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ДЗЕ 
РАСПЛЮШЧВАЮЦЦА 
ДУХОЎНЫЯ ВОЧЫ

КАЛІ 
НЯМА СТРАХУ — 
СКАЧЫ!

• Стар та ваў про даж бі-
ле таў на кі на фес ты валь 
«Ліс та пад».

• Па цы ен там з бра ды-
кар ды яй па ча лі ўста наўлі-
ваць най ноў шыя кар ды ё-
с ты му ля та ры. Тэх на ло гія 
з'я ві ла ся ў све це ня даў на. 
Бе ла русь з'яў ля ец ца пер-
шай у СНД і ад ной з пер-
шых кра ін у све це, якія 
па ча лі яе вы ка ры стан не.

• Упер шы ню ў ад кры ты 
кос мас вый шлі толь кі жан-
чы ны-аст ра наў ты.

• Мін скае «Ды на ма» лі-
дзі руе ў КХЛ па ся рэд няй 
на вед валь нас ці мат чаў. 
У ся рэд нім матч «зуб-
роў» на вед вае 13 098 гле-
да чоў.

• Мал до ва пра па нуе Го-
мель скай воб лас ці ра зам рэа-
лі за ваць пра ект па вы рошч-

ван ні грэц кіх арэхаў.
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Кож на му да рос ла му хо чац ца, каб яго дзі ця бы ло па спя хо вае і шчас лі вае. 
Па ме ры сва іх маг чы мас цяў баць кі ства ра юць ва кол дзі ця ці кам форт-
ную ат мас фе ру, да па ма га юць яму адап та вац ца да но вых умоў у сад ку, 
шко ле, гурт ках, ву чаць яго сяб ра ваць, кан так та ваць з ін шы мі людзь мі 
і атрым лі ваць ве ды.
Ад нак ёсць асаб лі выя дзе ці, якім не аб ход на да па мо га не толь кі баць-
коў, але і спе цы я ліс таў.
Ад дзя лен не дзён на га зна хо джан ня для ма лых з асаб лі вы мі па трэ ба мі ў 
Мін скім га рад скім цэнт ры са цы яль на га аб слу гоў ван ня зай ма ец ца ме на ві-
та са цы яль най адап та цы яй: дзя цей з ін тэ ле кту аль най не да стат ко вас цю, 
з ды яг нас та ва ным аў тыз мам, ДЦП, а ця пер і з сін дро мам Даў на. Пер-
шыя та кія на вед валь ні кі з'я ві лі ся тут ужо два тыд ні та му. Ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» па на зі ра ла за ак тыў ным жыц цём «со неч ных ма лых», 
якія адап ту юць пра сто ру не звы чай на га сад ка пад ся бе.

СО НЕЧ НЫ СА ДОК
Дзе зна хо дзяць пад трым ку баць кі 

асаб лі вых ма лых

На цы я наль ны банк 
Бе ла ру сі:

«У ІІІ квар та ле 2019 го да 
пры рост спа жы вец кіх цэн, 
як і ча ка ла ся, за па во ліў ся 
і ў ве рас ні ў га да вым 
вы мя рэн ні склаў 5,3 % 
су праць 5,7 % у чэр ве ні 
2019 го да. Па вод ле 
ацэ нак На цы я наль на га 
бан ка, да кан ца го да 
ін фля цыя ста бі лі зу ец ца 
на ўзроў ні ка ля 5 %. 
Фі нан са вы сек тар Бе ла ру сі 
за хоў вае ўстой лі васць 
у ад но сі нах да асноў ных 
ры зык. Пры ма юц ца 
ме ры па дэ ва лю ты за цыі 
эка но мі кі. Пра цяг ва ец ца 
ра бо та па пад тры ман ні 
ўзроў ню зо ла та ва лют ных 
рэ зер ваў і па ляп шэн ні 
іх струк ту ры, 
за бес пя чэн ні эфек тыў на га 
функ цы я на ван ня бан каў 
і ін шых фі нан са вых 
ар га ні за цый, а так са ма 
аплат най сіс тэ мы».

ЦЫТАТА ДНЯ

Раз мо ва атры ма ла ся 
шчы рая, ня зму ша ная 
і, мож на ска заць, 
пра грам ная.

Стаць вя ду чай, 
га лоў най ВНУ кра і ны

Та кую за да чу на па чат ку па ста-
віў Прэ зі дэнт для пры сут ных на 
су стрэ чы прад стаў ні коў Ака дэ міі. 
Перш за ўсё, Аляк сандр Лу ка шэн-
ка ад зна чыў, што вы клад чы кі і кі-
раў ніц тва ВНУ ста лі да тыч ны мі да 
ства рэн ня не за леж най бе ла рус кай 

дзяр жа вы. А су час ны склад ака дэ-
міі па ві нен да па маг чы ў рэа лі за цыі 
яшчэ ад ной важ най мэ ты, якую па-
ста віў лі дар кра і ны, — па бу да ваць 
но вую Ака дэ мію.

«Я ха чу па бу да ваць Ака дэ мію, 
дзе б у но вых кар пу сах, па бу до вах, 
ін тэр на тах, ву чэб на-ла ба ра тор ных 
кар пу сах вы кла да лі па но вых ме-
то ды ках, пра гра мах, з но вы мі пад-
руч ні ка мі, ста жы роў ка мі, ку ды б 
імк ну лі ся не толь кі з на шай кра і ны, 
але і з за меж жа па сту піць і атры-

маць там ве ды, ча мусь ці на ву чыц-
ца», — рас ка заў пра сваю ма ру 
Прэ зі дэнт.

