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На но вае мес ца — 
са ста рым сяб рам

Не як за ду ма ла ся: а коль кі ж га доў вы піс ваю сваю 
лю бі мую га зе ту? Мо з трыц цаць, дак лад на не менш. 
Не ка лі ма ла дым спе цы я ліс там кал га са як па ча ла чы-
таць бе ла рус кае вы дан не, дык не пе ра стаю да гэ тай 
па ры. Боль шая част ка май го пра цоў на га жыц ця прай-
шла ў вёс цы Пет ка ві чы, тут вый шла на пен сію. Му жа 
па ха ва ла, ад на дач ка жы ве ў да лё кім за меж жы, дру гая 
хво рая, я яе да гля даю. У вёс цы ста ла жыць цяж ка з хво-
рым ча ла ве кам на ру ках. Та му ку пі ла ква тэ ру ў па сёл ку 
Жам чуж ны, по бач з го ра дам, тут леп шыя ўмо вы. Ужо 
са бра ла ся пе ра яз джаць, ду ма ла не вы піс ваць га зе ту на 
ней кі час, а по тым зра біць гэ та на но вым мес цы. А паш-
таль ён ка ка жа: «Як жа ты бу дзеш без сва ёй «Звяз ды»? 
Вы піс вай, а там пе ра вя дзём на но вы ад рас». Так я і 
зра бі ла, і ўдзяч ная ёй за пад каз ку.

На ват збі ра ю чы па кун кі для пе ра ез ду, пе ра чыт ва ла 
асоб ныя ну ма ры, якія шмат га доў та му ад клад ва ла... 
Ве ча рам разгарну га зе ту, ні бы з сяб рам су стрэ ну ся. 
Люб лю чы таць пра тое, як лю дзі жы вуць у роз ных вёс-
ках, ах вот на ча каю аў тар скія ка лон кі, люб лю «вя сё-
лыя і праў дзі выя» гіс то рыі, чы тац кае спа бор ніц тва пад 
здым ка мі Анатоля Кле шчу ка. Ра ней ах вот на раз гад-
ва ла скан вор ды, су мую па іх... Не пра пус каю па ра ды 
са да во дам і ага род ні кам — я ж аг ра ном па аду ка цыі. 
У сва ім са дзе экс пе ры мен та ва ла з іг ру ша мі, ін шы мі 
дрэ ва мі. Вось і сё ле та гру ша мі час та ва ла ад на вяс коў-
цаў да са ма га пе ра ез ду, да ха ла доў.

Спа дзя ю ся, што на но вым мес цы скла дуц ца доб рыя 
ад но сі ны з су се дзя мі і з ін шы мі людзь мі. А «Звяз да», 
мой ста ры ся бар, які і тут за ста ец ца са мной.

Та ма ра МАР КУ ШЭЎ СКАЯ,

Ба ра на віц кі ра ён.

Маск ва 
са лю та ва ла 
вы зва лен ню 
Рэ чы цы

У ня дзе лю, 18 ліс та па да, ра ён-

ны цэнтр Рэ чы ца ад зна чыць 

75 га доў вы зва лен ня ад фа-

шысц кіх за хоп ні каў.

Гэ та апе ра цыя вой скаў Бе ла рус ка га фрон ту ўвай шла ў 
пад руч ні кі гіс то рыі пад наз вай Го мель ска-Рэ чыц кай. Яна 
па ча ла ся 10 ліс та па да 1943 го да з плац дар ма на за ход нім 
бе ра зе Дняп ра ка ля Ло е ва ў кі рун ку на Рэ чы цу і Ка лін ка-
ві чы. Уда рам у тыл са пер ні ка вой скі фрон ту 15 ліс та па да 
пе ра рэ за лі чы гун ку Го мель — Ка лін ка ві чы, 18 ліс та па да 
вы зва лі лі Рэ чы цу. Го рад вы зва ля ла 65-я ар мія ге не рал-
лей тэ нан та Ба та ва пры пад трым цы ад на го са страл ко вых 
кар пу соў 48-й ар міі ге не рал-лей тэ нан та Ра ма нен кі і бры гад 
гвар дзей ска га Да нско га тан ка ва га кор пу са. Вой скам, якія 
ўдзель ні ча лі ў вы зва лен ні Рэ чы цы, бы ла аб ве шча на па дзя-
ка, а ве ча рам 18 ліс та па да ў Маск ве быў да дзе ны са лют. 
Гэ та быў пер шы са лют за вы зва лен не га ра доў на тэ ры то рыі 
Бе ла рус кай ССР у га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Пры вы зва лен ні Рэ чы цы і на се ле ных пунк таў ра ё на за гі ну-
ла больш за пяць ты сяч сал дат і афі цэ раў Чыр во най Ар міі.

