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ПАНАРАМА

17 чэрвеня 2014 г.

ШУКАЙЦЕ АДКАЗЫ... ВА ЎМОВЕ ЗАДАЧЫ
АДРАСЫ
ГЕРАІЧНАЙ
ЛІТАРАТУРЫ
Сумесная акцыя газет «Звязда»
і «Мінская праўда», Мінскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі і Мінскай абласной арганізацыі Беларускага
cаюза журналістаў «Слова клікала ў бой» прысвечана знаёмству
з адрасамі літаратурнай памяці
часоў ваеннага ліхалецця.

У Беларускім дзяржаўным медыцынскім універсітэце стартуе цэнтралізаванае тэсціраванне па беларускай мове.
Экзаменатары распячатваюць пакет з тэстамі.

БУДЗЬ У КУРСЕ!
 Для таго, каб мець магчымасць падаць дакументы ў ВНУ,
абітурыенты павінны будуць набраць не менш як 10 балаў па рускай і беларускай мовах, 15 балаў — па матэматыцы, фізіцы, хіміі і
біялогіі і 20 балаў — па гісторыі Беларусі, сусветнай гісторыі найноўшага часу, грамадазнаўстве, геаграфіі і замежных мовах.
 Для тых, хто будзе паступаць на бюджэтныя месцы ў рамках
дадатковага набору, парог будзе зніжаны на 5 балаў: у сертыфікатах па рускай і беларускай мовах абітурыенты павінны будуць
мець не менш як 5 балаў, па матэматыцы, фізіцы, хіміі і біялогіі —
10 балаў; 15 балаў — па гісторыі Беларусі, сусветнай гісторыі найноўшага часу, грамадазнаўстве, геаграфіі і замежных мовах.
выбраў не самы кароткі шлях. Некаторыя ўвогуле нават не хочуць
разважаць, а проста спрабуюць угадаць правільныя адказы. Але арганізатары ЦТ раяць не спадзявацца на
«адгадайку» — так можна і ўвогуле
застацца без балаў. Лепш шукаць у
тэсце «свае» задачы, з якімі абітурыенту па сілах справіцца.
Часта абітурыенты несур'ёзна падыходзяць да задачы: не ўнікаючы
ў сутнасць умовы, адразу прыступаюць да яе рашэння. Від задачы
можа паказацца знаёмым, але трэба
ўпэўніцца ў тым, што гэта менавіта
тая задача, якую вы рашалі раней.
Умовы яе могуць адрознівацца ўсяго

адным-двума словамі, але, калі гэта
не заўважыць, у выніку атрымаецца
памылковае рашэнне.
Адна з самых распаўсюджаных
памылак — гэта ўспрыманне памераў задачы: абітурыентам здаецца,
што чым большая па аб'ёме задача,
тым больш складана яна рашаецца.

Арганізатары ЦТ раяць
не спадзявацца на «адгадайку» —
так можна і ўвогуле застацца
без балаў. Лепш шукаць
у тэсце «свае» задачы, з якімі
абітурыенту па сілах справіцца.

