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• Бе ла рус кія ву чо ныя 
ства ры лі ба зу да ных 
«ДНК-знеш насць-Бел».

• МЗС лі чыць маг чы мым 

ус туп лен не Бе ла ру сі ў СГА 

ў кан цы 2020 — па чат ку 

2021 го да.

• Мі нэ ка но мі кі пра во-
дзіць пра ва вы ма ні то рынг 
умоў для ра мес ні каў.

• «Бе ла русь 5» па ка жа 

ЧЕ па бія тло не ў «Раў бі-

чах» у пра мым эфі ры.

• Кі тай змо жа па чаць 
клі ніч ныя вы пра ба ван ні 
вак цы ны ад ка ра на ві ру са 
не ра ней за кра са вік.

• У Брэсц кай воб лас-

ці бу дуць са джаць больш 

зме ша ных ля соў.

• Ма дэль ную дзей-
насць да да лі ў пе ра лік 
да зво ле ных ра бот для 
пад лет каў.

• У Го мель скай воб лас ці 

кож ны дру гі пра да дзе ны з 

аў кцы ё ну аб' ект, які не вы-

ка рыс тоў ваў ся, на бы лі біз-

нес ме ны.

КОРАТКА

86 % 
бе ла рус кіх муж чын 
ва ўзрос це 15—49 га доў 
ад чу ва юць ся бе 
шчас лі вы мі і ацэнь ва юць 
сваю за да во ле насць 
жыц цём у ся рэд нім 
на 7 ба лаў па 10-баль най 
шка ле. Та кую 
ін фар ма цыю пры во дзіць 
Бел стат. Уз ро вень 
за ня тас ці муж чын 
у пра ца здоль ным 
уз рос це склаў 82,1 %. 
Ся рэд ні ўзрост за ня тых 
муж чын — 41 год. 
Кож ны чац вёр ты 
муж чы на, за ня ты 
ў эка но мі цы кра і ны, — 
ва ўзрос це 16—30 га доў. 
Па вы ні ках пе ра пі су 
на сель ніц тва 2019 го да, 
муж чын у Бе ла ру сі 
больш за 4,3 млн ча ла век, 
або 46,2 % ад агуль най 
коль кас ці на сель ніц тва 
кра і ны.

ЛІЧБА ДНЯ

СТАР. 12

ФОР МА ІМ ПА СУЕ!ФОР МА ІМ ПА СУЕ!

На скры жа ван ні ду макНа скры жа ван ні ду мак

Беларуская, рус кая, 
су свет ная...

Ча му школь ная пра гра ма па тра буе пе ра асэн са ван ня, 
і якім тво рам там мес ца

Ці мож на за ха піць чы тан нем школь ні каў? Для на стаў ні каў бе-

ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры гэ та пы тан не ста іць асаб лі ва вост-

ра, бо да мі на ван не рус кай мо вы і не вель мі ўда ла скла дзе-

ная школь ная пра гра ма шмат ра зо ва ўсклад ня юць іх за да чу. 

«Рус кая і бе ла рус кая лі та ра ту ры ў шко ле і жыц ці» — ме на ві та 

так сфар му ля ва лі тэ му круг ла га ста ла, які прай шоў у рам ках 

ХХVІІ Мін скай між на род най кніж най вы ста ўкі-кір ма шу, яго ар га-

ні за та ры — аў та ры шмат лі кіх кніг для дзя цей і пад-

лет каў Анд рэй ЖВА ЛЕЎ СКІ і Яў ге нія ПА СТЭР НАК. СТАР. 7

На чэм пі я на це Еў ро пы па ба раць бе ў Ры ме бе ла рус кая збор ная 

за ва я ва ла во сем уз на га род, тры з іх за ла тыя. Стар шы ня фе дэ-

ра цыі гэ та га ві ду спор ту Ка ман дар Ма джы даў ад зна чыў, што 

спарт сме ны па ка за лі вель мі яр кую ба раць бу, за ва я ва лі на ват 

больш уз на га род, чым бы ло за пла на ва на, а зна чыць, уся ка ман-

да пра цуе ў пра віль ным кі рун ку. Та кія вы ні кі асаб лі ва це шаць 

на пя рэ дад ні лет ніх Алім пій скіх гуль няў.

