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Бра ты Аляк сей і Міхаіл 

ЦЭН ДЗЕ РЫ ву чац ца ў 

84-й ся рэд няй шко ле. Да 

гэ та га ў ла ге рах з ва ен-

ным ухі лам пад лет кі яшчэ 

не бы лі.

— Нам рас ка заў пра гэ ты 

ла гер са цы яль ны пе да гог. 

А тут па ка за лі, як пра хо дзіць 

па ла су пе ра шкод, збі раць і 

раз бі раць аў та мат Ка лаш ні-

ка ва... Са мае скла да нае — 

гэ та ра на ўстаць. Пад' ём — 

а шос тай га дзі не ра ні цы. 

І са мае га лоў нае — тут усё 

зу сім не так, як у кі но.

Пад лет каў ку ры ра ва лі 

вы ха валь ні кі і ва ен на слу-

жа чыя, якія рас каз ва лі 

пра тон ка сці служ бы. І як 

па каз вае прак ты ка, удзел 

у та кіх ла ге рах мае пас ля 

вя лі кі эфект. Ка лі пад лет кі 

ста но вяц ца паў на лет ні мі, 

іх не па ло хае перс пек ты-

ва тэр мі но вай служ бы, 

яны ўжо ве да юць і ўяў ля-

юць, што ме на ві та бу дзе 

ча каць іх пас ля пры зы ву 

ў вой ска.

— Пра гра май спла на ва-

ны раз на стай ныя ме ра пры-

ем ствы для вы ха ваў чай ра-

бо ты, куль тур най пра гра мы, 

а яшчэ мы пры шчэп лі ва ем 

на вы кі, якія спат рэ бяц ца 

ў жыц ці, — ка жа стар шы 

афі цэр ад дзя лен ня ідэа ла-

гіч най ра бо ты вай ско вай 

час ці 04147 Ры гор СІ ВІЦ-

КІ. — Хлоп чы кі ву чац ца, як 

пра віль на рас па ліць вог-

ні шча, як па во дзіць ся бе ў 

ле се, каб не за блу каць. І ўжо 

ві даць, як яны аб' яд на лі ся за 

гэ ты час. А каб ад чу ва лі ся-

бе яшчэ больш упэў не на, 

мы пра во дзім і псі ха ла гіч-

ныя трэ нін гі. Да та го ж яны 

па ста ян на ба чаць по быт 

ва ен на слу жа чых тэр мі но-

вай служ бы як ён ёсць і 

кан так ту юць з імі. Так ар мія 

пе ра стае быць для хлоп цаў 

за гор ну тай кні гай.

На фо не ас тат ніх хлоп цаў 

вы лу ча ец ца Дзміт рый БУЙ-

НІЧ, які ка ман дуе пер шым 

уз во дам. Хло пец пе рай шоў 

у дзя вя ты клас, але зда ец ца 

да свед ча ным і дыс цып лі на-

ва ным не па га дах.

— Я са чу за па рад кам, 

дуб люю ка ман ды ка ман дзі-

раў, бу джу хлоп цаў ра ні цай. 

Я ад каз ваю і за дыс цып лі ну. 

Ка лі нех та з хлоп цаў да пус-

ціў па ру шэн не, то ад каз вае і 

ён, і я. Мне па да ба ец ца тое, 

што ла гер бяс плат ны, ар га-

ні за ва на пя ці ра зо вае хар-

ча ван не. Па ду шы па ра дак 

і дыс цып лі на ў час ці. У мя не 

баць ка — пад пал коў нік за-

па су. І яшчэ з са ма га ма лен-

ства ён браў мя не з са бой 

на служ бу. Так я і пры вык да 

вай ско ва га по бы ту. Больш 

за тое, вель мі ха чу слу жыць 

і па сту піць у бу ду чы ні ў Вай-

ско вую ака дэ мію.

А вось пят нац ца ці га до-

вы Анд рэй ЯФ РЭ МАЎ ужо 

паў та ра го да за хап ля ец ца 

пар ку рам. Гэ та май стэр ства 

пе ра мя шчац ца па лю бым 

рэ лье фе ў лю бых аб ста ві-

нах. Ву чыць пад кант ро лем 

да рос лых та ям ні цам гэ та га 

май стэр ства і ін шых хлоп-

цаў. Сам жа спа сціг іх дзя ку-

ю чы шмат лі кім ві дэа ро лі кам 

у ін тэр нэ це.

— Я па ба чыў, як мно гія 

мае ра вес ні кі пе ра адоль ва-

юць па ла су пе ра шкод. І вы-

ра шыў па ка заць, як гэ та 

мож на зра біць лепш. Мо жам 

і не ка то рым вай скоў цам ужо 

даць фо ру.

