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• Вы ні кі са цы яль на-эка-

на міч на га раз віц ця Брас-

лаў ска га ра ё на аб мяр коў-

ва лі ся 16 жніў ня на па ся-

джэн ні рай вы кан ка ма. У ім 

пры ня лі ўдзел кі раў нік Ад-

мі ніст ра цыі прэ зі дэн та На-

тал ля Ка ча на ва і на мес нік 

кі раў ні ка спраў Прэ зі дэн та 

Анд рэй Стра лец кі.

• Кол-цэнтр па афарм-

лен ні ДТЗ без вы клі ку 

ДАІ з 19 жніў ня бу дзе 

пра ца ваць круг ла су тач-

на па ну ма ры 140.

• Мас та ку-юве лі ру Мі-

ка лаю Кузь мі чу пры свое на 

зван не га на ро ва га гра ма-

дзя ні на Брэс та.

КОРАТКА

На 7 %
у ад но сі нах 
да ана ла гіч на га пе ры я ду 
мі ну ла га го да, па вод ле 
ста тыс ты кі Бел ста та, 
вы рас лі рэ аль ныя 
на яў ныя гра шо выя 
да хо ды бе ла ру саў у 
сту дзе ні — чэр ве ні 2019 
го да. Най боль шы рост 
на зі раў ся ў Мін ску — 
на 8,7 %. На дру гім 
мес цы Мін ская 
воб ласць — 7,9 %. 
У агуль ным аб' ёме 
гра шо вых да хо даў 
зар пла та зай мае 
64 %, да хо ды ад 
прад пры маль ніц кай 
і ін шай дзей нас ці, якая 
пры но сіць да ход, — 
7,7 %, транс фер ты 
на сель ніц тву — пен сіі, 
да па мо гі, сты пен дыі 
і гэ так да лей — 23,7 %, 
да хо ды ад улас нас ці 
і ін шыя — 4,6 %. 
Рэ аль ныя на яў ныя 
гра шо выя да хо ды 
на сель ніц тва — адзін 
з га лоў ных эка на міч ных 
па каз чы каў, па якіх 
вы зна ча ец ца даб ра быт 
гра ма дзян. Гэ та 
гра шо выя да хо ды 
за вы лі кам па дат каў, 
збо раў і ўзно саў, 
ска рэк та ва ныя на ін дэкс 
спа жы вец кіх цэн 
на та ва ры і па слу гі.

ЛІЧ БА ДНЯ

ЯГО НАЗЫВАЮЦЬ 
САМЫМ ВЯДОМЫМ 
БЕЛАРУСКІМ 
МАСТАКОМ

ЗША-КІТАЙ: 
ГЛАБАЛЬНАЕ 
СУПРАЦЬСТАЯННЕ
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СТАР. 4

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны

САК РЭ ТЫ СТВА РЭН НЯ 
ШКОЛЬ НА ГА ПАД РУЧ НІ КА

73 но выя ву чэб ныя да па мож-

ні кі з'я вяц ца ў бе ла рус кіх 

шко лах у 2019/2020 на ву чаль-

ным го дзе, з іх 22 па куль што 

зна хо дзяц ца на ста дыі вы да-

вец кіх ары гі на лаў (ма кет ных 

узо раў). А з 50 вы дан няў, якія 

па він ны з'я віц ца на школь ных 

пар тах да 1 ве рас ня, 48 ужо 

на дру ка ва ныя.

Мі ну ла год няя гіс то рыя з ад-

сут нас цю па пя ро ва га пад руч ні-

ка па геа гра фіі ў 8 кла се ўвесь

на ву чаль ны год паў та рыц ца не 

па він на.

— Ле тась аў тар ска му ка лек-

ты ву не ўда ло ся пад рых та ваць 

пад руч нік па геа гра фіі для вась-

мі клас ні каў на на леж ным уз роў ні, 

та му быў сфар мі ра ва ны но вы ка-

лек тыў, — рас тлу ма чы ла сі ту а цыю 

на мес нік ды рэк та ра па ме та-

дыч най ра бо це На цы я наль на-

га ін сты ту та аду ка цыі Люд мі ла 

РА МА НОЎ СКАЯ. — А ўвесь па-

трэб ны ма тэ ры ял для вы ву чэн ня 

пра гра мы па гэ тай дыс цып лі не мы 

раз мя шча лі для вуч няў і пе да го гаў 

на На цы я наль ным аду ка цый ным 

пар та ле. Ха чу за ўва жыць, што да 

пад руч ні каў у нас прад' яў ля юц-

ца вель мі жорст кія па тра ба ван ні. 

