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Рас па чаў ся пры ём за явак на 

ІІІ Рэс пуб лі кан скі кон курс ма ла-

дзёж ных пра ек таў «Ін фар ма цый-

ныя і ма біль ныя тэх на ло гіі для 

аду ка цый на га пра цэ су». Школь-

ні кі і сту дэн ты мо гуць да 26 каст-

рыч ні ка пра па ноў ваць свае ідэі. 

Кон курс ар га ні за ва ны Мі ніс тэр-

ствам аду ка цыі пры ўдзе ле кам-

па ніі МТС.

Прад ста віць свае пра ек ты пра па ну-

ец ца на ву чэн цам 8—11 кла саў, на ву-

чэн цам пра фе сій на-тэх ніч ных, ся рэд-

ніх спе цы яль ных уста ноў і сту дэн там 

ва ўзрос це да 23 га доў.

— ІT-тэх на ло гіі сён ня з'яў ля юц ца не-

ад' ем най част кай жыц ця кож на га бе ла-

рус ка га школь ні ка і сту дэн та. Яны вы ка-

рыс тоў ва юц ца не толь кі для за баў, але 

і для ўва саб лен ня крэ а тыў ных аду ка-

цый ных ідэй і пра ек таў, — пад крэс лі вае 

ды рэк тар га лоў на га ін фар ма цый на-

ана лі тыч на га цэнт ра Мі ніс тэр ства 

аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь Павел 

ЛІС. — Наш кон курс пра во дзіц ца ме-

на ві та для та го, каб да па маг чы ўва-

саб лен ню та кіх пра ек таў у жыц цё, па-

спры яць іх па пу ля ры за цыі і ка мер цыя-

 лі за цыі. Ле тась мы атры ма лі 102 за яў-

кі, што ўдвая больш, чым у 2016 го дзе, 

ка лі кон курс прай шоў упер шы ню. Та кім 

чы нам, ро ля на ву чэн цаў у пра цэ се ліч-

ба вай транс фар ма цыі сіс тэ мы аду ка цыі 

ста но віц ца ўсё больш за ўваж най. Спа-

дзя ём ся, што гэ та тэн дэн цыя атры мае 

пра цяг. Ад бор ідэй бу дзе пра хо дзіць у 

тры эта пы. Да 26 каст рыч ні ка не аб ход-

на да слаць пад рых та ва ны па ўмо вах 

кон кур су пра ект на элект рон ную скры-

ню yіp@unіbel.by. Экс перт ная гру па, у 

склад якой увой дуць прад стаў ні кі біз не-

су, ІT-сфе ры, аду ка цыі, ацэ ніць ра бо ты 

і вы зна чыць паў фі на ліс таў.

На ступ ным эта пам ста не ра бо та з 

мен та ра мі. У паў фі на ліс таў бу дзе маг-

чы масць пра кан суль та вац ца са спе-

цыя ліс та мі і атры маць рэ ка мен да цыі, 

як удас ка на ліць і пра соў ваць да лей 

свой пра ект.

Пе ра мож цаў кон кур су ма ла дзёж-

ных пра ек таў вы бе руць у трох на мі на-

цы ях: «Най леп шы іна ва цый ны пра ект 

на ву чэн цаў уста ноў агуль най ся рэд няй 

аду ка цыі», «Най леп шы іна ва цый ны 

пра ект на ву чэн цаў уста ноў пра фе сій-

на-тэх ніч най і ся рэд няй спе цы яль най 

аду ка цыі», «Най леп шы іна ва цый ны 

пра ект сту дэн таў уста ноў вы шэй шай 

аду ка цыі».

Вы ні кі кон кур су пад вя дуць 30 ліс-

та па да на ІІ Між на род най спе цы я лі за-

ва най на ву ко ва-тэх ніч най вы стаў цы-

фо ру ме «Ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі ў 

аду ка цыі ІTE-2018».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва

На шы гру за ві кі 
на ўпрост пой дуць 
у рэ гі ё ны Ра сіі

У Яра слаў лі ад кры лі пер шы мо наб рэн да вы 
ды лер скі цэнтр МАЗ

Бе ла рус кі аў та флаг ман ад крыў яго ра зам з рэ гі я-

наль ным мяс цо вым цэнт рам «Аў та ды зель», буй-

ным ра сій скім па стаў шчы ком зап час так, ру ха ві коў 

і аў та ма бі ляў.

