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Ды рэк тар Цэнт ра юных па жар ных Аляк сандр БА РА ВІК 
па каз вае па мяш кан ні, дзе і ця пер зай ма юц ца вы ха ван цы. 
Кож ны га на рыц ца, ка лі яго зды мак трап ляе ў га ле рэю, якая 
раз мя шча ец ца ўздоўж кру той лес ві цы, што вя дзе ў кла сы. 
Чым вы шэй — тым боль шыя да сяг нен ні тых, чые вы явы на 
фо та. У аў ды то ры ях на па лі цах — ста ра жыт ныя «мыш кі» і 
ма ця рын скія пла ты, на пад ло зе — ган тэ лі і ін шыя трэ на жо-
ры для пад тры ман ня фі зіч най фор мы. Зда гад ва еш ся, што 
не «ба та ні кі» рас туць.

Пе да гог да дат ко вай аду ка цыі Аляк сей Ба ру ноў між тым 
па ды шоў да спра вы сур' ёз на. За чвэрць ста год дзя ён ства-
рыў у Ма зы ры моц ную шко лу юных ай ціш ні каў, якую ве да-
юць не толь кі ў кра і не, але і ва ўсім све це. Аляк сей Ва лян ці-
на віч — адзін з трэ не раў аб лас ной ка ман ды школь ні каў па 
пра гра ма ван ні, шмат ра зо вы лаў рэ ат Спе цы яль на га фон ду 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пад трым цы та ле на ві тай 
мо ла дзі. Па чы на лі з рас пра цоў кі пра грам для што га до вых 
тыд няў на ву кі і тэх ніч най твор час ці, але хут ка да ве да лі ся 
пра спар тыў нае пра гра ма ван не і ця пер за хап ля юц ца ім.

Пер шую сур' ёз ную пе ра мо гу — 3-е мес ца — школь ні кі з 
Ма зы ра атры ма лі ў 2007 го дзе. Та ды Аляк сей Ро пан, Яў ген 
Грыц ке віч і Аляк сандр Ку ліц кі пры вез лі «зо ла та» Усе ра сій-
скай ка манд най алім пі я ды школь ні каў па пра гра ма ван ні ў 
Санкт-Пе цяр бур гу. Пас ля пе ра мог і ме да лёў са май вы со-
кай вар тас ці ста ла знач на больш. Асаб лі ва тут га на рац ца 
да сяг нен ня мі Сяр гея Ку лі ка і Ада ма Бар да шэ ві ча. Ця пер 
у ма зыр ска га цэнт ра 45 дып ло маў за ключ на га эта пу рэс-
пуб лі кан скай алім пі я ды па ін фар ма ты цы, 17 дып ло маў мас-
коў скай Ад кры тай алім пі я ды школь ні каў па пра гра ма ван ні, 
восем дып ло маў і чатыры ме да лі Усе ра сій скай ка манд най 
алім пі я ды школь ні каў па пра гра ма ван ні, сем ме да лёў на 
між на род ных алім пі я дах школь ні каў па ін фар ма ты цы.

Не ка то рыя вы пуск ні кі цэнт ра ўва хо дзяць у лік са мых 
моц ных пра гра міс таў све ту. Як і 25 га доў та му, на за ня ткі 
мож на прый сці «з ву лі цы». За трым лі ва юц ца, зра зу ме ла, 
не ўсе, але ж з са мы мі руп лі вы мі бу дуць зай мац ца ін ды ві-
ду аль на. Бяс плат на. Тут ёсць свое асаб лі вая іе рар хія. Ма-
лод шая, ся рэд няя і ста рэй шая гру пы. У апош няй — тыя, 
хто да сяг нуў вы ні каў на рэс пуб лі кан скіх ці між на род ных 
алім пі я дах. У кож на га свой тэмп на ву чан ня, ёсць скла да-
ная сіс тэ ма рэй тын гаў і ма ты ва цыі для дзя цей згод на з іх 
уз рос там. Ад знак ня ма, але той, хто прай шоў да лей па 
пра гра ме на ву чан ня, мае пра ва за няць больш ма гут ны 
кам п'ю тар. Рэй тын гі ўвесь час аб наў ля юц ца, а дзе ці па-
ста ян на спа бор ні ча юць па між са бой. Час цей пе ра ма га юць 
не тыя, ка му ўсё лёг ка да ец ца, а тыя, хто мэ та на кі ра ва ны 
і га то вы ўпар та пра ца ваць.

Боль шасць бы лых вуч няў ма зыр ска га Цэнт ра юных па-
жар ных за раз пра цуе ў ІT-сфе ры. Яны раз' еха лі ся па роз-
ных га ра дах Бе ла ру сі і Ра сіі. А пе да гог Аляк сей Ба ру ноў не 
збі ра ец ца кі даць свой пра ект і пра цяг вае ста віць за да чы 
пе рад школь ні ка мі, якія, маг чы ма, вы ве дуць іх аса біс та і 
ўсю на шу кра і ну на прын цы по ва но вы ўзро вень.

