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Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны

КА ЛІ 
АД ШУ МЯЦЬ 

ВЫ ПУСК НЫЯ?
Мі ніс тэр ства аду ка цыі вы зна чы ла ся з да-

та мі пра вя дзен ня ўра чыс тых ме ра пры-

ем стваў, звя за ных з за кан чэн нем на ву-

чаль на га го да, і вы пуск ных эк за ме наў. 

Апош нія зван кі для вуч няў 9 і 11 кла саў 

пра гу чаць 30 мая. Вы пуск ныя ве ча ры для 

адзі нац ца ці клас ні каў Мі ніс тэр ства аду-

ка цыі рэ ка мен дуе пра вес ці 10—11 чэр-

ве ня.

3 1 да 9 чэр ве ня ў шко лах прой дуць вы пуск-
ныя эк за ме ны на ІІ і ІІІ сту пе нях на ву чан ня.

Вы пуск ні кі 11 кла саў бу дуць зда ваць ча ты-
ры аба вяз ко выя эк за ме ны. Пісь мо выя іс пы ты 
па рус кай або бе ла рус кай мо ве (па вы ба ры) і 
ма тэ ма ты цы прой дуць 1, 3 і 5 чэр ве ня. Тэкс ты 
і за дан ні для пра вя дзен ня вы пуск ных эк за ме-
наў у пісь мо вай фор ме бу дуць аб' яў ляц ца па 
ра дыё і тэ ле ба чан ні, а так са ма іх раз мес цяць 
на пар та ле Мі ніс тэр ства аду ка цыі. На ву чэн цы 
ся рэд ніх школ, у якіх бы ло ар га ні за ва на вы ву-
чэн не гэ тых прад ме таў на па вы ша ным уз роў-
ні, бу дуць пі саць пе ра каз і эк за ме на цый ную 
ра бо ту па ма тэ ма ты цы па ад роз ных за дан нях 
і тэкс тах. Акра мя та го, адзі нац ца ці клас ні кам 
трэ ба бу дзе здаць вус ны эк за мен па за меж най 
мо ве і гіс то рыі Бе ла ру сі.

Пас ля за кан чэн ня ба за вай шко лы вуч ні бу-
дуць зда ваць тры эк за ме ны: бе ла рус кую мо ву 
(дык тоў ку), рус кую мо ву (дык тоў ку) і ма тэ ма-
ты ку пісь мо ва. Да ты пра вя дзен ня пісь мо вых 
эк за ме наў 2, 4 і 9 чэр ве ня.

Ва ўста но вах аду ка цыі, дзе на ву чан не і вы-
ха ван не вя дзец ца на поль скай і лі тоў скай мо-
вах, для на ву чэн цаў 9 і 11 кла саў пра во дзяц ца 
вы пуск ныя эк за ме ны ў пісь мо вай фор ме па мо-
ве на цы я наль най мен шас ці: 21 мая — у 9 кла-
сах і 22 мая — у 11 кла сах.

Ва ўста но вах агуль най ся рэд няй аду ка цыі 
пры пра вя дзен ні вы пуск ных эк за ме наў у пісь-
мо вай фор ме (за вы клю чэн нем вы пуск но га 
іс пы ту па ма тэ ма ты цы) у кла сах ін тэ гра ва на га 
на ву чан ня і вы ха ван ня ства ра юц ца дзве эк за-
ме на цый ныя ка мі сіі і вы дзя ля юц ца два асоб-
ныя па мяш кан ні для пра вя дзен ня вы пуск ных 
эк за ме наў.

У 2019/2020 на ву чаль ным го дзе за вяр-

ша юць на ву чан не адзі нац ца ці клас ні кі, 

якія пер шыя ў рам ках ву чэб на га прад ме та 

«Пра цоў нае на ву чан не» асвой ва лі аду ка-

цый ную пра гра му пра фе сій най пад рых тоў-

кі ра бо чых (слу жа чых). Га да вая ад зна ка па 
прад ме це «Пра цоў нае на ву чан не» ім бу дзе 
вы стаў ляц ца як ся рэд няе арыф ме тыч нае ад-
знак, атры ма ных па вы ні ках кож най чвэр ці. 
У атэс тат аб агуль най ся рэд няй аду ка цыі вы-
стаў ля ец ца га да вая ад зна ка па пра цоў ным на-
ву чан ні, атры ма ная ў XІ кла се. Ка лі на ву чэн цы 
адзі нац ца тых кла саў за сво і лі ў поў ным аб' ёме 
змест пра гра мы пра фе сій най пад рых тоў кі, 
то яны мо гуць здаць ква лі фі ка цый ны эк за-
мен, які не з'яў ля ец ца аба вяз ко вым. Ад зна ка 
на ква лі фі ка цый ным эк за ме не не ўплы вае на 
ад зна ку, вы стаў ле ную ў атэс тат аб агуль най 
ся рэд няй аду ка цыі па ву чэб ным прад ме це 
«Пра цоў нае на ву чан не».

