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Бу ду чая пры ём ная кам па нія 
прой дзе ў кра і не па ўдас ка-
на ле ных пра ві лах пры ёму ў 
ВНУ і ся рэд нія спе цы яль ныя 
на ву чаль ныя ўста но вы. Мно гія 
но ва ўвя дзен ні аб мяр коў ва лі-
ся на пра ця гу не каль кіх апош-
ніх га доў. Тым не менш яшчэ 
не атры ма ны ад ка зы на ўсе 
пы тан ні: якім бу дзе мі ні маль-
ны бал на ЦТ, што да зво ліць 
абі ту ры ен там удзель ні чаць у 
кон кур се; якія ка рэк ці роў кі бу-
дуць уне се ны ў Па ла жэн не аб 
мэ та вай пад рых тоў цы спе цы я-
ліс таў і ці за ці ка вяц ца вы пуск-
ні кі ба за вай шко лы да дзе най 
ім маг чы мас цю па ступ лен ня ў 
ССНУ без эк за ме наў? Гэтыя 
пытанні мы абмяркоўваем з  
стар шы нёй Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы-
я наль на га схо ду па аду ка цыі, 
куль ту ры і на ву цы Ге на дзем 
ПАЛЬ ЧЫ КАМ.

— Ге надзь Ула дзі мі ра віч, а як 
аса біс та вы ста ві це ся да па ве лі-
чэн ня на бо ру на мэ та вую пад рых-
тоў ку?

— Па-пер шае, як на маг чы-
масць для вы пуск ні ка га ран та ва на  
пра ца ўлад ка вацца ад ра зу пас ля 
за вяр шэн ня на ву чан ня. І гэ та вель-
мі іс тот ная пе ра ва га, якая, на мой 
по гляд, па куль не да ацэнь ва ец ца. 
Праг ма тызм кштал ту «а ці бу ду 
я за па тра ба ва ны як спе цы я ліст», 
«дзе я бу ду пра ца ўлад ка ва ны пас-
ля за вяр шэн ня на ву чан ня», бу дзе 
толь кі мац нець. Па-дру гое, ак цэнт 
трэ ба змяс ціць на ро лю ў мэ та вай 
пад рых тоў цы ар га ні за цыі-за каз чы-
ка. Якія ўмо вы ра бо ты га ран ту юц ца 
ма ла до му спе цы я ліс ту, што ро біц ца 
для та го, каб ён не столь кі ду маў, як 
хут чэй ад пра ца ваць, коль кі быў за-
ці каў ле ны ў за ма ца ван ні на ра бо чым 
мес цы? Гэ та зна чыць, што па він на 
дзей ні чаць не сіс тэ ма пры му со ва-
га ўтры ман ня ма ла дых спе цы я ліс-
таў, а за ці каў ле насць за каз чы ка ў 
пад рых тоў цы кад раў. Най маль ні кі 
па він ны пры маць са мы не па срэд-
ны ўдзел у аду ка цый ным пра цэ се, а 
атры маў шы ма ла до га спе цы я ліс та, 
пра во дзіць мэ та на кі ра ва ную ра бо ту 
па ства рэн ні год ных умоў для яго. 
Між ін шым, у вы ра шэн ні гэ та га пы-
тан ня за каз чы кі не па він ны за ста-
вац ца адзі но кі мі. Кад ра вая па лі ты ка 
— праб ле ма не толь кі га лі но вая, але 
і рэ гі я наль ная. Та му мяс цо выя ор-
га ны кі ра ван ня так са ма не па він ны 
за ста вац ца ўба ку.

— Згод на з но вай рэ дак цы яй 
пра віл па ступ лен ня ў ВНУ, школь-
ныя ме да ліс ты, вы пуск ні кі ССНУ з 
дып ло мам з ад зна кай і пе ра мож-
цы аб лас ных ту раў рэс пуб лі кан-
скай алім пі я ды атры ма лі маг чы-
масць па сту паць на пе да га гіч ныя 
спе цы яль нас ці ўво гу ле без іс пы-
таў. Ці да па мо жа гэ тая пры ві лея 
зра біць пе да га гіч ныя спе цы яль-
нас ці больш пры ваб ны мі для та-
ле на ві тай мо ла дзі?

