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Да па чат ку ўступ най кам па ніі 

за ста ец ца зу сім ня шмат ча су. 

Цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не 

пач нец ца ўся го праз тры 

ме ся цы. На пя рэ дад ні гэ та га 

ў Мі на ба ро ны рас ка за лі пра зме ны, 

якія ад бу дуц ца ў сіс тэ ме ва ен най 

аду ка цыі.

ВА ЕН НЫЯ КА ФЕД РЫ 
СТА НУЦЬ АГУЛЬ НЫ МІ?

У буй ных уні вер сі тэ тах з са вец кіх ча соў 

за ха ва лі ся ва ен ныя ка фед ры. У сту дэн-

таў яны вель мі па пу ляр ныя. Яно і ня дзіў-

на — на ву чан не на ка фед ры за ліч ва ец ца 

ў тэр мін ва ен най служ бы пас ля атры ман ня 

дып ло ма. Пры чым тут ёсць аж но два ва-

ры ян ты.

Ка лі сту дэнт ву чыў ся на та кой ка фед-

ры адзін год, то тэр мін яго служ бы пас ля 

атры ман ня дып ло ма ска ро ціц ца да шас ці 

ме ся цаў, па коль кі ва ен ную спе цы яль насць 

ён ужо атры маў. Ка лі ж ён пе ра хо дзіць на 

дру гі год па жа дан ні, ста не зда роўя і вы со-

кай па спя валь нас ці, то пас ля за кан чэн ня 

на ву чан ня яму пры свой ва ец ца зван не лей-

тэ нан та за па су. Але ка лі ва ен най ка фед ры 

ў аль ма-ма тар ня ма, то і вы ба ру ў сту дэн та 

так са ма няма, — стаў шы дып ла ма ва ным 

спе цы я ліс там, ён ад пра віц ца спа сці гаць ва-

ен ную на ву ку ў ар мію на год. Ка лі, вя до ма, 

яго пры зна юць пры годным да служ бы. Гэ ты 

кры тэ рый, а так са ма па спя хо васць і з'яў ля-

юц ца кра е ву голь ны мі пад час за лі чэн ня на 

ван ныя ка фед ры.

— Ця пер у Мі ніс тэр стве аду ка цыі пра пра-

цоў ва ец ца пра ект ука за аб сет ка вай пад-

рых тоў цы, — ад зна чыў на чаль нік упраў-

лен ня ва ен най аду ка цыі Мі на ба ро ны Ігар 

СЛУЦ КІ. — Ён да зво ліць на ву чаць сту дэн-

таў не толь кі той ВНУ, дзе ёсць ва ен ная 

ка фед ра як штат ная струк ту ра, але і ін шых 

уста ноў аду ка цыі. Спра ва ў тым, што ад-

крыць ва ен ную ка фед ру ў кож ным уні вер сі-

тэ це праб ле ма тыч на і вель мі до ра га.

Та кая схе ма ўжо па спя хо ва за рэ ка-

мен да ва ла ся бе ў Ра сіі. Ча ка ец ца, што 

на под піс кі раў ні ку дзяр жа вы да ку мент 

па сту піць сё ле та. Але змя нен ні за кра нуць 

і тыя ва ен ныя ка фед ры, якія ўжо пра цу-

юць ва ўні вер сі тэ тах. За ня ткаў ад чу валь на 

пры ба віц ца.

— Мы ўнес лі зме ны ў су мес ную па ста-

но ву мі ніс тэр стваў аба ро ны і аду ка цыі аб 

па рад ку ра бо ты ва ен ных на ву чаль ных уста-

ноў па пад рых тоў цы афі цэ раў за па су і ма-

лод шых ва ен ных ка ман дзі раў, — пра цяг вае 

Ігар Слуц кі. — Час на ву чан ня па вя лі чыц ца 

да 200 га дзін. Гэ та зна чыць, на бор на ва ен-

ныя ка фед ры бу дзе па чы нац ца на паў го да 

ра ней. Коль касць мес цаў бу дзе вы зна чац ца, 

зы хо дзя чы з па трэб нас ці.

