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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

Кім Чэн Ын даў зра зу мець, 
што з уда рам па Гу а ме КНДР па куль па ча кае

Лі дар Паў ноч най Ка рэі Кім Чэн Ын, пра вод зя чы на пя рэ-
дад ні агляд ка ман да ван ня стра тэ гіч ных сіл Ка рэй скай на род-
най ар міі, вы слу хаў план ва ен ных па на ня сен ні ўсё ахоп на га 
ўда ру па вост ра ве Гу ам у Ці хім акі я не, які з'яў ля ец ца част кай 
тэ ры то рыі ЗША. Пры гэ тым кі раў нік КНДР даў зра зу мець, 
што ў Пхень я не па куль па ча ка юць з за пус кам ра кет, па ра іў-
шы Ва шынг то ну спы ніць пра ва ка цыі. У ад ва рот ным вы пад ку 
Паў ноч ная Ка рэя ад крые агонь, па пя рэ дзіў яе лі дар.

Га ры Кас па раў ад на віў шах мат ную кар' е ру 
пас ля 12-га до ва га пе ра пын ку

Тры нац ца ты чэм пі ён све ту 

па шах ма тах стар та ваў на буй-

ным тур ні ры па ра пі дзе і блі цы 

Grаnd Сhеss Tоur у Сент-Лу і се 

(ЗША). У пер шым ту ры спа бор-

ніц тваў па хут кіх шах ма тах Кас-

па раў бе лы мі фі гу ра мі згу ляў 

уні чыю з дзе ю чым чэм пі ё нам 

све ту па блі цы ра сі я ні нам Сяр-

ге ем Ка ра кі ным. У дру гім ту ры ён ра зы шоў ся ўні чыю з аме-

ры кан цам Хі ка ру На ка му рам, а ў трэ цім — па дзя ліў ач кі з 

ку бін цам Лень е рам Да мін ге сам. Га ры Кас па раў з 1985-га па 

1993 год утрым лі ваў зван не чэм пі ё на све ту. Ён за вяр шыў 

кар' е ру ў 2005 го дзе і з тых ча соў не каль кі ра зоў пры маў 

удзел у та ва рыс кіх спа бор ніц твах. У па чат ку лі пе ня грос-
май стар аб вяс ціў аб ад наў лен ні кар' е ры дзе ля вы ступ лен ня 

на эта пе се рыі Гран-ту ра ў Сент-Лу і се, пры за вы фонд яко га 
скла дае 150 ты сяч до ла раў.

Біл Гейтс зра біў най буй ней шае з 2000 го да 
ах вя ра ван не

За сна валь нік кам па ніі Mісrоsоft і най ба га цей шы біз нес мен 

све ту Біл Гейтс, які рэ гу ляр на ўдзель ні чае ў даб ра чын ных ак-

цы ях, зра біў сваё са мае буй ное з 2000 го да ах вя ра ван не. Яго 

су ма скла ла 4,6 млрд до ла раў. Па ін фар ма цыі агенц тва, 61-га-

до вы аме ры кан скі міль яр дэр ах вя ра ваў ка ля 5% ак цый сва ёй 

кам па ніі яшчэ ў па чат ку чэр ве ня. Якая ар га ні за цыя атры ма ла 

гэ тыя гро шы, не вя до ма. Асноў ныя ах вя ра ван ні біз нес мен уно-

сіць у свой даб ра чын ны фонд Bіll & Mеlіndа Gаtеs Fоundаtіоn, 

які ён за сна ваў ра зам з жон кай Ме лін дай. Фонд зай ма ец ца 

пра ек та мі ў га лі не ахо вы зда роўя і ба раць бой з бед нас цю. 

Срод кі фон ду на кі роў ва лі ся на пра гра му па па пя рэ джан ні і ля-

чэн ні ВІЧ/СНІ Ду і су хо таў, на ба раць бу з ма ля ры яй, уклад ва лі ся 

ў пра ек ты па іму ні за цыі дзя цей у Ін дыі і Аф ры цы.

Ежа з на ся ко мых з'я віц ца ў про да жы ў Швей ца рыі
Дру гая па ве лі чы ні швей цар ская сет ка су пер мар ке таў 

пач не пра да ваць бур ге ры з на ся ко мых для спа жы ван ня 

людзь мі, пас ля та го як мяс цо выя за ко ны па хар чо вай бяс-

пе цы бы лі пе ра гле джа ныя. Су пер мар кет Со ор за явіў, што 
пра дук цыя, у асно ве якой — на ся ко мыя, та кая як муч ныя 
бур ге ры і фры ка дэль кі з ба га та га пра тэ і на мі муч но га жуч ка, 
па сту піць у про даж на на ступ ным тыд ні. Як за явіў прад-
стаў нік швей цар ска га ве дам ства па хар чо вай бяс пе цы, 
Швей ца рыя — пер шая еў ра пей ская кра і на, якая да зва ляе 
про даж пра дук таў хар ча ван ня, за сна ва ных на на ся ко мых, 
для ўжы ван ня ў ежу людзь мі.

