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АДМЕНА 
РОЎМІНГУ 
НЕ ЗА ГАРАМІ

КАЦЯНЁЎ СЫГРАЕ 
«ХЛОПЦА 
Ў ФУФАЙЦЫ»

• Больш за ўсё жыл ля 

ў 2019 го дзе па бу да ва лі ў 

Мін скай воб лас ці, у Мін-

ску ска ра ці лі яго ўвод на 

28,7 %.

• Су мя шчэн не вы пуск-

но га эк за ме ну ў шко ле з 

ЦТ мо жа ад быц ца ў най блі-

жэй шыя два-тры га ды.

• Больш за 20 та мо-

г ра фаў, ан гі ёг ра фаў і 

апа ра таў МРТ за ку пяць 

для Мін ска ў 2020—2022 

га дах.

• Аб' яў ле ны кон курс эс-

кіз ных пра ек таў пом ні ка 

Іга ру Лу чан ку.

• Ка ля 20 узо раў но вай 

тэх ні кі вы пра ба ва лі на 

«Гом сель ма шы» ў 2019 

го дзе.

• Цэ ны на ква тэ ры ў Мін-

ску ў снеж ні 2019-га вы рас-

лі ў ся рэд нім на 1 %.

КОРАТКА

Ігар КАР ПЕН КА, 

мі ністр аду ка цыі:

«Сён ня па чы на юць 
трак та ваць дзесь ці 
ў прэ се, што мі ністр 
аду ка цыі за ба ра ніў 
вы ка ры стан не га джэ таў. 
Гэ та не зу сім так. Ра зам з 
тым мы па він ны ра зу мець, 
што вы ка ры стан не 
га джэ таў не заў сё ды 
па зі тыў на ўплы вае на 
аду ка цый ны пра цэс. 
На прык лад, за мест 
та го, каб пра вес ці ней кі 
пад лік у га ла ве, мы 
па чы на ем вы ка рыс тоў ваць 
каль ку ля тар, ка лі пі шам 
са ма стой ную ра бо ту — 
шу ка ем не аб ход ны ад каз 
у ін тэр нэ це. Хоць, ка лі 
па сту па ем у ВНУ і 
зда ём цэнт ра лі за ва нае 
тэс ці ра ван не, мы не 
ка рыс та ем ся га джэ та мі. 
Та му, на пэў на, тут 
пы тан не за клю ча ец ца 
ў фар мі ра ван ні пэў най 
ака дэ міч най куль ту ры, якая 
па він на быць ва ўста но вах 
агуль най ся рэд няй, 
вы шэй шай, пра фе сій на-
тэх ніч най аду ка цыі».

ЦЫТАТА ДНЯ

На слы хуНа слы ху

ВІРУС 
З «КАРОНАЙ»
Што та кое ка ра на ві рус і чым ён не бяс печ ны

Больш за тры ты сячы ча ла век за ра зі ла ся ка ра на ві ру сам 

2019-nCoV, які рас паў сюдж ва ец ца ў Кі таі. Во сем дзя сят каў 

ча ла век ад яго ўжо за гі ну ла. Акра мя Кі тая, вы пад кі за ра жэн ня 

ўжо ёсць у Ган кон гу, В'ет на ме, ЗША, Тай лан дзе, Япо ніі. 

У Бе ла ру сі гэ та га ві ру са па куль ня ма. У адзі най 

шпі та лі за ва най па цы ент кі, якая вяр ну ла ся з Кі тая 

з рэ спі ра тор ны мі сімп то ма мі, ды яг наз не па цвер дзіў ся. 

Што вя до ма пра гэ ты ві рус ме ды кам і ці га то вы яны 

су праць ста яць, ка лі той тра піць у Бе ла русь, 

рас ка за лі на шы ві ру со ла гі і ін фек цы я ніс ты.

Па па лі чкахПа па лі чках

Доў гія кант рак ты, 
вод пуск для баць кі 
і ін шыя змя нен ні...