Го мель ска-Рэ чыц кая апе ра цыя за вяр шы ла ся 30 ліс та па-
да. У вы ні ку яе вой скі Бе ла рус ка га фрон ту пра су ну лі ся на 
за хад на 130 кіламетраў. Та кім чы нам бы лі ство ра ны спры-
яль ныя пе рад умо вы для да лей ша га вы зва лен ня Бе ла ру сі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Ву чэн ніВу чэн ні

Пры сту піць да лік ві да цыі на ступ стваў...
У Ма ла дзе чан скім ра ё не прай шлі так ты ка-спе-

цы я лі за ва ныя ву чэн ні з удзе лам Мі ніс тэр ства па 

над звы чай ных сі ту а цы ях. Пра вя ра ла ся дзей насць 

Мін скай аб лас ной пад сіс тэ мы Дзяр жаў най сіс тэ мы 

па пя рэ джан ня і лік ві да цыі над звы чай ных сі ту а цый 

у ха лод ную па ру го да.

Ле ген да ву чэн няў пра ду гледж ва ла ад пра цоў ку лік ві да-
цыі на ступ стваў за то ру на да ро зе з-за за веі, рас чыст ку 
за ва лаў на тра се пра хо джан ня лі ніі элект ра пе ра да чы. 
У вёс цы Крас нае ад наў ля ла ся цеп ла за бес пя чэн не на той 
вы па дак, ка лі бу дзе па ру ша на ра бо та ка цель най. Бы ла 
лік ві да ва на над звы чай ная сі ту а цыя на чы гу нач най стан-
цыі з удзе лам ва го на з ра дые ак тыў ны мі ма тэ ры я ла мі. 
З ад на го з ма ла дзе чан скіх шмат па вяр хо ві каў прай шла 
ву чэб ная эва ку а цыя.

За хо дам ву чэн няў на зі раў ві цэ-прэм' ер Ула дзі мір 

КУ ХА РАЎ, які зна хо дзіў ся ў скла дзе шта ба лік ві да цыі над-
звы чай ных сі ту а цый. Ён ад зна чыў доб рае ўза е ма дзе ян не 
ўсіх эк стран ных служ баў, якія бы лі на іх за дзей ні ча ны.

— Мы ро бім гэ тыя ву чэнні для та го, каб рэ аль на ўба чыць 
маг чы мас ці служ баў і не да хо пы, якія не аб ход на апе ра тыў на 
вы праў ляць, — ска заў ві цэ-прэм' ер. — Так, па шэ ра гу кі рун-
каў мы зой мем ся пы тан ня мі на па глыб ле ным уз роў ні. Гэ та 
да ты чыц ца ачыст кі ля соў уз доўж лі ній элект ра пе ра да чы.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Пра тое, што На цы я наль ная сіс-

тэ ма ква лі фі ка цый па тра буе 

ўдас ка на лен ня, раз мо вы вя дуц-

ца ўжо даў но. «На ву чан не тра ды-

цый ны мі ме та да мі моц на ад стае 

ад рэ аль ных па трэб эка но мі кі. 