У мо наб рэн да вым аў та цэнт ры бу дуць прад стаў ле ны 

па пу ляр ныя ма дэ лі гру за ві коў і спе цы яль най тэх ні кі МАЗ. 

Там жа яра слаў скія прад пры ем ствы змо гуць да мо віц ца 

аб на быц ці но вай аў та тэх ні кі з улі кам ін ды ві ду аль ных 

пе ра ваг. Па стаў ляць тэх ні ку бу дуць на пра мую з Мінск ага 

аў та за во да ў сціс лыя тэр мі ны. Акра мя та го, у ды лер скім 

цэнт ры бу дуць аб слу гоў ваць бе ла рус кія гру за ві кі: у хут кім 

ча се пла ну ец ца ад крыц цё стан цыі тэх ніч на га аб слу гоў-

ван ня МАЗ.

Мяр ку ец ца, што ад крыц цё гэ та га аў та цэнт ра да зво ліць 

па вя лі чыць па стаў кі бе ла рус кай тэх ні кі ў Яра слаў скую 

воб ласць. Не каль кі аў та ма бі ляў бы лі пе ра да дзе ныя па-

куп ні кам ужо на цы ры мо ніі ад крыц ця — клю чы ад гру за-

ві коў аса біс та ўру чыў ка мер цый ны ды рэк тар за во да 

Ге надзь СКІ ТАЎ.

«Ад крыц цё аў та цэнт ра звя за на з імк нен нем па вя лі чыць 

аб' ёмы про да жаў і па вы сіць якасць аб слу гоў ван ня аў та-

тэх ні кі ў гэ тым перс пек тыў ным ра сій скім рэ гі ё не. Акра мя 

та го, гэ та аў та ма тыч на па цяг не за са бой па ве лі чэн не 

аб' ёму за ку пак ру ха ві коў Яра слаў ска га ма тор на га за во-

да», — рас тлу ма чыў Ге надзь Скі таў.

«МАЗ — гэ та тра ды цыя ка а пе ра цыі з яра слаў скай зям-

лёй, якая на ліч вае не ад но дзе ся ці год дзе, — да даў дэ пу-

тат Дзярж ду мы Ілья ОСІ ПАЎ. — Спа дзя ю ся, што ка лі-не-

будзь не толь кі гру за ві кі бу дуць ста яць на пля цоў цы ка ля 

ды лер ска га цэнт ра, але і гра мад скі транс парт, з'я вяц ца 

аў то бу сы, і гэ та дасць раз віц цё яшчэ і ўнут ры га рад ской 

транс парт най сіс тэ мы».

Сяр гей КУР КАЧ.

Кон кур сыКон кур сы

У вя чэр ніх су кен ках і 

дзе ла вых кас цю мах, се-

раб рыс тых ло дач ках і чор-

ных ба тыль ё нах спа да ры ні 

агля да лі па лац. Да ве да лі ся, 

што ўся мэб ля і прад ме ты 

ін тэр' ера вы раб ле ны бе ла-

рус кі мі прад пры ем ства мі, 

што Прэ зі дэнт лю біць ха-

лод ную тэм пе ра ту ру (та му 

ў па ко ях бу дын ка звы чай на 

не больш за 17—18 гра ду-

саў цяп ла), а з па да рун каў 

ад дае пе ра ва гу кар ці нам. 

Па бы ва лі ў Зя лё най за ле, 

дзе ў лю тым 2015 го да за-

ся да ла «нар манд ская чац-

вёр ка», і сфа та гра фа ва лі ся 

на рас кош ных ка на пах, на 

якіх, маг чы ма, ся дзе лі Ан-

ге ла Мер кель і Ула дзі мір 

Пу цін.

— Я тут ўпер шы ню. Трэ-

ба ска заць, пры ем на ўра-

жа на, — дзе ліц ца На тал ля 

МІ РА НЧУК, ды рэк тар ін-

фар ма цый най са цы яль-

на-даб ра чын най уста но-

вы «Бэй біС то ры». — Ёсць 

ад на ча со ва ад чу ван не і гас-

цін нас ці, і сі лы, ула ды. Ка лі 

за хо дзіш у па лац, хо чац ца 

ад ра зу рас пра віць пле чы, 

на дзець пры го жую су кен ку 

і тан ца ваць вальс.