Сён ня ўступае ў сі лу 
но вы Пра цоў ны ко дэкс

І гра мад ства, і эка но мі ка па ста ян на раз ві ва юц ца. Жыц цё 

дык туе но выя ўмо вы — з'яў ля юц ца гнут кія фор мы за ня тас ці, 

мя ня юц ца вы твор чыя пра цэ сы, уз ні ка юць но выя за пы ты 

як з бо ку ра бот ні каў, так і з бо ку най маль ні каў. 

Аб ноў ле ны Пра цоў ны ко дэкс за ка на даў ча за ма ца ваў са мыя 

важ ныя і знач ныя з та кіх змен. Дык якія но ва ўвя дзен ні нас 

ча ка юць? Што важ на ве даць ра бот ні ку і най маль ні ку?

ДОЎ ГІЯ КАНТ РАК ТЫ
Уся го ў аб ноў ле ным Пра цоў ным ко дэк се бы ло зме не на больш за 

200 ар ты ку лаў і з'я ві ла ся 13 но вых. Ся род іх, на прык лад, част ка 18, 

якая да ты чыц ца кант ракт най фор мы най му, і част ка 25, якая рэ гу люе 

дыс тан цый ную ра бо ту.

Праф са ю зы ў хо дзе ма ні то рын гу, які яны пра вя лі ле тась, вы свет лі лі, 

што больш за 60 пра цэн таў пра цоў ных кант рак таў за клю ча на тэр мі нам 

уся го на год. Пра тое ж ка жа і са вет нік па са цы яль ных і пра цоў ных 

пы тан нях Рэс пуб лі кан скай аса цы я цыі прад пры ем стваў пра мыс-

ло вас ці «Бе лАПП» Аляк сандр АН ЧУК. Так, па вод ле яго слоў, у сіс-

тэ ме Мінп ра ма ў 125 ар га ні за цы ях до ля ка рот ка тэр мі но вых кант рак таў 

пры за клю чэн ні скла ла больш за 60 %, а пры пад аў жэн ні на ват 78 %. 

«Кант рак ты на год са праў ды ма юць мес ца», — рэ зю муе 

Аляк сандр Анчук. СТАР. 2СТАР. 2 СТАР. 4СТАР. 4

Та ле на ві ты жы хар Да выд-Га рад ка Сто лін ска га ра ё на 

Мі ха іл КУ ЛА ГА па хо дзіць з той пле я ды му зы каў, якія спа сці га лі 

мас тац тва іг ры на гар мо ні ку са ма туж на, слу ха ю чы на род ныя 

па лес кія пес ні і ме ло дыі, пад гляд ва ю чы, як вір ту оз на ва ло да юць 

ін стру мен там ста рэй шыя гар ма ніс ты. Яшчэ ў дзя цін стве Мі ха іл 

без да кор на асво іў тэх ні ку іг ры і стаў ад ным з най леп шых 

да выд-га ра доц кіх му зы каў. Яго пер шыя кан цэр ты пра хо дзі лі 

ў ся мей ным ко ле, бо ма ту ля і пяць сяс цёр ва ло да лі над звы чай 

доб ры мі га ла са мі, ве да лі шмат на род ных пе сень, час та спя ва лі. 

Мі ха іл Анд рэ е віч і сён ня на за стол лях і су стрэ чах, на Ка ля дах 

і лет ніх свя тах аба вяз ко ва да стае свой гар мо нік і «рэ жа» на ім 

лю бую, толь кі па пра сі, ме ло дыю, та нец, пес ню. За сваё жыц цё 

Ку ла га са браў цэ лую ка лек цыю «га ла сіс тых» ін стру мен таў, 

а так са ма пе ра даў свай му сы ну Ула дзі мі ру лю боў да на род най 

куль ту ры і, вядома ж, да гар мо ні ка.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ГАР МО НІК У СПАД ЧЫ НУГАР МО НІК У СПАД ЧЫ НУ


