
У Бы ха ве ад зна ча ец ца ХХ юбі лей-
ны Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства. 
Асноў ныя па дзеі свя та ад бу дуц ца 
1 ве рас ня, але ўжо сён ня, у су бо-
ту, у ра ён ны цэнтр з'е ха лі ся гос ці 
для ўдзе лу ў свя точ ных ме ра пры-
ем ствах.

ГАС ПА ДА РЫ 
ПАД РЫХ ТА ВА ЛІ СЯ 

Асноў ная тэ ры то рыя Дня бе ла рус-
ка га пісь мен ства — гэ та цэнтр Бы ха ва. 
Каст рыч ніц кая пло шча, ву лі ца Ле ні на, 
пло шча Кра соў ска га, ву лі цы Чыр во на-
ар мей ская і Яку ба ва. Усе яны атры ма-
лі но вае аб ліч ча пры пад рых тоў цы да 
свя та.

— Мне Бы хаў та кім па да-
ба ец ца, — ска заў ка рэс пан-
дэн ту «Звяз ды» на мес нік 
стар шы ні Ма гі лёў ска га абл-
вы кан ка ма Ва ле рый МА ЛА-
ШКА. — Як доб рыя гас па да-
ры мы ста ві лі пе рад са бой 
мэ ту пад рых та ваць го рад да 
свя та, і гэ та атры ма ла ся. Ра-
бі лі тое, на што га да мі не ха-
па ла сіл і срод каў. Ха це ла ся б 
яшчэ боль ша га, але ўпер шы-
ню ў Бы ха ве столь кі аб' ек таў 
са цы яль най сфе ры рых та ва-
ла ся да Дня бе ла рус ка га пісь мен ства.

Уво гу ле ад ра ман та ва на і пры ве дзе на 
ў па ра дак 120 аб' ек таў, гэ та каш та ва ла 
ка ля 200 міль яр даў руб лёў. Ва ле рый Ма ла-
шка асоб на ад зна чыў Бы хаў скі за мак, рэ-

стаў ра цыя яко га сё ле та 
па ча ла ся з дзвюх ве жаў 
і на вя дзен ня па рад ку 
на зам ка вым два ры, дзе 
на свя це бу дуць ар га ні-
за ва ны ар хеа ла гіч ная 

вы ста ва і ры цар скі 
тур нір. Там вы кла-
лі пліт кай да рож кі 
і пля цоў ку, зра бі-
лі асвят лен не тэ-
ры то рыі: на фо не 
жы ва піс ных ру ін 
бу дзе пра хо дзіць 
ры цар скі фэст.

На мес нік стар-
шы ні абл вы кан-
ка ма так са ма на-
га даў і пра кі на тэ-
атр «Ра дзі ма», які 

свой 100-га до вы дзень на ра джэн ня свят-
куе не прос та ў аб ноў ле ным вы гля дзе, але 
з су час най і ак ту аль най ЗD-тэх ні кай. На-
пя рэ дад ні тут ужо гля дзе лі пер шую стуж ку 
на но вым аб ста ля ван ні, а по тым на строй-
ва лі гук для ак цыі «Кі но ма ёй кра і ны».

— Я вель мі спа дзя ю ся, што пас ля та-
кой маш таб най рэ кан струк цыі Бы хаў, які 
жур на ліс ты ўжо на зва лі го ра дам на тхнен-
ня, са праў ды ад ро дзіць і свой ду хоў ны 
склад нік, — ска заў Ва ле рый Ма ла шка.

ДЛЯ СЯ БЕ І ДЛЯ ЛЮ ДЗЕЙ 
У апош нія дні пе рад свя там у Бы ха-

ве за вяр ша лі ся асноў ныя ра бо ты, іш ла 
на лад ка тэх ніч на га аб ста ля ван ня, пра вя-
ра ла ся вя чэр няе асвят лен не. У го ра дзе 
ўсе сі лы кі ну лі на доб ра ўпа рад ка ван не 
тэ ры то рыі, каб па спець за са дзіць пас-
ляра монт ную зем ля ную шэ расць яр кі мі 
квет ка мі і зе ля ні най.

