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РЭ ПЕ ТЫ ЦЫЯ ЦТ...
НА КАМ П'Ю ТА РЫ
У каст рыч нi ку ў кра i не стар туе пер-
шы этап рэ пе ты цый на га тэс цi ра ван-
ня. Пе ра лiк уста ноў, дзе «рэ пе ты цыя» 
бу дзе пра во дзiц ца па ма тэ ры я лах 
ар га нi за та раў цэнт ра лi за ва на га тэс-
цi ра ван ня, мож на знай сцi на сай це 
Рэс пуб лi кан ска га iн сты ту та кант ро лю 
ве даў. Апра цоў ка блан каў ад ка заў i 
пад лiк вы нi каў бу дуць ажыц цяў ляц-
ца так са ма па тэх на ло гi ях ЦТ. А вось 
за якасць i змест ма тэ ры я лаў тэс цi-
ра ван ня, якое пра во дзiц ца iн шы мi 
ўста но ва мi, не зга да ны мi на сай це, 
Рэс пуб лi кан скi iн сты тут кант ро лю ве-
даў ад каз нас цi не ня се.

Без ма бiль нi каў i шпар га лак
— Ад ра зу ха чу па пя рэ дзiць усiх ма ла дых лю дзей, якiя па жа да юць пра вес цi 

ды яг нос ты ку сва iх ве даў: пра цэ ду ра пра вя дзен ня рэ пе ты цый на га тэс цi ра ван ня 
нi чым не ад роз нi ва ец ца ад цэнт ра лi за ва на га тэс цi ра ван ня. За да ча ар га нi за та-
раў — пры трым лi вац ца ўсiх пра вiл пра вя дзен ня ЦТ, каб ад ра зу на стро iць абi-
ту ры ен таў на сур' ёз ны лад i зма дэ ля ваць рэ аль ную псi ха ла гiч ную аб ста ноў ку 
пра вя дзен ня эк за ме ну: пры сут насць ма бiль нi каў, да па мож нi каў i шпар га лак у 
эк за ме на цый най аў ды то рыi ка тэ га рыч на не да пус ка ец ца, — пад крэс лiў ды-
рэк тар Рэс пуб лi кан ска га iн сты ту та кант ро лю ве даў Мi ка лай ФЯСЬ КОЎ. 
— Ар га нi за та рам да зва ля ец ца кан суль та ваць удзель нi каў «рэ пе ты цыi» толь кi 
па тэх на ло гii ра бо ты над тэс там i па па рад ку за паў нен ня блан ка, але 
нi я кiх кан суль та цый па змес це тэс таў...

Куль тур ныя ўкла дан ніКуль тур ныя ўкла дан ні  ��

БЕ ЛА РУС КІ ВЕР САЛЬ 
АД РЭ СТАЎ РУ ЮЦЬ. 

КА ЛІ?
3 міль яр ды 500 міль ё наў — 

гэ та толь кі па ча так
Пер шы, хто па раў наў жан чы ну з квет кай, — па эт, дру гі — іды ёт. 
Без умоў на, вы кон ваць апош нюю ро лю па лы мя на га жа дан ня 
ня ма, але га ва рыць бу дзем зу сім не пра жан чын і квет кі. Міль-
ён ны раз трэ ба ўзняць «веч на зя лё нае». Рэ стаў ра цыя — гэ та 
праб ле ма. Сон ца не спя ша ец ца ў на ша акон ца, ці не так? Лёс 
Вер са ля. Па ду ма лі пра Па рыж? Да рэм на.

Чыс тыя фак ты
Па ла ца ва-пар ка вы комп лекс у Свяц ку — пер шы ство ра ны ў пей-

заж ным сты лі анг лій скі парк на Бе ла ру сі, які акру жа юць азё ры (ва да 
з двух верх ніх пе ра ця кае ў два ніж нія), і шы коў ны па лац з ба ка вы мі 
га ле рэ я мі. Пло шча гэ тай пры га жос ці — 12 гек та раў.