Ход ус туп най кам па ніі, 
га тоў насць да но ва га 
на ву чаль на га го да ўста-
ноў аду ка цыі, аб наў лен-
не ву чэб ных пра грам і 
пад руч ні каў, школь ныя 
ба за ры і пра па но вы па 
ўдас ка на лен ні аду ка цый-
на га пра цэ су... Прэ зі дэнт 
Беларусі Аляк сандр Лу ка-
шэн ка пры няў з дак ла да мі 
на мес ні ка прэм' ер-мі ніст-
ра Ва сі ля Жар ко і мі ніст ра 
аду ка цыі Іга ра Кар пен ку.

Но выя пад руч ні кі
і пра гра мы

Ус туп ная кам па нія за кан-
чва ец ца 20 жніў ня. Кі раў нік 
дзяр жа вы па ці ка віў ся яе хо-
дам:

— Мне ха це ла ся б да ве дац-
ца ў гэ тым пла не асноў нае: як 
кан чат ко ва бу дзем ка рэк ці ра-
ваць пра ві лы пры ёму. Та кая 
за да ча бы ла па стаў ле на ўсім, 
хто кант ра ля ваў ход ус туп най 
кам па ніі. Як мы да пра цу ем, 
зме нім або вер нем ся мо жа 

не дзе да ста ро га? Шмат ча су 

прай шло, на пра ця гу яко га мы 

апра ба ва лі роз ныя па ды хо ды. 

На чым спы нім ся? Гэ та га лоў-

нае пы тан не.

Дру гое пы тан не, не менш 

важ нае на дум ку Прэ зі дэн та, — 

га тоў насць да на ву чаль на га 

го да на ву чаль ных уста ноў. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка спы-

таў, ці ёсць тут праб ле мы?

— У гэ тым пла не пы тан-

не так са ма пер ша сту пен най 

важ нас ці — аб наў лен не ву чэб-

ных пра грам і пад руч ні каў, — 

упэў не ны кі раў нік кра і ны. — 

Мы ж не на ноў ства ра ем пад-

руч ні кі, мы не на ноў ства ра-

ем на ву чаль ныя пра гра мы. У 

асноў ным гэ та нар маль ныя 

на ву чаль ныя пра гра мы.

У той жа час ёсць мо ман-

ты, якія трэ ба да пра ца ваць, 

ска рэк ці ра ваць:

— Вы ве да е це мае па ды хо-

ды, ды і ў вас яны та кія ж. Вы 

на ват больш глы бо ка па гру-
жа ны ў гэ тую праб ле му. Та му 

трэ ба хут ка ад ка рэк ці ра ваць 

як мы і на ме ці лі: у 2018 го дзе 

ў асноў ным скон чыць вы дан-

не но вых пад руч ні каў і асаб-

лі ва пра грам. Да пра ца ваць. 

Я праб лем не ба чу, та му што 

па кож ным пад руч ні ку мож-

на ства рыць гру пу. На ват па 

вер ты ка лі: ад пя та га кла са і 

да адзі нац ца та га пры вя дуць 

у па ра дак пад руч ні кі — і з вя-

лі кім за да валь нен нем. Да гэ та-

га па трэб на пры цяг нуць больш 

прак ты каў, а не ака дэ мі каў. Ну 

і ад ака дэ мі каў ад маў ляц ца 

нель га, та му што гэ та лю дзі, 

якія зна хо дзяц ца на вяр шы ні 

ве даў, ка лі мож на так воб раз-

на ска заць. Та му пад руч ні кі — 

гэ та вель мі важ на.

Усе дзе ці роў ныя
Асаб лі вую ўва гу Аляк-

сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 

на са цы яль ны бок пад рых-

тоў кі да но ва га на ву чаль на-

га го да. Шмат дзет ныя сем'і, 
дзе ці-сі ро ты, дзе ці з ма ла за-
бяс пе ча ных сем' яў не па він-
ны ад чу ваць ні я кіх праб лем 

у ма тэ ры яль ным пла не. Пра 
гэ та дзяр жа ва па він на па кла-
па ціц ца аба вяз ко ва.

