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А яшчэ ар га ні за ва лі склад-ма га зін, які ганд-

люе за па сны мі част ка мі, не ка то ры мі ві да мі аб-

ста ля ван ня і спа да рож ны мі та ва ра мі і ма тэ ры я-

ла мі. Ма ем сваю ста ло вую. Так скла ла ся, што 

мы ўзя лі на ся бе до сыць ад каз ны аба вя зак 

па хар ча ван ні лю дзей з сель ска гас па дар чых 

ар га ні за цый у па ля вых умо вах. На шы ку ха ры 

ўме юць пры га та ваць смач ныя абе ды, якія ўсім 

па да ба юц ца, гас па дар кі за бі ра юць іх у тэр ма-

сах, і ме ха ні за та ры і па ля выя ра бо чыя ма юць 

маг чы масць пад сіл ка вац ца і не па тра ціць на 

гэ та шмат ча су. У тым лі ку ў вы хад ныя дні.

Ка лі ад чу лі ся бе кры ху больш упэў не на ў 
но вай спра ве, у вёс цы Ко зен кі зра бі лі пры бу-
до ву да ста ло вай і ад кры лі ка фэ. Каб бы ло дзе 
ба віць час мо ла дзі, і кар па ра тыў пра вес ці ці 
дзень на ра джэн ня ад зна чыць, і на ват вя сел ле 
сыг раць. Аказ ва ем лю дзям гэ тыя па слу гі, ме-
ню — пад за каз.

— Сён ня тэх ні ка на вёс цы над звы чай 
скла да ная. Гэ та ж якія ў вас па він ны быць 
спе цы я ліс ты, каб ра ман та ваць сён няш нія 
трак та ры і кам бай ны, увесь шмат лі кі парк 
гас па да рак... У вас ёсць та кія спе цы я ліс ты 
і ра монт ная ба за для та кой тэх ні кі?

— У кал га сах сён ня ня шмат спе цы яль на га 
аб ста ля ван ня для ра мон ту тэх ні кі: зва рач на га, 
шлі фа валь на га, вы со ка эфек тыў на га, каб якас-
на гэ та зра біць. Так што мы ім па трэб ны. 

Ця пер усё час цей кі раў ні кі сель ска гас па дар-
чых прад пры ем стваў пры хо дзяць да вы сно вы, 
што на мес цах, у ра ё нах, та кія служ бы, як на-
ша, трэ ба ад наў ляць. Каб не га няць трэй лер са 

зла ма ным, ска жам, трак та рам з Лель чыц да 

нас і на зад пас ля ра мон ту. Але ад наў ляць — 

гэ та толь кі ска заць лёг ка. За час, які прай шоў 

пас ля лік ві да цыі ад дзя лен няў «Сель гас тэх ні кі», 

стра ча на мно гае — ра монт ная ба за з не бла гім 

тэх ніч ным асна шчэн нем, пе ра да выя тэх на ло гіі, 

ква лі фі ка ва ныя кад ры.

Так што для па чат ку да вай це бе раг чы тое, 

што ёсць, — та кія прад пры ем ствы і та кія ка лек-

ты вы, як наш. Мы з гэ та га зы хо дзім і ста ра ем ся 

не прос та бе раг чы, а раз ві ваць свае ма гут нас-

ці, ма ца ваць ка лек тыў.

Я ўжо ка заў, што пры зна чэн не на ша га прад-

пры ем ства — ра монт тэх ні кі, яе вы раб і аб слу-

гоў ван не, у тым лі ку ў па ля вых умо вах. А ра-

ман ту ем аб са лют на ўсю тэх ні ку, якая пра цуе ў 

сель скай гас па дар цы, на ват са мую на вей шую, 

скла да ную, ня рэд ка за меж ную. Во чы ба яц ца, 

а ру кі ро бяць. Бо хто, ка лі не мы? Тэх ні ка не 

па він на пра стой ваць. Та кая за да ча ста віц ца 

пе рад на мі, і я стаў лю яе пе рад ка лек ты вам. 

Што не ўме ем — трэ ба ву чыц ца. Пе рай маць 

пе ра да вы во пыт. Ча го не ха пае з аб ста ля ван-
ня — трэ ба на бы ваць. Але за да ча па він на быць 
вы ка на на. Плюс вы раб тэх ні кі — гэ та яшчэ 
больш скла да на.

