пер ша курс ні каў сё ле та знач на па леп-
шыц ца. І ка лі ў Мі ніс тэр стве аду ка цыі пры-
ма лі ра шэн не аб па вы шэн ні мі ні маль най 
план кі на ЦТ, на пэў на, ме на ві та да гэ та га 
і імк ну лі ся?

Гра фік пры ём ных ка мі сій
9 лі пе ня рас па чаў ся пры ём да ку мен таў у 

ВНУ «сі ла вых» ве дам стваў і твор чых ВНУ. 
Пер шы мі па тра ды цыі прый дуць у пры ём-
ныя ка мі сіі абі ту ры ен ты Ака дэ міі Мі ніс тэр-
ства ўнут ра ных спраў, Ва ен най ака дэ міі, 
Ка манд на-ін жы нер на га ін сты ту та, Го мель-
ска га ін жы нер на га ін сты ту та МНС, Ака дэ міі 
мас тац тваў, Ака дэ міі му зы кі і Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та куль ту ры. Пры-
ём ныя ка мі сіі ВНУ сі ла вых структр бу дуць 
вес ці пры ём да ку мен таў на ўсе фор мы 
на ву чан ня з 9 па 15 лі пе ня. Па даць свае 
да ку мен ты ў гэ тыя ж ВНУ на за воч ную і 
вя чэр нюю фор мы на ву чан ня абі ту ры ен-
ты, якія вы тры ма лі ўступ ныя іс пы ты, але 
не прай шлі на дзён ную бюд жэт ную фор-
му на ву чан ня, змо гуць па 21 лі пе ня, а для 
ўдзе лу ў кон кур се на дзён ную за воч ную і 
вя чэр нюю фор мы атры ман ня аду ка цыі на 
ўмо вах апла ты да ку мен ты бу дуць пры мац-
ца па 23 лі пе ня.

У так зва ных твор чых ВНУ пры ём да-
ку мен таў на ўсе фор мы на ву чан ня бу дзе 

вес ці ся з 9 па 13 лі пе ня. Для абі ту ры ен таў, 
якія не прай шлі па кон кур се на дзён ную 
бюд жэт ную фор му на ву чан ня, да ку мен ты 
на за воч ную або вя чэр нюю фор мы на ву-
чан ня бу дуць пры мац ца па 25 лі пе ня, а на 
плат ную фор му на ву чан ня — па 27 лі пе ня. 
Ва ўсіх ас тат ніх ВНУ лю бой фор мы ўлас-
нас ці пры ём да ку мен таў бу дзе вес ці ся з 
16 да 25 лі пе ня (на ва ен ных фа куль тэ тах 
— з 16 па 23 лі пе ня). У Ака дэ міі МУС, 
Ва ен най ака дэ міі, Ка манд на-ін жы нер ным 
ін сты ту це МНС, Го мель скім ін жы нер ным 
ін сты ту це МНС ус туп ныя іс пы ты прой дуць 
з 16 па 19 лі пе ня, у твор чых ВНУ — з 14 
па 23 лі пе ня, у ВНУ дру го га па то ку (як 
дзяр жаў ных, так і пры ват ных) — з 26 па 
30 лі пе ня. За лі чэн не абі ту ры ен таў у ВНУ 
«сі ла вых» ве дам стваў на ўсе фор мы на-
ву чан ня за вер шыц ца 24 лі пе ня, у твор чых 
ВНУ — 28 лі пе ня, а ў ВНУ дру го га па то ку 
— 6 жніў ня.

Што да рэ жы му ра бо ты пры ём ных ка-
мі сій, у вы зна ча ныя пра ві ла мі пры ёму тэр-
мі ны пры ём ныя ка мі сіі бу дуць пра ца ваць з 
па ня дзел ка па су бо ту з 9.00 да 18.00. А ка лі 
апош ні дзень пры ёму да ку мен таў, зда чы 
ўступ ных іс пы таў ці за лі чэн ня абі ту ры ен-
таў пры пад зе на ня дзе лю, пры ём ная ка мі сія 
бу дзе пра ца ваць так са ма і ў гэ ты дзень з 
9 ра ні цы да 18 га дзін.

Та кім чы нам, сё ле та пры ём ныя ка мі сіі 
ВНУ Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў, Мі ніс-
тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях, Мі ніс-
тэр ства аба ро ны і Па гран ка мі тэ та бу дуць 
пра ца ваць па су бо тах 13 і 20 лі пе ня і ў ня-
дзе лю 21 лі пе ня.

