
3СЁННЯ22 мая 2018 г.

У най блі жэй шыя двое су так за ха ва-

ец ца ня ўстой лі вае на двор'е з ка рот ка-

ча со вы мі даж джа мі. У дру гой па ло ве 

тыд ня даж джоў ста не менш, па ве дам-

ля юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 

ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма-

ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя 

Мінп ры ро ды.

У се ра ду ўмо вы на двор'я на на шай тэ-

ры то рыі бу дуць вы зна чаць фран таль ныя 

раз дзе лы і ня ўстой лі выя па вет ра ныя ма-

сы, якія па сту па юць з паўд нё ва г а за ха ду 

Еў ро пы. На боль шай част цы кра і ны прой-

дуць ка рот ка ча со выя даж джы, у асоб ных 

ра ё нах з на валь ні ца мі. Уна чы і ра ні цай мес-

ца мі ча ка ец ца сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 7 да плюс 

13 гра ду саў. Удзень бу дзе ў асноў ным 18—

24 цяп ла, па паў днё вым ус хо дзе па вет ра 

пра грэ ец ца да плюс 25 — плюс 27 гра ду саў. 

У чац вер фран таль ныя раз дзе лы па кі нуць 

тэ ры то рыю кра і ны. Уна чы мес ца мі ча ка юц-

ца ка рот ка ча со выя даж джы, а ўдзень бу дзе 

пе ра важ на без апад каў, толь кі па ўсхо дзе 

кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, 

у асоб ных ра ё нах пра гры мяць на валь ні цы. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 8—14 

цяп ла, па паў днё вым ус хо дзе кра і ны — плюс 

15 — плюс 16 гра ду саў. Удзень бу дзе ад 

плюс 18 гра ду саў на паў ноч ным за ха дзе да 

25 цяп ла на паў днё вым ус хо дзе кра і ны.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных 

сі ноп ты каў, у пят ні цу ў асоб ных ра ё нах, у 

асноў ным па поўд ні кра і ны, ча ка юц ца ка рот-

ка ча со выя даж джы, маг чы мы на валь ні цы. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 6—13 

цяп ла. Удзень бу дзе ад плюс 16 да плюс 

21 гра ду са, па паў днё вым за ха дзе кра і ны 

па вет ра пра грэ ец ца да 24 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ак тыў ныя 
ма ту лі пла ну юць 

бу ду чы ню
Ка ля 400 ак тыў ных баць коў пры ня-

лі ўдзел у рэс пуб лі кан скім кан грэ се 

«Ма ма Pro», які прай шоў у Го ме лі.

Спе цы я ліс ты ў роз ных сфе рах, якія 

да ты чац ца зда роўя ма ці і дзі ця ці, у 

фар ма це ад кры та га дыя ло гу ад каз ва лі 

прак тыч на на лю быя пы тан ні: што па-

він на быць у ап тэч цы ў ма ла дых баць-

коў, ці мож на ця жар ным ад праў ляц ца 

на ад па чы нак, ка лі ра біць пры шчэп кі, 

як пла на ваць ця жар насць... Акра мя лек-

цый прай шло мност ва прак тыч ных ме-

ра пры ем стваў і май стар-кла саў, гуль ні 

і вік та ры ны, пра ца ва лі дэ гус та цый ная і 

кан суль та цый ная зо ны.

Га лоў ны аку шэр-гі не ко лаг Мі ніс тэр-

ства ахо вы зда роўя Свят ла на НА ГІ БО-

ВІЧ, якая ўдзельнічала ў ме ра пры ем стве, 

ад зна чы ла, што ся рэд ні ўзрост жан чы ны 

пры на ра джэн ні пер шын ца ў Бе ла ру сі па-

вя лі чыў ся:

— На пра ця гу дзе ся ці апош ніх га доў 

ся рэд ні ўзрост жан чы ны пры на ра джэн ні 

пер шын ца з 20—21 го да па вя лі чыў ся да 

26,5. Гэ та агуль на еў ра пей ская, агуль-

на су свет ная тэн дэн цыя. Гэ та му спры я-

юць мно гія фак та ры, га лоў ным чы нам 

са цы яль на га ха рак та ру. Жан чы на хо ча 

атры маць аду ка цыю, рэа лі за ваць ся бе 

ў кар' е ры і за тым па ды хо дзіць да ўсвя-

дом ле най ця жар нас ці.