— Ну і ме ра пры ем ствы — 
ко рат ка, якія пра хо дзяць
да па чат ку на ву чаль на га го-
да, — аба зна чыў Прэ зі дэнт. 
— Мы заў сё ды вель мі доб ра 
пра во дзі лі школь ныя ба за ры, 
апра на лі, абу ва лі, пра да ва лі 
школь ныя пры ла ды. І ў гэ-
тай част цы: як у нас спра вы 
з бед ны мі сем' я мі, асаб лі ва 
шмат дзет ны мі, сем' я мі, што 
вы хоў ва юць сі рот, сі рот у нас, 
на жаль, ня ма ла... Як тут? Мы 
заў сё ды вель мі год на пра во-
дзі лі гэ та. Фор му ла ад на, я яе 
яшчэ раз паў та ру: каб пер ша-
га ве рас ня дзе ці бы лі ад ноль-
ка выя. Не ў тым пла не, што 
яны па він ны быць апра ну ты ў 
чор на-бе лае... Каб не вы бі ва-
лі ся дзе ці з сем' яў, якія не так 
ба га тыя сён ня. Мы па він ны 
апра нуць год на да пер ша га 
ве рас ня ўсіх дзе так, каб яны 
маг лі пай сці ў шко лу.

Мі ні мум 
фар маль нас цяў

У хут кім ча се ў нас прой-
дзе вя лі кае ме ра пры ем ства 
ў га лі не аду ка цыі: рэс пуб лі-
кан скі пе да га гіч ны са вет, у 
якім пла нуе пры няць удзел і 
кі раў нік кра і ны.

— Мы па він ны яго пра вес ці 
на на леж ным уз роў ні, — вы-
ка заў па жа дан не Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. — На па доб ных 
пе да га гіч ных са ве тах Прэ зі-
дэнт даў но не бы ваў. На стаў 
час, ды і ёсць што ска заць 
пе да га гіч най су поль нас ці ў 
пла не і но вых умоў, і но вых 
пра грам, па ступ лен ня, усіх 
пы тан няў, якія мы бу дзем аб-
мяр коў ваць. Ну і па ра іц ца з 

пе да го га мі. Яны ўсё-та кі нам 

пад ка жуць — гэ та на ша апо-

ра, на шы лю дзі. І мне вель мі 

важ на па бы ваць на па доб ным 

пед са ве це. Трэ ба зра біць яго 

не за фар ма лі за ва ным, зра-

біць на год ным уз роў ні, каб 
мы маг лі па га ва рыць, вы чле-
ніць тыя праб ле мы, якія нам 
трэ ба бу дзе вы ра шаць.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
yushkevich@zviazda.by

ПРА ДУ МА НАЯ 
СТРА ТЭ ГІЯ

У Па ла цы Не за леж нас ці аб мер ка ва лі раз віц цё сіс тэ мы аду ка цыі

 У тэ му ЦІ БУ ДЗЕМ ЗНОЎ ВУ ЧЫЦ ЦА «НА ПЯЦЬ»?
Ва сіль ЖАР КО, на мес нік прэм' ер-мі-

ніст ра, стар шы ня дзяр жаў най ка мі сіі па 

кант ро лі за хо дам пад рых тоў кі і пра вя-

дзен ня ўступ ных іс пы таў ва ўста но вах 

вы шэй шай і ся рэд не спе цы яль най аду ка-

цыі ў 2017 го дзе, рас ка заў жур на ліс там, 

што ўжо мож на ка заць пра пэў ныя вы ні кі 

сё лет няй ус туп най кам па ніі. Па яго сло-

вах, сё ле та вы ні кі тэс таў пра цэн таў на 

10-15 леп шыя, чым ле тась.

— Гэ та свед чыць пра тое, што мы ўжо 

сё ле та па ча лі пе ра гля даць ад па вед насць 

тэс таў школь най пра гра ме, — за ўва жыў 

ві цэ-прэм' ер. — Гэ та ра бо та бу дзе пра цяг-

ну та. Прэ зі дэнт даў та кое да ру чэн не: да 

на ступ най ус туп най кам па ніі ўсе тэс ты па-

він ны быць пе ра гле джа ны і вы раз на ад па-

вя даць ву чэб най пра гра ме ся рэд ніх школ.

Пад час раз мо вы з Прэ зі дэн там, як па ве-

да міў Ва сіль Жар ко, у тым лі ку аб мяр коў-

ва лі за воч нае на ву чан не:

— Дзяр жаў ная ка мі сія ўнес ла пра па но ву, 

што за воч нае на ву чан не ў асноў ным па він-

на быць плат ным. Для вы пуск ні коў ся рэд ніх 

школ — толь кі праз год, за які яны па він ны 

атры маць стаж пра цы. Па не ка то рых жа 

спе цы яль нас цях за воч нае на ву чан не мо жа 

быць так са ма на бюд жэт най фор ме.

