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Гра фік ра бо ты 
пры ём ных ка мі сій

Як сё ле та ўкам плек ту юц ца вы-
шэй шыя на ву чаль ныя ўста но вы, 
як укам плек ту юц ца 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. Бо, па-пер шае, коль касць 
абі ту ры ен таў у кра і не іс тот на па-
мен шы ла ся. А па-дру гое, на тэс-
ці ра ван ні па ма тэ ма ты цы і фі зі цы 
мі ні маль ны па рог тэс та вых ба лаў 
не пе ра адо ле лі 40 % удзель ні каў 
эк за ме наў...

Ёсць мер ка ван не, што пра хад-
ныя ба лы мо гуць сёлета зні зіц ца 
на 10-30 пунк таў.

— Та му абі ту ры ен там, якія 
су мня ва юц ца, што яны змо гуць 
прай сці са сва ёй су май ба лаў на 
бюд жэт ную фор му на ву чан ня, я 
б усё ж та кі па ра іў па да ваць да-
ку мен ты на «бюд жэт», та му што 
на плат ную фор му на ву чан ня пе-
ра па даць свае да ку мен ты яны 
заў сё ды па спе юць, — дзе ліц ца 
сва і мі мер ка ван ня мі рэ пе ты тар 
Яў ген Лі вянт.

Ба дай што са май га лоў най за-
гад кай для абі ту ры ен таў за ста юц-
ца тэр мі ны за лі чэн ня.

Пры ём да ку мен таў на бюд жэт-
ныя мес цы на ўсе фор мы на ву чан-
ня бу дзе пра во дзіц ца ў дзяр жаў-
ных ВНУ ў вель мі сціс лыя тэр мі ны 
— з 8 па 12 ліпеня.

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.

Та кім чы нам, за пяць дзён 
абі ту ры ен там да вя дзец ца за ры-
ен та вац ца і пры няць адзі нае пра-
віль нае ра шэн не. За тое ча каць 
за лі чэн ня ім да вя дзец ца яшчэ 10 
дзён. І вось гэ тую дзіў насць ні хто 
не тлу ма чыць.

Ус туп ныя іс пы ты ў ВНУ сі ла вых 
ве дам стваў прой дуць з 13 па 16 
лі пе ня, у твор чых ВНУ — з 13 па 
22 лі пе ня, ва ўсіх ас тат ніх — з 13 
па 18 лі пе ня.

За лі чэн не абі ту ры ен таў на бюд-
жэт ныя мес цы ў вы шэй шыя на ву-
чаль ныя ўста но вы МУС і МНС, а 
так са ма ў Ін сты тут па гранс луж бы 

і Ва ен ную ака дэ мію прой дзе па 
20 лі пе ня; у Ака дэ міі мас тац тваў, 
Ака дэ міі му зы кі і Уні вер сі тэ це 
куль ту ры — па 26 лі пе ня. У ін шых 
ВНУ — па 22 лі пе ня.

Уся го сё ле та ва ўста но вы вы-
шэй шай аду ка цыі пла ну ец ца пры-
няць на бюд жэт ную фор му на ву-

чан ня 29,1 ты ся чы ча ла век: 22,9 
ты ся чы на дзён ную і 6,2 ты ся чы — 
на за воч ную. Пры ём на «бюд жэт» 
ска ро ча ны на 1 800 мес цаў, пе ра-
важ на за кошт змян шэн ня на бо ру 
на спе цы яль нас ці эка на міч на га і 
юры дыч на га про фі ляў.

Дзве «хва лі» за лі чэн ня 
і да дат ко вы шанц

Як вя до ма, сё лет няя пры ём ная 
кам па нія ў ВНУ пра хо дзіць па но-
вых пра ві лах ад бо ру прэ тэн дэн таў 
на сту дэнц кі бі лет.

Ад но з га лоў ных но ва ўвя дзен няў 
— маг чы масць пра во дзіць да дат-
ко вы на бор абі ту ры ен таў на бюд-
жэт ныя мес цы, якія за ста лі ся ва-
кант ны мі. У Мі ніс тэр стве аду ка цыі 
спа дзя юц ца, што та кое па няц це, як 
«не да бор на бюд жэт ныя мес цы», 
уво гу ле знік не з прак ты кі ўступ най 
кам па ніі. Ня рэд ка абі ту ры ен ты за-
ста юц ца за бор там, на ват ма ю чы 
да во лі вы со кія ба лы ў сер ты фі ка тах 
ЦТ. За тое на ін шай спе цы яль нас ці 
ці ў ін шай ВНУ сту дэн там мож на 
стаць і са знач на мен шай коль кас-
цю ба лаў. Дзя ку ю чы но вым пра ві-
лам ста ла маг чы май дру гая ітэ ра-
цыя, або, пра сцей ка жу чы, дру гая 

«хва ля» за лі чэн ня. Ка лі мес ца 
за ста ло ся ва кант ным, яго мо гуць 
пра па на ваць абі ту ры ен ту, які па-
сту паў на ін шую спе цы яль насць 
або ў ін шую ВНУ, але не прай шоў 
там па кон кур се. Га лоў нае, каб ён 
меў на ру ках па трэб ны на бор эк за-
ме на цый ных дыс цып лін.