— Я ха чу ад зна чыць жы ха роў Бы ха ва 
і ра ё на, та му што яны ака за лі ся вель мі 
лёг кі мі на пад' ём дзе ля агуль най ка рыс-
ці, — ска заў Ва ле рый Ма ла шка. — Лю дзі 
ак тыў на збі ра лі срод кі на су бот ні ках, пра-
ца ва лі на доб ра ўпа рад ка ван ні го ра да.

Уклад удзель ні каў су бот ні каў ацэнь ва-
ец ца больш чым у 1 міль ярд руб лёў, да іх 
да лу чы лі ся прад пры ем ствы і ар га ні за цыі. 
І гро шы вы дат ка ва ны на пры вя дзен не ў 
па ра дак скве ра імя 50-год дзя Пе ра мо гі. 
Но вая дзі ця чая пля цоў ка ў скве ры за ста-
нец ца па да рун кам, які зра бі лі са мі са бе 
на Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства 
га ра джа не.

Для кi раў нi ка 1 «А» но вай ста лiч най ся рэд-
няй шко лы № 51 Ган ны ДУБ НА ВIЦ КАЙ i 
не ка то рых яе па да печ ных на ву чаль ны год 
па чаў ся кры ху ра ней, чым у мно гiх: з рэ-
пе ты цыi пер шай школь най лi ней кi. У Ган-
ны Мi ка ла еў ны 24 пер ша клас нi кi. Хоць яна 
ўжо i па зна ё мi ла ся з iмi, пры зна ец ца, што 
ад чу вае хва ля ван не на пя рэ дад нi на ву чаль-
на га го да. Па сло вах ма ла дой на стаў нi цы, 
якая тра пi ла сю ды па раз мер ка ван нi пас ля 
ўнi вер сi тэ та, бу ду чыя пер ша клас нi кi з за да-
валь нен нем удзель нi ча юць у пад рых тоў цы 
свай го пер ша га школь на га свя та i з не цяр-
пен нем ча ка юць па хо ду ў шко лу.

Яно i не дзiў на: ад ад на го вы гля ду на ву чаль най 
ўста но вы, што сё ле та ад кры ва ец ца ў мiк ра ра ё не 
Ло шы ца — 4, са мо му хо чац ца ўзяць за плеч нiк i 
вяр нуц ца ў пер шы клас. Но вень кi бу ды нак шко лы 
лёг ка па знаць: ён вы лу ча ец ца ся род за бу до вы 
мiк ра ра ё на сва i мi яр кi мi ко ле ра мi. Унут ры — так-
са ма цёп лыя со неч ныя ко ле ры, а яшчэ — пра-
стор.

З 1 ве рас ня ў Мiн ску стар туе но вы пра ект — 
«Элект рон ная шко ла». Удзель нi ча юць у iм 11 
уста ноў аду ка цыi, ся род якiх i шко ла № 51. Пра-
ект пра ду гледж вае пе ра ход да элект рон на га да-
ку мен та а ба ро ту. На прык лад, з'я вяц ца 
элект рон ны жур нал i дзён нiк.
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ча ла век бы ло за ня та ў эка но мі-
цы кра і ны ў сту дзе ні — лі пе ні 
2013 го да. Гэ та на 1,1% менш, 
чым у сту дзе ні — лі пе ні ле тась, 
па ве дам ляе На цы я наль ны ста-
тыс тыч ны ка мі тэт. Ар га ні за-
цы я мі рэс пуб лі кі (без мік ра ар га-
ні за цый і ма лых ар га ні за цый без 
ве да мас най пад па рад ка ва нас ці) 
у лі пе ні бы ло пры ня та на пра цу 
101,3 тыс. ча ла век, у тым лі ку 
на да дат ко ва ўве дзе ныя пра цоў-
ныя мес цы — 4,6 тыс. ча ла век. 
Зволь ні лі ў лі пе ні па роз ных 
пры чы нах 89 тыс. ча ла век, з іх 
6,9% — за пра гул і ін шыя па ру-
шэн ні пра цоў най дыс цып лі ны, 
1% — у су вя зі са ска ра чэн нем 
коль кас ці або шта ту ра бот ні-
каў, лік ві да цы яй ар га ні за цый. 
Коль касць бес пра цоў ных, за рэ-
гіст ра ва ных у ор га нах па пра цы, 
за ня тас ці і са цы яль най аба ро не, 
на ка нец лі пе ня скла ла 22,3 тыс. 
ча ла век. Гэ та на 18,1% менш, 
чым на ка нец лі пе ня 2012-га. Уз-
ро вень за рэ гіст ра ва на га бес пра-
цоўя склаў 0,5% ад эка на міч на 
ак тыў на га на сель ніц тва.

