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«З ба зай» у га ла ве«З ба зай» у га ла ве  

ЁСЦЬ ІДЭЯ? ЗА ЯВІ...
Мі ніс тэр ства аду ка цыі Бе ла ру сі і кам па нія МТС аб вяс-
ці лі пра старт ІІ Рэс пуб лі кан ска га кон кур су ма ла дзёж-
ных пра ек таў «Ін фар ма цый ныя і ма біль ныя тэх на ло гіі 
для аду ка цый на га пра цэ су».

Пра па на ваць свае ідэі мо гуць на ву чэн цы 8—11-х кла саў 
і сту дэн ты ся рэд ніх спе цы яль ных і вы шэй шых на ву чаль ных 
уста ноў ва ўзрос це да 23 га доў.

— Ліч ба вая транс фар ма цыя, якая аха пі ла ўсе сфе ры гра-
мад ска га жыц ця, ста віць нас пе рад не аб ход нас цю не прос та 
пры ста соў вац ца да змен, а быць ак тыў ны мі ўдзель ні ка мі 
іна ва цый ных пра цэ саў. Наш кон курс да зва ляе на ву чэн цам 
пра явіць ся бе з твор ча га бо ку і, што асаб лі ва важ на, спры яе 
фар мі ра ван ню ак тыў най жыц цё вай па зі цыі ма ла дых лю-
дзей, бо іх пра ек ты мо гуць рэ аль на паў плы ваць на тое, што 
ад бы ва ец ца ў сфе ры аду ка цыі, — пра ка мен та ваў па дзею 
ды рэк тар Га лоў на га ін фар ма цый на-ана лі тыч на га цэнт ра 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь Па вел ЛІС.

Кон курс прой дзе ў тры эта пы: збор пра ек таў і ацэн ка 
жу ры, паў фі нал і ра бо та з мен та ра мі, фі нал і аба ро на пра-
ек таў. Кон курс ныя ра бо ты бу дуць ацэнь вац ца ў на ступ ных 
на мі на цы ях: «Най леп шы іна ва цый ны пра ект для на ву чэн-
цаў і сту дэн таў ВНУ»; «Най леп шы іна ва цый ны пра ект для 
баць коў»; «Най леп шы іна ва цый ны пра ект для пе да го гаў» і 
«Най леп шы ма ла дзёж ны іна ва цый ны пра ект».

Пры ём пра ек таў на кон курс пра доў жыц ца да 16 ліс та-
па да. Пра па но вы і ідэі, аформ ле ныя ў прэ зен та цыі, мож на 
раз мяс ціць на сай це кон кур су yіp.unіbel.by або ад пра віць па 
элект рон най по шце на ад рас yіp@unіbel.by.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by



У за ключ ным мат чы ад бо рач на га 
тур ні ру чэм пі я на ту све ту — 2018 у 
Па ры жы на шы фут ба ліс ты са сту-
пі лі збор най Фран цыі з лі кам 1:2. 
Адзі ны мяч у ва ро ты гас па да роў 
за біў Ан тон Са ро ка, га ля выя ўда-
ры фран цу заў на ра хун ку Ан ту а на 
Грыз ма на і Аліўе Жы ру.

— У ся рэ дзі не тай ма асе лі і пра пус-
ці лі два мя чы, пры чым дру гі не зу сім 
аба вяз ко вы. Ма лай цы, што да стат ко ва 
хут ка вяр ну лі ся ў гуль ню, за бі лі мяч, 
які на даў нам упэў не нас ці і да даў ма-
ты ва цый ны ім пульс. У дру гім тай ме 
згу ля лі больш упэў не на і на дзей на, 
прак тыч на не даў шы са пер ні ку ні чо га 

ства рыць, — пра ка мен та ваў су стрэ чу 
га лоў ны трэ нер бе ла ру саў Ігар КРЫ-

ВУ ШЭН КА. — Ду маю, на чэм пі я на це 

све ту Фран цыя бу дзе ад ным з фа ва-
ры таў. Што даты чыц ца ма ёй бу ду чы ні 
ў збор най, па куль за пла на ва ны дзве 
та ва рыс кія гуль ні на ліс та пад. Маг чы ма, 
пас ля іх штось ці ста не яс на.

Та кім чы нам, Фран цыя вы хо дзіць на 
чэм пі я нат све ту ў Ра сіі з пер ша га мес ца 

ў гру пе А, дру гое мес ца за ня ла збор ная 
Шве цыі, якая ў Амстэр да ме са сту пі ла 
га ланд цам 0:2, але абы шла іх у тур нір-
най таб лі цы па леп шай роз ні цы за бі тых 
і пра пу шча ных мя чоў. Да лей ідуць Бал-
га рыя і Люк сем бург, за мы кае таб лі цу з 
пяц цю ач ка мі збор ная Бе ла ру сі.