Так са ма да кон кур су на ва кант-
ныя мес цы бу дуць да пу шча ны і 
абі ту ры ен ты, якія не на бра лі на 
цэнт ра лі за ва ным тэс ці ра ван ні 
ўста ноў ле ную мі ні маль ную коль-
касць ба лаў. Для тых, хто бу дзе 
па сту паць на бюд жэт ныя мес цы 
ў рам ках да дат ко ва га на бо ру, 
па рог бу дзе зні жа ны на пяць ба-
лаў: у сер ты фі ка тах па рус кай і 
бе ла рус кай мо вах абі ту ры ен ты 
па він ны бу дуць мець не менш як 
5 ба лаў, па ма тэ ма ты цы, фі зі цы, 
хі міі і бія ло гіі — 10 ба лаў; 15 ба лаў 
— па гіс то рыі Бе ла ру сі, су свет най 
гіс то рыі най ноў ша га ча су, гра ма-
да знаў стве, геа гра фіі і за меж ных 
мо вах.

Пры ём да ку мен таў на ва кант-
ныя мес цы ў ВНУ сі ла вых ве дам-
стваў бу дзе вес ці ся з 21 па 25 
лі пе ня, у «твор чых» ВНУ — з 27 
па 28 лі пе ня, ва ўсіх ас тат ніх — 
з 23 па 28 лі пе ня. Пас ля пра вя-

дзен ня дру гой «хва лі» за лі чэн ня 
на ва кант ныя бюд жэт ныя мес цы 
абі ту ры ен ты змо гуць па да ваць 
да ку мен ты на плат ную фор му на-
ву чан ня (да 31 лі пе ня). А 2 жніў ня 
ста нуць вя до мыя спі сы за лі ча ных 
на на ву чан не за ўлас ныя срод кі.

Агуль ны кон курс 
і ска ра чэн не льгот

Яшчэ ад но прын цы по вае змя-
нен не — ад ме на асоб на га кон кур-
су для га рад ской і сель скай мо ла-
дзі. Гэ тае пы тан не вель мі доў га 
аб мяр коў ва ла ся, і, як па ка за лі 
пра ве дзе ныя са цы я ла гіч ныя да-
сле да ван ні, ра шэн не пад тры ма лі 
як баць кі вы пуск ні коў, так і са мі 
абі ту ры ен ты.

Яно і зра зу ме ла, бо ра ней зда-
ра лі ся сі ту а цыі, якія су пя рэ чы лі 
зда ро ва му сэн су: ка лі да ку мен-
ты ў пры ём ную ка мі сію па да ваў 
толь кі адзін абі ту ры ент з сель скай 
мяс цо вас ці, то ён — не за леж на ад 
уз роў ню ве даў — па сту паў фак-
тыч на без кон кур су. А гэ та бы ло 
не спра вяд лі ва ў да чы нен ні да 
абі ту ры ен таў, якія не ста на ві лі ся 
сту дэн та мі, на ват ма ю чы да во лі 
вы со кія ба лы па вы ні ках цэнт ра-
лі за ва на га тэс ці ра ван ня. Больш 
та кая сі ту а цыя паў та рыц ца не 
змо жа....

Так са ма бы лі ўпа рад ка ва ны 
льго ты, якія пра да стаў ля лі ся 
пэў ным ка тэ го ры ям абі ту ры ен-
таў. Ця пер пры па ступ лен ні на 
та кія спе цы яль нас ці, як «Між на-
род ныя ад но сі ны», «Між на род-
нае пра ва», «Пра ва знаў ства», 
«Эка на міч нае пра ва», «Дзяр-
жаў нае кі ра ван не і пра ва», 
пе ра мож цам рэс пуб лі кан скай 
алім пі я ды па гра ма да знаў стве 
бу дуць вы стаў ляць аў та ма тыч на 
100 ба лаў па гэ тай дыс цып лі не 
(ра ней жа іх за ліч ва лі без ус туп-
ных іс пы таў).

Не змо гуць па сту паць на гэ-
тыя і ме ды цын скія спе цы яль нас ці 
па-за кон кур сам і дзе ці-сі ро ты, а 
так са ма дзе ці, што за ста лі ся без 
апе кі баць коў. Уво гу ле па за кон-
курс ны пры ём дзя цей-сі рот на 
ўсіх спе цы яль нас цях бу дзе вес ці ся 
толь кі ў ме жах 30 % ад кант роль-
ных ліч баў пры ёму.

На бор на мэ та вую пад рых-
тоў ку так са ма бу дзе пра хо дзіць 
сё ле та па-но ва му. Ка лі ра ней 
мэ та вая пад рых тоў ка вы ра ша ла 
дзве асноў ныя за да чы — за да чу 
за бес пя чэн ня кад ра мі і пад трым-

кі сель скай мо ла дзі, то ця пер 
на па рад ку дня за ста ла ся ад на 
га лоў ная за да ча — вы ра шэн не 
кад ра вых пы тан няў у эка но мі цы. 
Та му мэ та вую пад рых тоў ку да-
зво ле на ажыц цяў ляць па лю бых 
спе цы яль нас цях, а прэ тэн да ваць 
на мэ та вы кант ракт мо жа лю бы 
абі ту ры ент, не за леж на ад мес-
ца свай го пра жы ван ня, у тым лі-
ку мін ча не і жы ха ры аб лас ных 
цэнт раў.

У пе да го гі — 
без эк за ме наў

Пры пра вя дзен ні ўступ най кам-
па ніі на пе да га гіч ных спе цы яль-
нас цях сёлета бы ло вы ра ша на 
зра біць упор на са мых свя до мых 

— тых, хто ве дае, на вош та ён вы-
браў для ся бе пе да го гі ку. А для 
та го, каб пры цяг нуць у аду ка цыю 
доб ра пад рых та ва ных абі ту ры ен-
таў, бы ло пры ня та ра шэн не за ліч-
ваць на пе да га гіч ныя спе цы яль-
нас ці ўла даль ні каў школь ных ме-
да лёў і вы пуск ні коў ССНУ з дып-
ло мам з ад зна кай без ус туп ных 
эк за ме наў пры ўмо ве на яў нас ці 
ў апош ніх рэ ка мен да цыі пе да га-
гіч на га са ве та сва ёй на ву чаль най 
уста но вы. Тое ж ты чыц ца і пе ра-
мож цаў трэ ця га аб лас но га ту ра 
прад мет ных школь ных алім пі яд.