— Праб ле ма ля жыць больш глы-
бо ка. Фак тыч на ця пе раш няя сі ту а-
цыя з за паў нен нем пе да га гіч ных спе-
цы яль нас цяў — на ступ ства та го, як 
гра мад ства ра зу мее ро лю на стаў ні ка 
ў жыц ці кож на га ча ла ве ка. Трэ ба за-
ду мац ца, як мы ўсе па він ны ста віц ца 
да пе да го га (на стаў ні ка, вы ха валь-
ні ка), яко му мы да вя ра ем са мае да-

ра гое, што ў нас ёсць — сваё дзі ця. 
На маю дум ку, пы тан не не толь кі 
ва ўзроў ні апла ты пра цы пе да го га, 
які, без умоў на, па ві нен ад па вя даць 
пра цоў ным вы дат кам і важ нас ці яго 
пра цы, але і ў фар мі ра ван ні стаў-
лен ня да пе да го га і ў сям'і, і ў срод-
ках ма са вай ін фар ма цыі, і ўво гу ле ў 
гра мад стве.

— Ці па ві нен быць бар' ер у вы-
гля дзе мі ні маль ных ба лаў на ЦТ 
пры ўва хо дзе ў ВНУ? І ці трэ ба 
зні жаць мі ні маль ныя пра хад ныя 
ба лы?

— Пы тан не да стат ко ва спрэч нае. 
На мой по гляд, за лі чэн не абі ту ры-
ен таў з пер ша па чат ко ва ніз кім уз-
роў нем ве даў, а тым больш абі ту-
ры ен таў, якія кі ру юц ца прын цы пам 
«пай ду ту ды, ку ды пра хо джу па кон-
кур се», не ідзе на ка рысць ні абі ту-
ры ен ту, ні ВНУ, ні прад пры ем ству, 
ку ды вы пуск нік пра ца ўлад ку ец ца 
(ка лі, без умоў на, ён за вер шыць сваё 
на ву чан не). Та му пэў ная план ка па-
він на быць — гэ та ў ін та рэ сах усіх. 
Ін шае пы тан не — якой яна па він на 
быць? Для ўсіх ад ноль ка вай? І хто 
яе па ві нен вы зна чаць? 

Пра гноз мо жа быць за сна ва ны 
на ана лі зе ста тыс тыч ных да ных па-
пя рэд ніх га доў, рэ гу ля вац ца па трэ-
ба мі рын ку пра цы. У ад па вед нас ці з 
но вай рэ дак цы яй Пра ві лаў пры ёму, 
функ цыя па вы зна чэн ні мі ні маль на га 
ба ла ўскла дзе на на Мі ніс тэр ства аду-
ка цыі, што азна чае пэў ную гнут касць 
у вы ра шэн ні гэ тай праб ле мы. На маю 
дум ку, перс пек тыў ным з'яў ля ец ца рэ-
гу ля ван не ніж няй план кі са мой уста-
но вай аду ка цыі пры за лі чэн ні абі ту ры-
ен таў. Але гэ ты пра цэс па ві нен быць 
не толь кі аб са лют на праз рыс тым, але 
і ін фар ма цый на да ступ ным. 

— А як вы ацэнь ва е це той факт, 
што на яў насць школь на га ме да ля 
больш не бя рэц ца пад ува гу пры 
па ступ лен ні ні дзе, акра мя пе да-
га гіч ных спе цы яль нас цяў? На ват 
у пунк це з пе ра лі чэн нем ка тэ го-
рый абі ту ры ен таў, якія ма юць пе-
ра важ нае пра ва на за лі чэн не пры 
ад ноль ка вай коль кас ці ба лаў, абі-
ту ры ен ты з больш вы со кім ся рэд-
нім ба лам да ку мен та аб аду ка цыі 
зай ма юць апош нюю па зі цыю...