ВЯ ЛІ КА БРЫ ТА НІЯ І ГЕР МА НІЯ З АСА ДАМ ВА Я ВАЦЬ НЕ БУ ДУЦЬ?
Прэм' ер-мі ністр Вя лі ка бры та ніі Дэ від Кэ ме ран, які ра ней ак тыў на вы сту паў за на ня сен не 

па Сі рыі ва ен на га ўда ру ў ад каз на мер ка ва нае вы ка ры стан не Да мас кам хі міч най зброі, пра-
ка мен та ваў ра шэн не пар ла мен та сва ёй кра і ны па ча каць з пры няц цем та ко га ра шэн ня.

«Я яшчэ не раз маў ляў з ім (Ба ра кам Аба мам) пас ля дэ ба таў (у пар ла мен це). Пла ную 
пра вес ці пе ра мо вы ў блі жэй шыя дні. Але пра сіць пра ба чэн ня тут ня ма за што», — цы туе 
Reuters за яву Кэ ме ра на ў ад каз на пы тан не аб тым, ці не пла ну юць бры тан скія ўла ды 
пры нес ці ЗША пра ба чэн ні за не маг чы масць пад тры маць парт нё ра ў ва ен най апе ра цыі. 
Зрэш ты, у Ва шынг то не ўжо да лі зра зу мець, што га то вы дзей ні чаць і ў адзі ноч ку. Тым ча сам пы тан не аб маг чы мым 
удзе ле ў ва ен най апе ра цыі пра ка мен та ва лі ў Гер ма ніі. «Раз мо вы аб удзе ле ва ўда ры па Сі рыі не ідзе, пы тан не на ват 
не раз гля да ец ца», — за явіў мі ністр за меж ных спраў ФРГ Гі до Вес тэр вэ ле вы дан ню. Ра ней гер ман скія ўла ды за яў ля лі, 
што па стаў ле ныя парт нё ру па НА ТА, Тур цыі, ра кет ныя комп лек сы Patrіot не бу дуць вы ка ры ста ны ў вы пад ку па чат ку 
ва ен най апе ра цыі су праць Сі рыі. Гер ма нія на огул дэ ман струе на строй на дып ла ма тыч нае ра шэн не праб ле мы.

ЗША І ІХ СА ЮЗ НІ КАМ ВАР ТА АПА САЦ ЦА СІ РЫЙ СКАЙ ППА 
Сі рый ская ар мія мо жа мець на ўзбра ен ні зе ніт ныя ра кет ныя сіс тэ мы (ЗРС) С-300, якія ра-

зам з комп лек са мі і сіс тэ ма мі ППА С-200, Бук-М1—2, Бук-М2Э, «Пан цыр-С1Э», С-25 «Ня ва», 
С-125 М «Пя чо ра» да зво ляць Да мас ку эфек тыў на ад бі ваць ра кет ныя ата кі ЗША з па вет ра і 
мо ра, за яві ла ў пят ні цу ін фар ма генц твам ва ен ная кры ні ца ў Маск ве. «Сі рый ская про ці па вет-
ра ная аба ро на мо жа даць год ны ад каз на ўда ры ЗША і іх са юз ні каў па ка а лі цыі ў вы пад ку 
раз вяз ван ня вай ны. Сён ня Да маск ва ло дае пры клад на ты ся чай адзі нак ЗРС і ЗРК, больш чым 
пяц цю ты ся ча мі зе ніт ных гар мат ных сіс тэм роз ных ты паў», — па ве да міў адзін з экс-кі раў ні коў 
вой скаў ППА Уз бро е ных сіл РФ. «Спра ва ў тым, што С-200 ства раў ся ў СССР спе цы яль на 

