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МО РА БОЛЬШ 
НЕ ХВА ЛЮ ЕЦ ЦА
Як за бяс печ ва юць па ра дак у зо нах ад па чын ку
Ня гле дзя чы на тое, што сё ле та на двор'е зу сім не ра дуе нас па-

ста ян ствам, мно гія мін ча не пры пер шай жа маг чы мас ці імк нуц-

ца ад пра віц ца на пры ро ду. А дзе най леп шы лет ні ад па чы нак? 

Вя до ма, на мо ры. Вось і ары ен ту юц ца на яго — сваё, бліз кае і 

род нае, Мін скае мо ра. Тым больш што пры га жос ці яму не зай-

маць, ды і доб ра ўпа рад ка ван не тэ ры то рыі за апош нія га ды тут 

вый шла на но вы ўзро вень. Яшчэ адзін не ма ла важ ны па каз чык — 

спа кой. І са праў ды, на пер шы по гляд, тут ці шы ня ды бла га даць. 

А вось, што ста іць за гэ тым і якія на ма ган ні пры кла да юц ца, каб 

пад трым лі ваць та кую ат мас фе ру, мы і па ста ра лі ся 

сён ня вы свет ліць.
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• Пер шы міль ён тон 
збож жа но ва га ўра джаю 
са бра ны ў Бе ла ру сі.

• 25 лі пе ня фонд 

«Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей-

скіх гуль няў 2019 го да» 

ўста на віў парт нёр скія 

ад но сі ны з гра мад скім 

аб' яд нан нем «Бе ла рус кі 

рэс пуб лі кан скі са юз мо-

ла дзі».

• Да 2021 го да ча кан-
не на ва сел ля для шмат-
дзет ных сем' яў не па він на 
пе ра вы шаць год. Аб па-
стаў ле най за да чы за явіў 
на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 
Ана толь Ка лі нін.

• У Бе ла ру сі ўво дзіц-

ца па ве дам ляль ны па ра-

дак пра вя дзен ня ма са-

вых ме ра пры ем стваў.

• У Мін ску рас хо ды 
на збо ры дзі ця ці ў шко лу 
скла дуць у гэ тым го дзе ад 
BYN202 да BYN890 у за-
леж нас ці ад паў на ты кам-
плек та і ўзрос ту вуч ня.

КОРАТКА

ЛІЧ БА ДНЯ
3168 ся лян скіх 
(фер мер скіх) 
гас па да рак 

на ліч ва ец ца сён ня 
ў на шай кра і не. У іх 
ка ры стан ні зна хо дзіц ца 
180 тыс. га зям лі. 
Ся рэд ні па мер зя мель на га 
ўчаст ка ў фер мер скіх 
гас па дар ках скла дае ка ля 
78 гек та раў. Асноў ная 
спе цы я лі за цыя — 
рас лі на вод ства. 
Аб' ёмы вы твор час ці 
пра дук цыі сель скай 
гас па дар кі ў фер мер скім 
сек та ры ў па раў на нні 
з 2011 го дам уз рас лі ў два 
ра зы. Рэн та бель насць 
про да жаў за апош нія 
шэсць га доў не апус ка ла ся 
ні жэй за 17 %. Удзель ная 
ва га фер мер скіх 
гас па да рак у агуль ным 
аб' ёме вы твор час ці 
сель гас пра дук цыі скла дае 
больш за 2 %.

СТАР. 15

ВЫ ХА ВАН НЕ 
ПА РАС КЛА ДЗЕ

МАМА 
«КАЛЫХАНКІ»

Пры ём ная кам па нія — 2018Пры ём ная кам па нія — 2018  

Вы шы ні, якія да вя ло ся 
ска рыць, 

каб стаць сту дэн там
На хва лі ін та рэ су — анг лій ская мо ва, 
бія тэх на ло гіі і «фар ма цэў тыч ная хі мія»

Праз не каль кі дзён за вер шыц ца за лі чэн не на бюд жэт ную 

фор му на ву чан ня ў ВНУ. А тым ча сам вы шэй шыя на ву чаль ныя 

ўста но вы пра цяг ва юць дзя ліц ца пер шы мі вы ні ка мі прыём най 

кам па ніі.

Ад ным з пер шых ім ёны шчас лі вых пер ша курс ні каў агу чыў Мін скі 
дзяр жаў ны лінг віс тыч ны ўні вер сі тэт. Мак сі маль ны пра хад ны бал 
склаў ся сё ле та тут на пе ра клад чыц кім фа куль тэ це: на спе цы яль нас ці 
«анг лій ская і дру гая за меж ная мо ва» (спе цы я лі за цыя — мас тац кі пе-
ра клад, спе цы яль ны пе ра клад, сін хро ны пе ра клад) — 381, «ня мец кая 
і дру гая за меж ная мо ва» з той жа спе цы я лі за цы яй — 375, «араб ская 
мо ва і дру гая за меж ная мо ва» — 351 і «фран цуз ская мо ва» — 338.

На фа куль тэ це кі тай скай мо вы і куль ту ры не менш як 381 бал трэ ба 
бы ло мець тым, хто па жа даў стаць пе ра клад чы кам з кі тай скай мо вы 
(спе цы я лі за цыя — спе цы яль ны пе ра клад) і 338 ба лаў — пры па ступ-
лен ні на спе цы яль насць «кі тай ская і дру гая за меж ная мо ва» (спе цы я-
лі за цыя — кам п'ю тар ная лінг віс ты ка і рус кая мо ва як за меж ная).

На фа куль тэт анг лій скай мо вы пра хад ны бал склаў 324. Для ву чо-
бы на фа куль тэ це ня мец кай мо вы па тра ба ва ла ся мець не менш як 
313 ба лаў (ка лі абі ту ры ен ты на ЦТ зда ва лі ня мец кую) або 323 (ка лі 
зда ва лі анг лій скую). На фа куль тэ це ра ман скіх моў пра хад ны бал для 
іс пан скай мо вы склаў 322, для фран цуз скай —- 319.

На фа куль тэ це між куль тур ных ка му ні ка цый пра хад ной план кай 
для анг лій скай мо вы ста лі 369 ба лаў, ня мец кай — 354, 
італь ян скай — 360. СТАР. 2
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Пяч нік, Пяч нік, 
кан струк тар, фі ло сафкан струк тар, фі ло саф

Свая спра ваСвая спра ва  

Ча ла век сла віц ца сва ёй пра цай. Сла ву печ ні ку пры но сіць 

яго руч ная, дак лад ней, ма дэль ная ра бо та: пе чы, груб кі, 

ка мі ны, пяч ныя кам бай ны — гэ тыя ад веч ныя агме ні жыц ця. 

Ва ле рый ЯФ РЭ МАЎ, жы хар вёс кі Ліс на Верх ня дзвін ска га 

ра ё на (на гэ тым фо та), за кан чвае пра цу над сва ім чар го вым 

пяч ным тво рам. І гэ тым са мым твор ца «ажы віў» яшчэ адзін 

дом: у вёс цы Мі ла ві ды Ра сон ска га ра ё на для ма ла дой 

сям'і на ву коў цаў-бі ёла гаў ён спра ек та ваў і «за пус ціў» 

ужо двац ца ты ў яго кар' е ры пяч ны комп лекс, які скла да юць 

шчы ток-груб ка для аба грэ ву па мяш кан ня, плі та, ка мін 

і ду хоў ка.

Пра адзін дзень пра цы ліс нян ска га печ ні ка на ад ным 

пры кла дзе, дак лад ней, на ад ной пе чы, мы сён ня 

і рас ка жам. СТАР. 13