— Лі чу, што пры ар га ні за цыі лю-
бо га кон кур су вы зна чаль ным з'яў-
ля ец ца не па срэд ны вы нік удзель-

ні ка. Пры агуль ных роў ных умо вах, 
маг чы ма, і ёсць сэнс вы ка рыс тоў-
ваць да дат ко выя кры тэ рыі. Гэ тыя 
кры тэ рыі па він ны мець аб' ек тыў ны 
ха рак тар і быць звя за ны з та кі мі 
да сяг нен ня мі абі ту ры ен таў, якія 
свед чаць пра не вы пад ко васць вы-
ба ру той ці ін шай спе цы яль нас ці. 
На прык лад, гэ та мо гуць быць вы ні кі 
прад мет ных алім пі яд, спар тыў ных 
спа бор ніц тваў, роз ных ві даў твор-
чых кон кур саў, кон кур саў пра фе сій-
на га май стэр ства. Перс пек тыў ны мі 
сту дэн та мі з'яў ля юц ца вы пуск ні кі 
спе цы я лі за ва ных про філь ных уста-
ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі — 
та кіх, як су во раў скае ву чы лі шча і 
ка дэц кія ву чы лі шчы, шко лы алім пій-
ска га рэ зер ву. Усе гэ тыя абі ту ры ен-
ты свя до ма вы бра лі сфе ру бу ду чай 
пра фе сій най дзей нас ці. І на ват ка лі 
на эта пе па ступ лен ня ў іх не са мыя 
вы со кія ба лы, моц ная ма ты ва цыя і 
ад па вед ная пе рад пра фе сій ная пад-
рых тоў ка да зво ляць ім у пра цэ се 
на ву чан ня ўсё на вярс таць і стаць 
пра фе сі я на ла мі вы со ка га ўзроў ню.

— Пры па ступ лен ні ў ССНУ на 
асно ве ба за вай аду ка цыі іс пы ты 
ад мя ні лі. Абі ту ры ен таў збі ра юц ца 
пры маць па ся рэд нім ба ле да ку-
мен та аб агуль най ба за вай аду ка-
цыі. Але ж школь ныя ад зна кі мо-
гуць быць і суб' ек тыў ны мі... Мне 
зда ец ца, што трэ ба бы ло спа чат ку 
ўвес ці знеш нюю атэс та цыю вы-
пуск ні коў ба за вай шко лы, а за тым 
ужо пры маць па яе вы ні ках мо-
ладзь у ССНУ. 

— Згод ны, што ў гэ тым вы пад-
ку аб' ек тыў насць ад бо ру вы клі кае 
хва ля ван не, асаб лі ва пры пры ёме 
на спе цы яль нас ці, якія ка рыс та юц-
ца па вы ша ным по пы там ся род вы-
пуск ні коў ба за вай шко лы. Да зво лю 
са бе вы ка заць дум ку, што ў гэ тым 
вы пад ку ся рэд ні бал ва ўсіх абі ту-
ры ен таў бу дзе да стат ко ва вы со кім, 
і вы ра шаль ную ро лю пры за лі чэн-
ні ады гра юць ме на ві та да дат ко выя 
кры тэ рыі: толь кі яны да па мо гуць 
пры ём най ка мі сіі склас ці рэй тынг 
абі ту ры ен таў з ад ноль ка вым ба лам 
атэс та та. Між ін шым, у Мі ніс тэр стве 
аду ка цыі сён ня раз гля да ец ца шэ раг 
ма дэ ляў ар га ні за цыі вы ні ко вай атэс-
та цыі за курс ба зай шко лы, у асно ве 
якіх ля жыць не за леж ная дзяр жаў ная 
атэс та цыя на ву чэн цаў, як гэ та пры-
ня та ў між на род най аду ка цый най 
прак ты цы. Мяр ку ец ца, што ў перс-
пек ты ве атры ма ныя вы пуск ні ка мі 
сер ты фі ка ты змо гуць лег чы ў асно ву 
пра вя дзен ня та ко га кон кур су. І та ды 
ад па дуць усе су мнен ні ў не аб' ек тыў-
нас ці кон курс на га ад бо ру...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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На скры жа ван ні ду макНа скры жа ван ні ду мак  ��Ге надзь ПАЛЬ ЧЫК: 

«НІЗ КІЯ ПРА ХАД НЫЯ БА ЛЫ 
НЕ СПРЫ Я ЮЦЬ СТА НОЎ ЧА МУ ІМІ ДЖУ ВНУ»
У вы зна чэн ні мі ні маль на га ба ла па він на быць пэў ная гнут касць