На чаль нік ла ге ра Ва ле-

рыя ШВЕД зна хо дзі ла ся ў 

час ці ўвесь дзень — ад вось-

май ра ні цы да дзя вя тай ве-

ча ра. Хлоп чы кі лі та раль на 

акру жы лі дзяў чы ну і на пе ра-

бой ка за лі, што вель мі цёп-

ла да яе ста вяц ца.

— За раз у ла ге ры 24 пад-

лет кі: не ка то рыя па кі ну лі 

часць па ся мей ных аб ста ві-

нах. Ся род дзя цей шас цё ра 

ста яць на ўлі ку ў ін спек цыі 

па спра вах не паў на лет ніх. 

Так, мо жа, не ўсе хлоп цы 

прос тыя, але ўсе яны аб' яд-

на лі ся. І на не каль кі дзён мы 

ста лі ад ной вя лі кай сям' ёй.

Мяр ку ец ца, што ў спар-

тыў на-па тры я тыч ных ла ге-

рах за ле та ад пач нуць больш 

за 10 ты сяч на ву чэн цаў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК



— Ву чэн не пра во дзіц ца ў мэ тах 

удас ка на лен ня Адзі най рэ гі я наль-

най сіс тэ мы ППА Бе ла ру сі і Ра сіі, 

па вы шэн ня эфек тыў нас ці ба я во га 

пры мя нен ня вой скаў (сіл) сіс тэ мы 

ва Ус ход не-Еў ра пей скім рэ гі ё не 

ка лек тыў най бяс пе кі, — за зна чыў 

ка ман ду ю чы Ва ен на-па вет ра-

ны мі сі ла мі і вой ска мі про ці па-

вет ра най аба ро ны Уз бро е ных 

Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ігар 

ГО ЛУБ.

Ва ен нае су пра цоў ніц тва дзяр-

жаў — удзель ніц СНД з'яў ля ец ца 

не ад' ем най част кай і важ ным фак-

та рам раз віц ця Са друж нас ці. Адзін 

з най важ ней шых кі рун каў су пра-

цоў ніц тва ў ва ен най сфе ры — су-

пра цоў ніц тва ў га лі не про ці па вет-

ра най аба ро ны.

— Клю ча вая ро ля ў гэ тых пы-

тан нях за слу жа на на ле жыць Ка ар-

ды на цый на му ка мі тэ ту па пы тан-

нях про ці па вет ра най аба ро ны пры 

Са ве це мі ніст раў аба ро ны дзяр-

жаў СНД, — за ўва жыў на мес нік 

мі ніст ра аба ро ны Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь Сяр гей ПА ТА ПЕН КА. — 

Дзя ку ю чы ка мі тэ ту па сту паль на 

раз ві ва ец ца нар ма тыў на-пра ва вая 

ба за, якая да зва ляе рэа лі за ваць 

су мес ныя і на цы я наль ныя ін та-

рэ сы кра ін СНД у раз на стай ных 

фар ма тах уза е ма дзе ян ня. Пла-

на ва ажыц цяў ля ец ца ўдас ка на-

лен не пад рых тоў кі афі цэ раў ППА. 

Комп лекс на пра вод зяц ца ме ра-

пры ем ствы апе ра тыў най і ба я вой 

пад рых тоў кі, су мес ныя ву чэн ні з 

ба я вой страль бой як най вы шэй-

шая фор ма пра вер кі бая здоль нас-

ці вой скаў сіл дзяр жаў.

Дзя ку ю чы агуль ным на ма ган-

ням у СНД ажыц цяў ля ец ца комп-

лекс ны па ды ход у вы ра шэн ні за-

дач па га ран та ван ні бяс пе кі.

— На жаль, аб ста ноў ка ў све-

це па ста ян на ўсклад ня ец ца, на-

рошч ва ец ца па тэн цы ял і ва ен ная 

ак тыў насць НА ТА па блі зу знеш ніх 

ме жаў Са друж нас ці, — па ве да міў 

ды рэк тар дэ парт амен та па су-

пра цоў ніц тве ў сфе ры бяс пе кі 

і про ці дзе ян ня но вым вы клі кам 

і па гро зам Вы ка наў ча га ка мі тэ-

та СНД Аль берт ДРУ ЖЫ НІН. — 

У гэ тай ня прос тай сі ту а цыі рэа лі-

за цыя іс ну ю ча га па тэн цы я лу аба-

рон на га су пра цоў ніц тва дзяр жаў 

СНД уяў ля ец ца ад ным з клю ча вых 

мо ман таў, якія спры я юць зні жэн-

ню ўплы ву не га тыў ных фак та раў, 

га ран та ван ню на дзей най аба ра на-

здоль нас ці і бяс печ на га раз віц ця 

на шых кра ін.

Імк лі вае раз віц цё тэх на ло гій 

на па ду вы зна чы ла не аб ход насць 

па шы рэн ня пе ра лі ку за дач, што 

вы ра ша юц ца аб' яд на най сіс тэ май 

ППА ПНД па су праць дзе ян ні но-

вым вы клі кам і па гро зам.