Ад ну з за ла тых уз на га род вый граў прад стаў нік грэ ка-рым скай ба раць-
бы Мак сім Ня го да. Ура джэ нец Ба ры са ва па леп шыў свае вы ні кі на юні ёр -

скіх і ма ла дзёж ных 

чэм пі я на тах і не ча ка на 

для кан ку рэн таў стаў 

пер шым ся род да рос-

лых. Па куль Мак сім 

вы сту пае ў ка тэ го рыі 

63 кг, але гэ тая ва га 

не алім пій ская, та му, 

маг чы ма, хут ка мы 

ўба чым ма ла до га бе-

ла ру са ў больш цяж-

кай ка тэ го рыі. Пра 

тое, што са мае скла-

да нае ў ба раць бе, і 

ча му ўсе бра ты Ня го-

ды зай ма юц ца гэ тым 

ві дам спор ту, Мак-
сім рас ка заў у сва ім 
ін тэр в'ю.

Мак сім НЯ ГО ДА:

«ПАС ЛЯ КОЖ НА ГА МЕ ДА ЛЯ 
ТРЭ БА ПА ЧЫ НАЦЬ З НУ ЛЯ»
Як ба ры саў ча нін са шмат дзет най сям'і 

стаў чэм пі ё нам кан ты нен та

Аба рон ца, ва ен на слу жа чы — сло вы муж чын ска га ро ду. Але ў на-

 шай ар міі заў сё ды бы лі і дзяў ча ты — яе са праўд нае ўпры га жэн не. 

З вы гля ду да лі кат ныя і жа ноц кія, яны га то вы вы ка наць свой вай ско вы 

аба вя зак на роў ні з муж чы на мі.

На гэ тым фо та — кур сант кі пер ша га кур са фа куль тэ та су вя зі і АСУ 

Ва ен най ака дэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, ад на груп ні цы (зле ва на пра ва) 

Ве ра ні ка БА ТУ РА, На стас ся НЕ НА РТО ВІЧ, Настасся СТА РАС ЦЕН КА ВА 

і Аляк санд ра ГАР ДЗЕ Е ВА — бу ду чыя су вя зіст кі ай чын най ар міі.

Моц і сі ла дзяр жа вы!
Та ва ры шы сал да ты, сяр жан ты, пра пар шчы кі і афі цэ ры!

Па ва жа ныя ве тэ ра ны!

Да ра гія су ай чын ні кі!

Він шую вас з Днём аба рон цаў Ай чы ны і Уз бро е ных Сіл 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Пры трым лі ва ю чы ся прын цы паў ад да на сці Ра дзі ме, вер нас-

ці пры ся зе і га тоў нас ці аба ра няць ін та рэ сы кра і ны і на ро да, вы 

ўва саб ля е це моц і сі лу на шай су ве рэн най дзяр жа вы.

У год 75-год дзя Вя лі кай Пе ра мо гі мы ша ну ем па мяць 

афі цэ раў і сал дат, якія ад да лі жыц цё ў імя бу ду чы ні свай го 

на ро да. Схі ля ем га ла ву пе рад ты мі, хто за гі нуў у баі, вы кон-

ва ю чы ін тэр на цы я наль ны аба вя зак. За хап ля ем ся доб лес цю 

і ад ва гай усіх, хто ўста ваў на аба ро ну мі ру са збро яй у ру ках 

і хто сён ня ва ўмо вах но вых гла баль ных па гроз бя рэ на ся бе 

ад каз насць за спа кой і па ра дак на род най зям лі.

Пе ра ка на ны, што подз віг ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най вай-

ны, муж насць і ге ра ізм во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў, імк нен не 

ва ен на слу жа чых дзе ю чай ар міі пра цяг нуць слаў ныя тра ды цыі 

ста рэй шых па ка лен няў з'яў ля юц ца год ным ары ен ці рам і пры-

кла дам са праўд на га па тры я тыз му для бе ла рус кай мо ла дзі.

Жа даю моц на га зда роўя, пра фе сій ных пос пе хаў і мір най 

служ бы.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр Лу ка шэн ка.
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