Ужо ста лі вя до мыя 19 з 32 удзель-
ні каў чэм пі я на ту све ту — 2018: Фран-
цыя, Пар ту га лія, Ра сія, Бра зі лія, Іран, 
Япо нія, Мек сі ка, Бель гія, Ка рэя, Сі рыя, 
Гер ма нія, Анг лія, Іс па нія, Ні ге рыя, Кос-
та-Ры ка, Поль шча, Егі пет, Іс лан дыя і 
Сер бія.

На га да ем, чэм пі я нат све ту прой дзе 
з 14 чэр ве ня па 15 лі пе ня на 12 ста ды-
ё нах у 11 га ра дах Ра сіі.

Тым ча сам фут ба ліс ты ма ла дзёж-
най збор най Бе ла ру сі (U-21) за вяр шы лі 
толь кі пер шую част ку ад бо рач на га тур-
ні ру чэм пі я на ту Еў ро пы — 2019. У Ба-
ры са ве яны пры ма лі ка ман ду Мал до вы 
і атры ма лі пе ра мо гу — 3:1. Та кім чы нам 
па да печ ныя Лю да са Рум бу ці са на гэ ты 
мо мант раз мяс ці лі ся на трэ цім мес цы 
ў сва ёй ад бо рач най гру пе, на пе ра дзе 
фут ба ліс ты Хар ва тыі і Грэ цыі.

Юні ёр ская збор ная Бе ла ру сі (U-19) 
у поль скім Хо жу ве ў за ключ ным мат чы 
пер ша га ква лі фі ка цый на га раў нда кан-
ты нен таль на га пер шын ства ра зы шла ся 
мі рам з ад на год ка мі з Паў ноч най Ір лан-
дыі — 0:0. Вы ні ко вае ста но ві шча ка ман-
даў: Гер ма нія — 9 ач коў, Поль шча — 6, 
Паў ноч ная Ір лан дыя — 1, Бе ла русь — 1. 
Ка ман ды Гер ма ніі і Поль шчы вый шлі ў 
на ступ ны этап ад бо рач на га тур ні ру.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by



Фі нанФі нан    сы сы

На сель ніц тва здае ва лю ту...
Бе ла ру сы ў ве рас ні пра да лі на яў най ва лю ты на 629,4 млн 
до ла раў. Ку пі лі ж у аб мен ні ках уся го на су му да 
407,5 млн до ла раў. Пры гэ тым ужо двац цаць ме ся цаў на-
шы лю дзі за ста юц ца чыс ты мі пра даў ца мі на яў най ва лю-
ты, па ве дам ля ец ца ў ма тэ ры я лах Нац бан ка Бе ла ру сі.

Та кім чы нам, у ве рас ні чыс ты про даж на яў най ва лю ты 
склаў 221,9 млн до ла раў. Уво гу ле, ста тыс ты ка рэ гу ля та ра 
свед чыць аб тым, што з па чат ку го да на сель ніц тва пра да ло 
на яў най і без на яў най ва лю ты на 6,177 млрд до ла раў у эк ві ва-
лен це, а на бы ла — 4,59 млрд до ла раў. Чыс ты про даж за меж-
най ва лю ты фі зіч ны мі асо ба мі склаў 1,587 млрд до ла раў.

З суб' ек та мі гас па да ран ня сі ту а цыя з ва лю тай кры ху ін шая. 
Прад пры ем ствы ў ве рас ні зноў ста лі чыс ты мі па куп ні ка мі, пра-
даў шы 13,410 млрд до ла раў і ку піў шы 13,841 млрд до ла раў.

Част ка пра да дзе най гра ма дзя на мі ва лю ты — гэ та на за-
па ша ныя дэ па зі ты. Па звест ках Нац бан ка, ле тась ва лют ныя 
дэ па зі ты фі зіч ных асоб ска ра ці лі ся на 9,5%, ці амаль на 
800 млн до ла раў.