За кра на ла ся тэ ма дзе ся ці баль най сіс тэ-

мы ацэн кі ве даў.

— Шмат пы тан няў ста іць па дзе ся ці баль-

най сіс тэ ме, — ад зна чыў на мес нік прэм'-

ер-мі ніст ра. — Ча сам бы вае суб' ек ты візм 

у ад зна цы. У нас ня ма не зда валь ня ю чай 

ад зна кі, бо адзін бал — гэ та так са ма ад-

зна ка. Та му трэ ба вы нес ці на аб мер ка ван не 

гра мад скас ці і, маг чы ма, вяр нуц ца да пя ці-

баль най сіс тэ мы.

Ігар КАР ПЕН КА, мі ністр аду ка цыі, рас-

каз ва ю чы пра пад рых тоў ку да но ва га на ву-

чаль на га го да, па ве да міў:

— Да пер ша га ве рас ня мы вы пус цім ка ля 

30 но вых пад руч ні каў. Яшчэ част ка бу дзе на-

дру ка ва на да кан ца го да — ка ля 11 пад руч-

ні каў. У цэ лым за да ча па стаў ле на: да кан ца 

2019 го да цал кам аб на віць усю лі ней ку пад-

руч ні каў па агуль най ся рэд няй аду ка цыі.

Што да пад рых тоў кі да шко лы дзе так з 

са цы яль на не аба ро не ных сла ёў на сель ніц-

тва, шмат дзет ных сем' яў, дзя цей-сі рот, то 

на гэ та, пра ін фар ма ваў мі ністр, па Пра гра -

ме дэ ма гра фіч най бяс пе кі вы дзе ле на 

6,6 міль ё на руб лёў.

Аты-батыАты-баты  

На ўвесь свет гу чыць... «Па ла нэз»
Го нар ай чын на га аба рон на-пра мыс ло ва га комп лек су — 
рэ ак тыў ная сіс тэ ма зал па ва га агню «Па ла нэз» —
з'яў ля ец ца ад ной з най леп шых у све це. Рас пра цоў ка 
бе ла рус кіх май строў, па мер ка ван ні ін тэр нэт-ві дэа-
ка на ла «Ар міі све ту», зай мае трэ цяе мес ца з дзе ся ці 
ў то пе рэ ак тыў ных сіс тэм зал па ва га агню, вя до мых 
су свет най су поль нас ці на ця пе раш ні мо мант.

Па так ты ка-тэх ніч ных ха рак та рыс ты ках і ін шых кры тэ ры ях, 
па якіх ра бі лі вы сно вы экс пер ты, «Па ла нэз» апя рэдж вае толь-
кі тая зброя, што ста іць на ўзбра ен ні кі тай скай ар міі. Акра мя 
та го, у топ-10 увай шлі сіс тэ мы зал па ва га агню ра сій скай, ту-
рэц кай, із ра іль скай, аме ры кан скай і ін шай вы твор час ці.

На га да ем, на ўзбра ен не бе ла рус ка га вой ска «Па ла нэз» 
па сту піў уся го год та му, але ўжо па спеў за рэ ка мен да ваць ся бе 
як са мая ма гут ная зброя ў бе ла рус кай ар міі, якая ад па вя дае 
най леп шым су свет ным ана ла гам. Толь кі ад ным зал пам на 
ад лег лас ці да 200 кі ла мет раў з вы со кай дак лад нас цю сіс тэ ма 
зал па ва га агню ад на ча со ва трап ляе ў 48 асоб ных цэ ляў.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. kаnуutа@zvіаzdа.bу



Будзь у кур сеБудзь у кур се  

ШКОЛЬ НЫ БУ ФЕТ — 
ЗО НА ЗДА РОЎЯ

Га лоў нае аду ка цый нае ве дам ства і Мі ніс тэр ства ан-
ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю вы ра шы лі 
ўсур' ёз узяц ца за зда роўе школь ні каў. У чэр ве ні 
ад бы ла ся су мес ная ка ле гія ча ты рох мі ніс тэр стваў, 
на якой ся род ін шых ас пек таў, ад якіх за ле жыць са-
ма ад чу ван не на шых дзя цей, згад ва лі ся і не зда ро выя 
хар чо выя звыч кі. Вы ні кам ста лі рас пра ца ва ныя ме-
та дыч ныя рэ ка мен да цыі па ар га ні за цыі хар ча ван ня 
ва ўста но вах аду ка цыі. 