Што год пры зыў за кра нае сто афі цэ раў 

за па су, якія пра ву чы лі ся два га ды на ва ен-

най ка фед ры. Ці ка ва, што пры клад на трэць 

з іх за ста ец ца на кант ракт ную служ бу.

А вось ці бу дуць сту дэн таў пад час лет-

ніх ва ка цый ад праў ляць на збо ры, па куль 

не вя до ма. Бу ду чым ле там гэ та га не бу дзе 

дак лад на.

— Та кая пра па но ва нам па куль не па сту-

па ла, — сцвяр джае Ігар Слуц кі. — Але ка лі 

і з'я віц ца, то вы ра шац ца бу дзе да лё ка не 

ад ным ве дам ствам. Ма быць, гэ та ра бо та 

на ват не ад на го го да.

ЛІЧ БЫ НА БО РУ 
ВЫ ЗНА ЧАЦЬ У СА КА ВІ КУ

Ця пер вярс та ец ца пра ект за га да мі ніст-

ра аба ро ны, дзе фар мі ру юц ца кант роль-

ныя ліч бы на бо ру. Да 1 кра са ві ка гэ ты за-

гад бу дзе пад пі са ны. Там дак лад на бу дуць 

пазначаны коль кас ныя па каз чы кі па кож-

най спе цы яль нас ці, спе цы я лі за цыі, кі рун ку 

спе цы яль нас ці. Яны бу дуць вы кла дзе ны ў 

ад кры ты до ступ. Та ды ж бу дзе вя до ма, ці 

ча каць сё ле та на бо ру дзяў чат у Ва ен ную 

ака дэ мію.

Пры ём да ку мен таў ад абі ту ры ен таў, якія 

жа да юць па сту паць у ва ен ныя на ву чаль ныя 

ўста но вы Бе ла ру сі, па чаў ся ў ва ен ка ма тах з 

1 сту дзе ня. Па куль што ідзе па пя рэд ні пра-

фе сій ны ад бор. Па яго вы ні ках 11 кра са ві-

ка стар туе кан чат ко вы ад бор. І толь кі тыя, 

хто прай шоў праз гэ тую пра цэ ду ру, пой дуць 

зда ваць ус туп ныя іс пы ты.

ЭКС ПАРТ 
І ІМ ПАРТ АДУ КА ЦЫІ

Та ям ні цы вай ско вай на ву кі спа сці га юць у 

Бе ла ру сі і кур сан ты-ін ша зем цы. На прык лад, 

за 24 га ды іс на ван ня Ва ен най ака дэ міі праз 

яе прай шлі амаль паў та ры ты ся чы за меж ні-

каў. Геа гра фія да во лі шы ро кая.

— Асноў ныя кра і ны — Ве не су э ла, Ка зах-

стан, В'ет нам, Кі тай, — пе ра ліч вае на мес нік 

на чаль ні ка па ву чэб най ра бо це Ва ен най 

ака дэ міі Ула дзі мір СУ ША. — Тыя спе цы-

я ліс ты, якія рых та ва лі ся ў кра і нах са цы я-

ліс тыч на га ла ге ра ў свой час, да сяг нуў шы 

кі ру ю чых па сад, па мя та юць пра сіс тэ му пад-

рых тоў кі, та му ад праў ля юць сва іх пад на ча-

ле ных да нас і ця пер.

А вось бе ла рус кія вай скоў цы на ву ча юц ца 

ў ме жах АДКБ толь кі ў Ра сіі. І зра біць гэ та 

мож на хіба па кант рак це, які за клю ча ец ца 

па да моў ле нас ці па між мі ніс тэр ства мі аба-

ро ны дзвюх кра ін. Ву чыц ца та кім чы нам ня-

шмат кур сан таў — уся го ка ля 400 ча ла век. 

Ды і тое па спе цы яль нас цях, па якіх на ву-

чан не ў Бе ла ру сі эка на міч на не мэ та згод нае 

з-за вель мі ма лой коль кас ці слу ха чоў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Са ка вік для школь ні каў — 

той час, ка лі трэ ба 

вы зна чац ца з вы ба рам 

бу ду чай аль ма-ма тар. 