Апош нія да сяг нен ні:

* У снеж ні на XVІІІ Усе ра сій скай алім пі я дзе школь ні каў 
па пра гра ма ван ні ў Санкт-Пе цяр бур гу дзве ка ман ды ма зы-
ран (КЮП#1 — Дзя ніс Пі ва ва раў, Аляк сандр Кры ва шэ еў, 
Сяр гей Піс кун і КЮП#4 — Іван Рэўт, Ар цём Ган ча рук, Вя ча-
слаў Аку ле нка) атры ма лі дып ло мы ІІІ сту пе ні Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі і на ву кі Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

* Дзя ніс Пі ва ва раў за ва я ваў ся рэб ра ны ме даль па ін фар-
ма ты цы на XІV Між на род най Жаў ты коў скай алім пі я дзе па 
ма тэ ма ты цы, фі зі цы і ін фар ма ты цы, якая пра хо дзі ла з 10 
па 15 сту дзе ня ў Ал ма ты (Ка зах стан).

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
іоst@zvіаzdа.bу

Сён ня Ма зыр скі ра ён — адзін 
з буй ных ін дуст ры яль ных і сель-
ска гас па дар чых цэнт раў Го мель-
скай воб лас ці. Сва і мі пос пе ха мі 
ў эка но мі цы, сель скай гас па дар-
цы, бу даў ніц тве, спор це, гра мад-
скім і куль тур ным жыц ці ён спры-
яе па вы шэн ню аў та ры тэ ту ўсёй 
кра і ны. Стар шы ня рай вы кан ка ма 
Але на ПАЎ ЛЕЧ КА за ўва жае, што 
ёсць усе пад ста вы лі чыць вы ні кі 
ра бо ты Ма зыр ска га ра ё на ле тась 
па спя хо вы мі:

— Ма зыр скі ра ён ува хо дзіць 
у трой ку са мых буй ных пра мыс ло вых 
цэнт раў Го мель скай воб лас ці. Пра-
мыс ло вы сек тар ра ё на скла да ец ца 
з 24 прад пры ем стваў, якія прад стаў-
ля юць прак тыч на ўсе га лі ны на род най 
гас па дар кі. Асноў ныя з іх: наф та пе-
ра пра цоў ка, вы твор часць ма лоч ных 
і мяс ных пра дук таў, зда бы ча і вы-
твор часць пра дук цыі на асно ве со лі, 
мэб ле вая і дрэ ва ап ра цоў чая вы твор-
часць, вы твор часць і ра монт ма шын і 
аб ста ля ван ня, вы твор часць ка бе ляў, 
швей ная вы твор часць. Удзель ная ва га 
вы твор час ці пра мыс ло вай пра дук цыі 
ра ё на скла дае 40,5 % ад аб' ёму пра-
мыс ло вай вы твор час ці воб лас ці.

Усі мі прад пры ем ства мі пра ве дзе-
на ма дэр ні за цыя. За мі ну лы год коль-
касць гра ма дзян, пра ца ўлад ка ва ных 
на но выя пра цоў ныя мес цы, скла ла 
300 ча ла век. Да рэ чы, ле тась у ра ё не 
ство ра на 38 ар га ні за цый, з іх 12 — у 
вы твор чай сфе ры. Рэа лі за цыя мер па 
за бес пя чэн ні за ня тас ці на сель ніц тва 
да зво лі ла па мен шыць уз ро вень бес-
пра цоўя да 0,7 %. На па ча так го да 
ка э фі цы ент на пру жа нас ці на рын ку 
пра цы — 0,5. Сё ле та пла ну ец ца пра ца-
ўлад ка ваць звыш 500 ча ла век.

Па спя хо ва вы ра ша ец ца за да ча ад ра-
джэн ня вёс кі. Важ на, каб ма ла дыя лю дзі 
не з'яз джа лі ў го рад, а за ста ва лі ся жыць 

і пра ца ваць у ра ё не. Бу даў ніц тва жыл ля на 
вёс цы да зва ляе пры цяг нуць пра цоў ныя кад-
ры, за бяс пе чыць лю дзей год най за ра бот-
най пла тай, ства рыць нар маль ныя ўмо вы 
для іх пра жы ван ня. Ак тыў на раз ві ва юц ца 
жы вё ла га доў ля. Па вы ні ках ра бо ты за мі ну-
лы год сель ска гас па дар чы мі ар га ні за цы я мі 
Ма зыр ска га ра ё на па каз чык па тэм пе рос ту 
вы твор час ці ва ла вой пра дук цыі пры за дан ні 
102 % фак тыч на вы ка на ны на 107,8 %. Ма-
зыр скі ра ён — лі дар у воб лас ці па пра дук-
цый нас ці сель ска гас па дар чых жы вёл. Па 
вы ні ках пра цы за 2017 год на ад ну ка ро ву 
на до ена 6480 кг ма ла ка. Ся рэд ня су тач ныя 
пры баў лен ні ў ва зе буй ной ра га тай жы вё лы 
скла лі 738 гра маў, сві ней — 622 гра мы.