На практыцы ў большасці выпадкаў
гэта не так. Чым больш аб'ёмная
ўмова задачы, тым больш яна змяшчае зыходных даных, падставіўшы
якія ў патрэбныя формулы, абітурыент атрымлівае адказ. Галоўнае —
умець правільна запісаць кароткую
ўмову задачы і выбраць неабходныя
формулы, у той час як у задачах з
невялікай колькасцю даных усю неабходную інфармацыю для пошуку
правільнага варыянта даводзіцца
знаходзіць самастойна.
Калі абітурыент адчувае цяжкасці пры рашэнні задач па фізіцы ці
матэматыцы, то адным з дзейсных
спосабаў з'яўляецца паўтарэнне на
памяць умовы задачы. Таму што
даволі часта ўказанне на правільны
алгарытм рашэння змешчана ў самой умове задачы, і канцэнтрацыя
ўвагі на ёй дапамагае гэты алгарытм
распазнаць.
А ўвогуле залог поспеху на ЦТ —
гэта правільная самаарганізацыя.
Стрэс і дадатковае напружанне адчуваюць усе без выключэння ўдзельнікі тэсціравання. Але святлафор гарыць аднолькава для ўсіх, і трэба паспець перайсці дарогу на «зялёнае»
святло разам з усімі...
Надзея НІКАЛАЕВА.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Працэдура апеляцыі на цэнтралізаваным тэсціраванні не прадугледжана, аднак абітурыент мае права
ў працэсе тэсціравання заявіць арганізатарам, што нейкае заданне,
на яго думку, складзена некарэктна,
у ім ёсць памылка ці не прыведзена
правільных адказаў. Усе прэтэнзіі
заносяцца ў пратакол з указаннем
нумара варыянта педагагічнага тэста, нумара задання і зместу заўвагі.
Пытанні абітурыентаў наконт зместу
педагагічных тэстаў у экзаменацыйнай аўдыторыі не разглядаюцца.
20 чэрвеня ў краіне пройдзе адзін
з самых адказных тэстаў — па матэматыцы. Летась пасля здачы матэматыкі за бортам аказаліся 32,7%
удзельнікаў экзамену, якія не змаглі
заявіць свае сертыфікаты ў прыёмныя камісіі ВНУ. Затое менавіта на
ма тэ ма ты цы бы ла за рэ гіст ра вана рэкордная колькасць 100-бальных вынікаў: максімум набралі аж
146 чалавек!
Матэматыка па праве лічыцца адным з найбольш складаных школьных прадметаў. І алгебра, і геаметрыя — навукі, дзе навучанне пабудавана па дакладным алгарытме «ад
простага да складанага». Пры гэтым
кожная наступная тэма з'яўляецца
прамым ці ўскосным працягам папярэдняй. Прабелы ў ведах становяцца
асноўнай прычынай успрымання тэстаў цэнтралізаванага тэсціравання
як «занадта складаных», калі рашэнне прасцейшых ураўненняў здаецца
непераадольнай праблемай, а страх
перад кожным наступным заданнем
расце ў геаметрычнай прагрэсіі.
Абітурыент, які выбраў матэматыку ў якасці ўступнага іспыту, павінен валодаць рацыянальнымі вылічальнымі прыёмамі, ведаць шмат
формул (ці пры неабходнасці ўмець
вывесці патрэбную формулу) і ўмець
прымяняць іх падчас рашэння ўраўненняў, прыкладаў, задач — як часткі А, дзе трэба выбраць правільны
адказ з прапанаваных варыянтаў,
так і часткі В, дзе адказ трэба знайсці самастойна. Алгарытм рашэння
задачы павінен узнікаць ужо ў працэсе чытання ўмовы. Першыя заданні
ўвогуле можна рашаць вусна...
Асаблівасць тэсціравання ў тым,
каб выбраць рацыянальны шлях рашэння. Таму, калі хтосьці сцвярджае,
што рашэнне заняло ў яго некалькі
старонак, гэта значыць, абітурыент