Хтось ці вы ра шае звя заць 

сваё жыц цё з вой скам 

яшчэ пад лет кам і спра буе 

па сту піць у Мін скае 

Су во раў скае ва ен нае 

ву чы лі шча. Ін шыя 

выбіраюць у ва ен ныя 

ВНУ або ад па вед ныя 

фа куль тэ ты ў гра ма дзян скіх 

уні вер сі тэ тах.

Быць су во раў цам ва ўсе ча-

сы бы ло прэ стыж на. Кон курс ны 

ад бор у ву чы лі шча іс тот ны. Але 

і ву чыц ца там больш скла да на, 

чым у звы чай най шко ле — жорст-

кі рэг ла мент ча су, спе цы фі ка вай-

ско вых прад ме таў і вя лі кая ўва га 

да фі зіч най пад рых тоў кі. Па коль-

кі боль шасць су во раў цаў звяз-

вае сваю дзей насць з сі ла вы мі 

струк ту ра мі, то мяр ку ец ца, што 

яны па він ны быць усе ба ко ва раз-

ві тыя. У тым лі ку — і ў твор чым 

склад ні ку.

...Яў ген ДА ВЫ ДОЎ СКІ ро-

дам са Стоўб цаў. Ён ву чыц ца 

ў су во раў скім дру гі год. Сё ле та 

пе ра мог у па тры я тыч ным твор-

чым кон кур се, які пра во дзіў ся 

ў ву чы лі шчы. Пі саў са чы нен не 

па-бе ла рус ку.

— Мой дзед быў вай скоў цам, 

і гэ та на тхні ла мя не на тое, каб 

са мо му стаць у ар мей скія шэ ра гі. 

Вось толь кі па сту піць сю ды бы ло 

вель мі ня прос та. Спяр ша мы пра-

хо дзі лі ме ды цын скі агляд, пас ля 

зда ва лі псі ха ла гіч ны тэст. А па-

коль кі я ву чыў ся ў шко ле ня дрэн на, 

то здаць іс пы ты па ма тэ ма ты цы і 

мо ве бы ло зу сім ня цяж ка. Са мае 

га лоў нае, ча му я на ву чыў ся за гэ-

ты час, — са ма стой нас ці аса біс та-

га жыц ця. Праў да, доў га ўцяг ваў ся 

ў рас па ра дак дня. Пад' ём — аба-

вяз ко ва а сёмай ра ні цы, ня гле дзя-

чы ні на што. Пас ля — за рад ка, 

умы ван не, пры бі ран не лож ка, сня-

да нак — і ўро кі.

Ся бе Яў ген ба чыць пас ля ву чы-

лі шча лёт чы кам. Для гэ та га ўжо 

ця пер на па глыб ле ным уз роў ні 

ву чыць фі зі ку і ма тэ ма ты ку. Доб-

рыя ад зна кі за ах воч ва юц ца — за 

пос пе хі ў ву чо бе хлоп цаў уз на га-

родж ва юць зваль нен нем на вы-

хад ныя.

— Звы чай на мы хо дзім у зваль-

нен ні раз на два тыд ні. Край ні тэр-

мін для вяр тан ня — пяць га дзін ве-

ча ра ў ня дзе лю. Вядома, пры яз-

джа юць і баць кі да мя не, але ўсё-

та кі час цей я сам ез джу ў Стоўб цы. 

І ча сам лаў лю по зір кі на са бе, ка лі 

іду ў фор ме да до му з вак за ла. Але 

на ват ка лі зваль нен ня ня ма, то для 

нас ство ра на шы ро кая куль тур ная 

пра гра ма. Кож ны раз мы аба вяз-

ко ва ку дысь ці хо дзім — у му зеі, 

пар кі, на вы стаў кі...

З Вя ча сла вам Дзер га чо вым, які 

так са ма ву чыц ца на дру гім кур се 

су во раў ска га, мы гу та рым па-бе-

ла рус ку. Хло пец ра ней ву чыў ся ў 

бе ла рус ка моў най гім на зіі ў Чэр-

ве ні, пад цяг ваў свае ве ды са ма-

стой на.

