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Вы гарантуеце сабе і сваім блізкім, 
аформіўшы падпіску на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе

НЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙНЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙ Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

• Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-

сандр Лу ка шэн ка пра вя-

дзе 19 чэр ве ня пе ра га-

во ры з Прэ зі дэн там Ра сіі 

Ула дзі мі рам Пу ці ным, які 

на ве дае Бе ла русь з афі-

цый ным ві зі там. За тым 

Аляк сандр Лу ка шэн ка і 

Ула дзі мір Пу цін пры муць 

удзел у па ся джэн ні Вы-

шэй ша га дзяр жаў на га са-

ве та Са юз най дзяр жа вы.

• Бе ла русь у сту дзе ні — 

кра са ві ку 2018 го да па-

вя лі чы ла экс парт та ва-

раў і па слуг у па раў на нні 

з ана ла гіч ным пе ры я дам 

мі ну ла га го да на 24,4 % 

да $13,1 млрд.

• Хат нім кан ды та рам і ку-

лі на рам у Бе ла ру сі да зво-

лі лі пра да ваць сваю пра-

дук цыю на рын ках згод-

на з па ста но вай Са ве та 

Мі ніст раў ад 14 чэр ве ня 

2018 го да № 452.

• Больш за 180 бес пра-

цоў ных у Го мель скай 

воб лас ці, якія ста яць на 

бір жы пра цы, атры ма лі 

суб сі дыі на ад крыц цё 

сва ёй спра вы ў сту дзе-

ні — маі на су му больш 

BYN425 тыс.

• У Ра сон скім ра ё не зга-

рэў трак тар, за ру лём яко-

га быў п'я ны кі роў ца.

КОРАТКА

Пра грэс — ву чэб на му пра цэ суПра грэс — ву чэб на му пра цэ су  

НЕ ПРОС ТА 
МО ДА

Ка лі сіс тэ ма аду ка цыі «за храс не» ва ўча раш нім дні, 
ліч ба вае гра мад ства нам не све ціць...

Для та го каб зра зу мець, на коль кі скла да на 

да ец ца «шка ля рам» тая ці ін шая тэ ма ў ву чэб най 

пра гра ме або як ус пры ма ец ца ву чэб ны ма тэ ры ял, 

вы кла дзе ны ў пад руч ні ку, мож на пра вес ці, 

на прык лад, мі ніс тэр скую кант роль ную ра бо ту, 

ці ар га ні за ваць ма ні то рын га вае да сле да ван не, 

або зра біць кант роль ны зрэз на пры кла дзе 

пэў на га рэ гі ё на... А мож на за дзей ні чаць 

для гэ та га... ін тэ ле кту аль ныя сіс тэ мы. 

Пра тое, якія маг чы мас ці ад кры ва юц ца 

пе рад аду ка цы яй у эпо ху ІТ, 

і што трэ ба ра біць, каб не ад стаць ад ча су, 

раз ва жа лі ўдзель ні кі на ву ко ва-прак тыч най 

кан фе рэн цыі «Ліч ба вая транс фар ма цыя аду ка цыі».

Адзі ны ўва ход
Як вя до ма, на пры кан цы го да кі раў ні ком дзяр жа вы быў пад-

пі са ны Дэ крэт № 8 «Аб раз віц ці ліч ба вай эка но мі кі». Але бу даў-

ніц тва ліч ба ва га гра мад ства бу дзе не маг чы мае, ка лі 

сіс тэ ма аду ка цыі «за храс не» ва ўча раш нім дні... СТАР. 6

Ка лі спы таць нас, да рос лых, то са мыя яр кія ўспа мі ны дзя цін ства 

ў мно гіх — гэ та па езд кі ў дзі ця чы ла гер на лет ніх ка ні ку лах. 

Яны час та бы лі поў ныя та ко га за хап лен ня і пры год, што ад ра зу 

пас ля за кан чэн ня зме ны мно гія дзе ці ўжо па чы на лі 

ма рыць аб на ды хо дзе на ступ на га ле та...

НА ЛЮ БЫ ГУСТ 
І КА ША ЛЁК

Сот ні ты сяч юных бе ла ру саў атры ма юць 
пу цёў кі на азда раў лен не

СТАР. 4
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ВЫ СА КА РОД НЫ ВЫ СА КА РОД НЫ 
ШЛЯХШЛЯХ

Ра бот ні кам ахо вы зда роўя 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь

Па ва жа ныя та ва ры шы!

Сар дэч на він шую вас з Днём 

ме ды цын скіх ра бот ні каў.

Вы знай шлі пры зван не ў ад-

ной з са мых важ ных, ад каз ных і 

па ва жа ных пра фе сій, вы браў шы 

вы са ка род ны шлях — да па ма гаць 

лю дзям, што дзень зма гац ца за 

зда роўе і жыц ці па цы ен таў, пра-

яў ляць цярп лі васць і мі ла сэр насць 

у ад но сі нах да кож на га.

На кло пат аб ча ла ве ку на цэ ле-

на і сіс тэ ма ахо вы зда роўя Бе ла-

ру сі. Да ступ насць і якасць па слуг, 

вы ка ры стан не ў ды яг нос ты цы 

і ля чэн ні най ноў шых тэх на ло гій 

га ран та ва ны ўсім гра ма дзя нам 

на шай кра і ны.

Мно гія да сяг нен ні ай чын най 

ме ды цы ны атры ма лі між на род нае 

пры знан не. На за па ша ны во пыт, 

вы со кае май стэр ства і ад да насць 

спра ве спе цы я ліс таў га лі ны зра бі-

лі бе ла рус кія клі ні кі і цэнт ры пры-

ваб ны мі для за меж ных гас цей.

