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Год ад го да ў Бе ла ру сі ста но віц ца ўсё больш 
ін тэ гра ва ных школ і кла саў. У іх ра зам атрым-
лі ва юць ве ды як звы чай ныя вуч ні, так і дзе ці 
з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га раз віц ця. Ад-
нак іс на ван ню гэ тай ма дэ лі аду ка цыі моц-
на пе ра шка джа юць іс ну ю чыя стэ рэа ты пы. 
Боль шасць баць коў не жа дае, каб іх сы ны і 
доч кі ву чы лі ся ў ад ным кла се з дзі цем, якое, 
на прык лад, мае па ру шэн ні апор на-ру халь-
на га апа ра ту...

Коль касць дзя цей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця-
мі ў кра і не па ста ян на рас це. Ка лі пяць га доў та му 
іх бы ло ка ля 120 ты сяч, то ця пер на 10 пра цэн таў 
больш. Пры гэ тым за чы ніў ся шэ раг спе цы я лі за ва-
ных на ву чаль ных уста ноў для та кіх «не звы чай ных» 
школь ні каў. Вы ні кам гэ та га ста ла ства рэн не спе-
цы я лі за ва ных ін тэ гра ва ных кла саў у звы чай ных 
шко лах. Але экс пер ты пры зна юць: та кая прак ты ка 
не да кан ца ўліч вае ўсе асаб лі вас ці раз віц ця школь-
ні каў, што ства рае не па трэб ныя пе ра шко ды.

— Іс ну ю чая сён ня ма дэль ін тэ гра ва на га на ву-
чан ня ў свой час ста ла са праўд ным пра ры вам у 
пе да го гі цы, — лі чыць ды рэк тар Прад стаў ніц тва 
Між на род на га дзі ця ча га фон ду ў Бе ла ру сі Іры на 
МІ РО НА ВА. — Яшчэ двац цаць га доў та му дзі ця з 
ін ва лід нас цю амаль не ме ла шан цаў на ву чац ца ра-
зам са сва і мі зда ро вы мі ад на год ка мі. Але ця пер мы 
мо жам упэў не на ска заць: сён няш няя ін тэ гра ва ная 
ма дэль — гэ та не па на цэя. Па-пер шае, за мі нае не-
да стат ко вая пра фе сій ная пад рых тоў ка на стаў ні каў у 
га лі не спе цы яль най аду ка цыі. Па-дру гое, і баць коў-
ская гра мад скасць з-за на за па ша ных стэ рэа ты паў 

ста віц ца не зу сім пры яз на да та кіх «не звы чай ных» 
дзя цей. Ве ра год насць та го, што ма лы з ін ва лід нас-
цю пя рой дзе ўрэш це на хат няе ці спе цы я лі за ва нае 
на ву чан не, у та кім вы пад ку ку ды боль шая.

Вый сцем з гэ тай сі ту а цыі можа стаць ін клю зіў-
ная ма дэль аду ка цыі, якая ўяў ляе са бой ла гіч ны 
пра цяг сіс тэ мы ін тэ гра ва на га на ву чан ня. У та кіх 
кла сах і фі зіч нае ася род дзе, і на ву чаль ны пра цэс 
ства ра юц ца ме на ві та з улі кам па трэб дзя цей з 
асаб лі вас ця мі раз віц ця. Таму ў іх зні кае не аб ход-
насць пры ста са ван ня да іс ну ю чых умоў. Як вы нік, у 
та кім ка лек ты ве знач на па ляп ша ец ца мік ра клі мат. 
Пра ўсё гэта ішла гаворка падчас «круглага стала», 
арганізаванага Прад стаў ніц твам Між на род на га дзі-
ця ча га фон ду ў РБ.