Журналісты і пісьменнікі — аўтары абласной, а таксама ўрадавай і
парламенцкай газет — пабываюць у
тых мясцінах, дзякуючы якім можна
расказаць пра пісьменнікаў-франтавікоў, пра паэтаў, празаікаў, што
ваявалі ў радах народных мсціўцаў.
Вынікам паездак стане цыкл публікацый на старонках «Звязды» і «Мінскай праўды».
Прымеркаваная да 70-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 70-годдзя Вялікай Перамогі акцыя пройдзе на працягу 2014-2015 гг. Першыя паездкі
запланаваны ў Капыльскі, Слуцкі,
Лагойскі, Чэрвеньскі, Уздзенскі раёны. А сёння праект «Слова клікала
ў бой» стартуе ў Пухавіцкім раёне.
Удзельнікі акцыі наведаюць літаратурны пакой паэта-франтавіка Алеся Бачылы ў мастацкай галерэі Пухавіцкага
раённага краязнаўчага музея, вёскі
Талька, Балачанка, з якімі звязаны
лёс народнага песняра Беларусі Якуба Коласа. Заключнай часткай стануць літаратурна-краязнаўчыя чытанні ў Пухавіцкім раённым краязнаўчым
музеі на сядзібе Бонч-Асмалоўскіх у
аграгарадку Блонь. Пухавіччына — не
выпадковы адрас для пачатку. У час
Вялікай Айчыннай вайны на акупіраванай тэрыторыі паблізу Рудзенска
быў выдадзены зборнік вершаў партызанскага паэта Усевалада Сабліна.
Калі перагарнуць старонкі своеасаблівай анталогіі творчасці партызан
«Лясныя песні», то высветліцца, што
многія яе аўтары — байцы злучэнняў
і атрадаў, якія дыслацыраваліся ў
пухавіцкіх лясах: Яніна Крайнік, Усевалад Саблін, Леанід Амбах, Міхась
Карнейчы.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Застройка территории в границах пр. Независимости – границы ландшафтно-рекреационной зоны 85 ЛР1 – ул. Скорины –
продолжение ул. Калиновского (проектируемой). 3-я очередь строительства. Жилой дом № 24.
Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ЗОМЕКС ИНВЕСТМЕНТ» информирует физических и юридических лиц о создании объекта долевого строительства.
Информация о Застройщике
Застройщик (Заказчик) – иностранное общество с ограниченной ответственностью «ЗОМЕКС
ИНВЕСТМЕНТ» зарегистрировано Минским горисполкомом 9 сентября 2008 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191061449.
ИООО «ЗОМЕКС ИНВЕСТМЕНТ» с 2011 г. по
2014 г. были сданы в эксплуатацию многоквартирные жилые дома в г. Минске по ул. Петра Мстиславца: дома №№ 1, 2, 4, 5, 20, 22, 24.
Место нахождения (юридический адрес) застройщика: 220114, г. Минск, ул. Петра Мстиславца,
д. 4, пом. 165, ком. 2, телефон: 269-32-90.
Режим работы: понедельник – пятница: с 8.30
до 17.30, обед: 13.30-14.30, выходные дни: суббота,
воскресенье.
Отдел продаж расположен в мобильном офисе
на территории застройки «Маяк Минска» за Национальной библиотекой.
Режим работы отдела продаж: понедельникпятница: с 8.30 до 20.30, суббота – 10.00–20.00, без
обеда.
В соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 12 ноября 2009 г. № 541 «О реализации
отдельных инвестиционных проектов в г. Минске»
застройщик осуществляет реализацию инвестиционного проекта по строительству в г. Минске многофункционального комплекса общественно-жилой
застройки «Маяк Минска» в границах просп. Независимости – ландшафтно-рекреационной зоны
85 ЛР-1 – ул. Скорины – продолжения ул. Калиновского (проектируемой).
Информация о проекте
Цель строительства – выполнение инвестиционного проекта «Многофункциональный комплекс
общественно-жилой застройки «Маяк Минска» в
границах просп. Независимости – ландшафтнорекреационной зоны 85 ЛР-1 – ул. Скорины – продолжения ул. Калиновского (проектируемой)», преду-

