
776,7 рубля 
скла ла на лі ча ная 
ся рэд няя за ра бот ная 
пла та ра бот ні каў 
Бе ла ру сі ў кра са ві ку 
2017 го да 
(у са ка ві ку — 
770,6 руб.), 
па ве да мі лі 
ў На цы я наль ным 
ста тыс тыч ным 
ка мі тэ це кра і ны. 
На лі ча ная ся рэд няя 
за ра бот ная пла та 
ра бо чых і слу жа чых 
у кра са ві ку да сяг ну ла 
777 руб. (у са ка ві ку 
яна бы ла роў ная 
771,1 руб.).
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ЖЫ ВЫ БАНК 
ПРЫ РО ДЫ
У Цэнт раль ным ба та ніч ным са дзе 

з'я віц ца но вы сім вал бе ла рус кай ста лі цы

Больш як 5,2 ты ся чы ві даў і 14 ты сяч узо раў жы вых рас лін змя-
шча юц ца ў ка лек цы ях Цэнт раль на га ба та ніч на га са ду На цы я-
наль най ака дэ міі на вук (ЦБС). А ў гер ба ры ях са су дзіс тых рас лін і 
лі шай ні каў за хоў ва юц ца ка ля 30 ты сяч гер бар ных ліс тоў. Па гэ тых 
па каз чы ках Цэнт раль ны ба та ніч ны сад ува хо дзіць у ко ла най-
буй ней шых ба та ніч ных са доў кра ін СНД і су па стаў ны з вя ду чы мі 
ба та ніч ны мі са да мі кра ін ся рэд не еў ра пей ска га рэ гі ё на. На пя рэ-
дад ні 85-га до ва га юбі лею ЦБС яго кі раў ніц тва ар га ні за ва ла для 
жур на ліс таў прэс-тур, каб рас ка заць пра да сяг нен ні 
на ву ко вай уста но вы і пла ны на бу ду чы ню.СТАР. 3 СТАР. 4

Ула дзі мір ЦІ ТОК: «У дзяр жаў ны рэ естр уне се ны пяць ай чын ных сар тоў 
прад стаў ні коў ро да Сіtrus, якія вы лу ча юц ца вы со кай ура джай нас цю

і ўстой лі вас цю пры вы рошч ван ні ў за кры тым грун це ва ўмо вах Бе ла ру сі».
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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 25.05.2017 г.
Долар ЗША    1,8527
Еўра 2,0715
Рас. руб. 0,0329
Укр. грыўня 0,0705

Квяцісты карагодКвяцісты карагод
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Як арганізаваць 
стылізаванае 

вяселле

Моднае адзенне 
для людзей 

з асаблівасцямі

Сакрэты 
выхавання 

ад маці трайнят

У на ступ ным на ву чаль ным го дзе ў ся мі клас ні каў бе ла рус кіх 
школ змен шыц ца коль касць га дзін на вы ву чэн не хі міі, за тое 
па вя лі чыц ца коль касць га дзін на вы ву чэн не ма тэ ма ты кі. Пра 
гэ та рас ка за ла на су стрэ чы з жур на ліс та мі на чаль нік упраў лен-
ня агуль най ся рэд няй аду ка цыі Мі ніс тэр ства аду ка цыі Свят ла на 
УКЛЕЙ КА.

— Хі мія бу дзе вы кла дац ца ў сё мым кла се ў аб' ёме ад ной га дзі ны 
на ты дзень, — рас тлу ма чы ла спе цы я ліст. — Спе цы я ліс ты мі ніс тэр-
ства вы ву ча лі сі ту а цыю з гэ тым прад ме там у Ра сіі і Ка зах ста не. Там 
так са ма на яго ад во дзіц ца ў сё мым кла се толь кі ад на га дзі на, і гэ та 
хут чэй пад рых тоў чы, увод ны курс у хі мію. У са вец кай шко ле, на га-
даю, хі мія вы ву ча ла ся на пра ця гу ча ты рох апош ніх га доў, а мы ця пер 
ад во дзім на яе вы ву чэн не пяць га доў. У вось мым і дзя вя тым кла се 
хі мія ў школь ным рас кла дзе бу дзе зай маць ужо дзве га дзі ны на ты-
дзень. А вось на ма тэ ма ты ку ся мі клас ні кам ця пер бу дзе вы дзя ляц ца 
пяць га дзін на ты дзень за мест ча ты рох. Ка лі ў пя тых і шос тых кла сах 
школ і гім на зій ра ней пра ду гледж ва ла ся ад ноль ка вая коль касць га-
дзін на ма тэ ма ты ку, то па чы на ю чы з сё ма га кла са гім на зіс ты ме лі 
пэў ную пе ра ва гу пе рад школь ні ка мі ў аб' ёме ад ной ліш няй га дзі ны. 
Ця пер такая ня роў насць бу дзе лік ві да ва ная. Але гэ та не азна чае, 
што па вя лі чыц ца аб' ём тэ о рыі па ма тэ ма ты цы, прос та ў на стаў ні ка і 
вуч няў бу дзе больш ча су, каб ад пра ца ваць і за ма ца ваць атры ма ныя 
ве ды на прак ты цы.

Свя т ла на Уклей ка на га да ла, што па чы на ю чы з 2015/2016 на ву чаль-
на га го да рас па чаў ся па этап ны пе ра ход на ад нос ную за вер ша насць 
аду ка цыі на ІІ сту пе ні шко лы. На пра ця гу бя гу ча га на ву чаль на га го да 
аб ноў ле ныя ву чэб ныя пра гра мы дзей ні ча лі ўжо ў пер шых, дру гіх, пя тых, 
шос тых, дзя ся тых і адзі нац ца тых кла сах. Але, як свед чыць прак ты ка, 
апра ба цыя но вых пра грам па тра буе ўня сен ня пэў ных ка рэк тыў, та му з 
1 ве рас ня ву чэб ныя пра гра мы бу дуць ад ка рэк та ва ныя ва 
ўсіх кла сах і па ўсіх дыс цып лі нах. 

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны  

МА ТЭ МА ТЫ КА 
АД ВА ЁЎ ВАЕ 

СТРА ЧА НЫЯ ПА ЗІ ЦЫІ