У ра ё не ажыц цяў ляе дзей насць 
3486 суб' ек таў ма ло га і ся рэд ня га прад-
пры маль ніц тва. Ад іх дзей нас ці ў бюд жэт 
ра ё на ле тась па сту пі ла 40 млн руб лёў. 
До ля па ступ лен няў пад атко вых пла ця-
жоў у ра ён ны бюд жэт ад ма ло га і ся рэд-
ня га біз не су скла дае ка ля 20 %.

Ёсць пэў ныя пос пе хі ў бу даў ні чай га-
лі не, якая ўклю чае больш за 25 ар га ні-
за цый. За 2014—2017 га ды ўве дзе на 
ў экс плу а та цыю 266,401 ты ся чы кв. м 

жыл ля. У тым лі ку з дзяр жаў най пад-
трым кай — 76,3 ты ся чы кв. м. З іх 83 % — 
для шмат дзет ных сем' яў. За апош нія ча-
ты ры га ды ў ра ё не ўве дзе ны аб' ек ты са-
цы яль на га зна чэн ня: дзі ця чы яс лі-сад на 
300 мес цаў і рэ кан стру я ва ны бу ды нак 
пад ву чы лі шча алім пій ска га рэ зер ву.

На 2018 год вы зна ча ны на пру жа ныя 
за дан ні ва ўсіх сфе рах са цы яль на-эка-
на міч на га раз віц ця. Сё ле та не аб ход на 
за бяс пе чыць на рошч ван не экс пар ту 
та ва раў і па слуг у цэ лым па ра ё не не 
ні жэй за ўзро вень мі ну ла га го да, у тым 
лі ку да сяг нуць тэм пу рос ту па экс пар це 
та ва раў без улі ку наф ты і наф та пра-
дук таў, а так са ма без улі ку ар га ні за-
цый, пад па рад ка ва ных рэс пуб лі кан скім 
ор га нам дзярж кі ра ван ня, не менш за 
105,5 %, па экс пар це па слуг — не менш 
за 104,5 %; пры цяг нен не ў эка но мі ку 
ра ё на пра мых за меж ных ін вес ты цый 
па він на склас ці не менш за $42,5 млн.

Асноў ная за да ча кі раў ніц тва рэ гі-
ё на — па ляп шэн не якас ці жыц ця яго 
на сель ніц тва, за бес пя чэн не на леж-
най за ра бот най пла ты. Для гэ та га мы 
па він ны скан цэнт ра ваць сваю ўва гу 
на па ве лі чэн ні аб' ёмаў вы твор час ці, 
ра цы я наль ным вы ка ры стан ні аба рот-
ных срод каў, рэа лі за цыі пра дук цыі, у 
тым лі ку на экс парт. На Ма зыр шчы не 
ёсць вы со ка ква лі фі ка ва ныя кад ры. 
Су мес ны мі на ма ган ня мі мы зро бім 
наш ра ён яшчэ пры га жэй шым і ўпі-
шам у яго гіс то рыю шмат но вых вы-
дат ных ста ро нак.

У вяс ко вай шко ле вёс кі Ма лыя Зі мо ві шчы — 31 ву чань, і 
кож ны па лі чыў не аб ход ным па спра ба ваць ся бе гэ тай зі мой 
у якас ці спарт сме на. 

Не ка то рыя на ват спе цы яль на да ад крыц ця кат ка за каз-
ва лі баць кам па да ру нак — кань кі. Ас тат нім на ад крыц цё ў 
якас ці бо ну су кань кі пры вез лі прад стаў ні кі ад дзе ла аду ка цыі 
Ма зыр ска га рай вы кан ка ма. Да рэ чы, ка тац ца мно гія на ву чы-
лі ся яшчэ на ас фаль це — на ро лі ка вых. Ды рэк тар зі мо віц кай 
ба за вай шко лы Мі ка лай Ліп скі га во рыць, што ця пер ра зам з 
дзець мі на ле дзя ную пля цоў ку вы хо дзяць і баць кі:

— За баў у вёс цы не вель мі шмат, а вось ка ток — вы дат нае 
баў лен не ча су. Асаб лі ва ка лі ён яшчэ і на тэ ры то рыі шко лы. 
І зроб ле ны сва і мі сі ла мі з да па мо гай спон са раў.