У нас да стат ко ва аб ста ля ван ня, якое да-
зва ляе вы кон ваць да во лі скла да ныя ра бо ты. 
А пры ра мон це тэх ні кі па трэб на мець вы со ка-
эфек тыў нае аб ста ля ван не. Бо не ўсе гас па дар кі 
мо гуць на быць для ра мон ту но вы ву зел, до ра га. 

Про сяць ад ра ман та ваць ста ры. Не на кож нае 

прад пры ем ства зда сі ў ра монт, на не ка то рых ву-

зел пас ля ра мон ту бу дзе каш та ваць як но вы. 

Усё гэ та га во рыць, што нам па трэб на і да лей 

спе цы я лі за вац ца ў та кім кі рун ку. Каб і ра ман та-

ваць, і ад наў ляць вуз лы і агрэ га ты, ме ха ніз мы 

якас на і па-маг чы мас ці не вель мі до ра га.

— А якое аб ста ля ван не ў вас для гэ та га 

ёсць сён ня, Аляк сей Са мсо на віч?

— Плаз мен ная рэз ка, без яе ні ку ды. З да-

па мо гай спе цы яль най пра гра мы яна вы ра жа 

з ліс та во га ме та лу лю бую дэ таль. Ёсць кар-

ды нат на-пра біў ны ста нок, до сыць скла да ны і 

эфек тыў ны, так са ма пра цуе па пра гра ме. Зра-

зу ме ла, што з кам п'ю тар ным су пра ва джэн нем. 

Так са ма на ім мож на вы бі ваць са ста лі дэ таль 

лю бой кан фі гу ра цыі таўшчынёй да 4 мі лі мет раў. 

Ма ем і валь цо вач нае аб ста ля ван не, а так са ма 

аў та ма тыч ныя пі лы, якія ў аў та ма тыч ным рэ жы-

ме да юць вель мі вы со кую дак лад насць, — па-

рэ жуць ме тал ме на ві та так, як та бе па трэб на. 

А да лей ён пой дзе на ме хап ра цоў ку на су час-

ным та кар ным, фрэ зер ным аб ста ля ван ні. Да па-

ма га юць пра ца ваць ліс та гі бы, та кар ная гру па 

стан коў, ся род якіх і аў та мат; зу ба фрэ зер ныя 

стан кі, круг ла-, плос ка шлі фа валь ныя, на якіх 

вы кон ва ец ца ў тым лі ку шлі фоў ка ка лен ва лаў. 

Тру ба гі бы да зва ля юць вы раб ляць аб ста ля ван не 

для фер маў. Мож на пе ра ліч ваць да лей.

У цэ лым за бяс пе ча ны і ква лі фі ка ва ны мі кад-

ра мі, хоць ка лі зной дуц ца ах вот ныя з во пы там 

ад па вед най ра бо ты, хут чэй за ўсё, што пры мем 

у сваю сям'ю. Бо ра зу ме ем: на леж ную якасць 

за бяс печ ва юць перш за ўсё спе цы я ліс ты.

— Вель мі нас за ці ка ві ла, што вы са мі вы-

пус ка е це сель ска гас па дар чую тэх ні ку. Рас-
ка жы це, якую.

— Да во лі даў но ўзя лі на ся бе яшчэ і га на-
ро выя, але ж і цяж кія аба вяз кі вы твор цы, а не 
толь кі ква лі фі ка ва на га ра монт ні ка. З 2006 го да 
вы пус ка ем ку ку руз ную се ял ку, а ка лі пра віль-
на, то се ял ку дак лад на га вы се ву. Вы ся ваць 

пра па шныя куль ту ры. Ча му ўзнік ла та кая па-
трэ ба? На ба зе «Кры ніч ная» быў па бу да ва ны 
ку ку руз на-ка ліб ро вач ны за вод, і паў ста ла пы-
тан не, чым се яць. Мы пра па на ва лі сваю се ял ку, 

і за раз яна шы ро ка вы ка рыс тоў ва ец ца ў краіне. 

Па стаў ля ем для іх за па сныя част кі, у выпадку 

не аб ход нас ці ажыц цяў ля ем ра монт.