У пе ра лік спе цы яль нас цяў 
увай шлі да школь ная і па чат ко вая 
аду ка цыя, гіс то рыя і гра ма да знаў-
чыя дыс цып лі ны, бія ло гія, хі мія, 
геа гра фія, ма тэ ма ты ка, ін фар ма-
ты ка, фі зі ка, тэх ніч ная твор часць, 
бе ла рус кая мо ва і лі та ра ту ра, 
рус кая мо ва і лі та ра ту ра, тэх ніч-
ная пра ца і прад пры маль ніц тва, 
аб слу го вая пра ца, вы яў лен чае 
мас тац тва, ла га пе дыя, сур да пе-
да го гі ка, тыф ла пе да го гі ка, алі-
гаф рэ на пе да го гі ка, са цы яль ная 
пе да го гі ка і ін шыя.

І яшчэ ад но но ва ўвя дзен не, 
якое за слу гоў вае ўва гі, — маг-
чы масць па да чы да ку мен таў у 
пры ём ную ка мі сію да ве ра ны мі 
асо ба мі абі ту ры ен та. Праў да, для 
гэ та га па він на быць важ кая пры-
чы на: за хвор ван не, удзел абі ту-
ры ен та ў між на род ных кон кур сах 
або спа бор ніц твах, служ бо вая 
ка ман дзі роў ка. Але пры чы ну не-
аб ход на бу дзе па цвер дзіць да ку-
мен таль на.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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Хорошее настроение и призы от «Активиа»
Рекламная игра «Танцуй как звезда!» от бренда «Активиа», проходившая 

с 22 апреля по 30 мая, завершилась. Тысячи людей приняли в ней участие 
и зарядились хорошим настроением на целое лето. Кроме того, в результа-
те проводившихся розыгрышей определились счастливчики, ставшие об-
ладателями призов рекламной игры. «Активиа» благодарит всех за участие 
и от всей души поздравляет победителей. Ниже мы с огромным удоволь-
ствием публикуем их полный список! 

Ешьте «Активиа» каждый день и пусть хорошее настроение идет изнутри!

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«Танцуй как звезда!»
Организатор Рекламной игры: Общество с ограниченной ответственно-

стью «Пиар квадрат», УНП 191682518.
Место нахождения организатора: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, 

ул. Амураторская, д. 4Б, пом. 20.
Наименование Рекламной игры: «Танцуй как звезда!» 
Свидетельство №2342 о государственной регистрации рекламной игры, 

зарегистрированной 14 апреля 2014 года Министерством торговли Республи-
ки Беларусь.

Территория проведения рекламной игры: Республика Беларусь.
Срок начала рекламной игры: 22 апреля 2014 г.
Срок окончания рекламной игры: 11 июля 2014 г. 
В рекламной игре приняло участие 8578 участников. Призовой фонд был 

разыгран полностью. 
Сведения о победителях рекламной игры и их выигрышах

Фамилия и инициалы победителя Выигрыш
1 Сидоров Александр Владимирович

Плеер AppleiPodshuffle 2ГБ 
Model: А1373 желтый 

(MD774RP/А) стоимостью 
790 300 белорусских рублей 
и денежное вознаграждение 

в размере 
4 814 белорусских рублей

2 Буяновская Екатерина Ивановна
3 Русакова Екатерина Александровна
4 Передня Сергей Владимирович
5 Зайцева Яна Сергеевна
6 Хамицевич Сергей Леонидович
7 Паркова Ольга Викторовна

8 Друзь Артур Игориевич

9 Почкаева Ольга Владимировна
10 Неверка Максим Сергеевич
11 Король Елена Валерьевна
12 Бутылин Григорий Владимирович

Плеер AppleiPodshuffle 2ГБ 
Model: А1373 синий 

(MD775RP/А) стоимостью 
790 300 белорусских рублей 
и денежное вознаграждение 

в размере 
4 814 белорусских рублей

13 Пикуль Наталья Владимировна
14 Морозов Михаил Сергеевич
15 Емельяненко Татьяна Владимировна
16 Станкевич Александр Валерьевич
17 Малец Татьяна Александровна
18 Запатылок Оксана Васильевна
19 Мудрая Жанна Владимировна
20 Андреева Яна Олеговна
21 Шпилевская Надежда Адамовна

22 Галахова Елена Николаевна
Плеер AppleiPodshuffle 2ГБ 

Model: А1373 зеленый 
(MD776RP/А) стоимостью 

790 300 белорусских рублей 
и денежное вознаграждение 

в размере 
4 814 белорусских рублей

23 Клебча Сергей Михайлович

24 Ляхоцкая Дарья Олеговна

25 Забелла Ирина Владимировна Плеер AppleiPodshuffle 2ГБ 
Model: А1373 фиолетовый 
(MD777RP/А) стоимостью 

790 300 белорусских рублей 
и денежное вознаграждение 

в размере 
4 814 белорусских рублей

26 Лемеш Дарья Викторовна
27 Куделич Екатерина Петровна
28 Волошка Юлия Анатольевна
29 Дыновская Ирина Александровна
30 Зимелихина Ирина Александровна
31 Чепик Анна Николаевна
32 Музалевская Кристина Игоревна Плеер AppleiPodshuffle 2ГБ 

