
На ву чаль ны 

да па мож нiк 

«Ня мец кая мо ва 

для пра фе сiй ных 

зно сiн. Аў та сэр вiс. 

Прак ты кум» 

рас пра ца ва лi 

вы клад чы кi 

Го мель ска га 

дзяр жаў на га 

пра фе сiй на га 

аграр на-тэх нiч на га 

лi цэя Свят ла на 

Ма роз i Тац ця на 

Кузь мян ко ва. Ця пер 

яго рэ ка мен дуе 

да вы ка ры стан ня 

Рэс пуб лi кан скi 

iн сты тут 

пра фе сiй най 

аду ка цыi.

Но вая кнi га — гэ та кры ху больш 

за 200 ста ро нак з iн фар ма цы яй, якая 

ву чыць бу ду ча га аў та сле са ра цi кi роў-

цу раз бi рац ца ва ўнут ра ных пра цэ сах 

транс парт на га срод ку i прын цы пах 

ра бо ты ме ха нiз маў. Больш за тое, да-

па мож нiк дае маг чы масць зра зу мець, 

як тую цi iн шую праб ле му з ма шы най 

вы ра ша юць ня мец ка моў ныя ка ле гi.

— Ма бiль ную аду ка цыю мы раз-

гля да ем не як ад ме ну тра ды цый ных 

прак тык, а як но вую маг чы масць iх 

рэа лi за цыi, — рас каз вае аб пе рад-

умо вах ства рэн ня кнi гi з вiр ту аль ным 

склад нi кам на мес нiк ды рэк та ра па 

ву чэб най ра бо це ўста но вы i ад на з 

аў та раў Свят ла на МА РОЗ. — Та кiя 

пра ек ты ары ен та ва ны перш за ўсё на 

па трэ бы но ва га ча су. У на шым жа вы-

пад ку най перш мы апра ба ва лi но вы 

ня мец ка моў ны да па мож нiк на ву чэб-

ных за ня тках, але су тык ну лi ся з пы-

тан нем: «Як на шы на ву чэн цы мо гуць 

за ма цоў ваць i ўдас ка наль ваць ве ды, 

на вы кi, умен нi па-за сце на мi лi цэя — 

на прык лад, до ма цi ў да ро зе?».

Вы клад чык лi цэя На дзея САРЫЕВА 

да па маг ла зра бiць на ступ ны крок — 

рас пра ца ва ла ма бiль ную пра гра му, 

якая пад ма цоў вае тэкс та вы ма тэ ры ял 

пад руч нi ка. I гэ та да ступ на для на ву-

чэн цаў у лю бы зруч ны для iх час.

— Усё вель мi прос та, — тлу ма чаць 

вы клад чы кi, — ма бiль ную пры ла ду цi 

план шэт трэ ба пад нес цi да ад па вед на-

га QR-ко да — i, так бы мо вiць, у адзiн 

клiк агрэ га ты, вуз лы «ажы ва юць». 

Раз вi ва ец ца пра сто ра вае мыс лен не 

на ву чэн цаў, эфек тыў на па ляп ша ец ца 

ўспры ман не i ра зу мен не ра бо ты ме-

ха нiз маў.

Ву чэб ныя за ня ткi не толь кi да юць 

маг чы масць атры маць ка рыс ную iн-

фар ма цыю, але i ста но вяц ца вель мi 

цi ка выя.

— У па ча так кож най тэ мы вы но сiц ца 

пэў нае праб лем нае пы тан не, якое вы-

ка на на ў вы гля дзе ма люн ка з эле мен-

та мi да поў не най рэ аль нас цi, — звяр-

тае ўвагу аў тар Тац ця на КУЗЬМЯН-

КО ВА. — На ву чэн цы пад но сяць да 

яго га джэт i па срод ках вi зу а лi за цыi 

раз бi ра юц ца ў ню ан сах. Да па мож нiк 

змя шчае так са ма тэ ма тыч ны слоў нiк 

лек сiч ных адзi нак, пе ра кла ды тэх нiч ных 

тэкс таў, прак ты ка ван нi для трэ нi роў кi i 

са ма кант ро лю, аў дыя- i вi дэа ма тэ ры я-

лы, агу ча ныя нось бi та мi мо вы.