— У ін тэ гра ва ных кла сах, якія на вед ва юць дзе-
ці з асаб лі вас ця мі раз віц ця, на ву чан не вя дзец ца 
па роз ных пра гра мах і пад руч ні ках, — сказала за-
гад чык ка фед ры асноў дэ фек та ло гіі Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та імя Мак сі ма 
Тан ка Ве ра ні ка Ра ды гі на. — Ін клю зіў ны па ды ход 
вы гля дае на гэ тым фо не ку ды пры ваб ней. На ву-
чаль ная пра гра ма для ўсіх школь ні каў за ста ец ца 
агуль най, а ме та ды і пры ёмы пра цы ста но вяц ца ін-
ды ві ду аль ны мі. Экс пе ры мен ты па ка за лі, што лепш 
за ўсіх да но вых умоў адап ту юц ца на стаў ні кі фі зіч-
най куль ту ры, пра цоў на га на ву чан ня і вы яў лен ча га 
мас тац тва. Маг чы ма, гэ та звя за на са спе цы фі кай 
гэ тых прад ме таў, дзе ад па чат ку пры сут ні чае якісь ці 
твор чы склад нік. Які трэ ба ак тыў ней ука ра няць і па 
ас тат ніх прад ме тах на ву чан ня.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Да лоў стэ рэа ты пы!Да лоў стэ рэа ты пы!  ��

З УЛІ КАМ УСІХ АСАБ ЛІ ВАС ЦЯЎ
Ін тэ гра ва ная ма дэль аду ка цыі пя рой дзе ў ін клю зіў ную?

«Круг лы стол»«Круг лы стол»  ��

«НА ВУ КА 
МА ЛА ДЫХ:

СЁН НЯШ НІЯ РЭА ЛІІ 
І ПА НА РА МА БУ ДУ ЧЫ НІ»

Не вы пад ко ва ка жуць, што най каш тоў ней шы фонд лю-
бой дзяр жа вы — яе мо ладзь. Ма ла досць для ву чо на га 
— за ла ты ўзрост: но выя ідэі, іх ім гнен ная рэа лі за цыя. 
Пры ток у бе ла рус кую на ву ку перс пек тыў ных ма ла дых 
кад раў зра біў сваю спра ву: за апош ні час ай чын ная 
на ву ка пры кмет на змя ні ла ся — яна па ма ла дзе ла.

Ма ла дыя на ву коў цы ро бяць яе за па тра ба ва най у эка но мі-
цы і гра мад стве, яна ды на міч на раз ві ва ец ца, на яе ра хун ку 
ўсё больш да сяг нен няў су свет на га ўзроў ню. Вя до ма, ёсць і 
пэў ныя праб ле мы. Най перш гэ та ты чыц ца ма тэ ры яль на-тэх-
ніч най ба зы. І як у та кіх умо вах пра ца ваць ма ла до му ча ла-
ве ку, які, мо жа, га то вы на рэ ва лю цый ныя зме ны ў на ву цы? І 
на коль кі па трэб ны су час на му гра мад ству гэ тыя вы на ход кі?

Каб па га ва рыць пра іна ва цый нае раз віц цё, за «круг лым 
ста лом» на тэ му «На ву ка ма ла дых: сён няш нія рэа ліі і па на-
ра ма бу ду чы ні» ў га зе це «Звяз да» са бра лі ся на ву коў цы з 
Ака дэ міі на вук і ай чын ных ВНУ кра і ны. Вы свет лі ла ся, якія 
на ву ко выя га лі ны сён ня най больш ці ка вяць ма ла дых спе-
цы я ліс таў, якія вы на ход кі мо гуць змя ніць на ша жыц цё да 
леп ша га і якія перс пек ты вы ў гэ тым кі рун ку.

Пра гэ тае і мно гае ін шае чы та чы «Звяз ды» да ве да юц ца ў 
ад ным з блі жэй шых ну ма роў вы дан ня. Не пра пус ці це!

Ул. інф.

Мі ка лай 
СНАП КОЎ, 

мі ністр 
эка но мі кі:

«У бе ла рус ка га ўра да ёсць 
драй ве ры рос ту, якія да зво-
ляць вы ка наць за да чы, вы зна-
ча ныя на 2014 год. Пры тым 
гэ та ўжо не тыя драй ве ры, 
якія бы лі ра ней — на рошч-
ван не ка пі та лу і ін вес ты цый. 
Сён ня драй ве рам эка на міч на-
га рос ту з'яў ля ец ца эфек тыў-
насць ін вес ты цый. Дру гі, не 
менш важ ны мо мант, гэ та, 
без умоў на, экс парт. Мы ро-
бім на яго ак цэнт, па коль кі 
ён для нас важ ны як кры ні-
ца рос ту, як драй вер рос ту, 
як эле мент ба лан са ван ня фі-
нан са вай сі ту а цыі ў кра і не. 
Гэ так жа па трэб на і эфек-
тыў ная ма дэр ні за цыя».

