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• Бе ла рус кая тэ ні-

сіст ка Ары на Са ба лен ка 

пры зна на на віч ком го да 

ў Су свет най тэ ніс най аса-

цы я цыі (WTA). 

• Дзяр жаў та інс пек цыя 

на вы хад ных пра вя дзе ма-

сі ра ва ную ад пра цоў ку аў-

та да ро гі М10 мя жа РФ — 

Го мель — Коб рын.

• Тэм пе ра тур ныя рэ-

кор ды бы лі за фік са ва ны 

18 каст рыч ні ка прак тыч-

на на ўсіх ме тэа стан цы ях 

Бе ла ру сі, зна чэн ні пе-

ра вы ша лі рэ корд ныя на 

2-3 гра ду сы.

КОРАТКА

УСЁ 
ПРА БЕЛАРУСКІ 
БАДМІНТОН

ІНАВАЦЫІ 
Ў АДУКАЦЫІ: 
ПЕРАКУЛЕНЫ 
ЎРОК

Ма ры я на ШЧОТ КІ НА, 

на мес нік стар шы ні Са ве та 

Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 

схо ду, стар шы ня ГА 

«Бе ла рус кі са юз жан чын»:

«Са ма рэа лі за цыя жан чын 
у сфе ры ма ло га біз не су 
ў вёс цы толь кі на бі рае 
аба ро ты, ме на ві та ў гэ тым 
ба чац ца вя лі кія рэ сур сы 
для вы ра шэн ня пы тан ня 
за ня тас ці. Не аб ход на 
ўдзя ляць па вы ша ную ўва гу 
ма ло му біз не су на вёс цы, 
пад трым лі ваць яго раз віц цё, 
а мяс цо вым ула дам 
ства раць не аб ход ныя ўмо вы 
для раз віц ця жа но ча га 
прад пры маль ніц тва. Ся род 
па жа дан няў, якія сён ня 
час та мож на па чуць, — 
каб больш ува гі ўдзя ля ла ся 
раз віц цю са цы яль най сфе ры 
ў сель скай мяс цо вас ці. 
Га вор ка ідзе пра мес цы 
для воль на га ча су. Па він ны 
пра ца ваць клу бы, біб лі я тэ кі, 
спар тыў ныя аб' ек ты, 
ка фе тэ рыі — усё тое, ча го 
ба га та ёсць у го ра дзе. 
Хо чац ца, каб дзе ці, ка лі 
вы рас туць, вяр та лі ся 
на ма лую ра дзі му, та му 
што тут ёсць не толь кі 
дзе пра ца ваць, але і дзе 
ад па чы ваць».
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НА ША ДА ЧА — НА ША КРЭ ПАСЦЬ
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Вя до ма, што дач ныя ўчаст кі заў сё ды пры-

цяг ва юць ува гу зла чын на га эле мен та — і ме-

на ві та ў сі лу сва ёй без аба рон нас ці.

Як раз з гэ тай на го ды я гу та рыў з на мес-

ні кам на чаль ні ка ад дзе ла ахо вы пра ва-

па рад ку і пра фі лак ты кі мі лі цыі гра мад-

скай бяс пе кі УУС Мінск ага рай вы кан-

ка ма пад пал коў ні кам мі лі цыі На тал ляй 

СМЯ ТАН КАЙ:

— У нас на тэ ры то рыі ра ё на зна хо дзіц ца 

324 са до выя та ва рыст вы. На вяс но ва-лет ні 

пе ры яд з го ра да на да чы пры яз джае ка-

ля 60 ты сяч ча ла век. Па пя рэ джан не про ці-

праў ных дзе ян няў, у пры ват нас ці за ма хаў 

на ма ё масць гра ма дзян, — ад на з на шых 

асноў ных за дач.

Ёсць Указ № 50 Прэ зі дэн та, які рэ гу люе фі-

нан са ва-гас па дар чую дзей насць са до вых та-

ва рыст ваў (СТ). Ён пра ду гледж вае ста но ві шча, 

пры якім стар шы ні праў лен няў СТ па він ны пры-

маць ме ры па за бес пя чэн ні за ха ва нас ці ма ё-

мас ці чле наў сва іх та ва рыст ваў. Акра мя та го, 

мы, са свай го бо ку, пры ма ем ме ры па пра фі-

лак ты цы пра ва па ру шэн няў у дач ных па сёл ках. 