Сён ня ра бо та даў ца атрым лі вае 

спе цы я ліс та, яко га час та да во-

дзіц ца да вуч ваць», — вы ка заў ся 

пер шы на мес нік мі ніст ра пра цы 

і са цы яль най аба ро ны Анд рэй 

ЛА БО ВІЧ. Пры чы най дыс ба лан-

су по пы ту і пра па но вы ра бо чай 

сі лы ён на зваў не да стат ко вую 

ўзгод не насць сфе ры аду ка цый-

ных па слуг і рын ку пра цы.

Та му 24 каст рыч ні ка гэ та га го да 
па ста но вай Са ве та Мі ніст раў бы ла за-
цвер джа на Стра тэ гія ўдас ка на лен ня 
На цы я наль най сіс тэ мы ква лі фі ка цый. 
Яна бу дзе рэа лі зоў вац ца ў два эта пы. 
На пер шым (з 2018-га да 2020 го да) бу-
дзе сфар мі ра ва на за ка на даў чая ба за і 
пра ве дзе на ар га ні за цый ная ра бо та па 
ўка ра нен ні но вых эле мен таў сіс тэ мы 
ква лі фі ка цый. На дру гім эта пе (з 2021-га 
да 2025 го да) гэ тыя но выя эле мен ты 
ўка ра няць у сфе ру пра цы і аду ка цыі, 
рас пра цу юць На цы я наль ную рам ку 
ква лі фі ка цый, сфар мі ру юць сіс тэ му 
не за леж най ацэн кі ква лі фі ка цыі і сер-
ты фі ка цыі. Ка ар ды на ваць усю дзей-

насць бу дзе спе цы яль ны са вет пры 
Са ве це Мі ніст раў.

Ме ха нізм на ступ ны. Пры ве дам-
ствах ство раць сек та раль ныя са ве ты, 
ку ды ўвой дуць і спе цы я ліс ты ор га наў 
дзярж кі ра ван ня, і прад стаў ні кі пе ра да-
вых прад пры ем стваў, пра фе сій ных аб'-
яд нан няў (та кія са ве ты ўжо ёсць пры 
Дзяр жаў ным ка мі тэ це па ма ё мас ці, 
ад мі ніст ра цыі Пар ка вы со кіх тэх на ло-
гій, мі ніс тэр ствах эка но мі кі, пра мыс ло-
вас ці, ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва). Яны 
бу дуць рас пра цоў ваць пра ек ты пра-
фе сій ных стан дар таў на пэў ныя ві ды 
дзей нас ці, якія па лі чаць перс пек тыў-
ны мі і най больш за па тра ба ва ны мі. По-
тым іх за цвяр джае Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны, а Мі на ду ка цыі 
на іх пад ста ве рас пра цоў вае аду ка-
цый ныя стан дар ты для пад рых тоў кі 
ад па вед ных спе цы я ліс таў.

— Для сіс тэ мы пра фе сій на га на-
ву чан ня гэ та над звы чай важ на. У ад-
роз нен не ад ака дэ міч най вы шэй шай 
аду ка цыі, дзе боль шую ро лю іг ра юць 
фун да мен таль ныя ве ды, пры клад ныя 
ква лі фі ка цыі за вя за ны не па срэд на на 
тэх на ло гі ях, вы ка нан ні за дач у рам ках 
су час ных вы твор час цяў. Гэ тыя па тра-
ба ван ні па він ны зна хо дзіць ад люст ра-
ван не ў пра фе сій ных стан дар тах, дзе 
праз апі сан не ві даў дзей нас ці, функ-

цый мож на ўба чыць, да ча го рых та-
ваць бу ду ча га спе цы я ліс та, — ад зна-
чае рэк тар Рэс пуб лі кан ска га ін сты-

ту та пра фе сій най аду ка цыі Ва ле рый 

ГА ЛУ БОЎ СКІ.

