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ЛІЧ БА ДНЯ
Амаль 1,8 тыс. 
транс план та цый пра ве дзе на 
за пяць га доў у на шай кра і не: 
305 транс план та цый пе ча ні 
(з іх 2 — комп лек су 
«пе чань-ныр ка»), 160 
транс план та цый сэр ца, 
1 тыс. 305 транс план та цый 
ныр кі, 12 транс план та цый 
комп лек су «ныр ка-пад страў ні ка-
вая за ло за», 2 транс план та цыі 
лёг кіх. За га ды рэа лі за цыі 
на цы я наль най пра гра мы 
знач на па вя лі ча ны аб' ёмы 
і па леп ша на да ступ насць 
кар дыя ла гіч най і вы со ка тэх-
на ла гіч най кар дыя хі рур гіч най 
да па мо гі на сель ніц тву. Што год 
у кар дыя ла гіч ных ад дзя лен нях 
атрым лі ва юць мед да па мо гу 
больш за 190 ты сяч па цы ен таў.

Духоўная музыка 
нарадзілася 

ў Гомелі
СТАР. 18
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ШКОЛЬ НАЯ АД ЗНА КА:  
ПЕР НІК ЦІ БІ ЗУН?
Ці га то вы на стаў нік па дзя ліц ца 

на ўро ку сва ёй ула дай
Вя до мы прад стаў нік гу ман най пе да го гі кі Шал ва Ама наш ві-
лі, які на ве даў ле тась Мінск і су стрэў ся як з во пыт ны мі на-
стаў ні ка мі, так і з бу ду чы мі пе да го га мі, сту дэн та мі БДПУ, 
на ад ной з та кіх су стрэч па раў наў школь ную ад зна ку з 
«він тоў кай, на цэ ле най у лоб дзі ця ці». Ула даль ні ца зван ня 
«Леп шы на стаў нік све ту 2015 го да» Нэн сі Эт вел пры зна-
ец ца, што не ве рыць у ад зна кі. Яны, на яе, дум ку, бес сэн-
соў ныя, та му што не мо гуць па ка заць рэ аль ны ўзро вень 
па спя хо вас ці дзі ця ці. Але, на жаль, школь ная ад зна ка за-
ста ец ца не ад' ем ным ат ры бу там на шай сіс тэ мы аду ка цыі. 
Што звы чай на жа да юць школь ні ку? Доб рых ад знак...
Між ін шым, у Бе ла ру сі па шы ра ец ца ко ла пе да го гаў, якія 
пра па ган ду юць ак тыў ную ацэн ку.
Каб да ве дац ца больш пра но вую стра тэ гію ў на ву чан ні, 
мы за пра сі лі да ўдзе лу ў дыс ку сіі аў та раў да па мож ні ка 
«Ак тыў ная ацэн ка ў дзе ян ні: во пыт на стаў ні каў Бе ла ру сі» 
пра фе са ра ка фед ры пе да го гі кі і ме недж мен ту аду ка цыі 
Ака дэ міі пас ля дып лом най аду ка цыі, кан ды да та пе да га-
гіч ных на вук, да цэн та Мі ка лая ЗА ПРУД СКА ГА, на чаль ні ка 
Цэнт ра пра фе сій на га раз віц ця і іна ва цый най аду ка цыі 
АПА Але ну РА ДЗЕ ВІЧ, ме та дыс та ад дзе ла ме та дыч на га 
за бес пя чэн ня гіс то ры ка-гра ма да знаў чай і са цы я куль тур-
най аду ка цыі На цы я наль на га ін сты ту та аду ка цыі Але-
ну ПА ЛЕЙ КА, кі раў ні ка пар та ла nаstаunіk.іnfо, на мес ні ка 
стар шы ні Та ва рыст ва бе ла рус кай шко лы Та ма ру МАЦ КЕ-
ВІЧ, стар ша га вы клад чы ка ка фед ры пе да го гі кі фа куль-
тэ та са цы яль на-пе да га гіч ных тэх на ло гій БДПУ Мі ха і ла 
КУ ДЗЕЙ КУ, а так са ма на стаў ні цу па чат ко вых кла саў ся-
рэд няй шко лы №17 го ра да Ба ры са ва Свят ла ну ЛО КІС і 
ма ці пя ці клас ні цы ад ной са ста ліч ных школ 
Свят ла ну ПА ЛЯН СКУЮ.