У кан цы вы дан ня — ня мец ка-рус-

кi слоў нiк, пе ра лiк муль ты ме дый на га 

кан тэн ту для на вi га цыi i хут ка га по шу-

ку па трэб ных тэр мi наў. Усё гэ та ў су-

куп нас цi спра цоў вае на тое, каб «абу-

дзiць» iн та рэс i не стан дарт на па даць 

но выя ве ды для за сва ен ня.

Да рэ чы, да па мож нiк — ак ту аль ная 

аль тэр на ты ва для на ву чаль ных уста-

ноў, якiя не заў сё ды мо гуць да зво лiць 

са бе на быць i вы ка рыс тоў ваць да ра-

гiя су час ныя тэх нiч ныя 

срод кi на ву чан ня. Тым 

ча сам ма бiль ны тэ ле фон 

сён ня да ступ ны кож на му 

на ву чэн цу.

Вы клад чы кi Го мель-

ска га дзяр жаў на га 

пра фе сiй на га аграр-

на-тэх нiч на га лi цэя не-

стан дарт на па ды шлi i 

да прэ зен та цыi сва ёй 

рас пра цоў кi: па срод ках 

пра мой транс ля цыi ў се-

цi ве аў та ры пра дэ ман-

стра ва лi ка ле гам з усёй 

Бе ла ру сi, як кан крэт на 

вы ка рыс тоў ва юць iн фар-

ма цый ныя тэх на ло гiй на 

за ня тках.

— У ства рэн нi да-

па мож нi ка са праў ды бы ла не аб ход-

насць, — ка жуць аў та ры. — Сён ня 

ак тыў на раз вi ва ец ца аў та ма бi ле бу да-

ван не, ука ра ня юц ца ў вы твор час ць да-

сяг нен нi на ву кi i тэх нi кi, па шы ра юц ца 

iн тэр на цы я наль ныя су вя зi. Ве дан не за-

меж ных моў ста но вiц ца не аб ход нае не 

толь кi для iн жы не раў, але i для ква лi фi-

ка ва ных ра бо чых: кi роў цаў, сле са раў, 

аў та пе ра воз чы каў. Ка лi для на ву чан ня 

па спе цы яль нас цi «Экс плу а та цыя i ра-

монт аў та ма бi ляў» па анг лiй скай мо ве 

ёсць вы бар ву чэб ных да па мож нi каў, то 

па ня мец кай iх не да стат ко ва.

Гру па, у якой зай ма юц ца па но вым 

да па мож нi ку ў лi цэi, — гэ та 30 на ву чэн-

цаў. Iм для за ня ткаў вы да лi план шэ ты. 

Мно гiя ў бу ду чы нi ма раць пра ца ваць 

у сфе ры мiж на род ных пе ра во зак. Вя-

до ма, для гэ та га, на прык лад, умен не 

раз маў ляць з ме ха нi кам на яго род най 

мо ве дак лад на спат рэ бiц ца. Праў да, 

най перш хлоп цам яшчэ трэ ба бу дзе 

здаць эк за мен на ад па вед ную ка тэ-

го рыю i на брац ца во пы ту на бе ла рус-

кiх ма гiст ра лях. Усе без вы клю чэн ня 

вы пуск нi кi бу дуць пра ца ўлад ка ва ны ў 

мяс цо выя аў та ка ло ны.