Свят ла на На гі бо віч за ся ро дзі ла ўва-

гу на тым, што ся род сё лет ніх за дач — 

рэа лі за цыя пра ек та па раз віц ці служ бы 

пла на ван ня сям'і, якая пра ду гледж вае 

роз на ўзроў не вую сіс тэ му ака зан ня ме-

ды цын скай да па мо гі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Дзе ля па мя ціДзе ля па мя ці  

Амаль 
ра вес ні ца 
«Звяз ды»

На 97-м го дзе жыц ця 
не ста ла даў ня га сяб ра на шай га зе ты — 

Воль гі Паў лаў ны ЛЯГ ЧЫ ЛА ВАЙ
На пра ця гу доў га га ча су яна не толь кі 

са ма ад да на вы піс ва ла «Звяз ду», а і са ма 

бы ла част кай най ста рэй ша га пе ры я дыч на га 

вы дан ня кра і ны.

У га лоў ную 

пар тый ную га-

зе ту ў да лё кім 

1938-м жан чы-

ну пры вёў брат. 

Аляк сандр Ру-

са но віч, яко га 

по тым на за вуць 

бе ла рус кім Ма-

рэсь е вым і чыё 

імя пры сво яць 

ад ной з мін скіх 

ву ліц, пра ца ваў 

у «Звяз дзе» і 

тэх ніч ным сак ра та ром, і лі та ра тур ным су-

пра цоў ні кам ад дзе ла куль ту ры.

У «Звяз дзе» Воль га Ляг чы ла ва за тры ма-

ла ся не на доў га. Ім пэт шчы рай кам са мол кі 

спат рэ біў ся ў апа ра це ЦК КПБ, дзе яна бы ла 

сак ра та ром ва ен на га ад дзе ла. Не па яе ха-

рак та ры бы ло ся дзець склаў шы ру кі і ў най-

больш цяж кі для кра і ны час. Ка лі па ча ла ся 

Вя лі кая Ай чын ная вай на, ра зам з ка ле га мі 

Воль га Паў лаў на вы во зі ла пар тый ныя да ку-

мен ты ў Куй бы шаў. Там і за ста ла ся: пра ца-

ва ла на авія за вод зе на чаль ні кам ад дзе ла 

ўлі ку лёт на-вы пра ба валь най стан цыі. «Сва-

ёй» яна ста ла і та ды, ка лі па чаў фар мі ра вац-

ца пар ты зан скі рух: і да ку мен та цы яй зай-

ма ла ся, і ахоў ва ла скла ды з пар ты зан скім 

аб мун дзі ра ван нем і пра дук та мі хар ча ван ня, 

і дзя жу ры ла на пэў ных аб' ек тах, да па ма га ла 

па ра не ным... І ўсё гэ та — у 20 га доў!

Воль га Ляг чы ла ва бы ла не толь кі ўзор-

ным ра бот ні кам і на дзей ным та ва ры шам, 

а і вы дат най жон кай, кла пат лі вай ма ці. 

З ве тэ ра нам Вя лі кай Ай чын най вай ны Кузь-

мой Ва сі ле ві чам яны пра жы лі сем дзя сят каў 

га доў, вы ха ва лі тра іх сы ноў — Аляк санд ра, 

Ула дзі мі ра і Сяр гея. У ін тэр в'ю на шай га зе це 

Воль га Паў лаў на не раз ка за ла, што сум-

лен на вы кон ва ла пя ці год ку — на ра джа ла 

па сы не раз на пяць га доў.

На жаль, ад на го з іх ма ці па ха ва ла: зна-

ка мі ты па эт-пе сен нік Аляк сандр Ляг чы лаў 

пай шоў з жыц ця рап тоў на... Воль га Паў лаў-

на да кан ца сва іх дзён не маг ла пе ра жыць 

гэ тую стра ту. Яна зра бі ла ўсё, каб за ха ваць 

ду хоў ную спад чы ну ста рэй ша га сы на. Ва-

чы ма, якія ўжо дрэн на ба чы лі, жан чы на пе-

ра піс ва ла рад кі даў но вя до мых нам пе сень. 