Вы пус ка ем куль ты ва та ры-пад корм шчы кі для 

між рад най апра цоў кі, гэ та аба вяз ко вая апе ра-

цыя пры вы рошч ван ні той жа «ка ра ле вы па лёў», 

мы і тут прый шлі на да па мо гу аг ра ры ям.

У свой час бы ло да ру чэн не гу бер на та ра, 

яшчэ Ула дзі мі ра Анд рэ е ві ча Двор ні ка, вяр нуц ца 

да прос тай, але на дзей най ма дэ лі збож жа вай 

се ял кі, ме ла ся на ўва зе СЗУ-3,6. Бо скла да ныя 

за меж ныя і на ват ай чын ныя, але не менш да-

ра гія, пнеў ма тыч ныя па сяў ныя агрэ га ты не заў-

сё ды апраўд ва лі над зеі вяс коў цаў. Тым больш 

што яны да ра гія і ў ра мон це. У вы ні ку мы ро-

бім сваю, ма зыр скую, ме ха ніч ную пры чап ную 

ЗС 4,2. Да лей пай шла і ЗС-6, з за хо пам у шэсць 

мет раў. Яна па ка за ла не толь кі нар маль ную 

для гас па да рак ца ну, але і па трэб ную якасць 

вы се ву. Мож на ста віць спе цы яль ную пры стаў ку 

і вы ся ваць тра вы.

Ро бім яшчэ «Но рыі» збож жа выя для ра бо ты 

на збож жа су шыль ных комп лек сах, транс пар-

цё ры. На огул мно гае з та го, што гас па дар кам 

па трэб на. Яны бя руць усё ах вот на, тым больш 

што вы кон ва ла ся пра гра ма па ад наў лен ні збож-

жа су шыль ных комп лек саў цэ ла га шэ ра гу гас па-

да рак, і мы вя лі ман таж іх і на ват бу даў ніц тва. 

І та ды на шы «Но рыі» бы лі вель мі за па тра ба-

ва ныя. За раз ча мусь ці ўпор ро біц ца на суш ку 

збож жа на ра ён ных кам бі на тах хле ба пра дук таў 

(КХП), гас па дар кі во зяць ту ды, у вы ні ку КХП не 

па спя ва юць пе ра пра цоў ваць, і гас па дар кі губ ля-

юць гро шы, бо за ўсё па трэб на пла ціць.

На ла дзі лі вы пуск ан га раў, іх шы ры ня да 

21 мет ра, а даў жы ню мож на гнаць лю бую. З ру лон-

най ста лі ка та юц ца і ёміс тас ці лю бо га аб' ёму.

Вы раб ля ем па іл кі для фер маў з па плаў ко-

вай ка ме рай і па да грэ вам, стой ла вае і ін шае 

аб ста ля ван не для фер маў і за па сныя част кі 

для яго, у тым лі ку для ўтры ман ня сві ней. Мы 
кам плек та ва лі не каль кі сві на комп лек саў.

Вы шэй шы пі ла таж лю бо га ра мон ту — ра-
монт ру ха ві коў, у тым лі ку ды зе лі ўсіх ма рак, ай-
чын ныя і за меж ныя. Так што — звяр тай це ся!

Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ.

Але на ДАЎ ЖА НОК.

Фота Андрэя СА ЗО НАВА.

УНП 490803579

Ку лі бі ны Ку лі бі ны 
ўлас на га «раз лі ву»ўлас на га «раз лі ву»

Рас каз вае ды рэк тар ААТ «Ма зыр тэх сэр віс» Аляк сей БА РА НАЎ

Дошка гонару «Звязды»
1. РАЖОК Руслан Васілевіч — слесар 
па зборцы металаканструкцый.

2. НАВУМЕНКА Аляксандр Мікалаевіч — 
слесар механазборачных работ.

3. ЯСТРЭМСКІ Павел Пятровіч — слесар-
рамонтнік.

4. КУРДЗЮШКІН Ігар Міхайлавіч — слесар 
механазборачных работ.

5. КАПЧУК Васіль Васілевіч — слесар па 
рамонце сельскагаспадарчых машын 
і абсталявання. 

6. КОШМАН Іван Ігнатавіч — слесар па 
рамонце сельскагаспадарчых машын 
і абсталявання.

