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• Аб' ём вы хла пу вуг ля-

кіс ла га га зу (CO
2
) ва ўсім 

све це ў 2017 го дзе да сяг-

нуў рэ корд на га ўзроў ню, 

па вя лі чыў шы ся на 1,6 %.

• За па саў ад кры тых 

ра до ві шчаў ка лій ных 

со ляў у Бе ла ру сі хо піць 

больш чым на 160 га доў.

• Бан каў скія карт кі мо-

гуць не пра ца ваць у Бе ла-

ру сі ноч чу 17 ліс та па да.

• Коль касць хво рых на 

цук ро вы дыя бет у Бе ла-

ру сі за 10 га доў уз рас ла 

ў два ра зы.

• Тан ца валь ны ма ра-

фон «Сур' ёз ныя ад но сі ны» 

ўпер шы ню прой дзе ў Мін-

ску 17 ліс та па да.
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Сяр гей РУ МАС, 

прэм' ер-мі ністр:

«У ня даў на пры ня тай 
пра гра ме дзей нас ці 
ўра да да 2020 го да 
ства рэн не спры яль на га 
біз нес-ася род дзя 
раз гля да ец ца як асноў ны 
пры яры тэт эка на міч най 
па лі ты кі. Ві да воч на, 
што праз рыс тае, 
прад ка заль нае і вы гад нае 
за ка на даў ства, якое 
ства ра ец ца і якое 
вы клю чае пры няц це 
праз мер ных аб ця жа ран няў 
і но вых бар' е раў, ста не 
для біз не су га ран там 
ста біль нас ці пра цы 
на на шым рын ку. 
Пры ем на, што на шы 
прад пры маль ні кі 
апе ра тыў на рэ агу юць 
на вы клі кі і па трэб нас ці 
рын ку, ге не ру юць 
но выя ідэі і тым 
са мым уно сяць знач ны 
ўклад у пад тры ман не 
ста біль нас ці бе ла рус кай 
эка но мі кі і ства рэн не 
пе рад умоў для яе 
ўпэў не на га рос ту».

ЦЫТАТА ДНЯ
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Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» 

на І квартал і І паўгоддзе 2019 года.

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны

Транс фар ма цыя аду ка цыі: 
поў нае па глыб лен не... у ліч бу

Ці спрос ціць «Элект рон ная шко ла» жыц цё 
пе да го гам і як гэта ада б'ец ца на якас ці ве даў?

У кан цы мі ну ла га го да кі раў ні ком дзяр жа вы быў пад пі са ны 

Дэ крэт № 8 «Аб раз віц ці ліч ба вай эка но мі кі». Як па бу да ваць ліч-

ба вае гра мад ства? З ча го па чы наць? Якая ро ля ў гэ тым пра цэ се 

ад во дзіц ца шко ле? А мо жа быць, ліч ба вая транс фар ма цыя — 

прос та мод ны трэнд ці ча со вая з'я ва? Каб знай сці ад ка зы на 

гэ тыя пы тан ні, мы на кі ра ва лі ся ў га лоў ны ін фар ма цый на-ана-
лі тыч ны цэнтр (ГІ АЦ) Мі ніс тэр ства аду ка цыі...

Плат фор ма вы па ды ход
— ...І не мо да, і не ча со вая з'я ва, а пра-

цэс, у які трэ ба па глы біц ца як ма га ра ней, каб 
атры маць мак сі маль ную ка рысць, — за пэў ні-
вае ды рэк тар ГІ АЦ Па вел ЛІС. — Пры чым 
хут касць пры няц ця ра шэн няў у гэ тай спра ве 
прын цы по ва важ ная. Ме на ві та сіс тэ ма аду ка-
цыі з'яў ля ец ца пад мур кам для ліч ба вай эка но-
мі кі. Свет ва кол нас кар ды наль на змя ня ец ца, 
а свя до масць лю дзей, на жаль, не заў сё ды 

па спя вае за зме на мі. Сён ня па тра бу ец ца, каб сіс тэ ма аду ка цыі не прос та 

рых та ва ла кад ры для іна ва цый най эка но мі кі, але і праг на за ва ла змя-

нен не ква лі фі ка цый ных ра мак, з'яў лен не но вых пра фе сій, 

бы ла больш гнут кай. Не да га ня ла, а апе рад жа ла... СТАР. 6

«БУР ЖУЙ КА» 
Ў ГА РА ЖЫ

Час та для жы ха ра шмат па вяр хо ва га до ма га раж — неш та боль шае, 

чым прос та кры тае мес ца для за хоў ван ня і ра мон ту аў та ма бі ля. 