Model: розовый (MD773RP/А) 
стоимостью 

790 300 белорусских рублей 
и денежное вознаграждение 

в размере 
4 814 белорусских рублей

33 Хозяинова Алеся Васильевна
34 Степук Анна Сергеевна
35 Поварич Владимир Иванович
36 Цвирко Татьяна Сергеевна

37 Суслова Анастасия Леонидовна

38 Граш Виктор Викторович
Плеер Apple iPod shuffle 2ГБ 

Space Gray (ME949RP/А) 
стоимостью

790 300 белорусских рублей 
и денежное вознаграждение 

в размере 
4 814 белорусских рублей

39 Альвинская Валентина Яковлевна

40 Ковалёва Наталья Олеговна

41 Дурович Наталья Семеновна

Планшет SamsungSM-T2100 
(SM-T2100ZWASER) 

стоимостью 
2 311 500 белорусских рублей 
и денежное вознаграждение 

в размере 
212 250 белорусских рублей

42 Щербович Ольга Александровна
43 Гаева Татьяна Григорьевна
44 Новицкая Тамара Ивановна
45 Наумова Наталья Николаевна
46 Краевская Екатерина Ежевна
47 Ершова Александра Юрьевна
48 Федотова Татьяна Алексеевна
49 Красева Анжела Геннадьевна
50 Жилко Алеся Игоревна
51 Боритко Анастасия Владимировна
52 Гуль Ольга Валериевна
53 Алымова Екатерина Викторовна
54 Сакович Ольга Бенедиктовна
55 Дудков Леонид Леонидович
56 Коноплева Ольга Владимировна
57 Дудко Татьяна Фёдоровна
58 Мась Ольга Анатольевна
59 Романюк Виктория Ивановна
60 Занимон Екатерина Евгеньевна
61 Слиборский Александр Петрович Домашний кинотеатр LG 

BH9530TW стоимостью 
6 641 000 белорусских рублей 
и денежное вознаграждение 

в размере
802 636 белорусских рублей

62 Король Елена Валерьевна
63 Жукова Анна Михайловна
64 Кишкевич Антон Станиславович

65 Самокар Светлана Францевна

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: 
+ 375 44 7 222 000.

Куплю любое авто. 8 029 6510099 Велком, 8 029 7918210 МТС

СА СВЯ ТАМ ВЫ ЗВА ЛЕН НЯ 
ВІН ШУ ЮЦЬ 

УЗ ДЗЕ НІ ДА ГЕ СТА НА
У свя точ ныя дні ў Бе ла русь — най перш на імя Прэ зі-
дэн та кра і ны, а так са ма ва ўрад і пар ла мент, у роз ныя 
дзяр жаў ныя ўста но вы і гра мад скія ар га ні за цыі — лі та-
раль на з уся го све ту па сту па юць він ша ван ні з на го ды 
Дня Не за леж нас ці і ў су вя зі з 70-год дзем з дня вы-
зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. 
Да нас у «Звяз ду» звяр нуў ся стар шы ня Са ве та Да ге-
стан ска га рэс пуб лі кан ска га гра мад ска га аб' яд нан ня 
«Уз дзе ні Да ге ста на» Ке рым хан Ума ха наў з прось бай 
пе ра даць і яго ві тан не.

Ёсць у ліс це і та кія сло вы: «Мы, сва бод ныя і воль ныя уз дзе ні 
Да ге ста на, асаб лі ва ша ну ем муж насць, ге ра ізм і ня злом ны дух 
па тры я тыз му бе ла рус ка га на ро да ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны. 
Ва шы ге ра іч ныя ўчын кі бу дуць слу жыць пры кла дам у вы ха ван ні 
пад рас та ю ча га па ка лен ня і да дуць ім пульс раў няц ца на са праўд-
ных ге ро яў, якія ад ста я лі сва бо ду і не за леж насць на шых на ро даў. 
На пра ця гу мно гіх пас ля ва ен ных га доў пла на мер на раз ві ва ец ца 
эка но мі ка і куль ту ра ва шай кра і ны, ад ра джа юц ца вы то кі на цы я-
наль ных тра ды цый. Ад но з га лоў ных ва шых да сяг нен няў і за слуг 
уся го бе ла рус ка га на ро да — гэ та між на цы я наль ны мір і зго да, 
якія ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь не па ру ша лі ся ні ко лі. Дзя ку ю чы муд-
рас ці, даль на бач нас ці ва ша га Прэ зі дэн та Аляк санд ра Ры го ра ві ча 
Лу ка шэн кі і пры ро джа на му ін тэр на цы я на ліз му ўся го бе ла рус ка га 
на ро да Бе ла русь ста ла, на пэў на, адзі най кра і най з бы ло га СССР, 
якая па збег ла не толь кі між на цы я наль ных су тык нен няў, але і лю бых 
не па ра зу мен няў на на цы я наль най гле бе. Бе ла русь ста ла ўзо рам 
друж бы на ро даў ва ўсім све це...»