7. ПІСКУН Юрый Аляксеевіч — слесар 
па рамонце сельскагаспадарчых машын 
і абсталявання.

Сле сар па ра мон це і аб слу гоў ван ні 
сель ска гас па дар чай тэх ні кі Юрый ПІС КУН 

уста лёў вае кор пус тэр ма ста та на ма тор Ка мА За.

На мес нік ды рэк та ра па вы твор час ці 
Ула дзі слаў ЛА ЗІ БЕ ЕЎ дэ ман струе 
куль ты ва тар-апырс кваль нік КО УП-8.

Сле сар па збор цы ме та ла кан струк цый Рус лан 
РА ЖОК зай ма ец ца плаз мен най рэз кай ме та лу.

— На ша ар га ні за цыя — гэ та бы лая МТС, ма шын на-трак тар ная стан цыя, по тым — «Сель-
гас тэх ні ка». Пе ра жы лі не каль кі рэ ар га ні за цый, а за да чы за ста лі ся ра ней шыя і вель мі 
сур' ёз ныя — да па ма гаць сель ска гас па дар чым прад пры ем ствам. Так што мы спрад ве-

ку, тра ды цый на зай ма ем ся ра мон там сель ска гас па дар чай тэх ні кі і яе аб слу гоў ван нем. 

А сён ня з'я віў ся і но вы кі ру нак — вы раб ма шын і агрэ га таў для аг ра ры яў. А яшчэ зай-

ма ем ся ганд лем — ма ем свой ма га зін пра мыс ло вых і хар чо вых та ва раў. Па саб ля ем 

сель ска гас па дар чым і пе ра пра цоў чым прад пры ем ствам рэа лі зоў ваць іх пра дук цыю, 

ад на ча со ва гас па дар кам ляг чэй раз ліч вац ца і з на мі. І праз улас ны ма га зін мо жам, ка лі 

гэ та па трэб на, аван са ваць сва іх ра бот ні каў — ад пус ка ем хар чо выя та ва ры па спіс ках, 

а гро шы по тым утрым лі ва юц ца з зар пла ты.

Сле сар Іван КОШ МАН
ста віць шкіў 
на жат ку кам бай на.

Не па тра ба ван ні, 
а рэ ка мен да цыі

Лю дзі з ча сам ро бяц ца больш 
аду ка ва ны мі і ста вяц ца да свай го 
зда роўя з боль шай ува гай: свое ча-
со ва пры хо дзяць на пра фі лак тыч-
ныя агля ды, пры трым лі ва юц ца рэ-
ка мен да цый ста ма то ла гаў. Ад нак, 
на жаль, так ро бяць толь кі 20—30 % 
па цы ен таў, — ка жа Дзміт рый 
ЯН КОЎ СКІ, на мес нік га лоў на га 
ўра ча Ма зыр скай га рад ской ста-
ма та ла гіч най па лі клі ні кі:

— Тым не менш вост рых ста наў 
ра ней бы ло знач на больш, ця пер 
па мен ша ла. І гэ та му па спры я ла не 
толь кі ад каз насць лю дзей, але і 
вы ка ры стан не су час ных па лі мер-
ных ма тэ ры я лаў для плом баў, якія 
ста яць доб ра і доў га.

Для зу боў не іс нуе па тра ба ван-
няў, а толь кі рэ ка мен да цыі. Не аб-
ход на на вед ваць ста ма то ла га два 
ра зы на год. Ка лі іс нуе праб ле ма, 
не трэ ба ча каць да апош ня га. Зу-
бы ра яць чыс ціць двой чы на дзень, 
доб ра ачы шчаць усе па верх ні і 
ра біць гэ та дзве-пяць хві лін. Да-
дай це сю ды фло сінг (ачы шчэн не 
зуб ной ніт кай), вы ка ры стан не апа-
лоск валь ні ка і іры га та ра — та ды 

ры зы ка ўзнік нен ня ка ры е су і зуб-
но га ка ме ня бу дзе мен шай.

