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• Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі 
Бе ла ру сі аб ме жа ва ла до ступ 
да 17 ін тэр нэт-рэ сур саў за 
не на леж ную рэ кла му.

• Бе ла рус кія вай скоў цы 
атры ма лі пе ра мо гу ў кон кур-
се Ар мей скіх між на род ных 
гуль няў — 2018 «Снай пер скі 
ру беж».

• Між на род ны фо рум 
тэ ат раль на га мас тац тва 
«ТЭ АРТ», які прой дзе з
20 ве рас ня да 16 каст рыч-
ні ка ў Мін ску, за пра шае 
ва лан цё раў. Прэ тэн дэн там 
не аб ход на за поў ніць ан ке-

ту ва лан цё ра да 17 жніў ня 

на сай це фо ру му.

• Бе ла рус кія мыт ні кі за ты-

дзень спы ні лі 14 фак таў не за-

кон на га пе ра мя шчэн ня праз 

мя жу нар ка тыч ных срод каў і 

псі ха троп ных рэ чы ваў.

• З асаб лі вас цямі па ля-

ван ня XVІІ—XІX ста год дзяў 

пазнаёмяцца 18 жніў ня гос-

ці эка ла гіч на га фес ты ва лю 

«Га мо няць пу шчы бе ла рус-

кія...» у Свіс ла чы.

КОРАТКА

ХТО АБАРОНІЦЬ 
ТУРЫСТА?

СЕЗОН КРЫЛАТАЙ 
ПАГРОЗЫ

7,030 млрд до ла раў 
(у эк ві ва лен це) скла лі, 
па па пя рэд ніх да ных, 
між на род ныя рэ зер во выя 
ак ты вы Бе ла ру сі на 
1 жніў ня 2018 го да, 
па вя лі чыў шы ся за лі пень 
на 198,8 млн до ла раў 
(на 2,9 %) пас ля 
чэр вень ска га зні жэн ня 
на 108,2 міль ё на, 
па ве дам ля ец ца ў прэс-рэ лі зе 
Нац бан ка. Па ве лі чэн ню 
ўзроў ню між на род ных 
рэ зер во вых ак ты ваў 
у лі пе ні спры я лі куп ля 
Нац бан кам за меж най 
ва лю ты на тар гах БВФБ, 
па ступ лен не ва лю ты ў 
бюд жэт, 
у тым лі ку ад збі ран ня 
экс парт ных пош лін на 
наф ту і наф та пра дук ты, 
па ступ лен не срод каў 
ад про да жу Нац бан кам 
і Мін фі нам на 
ўнут ра ным рын ку 
аб лі га цый, на мі на ва ных 
у за меж най ва лю це. 
Урад і На цы я наль ны 
банк у лі пе ні вы ка на лі 
знеш ніх і ўнут ра ных 
аба вя за цель стваў у 
за меж най ва лю це на су му 
ка ля 450 млн до ла раў.
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15 жніў ня ва ўста но вы аду ка цыі прый дуць 

не каль кі ты сяч ма ла дых спе цы я ліс таў — 

вы пуск ні коў пе да га гіч ных спе цы яль нас цяў 

уні вер сі тэ таў і ка ле джаў. Як пра ві ла, пе рад 

кож ным ма ла дым пе да го гам паў стае мност-

ва пы тан няў. З ча го па чаць? Што ска заць 

вуч ням пры пер шай су стрэ чы, ка лі за ста-

неш ся сам-на сам з не каль кі дзя сят ка мі пар 

да пыт лі вых ва чэй? Як вы бу да ваць уза е ма-

ад но сі ны з дзі ця чым ка лек ты вам і зра біць 

баць коў вуч няў сва і мі са юз ні ка мі? Як пры-

звы ча іц ца да но вай сва ёй ро лі?

Мож на скон чыць з «чыр во ным дып ло мам» 

уні вер сі тэт, атры маць сту пень ма гіст ра, але 

гэ та зу сім не га ран тыя та го, што ка лі ты 

прый дзеш у дзі ця чую аў ды то рыю, усё пой-

дзе як па мас ле. Дзі ця чы ка лек тыў — сты-

хія, якой трэ ба на ву чыц ца кі ра ваць. У гэ тым 

пе ра ка на ла ся на стаў ні ца рус кай мо вы і лі-

та ра ту ры ста ліч най гім на зіі № 38 Анас та сія 

ГАН ЧА РО ВА, якая ча ты ры га ды та му так са-

ма ўпер шы ню пе ра сту пі ла па рог школь на-

га кла са як са ма стой ны пе да гог. Пра свой 

пе ры яд адап та цыі ў на стаў ніц кім ася род ку 

Анас та сія шчы ра 

рас ка за ла пад час 

пе да га гіч най май-

стэр ні #Шчасце-

Навучаць. Як яна 

са ма за ўва жы ла, 

за ха це ла па дзя-

ліц ца тым, ча му 

не ву чаць у ВНУ. 

На са мрэч, ну на-

вош та ін шым на сту паць на тыя ж 

са мыя граб лі?

Пер шыя кро кі ў пра фе сііПер шыя кро кі ў пра фе сіі  

ШЧАС ЦЕ НА ВУ ЧАЦЬ
Як ма ла до му на стаў ні ку не зга рэць на ра бо це і не збег чы са шко лы?

УСЁ ТРЭ БА РА БІЦЬ 
РА ЗУМ НА І АД КАЗ НА
Убор ку ўра джаю і па вы шэн не эфек тыў нас ці 

ра бо ты сва бод ных эка на міч ных зон 
аб мер ка ва лі на на ра дзе ў Прэ зі дэн та

Перш чым па га ва рыць на тэ му СЭЗ, Прэ зі дэнт чар го вы 

раз уз няў най больш ак ту аль нае пы тан не ўбор кі ўра джаю. 

«На двор'е, як я ўжо ка заў, сё ле та трош кі пе ра блы та ла 

по ры го да, але тым не менш дрэн на га на двор'я не бы вае, — 

ад зна чыў бе ла рус кі лі дар. — На ту раль на, што та го ўра джаю, 

на які мы раз ліч ва лі і за клад ва лі пад яго не аб ход ны 

пад му рак, мы не атры ма ем, але яшчэ раз пад крэс лі ваю: 

не да бор зба жы ны мы па він ны па поў ніць за кошт 

ура джаю ку ку ру зы».Фо
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ШЧЫ РАСЦЬ ДУ ШЫ — ШЧОД РАСЦЬ ЗЯМ ЛІШЧЫ РАСЦЬ ДУ ШЫ — ШЧОД РАСЦЬ ЗЯМ ЛІ

Жы ха роў вёс кі Дзят ла ві чы 

Лу ні нец ка га ра ё на Мі ка лая і Але ну 

ЯС КЕ ВІ ЧАЎ мно гія ў на шай кра і не 

ве да юць як вы ключ ны са ма быт ны 

ся мей ны ду эт. За вы ка нан не па лес кіх 

ба лад у іх шмат уз на га род роз на га 

кштал ту. Але не мно гія ве да юць, што 

ў кож на га з су жэн цаў ёсць і дып лом 

аг ра рыя. На ага род на-са до вай ні ве 

Яс ке ві чаў сё ле та не бы ва лы ўра джай. 

Спа чат ку клуб ні цы, по тым па рэч кі 

і віш ні, а ця пер спе юць дзя сят кі 

сар тоў груш і яб лы каў...