Каб не ўпус ціць ні вод на га сы на ва га тво ра, 

пра слу ха ла не адзін аў дыя- і ві дэа дыск з 

яго кан цэр та мі. У вы ні ку ўба чы лі свет два 

збор ні кі паэ зіі Аляк санд ра Ляг чы ла ва, якія 

яна вы да ла за ўлас ныя срод кі.

Гэ тыя пры го жыя кні жач кі, ство ра ныя кла-

пат лі вай ма ця рын скай ру кой, яна ў свой час 

пад пі са ла і нам, звяз доў цам, якіх яна вель мі 

лю бі ла. На столь кі, што бы ла ўжо да во лі сла-

бень кая, але не ад мо ві ла ся пры няць удзел у 

свя точ ных ме ра пры ем ствах з на го ды ста га-

до ва га юбі лею «Звяз ды», які мы свят ка ва лі 

ле тась у жніў ні. Ра зам з сы нам Ула дзі мі рам 

яны прай шлі ся па рэ дак цый ных ка лі до рах, 

су стрэ лі ся з ве тэ ра на мі га зе ты, аб мер ка-

ва лі на дзён нае з ты мі, хто год на пра цяг вае 

«звяз доў скія» тра ды цыі сён ня.

Яна заўж ды ўме ла пад тры маць гу тар-

ку, знай сці трап нае сло ва, уце шыць, ка лі 

спат рэ біц ца. На ват у свае 90 з хвос ці кам 

Воль га Паў лаў на вы гля да ла вель мі па-жа-

ноц ку: пры го жая за віў ка, свет лая па ма да 

на вус нах... Яе трап ных за ўваг, пра фе сій-

ных па рад, прос та яе цёп лай усмеш кі і ці-

ха га стом ле на га го ла су нам бу дзе вель мі 

не ха паць.

На шчад кі Ляг чы ла вых, смут ку ем ра зам 

з ва мі!



Для пад рых тоў кі су час ных 

спе цы я ліс таў, якія бу дуць за-

па тра ба ва ныя най маль ні ка мі, 

не аб ход на ін шая ме та да ло гія 

на ву чан ня, ка лі сту дэн та ву чаць 

не браць «чу жое», а ства раць 

улас ны аду ка цый ны пра дукт па 

кож най кан крэт най тэ ме.

За раз пар тал аку му люе вы-

ні кі пра ве дзе ных у лю тым — маі 

се мі на раў воч на-дыс тан цый на-

га кур са «Ме то ды ка на ву чан ня 

праз ад крыц цё: як на ву чаць усіх 

па-роз на му, але ад ноль ка ва». 

Яго ўдзель ні ка мі ста ла больш 

як 250 пе да го гаў і вы клад чы каў 

БДУ, Гро дзен ска га дзяр жаў на-

га ўні вер сі тэ та імя Ян кі Ку па-

лы, Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту та 

вы шэй шай шко лы, Лі цэя БДУ і 

ча ты рох рэс пуб лі кан скіх ка ле-

джаў. Фо та, ві дэа ма тэ ры я лы, 

асноў ныя рэ флек сіі і на леп шыя 

іна ва цый ныя ме та дыч ныя рас-

пра цоў кі раз ме шча ны ў раз дзе-

лах зга да на га рэ сур су.

Пе да го гі лю бой уста но вы 

аду ка цыі змо гуць па дзя ліц ца 

на пар та ле сва і мі пуб лі ка цы я-

мі, ідэ я мі, іна ва цый ны мі ме та-

дыч ны мі рас пра цоў ка мі. Тут 

бу дуць раз мя шчац ца і пра во-

дзіц ца ў ан лайн-рэ жы ме тэ ма-

тыч ныя вэ бі на ры, круг лыя ста-

лы, се мі на ры і кан фе рэн цыі. На 

ан лайн-пля цоў цы рас пач нуць 

дыс ку сіі па пы тан нях «На вош-

та ву чыць?», «Ча му на ву чаць?» 