У ме ды цы не ўсё прос та, ад нак 
вель мі ін ды ві ду аль на. Рэнт ге наў-
скія здым кі, на прык лад, заўж ды 
не аб ход на мець све жыя, бо з ча сам 
ткан кі ва кол зу ба ві даз мя ня юц ца і 
клі ніч ная кар ці на так са ма бу дзе ін-

шай. Да размовы да лу ча ец ца Яў ген 
МІ ХЕ ДАЎ, за гад чык пер ша га ля-
чэб на-хі рур гіч на га ад дзя лен ня:

— Іс нуе та кое па няц це, як ды-
на міч нае на зі ран не, і доб ра, ка лі 
ёсць здым кі роз ных ча соў для па-
раў на ння. А пас ля пе ра ло му скі ві-
цы рэнт ген не аб ход на за хоў ваць 
пер шыя год-два.

Рэнт ген па трэб ны і для та го, 
каб вы явіць сха ва ны ка ры ес, ка лі 
ўрач па да зрае яго ў зу бе. А ра-
біць па на рам ныя здым кі зу боў па 
ўлас ным жа дан ні не вар та — гэ-
та прос та ліш няя до за ра ды я цыі. 
Тым больш што рэнт ген усё роў на 
пе рад асць толь кі 80—90 % рэ аль-
на га ста ну зу боў.

Мо да на пры кус 
і ка рон кі 
су праць змор шчын

Ста ма та ло гія — гэ та біз нес, у 
якім іс ну юць свае стан дар ты, ча-
сам гі пер тра фі ра ва ныя, ка жуць 
ме ды кі. Мож на зы хо дзіць толь кі з 
па няц ця «зда роўе», а мож на гнац-
ца за эс тэ ты кай. На ко лер і па мер 
зу боў іс нуе мо да, і пры ват ны ста-
ма та ла гіч ны біз нес ня шчад на экс-
плу а туе гэ тую тэ му.

— Ка мер цы я лі за цыя дай шла 
ўжо да та го, што па ча лі на рошч-
ваць вы шы ню зу боў, каб раз гла-
дзіць на са губ ныя склад кі, — ка-
жа Дзміт рый Ян коў скі. — З ча сам 
зу бы сці ра юц ца і пад ба ро дак ро-
біц ца блі жэй шы да но са, з'яў ля-
ец ца «ба буль чын твар» з глы бо-
кі мі склад ка мі. Каб ама ла дзіц ца, 
на ўсе зу бы на дзя ва юць ка рон кі, 
даў жэй шыя, чым звы чай ныя зу бы: 
яны па ды ма юць пры кус, і склад кі 
кры ху рас праў ля юц ца. 

Су час ныя ар та дон ты ад да юць 
так са ма шмат ува гі ня пра віль на му 
пры ку су, які з'яў ля ец ца ў тым лі ку і 
праз за над та мяк кую ежу, якая не 
дае на груз кі на скі віч ны апа рат, 
лі чыць Яў ген Мі хе даў:

— Зу бы лёг ка пад да юц ца пе-
ра мя шчэн ню ў ма ла дым уз рос це,
ка лі кост ка моц на рэ агуе на ціск. 
У дзя цей па між зу ба мі спа чат ку ёсць 
шчы лі ны, бо скі ві ца рас це і рых ту-
ец ца да пры ёму да рос лых зу боў, 
якія ў паў та ра ра за шы рэй шыя за 
ма лоч ныя. Ад нак ка лі ў ча ла ве-
ка ску ча насць зу боў, мож на даць 
ім больш мес ца, вы да ліў шы зу бы 
муд рас ці, на ват ка лі яны яшчэ не 
пра рэ за лі ся з-пад дзяс ны. 

За гад чык ля чэб на-хі рур гіч на га 
ад дзя лен ня ра іць не ра біц ца ах-
вя рай са цы яль най рэ кла мы пра 
жвач ку пас ля ежы і не за бы вац ца 
пра фі зіч нае ачы шчэн не зу боў, ка-
лі ча ла век есць яб лык ці морк ву і 
тым са мым зні шчае на лёт.

Ірына СІДАРОК.

Алена ДАЎЖАНОК.

Фота Андрэя САЗОНАВА.
УНП 400087498

Бе ра жы зу бы за ма ла да, 
а зуб ныя пра тэ зы — у ста рас ці

Ма зыр скія ста ма то ла гі пра пры кус, ка ры ес, ежу і рэнт ген

«Жы вуць» зуб ныя ка рон кі і мас ты 5—7 га-
доў, пас ля іх трэ ба мя няць.