Пры ём ныя ка мі сіі ВНУ Мі ніс тэр ства куль-
ту ры бу дуць пра ца ваць па су бо тах 13, 20 і 
27 лі пе ня, а так са ма дзве ня дзе лі — 14 і 21 
лі пе ня (у вы пад ку пра вя дзен ня ў гэ тыя дні 
ўступ ных іс пы таў па твор час ці).

Пры ём ныя ка мі сіі ВНУ дру го га па то ку 
бу дуць пра ца ваць па су бо тах 20, 27 лі пе ня, 
3 жніў ня і ў ня дзе лю 4 жніў ня (апош ні дзень 
пры ёму да ку мен таў на плат най асно ве).

Мно гіх абі ту ры ен таў час та ці ка віць, 
якім чы нам ар га ні зу ец ца асоб ны кон курс 
для сель скай мо ла дзі. Усё да во лі прос та: 
мес цы вы зна ча ны кант роль ны мі ліч ба мі 
пры ёму (без улі ку ліч баў пры ёму на ўмо-
вах мэ та вай пад рых тоў кі). За ліч ва юц ца 
асо бы, якія ма юць іль го ты на за лі чэн не 
без ус туп ных іс пы таў і па-за кон кур сам. А 
тыя мес цы, што за ста лі ся, дзе ляц ца пра-
пар цы я наль на па да дзе ным за явам ся род 
дзвюх ка тэ го рый абі ту ры ен таў — сель скіх і 
га рад скіх. Між ін шым, не па шко дзіць на га-
даць, што за лі чэн не па асоб ных кон кур сах 
ся род абі ту ры ен таў-га ра джан і абі ту ры-
ен таў з сель скай мяс цо вас ці мо жа ажыц-
цяў ляц ца толь кі на бюд жэт ныя мес цы. А 
пры за лі чэн ні на ўмо вах апла ты дзей ні чае 
агуль ны кон курс, без раз дзя лен ня вы пуск-
ні коў на сель скіх і га рад скіх.

Ін фар ма цыя аб хо дзе пры ёму да ку-
мен таў бу дзе аб наў ляц ца што дня кож ныя 
тры га дзі ны: а 9.00, 12.00, 15.00 і 18.00. 
Але ў апош ні дзень пры ёму да ку мен таў 
ін фар ма ван не абі ту ры ен таў спы ніц ца а 
15 га дзі не! У абі ту ры ен таў бу дзе ўся го 
тры га дзі ны, каб кан чат ко ва вы зна чыц-
ца з вы ба рам ВНУ або спе цы яль нас ці. 
У апош ні дзень пры ёму да ку мен таў до-
пуск абі ту ры ен таў у бу ды нак на ву чаль най 
уста но вы, у якой раз ме шча на пры ём ная 
ка мі сія, спы ніц ца а 18 га дзі не. У гэ ты ж 
час пры ём ная ка мі сія так са ма спы ніць 
вы да чу абі ту ры ен там да ку мен таў з мэ тай 
іх па да чы на ін шую спе цы яль насць, пры 
гэ тым бу дзе ажыц цяў ляц ца пры ём да ку-
мен таў ад усіх абі ту ры ен таў, якія па спе лі 
тра піць у бу ды нак да та го, як дзве ры на 
ўва ход за чы ні лі ся.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ДЛЯ АБІ ТУ РЫ ЕН ТАЎ 
НА СТАЕ «МО МАНТ ІС ЦІ НЫ»

У ад ным мож на дак лад на 
не су мня вац ца — якас ны склад 
пер ша курс ні каў сё ле та знач на 
па леп шыц ца. І ка лі ў Мі ніс тэр стве 
аду ка цыі пры ма лі ра шэн не 
аб па вы шэн ні мі ні маль най план кі 
на ЦТ, на пэў на, ме на ві та да гэ та га 
і імк ну лі ся?

Ін фар ма цыя аб хо дзе пры ёму 
да ку мен таў бу дзе аб наў ляц ца што дня 
кож ныя тры га дзі ны: а 9.00, 12.00, 
15.00 і 18.00. Але ў апош ні дзень 
пры ёму да ку мен таў ін фар ма ван не 
абі ту ры ен таў спы ніц ца а 15 га дзі не!