Най боль шы раз рыў па між на ву-
чаль ны мі пра гра ма мі і па трэ ба мі рын-
ку пра цы на зі ра ец ца ў сфе рах, якія 
хут ка раз ві ва юц ца, — ІТ, ро ба та тэх-
ні ка, ла гіс ты ка. Але, за ўва жае Ва ле-
рый Га лу боў скі, ёсць пры кла ды і на 
ўзроў ні звы чай ных ра бо чых пра фе сій. 
Так, су час ны звар шчык па ві нен умець 
пра гра ма ваць ро ба та тэх ніч ныя комп-
лек сы. Та му най больш пра рыў ныя 
прад пры ем ствы па він ны вы зна чаць 
па тра ба ван ні, якія па кла дуць у асно-
ву сіс тэ мы пад рых тоў кі кад раў.

Яшчэ адзін важ ны мо мант да ты чыц-
ца не фар маль най аду ка цыі. Яна так са-
ма бу дзе мець ва гу пры ўлад ка ван ні на 
ра бо ту. Ство раць не за леж ны ор ган, 
які бу дзе ацэнь ваць на вы кі ча ла ве ка 
па пэў най спе цы я лі за цыі і вы да ваць 
сер ты фі кат. На прык лад, ка лі вы са ма-
стой на на ву чы лі ся клас ці печ ці асво і лі 
пра гра ма ван не на ан лайн-кур сах, то, 
па спя хо ва здаў шы эк за мен у гэ тым 
не за леж ным ор га не, вы атры ма е це 
афі цый ны да ку мент, які па цвер дзіць 
ва шу ква лі фі ка цыю.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Ры нак пра цыРы нак пра цы

Не фар маль ная аду ка цыя бу дзе мець ва гу
Што зме ніц ца ў сіс тэ ме пад рых тоў кі кад раў

Ура чыс тае ме ра пры-

ем ства, пры све ча нае 

90-год дзю НАН Бе ла ру-

сі, са бра ла на ву коў цаў 

з бліз ка га і да лё ка га за-

меж жа.

Удзель ні каў ура чыс та-
га схо ду і ўсю на ву ко вую 
су поль насць па він ша ваў 
са свя там док тар эка на-

міч ных на вук, пра фе сар, 

член-ка рэс пан дэнт НАН 

Бе ла ру сі, стар шы ня Са-

ве та На цы я наль на га схо ду 

Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ: «На-
цы я наль ная ака дэ мія на-
вук і бе ла рус кія на ву коў цы 
акру жа ны ўва гай дзяр жа вы. 
І з'ез ды, ра шэн ні па клю ча-
вых пы тан нях, без умоў на, 
спры я юць эфек тыў най да-
след чыц кай дзей нас ці. Ка-
неш не, ха це ла ся б вы ка заць 
і не ка то рыя па жа дан ні. Сён-
ня свет без ме жаў, та му тая 
дзей насць, якую ажыц цяў-
ляе На цы я наль ная ака дэ мія 
на вук на знеш ніх рын ках, — 
гэ та вель мі пра віль ны на-
пра мак, і я ду маю, што яна 
бу дзе за ма ца ва на ў да лей-
шых на ма ган нях на ву ко ва-
да след чыц кіх ін сты ту таў і 
не па срэд на за кож ным на-
ву коў цам. На ву ка па сва ёй 
сут нас ці ін тэр на цы я наль ная, 

і чым больш бу дзе пра ек таў 
з удзе лам за меж ных ка лег, 
тым больш бу дзе сты му лаў 
для та го, каб пра ца ваць 
яшчэ больш эфек тыў на».

Асоб на стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі спы ніў ся на тэ ме 
ін тэ ле кту аль най улас нас ці. 
«Трэ ба раз бу дзіць іні цы я-
ты ву ў на ву коў цаў, трэ ба 
больш ма ты ва ваць ма ла дых 
на ўтва рэн не аб' ек таў ін тэ-
ле кту аль най улас нас ці», — 
пад крэс ліў ён.