— Праз гэ ты час па чы на юць мя няц ца ткан кі, 
якія акру жа юць зуб. Гэ та зна чыць, што трэ ба 
ра біць но вы мост, на ват ка лі ча ла ве ка ні чо га 
не хва люе, бо  па доб ная кар ці на і не пры го жая, 
і не бяс печ ная. Вы ж мас ла ў ма шы не мя ня е це, 
ка лі пра хо дзіць тэр мін, бо ве да е це, што гэ та 
не аб ход на, і на тэх агляд ез дзі це ў час. Так і з 
зу ба мі: вый шаў тэр мін пра тэ за — яго трэ ба 

мя няць. Па чыс ціць зу бы — гэ та як па мыць ма-
шы ну, а за мя ніць пра тэз — як па мя няць у ёй 
мас ла, — ка жа Дзміт рый Ян коў скі. — А лю дзі 
пры хо дзяць праз двац цаць га доў, ты зды ма еш 
мас ты, а пад імі ўжо ні чо га ня ма.  

— Ка рон ка — гэ та апош няя ста дыя для 
зу ба. Па жа да на ста рац ца ад наў ляць яго 
тэ ра пеў тыч на як ма га даў жэй. Асаб лі ва 
жан чы нам, якія на зы ва юць зуб ны пра тэз 
«бы вай, ма ла досць», — жар туе га лоў ны 
ўрач Ма зыр скай га рад ской ста ма та ла-
гіч най па лі клі ні кі Ва ле рый ТА НЕ НЯ, які 

больш за 20 га доў уз на чаль вае 
па лі клі ні ку.

Га лоў ны ўрач прак ты куе і кла по-
ціц ца, каб кож ны док тар не менш чым раз на 
пяць га доў пра хо дзіў кур сы па вы шэн ня ква лі-
фі ка цыі. Та кі па ды ход пры но сіць вы ні кі. Ня даў-
на спе цы я ліс ты па лі клі ні кі ста лі пе ра мож ца мі 
аб лас но га эта пу рэс пуб лі кан ска га кон кур су 
пра фе сій на га май стэр ства па тэ ра пеў тыч най 
ста ма та ло гіі. Дак та ры вя лі пры ём па цы ен таў, 
вы яў ля лі ка ры ёз ныя зу бы і рэ стаў ра ва лі іх. Ва 
ўсіх па цы ен таў быў ды яг наз: жа валь ны зуб, ка-
ры ёз ная по ласць на ба ка вой па верх ні. У каст-
рыч ні ку ма зы ра не бу дуць зма гац ца за зван не 
най леп шых на ўзроў ні кра і ны.

«Тэх агляд» «Тэх агляд» 
зуб ных пра тэ заўзуб ных пра тэ заў

Ад сут насць ліш ку цук ру ў ар-
га ніз ме, пра віль ная гі гі е на зу-
боў, свое ча со вы агляд і ге не-
ты ка, з якой па шан ца ва ла, — 
пры на яў нас ці та кіх склад ні-
каў мож на спа дзя вац ца, што 
праб лем з зу ба мі ў ча ла ве ка 
не бу дзе, лі чаць спе цы я ліс-
ты Ма зыр скай га рад ской 
ста ма та ла гіч най па лі клі ні кі. 
Тут аказ ва юць хі рур гіч ную, 
тэ ра пеў тыч ную і ар та пе дыч-
ную да па мо гу зу бам, ад нак 
ста ма то ла гі сціп ла ка жуць, 
што мо гуць вы ра шыць мно-
гае, але не ўсё.

Урач-ста ма то лаг Але ся МАН ЧАН КА і ўрач-тэ ра пеўт Ган на БА РА НА ВА за ра бо тай.

Зуб ны тэх нік 
Ла ры са 

КУН ДЗЕЛЬ СКАЯ 
вы раб ляе 

зуб ныя пра тэ зы.

