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• Элект рыч ка з мес ца-

мі для ве ла сі пе даў па ча ла 

кур сі ра ваць у Бе ла ру сі.

• Га лоў ную ёл ку Бе ла-

ру сі па ча лі ман ці ра ваць 

20 ліс та па да на Каст рыч-

ніц кай пло шчы ў Мін ску. 

Ці ка він кай убо ру ста не ілю-

мі на цыя з вы ка ры стан нем 

пік сель ных тэх на ло гій.

• За ха ван не тэм пе ра-

тур на га рэ жы му на прад-

пры ем ствах пра ве раць 

тэх ніч ныя ін спек та ры 

Фе дэ ра цыі праф са юзаў 

Бе ла ру сі.

КОРАТКА

ЖУРАВІНАВЫ РАЙ 
У АЛЬМАНАХ 

СПРАВА 
АБ ВАСЯМНАЦЦАЦІ. 
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77 % 
пра цоў ных рэ сур саў 
Мін ска за ня та сён ня 
ў эка но мі цы го ра да. 
На рын ку пра цы скла ла ся 
до сыць спры яль ная 
сі ту а цыя, ка лі коль касць 
ва кан сій знач на 
пе ра вы шае пра па но ву 
ра бо чай сі лы. Банк 
да ных пра па нуе по пыт 
най маль ні каў пры клад на 
па 950 пра фе сі ях 
і спе цы яль нас цях. Ся рэд ні 
ўзро вень апла ты 
па пра па на ва ных у Мін ску 
ва кан сі ях пе ра вы шае 
Br600. Най боль шая 
част ка пра па ноў (57,4 %) 
з за ра бот най пла тай ад 
Br400 да Br800, 
26,2 % — менш за Br400, 
15,4 % — ад Br800 
да Br1500, 1 % — больш 
за Br1500. На ад на го 
бес пра цоў на га ў го ра дзе 
сён ня пры па дае ка ля 
16 ва кан сій, най больш 
за па тра ба ва ныя 
ра бо чыя пра фе сіі, 
най маль ні кі за ці каў ле ны 
ў ква лі фі ка ва ных 
ра бот ні ках. Пе ра важ ны 
по пыт на кад ры 
сфар мі ра ва лі ар га ні за цыі 
бу даў ніц тва, ганд лю, 
пра мыс ло вас ці, ахо вы 
зда роўя і са цы яль ных 
па слуг, аду ка цыі. Рэд ка 
су стра ка юц ца ва кан сіі 
для вах цё раў, вар таў ні коў, 
гар дэ роб шчы каў.

ЛІЧ БА ДНЯ
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Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» 

на І квартал і І паўгоддзе 2019 года.

СТАР. 5СТАР. 4

Пед са ветПед са вет

ВУ ЧО БА МО ЖА БЫЦЬ 
У РА ДАСЦЬ...

ка лі раз маў ляць з вуч нем на ад ной мо ве
Уя ві це са бе сі ту а цыю: ву чань зра біў у дык тоў цы 20 па мы лак... Але 

ён па пра ца ваў над са бой і пад час на ступ най спро бы да пус ціў ужо 

толь кі 10 па мы лак. У ба лах школь нік атры мае ад ну і тую ж ад зна ку. 

Але ці мож на лі чыць та кі па ды ход спра вяд лі вым? Зра зу ме ла, што 

вуч нем бы ла здзейс не на гі ганц кая пра ца, але яна ні як не ад бі ла ся 

на яго ад зна цы. Дык ад куль, ска жы це, узяц ца ма ты ва цыі? Ня даў ні 

ві зіт у Ака дэ мію пас ля дып лом най аду ка цыі вась мі дзе ся ці пе да го гаў 

з роз ных рэ гі ё наў Ра сіі амаль су паў з на ві ной пра тое, што вуч ням 

крас на яр скіх школ больш не ста вяць «двой кі» і «пя цёр кі» (у Ра сіі 

па-ра ней ша му дзей ні чае пя ці баль ная сіс тэ ма. — Аўт.). Іх за мя ні лі 

ка мен та ры я мі, якія на стаў ні кі пі шуць да кож най ра бо ты. Экс пе ры-

мент аха піў 15 школ. Дзе ці ка жуць, што пас ля ад мо вы ад звык лай 

сіс тэ мы ад знак яны больш ах вот на ву чац ца на сва іх па мыл ках. 

Пе да го гі, у сваю чар гу, ад зна ча юць, што но вы ме тад па каз вае моц-

ныя і сла быя ба кі школь ні каў і да па ма гае па зба віц ца ад па дзе лу на 

вы дат ні каў і ня ўдач ні каў. Ме на ві та но выя па ды хо ды да ацэнь ван ня 

па зна валь най дзей нас ці вуч няў і яе вы ні каў і ста лі тэ май су стрэ чы 

ў Мін ску. З бе ла рус ка га бо ку іні цы я та рам аб ме ну во пы там вы сту піў 

Цэнтр пра фе сій на га раз віц ця і іна ва цый най аду ка цыі Ака дэ міі пас-

ля дып лом най аду ка цыі, а з ра сій ска га — «Са друж насць 

школ асо бас на-ары ен та ва най аду ка цыі».

Будп ля цоў каБудп ля цоў ка

Зя лё нае свят ло 
для бу ду чай лаз ні

Го ра да бу даў ні чы паш парт бу дзе рас пра цоў вац ца 
з улі кам маг чы мых аб' ек таў бу даў ніц тва

Пра гэ та га во рыц ца 

ў но вай рэ дак цыі 

па ла жэн ня аб па-

рад ку пад рых тоў кі 

і вы да чы да зволь-

най да ку мен та цыі 

на бу даў ніц тва аб'-

ек таў, за цвер джа-

на га па ста но вай 

Са ве та Мі ніст раў 

ад 31 каст рыч ні ка 

2018 го да № 785. 

Да дзе ны да ку мент 

пра ка мен та ваў на-

чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня го ра да бу даў ніц тва, пра ект най, 

на ву ко ва-тэх ніч най і іна ва цый най па лі ты кі Мі ніс тэр ства ар хі-

тэк ту ры і бу даў ніц тва Ар цём ЮШ КЕ ВІЧ на прэс-кан-

фе рэн цыі ў Бел ТА.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Дзяў ча ты і хлоп цы на пе лі не каль кі му зыч ных ма ты ваў у за лах па ла ца і на кі ра ва лі ся на эк скур сію, пас ля якой су стрэ лі ся 

з кі раў ні ком дзяр жа вы Аляк санд рам Лу ка шэн кам. СТАР. 2

«ВЫ ЎЖО ПЕ РА МОЖ ЦЫ!»«ВЫ ЎЖО ПЕ РА МОЖ ЦЫ!»
Учо ра юныя ўдзель ні кі дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня» па бы лі ў Па ла цы Не за леж нас ці Учо ра юныя ўдзель ні кі дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня» па бы лі ў Па ла цы Не за леж нас ці 
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