Да ква лі фі ка цый на га эк за ме ну да пус ка юц ца 
на ву чэн цы, якія вы ка на лі ў поў ным аб' ёме па-
тра ба ван ні ву чэб на-пра грам най да ку мен та цыі 
і ма юць вы ні ко вую ад зна ку па ву чэб ным прад-
ме це «Пра цоў нае на ву чан не», не ні жэй шую за 
тры ба лы. Пры ўмо ве па спя хо вай яго зда чы 
вы пуск ні ку вы да ец ца па свед чан не ўста ноў ле-
на га ўзо ру аб пры сва ен ні яму ква лі фі ка цый на га 
раз ра да (кла са, ка тэ го рыі) па пра фе сіі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

БЕЗ ТВОР ЧАС ЦІ 
Ў РА БО ЦЕ НЕ МА ГУ

Ка лі не лі чыць двух га доў 
у дэ крэт ным ад па чын ку, пра-
цоў на га ста жу ў Ган ны Лі сіц кай 
не бо лей за тры га ды. Але гэ та 
не пе ра шка джае ёй рэ гу ляр на 
атрым лі ваць па дзя кі і дып ло мы 
за пра фе сі я на лізм і па спя хо вую 
пад рых тоў ку дзя цей. У пер шы 
год сва ёй ра бо ты яна атры ма-
ла пе ра мо гу ў ра ён ным кон-
кур се на стаў ні каў «Урок, якім 
я га на ру ся». У дэ крэ це бра ла 
ўдзел у рэс пуб лі кан скім кон-
кур се з між на род ным ухі лам і 
атры ма ла дып лом за пер шае 
мес ца. Ле тась вый шла на дру-
гое мес ца ў аб лас ным кон кур-
се «Та лен ты ХХІ ста год дзя», 
сё ле та за ня ла дру гое мес ца 
на кон кур сах «Па тры ёт.bу» і 
«Тэх на Ін тэ лект» з вы ха дам на 
рэс пуб лі ку. А яшчэ ў на стаў ні-
цы і яе вуч няў шмат дып ло маў 
за пе ра мо гі ў між на род най ан-
лайн-алім пі я дзе «Фокс фард».

— Я вель мі люб лю тое, што 
ні хто не ро біць, — усмі ха ец ца 
ма ла дая жан чы на. — З за да-
валь нен нем удзель ні чаю ў кон-
кур сах, бо яны сты му лю юць 
вы ву чаць неш та но вае. А мне 
хо чац ца па ста ян на раз ві вац ца. 
Ка лі ня ма твор чай ра бо ты, я су-
мую. У мя не шмат ма тэ ма тыч-
ных гуль няў, на шмат ці ка вей-
шых за тыя, якія мож на знай сці ў 
ма біль ні ку. Мы спа бор ні ча ем па-
між са бой, па між кла са мі. Дзе ці 
на ват пас ля ўро каў за ста юц ца, 
каб да ра шыць тую ці ін шую за-
дач ку і пе ра маг чы са пер ні ка.

ЗА ДАЧ КІ 
ДЛЯ ПА ТРЫ Ё ТАЎ

У дэ крэт ным водпуску Ган на 
Лі сіц кая да рэм на час не губ ля-
ла. Да ве да ла ся, што Ака дэ мія 
пас ля дып лом най аду ка цыі пра-
во дзіць кон курс «Су час ны ўрок 
ма тэ ма ты кі», і вы ра шы ла зра-
біць неш та ары гі наль нае.