— Як ста ноў чы ас пект у су пра-

цоў ніц тве ад зна ча ем вы ка ры стан-

не атры ма на га во пы ту ў су мес най 

дзей нас ці, — ка жа Аль берт Дру-

жы нін. — Мы пра цяг ва ем раз ві-

ваць гэ тую фор му су пра цоў ніц тва. 

Кам п'ю тар нае ка манд на-штаб ное 

ву чэн не сіс тэ мы ППА дзяр жаў СНД 

«Рэ гі я наль ная бяс пе ка — 2018» — 

та му свед чан не.

Пад час па ся джэн ня бы ла пры-

ня та да ве да ма ін фар ма цыя аб до-

све дзе вы ка ры стан ня бес пі лот ні каў 

пад час ба я вых дзе ян няў у Сі рыі. 

У пе ра га во рах сам-на сам прад-

стаў ні кі Ра сіі і Бе ла ру сі аб мер ка ва лі 

рэа лі за цыю па гад нен ня аб су мес-

най ахо ве знеш няй мя жы Са юз най 

дзяр жа вы ў па вет ра най пра сто ры і 

ства рэн ні адзі най рэ гі я наль най сіс-

тэ мы про ці па вет ра най аба ро ны.

Асноў ная фа за ву чэн няў пра-

во дзі ла ся на ба зе да па мож на га 

пунк та кі ра ван ня ка ман да ван ня 

Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў 

ППА Бе ла ру сі. На сця не ўста ля-

ва ны ве лі зар ны па на рам ны эк ран. 

На кар це ў рэ жы ме рэ аль на га ча-

су па каз ва ец ца пе ра мя шчэн не са-

ма лё таў у па вет ра най пра сто ры 

Бе ла ру сі і пры лег лай тэ ры то рыі 

су меж ных кра ін. Ка лі нінг рад ская 

воб ласць пад све ча на асоб на.

За кам п'ю та ра мі ся дзяць афі-

цэ ры апе ра тыў най гру пы з ар міі 

ПКС Ра сіі і ВПС і ППА Бе ла ру сі. 

Яны ўваж лі ва гля дзяць у ма ні то ры. 

Раз-по раз раз да юц ца тэ ле фон ныя 

зван кі і ажы вае ра цыя.

— Гэ ты пункт з'яў ля ец ца скла-

до вай част кай ка манд на га пунк та 

Адзі най рэ гі я наль най сіс тэ мы про-

ці па вет ра най аба ро ны Бе ла ру сі і 

Ра сіі, — ка жа на чаль нік га лоў-

на га шта ба, пер шы на мес нік ка-

ман ду ю ча га ВПС і вой ска мі ППА 

ге не рал-ма ёр Сяр гей ТРУС. — 

Для ўдзе лу ў гэ тых ву чэн нях бы ла 

ўпер шы ню ство ра на апе ра тыў ная 

гру па для за бес пя чэн ня пра цы ка-

ман ду ю ча га Адзі най рэ гі я наль най 

сіс тэ май.

Пра ца служ бо вых асоб ар га ні-

за ва на на аў та ма ты за ва ных ра-

бо чых мес цах да па мож на га пунк-

та. Ён асна шча ны комп лек сам 

трэ наж на-імі та цый ных срод каў 

«Плі са», пры зна ча ным для на ву-

чан ня і ўдас ка на лен ня на вы каў 

пра цы афі цэ раў апе ра тыў на га і 

апе ра тыў на-так тыч на га звен няў 

кі ра ван ня. Да дат ко ва вы ка рыс тоў-

ва юц ца і пра грам ныя комп лек сы, 

ство ра ныя бе ла рус кі мі спе цы я ліс-

та мі і пры ня тыя на за бес пя чэн не 

Уз бро е ных Сіл. Комп лекс «Ву чэн-

не» вы ка рыс тоў ва ец ца для ад-

пра цоў кі гра фіч ных да ку мен таў, 

а сіс тэ ма ма дэ ля ван ня ба я вых 

дзе ян няў «Свіс лач» да па ма гае 

ацэнь ваць эфек тыў насць пры ня-

тых ра шэн няў.

Пры пра вя дзен ні кам п'ю тар на га 

ка манд на-штаб но га ву чэн ня атры-

ма ла ся су мяс ціць тэ а рэ тыч ную і 

прак тыч ную ра бо ту.

— Пад час прак тыч на га эта пу 

ву чэн няў мы ад пра ца ва лі та кія сі-

ту а цыі, якія най больш час та мо-

гуць су стрэц ца, — ка жа Ігар Го-

луб. — Пер шая — з гон па вет ра-

на га суд на тэ ра рыс та мі. Так са ма 

мы пра ве ры лі ал га рытм дзе ян няў 

пад час па ру шэн ня дзяр жаў най мя-

жы ба я вым па вет ра ным суд нам. 