Ха це ла ся б удак лад ніць, хто ж та кія уз дзе ні. Гэ та на род насць, 
пэў ная са цы яль ная гру па на сель ніц тва ў каў каз скай ста рон цы ці 
хто ін шы?.. Так, слоў ні кі і сцвяр джа юць, што «уз дзень — воль ны 
се ля нін» (та кое зна чэн не гэ тае сло ва мае ў лез гі наў — ад ной з на-
род нас цяў Да ге ста на). Але ж у жы вой мо ве да ге стан скіх на ро даў 
па няц це «уз дзень» не мае са цы яль на-эка на міч на га ха рак та ру. 
Уз дзе ні ў авар цаў — гэ та сум лен ныя, вы са ка род ныя лю дзі. У лак-
цаў — не за леж ныя, сум лен ныя; у лез гі ну — шчод рыя, сум лен ныя, 
ве лі ка душ ныя... Ар га ні за цыя «Уз дзе ні Да ге ста на» раз ва жае над 
пы тан ня мі, як вяр нуць у гра мад ства стра ча ныя ідэа лы, на цы я наль-
ны го нар, ве ру ў бу ду чы ню, як вяр нуць мо ладзь да чы тан ня і раз ваг 
над жыц цём і рэ ча іс нас цю. Уз дзе ні Каў ка за ба чаць Бе ла русь і наш 
на род як вы раз ны прык лад ма раль най цвёр дас ці, ду хоў ны прык лад 
і жа да юць нам на да лей сцвяр джаць са мыя свет лыя і доб рыя ідэа лы 
гра мад ска га раз віц ця.

Сяр гей ШЫЧ КО.

Час вы зна чац цаЧас вы зна чац ца  �� УС ТУП НАЯ КАМ ПА НІЯ — 
ПА НО ВЫХ «ПРА ВІ ЛАХ ГУЛЬ НІ»

Вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста но вы рас пач нуць пры ём да ку мен таў ужо 8 лі пе ня
Уся го тры га дзі ны на роз дум бу дзе ў абі ту ры ен таў у апош ні 

дзень па да чы да ку мен таў у ВНУ, каб кан чат ко ва вы зна чыц ца 
з вы ба рам пра фе сіі.

Ін фар ма цыя аб хо дзе пры ёму да ку мен таў бу дзе аб наў ляц ца 
пры ём ны мі ка мі сі я мі што дня кож ныя тры га дзі ны: у 9.00, 12.00, 
15.00 і 18.00 га дзін. 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! І га лоў нае тут 
— не па мы ліц ца з пад лі ка мі, спра бу ю чы пра лі чыць свае шан цы 
на па ступ лен не...

Пры ём да ку мен таў на бюд жэт ныя мес цы на ўсе 
фор мы на ву чан ня бу дзе пра во дзіц ца ў дзяр жаў ных 

ВНУ ў вель мі сціс лыя тэр мі ны  — з 8 па 12 ліпеня.

Пры ём да ку мен таў на ва кант ныя мес цы ў ВНУ 
сі ла вых ве дам стваў бу дзе вес ці ся з 21 па 25 лі пе ня, у 
«твор чых» ВНУ — з 27 па 28 лі пе ня, ва ўсіх ас тат ніх — 
з 23 па 28 лі пе ня. Пас ля пра вя дзен ня дру гой «хва лі» 

за лі чэн ня на ва кант ныя бюд жэт ныя мес цы абі ту ры ен ты 
змо гуць па да ваць да ку мен ты на плат ную фор му 

на ву чан ня (да 31 лі пе ня). А 2 жніў ня ста нуць вя до мыя 
спі сы за лі ча ных на на ву чан не за ўлас ныя срод кі.

БУДЗЬ У КУР СЕ!
Сер ты фі ка ты ў пунк тах рэ гіст ра цыі бу дуць вы да вац ца абі ту ры ен-

там пры прад' яў лен ні да ку мен та, які за свед чыць іх асо бу, і про пус ка 
з ад зна кай «Тэс ці ра ван не прай шоў». Згод на з па ла жэн нем аб пра-
вя дзен ні ЦТ, абі ту ры ент атрым лі вае сер ты фі кат аса біс та пад под піс 
у ве да мас ці вы да чы сер ты фі ка таў цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня. 
За тым про пуск у яго ад бі ра ец ца. У вы пад ку стра ты про пус ка абі-
ту ры ент па дае за яву аб вы да чы яму сер ты фі ка та без прад' яў лен ня 
про пус ка.

У вы пад ку за ме ны да ку мен та, які свед чыць асо бу абі ту ры ен та, у 
пе ры яд па між да тай рэ гіст ра цыі ў якас ці абі ту ры ен та і да тай вы да чы 
сер ты фі ка та ці па да чы да ку мен таў у пры ём ную ка мі сію на ву чаль най 
уста но вы, сер ты фі кат афарм ля ец ца ў ад па вед нас ці са звест ка мі но ва-
га да ку мен та, які свед чыць асо бу. А ў вы пад ку стра ты сер ты фі ка та (ці 
ка лі знеш ні вы гляд сер ты фі ка та быў са пса ва ны), Рэс пуб лі кан скі ін сты-
тут кант ро лю ве даў афарм ляе яго дуб лі кат. У гэ тым вы пад ку ў пра вым 
верх нім раж ку на сер ты фі ка це ста віц ца ад зна ка «дуб лі кат».

ДА ВЕД КА 
«ЗВЯЗ ДЫ»:

Па ра дак за ме ны
сер ты фі ка та ЦТ:

Для за ме ны сер ты фі ка таў у 
Рэс пуб лі кан скі ін сты тут кант-
ро лю ве даў не аб ход на прад'-
явіць на ступ ныя да ку мен ты:

Пры стра це сер ты фі ка та:
1. Да ку мент з лю бой рэ дак цыі 

га зе ты, які па цвяр джае раз ме-
шча нае там па ве дам лен не аб 
не са праўд нас ці сер ты фі ка та на 
імя за яў ні ка;

2. Ксе ра ко пію паш пар та;
3. За яву на імя ды рэк та ра 

РІКВ.
Пры за ме не паш пар та 

(пасведчання на права жы-
хар ства):

1. Да вед ку з ор га наў унут ра ных 
спраў аб за ме не паш пар та (пас-
ведчання на права жы хар ства);

2. Ксе ра ко пію но ва га паш-
пар та;

3. Сер ты фі кат, які пад ля гае 
за ме не;

4. За яву на імя ды рэк та ра 
РІКВ.