Як ад зна ча юць экс пер ты, у на сель ніц тва пры зні жэн ні 
ўзроў ню да хо даў за хоў ва ец ца звыч ка да спа жы ван ня, а ў 
вы ні ку тра цяц ца збе ра жэн ні. Пры гэ тым ле там аба зна чы лі-
ся ста ноў чыя тэн дэн цыі ў за ра бот най пла це. У пры ват нас ці, 
ся рэд ні за ро бак рас це ўжо пяць ме ся цаў за пар. Між ін шым 
за ўвесь мі ну лы год бе ла ру сы пра да лі на яў ны мі на чыс тай 
асно ве 2,441 млрд до ла раў у эк ві ва лен це, па спры яў шы пры-
кмет на му па ве лі чэн ню зо ла та ва лют ных рэ зер ваў.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу



Па сло вах кі раў ні ка ка мер цый на га дэ парт амен та МТС 
Мі ка лая БУ ЛА ША, у 2016 го дзе ў кон кур се пры ня лі ўдзел 
200 ча ла век, экс перт ная гру па раз гле дзе ла і аца ні ла 
больш за 50 пра ек таў, 13 з якіх прай шлі ў фі нал: «Гэ тым 
ра зам мы ча ка ем не мен шую коль касць ра бот. Па доб ная 
аду ка цый ная іні цы я ты ва — доб ры прык лад пры ват на-
дзяр жаў на га парт нёр ства, у вы ні ку яко га кам па нія МТС 
і Мі ніс тэр ства аду ка цыі ін вес ту юць у бу ду чы ню».

Кон курс пра во дзіц ца ў рам ках па гад нен ня, за клю ча-
на га па між ма біль ным апе ра та рам і мі ніс тэр ствам. Парт-
нё рам вы сту пае кам па нія Huaweі. Аў та ры най леп шых 
пра ек таў не толь кі змо гуць ува со біць свае ідэі ў жыц цё, 
але і атры ма юць каш тоў ныя па да рун кі.

Фут болФут бол  

Шмат дзет ных ма ці 
бяс плат на пра кан суль ту юць

13 каст рыч ні ка Мі ніс тэр ства юс ты цыі Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь пры ўдзе ле Рэс пуб лі кан скай ка ле гіі ад ва ка таў 
і Бе ла рус кай на та ры яль най па ла ты пра вя дзе бяс плат-
нае юры дыч нае кан суль та ван не шмат дзет ных ма ці, 
пры мер ка ва нае да пра вя дзен ня Тыд ня ма ці.

У гэ ты дзень на «пля цоў цы» Мі ніс тэр ства юс ты цыі шмат-
дзет ныя ма ці змо гуць атры маць бяс плат ныя юры дыч ныя 
кан суль та цыі па роз ных пра ва вых пы тан нях, звя за ных са 
спаг нан нем алі мен таў, пры му со вым вы ка нан нем су до вых 
па ста ноў і ін шых вы ка наў чых да ку мен таў, дзей нас цю на та-
ры у саў і ра бот ні каў ор га наў за гса, ад ва ка таў, якія ажыц цяў-
ля юць юры дыч ныя па слу гі, а так са ма па ін шых пы тан нях, 
якія ад но сяц ца да кам пе тэн цыі ор га наў юс ты цыі.

Кан суль та цыю мож на бу дзе атры маць з 10 да 13 га дзін па 
ад ра се: г. Мінск, вул. Ка лек тар ная, 10, 3-і па верх, каб. 321 
(за ла па ся джэн няў).

Свят ла на БУСЬ КО. busko@zviazda.by

Ма ця рын скі фо рум
Учо ра ў ста лі цы прай шоў 

ІІ га рад скі фо рум «Ма ці ста-
лі цы: прак ты ка ма лых і вя-
лі кіх спраў — важ кі ўклад у 
раз віц цё го ра да». Упер шы-
ню ён ад быў ся ў 2006-м, у 
Год ма ці. Сё ле та больш за 
450 мін ча нак — яго ўдзель-
ніц — на ве да лі са цы яль ныя 
і пра мыс ло выя ўста но вы, па-
зна ё мі лі ся з во пы там іх ра бо-
ты і аб мер ка ва лі скла да ныя 
са цы яль ныя пы тан ні.

— Фо рум — зна ка вае ме-
ра пры ем ства не толь кі для 
ста лі цы, а і для ўсёй кра і ны. 
А ўсё, што даты чыц ца пы-
тан няў сям'і, ма ця рын ства, 
дзя цін ства, ак ту аль на як для 
на шай дзяр жа вы, так і для ін-
шых кра ін. І важ на, што яны 
раз гля да юц ца на сён няш нім 
па ся джэн ні Са ве та кі раў ні коў 
дзяр жаў СНД у Со чы, дзе бу-
дзе пад пі са на за ява аб пад-
трым цы кі раў ні коў дзяр жаў 
ін сты ту та сям'і і тра ды цый ных 
каш тоў нас цяў, — рас ка за ла 
На тал ля КА ЧА НА ВА, кі раў-
нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-
дэн та Бе ла ру сі. — Ду маю, 
што з на ступ на га го да гэ тае 
ме ра пры ем ства мож на бу дзе 
па шы раць на ме жы ўсёй рэс-
пуб лі кі. Ра зам жан чы ны — вя-
лі кая сі ла, а ма ці — ахоў ні ца 
не толь кі ача га сва ёй сям'і, 
але і ўсёй дзяр жа вы.