Пра па да рун кі, якія б ёй 

яшчэ бы ло пры ем на атры-

маць да Дня ма ці, ка жа ко-

рат ка: га лоў нае — каб іх 

рых та ва лі з кло па там. «Гэ-

ты дзень аба вяз ко ва му сіць 

быць з квет ка мі. А на огул 

вель мі клас на бы ло б у та-

кую да ту да ве дац ца, што ты 

ста неш ма май».

Ся род тых, хто быў за про-

ша ны на эк скур сію, і стар-

шы ня Са ю за жан чын Мі ніс-

тэр ства па над звы чай ных 

сі ту а цы ях Але на ПАР ЧУК. 

Ад зна чае, што спа да ры ні, 

якія пра цу юць у МНС, мо гуць 

аб са лют на ўсё і заў сё ды га то-

вы прый сці на да па мо гу. Па-

за ме жа мі ра бо ча га ка бі не та 

Але на Пар чук — шчас лі вая 

ма ма дзвюх да чок і ба бу ля. 

«Для жан чы ны быць ма-

май — гэ та вя лі кае шчас це. 

Я шчы ра жа даю кож най зве-

даць гэ та па чуц цё. Свя та бу-

дзем ад зна чаць у ко ле сям'і. 

Па він шу ем з му жам сва іх 

мам — у знак удзяч нас ці за 

тое, што нас вы ха ва лі».

На мес нік га лоў на га 

ўра ча РНПЦ «Ма ці і дзі-

ця» Свят ла на НА ГІ БО ВІЧ 

пры зна ец ца: 14 каст рыч ні-

ка, магчыма, пра вя дзе на 

ра бо це. «Ба чы це, ха джу з 

тэ ле фо нам, пра цую ан лайн 

на ват у Па ла цы Не за леж-

нас ці. Усё на ка рысць ма ця-

рын ства!» — усмі ха ец ца.

Па лац, ку ды яна сён ня, як 

і мно гія, тра пі ла пер шы раз, 

Свят ла на На гі бо віч па раў-

ноў вае з хра мам па лі тыч-

ных ра шэн няў. «Так атры-

ма ла ся, што тут пры ма лі ся 

сур'ёз ныя ра шэн ні на ўзроў-

ні не толь кі на шай кра і ны, 

але і све ту. Вель мі зна ка ва, 

што Бе ла рус кі са юз жан чын 

за про ша ны сю ды на пя рэ-

дад ні Дня ма ці. Важ на, ка-

лі дзяр жа ва пад трым лі вае 

жа но чыя гра мад скія ар га ні-

за цыі. Ад чу ва ец ца ўва га да 

служ бы ма ця рын ства, та му 

мне пры ем на пра ца ваць у 

гэ тай сфе ры».

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

З на го дыЗ на го ды

ЭК СКУР СІЯ Ў ПА ДА РУ НАК

ІНА ВА ЦЫІ Ў АДУ КА ЦЫІ
Ад мо ла дзі ча ка юць крэ а тыў ных ідэй

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

Учо ра ў Па ла цы Не за леж нас ці бы ло над звы чай пры-

го жа. На пя рэ дад ні свя та ту ды за пра сі лі прад стаў ніц 

Бе ла рус ка га са ю за жан чын — ды рэк та раў тэ ры-

та рыяль ных цэнт раў сацыяльнага абслугоўвання, 

кі раў ні коў гра мад скіх ар га ні за цый, вы клад чы каў, 

ура чоў, ве тэ ра наў пра цы.

БЕ ЛА РУСЬ АТРЫ МА ЛА 
ШОС ТЫ ТРАНШ КРЭ ДЫ ТУ 
З ЕЎ РА ЗІЙ СКА ГА ФОН ДУ

Еў ра зій скі банк раз віц ця, які кі руе 

срод ка мі Еў ра зій ска га фон ду ста бі-

лі за цыі і раз віц ця (ЕФСР), пе ра лі чыў 

на шай кра і не шос ты транш фі нан са ва-

га крэ ды ту са срод каў фон ду ў аб' ёме 

200 млн до ла раў.