для про ці бор ства з аме ры кан скі мі кры ла ты мі ра ке та мі «Пер шынг». Ма ды фі ка ва ныя ра ке ты гэ тай сіс тэ мы пра цу юць 
як доб ры са ба ка. Ка лі яму да лі ка ман ду «фас», то ён прой дзе скрозь лю быя пе ра шко ды і зні шчыць са пер ні ка, як бы 
той ні ўхі ляў ся, на вы шы ні 300 кі ла мет раў», — пад крэс ліў су раз моў ца ін фар ма генц тва.

У ГЕР МА НІІ ГРАД РАЗ БІЎ
17 ТЫ СЯЧ НО ВЫХ АЎ ТА МА БІ ЛЯЎ 

Град, які вы паў у ня мец кім Воль фсбур гу, пры вёў да па шко джан ня ла ка фар ба ва га 
па крыц ця амаль 17 ты сяч но вых аў та ма бі ляў Volkswagen, па ве дам ля юць ін фар м-
а генц твы. Град, які вы паў у кан цы лі пе ня, за трым лі вае ве рас нёў скія па стаў кі кан цэр на. 
Кар па ра цыя не ў пер шы раз цер піць ад па год ных ана ма лій: у 2008 го дзе моц ны лі вень 
па шко дзіў 30 ты сяч но вых ма шын на за вод зе ў Эм дэ не, у Ніж няй Сак со ніі.

ЯНУ КО ВІЧ
ДА ВЕ РЫЦЬ УКРА ІН ЦАМ

ВЫ БАР ПА МІЖ ЕЎ РО ПАЙ І МС
Пы тан ні, якія ты чац ца ўступ лен ня Укра і ны ў 

Еў ра са юз або Мыт ны са юз, па він ны вы ра шац ца 
на агуль на на род ным рэ фе рэн ду ме. Пра гэ та жур-
на ліс там за явіў у пят ні цу ў тэ ле эфі ры прэ зі дэнт 
Укра і ны Вік тар Яну ко віч. «Лю быя ра шэн ні ад та кіх 
прос тых да та кіх сур' ёз ных, стра тэ гіч ных — якім бу-
дзе вы бар укра ін ска га на ро да, — гэ та мо жа па ка-
заць рэ фе рэн дум. Ка лі бу дзе пры ня та ра шэн не аб 
ус туп лен ні ў Еў ра пей скі са юз ці ў Мыт ны са юз — і 
та ды ў лю бым вы пад-
ку нам не абы сці ся без 
рэ фе рэн ду му», — пад-
крэс ліў кі раў нік дзяр жа-
вы. Пры гэ тым Яну ко віч 
не змог ска заць, ка лі 
маг чы ма пра вя дзен не 
та ко га га ла са ван ня.

Як па ве дам ля ла ся 
ра ней, ча ка ец ца, што 
сё ле та во сен ню Укра і на пад пі ша з ЕС па гад нен не 
аб аса цы я цыі і зо не сва бод на га ганд лю. Ме на ві та 
ма ю чае ад быц ца пад пі сан не па гад нен ня экс пер ты 
на зы ва юць пры чы най «ганд лё вай вай ны», якая 
раз гар ну ла ся па між Ра сі яй і Укра і най у жніў ні, ка-
лі на ра сій скай мыт ні ста лі за трым лі вац ца роз ныя 
ўкра ін скія та ва ры.