— Ад ной чы ўве ча ры я сёр фіў 

па ін тэр нэ це. І вось уба чыў не дзе 

аб' яву, што пры клад на праз ме сяц 

у су во раў скім ву чы лі шчы бу дзе 

дзень ад кры тых дзвя рэй. Ад ра зу 

па чаў рас пыт ваць дзя ду лю і ба бу-

лю, ці бы лі ў ма ёй сям'і ва ен ныя. 

Да ве даў ся, што толь кі мой пра-

дзед ва я ваў пад час Вя лі кай Ай-

чын най. І так я вы ра шыў, што бу ду 

пер шым ва ен ным у сям'і. З роз-

ных кры ніц зда бы ваў ін фар ма цыю 

аб тым, як ту ды па сту паць і як там 

ву чац ца. Да вя ло ся пад цяг ваць фі-

зіч ную пад рых тоў ку. На прык лад, 

ра ней у мя не бы лі цяж кас ці з 

пад цяг ван ня мі. Ця пер жа для мя-

не пад цяг нуц ца адзі нац цаць ра-

зоў — прос та. Баць кі па ста ві лі ся 

да май го вы ба ру ста ноў ча, але 

па пра сі лі сур' ёз на ўзва жыць усе 

«за» і «су праць».

Да нас пе ры я дыч на пры хо-

дзяць з вы шэй шых ва ен ных на-

ву чаль ных уста ноў і рас каз ва-

юць пра ву чо бу ў іх. Больш за 

ўсё мя не ва бяць про ці па вет ра ная 

аба ро на і сі лы спе цы яль ных апе-

ра цый. На гэ та паў плы ва лі мно гія 

філь мы. Але я ра зу мею, што там 

ву чыц ца вель мі ня прос та. Мы па-

ста ян на зай ма ем ся ба я вой пад-

рых тоў кай. На прык лад, акра мя 

стра я вой, мы хо дзім у цір, стра-

ля ем з аў та ма таў або піс та ле таў. 

На га дзі ну прак ты кі пры па да юць 

дзве тэ о рыі.

Мі ха іл ПЕ ЧУ РОЎ, які па сту піў 

у ву чы лі шча ле тась, — су во ра-

вец у трэ цім па ка лен ні. Тут ву-

чы лі ся яго дзед і баць ка. Паз ней 

яны ста лі мо та страл ка мі. У гэ-

тай спе цы яль нас ці ба чыць ся бе 

і Міха іл.

— Я ве даю так ты ка-тэх ніч ныя 

ха рак та рыс ты кі аў та ма та Ка лаш-

ні ка ва, піс та ле та Ма ка ра ва. На ву-

чыў ся збі раць і раз бі раць іх. Ды і 

прад ме ты вы кла да юц ца на зу сім 

ін шым уз роў ні, чым у шко ле. Та-

му па тра ба ван ні больш жорст кія. 

А яшчэ дзей ні чае сіс тэ ма за лі каў! 

На са ма стой ную пад рых тоў ку нам 

ад во дзіц ца тры га дзі ны. Ка лі не 

пад рых ту еш ся — то атры ма еш 

дрэн ную ад зна ку і аў та ма тыч нае 

па збаў лен не зваль нен ня.

На прык лад, у звы чай най шко ле 

нам ста ві лі ад зна кі па фіз куль ту ры 

за тое, што мы гу ля лі ў фут бол. Тут 

жа — поў ны комп лекс. За лік па 

фіз куль ту ры мы зда ём кож ныя два 

тыд ні. У яго ўва хо дзяць пад цяг ван-

не, ска чок у даў жы ню, ад ціс кан не,  

воль ныя прак ты ка ван ні...

На ступ ны дзень адкры тых дзвя-

рэй у Су во раў скім ву чы лі шчы 

прой дзе 23 са ка ві ка.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
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ШТО ЗМЕ НІЦ ЦА Ў СІС ТЭ МЕ 
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Спра ва жыц цяСпра ва жыц ця
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