сматривающего строительство комплекса жилых и
общественных зданий.
Реализация проекта осуществляется на основании акта выбора места размещения земельного участка от 07.10.2008 г. и акта выбора места
размещения дополнительного земельного участка
от 28.10.2008 г. Срок реализации проекта 20092017 гг.
Благоустройство территории предусматривает:
- открытые автопарковки для временного хранения транспортных средств населения, посетителей и
работников административных помещений;
- площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и хозяйственных целей;
- озелененные дворовые территории (в составе
застройки микрорайона).
Многоквартирный жилой дома № 24 (по генплану)
Дом № 24 (по генплану) входит в состав 3-й
очереди строительства объекта «Застройка территории в границах пр. Независимости – границы
ландшафтно-рекреационной зоны 85 ЛР1 – ул. Скорины – продолжение ул. Калиновского (проектируемой)».
1-секционное 26-этажное (включая цокольный
этаж) жилое здание, высота типового этажа – 3 м,
высота верхнего – 3,3 м. Здание имеет в цокольном
и 1-м этажах встроенные помещения общественного
назначения.
Принятая конструктивная схема жилого здания
с монолитным каркасом и заполнением ненесущих
наружных стен блоками ячеистого бетона дает возможность максимальной вариативности при планировке помещений квартир под индивидуальные
потребности покупателя, поэтому квартиры запроектированы без разделения внутреннего пространства
перегородками (за исключением зоны санузлов) –
так называемая «свободная планировка».
Здание оборудовано лифтами.

Внутренняя отделка:
- в местах общего пользования по стенам выполняется декоративная штукатурка с последующей
покраской, полы – керамическая плитка, потолки –
акриловая покраска;
- в жилых помещениях по стенам – улучшенная
штукатурка, полы – выравнивающая стяжка.
Наружная отделка: декоративная штукатурка с
последующей покраской атмосферостойкими красителями.
Окна – из профиля ПВХ, стеклопакет.
Остекление лоджий – рамы из профиля ПВХ с
одинарным остеклением.
Квартиры и встроенные помещения (кроме помещений общего пользования) запроектированы без
чистовой отделки.
Межквартирные лестничные клетки, лестницы,
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические помещения, другие места общего
пользования, несущие, ограждающие ненесущие
конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за
пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства,
а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания, поступают в общую
собственность дольщиков.
Для привлечения физических и юридических
лиц к строительству по договорам создания объекта долевого строительства предлагаются квартиры
стоимостью за 1 кв. м. в белорусских рублях в сумме
эквивалентной 3500 долл. США, помещения общественного назначения стоимостью за 1 кв.м. в белорусских рублях в сумме эквивалентной 4000 долл.
США, Предусмотрена система скидок.
Технико-экономические показатели
Этажность – 26 (включая цокольный этаж);
Количество секций – 1.
Количество квартир – 212.
Общая площадь жилого здания – 15414.93 м кв.;

Общая площадь квартир жилого здания –
13254.44 м кв.;
Общая площадь встроенно-пристроенных помещений – 1046.86 м кв;
Начало строительства – июнь 2014 г.
Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию – 1-й квартал 2016 г.
Застройщиком получены:
- решение Минского городского исполнительного
комитета № 1186 от 07.05.2014 г.;
- свидетельство (удостоверение) № 500/14732182 о государственной регистрации создания
земельного участка; возникновения права собственности Республики Беларусь на земельный
участок, правообладатель – Республика Беларусь;
возникновения прав, ограничений (обременений)
прав на земельный участок (право временного
пользования), правообладатель – юридическое
лицо, резидент Республики Беларусь иностранное
общество с ограниченной ответственностью «Зомекс Инвестмент»;
- экспертные заключения РУП «ГЛАВГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА» № 1231-15/13И от 31.01.2014 г.,
№ 350-15/14И от 18.04.2014.
- выданное 11.06.2014 г. органом государственного строительного надзора разрешение на производство строительно-монтажных работ № 2-206Ж018/14;
- договор генерального строительного подряда
№ 07-05-24/ЗН-2014 от 07.05.2014 г., заключенный
с ИООО «ДАНА АСТРА».
С планировками квартир, встроенно-пристроенных помещений и ходом работ по строительству
можно ознакомиться в мобильном офисе компании,
расположенном на территории застройки «Маяк
Минска» за Национальной библиотекой.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8-029-5-000-840 (841, 844,
877), 8-044-768-81-13 (14), 8-044-746-18-96, 8-044540-17-63 (64), 8-044-5-00-541, 8-044-505-20-04.

