
ISSN 1990 - 763X

11 ЛІПЕНЯ 2019 г. ЧАЦВЕР № 128 (28995)

• У Бе ла ру сі ў чэр ве ні 

за фік са ва на дэ фля цыя. 

Хар чо выя та ва ры ў чэр-

ве ні па тан не лі на 0,4 % у 

па раў на нні з ма ем 2019-га 

і па да ра жэ лі на 2,8 % у па-

раў на нні са снеж нем мі ну-

ла га го да.

• Па мёр на род ны мас-

так Бе ла ру сі Вік тар Гра-
мы ка. Прэзідэнт Беларусі 
накіраваў спачуванні род-
ным і блізкім мастака.

• Ма біль ныя апе ра та ры 

ўвя лі па двой нае па цвяр-

джэн не плат ных пад пі сак.

• «Еў ра опт» ака заў Фе-

дэ ра цыі ха кея Бе ла ру сі 

спон сар скую да па мо гу 

ў па ме ры 130 ты сяч до-

ла раў.

• Прэ зі дэнт Укра і ны Ула-

дзі мір Зя лен скі пад пі саў 

указ аб ства рэн ні зя лё на-

га ка лі до ра для ту рыс таў у 

зо не ЧА ЭС.

• Экс па зі цыя «Бел пош-

ты» ўда сто е на за ла то га 

ме да ля на вы стаў цы ма-

рак у Кі таі.

• У Мін ску па марш ру-

це гра мад ска га транс пар ту 

за пус ці лі рэ тра аў то бус.

КОРАТКА

Сяр гей КА ЛЕ ЧЫЦ, 

на мес нік стар шы ні 

праў лен ня 

На цы я наль на га бан ка:

«Мы ка за лі не ад на ра зо ва, 
што ча ка лі ў пер шым 
паў год дзі та го фак та, 
што ў га да вым 
вы мя рэн ні ін фля цыя 
бу дзе зна хо дзіц ца 
вы шэй за мэ ту, якая 
вы зна ча на на год. Але 
як раз тыя фак та ры, якія 
пад штур хоў ва лі ін фля цыю, 
сла бе юць, мы ба чым 
гэ та ў апош нія ме ся цы. 
Та му лі чым, што бу дзем 
зна хо дзіц ца па блі зу на шай 
мэ ты — 5 %».

ЦЫТАТА ДНЯ

ГЛІНЯНЫЯ 
АБЯРЭГІ 
З КРЫЧАВА

ЭТЫКЕТ ТРЭБА 
ВЫХОЎВАЦЬ 
З МАЛЕНСТВА

Пры ём ная кам па нія — 2019Пры ём ная кам па нія — 2019

ВЫ БРАЦЬ ПРА ФЕ СІЮ 
І НЕ ПА МЫ ЛІЦ ЦА

12 лі пе ня рас па чы на ец ца пры ём да ку мен таў у ВНУ
Сё ле та на бюд жэт ныя мес цы змо гуць прэ тэн да ваць 

26,6 ты ся чы абі ту ры ен таў — на 0,7 % больш, чым ле тась 

(да баў ле на ка ля 200 мес цаў). Коль касць бюд жэт ні каў 

дзён най фор мы на ву чан ня па вя лі чыц ца на ме ды цын скіх, 

ІТ-спе цы яль нас цях, а так са ма на спе цы яль нас цях, звя за ных 

з фі зіч най куль ту рай і спор там.

Плат ні каў-пер ша курс ні каў так са ма ста не больш — на 1,2 % 

у па раў на нні з мі ну лым го дам, уся го ВНУ пры муць 

28,2 ты ся чы сту дэн таў плат най фор мы на ву чан ня. 

Пры рост ад быў ся пе ра важ на за кошт ІТ-спе цы яль нас цяў 

(бы ло да баў ле на больш за 650 мес цаў).

У за воч най фор ме атры ман ня аду ка цыі пла ну ец ца 

ска ра чэн не пры ёму на 3,4 %.