— Зга да ла, што не каль кі 
га доў та му ў кра і не быў аб ве-
шча ны кон курс на вы лу чэн не 
ся мі цу даў Бе ла ру сі. Яны бы лі 
вы бра ныя яшчэ ў 2011-м, але 
ні я кай пад ра бяз най ін фар ма-
цыі на гэ тую тэ му ў ін тэр нэ-
це ня ма. І я вы пра ві ла гэ ты 
прабел. Да ве да ла ся, што сем 

аб ве шча ных цу даў — гэ та Бе-
ла веж ская пу шча, Баб руй ская 
крэ пасць, Са фій скі са бор у По-
лац ку, Брэсц кая крэ пасць, кас-
цёл у сты лі ба ро ка ў Будс ла ве, 
Мір скі за мак і во зе ра На рач. 
Са бра ла поў ную ін фар ма цыю 
па гэ тых аб' ек тах і вы ра шы ла 
кры ху раз ба віць гіс то рыю ма-
тэ ма ты кай. Пра вя ла ан ке та-
ван не, каб да ве дац ца, на чым 
і як па да рож ні ча юць дзе ці, што 
бя руць з са бой, якой ежы ад да-
юць пе ра ва гу ў па да рож жах, 
якія су ве ні ры пры во зяць, і ўсе 

гэ тыя звест кі ўвя ла ў раз лі кі. 
Усе цэ ны, які мі мы ка рыс та ем-
ся, рэ аль ныя: вуч ні ідуць у кра-
му, на пош ту, на аў та вак зал, 
каб да ве дац ца, што коль кі каш-
туе — так ці ка вей пра ца ваць. 
У нас ёсць ва ры янт для па да-
рож жаў на пры ват ным аў то, аў-
то бу се — пад стаў ля еш ліч бы 
ў фор му лу і пад ліч ва еш. Па 
та кім жа прын цы пе вы свят ля-
еш, коль кі бу дуць каш та ваць 
ежа, су ве ні ры, якія вы дат кі да-
вя дзец ца нес ці, каб па слаць па 
по шце су ве нір сяб ру.

З гэ тай ра бо тай на стаў ні ца 
ўвай шла ў трыц цат ку най леп-
шых рас пра цоў шчы каў уро-
каў для Бе ла ру сі. Бо лей чым з 
400 (!) прэ тэн дэн таў.

НА АСНО ВЕ 
ДАЛЬ ТАН-
ТЭХ НА ЛО ГІЙ

Гэ та спа лу чэн не ка бі нет на-
га на ву чан ня з аду ка цый ным 
пра цэ сам, за сна ва ным на 
трох прын цы пах: сва бо да, са-
ма стой насць, су пра цоў ніц тва. 
З да па мо гай даль тан-за дан няў 
вуч ні Ган ны Лі сіц кай зна ё мяц-
ца з гіс то ры яй род на га краю, 
за паў ня юць таб ліч кі і ўвод зяць 
ад ка зы ў карт кі.

— Мы вы ка рыс тоў ва ем 
сэр віс ін тэр ак тыў ных ра бо чых 
сшыт каў, дзе ці іх за паў ня юць і 
ад ра зу ж пра вя ра юць з да па-
мо гай QR-ко даў. Тыя, хто спра-
віў ся з за дан нем, у якас ці бо ну-
са атрым лі ва юць маг чы масць 
здзейс ніць вір ту аль нае па да-
рож жа. Я ад шу ка ла іх у ін тэр-
нэ це і пры ма ца ва ла да на шых 
за дан няў. З іх да па мо гай мож-
на за зір нуць у лю бы ку то чак 
сла ву тас ці. Дзе ці пас ля та ко га 
пра гля ду пры хо дзяць на ўрок з 
ад чу ван нем, што рэ аль на на ве-
да лі той ці ін шы аб' ект, — ка жа 
на стаў ні ца.

З да па мо гай гугл-кар таў яна 
аб' яд на ла ўсе тыя сла ву тас ці ў 
агуль ны пла кат. Кож ны з цу даў 
азна ча ны на ім кроп кай, по бач 
спа сыл кі на ка рыс ную ін фар-
ма цыю.