Пом нік ар хі тэк ту ры і са до ва-пар ка ва га мас тац тва XVІІІ ста год дзя 
не адзі но кі. Ён — ма лень кае бліз ня ад на го су свет нага шэдэўра: ан-
самбль у Свяц ку — ма лод шы брат па рыж ска га Вер са ля. Так, та го 
са ма га, які ўва со біў ідэю аб са лю тыз му эпо хі «ка ра ля-сон ца». Але 
гу тар ка ідзе не пра Лю до ві ка XІV, а пра ней ма вер ную па пу ляр насць 
ка ра леў скай рэ зі дэн цыі: па гля дзе лі, што пры го жа, — і ў Патс да ме, і 
ў Ве не за ха це лі тое ж са мае. На Бе ла ру сі ж ана лаг Вер са ля 
толь кі адзін.

Два нац цаць га доў та му ў вёс цы Лу чы цы Пет ры каў ска га ра ё на 
збі ра лі ся ства рыць цэх па вы ра бе мэб лі з ла зы. Ха це лі да ве рыць 
яго ра бо ту Аляк сею Чар ну шэ ві чу. Але ідэю з роз ных пры чы н ажыц-
ця віць не ўда ло ся. Та ды апан та ны май стар па чаў зай мац ца ла зап-
ля цен нем са ма стой на, пе ра тва рыў шы адзін з па ко яў свай го до ма 
ў не вя лі кую май стэр ню.

 Ця пер мэб ле выя гар ні ту ры Чар ну шэ ві ча ве да юць у Мін ску, 
Санкт-Пе цяр бур гу, ін шых да лё кіх і бліз кіх га ра дах. Ары гі наль ныя 
па фор ме крэс лы ўпры гож ва юць і «Дом па ляў ні ча га» на ўскра і не 
вёс кі.

— Сва і мі ра бо та мі я сцвяр джаю, што ла зап ля цен не як даў няя 
на род ная тра ды цыя вар тае за ха ван ня і раз віц ця, — ка жа Аляк сей 
Мі хай ла віч. — Мой баць ка так са ма вы дат на плёў з ла зы. На жаль, 
у свой час я не імк нуў ся спа сці гаць гэ тае пры го жае і прос тае ра-
мяст во.

Пас ля ўдзе лу ў 1-м фес ты ва лі эт на куль тур ных тра ды цый «По кліч 
Па лес ся» Аляк сей Чар ну шэ віч яшчэ з боль шым на тхнен нем узяў ся 
за вы раб мэб лі, спа лу ча ю чы звы чай ную ла зу з сін тэ тыч наю стуж-
каю, каб на даць мэб ле вым вы ра бам больш су час ны вы гляд.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.

МАЙ СТАР ЛА ЗО ВАЙ МЭБ ЛІМАЙ СТАР ЛА ЗО ВАЙ МЭБ ЛІ
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Ся мён ША ПІ РА, стар шы ня 
Гро дзен ска га абл вы кан ка ма:

«Ту рызм у на шай кра і не 
па ві нен стаць доб рай кры-
ні цай пры быт ку. Гэ та ад на 
з перс пек тыў ных сфер для 
раз віц ця рэ гі ё наў. На ёй мож-
на і трэ ба доб ра за раб ляць. 
Праў да, ад ной з пры чын, якія 
стрым лі ва юць з'яў лен не но-
вых ту рыс тыч ных аб' ек таў 
у нас, з'яў ля ец ца се зон насць 
ту рыз му. Так, бе ра гі Аў гус-
тоў ска га ка на ла пры ваб ныя 
для лю дзей перш за ўсё ў цёп-
лы се зон. Але ў той жа час 
ёсць і ін шыя кі рун кі. Ак тыў-
на раз ві ва ец ца ме ды цын скі, 
азда раў лен чы ту рызм. Уз ні-
ка юць аб' ек ты аг ра эка ту-
рыз му. Дзя ку ю чы льгот на му 
рэ жы му іх на Гро дзен шчы не 
ад кры та ўжо 145. Лі чу, што 
ў на шым рэ гі ё не аб' ек таў аг-
ра эка ту рыз му па він на быць 
знач на больш, пры гэ тым 
бу дуць за па тра ба ва ныя. Над 
гэ тым мы ў воб лас ці бу дзем 
сур’ёзна пра ца ваць».

Якое яно, 
жыццё пасля 

размеркавання?

Будзем знаёмыя 
за... пяць 

хвілін!
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