Да вед ка «Звяз ды»:
У БДУ ў 2013 го дзе ад кры ец ца ад ра зу 7 но вых спе цы яль нас цяў, пад рых тоў ка па 

якіх ра ней у бе ла рус кіх ВНУ не вя ла ся: «Гід ра ме тэа ра ло гія», «Кос ма а э ра кар таг ра фія», 
«Ма тэ ма ты ка і ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі», «Ме ха ні ка і ма тэ ма тыч нае ма дэ ля ван не», 
«Ядзер ныя фі зі ка і тэх на ло гіі», «Хі мія ле ка вых злу чэн няў» і «Хі мія вы со кіх энер гій». Ся-
род «на ві нак» пры ём най кам па ніі ў БДУ ІР — «Эка но мі ка элект рон на га біз не су», «Элект-
рон ны мар ке тынг», «Пра гра ма ва ныя ма біль ныя сіс тэ мы» і ін шыя. А ў Між на род ным 
гу ма ні тар ным эка ла гіч ным уні вер сі тэ це ад кры ва ец ца спе цы яль насць «Ме ды цын ская 
фі зі ка». Уся го ў Агуль на дзяр жаў ны кла сі фі ка тар «Спе цы яль нас ці і ква лі фі ка цыі» бы ло 
ўклю ча на больш як 30 но вых спе цы яль нас цяў вы шэй шай аду ка цыі пер шай сту пе ні.

Тэ ле фон «га ра чай» лі ніі «Абі ту ры ент-2013» 
у Мі ніс тэр стве аду ка цыі (017) 222 43 54

ДЗІ ЦЯ ЧЫЯ ДА ПА МОГІ: 
НОВЫ ПА РА ДАК 

ПРЫ ЗНА ЧЭН НЯ І ВЫ ПЛА ТЫ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Па ла жэн нем вы зна ча ец ца па ра дак пры зна чэн ня і вы пла ты да па мог 
тым, хто пра цуе ў ка мер цый ных ар га ні за цы ях.

Вы зна ча ец ца па ра дак пры зна чэн ня і вы пла ты да па мо гі жан чы нам, 
якія ста лі на ўлік у дзярж ар га ні за цы ях ахо вы зда роўя да 12-тыд нё ва га 
тэр мі ну ця жар нас ці. Гэ тая да па мо га пры зна ча ец ца на пад ста ве за клю-
чэн ня ўра чэб на-кан суль та цый най ка мі сіі. Удак лад ня ец ца, што па мер 
гэ тай да па мо гі не за ле жыць ад коль кас ці на ро джа ных дзя цей.

У Па ла жэн ні ўдак лад ня ец ца, што ў вы пад ку ўста наў лен ня ін ва лід-
нас ці днём уз нік нен ня пра ва на дзярж да па мо гі з'яў ля ец ца не толь кі 
дзень пер ша сна га агля ду гра ма дзя ні на МРЭК, але і дзень яго чар го-
ва га пе ра агля ду.

У ар ты ку ле 5 вы зна ча ны па ра дак пры зна чэн ня і вы пла ты да па мо гі 
па до гля дзе дзі ця ці ва ўзрос це да 3 га доў. Удак лад ня ец ца сіс тэ ма ўлі ку 
дзя цей пры вы зна чэн ні ды фе рэн ца ва на га па ме ру да па мо гі. Рэ гу лю ец-
ца па ра дак пе ра гля ду па ме ру да па мо гі пры змя нен ні скла ду сям'і да 
да сяг нен ня ма лод шым дзі цем уз рос ту 3 га доў. Удак лад ня юц ца асаб лі-
вас ці вы пла ты да па мо гі ў вы пад ку за ня тас ці асо бы, якая ажыц цяў ляе 
до гляд дзі ця ці.

Вы зна ча ец ца па ра дак пры зна чэн ня да па мо гі ў па ме ры 150% ад 
уста ноў ле на га па ме ру гра ма дзя нам, якія пра жы ва юць на тэ ры то рыі 
ра дые ак тыў на га за брудж ван ня.

Пры зна чэн не і вы пла та да па мо гі на дзя цей, ста рэй шых за 3 га ды, 
з асоб ных ка тэ го рый сем' яў рэ гу лю ец ца ар ты ку лам 6. Удак лад не ны 
дзень уз нік нен ня пра ва на да па мо гу ў вы пад ку змя нен ня скла ду або 
ка тэ го рыі сям'і, вы зна ча ны па ра дак улі ку ў скла дзе сям'і дзя цей, якія 
зна хо дзяц ца пад апе кай, а так са ма па ра дак вы зна чэн ня ка тэ го рыі сям'і 
ў вы пад ку ўста наў лен ня апе кі (па пя чы цель ства).

