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• Чэм пі я нат Еў ро пы па 

фут бо ле ў 2024 го дзе прой-

дзе ў Гер ма ніі. 

• У Ра сіі Дзярж ду ма 

ўчо ра пры ня ла за ко на пра-

ект аб па вы шэн ні пен сій-

на га ўзрос ту: з 60 да 65 га-

доў — для муж чын, з 55 да 

60 га доў — для жан чын.

• Ка ля 9 ты сяч тон цук-

ро вых бу ра коў кож ны дзень 

па стаў ля юць гас па дар кі Гро-

дзен скай воб лас ці на цук ро-

вы кам бі нат у Скі дзе лі.

• Ацяп лен не ў дзi ця-

чых сад ках, шко лах, ме-

ды цын скiх уста но вах, бiб-

лi я тэ ках Мiн ска пач нуць 

уклю чаць з 28 ве рас ня.

КОРАТКА

Але на МАР ГУ НО ВА, 
на мес нік ге не раль на га 
ды рэк та ра НПЦ НАН 
Бе ла ру сі па хар ча ван ні:

«Тое, што на шай хар чо вай 
пра дук цыі ўсе да вя ра юць, 
трэ ба вы ка рыс тоў ваць для 
па вы шэн ня пры ваб нас ці 
Бе ла ру сі. Свет за ці ка віў ся 
ар га ніч ным зем ля роб ствам і 
пра дук та мі хар ча ван ня, якія 
вы раб ля юц ца на та кіх па лях 
і фер мах. Ад нак па куль гэ ты 
сег мент у кра і не раз ві ва ец ца 
сла ба. Умоў на да яго мож на 
ад нес ці част ку фер мер скай 
пра дук цыі, дзе не пры мя ня юц ца 
хі міч ныя ме та ды аба ро ны 
рас лін і ветп рэ па ра ты 
для жы вёл. У Бе ла ру сі 
рас пра цоў ва ец ца за кон
аб ар га ніч ным зем ля роб стве, 
у якім бу дзе вы зна ча на па няц це 
ар га ніч най вы твор час ці, 
а так са ма за ма ца ва ны агуль ныя 
па тра ба ван ні да вы твор час ці 
і аба ра чэн ня ар га ніч най 
пра дук цыі. Та кі за кон даў но 
пра цуе ва Укра і не, рых ту ец ца 
да за цвяр джэн ня ў Ра сіі. Мы 
так са ма не па він ны ад ста ваць 
ад уся го све ту і су се дзяў 
у пры ват нас ці».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 4

На мя жыНа мя жы  

ТРЫ МАЙ СЯ БЕ Ў РУ КАХ!
Ка му па гра жае эма цы я наль нае вы га ран не 

і як яго па збег нуць
У зо ну ры зы кі мы трап ля ем на ра бо це, кан так ту ю чы з вя лі кай 

коль кас цю лю дзей, асаб лі ва ка лі яны ня суць у са бе не га тыў-

ныя эмо цыі і пе ра жы ван ні. Най больш схіль ныя да вы га ран ня 

лю дзі не раў на душ ныя і спа чу валь ныя. Па глы біў шы ся ў чу жую 

бя ду, яны прос та за бы ва юць, што іх улас ная псі хі ка мо жа не

вы тры маць. Ка лі на ра бо це ат мас фе ра як на спа бор ніц твах

(«вы шэй, хут чэй, мац ней»), ка лі кі раў нік не стам ля ец ца па тра-

ба ваць ад ра бот ні каў мак сі маль най ад да чы, — эма цы я наль на га 

вы га ран ня так са ма не па збег нуць. Як свое ча со ва за ўва жыць 

пра явы гэ та га сін дро му, які апош нім ча сам стаў вель мі рас-

паў сю джа ны, ці трэ ба мя няць ра бо ту, ка лі знай шлі ў ся бе ўсе 

сімп то мы, і як су праць ста яць пра фе сій ным стрэ сам, рас ка за-

ла ўрач-псі ха тэ ра пеўт Га рад ско га клі ніч на га псі хі ят рыч на га 

дыс пан се ра г. Мін ска На тал ля ФА ЦЕ Е ВА.

— На тал ля Яў ге наў на, што та кое эма цы я наль нае вы га ран не?

— Гэ та свое асаб лі вая рэ ак цыя на ша га ар га ніз ма на пра цяг лы 

ўплыў пра фе сій ных стрэ саў. Яна пра яў ля ец ца ў ра зу мо вым, фі зіч-

ным і псі ха эма цы я наль ным зня сі лен ні. Ін шы мі сло ва мі, гэ та ме ха-

нізм псі ха ла гіч най аба ро ны ад стрэ саў, якія ўзні ка юць на ра бо це. 

