
10 кастрычніка 2013 г. АБ’ЕКТЫЎ 3

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Мы сур' ёз на ўзмац ня ем кант роль i ад каз-
насць як з бо ку ар га нi за та раў, так i з бо ку 
ўдзель нi каў ЦТ за маг чы мую ўцеч ку ма тэ-
ры я лаў рэ пе ты цый на га тэс цi ра ван ня за ме-
жы эк за ме на цый най аў ды то рыi. Зра зу ме ла, 
што на ўрад цi хтось цi ста не вы ка рыс тоў-
ваць ма бiль ны тэ ле фон для та го, каб атры-
маць на «рэ пе ты цыi» больш вы со кi бал. 
Але не ка то рыя ўдзель нi кi рэ пе ты цый на га 
тэс цi ра ван ня фа та гра фу юць эк за ме на цый-
ныя тэс ты, каб по тым вы клас цi iх змест у 
iн тэр нэт. I гэ тая тэн дэн цыя нас вель мi тры-
во жыць. Акра мя та го, што ў та кой сi ту а цыi 
па ру ша юц ца на шы аў тар скiя пра вы, Рэс-

пуб лi кан ска му iн сты ту ту кант ро лю ве даў, 
ка лi не спы нiць та кую «са ма дзей насць», 
да вя дзец ца хут ка вы стаў ляць но выя ва-
ры ян ты тэс таў ужо не толь кi на кож ны з 
трох раў ндаў рэ пе ты цый на га тэс цi ра ван ня, 
а знач на час цей.

Але мы гля дзiм яшчэ да лей: на ша за-
да ча — не да пус цiць не ма ты ва ва ны вы кiд 
эк за ме на цый ных ма тэ ры я лаў у са цы яль ныя 
сет кi пад час пра вя дзен ня цэнт ра лi за ва на га 
тэс цi ра ван ня.

Без аб ме жа ван няў
Мi ка лай Фясь коў па тлу ма чыў, што коль-

касць дыс цып лiн, якiя мож на зда ваць на 
рэ пе ты цый ным тэс цi ра ван нi, у ад роз нен не 
ад ЦТ, нi хто не аб мя жоў вае. Больш за тое, 
мож на па спра ба ваць здаць кож ную дыс-
цып лi ну на ват двой чы, па коль кi для кож-
на га рэ пе ты цый на га ту ра рых ту юц ца два 
ва ры ян ты тэс таў. Так са ма да ўдзе лу ў рэ-
пе ты цый ным тэс цi ра ван нi да пус ка юц ца i 
дзе ся цi клас нi кi...

Для па вы шэн ня эфек тыў нас цi ад удзе-
лу ў «рэ пе ты цыi» ЦТ мож на ска рыс тац ца 
па слу га мi рэ гi я наль на га цэнт ра тэс цi ра-
ван ня i пра фе сiй най ары ен та цыi мо ла дзi 
пры Гро дзен скiм дзяр жаў ным унi вер сi тэ це 
iмя Я.Ку па лы, якi ўжо не пер шы год ар-
га нi зуе пры пад трым цы Рэс пуб лi кан ска га 
iн сты ту та кант ро лю ве даў iн ды вi ду аль ныя 
кан суль та цыi для ўдзель нi каў рэ пе ты цый-
на га тэс цi ра ван ня. Там мо гуць пра кан суль-
та ваць лю бо га абi ту ры ен та, не за леж на ад 
пунк та пра хо джан ня тэс цi ра ван ня i мес ца 
яго жы хар ства. Мэ та та кой кан суль та цыi 
— лiк вi да цыя пра бе лаў у ве дах i да лей шая 
пад рых тоў ка па тэ ма ты цы тэс та вых за дан-
няў, з якi мi абi ту ры ен ты не спра вi лi ся на 
«рэ пе ты цыi» эк за ме ну. 