Не сак рэт, што ча ла ве ку з ін ва лід нас-
цю жы вец ца ця жэй, чым зда ро ва му. 
Ня лёг ка і яго бліз кім. Між тым, да па-
маг чы людзям з абмежаваннямі, пад-
тры маць іх сва я коў мо гуць па слу гі, 
што аказ ва юц ца тэ ры та ры яль ны мі 
цэнт ра мі са цы яль на га аб слу гоў ван-
ня на сель ніц тва. Тым больш што яны 
час та бяс плат ныя аль бо вельмі тан-
ныя. Пра тое, які мі па слу га мі мо гуць 
ска рыс тац ца лю дзі з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі і іх сем'і, нам рас ка за ла 
ды рэк тар ТЦСАН Цэнт раль на га ра ё на 
Мін ска Іна ГЕ РА СІ МА ВА.

Ся дзел ка
Гэ та сён ня ад на з са мых за па тра ба ва ных 

па слуг. Ся дзел ка ажыц цяў ляе па тра наж-
ны і са цы яль ны до гляд хво рых, са ста рэ-
лых і ма ла ру хо мых лю дзей у хат ніх умо-
вах. Ажыц цяў ля ю чы па тра наж, яна ўвесь 
свой пра цоў ны час бу дзе зна хо дзіц ца по-
бач, пры не аб ход нас ці пе ра сце ле ло жак, 
па дасць суд на, па мя няе пам перс, ра за грэе 
ежу, па кор міць, па мые по суд. А вось уко лы 
або ін шыя ме ды цын скія пра цэ ду ры, за куп ка 

пра дук таў у кра ме або апла та ка му наль ных 
па слуг у служ бо выя аба вяз кі ся дзел кі не 
ўва хо дзяць.

За раз у Бе ла ру сі ёсць шмат агенц тваў, 
га то вых знай сці вам ся дзел ку. Тэ ры та ры-
яль ныя цэнт ры са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
на сель ніц тва (праў да, па куль не ўсе) так са-
ма аказ ва юць па доб ныя па слу гі асо бам, якія 
поў нас цю стра ці лі здоль насць да са ма аб слу-
гоў ван ня і пе ра мя шчэн ня (ля жа чым).

Гэ тая па слу га — ад на з са мых да ра гіх. 
Га дзі на пра цы ся дзел кі ад тэ ры та ры яль ных 
цэнт раў са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель-
ніц тва Мін ска каш туе ў дзён ны час па буд-
нях 19980 руб лёў, ноч чу (з 22 га дзін да 6) 
— 23 250 руб лёў, а ў вы хад ныя і свя точ ныя 
дні — 28 140 руб лёў.

Са цы яль ная пе рад ыш ка
У гэ тым вы пад ку га вор ка ідзе пра так зва-

ны «са цы яль ны ад па чы нак» — вы зва лен не 
баць коў, ін шых чле наў сям'і ад до гля ду дзі ця-
ці-ін ва лі да — з тым, каб яны маг лі вы ра шыць 
на за па ша ныя ся мей на-бы та выя пы тан ні. Са-
цы яль ная пе рад ыш ка мо жа быць уста ноў ле-
на на пе ры яд да 28 су так у год. (Ка лі быць 
дак лад ны мі, гэ тая па слу га пра да стаў ля ец ца 

не ТЦСАН, а ста цы я нар ны мі да ма мі-ін тэр-
на та мі.)

Ад дзя лен не 
дзён на га зна хо джан ня

Пры тэ ры та ры яль ных цэнт рах са цы яль-
на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва функ цы-
я ну юць ад дзя лен ні дзён на га зна хо джан ня 
ін ва лі даў, якія аказ ва юць са дзей ні чан не ў іх 
са цы яль на-бы та вой, пра цоў най і псі ха ла гіч-
най рэ абі лі та цыі.