Мiж тым ме та дыст лi цэя Лi лiя 

РУЦ КАЯ пад крэс лi вае, што на пра ця-

гу апош нiх ся мi га доў Го мель скi дзяр-

жаў ны пра фе сiй ны аграр на-тэх нiч ны 

лi цэй — рэс пуб лi кан ская iна ва цый ная 

пля цоў ка, на якой па спя хо ва рэа лi зу-

юц ца перс пек тыў ныя экс пе ры мен таль-

ныя i iна ва цый ныя пра ек ты.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.
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На мес нiк ды рэк та ра па на ву чаль най ра бо це УА «Го мель скi дзяр жаў ны 
пра фе сiй ны аграр на-тэх нiч ны лi цэй» Свят ла на МА РОЗ.

«Жы выя» ме ха нiз мы

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)
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ЗША за ба ра ня юць уезд з Еў ро пы
З сён няш ня га дня на 30 дзён у Злу ча ных Шта тах уво-

дзяць за ба ро ну на ўезд у кра i ну за меж нi каў, якiя пры бы ва-

юць з еў ра пей скiх дзяр жаў (вы клю чэн не бу дзе зроб ле на 

толь кi для Вя лi ка бры та нii). Пра гэ та за явiў прэ зi дэнт ЗША 

До нальд Трамп, вы сту па ю чы ў се ра ду ўве ча ры з тэ ле зва-

ро там да су гра ма дзян у су вя зi з рас паў сюдж ван нем у кра i-

не i све це но ва га ка ра на вi ру са, па ве дам ляе ТАСС. «Но выя 

пра вi лы ўсту па юць у сi лу ў пят нi цу ў поў нач, — ска заў 

До нальд Трамп. — Вы клю чэн нi бу дуць зроб ле ны для аме-

ры кан цаў, якiя 

пра хо дзяць ад-

па вед ную пра-

вер ку. Аб ме жа-

ван нi так са ма 

не бу дуць рас-

паў сюдж вац ца 

на Вя лi ка бры-

та нiю».

Акра мя та го, прэ зi дэнт ЗША ад зна чыў, што аме ры-

кан ская ад мi нiст ра цыя раз гле дзiць маг чы масць больш 

ран няй, чым пла на ва ла ся, ад ме ны аб ме жа ван няў на ўезд 

у кра i ну асоб з КНР i Рэс пуб лi кi Ка рэя. «Мы со чым за сi ту-

а цы яй у Кi таi i Рэс пуб лi цы Ка рэя. Па ме ры та го як сi ту а цыя 

там па ляп ша ец ца, мы пра вя дзём пе ра ацэн ку аб ме жа-

ван няў, якiя дзей нi ча юць у да чы нен нi да iх у ця пе раш нi 

час», — ска заў ён.

Вя лi ка бры та нiя iн вес туе 600 мiль яр даў 
фун таў у роск вiт пас ля брэк сi ту

Ула ды Вя лi ка бры та нii ма юць на мер у на ступ ныя пяць 

га доў iн вес та ваць у бу ду чы роск вiт кра i ны больш за 

600 мiль яр даў фун таў стэр лiн гаў, што ў тры ра зы больш, 

чым за апош нiя 40 га доў. Аб гэ тым за явiў бры тан скi мi-

нiстр фi нан саў, канц лер Ры шы Су нак, прад стаў ля ю чы 

пра ект бюд жэ ту ў пар ла мен це. Па вод ле яго слоў, дзей ны 

ўрад мае на мер за клас цi пад-

му рак для «но ва га ста год дзя 

роск вi ту» кра i ны. «Чыс тыя 

дзяр жаў ныя iн вес ты цыi ў рэ-

аль ным вы ра жэн нi бу дуць са-

мы мi вы со кi мi з 1955 го да», — 

за ўва жыў мi нiстр. Ра ней Каб-

мiн Бры та нii па ве дам ляў, што 

пра ект бюд жэ ту, якi быў прад стаў ле ны ў пар ла мен це, 

ста не ад ным з са мых ам бi цый ных у гiс то рыi i бу дзе ўлiч-

ваць эка на мiч ныя на ступ ствы вы ха ду кра i ны з ЕС.