У рам ках юбі лею ў На-
цы я наль най ака дэ міі на вук 
бы ла ар га ні за ва на маш-
таб ная вы стаў ка на ву ко-
ва-тэх ніч ных да сяг нен няў 
ву чо ных НАН Бе ла ру сі. На 
ёй прад стаў ле ны вы ні кі ра-
бо ты ву чо ных у пры яры тэт-

ных на ву ко вых на прам ках: 
ме ды цы не, бія ло гіі, аграр-
най і фі зі ка-тэх ніч ных на-
ву ках, а так са ма фі зі цы, 
ма тэ ма ты цы і ін фар ма-
тыцы.

Най ноў шы мі рас пра цоў ка-
мі ў га лі не бія фі зі кі і кле тач най 
ін жы не рыі па дзя ліў ся Анд-

рэй ГАН ЧА РОЎ, кан ды дат 

ме ды цын скіх на вук: «На на-
шым стэн дзе прад стаў ле ны 
роз ныя ўзо ры кле так для рэ-
ге не ра тыў най ме ды цы ны, а 
так са ма іму на суп рэ сіў най тэ-
ра піі. Так са ма прад стаў ле ны 
клет кі для га ен ня ску ра ных 
па кро ваў, якія вы ка рыс тоў ва-
юц ца ў кас ме та ло гіі. Акра мя 
гэ та га, ёсць узо ры кле так для 
ля чэн ня аф таль ма ла гіч ных 
за хвор ван няў».

Прад стаў нік НПЦ шмат-

функ цы я наль ных бес пі лот-

ных комп лек саў, на мес нік 

ды рэк та ра па на ву ко вай 

ра бо це, на мес нік га лоў на-

га кан струк та ра Аляк сандр 

ШЧАЎ ЛЕЎ рас ка заў аб дрон-
ных рас пра цоў ках: «На шыя 

апа ра ты вы ка рыс тоў ва юц ца 
ў Мі ніс тэр стве над звы чай-
ных сі ту а цый для ма ні то рын-
гу ляс ных па жа раў і ін шых 
ме ра пры ем стваў, на прык лад 
для по шу ку знік лых лю дзей. 
У перс пек ты ве вы ка ры стан-
не ля таль ных апа ра таў у 
сель скай гас па дар цы для 
вы ра шэн ня за дач дак лад-
на га зем ля роб ства: здым кі 
па лёў, кант роль ста ну ўра-
джай нас ці. Рабочая вы шы ня 
апа ра таў — 500—1000 мет-
раў, але яны ўзні ма юц ца аж 
да ча ты рох кі ла мет раў над 
зям лёй. Уні каль най ма дэл-
лю з'яў ля ец ца ды ры жабль, 
па коль кі ён мо жа вы ка рыс-
тоў вац ца для на зі ран няў за 
за па вед ні ка мі, дзе трэ ба па-
воль на і ці ха ля таць, лі чыць 
жы вёл і кант ра ля ваць іх па-
пу ля цыю. Яго мож на вы ка-
рыс тоў ваць і для здым кі га-
рад скіх ме ра пры ем стваў».

Ін сты тут пла да вод ства 
апош нім ча сам пра цуе над 
сар та мі грэц ка га арэ ха. 
У перс пек ты ве раз гля дае ра-
бо ту з фун ду ком і мін да лём. 
Так са ма на стэн дзе ін сты ту та 
дэ ман стра ва лі ся гру шы но ва-
га сор ту «За вея», якія мож на 
за хоў ваць да лю та га.

Уся го на вы стаў цы прад-
стаў ле на больш за 300 но-
вых бе ла рус кіх рас пра цо вак 
і тэх на ло гій. З вір ту аль най 
вы стаў кай НАН Бе ла ру сі 
мож на азна ё міц ца на сай-
це Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 
транс фе ру тэх на ло гій па ад-
ра се http://іctt.by/exh-nasb.

Ган на ЮН ЧЫЦ.

СУЧАС НЫЯ ІНА ВА ЦЫІСУЧАС НЫЯ ІНА ВА ЦЫІ
Бе ла рус кія на ву коў цы прад ста ві лі на юбі лей най 
вы стаў цы На цы я наль най ака дэ міі на вук 
больш за 300 но вых рас пра цо вак і тэх на ло гій
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