Іс ну ю чыя кар пу сы ён пра па на-
ваў пе ра даць БДУ, ме ды цын ска-
му ўні вер сі тэ ту і ін шым уста но вам 
аду ка цыі. Але ажыц цяў лен не гэ та-
га пра ек та за ле жыць не ад кі раў ні-
ка кра і ны — ад прад стаў ні коў ВНУ, 
якія па він ны ства рыць аб ноў ле ную 
ака дэ мію.

«А гэ та бу дзе, толь кі ка лі вы 
ра зам з пра фе сар ска-вы клад чыц-
кім скла дам, кі раў ніц твам Ака дэ міі 

кіра ван ня прой дзе це гэ ты скла да-
ны шлях ма дэр ні за цыі і ўдас ка на-
лен ня ра бо ты на шай Ака дэ міі, ка лі 
хо ча це, рэ фар ма ван ня Ака дэ міі. 
І вы ка на е це тую за да чу, якая пе-
рад ва мі ста іць у дэ та лях», — пад-
крэс ліў лі дар кра і ны.

На яго дум ку, шмат ужо зроб-
ле на для пад няц ця аў та ры тэ ту 
Ака дэ міі кі ра ван ня, але трэ ба і 
да лей удас ка наль вац ца і кі раў ніц-
тву, і вы клад чы кам ВНУ: «У мя не 
ад ра зу пы тан не: а вы, хто ву чыць, 

са мі ці ўме е це кі ра ваць? А лепш за 
ўсё: ці кі ра ва лі вы ка лі-не будзь кім-
не будзь? Ка лі гэ та га ня ма, вель мі 
скла да на на ву чыць. Мож на толь кі 
даць ве ды».

Для вы ра шэн ня гэ тай праб ле-
мы Аляк сандр Лу ка шэн ка пра-
па на ваў за пра шаць за ка фед ру 
прак ты каў, па чы на ю чы ад Прэ зі-
дэн та і за кан чва ю чы кі раў ні ка мі 
рай вы кан ка маў.

ВНУ не аб ход на на ву чаць кі-
раў ні коў ад жыц ця, та му што яе 
шмат лі кія на ву чэн цы — лю дзі ўжо 
з вы шэй шай аду ка цы яй і во пы там 
ра бо ты. Та кіх ах вот ных па вы сіць 
свой уз ро вень ад на з вя ду чых ВНУ 
не па він на рас ча ра ваць. Скан цэнт-
ра вац ца Прэ зі дэнт пра па ноў вае на 
эка на міч най ба зе, за меж ных мо-
вах, ін фар ма цый ных тэх на ло гі ях.

«Тут і ста жы роў ку бу дуць пра-
хо дзіць лю дзі, і пе ра пад рых тоў ку, 
і дру гую аду ка цыю бу дуць атрым-
лі ваць. І ва ўсіх гэ тых сту пе нях 
(ма быць, больш і не трэ ба за мах-
вац ца) вы па він ны быць кан ку-
рэн та здоль ныя. І на ват не прос та 
кан ку рэн та здоль ныя, а па-за кан-
ку рэн цы яй па гэ тых кі рун ках. Та ды 
бу дзем бу да ваць но вую ака дэ мію, 
ка лі вы гэ та за сво і це», — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка і па ра іў па-
зба віц ца ад ліш ніх ам бі цый, каб 
стаць зра зу ме лы мі лю дзям.

Устой лі вая ма дэль, 
ста біль ная ў ары ен ці рах

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, 
што сё ле та — асаб лі вы год, юбі-
лей ны для па лі тыч ных ін сты ту таў 
і фун да мен таль ных асноў па лі тыч-
най сіс тэ мы на шай кра і ны.

«За чвэрць ста год дзя мы ства-
ры лі ўстой лі вую ма дэль кі ра ван ня, 
ста біль ную ў сва іх ба за вых ары ен-
ці рах. Яны прос тыя і зра зу ме лыя 
кож на му: су ве рэ ні тэт на шай краі-
ны, даб ра быт гра ма дзян і спра-
вяд лі вае стаў лен не да лю дзей, 
адзін ства гра мад ства. Гэ та мэ ты, 
у да сяг нен ні якіх най важ ней шую 
ро лю ады гры ва юць ор га ны дзяр-
жаў на га кі ра ван ня — сіс тэ ма, без 
якой не маг чы ма іс на ван не моц най 
дзяр жа вы. І ме на ві та тут, у Ака дэ міі 
кі ра ван ня, мы мо жам ад кры та аб-
мер ка ваць перс пек ты вы іх раз віц-
ця», — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

Кі раў нік Бе ла ру сі пад крэс ліў, 
што Ака дэ мія кі ра ван ня пры Прэ-
зі дэн це — уні каль ная на ву чаль ная 
ўста но ва. Са ма наз ва пад крэс лі вае 
яе ста тус і знач насць. Тут раз ві ва ец-
ца су час ная на цы я наль ная шко ла 
дзяр жаў на га кі ра ван ня, ства ра ец ца 
бу ду чы ня кра і ны. Бу ду чы ня, га лоў-
ная ро ля ў якой на ле жыць тым, хто 
свя до ма вы браў ад каз ны і ня прос-
ты шлях — слу жыць 
кра і не і на ро ду.

СУ ЧАС НЫЯ ВЫ КЛІ КІ 
ДЛЯ КІ РАЎ НІ КОЎ БУ ДУ ЧЫ НІ

Аляк сандр Лу ка шэн ка на ве даў кор пус 
Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Бе ла ру сі 

на ву лі цы Кар ла Марк са і вы сту піў 
пе рад на ву чэн ца мі і пра цоў ным ка лек ты вам
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