Лю дзі з ін ва лід нас цю зай ма юц ца тут вы-
ра бам су ве ні раў, ма лю юць, ад па чы ва юць, на-
вед ва юць роз ныя гурт кі. Пер са нал на ву чае іх 
мі ні маль ным на вы кам са ма аб слу гоў ван ня: 
па да грэ ву ежы ў мік ра хва лёў цы, мыц ця бя-
ліз ны ў праль най ма шы не і г.д.

На прык лад, у ад дзя лен ні дзён на га зна хо-
джан ня ТЦСАН Цэнт раль на га ра ё на Мін ска 
ёсць са цы яль ная біб лі я тэ ка, трэ на жор ная за-
ла, фі та бар, жы вы ку ток, дзей ні ча юць гурт кі 
«Фар фор і ке ра мі ка», «Му зыч ны ка лей да-
скоп», «Ачу ме лыя руч кі» і інш., клу бы «Смак», 
«Но ты ду шы» (для баць коў), тэ ат раль ны.

Гэ тая па слу га ін ва лі дам аказ ва-
ец ца бяс плат на.

3 снеж ня — Між на род ны дзень ін ва лі даў3 снеж ня — Між на род ны дзень ін ва лі даў  ��

СА ЦЫ ЯЛЬ НЫЯ ПА СЛУ ГІ, 
ЯКІЯ ЗДОЛЬ НЫ ПА ЛЕП ШЫЦЬ ЖЫЦ ЦЁ
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Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА: 

«ВЫ БА РЫ БУ ДУЦЬ 
ВЕЛЬ МІ СУР' ЁЗ НЫ МІ»

Ма ю чыя ад быц ца вы бар чыя кам па ніі ў Бе ла ру сі па він ны стаць 
дэ ман стра цы яй са праўд най дэ ма кра тыі, за явіў Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка падчас ра бо чай су стрэ чы 
са стар шы нёй Цэнт раль най ка мі сіі па вы ба рах і пра вя дзен ні 
рэс пуб лі кан скіх рэ фе рэн ду маў Лі дзі яй Яр мо шы най, па ве да-
мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Як бы ло ад зна ча на, у блі жэй шыя га ды ў Бе ла ру сі па він ны прай-
сці тры буй ныя вы бар чыя кам па ніі: у 2014-м — вы ба ры ў мяс цо выя 
Са ве ты дэ пу та таў, у 2015-м — прэ зі дэнц кія вы ба ры, у 2016 го дзе 
— пар ла менц кія.

«Мы па він ны вель мі сур' ёз на па ды сці да гэ та га эта пу раз віц ця 
на шай дзяр жа вы. Спра ва ў тым, што сі ту а цыя ня прос тая, і на шы 
аль тэр на тыў ныя па лі ты кі, на за вём іх так, не бу дзем крыў дзіць іх 
за ступ ні каў за мя жой, вель мі раз ліч ва юць вось на гэ ты пра ме жак, 
— ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Яны пла ну юць, што вы ба ры 
ў мяс цо выя Са ве ты — гэ та бу дзе ней кі па ча так, раз віц цё, а апа гея 
так зва ная дэ ма кра тыя да сяг не ў прэ зі дэнц кія вы ба ры і за вер шыц ца 
гэ та пар ла менц кі мі вы ба ра мі».

«Стра ціць тры га ды для раз віц ця кра і ны ў гэ ты пе ры яд бу дзе ка-
та стра фіч на. Та му вы ба ры бу дуць вель мі сур' ёз ны мі. Мы сур' ёз на па-
він ны да гэ та га пе ры я ду рых та вац ца. І ха це ла ся б, каб гэ тыя вы ба ры 
ста лі дэ ман стра цы яй са праўд най дэ ма кра тыі. Тут мы па він ны ў ру кі 
на ро ду ад даць усё для та го, каб на род сам вы зна чыў ся, хто бу дзе 
кі ра ваць ім і дзяр жа вай, як бу дзе раз ві вац ца кра і на і ў якім на прам ку. 
Гэ та маё жа лез нае мер ка ван не», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