ВА ЕН НЫ ФА КУЛЬ ТЭТ ЧА КАЕ ДЗЯЎ ЧАТ
У шэ ра гу ўні вер сі тэ таў сё ле та ад кры ва юц ца но выя для іх спе цы-

яль нас ці. На прык лад, у Гро дзен скім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це імя Ян кі 

Ку па лы ўпер шы ню на фі зі ка-тэх ніч ным фа куль тэ це аб' яў ле ны на бор 

на спе цы яль насць «Кам п'ю тар ная фі зі ка» з пры сва ен нем вы пуск ні кам 

ква лі фі ка цыі «Фі зік. Пра гра міст». Важ ным ад роз нен нем но вай спе цы-

яль нас ці з'яў ля ец ца фун да мен таль ная пад рых тоў ка па агуль най і тэ а-

рэ тыч най фі зі цы, а так са ма вы ву чэн не элект ро ні кі, мік ра пра цэ сар най 

тэх ні кі, аў та ма ты за цыі і ро ба та тэх ні кі. Гэ та ад кры вае маг чы мас ці для 

пра ца ўлад ка ван ня не толь кі ў ІT-кам па ні ях, але і на су час ных вы со ка-

тэх на ла гіч ных вы твор час цях.

Акра мя та го, сё ле та ў ГрДУ імя Ян кі Ку па лы ад ноў ле ны на бор па 

спе цы яль нас ці «Гіс то рыя (ар хеа ло гія)» на фа куль тэ це гіс то рыі, ка му-

ні ка цыі і ту рыз му. А на фа куль тэ це эка но мі кі і кі ра ван ня ад наў ля ец ца 

на бор на за воч нае ска ро ча нае на ву чан не па спе цы яль нас ці 

«Ка мер цый ная дзей насць». СТАР. 4

Спа жы вецСпа жы вец

КАБ НЕ БА ЛЕ ЛА 
ГА ЛА ВА 

ПАС ЛЯ РА МОН ТУ
Як на шы ква тэ ры ста но вяц ца так січ ны мі

«До ма і сце ны да па ма га юць» — пры маў ка вя до мая. Але ця пер 

у на шых да мах нас акру жае мност ва так січ ных прад ме таў, 

якія мо гуць спак ва ля пад точ ваць зда роўе. Атрут ныя рэ чы вы 

вы дзя ля юц ца ў па вет ра мый ны мі срод ка мі, бы та вой тэх ні кай, 

мэб ляй, аздоб ны мі ма тэ ры я ла мі... І гэ тыя хі мі ка ты не маг чы ма 

лік ві да ваць з да па мо гай віль гот най пры бор кі. Мно гія гас па ды ні 

блы та юць ідэа льную чыс ці ню ў до ме з доб рай эка ло гі яй, але 

гэ та роз ныя па няц ці. Ка лі вы па зба ві це ся ад пы лу і бру ду, па-

вет ра не аба вяз ко ва ста не чыс цей шае.

Больш пад ра бяз на пра тое, з які мі не бяс пе ка мі мож на су тык нуц ца 

ва ўлас най ква тэ ры і што з гэ тым ра біць, нам рас ка за ла за гад чы ца 

ад дзя лен ня ка му наль най гі гі е ны Мінск ага га рад ско га 

цэнт ра гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі Юлія ЖУ РА ВА. СТАР. 13

ПАШ ТАР — СПРА ВА МУЖ ЧЫН СКАЯ

Не ка лі ў вёс цы Ка са ры Ушац ка га ра ё на пра ца ва лі паш таль ё на мі

муж чы ны, і гэ та бы ла мяс цо вая сла ву тасць. Ця пер у Ка са рах

за стаў ся толь кі адзін паш таль ён, і гэ та так са ма муж чы на — 

Аляк сандр АЛЕК СІ Ё НАК, ра бот нік су вя зі з двац ца ці трох га до вым 

ста жам. Па-ра ней ша му ў паш то вай су мцы Аляк санд ра ля жаць

роз ныя га зе ты і ча со пі сы. А яшчэ Аляк сандр Аляк санд ра віч пры мае

за ка зы ад ста рых вяс коў цаў на да стаўку ім пра дук таў хар ча ван ня і 

гас па дар чых та ва раў. Ён да па ма гае пен сі я не рам пла ціць 
і за ка му наль ныя па слу гі, і за элект рыч насць, і за тэ ле фон.
Яшчэ і па га во рыць шчы ра, рас ка жа апош нія на ві ны (як на гэ тым
фо та з цёз кай па проз ві шчы Іры най Паў лаў най АЛЕК СІ Ё НАК).
Ад ным сло вам, функ цыя вяс ко ва га паш таль ё на яшчэ не вы чар па на,
і ра на спіс ваць яе з жыц цё ва га ра хун ку.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.