Згод на з ме та дыч ны мі рэ ка мен да цы я мі каў ба сы і са сіс кі 
ва ра ныя най вы шэй ша га і пер ша га га тун каў мо гуць пра па-
ноў ва юц ца школь ні кам не больш за адзін раз на ты дзень 
пры ад на ра зо вым пры ёме ежы. Ва ўста но вах да школь най 
аду ка цыі да зва ля юц ца толь кі каў ба сы і ва ра ныя са сіс кі 
най вы шэй ша га га тун ку або з мар кі роў кай "Для дзя цей да-
школь на га і школь на га ўзрос ту", але так са ма не час цей за 
адзін раз на ты дзень. Пі ца, смаж ні і са сіс кі ў цес це бу дуць 
пра да ваць так са ма не больш за два ра зы на ты дзень.

У асар ты мен це па він ны пры сут ні чаць со кі, фрук то выя 
або пла до выя нек та ры, ага род нін ныя, ма лоч ныя, кіс ла ма-
лоч ныя пра дук ты, у тым лі ку ўзба га ча ныя мік ра нут ры ен та-
мі. Рэ ка мен ду ец ца так са ма про даж ге ма та гену, мар ме ладу 
і зе фіру. А вось асар ты мент цу кера к, ша ка лад ных ба тон-
чы каў, ка ра мелі, пя чэн ня аб мя жу юць. 

Мэ та згод ным з'яў ля ец ца ўка ра нен не су час ных тэх на ло-
гій пры га та ван ня ежы, а так са ма па пя рэд ні за каз страў па 
ме ню заўт раш ня га дня, аб слу гоў ван не па ты пе швед ска га 
ста ла, ар га ні за цыя ра бо ты бу фе таў, ка фэ і інш.

Асоб ная ўва га ўдзя ля ец ца зні жэн ню кош ту хар ча ван-
ня: на ладж ван ню пра мых су вя зяў з вы твор ца мі, раз віц цю 
ўлас най на рых тоў чай ба зы. А вось за куп ка пра дук таў хар-
ча ван ня праз па срэд ні каў не да пус ка ец ца.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу



Знеш няя па лі ты каЗнеш няя па лі ты ка  

Ад паў сот ні мільёнаў да міль яр да
БЕ ЛА РУСЬ І ІН ДЫЯ ПЛА НУ ЮЦЬ НА РОШЧ ВАЦЬ ТА ВА РА ЗВА РОТ

Учора Ін дыя адсвят кавала свой 70-ты Дзень Не за-

леж нас ці. І сёлета, да рэ чы, Беларусь і Індыя ад зна ча-

юць 25-га до вы юбі лей дып ла ма тыч ных ад но сін. Пра 

перс пек ты вы двухбаковага су пра цоў ніц тва рас ка заў 

на прэс-кан фе рэн цыі Над звы чай ны і Паў на моц ны 

Па сол Ін дыі ў Бе ла ру сі спа дар Сак се на Пан кадж.

Ён па ве да міў, што та ва ра зва рот па між на шы мі кра і-

на мі па вы ні ках 2016 го да склаў пры клад на 40 міль ё наў 

до ла раў. У той жа час яшчэ ў 2015 го дзе ста ві ла ся мэ та 

да вес ці ад па вед ны па каз чык да ад на го міль яр да до ла раў. 

Ці рэ аль ная за да ча? На дум ку дып ла ма та, рэ аль ная. Трэ ба 

толь кі за дзей ні чаць усе тыя рэ сур сы, якія мы ма ем. Буй ная 

бе ла рус кая кам па нія пла нуе ім пар та ваць з Ін дыі ску ру для 

абут ку. А Ар шан скі льно кам бі нат на ладж вае кан так ты з 

ін дый скім парт нё рам, які спе цы я лі зу ец ца на вы твор час ці 

тка нін і адзен ня. На дум ку пасла, ім пар та ва ных з Ін дыі пра-

дук таў маг ло б быць больш на бе ла рус кіх пры лаў ках.

Яшчэ адзін фак тар, які да па мо жа па вя лі чыць двух ба ко-

вы та ва ра зва рот, — ства рэн не па між Ін ды яй і Еў ра зій скім 

эка на міч ным са юзам зо ны сва бод на га ганд лю. Пе ра мо вы 

аб пад пі сан ні ад па вед на га да га во ра зна хо дзяц ца, га во ра чы 

мо вай дып ла ма таў, у ак тыў най фа зе.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by