«Ка лі там хтось ці раз ва жае, што мы па ча лі пад рых тоў ку ўжо да 
прэ зі дэнц кіх вы ба раў, то, шчы ра ка жу чы, я на огул не ў кур се гэ тай 
спра вы. Ха це ла ся б, каб вы мне рас ка за лі, як раз ві ва юц ца па дзеі на 
гэ тым вы бар чым «рын ку», ка лі мож на так ска заць. Але ўсё па він на 
быць сум лен на і спра вяд лі ва. Я толь кі на гэ та раз ліч ваю», — ска заў 
кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма ад зна чыў, што ця пе раш ні кі раў нік 
Цэнт рвы бар ка ма, як і ра ней, бу дзе зай мац ца ар га ні за цы яй і пра вя-
дзен нем ма ю чых ад быц ца па лі тыч ных кам па ній. «Вы за іх, як звы чай-
на, ад каз ва е це. Ка го трэ ба, вы пры цяг вай це для ар га ні за цыі і пра вя-
дзен ня гэ тых вы ба раў, але ча ла век і ор ган, які ад каз вае за вы ба ры, 
за іх пра вя дзен не і за аб' яў лен не вы ні каў, па ві нен быць адзін».

У пла не фі нан са ван ня вы ба раў Прэ зі дэнт па пя рэ дзіў, што «ліш ніх 
гро шай ня ма», але пра ца тых, хто бу дзе пры цяг вац ца на гэ ты пе ры-
яд, па він на быць да стой на апла ча на. «Лю дзей, якія бу дуць за ня ты 
вы ба ра мі, мы па він ны пад тры маць, за пла ціць ім за гэ тую ра бо ту. Але 
па жа да на, каб мы не на доў га ад цяг ва лі ўва гу лю дзей ад асноў най 
пра цы. Асноў ную на груз ку пе ра ня сём на дзяр жаў ныя ор га ны, каб яны 
пра ца ва лі за кошт тых срод каў, што яны рас хо ду юць з бюд жэ ту на 
сваю дзей насць. А лю дзям, якія бу дуць пры цяг ну ты на вы ба ры, мы, 
вя до ма, па він ны за пла ціць да стой на. Хо чам якас ці — трэ ба пла ціць. 
Але ліш ніх гро шай ня ма», — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

На су стрэ чы Прэ зі дэн та са стар шы нёй Цэнт рвы бар ка ма аб мяр-
коў ва ла ся да та пра вя дзен ня вы ба раў дэ пу та таў у мяс цо выя Са ве ты. 
Па вод ле слоў Лі дзіі Яр мо шы най, тэр мін іх паў на моц тваў за вяр ша ец-
ца 25 кра са ві ка і ў ад па вед нас ці з Кан сты ту цы яй чар го выя вы ба ры 
па він ны ад быц ца не паз ней за 30 дзён да за кан чэн ня гэ та га тэр мі ну. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ўхва ліў пра па но ву пра вес ці вы ба ры ў мяс цо-
выя Са ве ты дэ пу та таў 23 са ка ві ка на ступ на га го да.

Лі дзія Яр мо шы на так са ма пра ін фар ма ва ла, што ад на ча со ва з вы-
ба ра мі дэ пу та таў мяс цо вых Са ве таў прой дуць паў тор ныя вы ба ры па 
Го мель скай-На ва бе ліц кай вы бар чай акру зе ну мар 36, па коль кі ў час 
пар ла менц кіх вы ба раў у 2012 го дзе дэ пу тат ад яе не быў вы бра ны.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

В'ЕТ НАМ СКІ ВЕК ТАР
Бе ла русь вель мі за ці каў ле на ў роз на ба ко вых уза е ма ад но сі-
нах з В'ет на мам. Пра гэ та за явіў на су стрэ чы з в'ет нам скай 
пар ла менц кай дэ ле га цы яй Ана толь РУ БІ НАЎ, стар шы ня Са-
ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Абедз ве кра і ны ма юць вя лі кія маг чы мас ці для раз віц ця су-
пра цоў ніц тва ў сфе ры эка но мі кі, аду ка цыі, куль ту ры.