Пры да пу шча ных у сер ты-
фі ка це па мыл ках:

1. Ксе ра ко пію паш пар та;
2. Сер ты фі кат, які пад ля гае 

за ме не;
3. За яву на імя ды рэк та ра 

РІКВ.

Мае род ныя Пе ра то кі. Дзі ця чыя і 
юнац кія га ды, якія пом няц ца так яск-
ра ва. Цяж кім бы ло жыц цё пры пан-
скай Поль шчы, яшчэ ця жэй шым — 
пад ня мец кай аку па цы яй. У вёс цы, як 
і ў дру гіх на се ле ных пунк тах, ар га ні зу-
ец ца пад пол ле для ба раць бы су праць 
эа хоп ні каў. Мой баць ка Анд рэй Сця-
па на віч Са ятэ віч быў вы бра ны стар-
шы нёй Пе ра тоц ка га сель ска га Са ве та. 
І ка лі грым ну ла вай на, у ра дах Чыр-
во най Ар міі да вя ло ся зве даць го рыч 
ад ступ лен ня на ўсход. Але ў ра ё не 
Сма лен ска быў вер ну ты ў тыл во ра га 
для ар га ні за цыі пар ты зан ска га ру ху 
па мес цы жы хар ства. Зна хо дзіў ся на 
не ле галь ным ста но ві шчы. Звя заў ся з 
сяб рам Іва нам Ка ча но ві чам. Той па ве-
да міў, што яму пра па ноў ва лі ра бо ту 
на нем цаў у За луж скай во лас ці, а ка лі 
ад мо віў ся, вы ка за лі па гро зу: «Ве да-
ем, што пра ца ваў на Са ве ты...»

Во сень і зі ма 1941-1942 га доў прай шлі 
ў пад рых тоў цы да ўзбро е най ба раць бы 
су праць аку пан таў. Ак тыў на дзей ні ча лі 
Ка ча но ві чы, сын і баць ка, так са ма Іван 
Іва на віч, сёст ры яго — Еў да кія і Ма рыя. 
У до ме Ка ча но ві ча збі ра лі ся, каб слу хаць 
ра дыё: звест кі з фран тоў, па ве дам лен-
ні ін фарм бю ро бы лі як глы ток све жа га 
па вет ра. Па мя таю, якая ра дасць бы ла, 
ка лі да ве да лі ся пра раз гром фа шыс таў 
на под сту пах да Маск вы. Ка лі пры ём нік 
са пса ваў ся, то Ка ча но віч знай шоў май-
стра — вя до ма, ча ла ве ка на дзей на га. 
Ма ю чы на дзей ны сро дак ін фар ма цыі, 
мож на бы ло рых та ваць вель мі на дзён-
ныя ліс тоў кі.

Та ды ж паў ста ла за да ча збо ру зброі 
і бо еп ры па саў. Ба я вая він тоў ка з кам-
плек там бо еп ры па саў бы ла зной дзе на 
мною з сяб рам Аляк санд рам Ма зу рам. 
Баць ка Са шы сха ваў яе ў тай ні ку, за-
тым яна бы ла пе ра да дзе на пар ты за нам. 
На род ным мсці ўцам вель мі спат рэ бі лі-
ся і тыя во сем адзі нак ба я вой зб роі, 
якія знай шлі кам са моль цы. Па сіль ную 
да па мо гу аказ ва лі пад поль шчы кі, усе 
сум лен ныя лю дзі сал да там, афі цэ рам 
Чыр во най Ар міі, якія апы ну лі ся на аку-
па ва най тэ ры то рыі. Ім да ва лі пры ту лак, 
за бяс печ ва лі пра дук та мі, адзен нем.

Пад поль шчы кі імк ну лі ся ска рыс таць 
лю быя маг чы мас ці, каб да нес ці праў ду 
да ад на вяс коў цаў. У кра са ві ку 1942 го-
да на ве ча рын цы па тры ё ты вя лі гу тар ку 
ся род мо ла дзі аб ста но ві шчы на фран-
тах, у асця рож най фор ме за клі ка лі да 
бай ко ту «вы зва лі це ляў». На дру гі дзень 
па лі цаі сха пі лі Мі ка лая Ко ва ля, Ула дзі-
мі ра Круч ка і Іва на Тур ко. Дзе сяць су так 
іх ка та ва лі на до пы тах, але ні чо га не 
да ве да лі ся. Ужо не ча ка лі, што іх вы пус-
цяць на сва бо ду. Але та кая «да бры ня» 
бы ла пра яў ле на толь кі та му, што кар ні-
кі, рых ту ю чы буй ную апе ра цыю, па лі чы-
лі за леп шае вы зва ліць тра іх вяз няў, каб 
по тым, ве ду чы на зі ран ні, арыш та ваць, 
зні шчыць знач на боль шую коль касць 
лю дзей.