Ма зыр скай ся рэд няй шко ле № 14 уся го 
26 га доў, ад нак толь кі за апош ні час з яе 
вый шлі вя ду чыя су пра цоў ні кі Ма зыр ска-
га наф та за во да, тэх но ла гі прад пры ем-
ства «Ма зыр соль», вы со ка пра фе сій ныя 
ўра чы, ча ты ры су свет ныя ма дэ лі, ак цёр
Ар цём Пін чук, пя ці  ра зо вы чэм пі ён 
све ту па вес ла ван ні на бай дар цы і ка ноэ 
Дзміт рый Раб чан ка... Пра кож на га вы-
пуск ні ка ў шко ле ёсць на па мін прос та на 
сце нах, якія ста лі свое асаб лі вым му зе-
ем-ле та пі сам жыц ця вуч няў. На ма ган ня мі 
на стаў ні каў і дзя цей тут пі шац ца гіс то рыя 
шко лы і краю праз здым кі, вер шы, цац кі, 
ма люн кі. Усе ка лі до ры ўпры гож ва юц ца 
сва і мі ру ка мі, так што хут ка не за ста нец-
ца ні вод най пус той пля мі ны. А ад кож на-
га вы пус ку акра мя тра ды цый ных кве так 
на стаў ні кі атрым лі ва юць па да рун кі хэнд-
мэйд, шчод ра на поў не ныя сэн сам.

За гэ ты час ка лек ты ву ўда ло ся зра біць са мае 
га лоў нае: на ла дзіць сіс тэ му аду ка цый на га і вы-
ха ваў ча га пра цэ су, якая дае вы со кія вы ні кі.

— Кож ны год мы — ад ны з лі да раў ся род 
уста ноў аду ка цыі ў спа бор ніц тве па са цы яль-
на-эка на міч ным раз віц ці Ма зыр ска га ра ё на. 
На шы вы пуск ні кі — пе ра мож цы за ключ на га 
эта пу рэс пуб лі кан скай алім пі я ды па ву чэб ных 
прад ме тах, між на род ных прад мет ных і твор чых 
кон кур саў, — ка жа ды рэк тар ся рэд няй шко лы 
№ 14 го ра да Ма зы ра Але на ПРЫ БЫ ШЧУК.

Ат мас фе ру ад на дум ства і сям'і ў шко ле ра-
зам ства ра юць твор чыя на стаў ні кі, ма ты ва ва-
ныя вуч ні і не абы яка выя баць кі. Ад нак нам зда-

ло ся, што асноў ны ру ха вік шко лы, які па ста ян на 

за ра джае на твор часць і ма ты вуе на да сяг нен ні

ўсю школь ную сям'ю, — яе ды рэк тар, якая 

11 га доў та му лі та раль на ўвар ва ла ся сю ды са сва-

 і мі ідэ я мі. На пер шай жа пе да га гіч най на ра дзе 

Але на Ула дзі мі ра ўна па ста ві ла за да чу: шко ла 

па він на стаць ад ной з най леп шых у го ра дзе. 

І пе да го гі, чые пра фе сі я на лізм і са ма ад да насць

не вы клі ка лі су мнен ня, з ра дас цю ад гук ну лі ся 

на та кое па тра ба ван не.

«Пад ключ» тут зроб ле на ўжо 18 ка бі не таў, 
па стаў ле на 120 дзвя рэй. Акра мя пры го жа га 

і тэ ма тыч на га афарм лен ня на сце нах кла саў тут 

мес цяц ца раз на стай ныя ін фар ма цый ныя стэн -

ды па пэў ных прад ме тах з QR-ко да мі, дзя ку-

 ю чы якім мож на да ве дац ца яшчэ больш. Пяць 

ка бі не таў ця пер у пра цэ се афарм лен ня, і зноў 

жа та кім чы нам, каб ад ра зу з па ро га бы ло зра-

зу ме ла, якія прад ме ты тут вы кла да юць.
— Гэ та ўсё за слу га на шай Ля ны Кал ко вай — 

на стаў ні цы вы яў лен ча га мас тац тва, на за ня ткі 
да якой дзе ці прос та бя гуць, — за ў-
ва жае Але на Пры бы шчук.

Ды рэк тар увесь час пад крэс лі-
вае, што яе дзе ці і на стаў ні кі са мыя 
ра зум ныя, пры го жыя і та ле на ві тыя. 
Упэў не насць кі раў ні ка па цвяр джа ец-
ца раз на стай ны мі дып ло ма мі, у тым
лі ку і між на род ны мі, якіх ужо столь кі, 
што мож на за мест шпа лер за ве шаць 
та кі мі ад зна ка мі сце ны не ў ад ным 
кла се. Так што не дзі ва, што пе да го-
гам у шко ле пры ем на пра ца ваць, а 
вуч ням прэ стыж на ў ёй ву чыц ца.