Са ма яна ма гістр фі зі ка-ма-
тэ ма тыч ных на вук. Пры зна ец-
ца, што заў сё ды шу кае не шта 
ці ка вае і но вае. Па ста ян на 
рас пра цоў вае спе цы яль ныя 
гуль ні і за дач кі. Па ся мі цу-
дах, на прык лад, — у ін тэр нэ це 

ёсць яе гуль ня на 2 ка ман ды, 
якую мож на за пус ціць на ват з 
тэ ле фо на. Усе свае на ва тар-
скія рас пра цоў кі Ган на Лі сіц кая 
раз мя шчае на ўлас ным сай це, 
які так са ма ства ры ла са ма. Бо 
акра мя та го, што вы кла дае ма-
тэ ма ты ку, яна яшчэ і на стаў ні-
ца ін фар ма ты кі ў ста рэй шых 
кла сах. На сай це вуч ні мо гуць 
знай сці ад ка зы на за дан ні, паў-
та рыць з да па мо гай ды дак тыч-
ных гуль няў ма тэ ры ял. А тры 
га ды та му яна ства ры ла на ват 
элект рон ны пад руч нік па тэ ме 
мност ваў, збі ра ла ін фар ма-
цыю з роз ных кры ніц. Гэ ту тэ му 
толь кі ўвя лі ў школь ную пра гра-
му, і ў пад руч ні ках амаль ні чо га 
па ёй не бы ло. «А я ж ма гістр 
па тэ ме мност ваў — гэ та як раз 
бы ло прад ме там да сле да ван ня 
ў ма ёй ды сер та цыі», — усмі-
ха ец ца яна. Ця пер пад руч ні кі 
но выя, але рас пра цоў ку мож на 
вы ка рыс тоў ваць як да да так.

— На огул у мя не шмат рас-
пра цо вак па ўсіх тэ мах, — ка-
жа Ган на. — Пра хо дзім дро бы, 
я скла даю за дач кі на дро бы, 
пра цэн ты — вы ліч ва ем пра цэн-
ты. Ву чань атрым лі вае за дан-
не, ін струк цыю і вы кон вае сваю 
ра бо ту. Па доб ных рас пра цо вак 
я больш ні дзе не ба чы ла, та му 
на ўро ках вы ка рыс тоў ваю вы-
ключ на свае. Усе яны зроб ле ны 
на асно ве ма тэ ры я лаў, рэ ка-
мен да ва ных для са ма стой най 
ра бо ты, і раз лі ча ны на дзя цей 
роз на га ўзроў ню пад рых тоў кі.

Аба вяз ко ва на пі шы це пра 
на шу на стаў ні цу, ра яць ся мі-
клас ні кі, яна ў нас вель мі клас-
ная. Не стрым лі ва ю ся, каб не 
спы тац ца, а за што ж яе тут так 
лю бяць. «Яна пры дум вае для 
нас ці ка выя за дан ні. А на свя ты 
за пра віль ны ад каз мож на атры-
маць на ват цу кер ку», — усмі-
ха ец ца Ра ман Стар коў. «А мне 
ма тэ ма ты ка па да ба ец ца за ін-
тэр ак тыў ныя за дан ні і гуль ні. 
Вель мі люб лю ма тэ ма ты ку», — 
да дае На сця Бан да ра вец. «Ган-
на Аляк санд раў на ву чыць нас 
ду маць і раз ва жаць, дае ці ка-
выя за дан ні на су час ныя тэ мы 
і пра во дзіць квэс ты», — ад зна-
чае Уль я на Гра па ва.

СПРА ВЫ 
СЯ МЕЙ НЫЯ

У шко ле пра цуе так са ма муж 
Ган ны Лі сіц кай Марк Аляк санд-
ра віч і ма ці Але на Ле а ні даў на 
Янюк. Су жэ нец так са ма вы кла-
дае ма тэ ма ты ку і ін фар ма ты ку, 

а вось ма ці — на стаў ні ца 
анг лій скай мо вы. Ня дзіў на, 
што дач ка зра бі ла для про-
філь на га кла са за дан ні на 
анг лій скай мо ве. Ка бі не ты 
дач кі і ма ці амаль по бач, 
і гэ та вель мі доб ры шанц 
да ве дац ца, ад куль бя руц-
ца та ле на ві тыя вуч ні.

Але на Ле а ні даў на пры-
зна ец ца, што спа чат ку яна 
ву чы ла дач ку пра ца ваць, 
але ця пер ву чыц ца ў яе. 

Ра зам яны зра бі лі ма біль ную 
пра гра му па анг лій скай мо ве 
з ін тэр ак тыў ны мі за дан ня мі на 
ад пра цоў ку лек сі кі.