На тал ля Ка ча на ва вы-
ка за ла спа дзя ван не, што 
рэ за лю цыі фо ру му бу дуць 
не толь кі рэа лі зоў вац ца на 
прак ты цы, але і ста нуць ас-
но вай для но вых за ка на даў-
чых іні цы я тыў і да па мо гуць 
ума ца ваць імідж Бе ла ру сі на 
між на род най арэ не.

За ад каз ную пра цу і бяз-
меж ную лю боў да дзя цей па-
дзя ка ваў усім жан чы нам-ма-
ці Ігар ЮР КЕ ВІЧ, на мес нік 
стар шы ні Мін гар вы кан ка ма, 
які за ўва жыў, што «ма ця рын-
ства — са мы шчас лі вы час, і 
са мае леп шае, што мо жа па-
да рыць жан чы не пры ро да».

На пры кан цы фо ру му ор-
дэн Ма ці атры ма лі 24 мін-
чан кі. Уся го ж з 1996 го да 
па чэс ная ўзна га ро да была 
ўручана 643 жы хар кам ста-
лі цы. Сё ле та ў Бе ла ру сі бы лі 
пры зна ны за слу гі 376 шмат-
дзет ных ма ці.

Дэ крэт для та ты
Са цы яль ная пад трым ка 

і кло пат пра зда роўе ма ці і 
дзя цей у кра і не ўжо пра яў-
ля ец ца ў 11 ві дах да па могі, 
ма ця рын скім ка пі та ле, бяс-
плат ным хар ча ван ні для 
шмат дзет ных і сем' яў, дзе 
вы хоў ва ец ца дзі ця-ін ва лід, 
і ін шай да па мо зе. Са снеж-
ня мяс цо вым рас па рад чым 
ор га нам да дзе на пра ва па-
шы раць спектр са цы яль ных 
па слуг у ра ё нах, зы хо дзя чы 
з за па тра ба ва нас ці ў іх, а 
Мі ніс тэр ства пра цы і са цы-
яль най аба ро ны рас пра цуе 
стан дарт іх якас ці. У пра ект 
за ко на аб Пра цоў ным ко-

дэк се ўне се ны нор мы, якія 
да зво ляць та там пас ля на-
ра джэн ня дзі ця ці браць 14-
дзён ны ад па чы нак па яго до-
гля дзе, а ма мам — мець гіб кі 
гра фік пра цы і маг чы масць 
пра ца ваць дыс тан цый на, 
асаб лі ва ка лі ма ло му ўжо 
споў ні ла ся тры га ды.

— На больш як 552 ты ся-
чы дзя цей у кра і не, ці кож-
на га трэ ця га ма ло га, баць кі 
атрым лі ва юць да па мо гу, у 
ме жах пра гра мы ма ця рын-
скага ка пі талу ад кры та 
43 193 дэ па зі ты на дзя цей на 
су му амаль 431,93 міль ё на 

до ла раў. Гэ тая ме ра, якая 
бу дзе рэа лі зоў вац ца да кан-
ца 2019-га, спра цоў вае. Ка лі 
ў 2010 го дзе ў на шых сем'-
ях на ра дзі ла ся трэ ці мі і на-
ступ ны мі 12 251 дзі ця, то ў 
2016-м іх бы ло ўжо 22 223. 
Шмат дзет ных сем' яў у нас 
ця пер больш як 92 ты ся чы, 
і яны ўсё час цей ка рыс та юц-
ца са цы яль ны мі па слу га мі, у 
пры ват нас ці па слу гай нянь-
кі, — пад крэс ліў Аляк сандр 

РУ МАК, на мес нік мі ніст ра 

пра цы і са цы яль най аба-

ро ны. — Па да па мо гу гэ тых 
спе цы я ліс таў ле тась звяр-
ну лі ся 1980 сем' яў, а сё ле-
та толь кі за паў го да — ужо 
1881 сям'я.

