
ISSN 1990 - 763X

• Прэ зi дэнт Бе ла ру-
сi Аляк сандр Лу ка шэн ка 
1 каст рыч нi ка пра вёў тэ-
ле фон ныя раз мо вы з кi-
раў нi ка мi Азер бай джа на 
Iль ха мам Алi е вым i Ар ме-
нii Нi ко лам Па шы ня нам. 
Га лоў ная тэ ма — сi ту а цыя 
ў На гор ным Ка ра ба ху.

• У На цы я наль ным аэ-

ра пор це Мiнск пра па ну юць 

но вае экс прэс-тэс цi ра ван-

не на COVID-19. Га лоў най 

пе ра ва гай тэс та з'яў ля ец ца 

хут касць вы яў лен ня iн фек-

цыi. Для атры ман ня вы нi ку 

да стат ко ва 15—20 хвi лiн.

• Се зон па ля ван ня 
на зай ца ад кры ва ец ца 
3 каст рыч нi ка.

• Стра тэ гiю ба раць бы 

з ка руп цы яй на 2021—

2030 га ды пла ну юць пры-

няць у Бе ла ру сi.
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АБАРАНІЦЬ 
ГІСТАРЫЧНУЮ 
ПРАЎДУ

АЎТАМАБІЛІ, 
ДАРОГІ, 
СПАДАРОЖНІКІ

Алег СЛI ЖЭЎ СКI, 

мi нiстр юс ты цыi:

«Мi нiс тэр ства юс ты цыi 
пе ра гле дзiць пе ра лiк 
да ку мен таў, не аб ход ных 
для ажыц цяў лен ня 
ад мi нiст ра цый ных 
пра цэ дур праз служ бу 
«Ад но акно». Пла ну ец ца 
пра вес цi ана лiз 
да ку мен таў, якiя трэ ба 
прад стаў ляць для кож най 
з пра цэ дур, каб за ха ваць 
толь кi мi нi маль ную 
iх коль касць i вы клю чыць 
з пе ра лi ку тыя, без якiх 
пра цэ ду ра мо жа быць 
вы ка на на. Мi нюст 
так са ма пра цуе над 
ар га нi за цы яй па кет на га 
прын цы пу ажыц цяў лен ня 
ад мi нiст ра цый ных 
пра цэ дур. Гэ та 
да зво лiць, на прык лад, 
пры зва ро це дзе ля 
атры ман ня па свед чан ня 
аб на ра джэн нi дзi ця цi 
ад на ча со ва стаць на ўлiк 
для па ляп шэн ня жыл лё вых 
умоў, ка лi ўзнi кае та кое 
пра ва, на чар гу ў дзi ця чую 
да школь ную ўста но ву».
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На слы хуНа слы ху

У РАМ КАХ 
КЛI НIЧ НЫХ 

ВЫ ПРА БА ВАН НЯЎ
Пер шыя доб ра ах вот нi кi 
атры ма лi пры шчэп кi 

ад ка ра на вi ру са
Учо ра ў Бе ла ру сi па ча ло ся вак цы на ван не 

доб ра ах вот нi каў су праць ка ра на вi рус най 

iн фек цыi ра сiй скай вак цы най 

«Спа да рож нiк V» у рам ках клi нiч ных 

вы пра ба ван няў. Двух пер шых па цы ен таў 

пры шча пi лi ў 28-й па лi клi нi цы Мiн ска. 

Бе ла русь ста ла пер шай кра i най, 

дзе прой дуць вы пра ба ван нi гэ тай 

вак цы ны пас ля яе рэ гiст ра цыi 

ў Ра сii.

Клас ныя на вi ныКлас ныя на вi ны

Парт рэт на стаў нi ка
Спра вяд лi вы, та ле рант ны, муд ры, су час ны, iра нiч ны, доб ры, 

ар тыс тыч ны, усмеш лi вы, кла пат лi вы...
Чым пе да гог ад роз нi ва ец ца ад iн шых лю-

дзей? Цi лi чы це вы най важ ней шым па каз-

чы кам якас цi пра цы на стаў нi ка ўзро вень 

вы ступ лен ня яго на ву чэн цаў на алiм пi я-

дах? Як вы ра зу ме е це вы каз ван не Ру со 

«Мас тац тва вы ха ван ня за клю ча ец ца ў тым, 

каб не вы хоў ваць»? Арыс то цель сцвяр-

джаў, што па знан не па чы на ец ца са здзiў-

лен ня, а чым вы здзiў ля е це сва iх вуч няў? 

Цi па трэб на ўво дзiць фор мен нае адзен не 

(дрэс-код) для пе да го гаў? На за вi це плю сы 

i мi ну сы дыс тан цый на га на ву чан ня... Што 

не аб ход на зра бiць, каб больш лю дзей раз-

маў ля ла на бе ла рус кай мо ве? Што мо жа 

зра бiць шко ла для па вы шэн ня кан ку рэн та здоль нас цi мо ла дзi на рын ку пра цы? 

Пы тан нi лi та раль на сы па лi ся на га ло вы су пер фi на лiс таў рэс пуб лi кан ска га кон кур-

су пра фе сiй на га май стэр ства «На стаў нiк го да Рэс пуб лi кi Бе ла русь — 

2020», якiя вы сту пi лi на сцэ не Ака дэ мii пас ля дып лом най аду ка цыi.

У ро лi «вуч няў» вы сту па лi ка ле гi-фi на лiс ты, 
якiя з вя лi кай ах во тай i гу ма рам па ды гры ва лi 

сва iм больш уда члi вым кан ку рэн там.
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Яе ля леч ны свет скла да ец ца з кап ро ну 

i сiн тэ по ну. А яшчэ — з дро ту, пэт-бу тэ лек, 

пе нап лас ту, аб рэз каў тка нiн, гу зi каў, спра-

жак, сту жак, ра мен чы каў i ўся кай та кой дра-

бя зы... Ляль кi Тац ця ны ЦI ХА НА ВАЙ з По лац-

ка — пры го жыя, пя шчот ныя, з эма цы я наль-

ны мi тва ры ка мi, якiх так i хо чац ца пры ту лiць 

i якiя быц цам бы за мер лi на па лi цы ў ча кан нi 

не ча га цу доў на га. Не ве рыц ца, што ўсе яны 

зроб ле ны з пра мыс ло вых ад хо даў. Нi больш нi 

менш — са праўд ныя тво ры мас тац тва! Толь кi 

ру кi ўме ла га май стра, ка лi яго ду ша сяб руе з 

паэ зi яй i каз кай, мо гуць ра бiць та кiя вы тан ча-

ныя i нi бы аду шаў лё ныя цац кi... Тац ця на Да-

нi лаў на ў ад ной асо бе — i ды зай нер, i скульп-

тар, i швач ка, i ма дэль ер. Сён ня ў По лац кiм 

га рад скiм па ла цы куль ту ры ад кры ваец ца яе 

пер са наль ная вы стаў ка. На пя рэ дад нi па дзеi 

я су стрэў ся з Тац ця най Да нi лаў най i па слу-

хаў цi ка выя раз ва жан нi ў яе гас цiн ным до ме. 

На прык лад: «Зра бiць ляль ку не так i лёг ка, 

лёг ка па да рыць яе не ка му — i гэ та вя лi кая 

ра дасць для мя не».

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ДА НI ЛАЎ НА-МАЙ СТАР