Між тым, па вод ле апош ніх са цы я ла гіч ных апы-
тан няў, ус туп лен не ў ЕС пад трым лі ва юць 41,7 пра-
цэн та ўкра ін цаў, у той час як за да лу чэн не да Мыт-
на га са ю за Ра сіі, Бе ла ру сі і Ка зах ста на вы сту пае 
толь кі трэць жы ха роў кра і ны.

Удзель нi кам i гас цям ура чыс тас цяў
Дня бе ла рус ка га пiсь мен ства

Па ва жа ныя сяб ры!
Сар дэч на вiн шую вас са свя там — Днём бе ла рус ка га пiсь мен ства.
Гэ та ад мет ная па дзея ў куль тур ным жыц цi дзяр жа вы. Свой шлях за двац цаць га доў свя та прай шло 

праз усю кра i ну. Сё ле та яго су стра кае гас цiн ная бы хаў ская зям ля. Юбi лей нае свят ка ван не Дня бе ла рус-
ка га пiсь мен ства яшчэ раз звяр тае нас да каш тоў нас цяў, якiя за кла дзе ны ў кнi гах: па ва га да прос та га 
ча ла ве ка, ма раль ная чыс цi ня i са ма ад да ная лю боў да род най зям лi.

Сiм ва лiч на, што Дзень бе ла рус ка га пiсь мен ства су па дае ў гэ тым го дзе з Днём ве даў. Для бе ла ру саў 
сло вы, ве ды, ду хоў ныя каш тоў нас цi заў сё ды бы лi ас но вай дзяр жаў на га раз вiц ця, апо рай у пе ра адо лен нi 
цяж кас цяў i пе ра шкод.

Дзень бе ла рус ка га пiсь мен ства — доб рая на го да для кож на га з нас ус пом нiць шмат вя ко выя на цы-
я наль ныя тра ды цыi, асэн са ваць iх мес ца ў су час нас цi. Бе ла русь ве дае свае ду хоў ныя ка ра нi, збе ра гае 
да сяг нен нi мi ну лых па ка лен няў i на гэ тым грун тоў ным пад мур ку ўпэў не на кро чыць у бу ду чы ню.

Шчы ра жа даю ўсiм удзель нi кам i гас цям ура чыс тых ме ра пры ем стваў шчас ця, зго ды, плён най пра цы 
i даб ра бы ту.

Прэ зi дэнт Рэс пуб лi кi Бе ла русь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

НаваселлеНаваселле  ��

СУ ЧАС НЫМ ДЗЕ ЦЯМ — 
«РА ЗУМ НУЮ» ШКО ЛУ,
або Каб «ма тэ ма ты кi» ў «го ры» маг лi пай сцi

На ву чэн цам, сту дэн там, ас пi ран там i iх 
баць кам, пе да га гiч ным ра бот нi кам Рэс-
пуб лi кi Бе ла русь.
Да ра гiя сяб ры!
Сар дэч на вiн шую вас з Днём ве даў.
У на шай кра i не гэ та свя та пры хо дзiць лi-

та раль на ў кож ны дом, нi ко га не па кi да ю чы 
абы яка вым. У юных сэр цах па нуе хва ля ван не 
пе рад па чат кам но ва га вуч нёў ска га цi сту дэнц-
ка га жыц ця або ў ча кан нi су стрэ чы з ад на каш-
нi ка мi i лю бi мы мi пе да го га мi. А мы, да рос лыя, з 
удзяч нас цю ўзгад ва ем той час, ка лi ўпер шы ню 
пе ра сту пi лi па рог шко лы — свет ла га хра ма ве-
даў, дзе нас на ву чы лi лю бiць Ра дзi му, па ва жаць 
баць ку i ма цi, да ра жыць сяб ра мi, iмк нуц ца да 
па знан ня све ту i са мо га ся бе.