«Ка лі ка заць пра эка но мі ку, то тут яшчэ не ўсё зроб ле на, — ад-
зна чыў стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі. — Та ва ра зва рот хоць і рас це 
хут кі мі тэм па мі, але па куль што не да сяг нуў 200 міль ё наў до ла раў, 
і гэ та га не да стат ко ва. Ду маю, ужо ў на ступ ным го дзе мы па він ны 
па ста віць пе рад са бой мэ ту да сяг нуць та ва ра зва ро ту аб' ёмам як 
мі ні мум у 300 міль ё наў».

Па сло вах Ана то ля Ру бі на ва, эка но мі кі Бе ла ру сі і В'е та на ма ўзае -
ма да паў няль ныя. На ша кра і на за ці каў ле на ў мно гіх та ва рах з В'ет-
на ма, у сваю чар гу, важ ны мі кры ні ца мі бе ла рус ка га экс пар ту ту ды 
з'яў ля юц ца ка лій ныя ўгна ен ні, ма шы на кам плек ты гру за вой тэх ні кі, 
трак та ры, кар' ер ныя са ма зва лы, шы ны, ме та ла пра дук цыя, лі кё ра-
га рэ лач ныя вы ра бы.
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IРАН АД МО ВIЎ СЯ ЗНI ШЧЫЦЬ ЯДЗЕР НЫЯ АБ' ЕК ТЫ
Прэ зi дэнт Iра на Ха сан Раў ха нi вы клю чыў маг чы масць лiк вi да цыi iран скiх ядзер ных аб' ек таў. Пры гэ тым кi раў нiк дзяр жа вы 

спа дзя ец ца на па ляп шэн не ад но сiн з ЗША. Прэ зi дэнт чар го вы раз пад крэс лiў, што ва ен ная стра тэ гiя Iс лам скай Рэс пуб лi кi не 
пра ду гледж вае рас пра цоў ку ядзер най зброi, i па ве да мiў пра на мер Iра на пра цяг ваць узба га чэн не ўра ну ў мiр ных мэ тах.

Ра ней «шас цёр ка» мiж на род ных па ся рэд нi каў (Ра сiя, ЗША, Кi тай, Вя лi ка бры та нiя, Фран цыя i Гер ма нiя) да мо вi ла ся з прад-
стаў нi ка мi Iра на ў Жэ не ве аб ме рах па iс тот ным пад ра за ннi ядзер най пра гра мы Iра на ў ча кан нi больш поў на га па гад нен ня. У 
пры ват нас цi, Iран аба вя заў ся спы нiць узба га чэн не ўра ну звыш 5%, пры пы нiць вы твор часць плу то нiю i цэнт ры фуг, да пус цiць 
iн спек та раў МА ГА ТЭ на свае ядзер ныя аб' ек ты.

ХАР ВА ТЫЯ СУ ПРАЦЬ АД НА ПО ЛЫХ ШЛЮ БАЎ
Боль шасць на сель нiц тва Хар ва тыi вы сту пi ла су праць ле га лi за цыi ад на по лых шлю баў. На пы тан-

не «Цi згод ныя вы з тым, што шлюб — гэ та са юз па мiж муж чы нам i жан чы най?», 65 % удзель нi каў 
рэ фе рэн ду му да лi ста ноў чы ад каз, 34% — ад моў ны. Вар та ад зна чыць, што на сён няш нi дзень 
кан сты ту цыя пе ра важ на ка та лiц кай кра i ны азна чэн ня шлю бу не дае. Пас ля га ла са ван ня Хар-
ва тыя ўня се ў кан сты ту цыю па праў ку, згод на з якой па няц цю «шлюб» бу дзе да дзе на азна чэн не 
«са юз па мiж муж чы нам i жан чы най». Iдэя рэ фе рэн ду му на ле жа ла гру пе гра ма дзян «У iмя сям'i» 
(яна пад трым лi ва ец ца царк вой), якая са бра ла звыш 750 ты сяч под пi саў, каб да маг чы ся названага 
га ла са ван ня.