У гла ве 8 вы зна ча ны пры чы ны пры зна чэн ня і вы пла ты да па мо гі па 
до гля дзе дзі ця ці-ін ва лі да ва ўзрос це да 18 га доў. Для та го, каб вы клю-
чыць не аб грун та ва нае пры зна чэн не да па мо гі, уво дзіц ца па тра ба ван не аб 
су мес ным фак тыч ным пра жы ван ні аль бо пра жы ван ні ў ад ным на се ле ным 
пунк це дзі ця ці-ін ва лі да ва ўзрос це да 18 га доў і асо бы, якая ажыц цяў ляе 
яго до гляд. Уста наў лі ва ец ца пры яры тэт нае пра ва на пры зна чэн не да па-
мо гі ма ці (ма чы се) у вы пад ках, ка лі баць кі абое не з'яў ля юц ца за ня ты мі. 
Ра зам з тым пры на яў нас ці аб' ек тыў ных пры чын, па якіх ма ці (ма чы ха) 
не мо жа ажыц цяў ляць до гляд дзі ця ці, да па мо га пры зна ча ец ца баць ку 
(ай чы му). Аб' ек тыў насць та кіх пры чын вы свят ляе ка мі сія па пры зна чэн ні 
да па мог ор га на па пра цы, за ня тас ці і са ца ба ро не.

Вы зна ча ны і аб ста ві ны ад наў лен ня вы пла ты да па мо гі па до гля дзе 
дзі ця ці-ін ва лі да ва ўзрос це да 18 га доў пры яго вы быц ці з дзі ця чых 
ін тэр на тных уста ноў, уста ноў аду ка цыі з круг ла су тач ным рэ жы мам 
зна хо джан ня ў сям'ю на тэр мін звыш ад на го ме ся ца або зме не рэ жы му 
зна хо джан ня дзі ця ці-ін ва лі да ў та кіх уста но вах.

Свят ла на БУСЬ КО.

САПРАЎДНЫЯ 
КАШТОЎНАСЦІ

Уручаны ўзнагароды 
пераможцам конкурсу 

«Моцная сям’я — 
моцная дзяржава»

Сям'я і дзяржаўнасць заўсёды 
былі традыцыйнымі беларускімі 
каштоўнасцямі. Пра гэта заявіла 
8 ліпеня першы намеснік міністра 
інфармацыі Беларусі Лілія Ананіч 
на цырымоніі ўзнагароджання 
пераможцаў рэспубліканскага творча-
га конкурсу сярод друкаваных і элек-
тронных сродкаў масавай інфармацыі 
«Моцная сям'я — моцная дзяржава». 
На здымку: адзін з пераможцаў рэ-
дактар   аддзела сацыяльных праблем 
газеты «Звязда» Надзея ДРЫЛА. Фо
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У МІНСК ПРЫБЫВАЕ СВЯТЫНЯ
У Мінск бу дзе да стаў ле ны крыж, на якім, па вод ле пад ан ня, 
пры няў па кут ніц кую смерць свя ты апост ал Анд рэй Пер ша зва-
ны. Па ра шэн ні пра ве дзе на га па ся джэн ня Сі но да Бе ла рус ка га 
Эк зар ха та свя ты ня бу дзе зна хо дзіц ца з 29 лі пе ня па 2 жніў ня ў 
хра ме ў го нар апост ала Анд рэя Пер ша зва на га і хра ме-пом ні ку 
ў го нар Усіх Свя тых, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў Мін скай епар хіі Бе ла-
рус кай пра ва слаў най царк вы.

Крыж, на якім быў рас пя ты апост ал Анд рэй, за хоў ва ец ца ў са бо ры 
го ра да Па тры на паў вост ра ве Пе ла па нес (Грэ цыя). Свя ты ня па бы вае ў 
Санкт-Пе цяр бур гу, Маск ве, Кі е ве, а за тым у Мін ску. «Па дзея пры зна-
ча на на га даць, што ду хоў нае жыц цё на ро даў трох дзяр жаў узы хо дзіць 
да адзі най кры ні цы — бла га сла вен ня, да дзе на га апост алам Анд рэ ем 
у І ста год дзі ад Раж джаст ва Хрыс то ва га, і да Хры шчэн ня, пры ня та га ў 
Кі еў скай ку пе лі ў 988 го дзе», — ад зна чы лі ў БПЦ.

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ ПА ПЕН СII? 
ТЭ ЛЕ ФА НУЙ ЦЕ!

У се ра ду, 10 лi пе ня, на мес нiк мi нiст ра пра цы i са цы яль-
най аба ро ны Бе ла ру сi Ва ле рый Ва лер' е вiч КА ВАЛЬ КОЎ 
пра вя дзе пра мую тэ ле фон ную лi нiю на тэ му: «Пы тан нi пен-
сiй на га за бес пя чэн ня».

У гэ ты дзень з 11.00 да 12.00 па тэ ле фо не (017) 306-37-95 
лю бы гра ма дзя нiн кра i ны змо жа за даць пы тан не на мес нi ку 
мi нiст ра, па дзя лiц ца сва ёй дум кай, вы ка заць свае пра па но вы 
па ак ту аль ных пы тан нях.
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