Бе ла ру сы заў сё ды вы со ка ца нi лi муд расць 
i асве ту i дзя ку ю чы гэ та му ства ры лi ад ну з са-
мых ба га тых еў ра пей скiх куль тур, па да ра ваў-
шы ча ла вец тву ня ма ла вы дат ных на ву коў цаў, 
мыс лi це ляў i дзея чаў мас тац тва. Сён ня, пра-
вод зя чы ка рэн ную ма дэр нi за цыю эка но мi кi на 
асно ве най ноў шых да сяг нен няў на ву кi, на ша 
кра i на ро бiць стаў ку на ро зум, та лент i вы со кае 
пра фе сiй нае май стэр ства гра ма дзян. Та му на-
ву чан не i вы ха ван не пад рас та ю ча га па ка лен ня 
з'яў ля юц ца най важ ней шым кi рун кам на шай са-
цы яль най па лi ты кi.

Мы змаг лi за ха ваць усё леп шае, што да ста-
ла ся нам ад Са вец ка га Са ю за: агуль на да ступ-
ную i бяс плат ную ся рэд нюю аду ка цыю, дзяр-
жаў ную сiс тэ му пад рых тоў кi кад раў ра бо чых i 
слу жа чых i пра слаў ле ныя тра ды цыi ай чын най 

вы шэй шай шко лы. Дзяр жа ва ўсi мi сi ла мi па-
мна жае гэ ты па тэн цы ял, ства рае мак сi маль на 
спры яль ныя ўмо вы для раз вiц ця на цы я наль най 
сiс тэ мы аду ка цыi з улi кам па трэб нас цяў ча су.

Кра i на цу доў на пад рых та ва ла ўсе ўста но вы 
аду ка цыi да но ва га на ву чаль на га го да. На пе ра-
дзе ў вас — ня прос ты, але цi ка вы час, на поў не-
ны ад крыц ця мi i ра дас цю пра цы.

Асаб лi выя сло вы на да ро гу ад рас ую тым, 
хто прый дзе па ве ды ў кла сы i аў ды то рыi. Пер-
ша клас нi кам жа даю ўда ла га школь на га стар ту, 
бу ду чым вы пуск нi кам — вер на га вы ба ру жыц цё-
ва га шля ху, а ўсёй шмат лi кай сям'i на ву чэн цаў, 
сту дэн таў i ас пi ран таў — быць да пыт лi вы мi i 
мэ та на кi ра ва ны мi, сум лен ны мi i доб ры мi, сме-
ла iмк нуц ца да боль ша га i ства раць на ка рысць 
Ра дзi мы.

Звяр та ю чы ся да вас, па ва жа ныя на стаў нi-
кi i вы клад чы кi, ха чу па дзя ка ваць за пра цу i 
вер насць пры зван ню. Ня хай у ва шых ду шах не 
зга са юць агонь пе да га гiч на га та лен ту i пра га 
спа сцi жэн ня но ва га, а леп шай уз на га ро дай бу-
дзе ўдзяч насць вуч няў.

Вам, да ра гiя баць кi, жа даю вы ха ваць сва iх 
дзя цей год ны мi людзь мi, па тры ё та мi на шай Бе-
ла ру сi, каб вы маг лi ра да вац ца пос пе хам сы ноў 
i да чок i заў сё ды бы лi са грэ ты iх лю боўю.

Зда роўя, вы со кiх да сяг нен няў у ву чо бе i пра-
цы, шчас ця i цу доў на га на строю ўсiм вам, да-
ра гiя сяб ры.

Са свя там!
Прэ зi дэнт Рэс пуб лi кi Бе ла русь

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

СУ СТРЭ НЕМ СЯ 
Ў БЫ ХА ВЕ!

Жы хар ка Бы ха ва Але на КУ ХА РЭН КА (шэф-по ва р кух ні Бы-
хаў скай ЦРБ) у го нар рэс пуб лі кан ска га свя та, Дня бе ла рус ка га 
пісь мен ства, пад рых та ва ла не звы чай ны прэ зент — торт-кні гу «Гіс-
то рыя на шай Бы хаў шчы ны».