Iн ды вi ду аль ная кан суль та цыя ўяў ляе 
са бой рас сыл ку ву чэб на-ме та дыч на га 
па ке та, якi змя шчае тэ ма ты ку раз дзе лаў 
школь най пра гра мы па кож ным ня пра вiль-
на вы ка на ным за дан нi з ука зан нем го да цi 
кла са вы ву чэн ня ад па вед на га раз дзе ла, 
з рэ ка мен да ва ным спi сам ву чэб най i ме-
та дыч най лi та ра ту ры, са змес там ня пра-
вiль на вы ка на ных за дан няў, пра вiль ны мi 
ад ка за мi i ўка зан нем да пра вiль на га ра-
шэн ня. Iн ды вi ду аль ным кан суль та ван нем 
у рэ жы ме ан-лайн зай ма юц ца і ў Лi цэi 
БДУ.

...I ра бо та над па мыл ка мi
Так са ма Мi ка лай Фясь коў звяр нуў ува гу 

абi ту ры ен таў на кам п'ю тар нае тэс цi ра ван-
не, якое пра во дзiц ца ў сце нах Рэс пуб лi кан-
ска га iн сты ту та кант ро лю ве даў. Гэ та но вая 
фор ма «рэ пе ты цыi» бу ду ча га ЦТ, якую трэ-
ба раз гля даць як да дат ко вую маг чы масць 
«па трэ нi ра вац ца» на пя рэ дад нi ад каз ных 
iс пы таў.

Iс ну юць тры рэ жы мы кам п'ю тар на га 
тэс цi ра ван ня. У трэ нi ро вач ным рэ жы ме 
ўдзель нiк не аб ме жа ва ны ў ча се пра хо-
джан ня тэс та, а так са ма ў лю бы мо мант 
ён мо жа ска рыс тац ца пад каз кай кам п'ю-
та ра. У кант роль ным рэ жы ме на ра шэн не 
тэс та ад во дзiц ца та кi ж час, як i на ЦТ, i 

вы кон ва ец ца ён без пад ка зак. Са мы ж на-
блi жа ны да ўмоў ЦТ — кант роль ны рэ жым 
на блан ку: тут так са ма аб ме жа ва ны час, 
ад сут нi ча юць пад каз кi, але пра вiль ныя ад-
ка зы трэ ба ўно сiць у элект рон ную вер сiю 
блан ка, якi цал кам ад па вя дае ары гi на лу 
блан ка ЦТ. Пе ра ва га кам п'ю тар на га тэс-
цi ра ван ня ў тым, што абi ту ры ент ад ра зу 
атры мае свой вы нiк, а так са ма ў яго ёсць 
маг чы масць зра бiць ра бо ту над па мыл ка мi, 
уба чыць аў тар скае ра шэн не за да чы i пра-
вiль ны ад каз.

У буд ныя днi кам п'ю тар нае тэс цi ра ван не 
пра во дзiц ца раз на дзень у 14.30, а ў су бо ту 
i ня дзе лю ў iн сты ту це га то вы тэс цi ра ваць 
ах вот ных i трой чы на дзень — у 9.00, 12.00 
i 15.00. Кошт кам п'ю тар на га тэс цi ра ван ня 
та кi ж, як i звы чай на га рэ пе ты цый на га, — 
41 800 руб лёў. У но вым на ву чаль ным го дзе 
кошт рэ пе ты цый на га тэс цi ра ван ня кры ху 
па вя лi чыў ся, па коль кi па вя лi чы лi ся вы дат кi 
на яго пра вя дзен не.

Тэс ты, якiя вы кон ва юц ца на кам п'ю та ры, 
ад роз нi ва юц ца па змес це за дан няў ад тых, 
якiя рых ту юц ца для пунк таў тэс цi ра ван ня. 
Та му абi ту ры ен ты, якiя ўжо прай шлi рэ пе-
ты цый нае тэс цi ра ван не, мо гуць яшчэ раз 
пра ве рыць свае ве ды ўжо на кам п'ю та ры. 
За рэ гiст ра вац ца для пра хо джан ня кам п'ю-
тар на га тэс цi ра ван ня мож на на сай це РIКВ 
www.rikc.by ў раз дзе ле «кам п'ю тар нае тэс-
цi ра ван не».