У аб са лют на зда ро ва га ча ла ве ка, ка лі ён вы му ша ны зна хо дзіц ца ў 

эма цы я наль на на гру жа най ат мас фе ры, дзе, умоў на ка жу чы, у яго 

за пля чы ма ста яць і па тра бу юць поў най ад да чы, хут ка страч ва ец ца 

боль шая част ка фі зіч най і эма цы я наль най энер гіі. Та кі ра бот нік не за-

да во ле ны са бой і сва ёй ра бо тай, ён пе ра стае спа чу ваць лю дзям, якім 

аказ вае пра фе сій ную да па мо гу. Упер шы ню гэ ты фе но мен, да рэ чы, 

быў апі са ны ў ЗША ў па чат ку 70-х мі ну ла га ста год дзя 

і атры маў наз ву «burnоut».

Тэх на ло гііТэх на ло гіі  

ЯК 5G 
ЗМЕ НІЦЬ СВЕТ

«Ха ла дзіль нік па ве дам ляе, што ў ім скон чы ла ся ма ла ко, 
ці сам за маў ляе яго праз служ бу да стаў кі»

Пя тае па ка лен не ма біль най су вя зі — 5G 

абя цае не бы ва лыя хут ка сці до сту пу 

да ін тэр нэ ту. Ня гле дзя чы на тое, што 

афі цый на стан дар ты для раз горт ван-

ня 5G-се так яшчэ не пра цу юць, 

ужо сён ня іх тэс ту юць у роз ных 

кут ках све ту. Так, у ЗША анан-

са ва лі ства рэн не сет кі пя та га 

па ка лен ня да кан ца 2018 го да. 

У Ра сіі ўжо па спе лі за пус ціць пер шую 

ад кры тую зо ну стан дар там 5G/ІMT 2020, якая пра цуе на тэ ры то-

рыі цэнт ра «Скол ка ва». Не так даў но на між на род най вы стаў цы 

Tіbо-2018 у Мін ску так са ма пра дэ ман стра ва лі маг чы мас ці 5G, а 

спе цы я ліс ты за яві лі, што бе ла рус кія апе ра та ры ўжо ця пер тэх на ла-

гіч на га то выя ўка ра няць су вязь пя та га па ка лен ня, стан дар ты якой 

вый дуць гэ тай во сен ню. Па вод ле ацэ нак, не ўза ба ве гэ тая су вязь 

бу дзе най больш ак ту аль ная для ка мер цый на га вы ка ры стан ня. 

Толь кі тут з'яў ля ец ца цал кам ла гіч нае пы тан не: а ці трэ ба яно нам? 

Мо жа, пра сцей да вес ці да ро зу му LTЕ, які ахоп лі вае ў Бе ла ру сі 

толь кі 75 % на сель ніц тва? Пры вы ез дзе на тую ж тра су М-1 не да лё-

ка ад Мін ска не толь кі 4G, але і 3G ад маў ля ец ца пра ца ваць. Ня гле-

дзя чы на тое, што да ця пе раш ніх маг чы мас цяў на шых апе ра та раў 

у бе ла ру саў час та з'яў ля юц ца прэ тэн зіі, ча ка ец ца, што ме на ві та 

ўка ра нен не 5G па він на вы ра шыць мно гія з іх. Но вае па ка лен не 

су вя зі паў плы вае і на больш гла баль ныя мо ман ты, 

якія сур' ёз на зме няць жыц цё лю дзей уся го све ту. СТАР. 2

Ма кар ШЭ ЛЕСТ — жы хар вёс кі Га рад ная Сто лін ска га ра ё на — 

адзін з апош ніх тра ды цый ных ган ча роў Па лес ся. Та кіх ад да ных 

спра ве сва іх прод каў — а яны ў Ма ка ра Іва на ві ча па муж чын скай 

лі ніі бы лі гарш ка ле па мі — яшчэ па шу каць: ён і сён ня ўві ха ец ца над 

ган чар ным ко лам, ро біць глі ня ны по суд. Маг чы ма, ме на ві та гэ ты 

май стар стаў пра та ты пам воб ра за ган ча ра, яко га вы ра за лі з дрэ ва 

і па ста ві лі ў Га рад ной не каль кі га доў та му.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

ДВА ГАН ЧА РЫДВА ГАН ЧА РЫ