Каб бы ло зруч на, на кат ку ўста ля ва лі ліх тар для асвят лен-
ня. Зі мой цям нее ра на, і та кім чы нам уда ло ся пра цяг нуць час 
зна хо джан ня на ама тар скай спар тыў най пля цоў цы. А яшчэ 
баць кі вель мі ўдзяч ныя, што іх дзе ці ця пер менш ча су пра-
вод зяць у ін тэр нэ це.

ВІ ЗІ ТОЎ КА СТАР ШЫ НІ МА ЗЫР СКА ГА РАЙ ВЫ КАН КА МА
Але на Паў леч ка — ад на з ня мно гіх жан чын у кра і не, якія ўзна чаль ва юць ра ён ную вер ты-

каль ула ды.

Але на Фё да раў на па чы на ла пра цоў ную дзей насць там, дзе на ра дзі ла ся, — у На раў лян скім 

ра ё не: бух гал та рам у саў га се «Кі раў скі». Там жа з бух гал та ра вы рас ла да га лоў на га эка на міс та. 

За воч на скон чы ла Бе ла рус кую дзяр жаў ную сель ска гас па дар чую ака дэ мію.

Ава рыя на Чар но быль скай АЭС унес ла ка рэк ты вы ў жыц цё ты сяч лю дзей, у тым лі ку 

і жы ха роў яе род най вёс кі Кі раў. На се ле ны пункт тра піў у спіс на пер ша чар го вае пе ра ся лен не. 

Так, у 1995 го дзе яна з сям' ёй пе ра еха ла ў Ма зыр скі ра ён. У яе пра цоў най бія гра фіі — 

кі раў ні чыя па са ды ва ўпраў лен ні сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня Ма зыр ска га рай вы кан ка ма. 

У 2016 го дзе Але на Паў леч ка ўзна ча лі ла Ма зыр скі рай вы кан кам.

Ма зыр шчы на — бяз меж жа маг чы мас цяў
ЯК СТАЦЬ 

ПЕ РА МОЖ ЦАМ 
У ІT-СФЕ РЫ?

Пра гэ та ве да юць у Цэнт ры юных па жар ных го ра да 
Ма зы ра. У 1991-м — го дзе за сна ван ня — тут да ва лі 
ў пер шую чар гу ве ды па бяс печ най жыц ця дзей нас ці, 
ад сюль пай шла і за ма ца ва ла ся наз ва ўста но вы. 
Ну а праз два га ды ўзнік гур ток па пра гра ма ван ні, 
які ўзна ча ліў у той час яшчэ сту дэнт Аляк сей Ба ру ноў.

Ма зыр скі ра ён — адзін з са мых 
буй ных у Го мель скай воб лас ці. 
Яго пло шча — 160 ты сяч гек та раў. 
Больш за па ло ву тэ ры то рыі па кры та 
ля са мі. На сель ніц тва скла дае 
133 ты ся чы ча ла век.

Ахо ва зда роўя ўклю чае 
19 ар га ні за цый. Дыс пан сер ны мі 
ме ды цын скі мі агля да мі 
ў 2017 го дзе бы ло ахоп ле на 
99,1 % да рос ла га на сель ніц тва. 
Ахоп дыс пан се ры за цы яй дзя цей 
што год скла дае 100 %.

Сіс тэ ма аду ка цыі прад стаў ле на 
83 уста но ва мі аду ка цыі. 
Ва ўста но вах агуль най ся рэд няй 
аду ка цыі на ву ча ец ца 14,5 ты ся чы 
на ву чэн цаў. У да школь ных 
уста но вах — звыш 6 ты сяч дзя цей. 
З 2014 па 2017 год школь ні кі ра ё на 
ўзна га ро джа ны 189 дып ло ма мі 
трэ ця га, 28 — за ключ на га эта паў 
рэс пуб лі кан скай алім пі я ды.

У ЗІ МО ВІ ШЧАХ ЗА БА ВЫ ЗІ МО ВЫЯ

Кі раў ні кі ма зыр скай сту дыі 
цыр ка во га мас тац тва «Арэ на» 
Ма рыя і Ба рыс КУЗ НЯ ЦО ВЫ 
ня даў на ўзна га ро джа ны 
ме да ля мі Фран цыс ка Ска ры ны. 
Ма зы ра не так са ма ўвай шлі 
ў лік 100 най леп шых бе ла ру саў 
мі ну ла га го да. Удзель ні кі 
за слу жа на га ама тар ска га 
ка лек ты ву Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«Сту дыя цыр ка во га мас тац тва 
«Арэ на» не ад на ра зо ва за ва ёў ва лі 
Гранд-прэ міі, ста на ві лі ся 
лаў рэ а та мі і дып ла ман та мі 
між на род ных фес ты ва ляў 
і кон кур саў. Мно гія з іх ма юць 
прэ міі спе цы яль на га Фон ду 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па пад трым цы та ле на ві тай 
мо ла дзі.