Трэ ці эпі зод — з-за форс-ма жор-

ных аб ста він яно згу бі ла ві зу аль-

ную ары ен ці роў ку. У тым вы пад ку, 

ка лі лёт чык і экі паж не мо гуць са-

ры ен та вац ца, дзе яны зна хо дзяц-

ца, дзя жур ныя сі лы па про ці па вет-

ра най аба ро не па він ны прый сці ім 

на да па мо гу. У гэ тай сі ту а цыі мы 

ажыц цяў ля ем пе ра хоп. Што гэ та 

та кое? Мы пад во дзім па вет ра нае 

суд на-пе ра хват чы ка да та го, якое 

стра ці ла ары ен ці роў ку, пас ля ча-

го і вы во дзім яго на за да дзе ны 

марш рут. Ка лі ка ман дзір экі па жа 

дак лад вае аб тым, што ары ен ці-

роў ка ад ноў ле на, мы лі чым, што 

за да ча вы ка на на. Гэ та ву чэн не 

пра во дзі ла ся не толь кі на кар тах 

і кам п'ю та рах, яно ад пра ца ва на з 

прак тыч ны мі эле мен та мі. Па вы-

ні ках пра ве дзе на га ма дэ ля ван ня і 

прак тыч най ра бо ты вы зна чы ла ся 

эфек тыў насць дзей най сіс тэ мы 

і быў вы пра ца ва ны ап ты маль ны 

ба я вы склад для вы ка нан ня па-

стаў ле ных за дач у рам ках Адзі най 

рэ гі я наль най сіс тэ мы про ці па вет-

ра най аба ро ны. Мяр ку ец ца, што 

вы ні кам ву чэн ня ста не яшчэ боль-

шае ўма ца ван не ад но сін з Па вет-

ра на-кас міч ны мі сі ла мі Уз бро е ных 

Сіл Ра сіі пры вы ка нан ні за дач, якія 

па стаў ле ны пе рад про ці па вет ра-

най аба ро най



РА ЗАМ 
СУ ПРАЦЬ ПА ГРОЗ

Тым ча сам
З 16 лі пе ня па 12 жніў ня ў Ра за ні пра хо дзіў між на род ны кон курс 

лёт ных экі па жаў «Авія дартс-2018». Ёсць чым па хва ліц ца і на шым 

лёт чы кам! На шы ка ман ды вяр ну лі ся ад туль з пры за вы мі мес ца мі.

— У на мі на цыі «Штур ма вая авія цыя» на шы экі па жы за ня лі дру гое 

мес ца, — ка жа Ігар Го луб. — Му шу за зна чыць, што вы сту па лі яны 

на асвое ных ты пах но вых са ма лё таў Як-130. У на мі на цыі «Вай ско-

вая авія цыя на транс парт на-ба я вых вер та лё тах» бе ла ру сы так са ма 

ста лі дру гі мі. Тут яны вы кон ва лі па стаў ле ныя за да чы на но вых вер-

та лё тах Мі8МТВ-5. А ў спа бор ніц твах «Вай ско вая авія цыя на ба я вых 

вер та лё тах» на шы лёт чы кі, якія ўзня лі ся ў не ба на вер та лё тах Мі-24, 

за ва я ва лі брон зу.

Бяс пе каБяс пе ка  

К
АМ П'Ю ТАР НАЕ ка манд на-штаб ное ву чэн не сіс тэ мы 

про ці па вет ра най аба ро ны чле наў Са друж нас ці 

Не за леж ных Дзяр жаў пра хо дзі ла ў жніў ні 

ў Бе ла ру сі. Пад час яго ад бы ло ся спе цы яль нае па ся джэн не 

Ка ар ды на цый на га ка мі тэ та, які дзей ні чае пры Са ве це 

мі ніст раў аба ро ны СНД.

АР МЕЙ СКІЯ ВА КА ЦЫІ
Як пра хо дзі лі ка ні ку лы ў па тры я тыч ным ла ге ры «Лі дар»

Зме наЗме на  

Фо
 та

 Б
ел

 ТА
.

У 120-й асоб най ме ха ні за ва най бры га дзе скон чыў 

ра бо ту ра ён ны вы яз ны ла гер «Лі дар». Трыц цаць 

вуч няў 3—10 кла саў на пра ця гу дзе вя ці дзён жніў ня 

спа сці га лі та ям ні цы ар мей ска га по бы ту, удзель ні ча-

лі ў спар тыў ных спа бор ніц твах, на вед ва лі эк скур сіі і 

па зна ё мі лі ся з гіс то ры яй Уз бро е ных Сіл.

Фо
 та
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ел

 ТА
.