і «Як ву чыць?», аб мяр ку юць 

змест аду ка цый ных стан дар-

таў, ву чэб ных пра грам, тэх на-

ло гій на ву чан ня. Асаб лі вую ўва-

гу пла ну ец ца на да ваць ана лі зу 

пе да га гіч най прак ты кі.

Мяр ку ец ца, што вы ні кам 

дзей нас ці пар та ла ста не ка лек-

тыў ная рас пра цоў ка рэ ка мен-

да цый і пра па ноў па ка рэк цыі 

аду ка цый ных стан дар таў і ву-

чэб ных пра грам з улі кам па тра-

ба ван няў, што прад' яў ля юц ца 

най маль ні ка мі да пад рых тоў кі 

спе цы я ліс таў.

Пар тал ство ра ны па іні цы я ты-

ве і на ба зе Бел дзярж уні вер сі тэ-

та. Парт нё ра мі вы сту па юць Ака-

дэ мія кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Гро дзен скі 

дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя Ян кі 

Ку па лы і Да ля ньскі по лі тэх ніч-

ны ўні вер сі тэт (КНР). На ву ко вым 

рэ дак та рам з'яў ля ец ца рэк тар 

БДУ, док тар пе да га гіч ных на вук 

Анд рэй Кароль. Тэх ніч ную рас-

пра цоў ку і пад трым ку пар та ла 

ажыц цяў ляе Цэнтр ін фар ма цый-

ных тэх на ло гій БДУ.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



У на шай кра і не вы бі ра лі пе ра мож цаў 

ся род ін тэр нэт-рэ сур саў мяс цо вых 

экс пар цё раў. Пер шае мес ца на ін-

тэр нэт-прэ міі «ТІ БО-2018» за няў сайт 

кам па ніі «Зум лі ён-МАЗ», ство ра най 

Мін скім аў та за во дам і кі тай скім вы-

твор цам Zoomlіon.

Дру гое мес ца да ста ла ся ак цы я нер на му 

та ва рыст ву «Скі дзель скі цук ро вы кам бі-

нат», а на трэ цім рад ку ака за ла ся прад пры-

ем ства «Грод на Азот». Усе тры ай чын ныя 

струк ту ры ак тыў на экс пар ту юць пра дук-

цыю — перш за ўсё на ра сій скі ры нак.

Сайт кам па ніі-пе ра мож цы апуб лі ка ва ны 

(http://zoomlіon-maz.by/) ка ля паў го да та му. 

Асаб лі вую ці ка васць на ім уяў ляе апі сан не 

та го, як вы раб ля юц ца аў та кра ны. Для на-

гляд нас ці кож ную ма дэль акра мя тэкс ту і 

фа та гра фій су пра ва джа юць ін фаг ра фі ка і 

прэ зен та цый ны ві дэа ро лік. Пра ду гле джа-

на і ан лайн-кар та, на якую на нес лі сэр віс-

ныя цэнт ры ў Бе ла ру сі, Ра сіі і Ка зах ста не. 

Рас пра цоў кай сай та зай ма ла ся вэб-сту дыя 

«Ме дыя Лайн». «Мы ста ра ем ся пра соў ваць 

бе ла рус кую пра дук цыю на знеш нія рын кі. 

І ў гэ тым нам моц на да па ма гае ўлас ны 

ін тэр нэт-рэ сурс, які атры маў ся прос тым, 

зруч ным і ка рыс ным», — рас ка заў ды рэк-

тар ТАА «Зум лі ён-МАЗ» Юрый Пі ва ва раў.

Су мес нае бе ла рус ка-кі тай скае прад пры-

ем ства зай ма ец ца вы твор час цю спец тэх ні кі 

на пло шчах за во да «Ма гі лёў транс маш». 

Кам па нія збі рае аў та кра ны, а ў перс пек-

ты ве асво іць вы пуск аў та бе то на пом паў, 

аў та ма біль ных бе то наз меш валь ні каў і ка-

му наль ных ма шын. Боль шая част ка пра-

дук цыі па стаў ля ец ца ў ін шыя кра і ны.