ФактФакт  ��

АД МЕ НЕ НА РЭ ГУ ЛЯ ВАН НЕ ЦЭН 
НА МЯ СА Ў ТУ ШАХ

У кра і не ад ме не ны мак сі маль ныя ад пуск ныя цэ ны на яла ві чы ну 
і сві ні ну ў ту шах, буй на ка вал ка выя паў фаб ры ка ты ў вы гля дзе 
ад ру боў са сві ні ны. Та кое ра шэн не змя шча ец ца ў па ста но ве Мі-
ніс тэр ства эка но мі кі ад 25 са ка ві ка № 25, апуб лі ка ва най на На цы-
я наль ным пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле.

Да пры няц ця гэ та га ра шэн ня рэ гу ля ван не цэн на яла ві чы ну і сві ні ну 
вя ло ся шля хам вы зна чэн ня для вы твор цаў гра ніч ных мак сі маль ных ад-
пуск ных цэн на яла ві чы ну і сві ні ну ў ту шах і буй на ка вал ка вы паў фаб ры кат 
са сві ні ны ў вы гля дзе ад ру боў, а для прад пры ем стваў ганд лю — шля хам 
вы зна чэн ня гра ніч ных мак сі маль ных ганд лё вых над ба вак. Ня гле дзя чы на 
ад ме ну рэ гу ля ван ня цэн на яла ві чы ну і сві ні ну для вы твор цаў, рэ гу ля ван не 
цэн на мя са для ганд лю за хоў ва ец ца.

ЗМЯНЯЮЦЦА ТАРЫФЫ Ў ЦЯГ НІ КАХ 
УНУТ РА НЫХ ЗНО СІН

З 1 кра са ві ка та ры фы на пе ра воз кі па са жы раў чы гу нач ным транс-
пар там на га рад скіх, рэ гі я наль ных і між рэ гі я наль ных лі ні ях Бе ла-
ру сі па вя лі чац ца ў ся рэд нім на 32 пра цэн ты.

Гэ та пра ду гле джа на па ста но вай Мі ніс тэр ства эка но мі кі ад 12 са ка ві ка 
2014 го да №23, якая бы ла апуб лі ка ва на на На цы я наль ным пра ва вым 
ін тэр нэт-пар та ле. Кошт пра ез ду па са жы раў цяг ні ка мі на га рад скіх лі ні ях 
па вя лі чыц ца ў ме жах та рыф на га по яса з 5,3 ты ся чы руб лёў да 6,6 ты ся чы 
руб лёў, пры пра ез дзе з ад на го та рыф на га по яса ў дру гі та рыф ны по яс — з 
6,6 ты ся чы руб лёў да 7,8 ты ся чы руб лёў за ад ну па езд ку. Кошт пра ез ду за 
адзін кі ла метр цяг ні ка мі эка ном-кла са на рэ гі я наль ных лі ні ях па вя лі чыц ца 
з 90 да 120 руб лёў, за ад ну зо ну — з 900 да 1,2 ты ся чы руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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101 інфармуе...101 інфармуе...  ��

«ВОГ НЕН НЫЯ» ВЫ ХАД НЫЯ 
За мі ну лыя вы хад ныя ў цэ лым па кра і не ў служ бу «101» па сту пі ла 
209 па ве дам лен няў пра за га ран не тра вы. За гі ну лі тры ча ла ве кі, 
агонь па шко дзіў 29 бу дын каў, па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве па над-
звы чай ных сі ту а цы ях.