— У пад руч ні ках не ха пае 
ін фар ма цыі, і яе трэ ба па ста-
ян на шу каць у ін тэр нэ це, — ка-
жа на стаў ні ца. — Вось знай шлі 
ін фар ма цыю пра «Бе ла русь-
фільм», дзе цям бы ло вель мі 
ці ка ва. Для нас важ на, каб у 
дзя цей бы ло жа дан не ву чыц ца, 
а не ся дзець у ма біль ні ку. Вунь 
ба чы це, коль кі ў нас кар так на 
роз ныя тэ мы. Усё аў тар скае. 
Мы з дач кой на ват кар цін кі вы-
шы ва ем па тэ ме. І шмат пра-
цу ем у рэ жы ме ан лайн. Дач-
ка да па маг ла рас пра ца ваць 
сайт і мне. У кож на га з дзя цей 
там ёсць аса біс ты ка бі нет, дзе 
мож на пра са чыць свае вы ні кі 
або прос та на пі саць эсэ мэс ку. 
У нас жа шко ла з іна ва цый ным 
па ды хо дам.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.

Сем цу даў Бе ла ру сі ад Ган ны Лі сіц кай
Хоць ма тэ ма ты ка ні ко лі не бы ла ма ім лю бі мым прад ме там, 

па-доб ра му зайз дро шчу вуч ням асі по віц кай шко лы № 3. 

На ват ка бі нет у іх не та кі, як ва ўсіх: за мест пла ка таў з су-

хі мі ма тэ ма тыч ны мі фор му ла мі — шмат роз на ка ля ро вай 

ін фаг ра фі кі з бе ла рус кі мі края ві да мі і на ват рэ цэп та мі, 

спе цы яль на ад ве дзе ны ку то чак для жар таў лі вых на па мі-

наў пра ты по выя па мыл кі вуч няў, на па ўсця ны рас цяг нуў-

ся за гад ка вы лан цу жок з «ма тэ ма тыч на» аформ ле ны мі 

сэр цай ка мі, і паў сюль, дзе толь кі ёсць воль нае мес ца, 

кар тач кі для аду ка цый ных квэс таў. Тут яны пра вод зяц ца 

рэ гу ляр на. Усё, што зна хо дзіц ца ў ма тэ ма тыч ным ка бі-

не це, — гэ та вы нік твор чых по шу каў і зна хо дак Ган ны 

Лі сіц кай. Яна ў за хап лен ні ад свай го прад ме та і ро біць 

усё, каб на ўро ку не бы ло сум на.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Вуч ні лю бяць 
ма тэ ма ты ку 

за крэ а тыў насць 
на стаў ні цы.

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества 
«Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск»

13 марта 2020 года в 14.30 состоится внеочередное общее собрание акционеров открытого акцио-
нерного общества «Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск».

Собрание пройдет по адресу Общества: г. Витебск, ул. Суворова,16, актовый зал.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. О совершении сделки с аффилированным лицом Общества. 
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться у председателя наблюдательного 

совета по адресу: г. Витебск, ул. Суворова, 16, с 6 марта 2020 г. по 12 марта 2020 г. (время работы 
с 8.30 до 17.30) либо 13 марта 2020 г. по месту проведения собрания, контактный телефон (8-0212) 
67-45-66.

Дата формирования реестра владельцев акций и список лиц, имеющих право на участие во вне-
очередном общем собрании акционеров 5 марта 2020 г.

Регистрация участников собрания с 13.45 до 14.15 по месту проведения собрания. Для регистрации 
при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – 
паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет.   
УНП 300000398

ОАО «МНИПИ» 26 марта 2020 г. в 14.30 проводит очередное общее 

собрание акционеров

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году и основных направлениях деятельности на 2020 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках, распреде-
ления прибыли и убытков Общества за 2019 год.
5. Об утверждении распределения и использовании чистой прибыли, расходов на потребление, выплате дивидендов за 2019 год.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли и расходов на потребление на 2020 год.
7. О внесении изменений в Устав Общества.
8. Утверждение размеров вознаграждения членам наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за исполнение 
ими своих обязанностей.
9. Избрание членов наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.
Собрание состоится в ОАО «МНИПИ» по адресу: г. Минск, ул. Я. Коласа, 73.
Регистрация акционеров 26.03.2020 г. с 13.30. При себе иметь документ, удостоверяющий личность. С материалами по вопросам 
повестки дня можно ознакомиться по месту нахождения Общества, телефон 270 08 00. 

УНП 100512859