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2013 г.
Наименование банка: ЗАО «МТБанк», г. Минск

 в миллионах белорусских рублей

№ 
п/п Наименование статьи Символ

П-т 
поясн. 

записки
2013 г. 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1  АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 290 954,8 169 466,7
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 0,0 0,0
4 Средства в Национальном банке 1103 376 307,9 364 467,9
5 Средства в банках 1104 290 693,4 62 684,1
6 Ценные бумаги 1105 246 064,9 115 790,9
7 Кредиты клиентам 1106 3 046 138,3 1 784 241,2
8 Производные финансовые активы 1107 - -
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 243,9 243,9

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 86 885,7 49 749,4
11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 345,9 8,7
12 Прочие активы 1111 94 932,5 61 598,8
13 ИТОГО активы 11 4 432 567,3 2 608 251,6
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15 Средства Национального банка 1201 - 33 668,1
16 Средства банков 1202 796 265,3 385 790,4
17 Средства клиентов 1203 2 908 897,1 1 759 121,6
18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 241 509,3 110 530,4
19 Производные финансовые обязательства 1205 - -
20 Прочие обязательства 1206 58 885,6 25 096,9
21 ВСЕГО обязательства 120 4 005 557,3 2 314 207,4
22 КАПИТАЛ
23 Уставный фонд 1211 121 857,5 121 857,5
24 Эмиссионный доход 1212 - -
25 Резервный фонд 1213 17 233,7 12 532,6
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 17 978,7 18 796,7
27 Накопленная прибыль 1215 269 940,1 140 857,4
28 Всего капитал 121 427 010,0 294 044,2
29 ИТОГО обязательства и капитал 12 4 432 567,3 2 608 251,6

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 3 квартал 2013 года
Наименование банка: ЗАО «МТБанк», г. Минск

в миллионах белорусских рублей

№ 
п/п Наименование статьи Символ

П-т 
поясн. 

записки
2013 г. 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 561 625,4 215 149,5
2 Процентные расходы 2012 411 262,4 143 304,4
3 Чистые процентные доходы 201 150 363,0 71 845,1
4 Комиссионные доходы 2021 300 542,3 163 568,7
5 Комиссионные расходы 2022 37 795,2 11 973,1
6 Чистые комиссионные доходы 202 262 747,1 151 595,6

7 Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями 203 - -

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 2 144,8 1 284,9
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 41 005,4 29 628,7

10 Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами 206 85,2 293,7

11 Чистые отчисления в резервы 207 93 753,9 57 939,2
12 Прочие доходы 208 33 807,2 11 433,0
13 Операционные расходы 209 197 840,7 116 714,7
14 Прочие расходы 210 35 362,6 18 333,7
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 163 195,5 73 093,4
16 Налог на прибыль 212 23 100,8 5 262,9
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 140 094,7 67 830,5
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Главный бухгалтер  В.В. Ермолович

Дата подписания 7 октября 2013
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РЭ ПЕ ТЫ ЦЫЯ ЦТ...
НА КАМ П'Ю ТА РЫ

ПЕ РА ВА ГI КАМ П'Ю ТАР НА ГА 
ТЭС ЦI РА ВАН НЯ:
— вы нiк вы ка нан ня тэс та вя до мы 
ад ра зу ж пас ля ра бо ты над iм;
— маг чы масць паў тор на 
вы ка наць за дан нi, у якiх 
бу дуць да пу шча ны па мыл кi, 
ска рыс таў шы ся пры гэ тым 
«пад каз кай»;
— маг чы масць азна ё мiц ца 
з аў тар скiм ра шэн нем 
пра па на ва ных за дан няў.