Дзе-нідзе іх пе ра аб ста лёў ва юць пад скла ды, май стэр ні ці неш та 

ін шае. Але ка лі гэ та ро біц ца ціш ком, то, як га во рыц ца, збан но сіць 

ва ду да па ры. Лю бая іск ра, якая мо жа пра ско чыць з ня спраў най 

элект ра пра вод кі ці з пад поль на пад клю ча най печ кі, — і вось ужо 

сям-там па чы на ец ца тлен не. А ка лі га ра жы аб' яд на ны ў адзін ма сіў, 

то за ўва жыць, што не дзе вод даль ку рыц ца ды мок, мож на да лё ка 

не заў сё ды. Асаб лі ва цяж ка гэ та зра біць зі мой, ка лі свет ла вы дзень 

мі ні маль ны па даў жы ні. Ме на ві та та му су пра цоў ні кі Мі ніс тэр ства 

па над звы чай ных сі ту а цы ях пе ры я дыч на на вед ва юц ца ў га раж-

ныя ка а пе ра ты вы з пра фі лак тыч ны мі рэй да мі. У адзін 

з та кіх вы ез даў ад пра віў ся і ка рэс пан дэнт «Звяз ды».

Якія па ру шэн ні Якія па ру шэн ні 
су стра ка юц ца су стра ка юц ца 
ў «да мах для аў то»?ў «да мах для аў то»?

СТАР. 4

Гэ тым ра зам у по шу ках вы то каў ма лой ра-

дзі мы «Звяз да» на кі ра ва ла ся на Ма гі лёў шчы-

ну — у Круг лян скі ра ён, на бе раг ра кі Друць, 

у вёс ку Ця це рын. Спра ва твор ча га жыц ця ра-

бот ні каў ра ён на га До ма ра мёст ваў Ла ры сы 

ЛЯМ ЦА ВАЙ і На тал лі АНІ КО ВІЧ, сфа та гра-

фа ва ным на друц кім бе ра зе, у не чым на гад вае 

вы ток, які пра бі ва ец ца з глы бінь ста год дзяў і 

дае сён няш нім жы ха рам са праўд нае ад чу ван-

не сва іх ка ра нёў, пры на леж нас ці да сва ёй ма-

лой ра дзі мы. Жан чы ны пер шыя ў ра ё не па ча лі 

па пу ля ры за ваць мяс цо вы тра ды цый ны строй і, 

па сут нас ці, ад ра дзі лі яго. Ла ры се Лям ца вай — 

ме та дыс ту, май стру па ткац тве тра ды цый ных 

па ясоў,  вы ра бе тэкс тыль ных ля лек, на род на-

му май стру Бе ла ру сі — да вя ло ся звяр нуц ца да 

му зе яў па да па мо гу, за зір нуць у ар хіў ныя кры-

ні цы, па зер не тку зда бы ваць ве ды. А по тым 

вы крой ваць і вы шы ваць ар на мен ты і ка рун кі. 
На тал ля Ані ко віч (на фо та спра ва) — ды рэк тар 
До ма ра мёст ваў, ка лі за кан чва ла ўні вер сі тэт, 
вы бра ла для дып лом най ра бо ты так са ма рэ-
кан струк цыю жа но ча га строю свай го род на га 
рэ гі ё на. І ця пер, ка лі пра хо дзяць фес ты ва лі, 
свя ты і вы стаў кі на род ных умель цаў, круг лян-
скія май стры хі аба вяз ко ва апра на юць свае 
но выя «ста рыя» строі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Вы то кі ма лой ра дзі мыВы то кі ма лой ра дзі мы

НА РОД НЫМ БЕ РА ЗЕНА РОД НЫМ БЕ РА ЗЕ