Сяль ча не са ба та ва лі за га ды ня мец-
кай ад мі ніст ра цыі. А ка лі вы хо дзі лі на 
пра цу, то ста ра лі ся на шко дзіць во ра гу. 
Нем цы не як па да гна лі да чы гу нач най 
ка ляі ў Но вым Свер жа ні плат фор мы 
пад па груз ку гра вію. Па абя ца лі нам, 
пры му со ва пра цу ю чым пад уз моц не най 
ахо вай, што, ка лі хут ка за гру зім, ра ней 
ад пус цяць да до му. Ра бі ла ся ж усё на ад-
ва рот. Ства ра лі вы гляд, што ста ра ем-
ся, каб тэр мі но ва нем цы маг лі да ста віць 
груз. А на са май спра ве не пры кмет на 
пад сы па лі пя сок у бук сы ва го наў, што, 
зра зу ме ла, за тар мо зіць або зу сім спы-
ніць рух. І я быў у гэ тай «удар най бры-
га дзе» ра зам з Іва нам Ка ча но ві чам, Мі-
ка ла ем Ба роў скім, Мі ка ла ем Ко ва лем, 
Ар ка дзем Ту рам.

Пе ра тоц кія пад поль шчы кі да ве да лі ся 
аб арыш тах са вец ка га ак ты ву ся род мяс-
цо ва га на сель ніц тва, якія рых та ва лі ся на 
дру гую па ло ву кра са ві ка — па ча так мая 
1942 го да. На мя ча ла ся арыш та ваць 36 
ча ла век. Ак ты віс ты бы лі па пя рэ джа ны. 
Ад нак, на жаль, не ўсім уда ло ся па збег-
нуць арыш таў. Пас ля доў гіх ка та ван няў 
ад рук фа шыс таў 2 лі пе ня 1942 го да за-
гі ну лі стар шы ня кал га са Фё дар Ка ча но-
віч, фі нан са вы агент сель са ве та Анд-
рэй Тур ко, бры га дзі ры кал га са Ула дзі мір 
Па рхі мо віч і Кан стан цін Ма зур, кам са-
моль цы Мі ка лай Ба роў скі, Ар кадзь Тур, 
Іван Тур ко, Аляк сандр Га ва ка і ак ты віст 
Аляк сандр Сян ке віч. Гэ та быў жорст кі 

ўдар па пад пол лі, але су праць дзе ян не 
аку пан там не спы ня ла ся, а раз га ра ла ся 
з но вай сі лай.

Ад ной чы да вя ло ся су пра ва джаць да 
пар ты за наў бег ла га са стаўб цоў ска га 
ге та. Мне для тэр мі но вай су вя зі з пар-
ты за на мі быў да дзе ны пад поль шчык з 
Бе раж но га Ар се ній Бо кач. На цяг нуў шы 
на га ло вы шап кі-ву шан кі, каб не па зна-
лі вы пад ко выя су стрэч ныя, ру шы лі ў 
да ро гу. Не бяс печ на бы ло на тра піць на 
кар ні каў, і та му мі ну лі Суд ні кі, Сла бод-
ку, Ру дзі шча. Вый шлі да ляс ной да ро гі 
ка ля Бе раж но га, я за ві таў да су вяз но га 
Ар се нія Бо ка ча. Але і там нель га бы ло 
на ча ваць, бо ў лю бы час маг лі на ля цець 
па лі цаі. Па пра сіў коў дру, каб на ча ваць 
у ле се. На рэш це ўба чыў уз бро е ных лю-
дзей. Там быў і мой баць ка. Пар ты за ны 
ўваж лі ва вы слу ха лі не зна ём ца і ўзя лі 
яго ў атрад. На па мяць ён мне па да рыў 
сці зо рык.

Во раг быў ка вар ны, жорст кі і бяз лі-
тас ны. За ня знач нае не пад па рад ка ван-
не, тым больш су пра ціў лен не «но ва му 
па рад ку» — шы бе ні ца, рас стрэл. Пад 
вы гля дам пар ты зан у ха ты за хо дзі лі 
і кар ні кі. І ка лі чу лі ад ка го жа дан не 
да па маг чы і сло вы спа га ды на род ным 
мсці ўцам, на мес цы рас стрэль ва лі. Ад-
ной чы, ка лі я ноч чу быў до ма, па чуў ся 
моц ны стук у дзве ры. А ў мя не яшчэ ля-
жа ла на пад акон ні ку гра на та Ф-1. Яе я 
тры маў на вы па дак з'яў лен ня во ра гаў. 
Ма ці з лож ка пад ха пі ла ся і вый шла ў 
сен цы. Я па ду маў, што сха вац ца ўжо 
не па спею, але хут ка пад няў дош ку і 
сха ваў пад пад ло гу гра на ту. Сам жа 
лёг у ло жак. Ма ці не спя ша ла ся ад чы-
няць дзве ры. У дом зай шлі двое. Адзін 
у ва ен ным шы ня лі чыр во на ар мей ца, 
дру гі ў цы віль ным прад ста ві лі ся пар ты-
за на мі. На ват ні бы та з ад на го атра да 
з ма ім баць кам. Маў ляў, вы кон ва лі за-
дан не, Са ятэ віч пай шоў пад Га ра дзею, 
а яны — пад Стоўб цы. Пас ля апе ра цыі 
па він ны бы лі су стрэц ца тут, каб ра зам 
іс ці на ба зу. І тут жа пы та юць у ма ці: 
«Ска жы це, дзе ця пер зна хо дзіц ца муж і 
ка лі ён быў до ма?» Ма ці з ад ка зам ма-
ру дзі ла, ска за ла, што ку дысь ці пай шоў. 
А ку ды — і са ма не ве дае. Гос ці ста лі 

нер ва вац ца, спы та лі, дзе сын. Ма ці ад-
ка за ла, што спіць. «Па ды мі це!» За да лі 
мне ана ла гіч ныя пы тан ні. Я ім ад ка заў 
так, як рэ ка мен да ва лі пар ты за ны. Чут-
но бы ло, як на га ры шчы не ча га шу ка лі, 
ад нак у ха це во быск не ра бі лі. Ні чо га 
не да біў шы ся, па пя рэ дзі лі, каб ні хто 
да ра ні цы з до му не вы хо дзіў. Ві даць, 
усю ноч ся дзе лі ў за са дзе. Ка лі раз-
від не ла і не ста ла чут но «пар ты зан», 
мы ўба чы лі шмат сля доў, што вя лі ў 
бок гар ні зо на.