Ула ды Аф га нi ста на вы зва ляць 
1,5 ты ся чы та лi баў

Прэ зi дэнт Аф га нi ста-

на Ашраф Га нi пад пi саў 

указ, згод на з якiм ула-

ды вы зва ляць 1,5 ты ся чы 

чле наў ар га нi за цыi «Та лi-

бан». Пра гэ та па ве дам-

ляе Reuters са спа сыл кай 

на да ку мент, ко пiя яко га 

ёсць у вы дан ня. На тое, каб вы зва лiць та лi баў, спат рэ-

бiц ца 15 дзён, што дня з тур маў Аф га нi ста на бу дуць вы хо-

дзiць па сто ча ла век, па ве дам ляе Reuters. Усе вы зва ле-

ныя па вiн ны бу дуць па даць «пiсь мо вае аба вя за цель ства 

не вяр тац ца ў зо ну ба я вых дзе ян няў», га во рыц ца ва 

ўка зе. Пра цэс вы зва лен ня та лi баў пач нец ца на пра ця гу 

не каль кiх дзён. Ва ўка зе, пад пi са ным Га нi, га во рыц ца, 

што, ка лi пе ра мо вы бу дуць пра цяг вац ца па спя хо ва, ула-

ды стануць ад пус каць па 500 ча ла век кож ныя два тыд нi 

да та го ча су, па куль не бу дзе вы зва ле на аб умоў ле ная 

коль касць чле наў ар га нi за цыi. Гэ та ад на з умоў здзел-

кi, за клю ча най па мiж ЗША i «Та лi ба нам», якая па вiн на 

за пус цiць мiр ны пра цэс у Аф га нi ста не. Ра ней Злу ча ныя 

Шта ты па ча лi вы вад сва iх вой скаў, што з'яў ля ец ца яшчэ 

ад ной умо вай па гад нен ня.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ра бот ні кі Сак ра та ры я та 
Па ла ты прад стаў ні коў вы каз ва юць глы бо кае спа чу-
ван не на мес ні ку стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па між на род ных спра вах Пет ра шо вай 
Воль зе Ула дзі мі ра ўне ў су вя зі з на пат каў шым яе вя лі кім 
го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

На слыхуНа слыху

У БДУ пра вод зяц ца 
санітар на-

эпідэміялагічныя 
ме ра пры ем ствы

Учо ра ста ла вя до ма, што ў Бел дзярж уні вер сі тэ-

це пра вод зяц ца са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч ныя ме ра-

прыем  ствы і апра цоў ка «кан так таў дру го га ўзроў-

ню».

— Гру па сту дэн таў, так зва ныя «кан так ты дру го га 

ўзроў ню», на кі ра ва на ў шпі таль ве тэ ра наў ВАВ для тэс-

ці ра ван ня на COVІD-19. За хва рэ лых ся род сту дэн таў ня ма. 

Уні вер сі тэт пра цуе ў звы чай ным рэ жы ме, ніякай новай 

хвалі каранавіруса ў Беларусі няма, — пра ка мен та ва-

ла прэс-сак ра тар Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Юлія 

БАРА ДУН.

Як ста ла вя до ма, гэ та сту дэн ты фа куль тэ та між на род-

ных ад но сін.

Тым ча сам са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч ныя ме ра пры ем ствы 

пра вод зяц ца і ў 20-й ста ліч най гім на зіі. Баць ка ад ной 

школь ні цы з ды яг на зам COVІD-19 зна хо дзіц ца ў ста цы я-

на ры. Уро кі ад ме не ны ў вось мых кла сах гім на зіі, у ас тат ніх 

ска ро ча ны да паў га дзі ны.