Дзя кую за пра цу ўра чам і ву чо-

ным, пра ві за рам і фар ма цэў там, 

фель ча рам, ме ды цын скім сёст рам 

і прад стаў ні кам ма лод ша га ме ды-

цын ска га пер са на лу — усім, хто 

за ста ец ца вер ным аба вяз ку, шчы-

ра слу жыць лю дзям і дзяр жа ве.

Жа даю вам моц на га зда роўя, 

шчас ця, пос пе хаў у пра цы!

Прэ зі дэнт 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

На Ба арараран н нааа вівівів ц ц ц какакаайй й стстстанан цыі

хухуухуттт какакакай й й нененеаа аддд клклклладад най ме дыдыдыы--

цыцын скай дда апапаам ммоо о гігігі пп прарарр  ц ц ццуеуеуеу  

сясям м м нананацц ццацацацьцьць б б брырыры г ггададад. ДзДзДзве 

з з з іхіхіх — — — ууу сс селелель скай мясясяс---

цо вас ц цці.і.і. С С Сяя яророродд д фефефефельльл д-ддд

чача р раўаўаўаў п ппа астста а гагг р ррпаа сёлёёлёлёл к к к ка а а а 

ГаГГаГа р ра адздзішішішіш ч ч ч ча а а а няняняняня сссс сее еее свсвсваюаю  

папапапапаччч ч чэсээсээс н нуюую с слулуж ж бубу іі В Вікікт тарар

ТУТТУТ Р Р КЕКЕ ВВВІЧІЧ. Сё ле та Вік тар

УУУлУУ а дзі мі ра віч ад зна чае 

юбюююю і лей — 40 га доў ўўўў прпрпрпрпраа а а а цыцыцыцыцыц

ўў хухухууут т т тткакакакакайй й йй дададададаа пп ппа а а а момомомомм  з з з зе.е.е.е.е.е.е.е ЁЁЁЁЁ ЁЁ ЁЁнннннн ужужужужжужужужужужо

нанананан  п п п ппп ппенененененненене сссс с сссіііііііііііі, аалала е е ўсўсё ё роророў ў ўўнанан

нене п па а кікік  д ддаеаеаее с с ссвававааю ю ю ю люлюлюлю б б ббі і і іімумумумуююююю,ююююю

хохохооцьцьцьць і ііі ц ц ццяжяжяжяж к к ккуюуюуюуюую пп п прарарарара ц ц ц цу.у.у.у.у

— — — — НаНаНаНаНН м м м м дадададад  вв в вво о о о дздздздзддзіціціціціц ц цц ццца а а а а аа дадададададдадаадд  б б б ббббббііііі-іііі

рарарарааац ц цццацацацацац  ў ўўўў с с сссса а а а амымымымымыыя я я яяя адададададдд д дддддда а аааалелелееелеле н н н ннннныяыяыяыяяыяыяыыяыяыя 

вёвёвёвёёс с ссскікікікікі г ггга а аарарараара д д д ддзізізізізіз  ш шшшшчачачачачанн н нннскскскскскскскайайайаййайаййй з ззз з з ззо-о-о-оо--о-о-о-о-о

ныныныныныныны ў ў ўўўўў л лллллю ю ююююбобобобобообобое е ееее нанананананна д дддддвововоововоовор'р'р'р'р'рр е,е,е,е,е,, у у ууууу лл лллл лллююююю-юююююю

быбыбыббыббыбы ч ч чччччасасасасасасаса  с сссссссу у уу уу тататаататататак.к.к.к..  ГГГГГГа а алололололололоў ў ўўўўўўнанананананаае е ееее — — —— ——— —

папапапапапаааа с ссссспепепепепеппеецьцьцььцьцьццььь і іііі в в вввы ы ыыыыырараарарарара т ттта а аааа авававааваавацьцьццьцьцць х хххххвовововоовововво--------

рарарарарарарар  г ггг ггга,а,а,а,а,а,а, — — —— — к кк кккка а аааажажажажажажжжа В ВВВВВікікікіккккі  т тттттарарарараррр У У УУУУллалалаалаа д д д дддддддззззззіззззз -

міміміміміміміімі р р р рр ррра аа а вівівівівівівіч чч ч чч ч прпрпрпрпрпррпра а а аа свсвсвсвсвссвс аюаюаюаааюаюаююю б б бббббббрырырырырыррырырыр  г гггга а аааадудудудудудудудууу, ,,, ,

прпрпрпрпрпррпрпрра а аа а а а свсвсвсвсвссвсвсвс аюаюаюаюаюаюаюаююю сс с сссслулулулуулул ж ж жж жжж жбубубубубубубуу. . — —— —————— КоКоКоКоКоКоКож ж жж жжжжныныныныныыныныыыы

рарарарарарарарарар з з з зз з стстстстстсстта а а а ааааарарарарарарарарар  ее е еее еем м ммммсясясясяссясяя а а а аааапрпрпрпрпрппраўаўаўаўаўаўаўд д дддддвававававааацьцььцьцьцьцьь

свсвсвсвсвсвсввсвс аёаёааёаёаёаёаёаёаё п п п п п ппппрырырырырырырырыыры з ззз з з зззнананананананананна ч ч ч ч ч чч чэнэнэнэнэнэннэнэнн н н нн н нне е е ееееее — — — — быбыбыбыбыбыб цьцьцьцьцьцььцьь  

хухухухухухухухуухухут тт т тттткакакакакакакакаккай йй ййййй дададададададдда п ппппппппа а аа ааа аамомомомомомомоомомо г г г ггггг ггайайайайайайайайай....
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