У снеж ні 1942 го да на наш ху тар на-
ля це лі кар ні кі. Доб ра, што ім не ўда ло ся 
за ха піць усіх чле наў сям'і. Пры трым лі ва-
ю чы ся та го ж пра ві ла асця рож нас ці, мае 
род ныя з'яў ля лі ся да моў толь кі для та го, 
каб па ес ці. Мой брат Кан стан цін у час 
на лё ту кар ні каў зна хо дзіў ся ў су се дзяў. 
Па лі цай, спы таў шы, ці ня ма тут ка го з 
Са ятэ ві чаў, атры маў ад моў ны ад каз і 
пай шоў. У гэ ты час за печ кай-ста я ком 
зна хо дзіў ся Кос ця. Дзя ку ю чы су се дзям 
жыц цё яму бы ло вы ра та ва на.

Ма ці, Ган ну Ля вонць еў ну, кар ні кі за-
бі лі на мес цы, а це ла за бра лі ў Стоўб-
цы. Ба бу лю, Ан та ні ну Аляк санд раў ну, 
па вез лі з са бой. Ра ні цай вы клі ка лі з 
ту рэм най ка ме ры, і на зад яна ўжо не 
вяр ну ла ся... Ста рэй шая сяст ра Са фія 
ста ла пар ты зан кай. Не паў на лет нія Аня 
і Кан стан цін не ка то ры час зна хо дзі лі ся 
ў вёс цы Іні ца ў Юш ко ві ча. За тым у яго 
ро дзі чаў, якія жы лі ў Га ра дзеі. Дзе ці 
жы лі ні бы сва я кі. І крый бог, каб хто 
на зваў май го бра та са праўд ным іме-
нем. Не аб ход ным ста ла, адоль ва ю чы 
не бяс пе ку, за браць Кос цю і сяст рыч-
ку Аню ў пар ты зан скі атрад. І дзе цям 
да вя ло ся пе ра жыць жа хі акру жэн ня, 
бла ка ды. За тым мае сёст ры Са фія, 
Аня, брат Кос ця бы лі да стаў ле ны са-
ма лё там з пар ты зан ска га аэ ра дро ма ў 
На лі боц кай пу шчы на Вя лі кую зям лю, 
за лі нію фрон ту. Іх су пра ва джаў баць-
ка, які па бы ваў у Цэнт раль ным шта бе 
пар ты зан ска га ру ху. Хут ка са ма лё там 
вяр нуў ся ў тыл во ра га, дзе бяз змен на 
ка ман да ваў 1-м Кам са моль скім атра-
дам. Пас ля вы зва лен ня Стаўб цоў ска-
га ра ё на сёст ры і брат вяр ну лі ся на 
ра дзі му.

Іван Ка ча но віч ра зам з ма ім баць кам 
Анд рэ ем Са ятэ ві чам, да та го як пай сці ў 
пар ты за ны, вя лі за пі сы ў блак но це. У ім 
ёсць звест кі аб ба раць бе пад поль шчы-
каў, па во дзі нах не ка то рых пры служ ні каў 
гіт ле раў цаў. Іван Ка ча но віч за гі нуў, і аб 
лё се блак но та ні хто не ве даў. Яго знай-
шлі ў са ла мя ным да ху пры раз бо ры і 
пе ра воз цы бу дын каў з ху та ра ў вёс ку. 
Не ацэн ную рэ лік вію пе рад алі ў му зей, 
што зна хо дзіц ца ў Ста ра свер жан скай 
шко ле Стаўб цоў ска га ра ё на. У снеж ні 
1975 го да аў та рам гэ тых рад коў за пі сы 
з блак но та, якія пад да ва лі ся чы тан ню, 
бы лі пе ра пі са ны. Яны част ко ва вы ка ры-
ста ны ва ўспа мі нах.

Ма ю чы да ку мен таль ныя фак ты, ма гу 
пад крэс ліць, што жы ха ры вёс кі Пе ра то-
кі з пер шых дзён фа шысц кай на ва лы 
ак тыў на ўсту пі лі ў ба раць бу з во ра гам. 
3 па ста ян ных жы ха роў 34 ча ла ве кі ста-
лі пар ты за на мі і су вяз ны мі. Тут га вор ка 
толь кі пра тых, хто атры маў аб гэ тым 
афі цый ныя да ку мен ты, а да па мо гу на-
род ным мсці ўцам аказ ва лі яшчэ мно-
гія. Проз ві шчы здрад ні каў ва ўспа мі нах 
спе цы яль на не на зы ва юц ца. Ня хай яны 
бу дуць за бы ты на заў сё ды. Бу ду чы за-
про ша ным на юбі лей, на 130-год дзе Ста-
ра свер жан скай СШ, я ўру чыў ды рэк та ру 
шко лы адзін эк зэмп ляр кні гі ўспа мі наў, 
дзе ўка за ны проз ві шчы не ка то рых «бай-
цоў за но вы па ра дак». Але лепш па мя-
таць тых, хто гэ та га за слу гоў ваў.

Анд рэй СА ЯТЭ ВІЧ, 
пар ты зан 1-га Кам са моль ска га 

атра да бры га ды «Кам са мо лец».
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