Што год СТ да сле ду юц ца на прад мет іх тэх ніч най 

ума ца ва нас ці. Гэ та пра вер ка ага родж па пе ры-

мет ры, на дзей нас ці ўяз ных ва рот, 

на яў нас ці ві дэа на зі ран ня і іншага. 

Мой су сед Ула дзі мір Мі хай ла віч 

ня даў на пры ехаў з да чы, дзе 

жыў усё ле та і част ку во се ні. 

Ця пер па ха ла да ла, і ён, як мно гія, 

вяр нуў ся ў го рад, па кі нуў шы да чу 

«за кан сер ва ва най» да вяс ны. 

У раз мо ве са мной ён ус пом ніў, 

што за быў ся за браць з да чы бен за пі лу. 

Я за ўва жыў, што не бяс печ на па кі даць 

у не ахоў ным до ме та кія каш тоў ныя 

рэ чы. На што Ула дзі мір Мі хай ла віч 

да во лі бес тур бот на ад ка заў, што 

по бач жы вуць су се дзі, якія, ка лі што, 

да гле дзяць і яго дом.

Та кое мер ка ван не вы ка заў 

кі раў нік дзяр жа вы пад час 

вы сту плення на су стрэ чы 

са сту дэн та мі ў 

Гро дзен скім дзяр жаў ным 

уні вер сі тэ це імя Ян кі 

Ку па лы. Пе рад гэ тым 

для яго пра вя лі эк скур сію 

па ВНУ.

Аду ка цыя 
для Прэ зі дэн та

Аляк сандр Лу ка шэн ка пры знаў -

ся: з прад стаў ні ка мі юна га па ка-

лен ня Бе ла ру сі ён су стра ка ец ца з 

вя лі кім за да валь нен нем. Улас ныя 

сту дэнц кія га ды Прэ зі дэнт на зваў 

най цяж кім для ся бе ча сам — па-

коль кі па скла дзе з'яў ля ец ца гу ма-

ні та ры ем, тэх ніч ныя рэ чы да ва лі ся 

ня прос та.

Сён ня кі раў нік дзяр жа вы ак-

тыў на зай ма ец ца пе ра фар ма та-

ван нем вы шэй шай аду ка цыі — 

спра буе зра біць яе прак ты ка-

 а ры ен та ва най. Ён на стой вае, каб 

час зна хо джан ня ў ВНУ быў ска-

ро ча ны да мі ні му му: ка лі мож на за 

ча ты ры га ды атры маць аду ка цыю, 

то трэ ба за ча ты ры, а не за пяць 

ці шэсць.

На яго дум ку, лепш на пер шым 

кур се сыс ці з уні вер сі тэ та, ка лі ра-

зу ме еш, што гэ та не тваё, чым ву-

чыц ца пяць га доў, му чыц ца, мар-

на ваць гро шы (і свае, і дзяр жаў-

ныя) і по тым сы хо дзіць. Бе ла рус кі 

лі дар да даў: трэ ба як ма га ра ней 

аку нуц ца ў бу ду чую пра фе сію, каб 

зра зу мець для ся бе — хо чаш ты 

гэ тым зай мац ца ці не.

Кі раў нік дзяр жа вы рас ка заў пра 

свой во пыт пе ра на ву чан ня. Стаў-

шы вы клад чы кам, ён зра зу меў, 

што яго цяг не ў сель скую гас па-

дар ку і пра мыс ло васць. Ра зам з 

тым, гіс та рыч ная аду ка цыя яму 

вель мі да па маг ла. Кі раў нік дзяр-

жа вы не су мня ва ец ца: ка лі б не 

скон чыў гіст фак ці эка на міч ны фа-

куль тэт, то не змог бы ўзна ча ліць 

кра і ну.

Аляк сандр Лу ка шэн ка кры тыч-

на ста віц ца да су час на га ўзроў ню 

аду ка цыі. Ён за ўва жыў, што ця пе-

раш ні мі ністр пры сту пае ўжо да 

трэ цяй хва лі ўдас ка на лен ня гэ тай 

сфе ры — яго па пя рэд ні кі так са ма 

гэ тым зай ма лі ся.