З улі кам па пя рэд ніх тран шаў кра і не ўжо 

вы дзе ле на 1,8 млрд до ла раў з агуль най 

су мы крэ ды ту ў па ме ры 2 млрд до ла раў, 

пра ду гле джа най на пад трым ку Пра гра мы 

рэ фор маў.

Умо ва мі пе ра лі чэн ня шос та га тран шу 

пра ду гледж ва ла ся вы ка нан не 25 па каз чы-

каў, з якіх на кант роль ную да ту ацэн кі тран-

шу не бы лі вы ка на ны пяць па каз чы каў. Ра-

шэн нем Са ве та фон ду да дзе на вы зва лен не 

па ўсіх ня вы ка на ных па каз чы ках з улі кам 

та го, што Бе ла русь вы ка на ла да дат ко выя 

ўмо вы вы дзя лен ня шос та га тран шу, уз год-

не ныя бе ла рус кім бо кам і кі раў ні ком па рэ-

ка мен да цыі экс перт на га са ве та ЕФСР.

Еў ра зій скі банк раз віц ця (ЕАБР) з'яў ля ец-

ца між на род най фі нан са вай ар га ні за цы яй, 

за сна ва най Ра сі яй і Ка зах ста нам у сту дзе ні 

2006 го да з мэ тай са дзей ні чан ня раз віц цю 

ры нач най эка но мі кі дзяр жаў-удзель ніц, іх 

устой лі ва му эка на міч на му рос ту і па шы-

рэн ню ўза ем ных ганд лё ва-эка на міч ных 

су вя зяў. Ста тут ны ка пі тал ЕАБР скла дае 

7 млрд до ла раў.

Сяр гей КУР КАЧ.

«РА ЗУМ НЫЯ 
СКРЫ ЖА ВАН НІ» 

РАЗ ГРУ ЗЯЦЬ МА ГІСТ РА ЛІ
Іна ва цый ны пра ект, які да зво ліць па-

леп шыць пра пуск ную здоль насць ма-

гіст ра ляў, рэа лі зу юць у Мін ску. Ула ды 

ста лі цы па іні цы я ты ве ДАІ аб ста ля ва-

лі скры жа ван ні ра зум ны мі ка ме ра мі і 

дат чы ка мі, каб збі раць ста тыс ты ку аб 

ру ху транс парт ных па то каў і кі ра ваць 

свят ла фо ра мі. Апе ра тар МТС вы сту-

піў тэ ле ка му ні ка цый ным парт нё рам 

пра ек та. У бу ду чы ні ін тэ ле кту аль ная 

сіс тэ ма змо жа аў та ма тыч на ства раць 

ста біль ную «зя лё ную хва лю» і па вы-

сіць хут касць пе ра мя шчэн ня аў та-

транс пар ту ў го ра дзе.

Пад час тэс та ва га пе ры я ду «ра зум ная сіс-

тэ ма» да ка за ла сваю эфек тыў насць. За-

раз у Мін ску пра цу юць ра зум ныя дат чы кі 

на скры жа ван нях пра спек та Ма шэ ра ва з 

ву лі ца мі Каз ло ва, Чыр во най, Куй бы ша ва, 

Баг да но ві ча, Кра пот кі на, па ву лі цы Бе рас-

цян скай, а так са ма на скры жа ван ні Ша ран-

го ві ча з ву лі ца мі Га рэц ка га, Ла бан ка, Су ха-

раў скай і Фё да ра ва.

На кож ным скры жа ван ні на Г-па доб ных 

слу пах уста ноў ле ны ра зум ныя ка ме ры — ку-

паль ная і на кі ра ва ная, — якія ад соч ва юць 

сі ту а цыю ад на ча со ва на дзе ся ці да рож ных па-

ло сах. Так са ма спе цы яль ныя дат чы кі ўман ці-

ра ва ны ў да рож нае па крыц цё. Сіс тэ ма да зва-

ляе ў ан лайн-рэ жы ме ад соч ваць коль касць 

аў та ма бі ляў, якія пра еха лі на да дзе ным ад-

рэз ку да ро гі на пра ця гу пэў на га пе ры я ду ча су. 

Са бра ныя з пры бо раў звест кі МТС пе рад ае 

па 4G у спе цы яль ны цэнтр Мін гар вы кан ка ма. 