— Гэ тае свя та жы ха ры го ра да і ра ё на ча ка юць з не цяр пен нем. 
Не су мня ва ю ся, што яно ста не для мно гіх ма іх зем ля коў вя лі кай і 
ра дас най па дзе яй. А да свят трэ ба за га дзя рых та вац ца і да стой на 
іх су стра каць, — ка жа Але на Аляк санд раў на.
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На стаў нi ца Ган на Дуб на вiц каяНа стаў нi ца Ган на Дуб на вiц кая
i яе вуч нi-пер ша клас нi кii яе вуч нi-пер ша клас нi кi

Ка ця ры на Му ра вей ка i Ула дзi слаў Фя до таў.Ка ця ры на Му ра вей ка i Ула дзi слаў Фя до таў.
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ЦI МО ГУЦЬ БЫЦЬ 
IЛЬ ГО ТЫ НА ВЕ ДЫ?
У бу ду чы нi тра пiць «вы пад ко ва» ў ВНУ бу дзе ўсё больш 
праб ле ма тыч на. У гэ тым па спра ба ва лi пе ра ка наць жур на-
лiс таў стар шы ня Са ве та Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь, стар шы ня Дзяр жаў най ка мi сii па кант-
ро лi за хо дам пры ём най кам па нii Ана толь РУ БI НАЎ i пер шы 
на мес нiк мi нiст ра аду ка цыi Аляк сандр ЖУК. Ана толь Ру бi-
наў i Аляк сандр Жук пра вя лi прэс-кан фе рэн цыю, на якой 
агу чы лi не толь кi вы нi кi прай шоў шай пры ём най кам па нii, 
але i па дзя лi лi ся сва iм ба чан нем та го, як у да лей шым па вi-
нен ажыц цяў ляц ца ад бор прэ тэн дэн таў на атры ман не вы-
шэй шай аду ка цыi.

— У гэ тым го дзе пра хад ны бал на бюд жэт ную фор му на ву чан ня 
на ўсiх спе цы яль нас цях не апус каў ся нi жэй за 96 ба лаў, у той час 
як ле тась бы лi вы пад кi, ка лi сту дэн та мi ста на вi лi ся абi ту ры ен ты, 
якiя ме лi ўся го 46 ба лаў, — рас ка заў Ана толь Ру бi наў. — Увя дзен не 
больш вы со ка га па ро га ва га зна чэн ня на цэнт ра лi за ва ным тэс цi ра-
ван нi да па маг ло вы клю чыць з ко ла прэ тэн дэн таў на на ву чан не ў 
ВНУ са мых сла ба пад рых та ва ных абi ту ры ен таў. Амаль 41 ты ся ча 
абi ту ры ен таў не змаг ла пе ра адо лець уста ноў ле ны па рог. I гэ та 
бы ло пра вiль на: з ад на го бо ку, мы па вы сi лi па тра ба ван нi да ве даў 
тых, хто па сту паў, а з iн ша га, — за бяс пе чы лi пры ток абi ту ры ен таў 
у ся рэд нiя спе цы яль ныя на ву чаль ныя ўста но вы.

— На шэ раг спе цы яль нас цяў пра хад ны бал у вы шэй шых на ву-
чаль ных уста но вах вы рас ад 20 да 100 пунк таў, — да даў Аляк сандр 
Жук. — Мы пра во дзi лi ма нi то рынг у 9 пунк тах пра вя дзен ня тэс цi ра-
ван ня i за ўва жы лi, што на ЦТ па фi зi цы i ма тэ ма ты цы да 40% абi ту-
ры ен таў па кi да лi эк за ме на цый ную аў ды то рыю на пра ця гу пер шай га-
дзi ны. Гэ та лю дзi, якiя не спра ба ва лi ра шаць за да чы, а спа дзя ва лi ся 
ўга даць ад каз, рас ста вiў шы ў сва iх блан ках кры жы кi. Ме на вi та абi ту-
ры ен ты, якiя та кiм чы нам «з да ва лi эк за мен», i ака за лi ся 
ся род тых, хто не змог пе ра адо лець нiж нi па рог.

Пры ём ная кам па нiя—2013Пры ём ная кам па нiя—2013  ��
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