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• Заўтра ў Бе ла ру сі 

ад зна ча юць Дзень бу даў ні-

ка. З пра фе сій ным свя там 

бу даў ні коў кра і ны па він ша-

ваў Прэ зі дэнт Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

• 500 га доў ад свят куе 

23—25 жніў ня го рад Іва-

цэ ві чы Брэсц кай воб лас-

ці.

• Пар тыя бяз вы плат най 

да па мо гі ў вы гля дзе вы ра-

баў ме ды цын ска га пры зна-

чэн ня пры бы ла ў Бе ла русь 

з ЗША.

• За піс ку з пры ві тан-

нем больш чым 50-га до-

вай даў ні ны знай шлі ў 

тан ку-пом ні ку ў Грод не.

КОРАТКА

Анд рэй ГА ЕЎ, стар шы ня 

Дзяр жаў на га ка мі тэ та 

па ма ё мас ці:

«У кра і не ство ра ны 
за ка на даў чыя ўмо вы 
і ёсць усе не аб ход ныя 
ін стру мен ты для та го, 
каб уклю чаць у гас па дар чы 
аба рот ма ё масць, 
якая не эфек тыў на 
вы ка рыс тоў ва ец ца 
ці на огул не 
вы ка рыс тоў ва ец ца, 
па трэб на толь кі 
зла джа ная ра бо та 
на ўсіх уз роў нях — 
ад ка му наль на га да 
рэс пуб лі кан ска га. Ліч бы па 
вы ні ках ра бо ты ў пер шым 
паў год дзі свед чаць, 
што сі ту а цыя па куль не 
ідэа льная. Не су мнен на, 
пра цэнт уклю чэн ня ў 
аба рот пад цяг нец ца. 
Па вы ні ках го да мы 
ча ка ем, што ў да чы нен ні 
да та кіх спо са баў, як 
бяз вы плат ная пе ра да ча 
аб' ек таў ва ўлас насць, 
зда ча ў арэн ду, а так са ма 
ў част цы зно су ліч ба бу дзе 
больш чым 90 %. Час для 
да сяг нен ня за пла на ва на га 
ёсць, Дзярж кам ма ё масць 
са свай го бо ку га то ва 
аказ ваць усю не аб ход ную 
да па мо гу».
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WОRLDSKІLLS — 
НЕ СПОРТ
Дэ віз су свет на га ру ху — 

«Удас ка наль вай свет пра фе сій ны мі 
на вы ка мі»

З 22 да 27 жніў ня ў Ка за ні прой дзе 45-ы чэм пі я нат 

WоrldSkіlls Іntеrnаtіоnаl, у якім возь муць удзел і бе ла ру-

сы. Раз мо ва ідзе пра са мы прэ стыж ны ў све це кон курс 
пра фе сій на га май стэр ства.

Га лоў ная яго мэ та — па пу ля ры за цыя ра бо чых пра фе сій у су-
час ным гра мад стве, у тым лі ку праз пра вя дзен не між на род ных 
спа бор ніц тваў, якія яшчэ на зы ва юць алім пі я дай у пра фе сій ным 
май стэр стве. Удзель ні чаць у іх мо гуць на ву чэн цы пра фе сій ных 
уста ноў аду ка цыі (у тым лі ку і сту дэн ты ВНУ) ці ма ла дыя спе-
цыя ліс ты ва ўзрос це да 22 га доў (у асоб ных кам пе тэн цы ях — да 
25 га доў).

На сён няш ні дзень аса цы я цыя WorldSkіlls Іnternatіonal аб'-
яд ноў вае 78 кра ін-удзель ніц, дзе пра жы вае больш за 70 пра-

цэн таў на сель ніц тва зям но га ша ра. Спа бор ніц твы пра вод зяц-

ца кож ныя два га ды ў між на род ным фар ма це на пра ця гу ўжо 

больш як 60 га доў. Для ўдзе лу ў чэм пі я на це, які пры ме ў кан цы 

жніў ня Ка зань, за рэ гіст ра ва лася больш за 1,5 ты ся чы ахвотных 

з 63 кра ін. За ра бо тай кан кур сан таў бу дуць са чыць дзве ты ся чы 

экс пер таў. Ад куль та кая вя лі кая ці ка васць у све це да 

ру ху WоrldSkіlls?

НЕ ТАН НА, А ЯКАС НА: 
НА ШКОЛЬ НЫМ БА ЗА РЫ 
З КСЕ НІ ЯЙ ГА ЛЕЦ КАЙ

Ай чын ныя вы твор цы, 

пад рых та ваў шы ся да 

но ва га на ву чаль на га 

го да, вы пус ці лі 

но выя ма дэ лі 

адзен ня і абут ку 

дзе ла во га сты лю, 

шы ро кі асар ты мент 

кан цы ляр скіх пры лад, 

за плеч ні каў і г. д. 

У МАРГ, да рэ чы, 

пад лі чы лі, у якую 

сумму абыдзецца 

поў ная «ап ты маль ная 

экі пі роў ка» для вуч няў 

ма лод шых кла саў. 

Але гэ та ў тэ о рыі, 

а што вы бі ра юць 

на прак ты цы са мі 

вуч ні і баць кі? 

Ка рэс пан дэнт 

«Звяз ды» па бы ва ла 

на ад ным са школь ных кір ма шоў ста лі цы 

з пе ра мож цай дзі ця ча га кон кур су «Сла вян ска га ба за ру 

ў Ві цеб ску — 2019» Ксе ні яй ГА ЛЕЦ КАЙ, 

якая сё ле та пой дзе ў 7 клас, і яе ма май Іры най.
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Ме на ві та та кім ён вы даў ся ў гас па дар цы «Рас свет» 
імя К. П. Ар лоў ска га Кі раў ска га ра ё на. 
У мяс цо вых са дах, якія зай ма юць тут больш 
за 220 гек та раў, ужо са бра на і рэа лі за ва на праз фір мо вы 

ган даль ка ля 100 тон яб лы каў. Але боль шасць пла доў яшчэ 
да спя вае на дрэ вах, та му збор шчы кам 
са ка ві та га ўра джаю, ся род якіх
Ані та ПІ ШЧЫК (на фо та), ра бо ты яшчэ хо піць.
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