У су бо ту ў дру гой па ло ве дня вы ра та валь ні кам Па стаў ска га пад раз дзя-
лен ня МНС па зва ні ла жы хар ка гар па сёл ка Лып ту ны. Жан чы на рас па вя ла, 
што ба бу ля-су сед ка ту шы ла тра ву, якая га рэ ла ка ля до ма, і ўпа ла ў яе. Пен-
сі я нер ку 1939 го да на ра джэн ня знай шлі не жы войй. Ка ля ча ты рох га дзін дня 
зва нок пра га рэн не тра вы па сту піў з Сен нен ска га ра ё на. У вёс цы Ме лі ха ва 
яна га рэ ла ка ля да моў на пло шчы амаль у гек тар. На мес цы вы ра та валь-
ні кі знай шлі це ла 76-га до вай жан чы ны. Уве ча ры та го ж дня за тэ ры то ры яй 
пры ся дзіб на га ўчаст ка ў вёс цы Утра ны Бя ро заў ска га ра ё на быў зной дзе ны 
за гі ну лы пен сі я нер 1937 го да на ра джэн ня. На вы га ра лым участ ку яго знай-
шоў сын. Пло шча за га ран ня бы ла 11 гек та раў. Так са ма ў су бо ту ў вёс цы 
Пад дуб'е Ма гі лёў ска га ра ё на вы паль ван не су хой рас лін нас ці скон чы ла ся 
па жа рам, у вы ні ку яко га ад агню па цяр пе лі ча ты ры да мы і сем на двор ных 
па бу доў. Уся го ў на се ле ным пунк це па ста ян на пра жы ва юць тры ча ла ве кі, 
ме ла ся 16 да моў, боль шая част ка якіх вы ка рыс тоў ва ла ся пад ле ці шчы.

У ня дзе лю ка ля 13.15 у Ра га чоў скае пад раз дзя лен не МНС па ве да мі лі, 
што ў вёс цы Друж ба га раць не жы лыя да мы. Уся го іх у на се ле ным пунк це 
бы ло 20, з якіх 15 бы лі не жы лы мі. Агонь аха піў ча ты ры да мы, дзе ні хто 
не жыў. Жыл лё зга рэ ла цал кам. Па жар зда рыў ся, як мяр ку ец ца, з-за 
не асця рож нас ці пры вы паль ван ні су хой тра вы. У гэ ты ж дзень у 15.20 з 
вёс кі Но вая Ні ва Круп ска га ра ё на так са ма па ве да мі лі, што га рыць тра ва. 
Ад нак на мес цы па жар ных-вы ра та валь ні каў су стрэ лі ча ты ры па ла ю чыя 
не жы лыя да мы і гас па дар чыя па бу до вы. У вы ні ку агонь па шко дзіў гэ тыя 
ча ты ры да мы і 10 драў ля ных гас па дар чых па бу доў. 

А ў Віцебскай вобласці з-за не асця ро гі жан чы ны, якая вы паль ва ла 
су хую тра ву на сва ім участ ку, без жыл ля за ста ла ся яе су сед ка.

— Дом, у якім пен сі я нер ка па ся лі ла ся ня даў на, у лю тым гэ та га го да зга-
рэў у вёс цы Па вул ле Чаш ніц ка га ра ё на. Гас па ды ня жыл ля, 1953 го да на ра-
джэн ня на мо мант уз нік нен ня па жа ру ад сут ні ча ла. У вы ні ку па жа ру дом стаў 
не пры дат ным для да лей ша га пра жы ван ня. Фак тыч на бяз до мную пры ту лі лі 
ад на вяс коў цы. Ві на ва тую ва ўзнік нен ні па жа ру пры цяг ну лі да ад мі ніст ра цый-
най ад каз нас ці, — па ве да мі ла «Звяз дзе» Ма ры на Фан до, прэс-сак ра тар 
Ві цеб ска га аб лас но га ўпраў лен ня па над звы чай ных сі ту а цы ях.

Ня гле дзя чы на па пя рэ джан ні ра бот ні каў МНС гра ма дзя не пра цяг ва юць 
вы паль ваць су хую тра ву, не за дум ва ю чы ся пра на ступ ствы.

— Па апош ніх да ных, ужо за рэ гіст ра ва на ка ля 90 вы пад каў вы паль ван ня су хой 
рас лін нас ці, ад бы ло ся 6 па жа раў, за гі нуў ча ла век, — да да лі ва ўпраў лен ні.

Згод на з ад па вед ным ар ты ку лам Ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб 
ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях, за вы паль ван не су хой тра вы або 
не пры няц це мер па лік ві да цыі вы паль ван ня на зя мель ных участ ках на-
кла да ец ца штраф — ад 10 да 40 ба за вых ве лі чынь. А за рас паль ван не 
вог ні шчаў у за ба ро не ных мес цах пра ду гле джа на па пя рэ джан не або 
штраф — да 12 ба за вых ве лі чынь. Акра мя та го, за па доб ныя па ру шэн ні 
пра ду гле джа на на ват кры мі наль ная ад каз насць.