Но выя на ву чаль ныя да па мож ні кі 

па він ны быць ма ляў ні ча ілюст-

ра ва ныя, утрым лі ваць ін фар ма-

цыю ў роз ных фор мах (дыя гра-

мах, схе мах, таб лі цах), а так са ма 

эфек тыў на вы кон ваць на ві га-

цый ную функ цыю, гэ та зна чыць, 

утрым лі ваць зна кі і сім ва лы, якія 

ад рас уюць вуч ня і пе да го га да 

ін шых кам па не нтаў ву чэб на-ме-

та дыч на га комп лек су, у тым лі ку 

і да рэ сур саў, якія зна хо дзяц ца ў 

ін тэр нэ це. Сён ня но выя пад руч-

ні кі — гэ та су мес ны пра дукт, вы-

нік парт нёр ства На цы я наль на га 

ін сты ту та аду ка цыі, аў тар скіх ка-

лек ты ваў і бе ла рус кіх 

вы да вец тваў.

«Звяз да» ад пра ві ла ся на Лу ні неч чы ну, 

каб вы свет ліць, што і за якія 

гро шы зда юць мяс цо выя жы ха ры 

на рых тоў шчы кам, а ў вы ні ку 

су тык ну ла ся з ці ка вай пра явай 

вяс ко вай куль ту ры.

— Чу е це, ві ном пах не? — ка жуць мне, за-

пра ша ю чы ў змрок і пра ха ло ду склад скіх па-

мяш кан няў.

На га дзін ні ку — 7:45, пра цоў ны дзень 

яшчэ не па чаў ся. У па вет ры са праў ды лу-

нае хмель ны во дар, але, як толь кі во чы пры-

звы чай ва юц ца да цем ры, ба чу не скры ні са 

звон кі мі бу тэль ка мі, а вя ліз ныя кан тэй не ры 

з яб лы ка мі. Гэ та сё лет ні апад, які пры ма-

юць у на рых тоў ча-пра мыс ло вым кам бі на це 

«Па лес се» па 12 ка пе ек за кі ло. Ужо заўт ра 

зя лё нае да бро ад пра віц ца на ві на роб чыя за-

во ды Брэст чы ны.

Пер шых здат чы каў доў га ча каць не пры хо-

дзіц ца. Яб лы кі вя зуць на ве ла сі пе дах, аў та ма бі-

лях і на ват ня суць у па ке ці ках (пер шы за ро бак 

у мно гіх школь ні каў на ка ні ку лах вы гля дае ме-

на ві та так). Ці ка васць вы клі ка юць муж чы на з 

ма ту ляй пен сій на га ўзрос ту. Яны пры вез лі ў ба-

гаж ні ку лег ка вуш кі два мя хі яб лы каў, атры ма лі 

за іх 7 руб лёў. І тут жа ўзя лі кам бі кор му на 40. 

Аб мен, мяк ка ка жу чы, не са мы вы гад ны. Але 

як не ўзяць, ка лі прос та пе рад ша ля мі ста іць 

дзя ся так ва ры я цый кар моў для свой скай жы вё-

лы — па рсюч коў, ку рэй і тру соў. На 

лю бы густ, што на зы ва ец ца.

Якім па ві нен 
быць ву чэб ны 

да па мож нік 
у ХХІ ста год дзі?
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СТАР. 5

ТАК ТЫ КА, СТРА ТЭ ГІЯ І АД КАЗ НАСЦЬ
Прэ зі дэнт на ве даў 

прад пры ем ствы ляс ной 
і сель скай гас па дар кі 

ў Ста ра да рож скім ра ё не 
і аба зна чыў ак ту аль ныя 
за да чы ў гэ тых га лі нах
Бя гу чы ты дзень вы даў ся 

на сы ча ным на ра бо чыя 

ка ман дзі роў кі для кі раў ні ка кра і ны. 

У се ра ду Аляк сандр Лу ка шэн ка 

да ваў да ру чэн ні па ак ты ві за цыі 

раз віц ця паўд нё ва-ўсход ніх рэ гі ё наў 

Ма гі лёў шчы ны, а ўчо ра на ве даў 

Ста ра да рож скі ра ён Мін скай 

воб лас ці. Пад час ка ман дзі роў кі 

Прэ зі дэнт азна ё міў ся з 

прад пры ем ства мі «Шап чы цы-Аг ра» 

ў ад най мен ным аг ра га рад ку 

і Ста ра да рож скім 

до след ным ляс га сам. СТАР. 2

«АБЫ НЕ ПРА ПА ЛА!»