— Па абя ца лі, што заўт ра ўро кі так са ма бу дуць ска-

ро ча ны: дзве га дзі ны ву чым ся, а по тым на 30 хві лін усе 

вы хо дзім на ву лі цу і ды ха ем све жым па вет рам. А ўсе па-

мяш кан ні пра вет ры ва юць, — рас ка за лі ўчора ў гім на зіі.

Юлія Ба ра дун па цвер дзі ла, што за ня ткі ў 8-м кла-

се 20-й гім на зіі па куль пе ра пы не ны на адзін, сён няш ні, 

дзень.

По люс хо ла дуПо люс хо ла ду

За зiр ну лi на 20 ты сяч 
га доў таму

Су пра цоў нi кi 12-й Бе ла рус кай ан тарк тыч най экс пе-

ды цыi (БАЭ) ада бра лi рэ корд ны па леа геа гра фiч ны 

керн — узор гор най па ро ды, вы ня ты са свiд ра вi ны 

з да па мо гай спе цы яль на пры зна ча на га для гэ та га 

вiду бу рэн ня. Пра гэ та па ве да мiў з Паўд нё ва г а по-

лю су Зям лi на чаль нiк БАЭ Аляк сей ГАЙ ДА ШОЎ.

У рам ках на ву ко вай пра гра мы па да сле да ван нi змя-

нен няў пры род на га ася род дзя i клi ма ту Зям лi Эн дэр бi пад 

уплы вам ант ра па ген ных i пры род ных фак та раў у раё не 

Бе ла рус кай ан тарк тыч най стан цыi на во зе ры Нiж няе пра-

во дзi лi ся ра бо ты па ад бо ры па леа геа гра фiч на га кер ну. 

Па ары гi наль най ме то ды цы, рас пра ца ва най Аляк се ем 

Гай да шо вым i яшчэ ад ным чле нам экс пе ды цыi Аляк сеем 

Хат ке вi чам, з комп лекс ным вы ка ры стан нем тэх на ла гiч-

на га аб ста ля ван ня i спе цы яль на га рыш тун ку ўда ло ся да-

стаць рэ корд ны для гэ та га рэ гi ё на Ан тарк ты ды керн з 

поў ным вер ты каль ным раз рэ зам бак тэ ры яль ных ма таў i 

дон ных ад кла даў аж да пад сцi ла ю чых ка рэн ных гор ных 

па род, якiя ўтва ра юць пер ша снае ло жа во зе ра Нiж няе. 

Вы шы ня на паў нен ня ка лон кi кер ну — 1 м 95 см, ары ен-

цi ро вач ны ўзрост нiж няй яго част кi мо жа скла даць ад 14 

да 20 ты сяч га доў.

Вы ву чэн не зда бы та га ўзо ру да зво лiць склас цi кар цi ну 

фi зi ка-геа гра фiч ных умоў геа ла гiч на га мi ну ла га i пры-

род на-клi ма тыч на га раз вiц ця гэ та га рэ гi ё на Ан тарк ты-

ды ў наш час. Па рэ ка мен да цы ях ра сiй скiх i бе ла рус кiх 

спе цы я лiс таў пас ля ад бо ру кер ну бы ла пра ве дзе на яго 

глы бо кая за ма роз ка. Для ча со ва га за хоў ван ня ў ра ё не 

лед нi ка Хей са аб ста ля ва на ля до вая штоль ня.

Вя лi кую за цi каў ле насць у су мес най ра бо це па вы ву чэн-

нi ўнi каль на га на ву ко ва га ма тэ ры я лу вы ка за лi ра сiй скiя 

спе цы я лiс ты Арк тыч на га i ан тарк тыч на га на ву ко ва-да-

след ча га iн сты ту та Рас гiд ра ме та i Iн сты ту та геа гра фii 

Расiй скай ака дэ мii на вук. У ця пе раш нi час рас пра цоў ва ец-

ца пы тан не транс парт на-ла гiс тыч най схе мы па бяс печ най 

транс пар цi роў цы кер ну.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.


