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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 24.11.2017 г.
Долар ЗША    1,9968
Еўра 2,3635
Рас. руб. 0,0341
Укр. грыўня 0,0743

Пачалася падпіска на «Звязду» на I квартал і I паўгоддзе 2018 года!
ПАДПІШЫСЯ — І ВЫЙГРАЙ КАШТОЎНЫЯ ПРЫЗЫ!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ, 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі:

«Пад атко вая аў та но мія 
мо жа стаць ма гут ным 
ма ты ва цый ным ме ха ніз мам 
для раз віц ця рэ гі ё наў. 
Рэ гі ё нам па він на быць 
вы гад на да дат ко ва 
пры цяг ваць у бюд жэт 
да хо ды. Зра біць гэ та 
мож на за кошт ства рэн ня 
но вых вы твор час цяў, 
пра цоў ных мес цаў. 
Так зва ная аў та но мія 
за клю ча ец ца ў тым, 
каб да дат ко ва пры цяг ну тыя 
ў мяс цо выя бюд жэ ты 
да хо ды не цяг ну лі за са бой 
змян шэн ня пе ра лі чэн няў 
з рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту 
ў рэ гі я наль ны».

ЦЫТАТА ДНЯ
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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Год на ву кіГод на ву кі  

КРЭ А ТЫЎ ПЛЮС ЖЫЦ ЦЁ ВЫЯ СІ ЛЫ
Ча му ама ла джэн не на ву ко вых кад раў прын цы по ва важ нае?

Хто яны — 
адметныя 
беларусы?

СТАР. 5

20 КАНАЛАЎ

Праграма 
тэлебачання 
на тыдзень

Маня 
вылечыць ці... 

пчолы
СТАР. 15

Пер шыя апе ра цыі са мым ма лым па цы ен там 
з арыт мі яй пра вод зяць на ба зе РНПЦ 
дзі ця чай хі рур гіі бе ла рус кія ўра чы ра зам 
з вя до мым ра сій скім дзі ця чым кар дыя хі рур гам 
Сяр ге ем ТЭР МА СЕ СА ВЫМ — спе цы я ліс там 
На ву ко ва-даслед ча га клі ніч на га ін сты ту та 
пе ды ят рыі імя ака дэ мі ка Ю. Я. Вель ці шча ва 
Ра сій ска га на цы я наль на га да след ча га 
ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та імя М. І. Пі ра го ва 
Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Ра сіі. Пра ве дзе ныя 
апе ра тыў ныя ўмя шан ні — гэ та на дзея на 
ра ды каль нае вы леч ван не для тых, хто за раз 
з пры чы ны свай го за хвор ван ня пры мае 
сур' ёз ныя ле ка выя прэ па ра ты. СТАР. 3

Ак цэнт на зда роўеАк цэнт на зда роўе  

У сэр ца — но вы рытмУ сэр ца — но вы рытм

АД БОР ЭЛІ ТЫ
— Пы тан ні пад рых тоў кі ін тэ ле кту аль най элі ты за-

ста юц ца ак ту аль ны мі для ўсіх кра ін, — пад крэс лі вае 
рэк тар Ін сты ту та пад рых тоў кі на ву ко вых кад раў 

На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі Ігар ГАНЧА-

РО НАК. — За апош ні час коль касць на ву ко вых ра бот-
ні каў у све це па вя лі чы ла ся на 20 пра цэн таў. Іх ця пер 
пры клад на 8 міль ё наў — гэ та на сель ніц тва еў ра пей-
скай дзяр жа вы ся рэд ніх па ме раў. Знач ная част ка на-
ву ко вых ра бот ні каў скан цэнт ра ва на ў кра і нах, якія 
пе ра жы ва юць бур нае эка на міч нае раз віц цё: на прык-
лад, кож ны пя ты на ву ко вец — жы хар Пад ня бес най, 

50 пра цэн таў усіх ас пі ран таў рых ту юц ца не ў Еў ро пе, 
а ў ЗША, Кі таі і Аў стра ліі... У Ста рым Све це ад чу лі, што 
трэ ба штось ці змя няць, і, ня гле дзя чы на функ цы я на-
ван не на тэ ры то рыі Еў ро пы ўні вер сі тэ таў са шмат вя-
ко вай гіс то ры яй і тра ды цы я мі, у 2008 го дзе ства ры лі 
но вую ўста но ву аду ка цыі ўні вер сі тэц ка га ты пу — Еў-
ра пей скі тэх на ла гіч ны ін сты тут, га лоў ная за да ча яко-
га — рых та ваць ву чо ных для еў ра пей ска га рэ гі ё на, 
які па зі цы я ну ец ца як рэ гі ён іна ва цый на га кі рун ку, дзе 
на ву ка, аду ка цыя і біз нес скла да юць тры я ду раз віц ця. 
Кі тай ская На род ная Рэс пуб лі ка так са ма ства ры ла но-
выя ты пы ўні вер сі тэ таў, якія зай ма юц ца 
пад рых тоў кай на ву ко вых кад раў.

На коль кі рэд кая з'я ва для на шай 
кра і ны — ма ла ды док тар на вук? 
На якім эта пе трэ ба рас па чы наць 
вы ха ван не бу ду ча га да след чы ка: 
у ас пі ран ту ры, ма гіст ра ту ры 
або яшчэ ў шко ле? Ці мож на 
сён ня вы жыць, зай ма ю чы ся 
толь кі на ву кай? На коль кі 
ак ту аль ная для на шай кра і ны 
праб ле ма «ўцеч кі маз гоў»? 
Прад стаў ні кі ака дэ міч най 
і ву заў скай на ву кі па дзя лі лі ся 
сва і мі мер ка ван ня мі на гэ ты конт.
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