ПА МЁР ЮРЫЙ ЯКАЎ ЛЕЎ
У ноч на 30 лiс та па да на 86-м го дзе пас ля цяж кай пра цяг лай хва ро бы пай шоў з жыц ця на род ны ар тыст 

СССР, ак цёр Вах тан гаў ска га тэ ат ра Юрый Якаў леў. Па служ ны спiс Якаў ле ва на лiч вае дзя сят кi ро ляў у тэ ат ры 
i кi но. Пра ва на зы вац ца i стаць усе на род ным улю бён цам пры нёс Юрыю Якаў ле ву эк ран кi но i тэ ле ба чан ня. 
Пры род ная ча роў насць i не звы чай ны дар пе ра ўва саб лен ня рас кры лi ся ў раз на стай най га ле рэi пер са на жаў, 
мно гiя з якiх пе рай шлi з эк ра на ў на ша паў ся дзён нае жыц цё, ста лi яе не ад' ем най част кай. Та кi мi аказаліся: 
па руч нiк Ржэў скi з «Гу сар скай ба ла ды», Сцi ва Аб лон скi з эк ра нi за цыi ра ма на Льва Талс то га «Ан на Ка рэ нi-
на», Iван Ва сiль е вiч з ка ме дыi Гай дая, Iпа лiт з «Iро нii лё су».

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка на кi ра ваў спа чу ван не 
род ным, блiз кiм i ка ле гам на род на га ар тыс та СССР Юрыя Якаў ле ва ў су вя зi са смер цю ар-
тыс та, па ве да мi лi ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лi да ра.

«На бе ла рус кай зям лi Юрыя Ва сiль е вi ча вы со ка ца нi лi як ча ла ве ка вя лi ка га та лен ту i цу-
доў най ду шы, чыя твор чая дзей насць са дзей нi ча ла сцвяр джэн ню ў гра мад стве ма раль ных 
i эс тэ тыч ных iдэа лаў, ума ца ван ню друж бы i куль тур ных су вя зяў па мiж на шы мi брац кi мi 
на ро да мi. Яго ады ход з жыц ця — гэ та не за мен ная стра та для мас тац тва i для ўсiх нас», — 
га во рыц ца ў спа чу ван нi.

ЖАН ЧЫ НЫ ЗНАЧ НУЮ 
ЧАСТ КУ ЖЫЦ ЦЯ МАР НУ ЮЦЬ 

НА ПЕ РА ЖЫ ВАН НI
Кож ны год 

жан чы ны мар-
ну юць дзесь цi 
ме сяц на за-
кла по ча насць 
з на го ды свай-
го знеш ня га 
вы гля ду, пi ша 
The Times of 

India са спа сыл кай на апош няе да сле-
да ван не спе цы я лiс таў. У пры ват нас цi, 
жан чы ны пе ра жы ва юць з-за адзен ня, 
ва ла соў, ва гi, фор мы це ла i ску ры. Што-
ты дзень гэ тыя пе ра жы ван нi ады ма юць 
у ся рэд нiм 12 га дзiн i 4 хвi лi ны, а за год 
— 26 дзён.

Больш за ўсё ча су iдзе на пад бор 
адзен ня — 50 га дзiн што ты дзень толь кi 
на вы бар, а по тым яшчэ 1 га дзi ну 32 
хвi лi ны ад во дзiц ца на пе ра жы ван нi з 
на го ды та го, цi доб ра ся дзiць вы бра ны 
строй. Дум кi аб лiш няй ва зе ады ма юць 1 
га дзi ну 46 хвi лiн, дум кi пра тое, што ва гу 
трэ ба на браць, — 22 хвi лi ны. А вось хва-
ля ван нi з на го ды ку ча ра вых або тлус-
тых ва ла соў зай ма юць 57 хвi лiн жыц ця. 
Доб ры ко лер тва ру i сам ко лер ску ры 
так са ма важ ны для мно гiх жан чын. Пра 
гэ та га во раць 2 га дзi ны 22 хвi лi ны на ты-
дзень. Ся род iн шых хва ля ван няў яшчэ 
зна чац ца пе ра жы ван нi, якiя ты чац ца аб'-
ёму гру дзей.
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У Ма ла дзеч не прай шоў Х фес ты валь на цы я наль ных куль тур, 
у якiм узя лi ўдзел прад стаў нi кi 10 на цы я наль нас цяў 

з 9 рэ гi ё наў Мiн скай воб лас цi.
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