Хто па бу дуе 
на шу бу ду чы ню

Бе ла рус кі лі дар ска заў, што 

сён няш ніх сту дэн таў і іх ад на год-

каў па ўсім све це на зы ва юць па ка-

лен нем Z, але для яго яны, перш за 

ўсё, дзе ці ма ла дой дзяр жа вы.

Ма ла дыя лю дзі ўвой дуць у гіс-

то рыю як ра вес ні кі су ве рэн най 

Бе ла ру сі. У гэ тым за клю ча ец ца іх 

уні каль насць.

«Усе мы, хто ста яў ля вы то каў 

ста наў лен ня на шай кра і ны, ба чым 

у кож ным з вас бу ду чы ню. І мы ве-

рым, што яна ў на дзей ных ру ках. 

І, гле дзя чы сён ня на ва шы пос пе хі 

і да сяг нен ні, я яшчэ раз пра гэ та 

па ду маў», — да даў ён.

Кі раў нік дзяр жа вы кан ста та-

ваў, што мно гія сту дэн ты ак тыў на 

зай ма юц ца на ву ко вай дзей нас цю, 

імк нуц ца да са ма ўдас ка на лен ня. 

Гэ та з'яў ля ец ца па каз чы кам эфек-

тыў нас ці сіс тэ мы аду ка цыі, а так-

са ма май стэр ства вы-

клад чы каў і на ву ко вых 
кі раў ні коў.

Бе ла рус кі лі дар па га-

дзіў ся, што гро дзен скія 

ВНУ з'яў ля юц ца ін тэ ле к-

ту аль ным цэнт рам не 

толь кі воб лас ці, але па 

асоб ных кі рун ках — усёй 

кра і ны.

Мак сі маль на 
бліз ка 
да рэ аль нас ці

«У гэ тай су вя зі трэ-

ба, каб умо вы на ву чан ня 
бы лі мак сі маль на на блі-
жа ны да рэ аль ных умоў 
бу ду чай дзей нас ці», — 

пад крэс ліў ён.

Прэ зі дэнт ве дае аб сіс тэ ме 

«Уні вер сі тэт 3.0», якая ак тыў на 

вы ка рыс тоў ва ец ца ў Бе ла ру сі, і па 

якой пра цуе Гро дзен скі дзяр жаў-

ны ўні вер сі тэт. Прэ зен та цыя, прад-

стаў ле ная кі раў ні ку дзяр жа вы, яго 

ўра зі ла. Ад нак, ці га то выя сту дэн-

ты са ма стой на ўдых нуць жыц цё 

ва ўлас ныя пра ек ты? На дум ку 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі, га то выя, 

не ка то рыя з пра ек таў ка мер цы я лі-

за ва ныя, срод кі пры хо дзяць.

Сіс тэ ма аду ка цыі па він на за-

ах воч ваць іні цы я ты ву, рых та ваць 

спе цы я ліс таў но вай фар ма цыі з 

доб ра раз ві ты мі прад пры маль ніц-

кі мі на вы ка мі, па коль кі гэ та па тра-

ба ван не су час на га све ту, лі чыць 

бе ла рус кі лі дар. «Час та мы па ку-

ту ем ме на ві та праз тое, што не 

ўме ем вы гад на прад ста віць ін та-

рэ сы і маг чы мас ці на шай кра і ны 

за мя жой», — за ўва жыў ён.

Прэ зі дэнт да даў, што ха цеў бы 

да ве дац ца аб ад но сі нах сту дэн таў 

да перс пек ты вы пра цы на дзяр-

жаў най служ бе. «Але пас ля мя не,

мне кан ку рэн ты не па трэб ныя», — 

па жар та ваў кі раў нік дзяр жа-

 вы і да даў, што бу дзе ра ды, ка лі 

праз ней кі час з'я вяц ца ма ла дыя 

лю дзі, якім мож на спа кой на пе ра-

даць парт фель. «Хтось ці прый дзе 

ін шы, па жа да на, каб та кія бы лі», —

ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

ДОБ РА ТАМ, ДЗЕ МЫ ЁСЦЬ
Ад ра вес ні каў су ве рэн най Бе ла ру сі за ле жыць да лей шае раз віц цё кра і ны
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