ХРЫС ТУС 
УВАСК РОС, 
І ЁН З НА МІ

Па стыр скае па слан не 
Міт ра па лі та Та дэ ву ша Кан дру се ві ча на Вя лік дзень

Глы бо ка па ва жа ныя свя-
та ры, кан сэк ра ва ныя асо бы, 
бра ты і сёст ры, усе лю дзі доб-
рай во лі!

Хрыс тус уваск рос! Са праў-
ды ўваск рос!

Сён ня мы з ра дас цю ві та ем 
адзін ад на го гэ тым пас халь ным 
пры ві тан нем, бо Уваск рэ сен не 
Хрыс та з'яў ля ец ца пад мур кам 
на шай ве ры і га ран ты яй веч на га 
жыц ця. Ме на ві та та му пас халь-
ная ра дасць рас пі рае на шы сэр-
цы, і мы дзе лім ся ёю з ін шы мі.

Еван гел ле рас па вя дае нам, як 
жан чы ны-мі ра но сі цы на кі ра ва лі-
ся да ма гі лы Езу са, каб ад даць 
Яму апош нюю па слу гу і па вод-
ле яў рэй ска га звы чаю на мас ціць 
Яго це ла па ху чы мі але я мі. Яны 
бы лі за не па ко е ны тым, хто ад су-
не ка мень, якім быў за га ро джа-
ны ўва ход у ма гі лу, якую сце раг лі 
вар таў ні кі. Якое ж здзіў лен не аха-
пі ла іх, ка лі яны ўба чы лі ма гі лу 
ад кры тай. Яшчэ боль шае здзіў-
лен не вы клі каў у іх той факт, што 
ў ёй не бы ло це ла Езу са, а анё лы, 
якія там зна хо дзі лі ся, ім ска за лі: 
«Ча му вы шу ка е це жы во га ся род 
мёрт вых? Яго тут ня ма; Ён уваск-
рос» (Лк. 24, 5). СТАР. 6

ЧАС ШЧЫ РАЙ 
МА ЛІТ ВЫ

Хрыс ці я нам Бе ла ру сі,
якія свят ку юць 
Вя лік дзень

27 са ка ві ка 2016 го да
Да ра гія су ай чын ні кі!

Він шую вас з Вя лі ка днем.
Вя сен няе абу джэн не пры-

ро ды на гад вае нам аб вя лі кай 
па дзеі для кож на га хрыс ці я-
ні на — ва ўсе ча сы Уваск рэ-
сен не Хрыс то ва з'яў ля ец ца 
сім ва лам над зеі і ве ры.

Ве лі код ныя дні на поў не ны 
ўра чыс тас цю і свят лом хрыс-
ці ян скай лю бо ві. Вя лі кае свя-
та зноў за клі кае за ду мац ца 
над сэн сам жыц ця, усвя до-
міць вы со кае пры зна чэн не 
ча ла ве ка. Гэ та час шчы рай 
ма літ вы, доб рых учын каў і 
мі ла сэр ных спраў.

Ня хай ра дасць Уваск рэ-
сен ня спа да рож ні чае кож на-
му вер ні ку ў спра ве ду хоў на га 
ўдас ка на лен ня, са дзей ні чае 
твор чым зда быт кам, усе ба-
ко ва аб наў ляе на ша жыц цё ў 
імя вы со кіх ідэа лаў.

Ад усёй ду шы жа даю вам 
моц на га зда роўя, цеп лы ні 
ся мей на га ача га, мі ру і зго-
ды, пос пе хаў у пра цоў най 
дзей нас ці.

Прэзідэнт 
Рэспублікі Беларусь 

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Мін ская сту дэнт ка Юлія Мін ская сту дэнт ка Юлія ШУНЬ КОШУНЬ КО  
ка ля кас цё ла Свя тых Сы мо на і Але ны.ка ля кас цё ла Свя тых Сы мо на і Але ны.

СВЯТЛО І РАДАСЦЬ ВЕРЫСВЯТЛО І РАДАСЦЬ ВЕРЫ

Падлеткі 
Вялікай 

Айчыннай
СТАР. 13
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