А Іры на ТЫЛЬ КО ВІЧ, на мес нік 
ды рэк та ра па вы ха ваў чай ра бо це, 
ства ры ла мі ні-му зей прос та ў хо ле 
шко лы на сце нах. Тут ін фар ма цыя 
пра ўсё, ад школь на га жыц-
ця да гіс то рыі Бе ла ру сі, па 
тэ ма тыч ных ка тэ го ры ях: 
спорт, гіс то рыя, аду ка цыя, 
тэ атр, лі та ра ту ра і ін шае. 

Тут пра вод зяць на ват цэ-

лыя эк скур сіі і квэст-пра гра-

мы для школь ні каў і жы ха роў го ра да.

— Мы ста ра ем ся, каб на ват сце-

ны ме лі пэў ны вы ха ваў чы мо мант і 

не бы лі пус ты мі. Тут і здым кі вуч няў, і 

пэў ныя ўста ноў кі і рэ ка мен да цыі дзе-

цям. Сё ле та ду ма ем афор міць пад час 

пра цоў на га ла ге ра сця ну для алім пі-

яд ні каў, — рас каз вае яна.

Што год для баць коў у га рад скім 
па ла цы куль ту ры пра вод зяць кан фе-
рэн цыі, якія пе ра тва ра юц ца ў са праўд-
 ныя кан цэр ты-спра ва зда чы дзя цей 

і флэш мо бы ад на стаў ні каў. А гле да чы ма юць 
хоць і бяс плат ныя, але квіт кі — інакш за ла не 
змес ціць усіх ах вот ных. У ну ма рах заў сё ды 
за дзей ні ча на ад дзе ся ці і больш ча ла век, а ў 
шко ле аж но дзве кас цю мер ныя, бо для вы ступ-
лен няў тут ты ся чы кас цю маў.

Ле тась школь ная агітб ры га да за ня ла пер шае 
мес ца ў кра і не за най леп шы пра ект па ар га ні за-
цыі шос та га школь на га дня, а сё ле та ў кра са ві ку 
гэ ты пра ект прад ста ві лі на на ву ко ва-ме та дыч-

най вы стаў цы. Апроч та го, школь ная агітб ры га-

да юных ін спек та раў да рож на га ру ху, як і юныя 

сяб ры мі лі цыі, — брон за выя пры зё ры гэ та га 

го да па Го мель скай воб лас ці. Ня гле дзя чы на 

вя лі кую коль касць школь ных гурт коў і аб' яд нан-

няў, сё ле та тут ства ры лі но вую ва ен на-па тры-

я тыч ную дру жы ну. Не здар ма ж адзін з на шых 

дэ ві заў — «Га ры сам і за паль вай ін шых!».

Дак лад на пры трым лі ва юц ца тут і яшчэ трох 

асноў ных дэ ві заў, якія вя ліз ны мі лі та ра мі кра су-

юць на сце нах: «Ад пос пе ху ў шко ле — да пос пе-
ху ў жыц ці», «Я люб лю сваю шко лу», «На стаў нік і 
баць кі — адзі ная сям'я». Мо жа, та му так і пра цу-
юць тут — зла джа на, усе ра зам, — як жы вуць.

Ірына СІДАРОК.

Фота Андрэя САЗОНАВА.

Прэ стыж шко лы — у пра фе сі я на ліз ме 
на стаў ні каў і пос пе хах вуч няў

За гад чык пер ша га ля чэб на-хі рур гіч на га ад дзя лен ня 
Яў ген МІ ХЕ ДАЎ і га лоў ны ўрач Ва ле рый ТА НЕ НЯ.

Ды рэк тар ся рэд няй шко лы № 14 го ра да Ма зы ра 
Але на ПРЫ БЫ ШЧУК.

Вы пуск ні кі 2019 го да.

На мес нік ды рэк та ра Іры на ТЫЛЬ КО ВІЧ дэ ман струе парт фо ліа 
най леп ша га клас на га кі раў ні ка Го мель скай воб лас ці.Сеялка зерневая ЗС-6.