У Кас цю ко ві чах ня даў на вы ра шы лі ад-
клю чыць ацяп лен не на не ка то ры час: 
«па спры я ла» на двор'е. Пра гэ та рас ка-
заў на мес нік га лоў на га ін жы не ра дзярж-
прад пры ем ства «Бел энер га» Ва ле рый 
ПОРШ НЕЎ.

— Тэм пе ра ту ра па вет ра вы шэй за 8 гра ду-
саў ужо трэ ція су ткі, та му, маг чы ма, і ў не ка-
то рых ін шых рэ гі ё нах бу дзе вы ра ша на ча со ва 
ад клю чыць ацяп лен не, — ад зна чыў Ва ле рый 
Мі ка ла е віч. Так са ма Ва ле рый Порш неў па-
ве да міў, што за пла на ва ныя гра фі кі ра мон таў 
цеп ла тэх ніч на га і элект ра тэх ніч на га аб ста ля-
ван ня на элект ра стан цы ях вы ка на ны. А што 
да ты чыць цеп ла се так, то іх на гэ ты мо мант 
ад ра ман та ва на ка ля 100 кі ла мет раў.

Асноў ным па лі вам па-ра ней ша му з'яў ля-
ец ца газ. Але іс ну юць нор мы, па вод ле якіх 
па він на на за па швац ца і рэ зер во вае па лі ва 

— ма зут. Акра мя та го, у бе ла рус кай энер га-
сіс тэ ме ёсць 8 цеп ла кры ніц, якія пра цу юць на 
мяс цо вых ві дах па лі ва (торф, шча па і інш.). 
Ка лі рап там зда рыц ца ска ра чэн не па ста вак 
энер га нось бі таў, ава рый ная сі ту а цыя ці рэз-
кае па ха ла дан не, у «Бел энер га» заў сё ды «на 
ўзбра ен ні» за цвер джа ныя ва ры ян ты энер га-
за бес пя чэн ня на та кія вы пад кі.

Аб наў лен не за кра ну ла не толь кі цеп ла выя 
сет кі, але і элект рыч ныя, якіх па ляс ных ма сі-
вах на шай кра і ны пра цяг ну та пры клад на 11,5 
ты ся чы кі ла мет раў. У апош нія га ды бе ла рус кія 
энер ге ты кі імк нуц ца ка рыс тац ца но вы мі пра-
ва да мі, іза ля ва ны мі. Та кім не страш нае на лі-
пан не мок ра га сне гу ці до тык га лі нак дрэў, а 
зна чыць — змян ша ец ца ве ра год насць ава рыі. 
Ужо за мя ні лі на но выя ка ля 2 ты сяч кі ла мет-
раў пра ва доў. За ме на пра цяг ва ец ца і ця пер.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

Энер га бяс пе каЭнер га бяс пе ка  ��

ЧА МУ ГРЭЦ ЦА — «НЕ НА ЛЕ ЖЫЦЬ»?

Гэта адбылося ў Су свет ны дзень пош ты 
ў Брэс це. У па мяш кан ні га лоў на га паш-
там та рас чы ні ла дзве ры ўтуль ная кра ма 
для на вед валь ні каў. 

Тут мож на ня спеш на вы браць паш тоў кі і 
па да рун кі, якія вам пры жа дан ні пры го жа за-
па ку юць з сур гуч най пя чат кай, на якой па-
зна ча на: «Пры ві тан не з Брэс та». Фі ла тэ ліс ты 
атры ма лі са праўд ны па да ру нак: для іх пад рых-

та ва ны цэ лы ад дзел ма рак, дзе мож на ўваж лі ва 
іх па гля дзець, не пе ра шка джа ю чы на вед валь-
ні кам з чар гі. «З да па мо гай кра мы пош та бу-
дзе вы ву чаць по пыт і да лей удас ка наль ваць 
і па шы раць пе ра лік сва іх па слуг», — ска за ла 
пад час ад крыц ця ды рэк тар Брэсц ка га фі лі яла 
РУП «Бел пош та» Ва лян ці на Пух.

Яна СВЕ ТА ВА
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