Прэ мія «TІБO-2018» на зва ла най леп шыя 

сай ты го да ў 10 на мі на цы ях. Для ўдзе лу ў кон-

кур се бы ло па да дзе на 330 за явак. Пе ра мож-

цаў вы зна ча лі ў два эта пы: спа чат ку экс перт-

ная гру па ада бра ла ад трох да сямі на мі нан таў 

у кож най ка тэ го рыі, пас ля ча го спе цы я ліс ты 

прад ста ві лі на па ся джэн не жу ры вы ні кі па-

пя рэд няй экс пер ты зы з аб грун та ван нем ра-

шэн ня. Ся род асноў ных кры тэ ры яў — змест, 

струк ту ра, ві зу аль нае афарм лен не, зруч насць 

і тэх на ла гіч насць ін тэр нэт-рэ сур су.

Сяр гей КУР КАЧ



Тэх на ло гііТэх на ло гіі  

Экс пар цё раў ацэнь ва юць па сай тах
«Зум лі ён-МАЗ» на зва лі най леп шым у ін тэр нэ це на прэ міі «ТІ БО-2018»

Крэ а тыў ны па ды ходКрэ а тыў ны па ды ход  

НА ВОШ ТА ВУ ЧЫЦЬ, ЧА МУ І ЯК?
Між ву заў скі пар тал «Крэ а тыў ная аду ка цыя: ме та да ло гія, 

змест, прак ты ка» ство ра ны ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні-

вер сі тэ це (http://dіdact.bsu.by/). Раз мо ва ідзе пра ад кры тую 

ін тэр ак тыў ную ін тэр нэт-пля цоў ку з маг чы мас цю дыс тан-

цый на га ўдзе лу ў яе ра бо це ўсіх ах вот ных. Мяр ку ец ца, 

што пар тал ста не пунк там рос ту для сіс тэ мы крэ а тыў най 

аду ка цыі і па спры яе фар мі ра ван ню змес ту, мэт, фор маў, 

ме та даў і кры тэ ры яў ацэнь ван ня ву чэб ных за ня ткаў.

На двор'еНа двор'е  

ДАЖ ДЖЫ, НА ВАЛЬ НІ ЦЫ І НЕ ВЯ ЛІ КІ ТУ МАН
А ноч чу яшчэ бу дзе ха лад на ва та, абя ца юць сі ноп ты кі

Па пя рэд не ўста ноў ле на, што двое жы ха роў Кар мы — 23 і 30 га-

доў — ры ба чы лі на бе ра зе Со жа. Ка лі па ча ла ся на валь ні ца, яны сха-

ва лі ся пад дрэ вам на аб ры ве ка ля ра кі. У ней кі мо мант у іх уда ры ла 

ма лан ка, муж чы ны ска ці лі ся ў ва ду. Пра тое, што ры ба кі не вы хо дзяць 

на су вязь, па ве да мі лі сва я кі, па ча лі ся по шу кі. Ка ля 23.00 ва да ла зы 

Кар мян скай стан цыі ра та ван ня на во дах пад ня лі з ва ды це ла ад на го 

з ры ба коў. На ра ні цу на ступ на га дня знай шлі і це ла дру го га. 

Жы ха ра Ба ра на віц ка га ра ё на так са ма за бі ла ма лан кай. У РА УС 

па ве дам лен не аб смер ці муж чы ны па сту пі ла ў 15.35 ад ме ды каў. 

Жы хар вёс кі Ягад нае пра ца ваў у ага ро дзе, ка лі ў яго тра пі ла ма-

лан ка. Жон ка вы клі ка ла хут кую. Ме ды кі, якія пры бы лі, кан ста та-

ва лі смерць 64-га до ва га муж чы ны і па ве да мі лі ў мі лі цыю.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



Ма лан ка 
за бі ла 

ры ба коў
і вяс коў ца 
на ага ро дзе
Двух ры ба коў уда-

ры ла ма лан кай у 

Кар мян скім ра ё не. 

Тра ге дыя ад бы ла-

ся ўве ча ры.