Сяр гей РА СОЛЬ КА, Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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«ФОРД ТРАН ЗІТ» УЦЯ КАЎ АД ПА ГО НІ...
Бу ду чы ў рэй дзе на тэ ры то рыі Лу ні нец ка га ра ё на, у пой ме Пры-
пя ці дзярж ін спек та ры Мі ка шэ віц кай між рай інс пек цыі вы ра шы лі 
спы ніць для пра вер кі мік ра аў то бус «Форд Тран зіт». Ад нак кі-
роў ца пра іг на ра ваў па тра ба ван не, больш за тое — па вя лі чыў 
хут касць і па спра ба ваў уця чы. Су пра цоў ні кі ін спек цыі да га ня лі 
па ру шаль ні каў з уклю ча най сі рэ най.

— Пад час ру ху па са жыр мік ра аў то бу са вы кі нуў з са ло на на да ро гу мех 
з ры бай. Як вы свет лі ла ся паз ней, бра кань ер не за кон на вы ла віў сет кай 21 
асо бі ну роз ных ві даў ры бы, у тым лі ку ча ты рох шчу па коў пад час за ба ро ны 
на яго зда бы чу, — па ве да мі ла прэс-сак ра тар Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы 
жы вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь Воль-
га Гра мо віч. — З-за пе ра грэ ву ма то ра кі роў ца быў вы му ша ны спы ніць 
мік ра аў то бус, і па ру шаль ні каў за тры ма лі. Яны ака за лі ся мяс цо вы мі жы-
ха ра мі. У да чы нен ні да ад на го з за тры ма ных рас па ча ты ад мі ніст ра цый ны 
пра цэс — яму па гра жае штраф да 50 ба за вых ве лі чынь плюс па крыц цё 
на не се най пры ро дзе шко ды (яшчэ ка ля 3 міль ё наў руб лёў). 

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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У По лац ку пра йшоў за ключ ны этап рэс пуб лі-
кан скай алім пі я ды па за меж ных мо вах. Больш 
як 180 юна коў і дзяў чат з усіх аб лас цей кра і ны і 
Мін ска, са мых леп шыя з леп шых у ве дан ні анг-
лій скай, ня мец кай, фран цуз скай і іс пан скай моў 
зма га юц ца за пе ра мо гу.

— Школь ні кам на за ключ ным эта пе рэс пуб лі кан скай 
алім пі я ды трэ ба было прай сці са праўд ныя вы пра ба ван ні, 
спа бор ні ча ю чы ў пісь ме, аў ды я ван ні і маў лен ні на ад ной 
з ча ты рох за яў ле ных моў. У алім пій скай пра гра ме і «кас-
тынг», які пра вялі прад стаў ні кі Ін сты ту та Гё тэ ў Мін ску і 

Па соль ства Фран цыі ў Бе ла ру сі — з мэ тай ад бо ру кан ды-
да тур вуч няў для ўдзе лу ў пры за вых пра гра мах мі ніс тэр-
стваў за меж ных спраў Гер ма ніі і Фран цыі. Ад па вед ныя 
пра гра мы на кі ра ва ны на са дзей ні чан не на ву чан ню ня-
мец кай і фран цуз скай мо вам, — па ве да мі лі «Звяз дзе» 
ў ар га ні за цый ным ка мі тэ це алім пі я ды.

Ацэнь вала ве ды кам пе тэнт нае жу ры, у скла дзе яко га 
вя ду чыя спе цы я ліс ты ўста ноў вы шэй шай аду ка цыі рэс-
пуб лі кі, На цы я наль на га ін сты ту та аду ка цыі, а так са ма 
на стаў ні кі-прак ты кі, якія ма юць знач ны во пыт пра цы з 
адо ра ны мі на ву чэн ца мі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

АЛІМ ПІ Я ДА «ІН ША ЗЕМ ЦАЎ»

Па він на дзей ні чаць не сіс тэ ма 
пры му со ва га ўтры ман ня 
ма ла дых спе цы я ліс таў, 
а за ці каў ле насць за каз чы ка 
ў пад рых тоў цы кад раў.