Там атры ма ную ві дэа ін фар ма цыю ана лі зу-

юць, каб за тым пе ра раз мяр коў ваць на груз ку 

на пэў ным участ ку да ро гі. У перс пек ты ве ў 

рэ жы ме рэ аль на га ча су мож на бу дзе кі ра ваць 

і свят ла фо ра мі на скры жа ван нях.

Іні цы я ты ва — увес ці «ра зум нае кі ра ван-

не» транс парт ны мі па то ка мі — на ле жыць 

ДАІ ГУ УС, а рэа лі за цы яй за ня лі ся Мін гар-

вы кан кам, апе ра тар МТС і ААТ «Агат». У бу-

ду чы ні пла ну ец ца аб ста ля ваць ка ме ра мі 

больш за сот ню скры жа ван няў у ста лі цы.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ПЕН СІ Я НЕР УПАЎ НА КА СУ
З пры чы ны на ез ду на яго ра вес ні ка

У Сма ля ві чах пен сі я нер упаў на руч-

ную ка су і атры маў траў мы пас ля та го, 

як яго за ча піў лег ка вік.

Зда рэн не бы ло за фік са ва на ўве ча ры на 

ста ян цы ка ля кра мы на ву лі цы Ус ход няй. Па 

ін фар ма цыі УДАІ УУС Мінск ага абл вы кан ка-

ма, 78-га до вы мяс цо вы жы хар пры ру ху на 

сва ёй лег ка вой ма шы не «Пе жо 408» зад нім 

хо дам не пе ра ка наў ся ў бяс пе цы ма неў ра і 

на ехаў на 79-га до ва га муж чы ну. Апош ні зна-

хо дзіў ся зза ду аў та ма бі ля. У вы ні ку па цяр пе-

лы ўпаў на ве ла сі пед, які тры маў у ру ках і на 

якім бы ла руч ная ка са. Пен сі я нер атры маў 

ко ла та-рэ за ную ра ну і быў шпі та лі за ва ны.

З НА ЖОМ — ПА ВЕ ЛА СІ ПЕД
Пен сі я нер ка на пад піт ку з на жом у ру ках 

са гна ла з вяс ко вай кра мы ве ла сі пед.

Гэ ты не ар ды нар ны вы па дак ад быў ся 

ў Мас тоў скім ра ё не. Жы хар ка су сед ня га 

Ваў ка выс ка га ра ё на ў ста не моц на га ал-

ка голь на га ап'я нен ня зай шла ў ганд лё вую 

за лу кра мы і па спра ба ва ла вы ка ціць з яе 

двух ко ла вы транс парт. Пра да вец зра бі ла 

за ўва гу, на што пен сі я нер ка вы ха пі ла нож. 

Да лей жан чы на вый шла з ве ла сі пе дам з 

бу дын ка, але кі ну ла «зда бы так» не па да лё-

ку. Ра бот ні ца кра мы тым ча сам вы клі ка ла 

мі лі цыю.

Па ін фар ма цыі УУС Гро дзен ска га абл-

вы кан ка ма, жан чы на 1959 го да на ра джэн-

ня ра ней да кры мі наль най ад каз нас ці не 

пры цяг ва ла ся, у яе вы шэй шая аду ка цыя. 

Рас тлу ма чыць неш та па да зра ва ная не здо-

ле ла. Пры зна ча на су до ва-псі хі ят рыч ная экс-

пер ты за.

НА ЛЕ СА РУ БА 
ЎПА ЛА ДРЭ ВА

Ві лей скі ра ён ны ад дзел След ча га ка-

мі тэ та пра во дзіць да след чую пра вер-

ку па фак це смя рот на га траў мі ра ван ня 

ра бо ча га пры вал цы ле су.

Гэ ты тра гіч ны вы па дак ад быў ся ўдзень 

на тэ ры то рыі Іж ска га ляс ніц тва Ві лей ска-

га до след на га ляс га са. Па ін фар ма цыі 

афі цый на га прад стаў ні ка УСК па Мінскай 

воб лас ці Тац ця ны Бе ла ног, пры вы сеч-

цы бры га дай ле са се кі ўпа ла су хое дрэ ва, 

якое траў мі ра ва ла 49-га до ва га ра бо ча-

га. Жы хар Ві лей ска га ра ё на па мёр на 

мес цы. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