Но вая рэ дак цыя за ко на 
аб дзяр жаў ных да па мо гах 
пра ду гледж вае ўма ца ван-
не са цы яль най пад трым кі, 
асаб лі ва тым, хто атрым лі-
вае мі ні маль ную да па мо гу, 
на прык лад, сту дэнт кам, якія 
не па спе лі па пра ца ваць да 
ро даў. Ім вы плач ва юц ца да-
пла ты, каб да вес ці мі ні маль-
ную ве лі чы ню да па мо гі да 
па ме ру звы чай най да па мо гі 
па до гля дзе дзя цей да трох 
га доў, а гэ та — 35% ад ся-
рэд ня га за роб ку, на га даў 
Аляк сандр Ру мак.

Цэнтр здароўя мужчын
У кло па це пра ма ці і дзя-

цей спе цы я ліс ты ўсё час цей 
за дум ва юц ца і пра якасць 
жыц ця муж чын. У пры ват нас-
ці, апош нія тры га ды раз гля-
да ец ца праб ле ма муж чын ска-
га бяс плод дзя. Іх фі зі я ло гія 
мя ня ец ца праз тэх на ген насць 
на ша га гра мад ства, і на дзве 
трэ ціх бяс плод ных жан чын 
пры хо дзіц ца тра ці на та кіх жа 
муж чын, ка жуць спе цы я ліс ты 
і сцвяр джа юць, што ў хут кім 
ча се ў ста лі цы з'я віц ца цэнтр 
зда роўя муж чын.

— Мы су ты ка ем ся так са-
ма з тым, што жан чы ны на ра-
джа юць усё паз ней. Пер ша га 
ма ло га на ра джа юць у 24—25 
га доў, а дру го га — ка ля 30. 
Ад нак з уз рос там з усё боль-
шы мі праб ле ма мі са зда роў-
ем пры хо дзяць жан чы ны, — 
за не па ко е на сі ту а цы яй 
Але на БОГ ДАН, на чаль нік 
упраў лен ня ар га ні за цыі 
ме ды цын скай да па мо гі і 
экс пер ты зы. — Нель га на-
ра джаць дзі ця толь кі та ды, 
ка лі ты ўсё ма еш. Не здар-
ма ёсць пры маў ка ў ста рых, 
што дзі ця пры хо дзіць у свет 
са сва ім хле бам.

Іры на СІ ДА РОК.
sіdarok@zvіazda.by



Мі ха іл ЧА РА ПЕН НІ КАЎ, ды рэк тар На цы я наль на га цэнт-
ра ўсы наў лен ня Бе ла ру сі: «Што год бе ла ру сы ўсы наў ля юць 
500—600 дзе так, і амаль па ло ва та кіх сем' яў пры гэ тым ад-
маў ля ец ца ад тай ны ўсы наў лен ня. Усё час цей усы наў ля юць 
не толь кі не маў лят, але і пя ці-, ся мі- і на ват дзе ся ці га до вых 
дзе так. Ёсць баць кі, якія не спы ня юц ца на ад ным ма лым — 
сё ле та за 9 ме ся цаў пяць сем' яў усы на ві лі ўжо дру гое і на-
ступ нае дзі ця. Ёсць на ват сем'і, якія праз усы наў лен не дзе так 
ста лі шмат дзет ны мі. Акра мя та го, ча ты ры з пя ці дзе так-сі-
рот вы хоў ва юц ца ў за мя шчаль ных сем' ях. І што год амаль 
200 сем' яў ад наў ля юць свае баць коў скія пра вы».

З на го дыЗ на го ды  

МА ЦЯ РЫН СКІ КА ПІ ТАЛ
Жан чы ны ахоў ва юць ачаг не толь кі сва ёй сям'і, але і ўсёй дзяр жа вы

Ты дзень ці шы ні (без абор таў) у баль ні цах, адзі ны 
ўрок ся мей на га жыц ця ў шко лах, фі нал кон кур су 
«Моц ная сям'я — моц ная дзяр жа ва», ІІ га рад скі фо-
рум ма ці ў ста лі цы і 367 но вых ор дэ наў Ма ці. Гэ тыя 
і ін шыя ме ра пры ем ствы прай шлі і яшчэ ад бу дуц ца 
ў Бе ла ру сі з 9 па 15 каст рыч ні ка, ка лі ў кра і не тра ды-
цый на свят ку юць Дзень ма ці (са мо свя та мы ад зна-
чым 14 каст рыч ні ка).

У ста лі цы 13 000 
шмат дзет ных сем' яў. 
Што год іх коль касць 
па вя ліч ва ец ца на 1000. 
Пры гэ тым не ка то рыя 
сем'і ра шы лі ся на 
на ра джэн не 10, 11 
і аж но 12 дзя цей.

Збор ныя за вяр шы лі се зон
Ма ла дзёж ка абы гра ла мал да ван, а на цы я наль ная ка ман да са сту пі ла фран цу зам
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