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Яшчэ па гро зай для бяс пе кі 

хлоп чы каў і дзяў чы нак школь на-

га ўзрос ту ста но віц ца па пу ляр ная 

ця пер за баў ка — гі рас ку тар. Гэ тыя 

пры ла ды для ка тан ня пра да юц ца ў 

кож ным су пер мар ке це, дзе цям яны 

па да ба юц ца. Быц цам ня дрэн ная 

рэч, але з гі рас ку та ра час ця ком па-

да юць і трап ля юць з пе ра ло ма мі ў 

баль ні цу рэ гу ляр на, па пя рэдж вае 

траў ма то лаг і зноў про сіць баць коў 

тлу ма чыць дзе цям асноў ныя пра ві-

лы бяс пе кі, а лепш ка тац ца пад на-

гля дам да рос лых. Бо вар та доб ра 

ра за гнац ца — і да бя ды, зноў жа,  — 

ад на се кун да.

ГРО ШЫ ПА ВІН НЫ БЫЦЬ 
У КА ШАЛЬ КУ

Зда ец ца, усе ве да юць, што ма лое 

дзі ця ўсё цяг не ў рот, і трэ ба ўваж лі ва 

гля дзець за ім, ка лі гу ляе з ма лень-

кі мі цац ка мі, склад вае кам па зі цыі з 

не вя лі кіх дэ та ляў аль бо цяг нец ца да 

дроб ных прад ме таў. А на спра ве кож-

ны ты дзень у хі рур гіч нае ад дзя лен не 

трап ляе чатыры—пяць па цы ен таў, 

якія пра глы ну лі ін ша род нае це ла.

— Гэ та ня праў да, што дэ на мі на-

цыя ста ла асноў ным ця жа рам для 

бан каў скіх ра бот ні каў і ка сі раў, — 

га во рыць за гад чык хі рур гіч на га 

ад дзя лен ня Сяр гей ГА ЛУ БІЦ КІ. — 

Для нас яна бы ла са праўд ным каш-

 ма рам. З пер ша га дня з' яў лен ня 

ма нет у ад дзя лен не па то кам па-

 вез лі дзя цей, якія іх на глы та лі ся. 

І, га лоў нае, мы не ме лі на гэ ты конт

да стат ко ва га до све ду. Ця пер ма ем, 

і ў тым вы пад ку, ка лі ме та ліч ныя 

гро шы ўжо ў страў ні ку, мы прос та 

на зі ра ем па цы ен та і ча ка ем іх на ту-

раль на га вы ха ду.

— Ка пей кі — яшчэ ад нос на бяс-

крыўд нае ін ша род нае це ла. Са мае 

не бяс печ нае, — рас каз вае хі рург 

Га лу біц кі, — ка лі дзе ці глы та юць ба-

та рэй кі аль бо маг ніт ныя лан цуж кі. 

Глы тан не ба та рэ ек страш нае тым, 

што спа чат ку зме ны ў ар га ніз ме 

амаль ня бач ныя. Дзі ця па чы нае 

па каш лі ваць, па ды ма ец ца тэм пе-

ра ту ра, яго мо гуць па чаць ля чыць 

як ад пра сту ды, а ка лі спра ва да хо-

дзіць да здым ка, то ўжо, як пра ві ла, 

па шко джа ны кі шэч нік аль бо ін шыя 

ор га ны. У нас бы лі дзе ці, якія моц-

на па цяр пе лі ад ба та рэ ек, ад на му 

дзі ця ці да вя ло ся ра біць не каль кі 

апе ра цый.

Да гэ тай па ры ў про да жы ёсць 

кан струк та ры, у якіх з ма лень кіх 

ме та ліч ных ша ры каў фар мі ру ец ца 

кам па зі цыя з да па мо гай лан цуж ка 

маг ні ці каў. Вось гэ тыя лан цуж кі мне 

да вя ло ся не адзін раз да ста ваць са 

страў ні каў, — пра цяг вае Сяр гей Ба-

ры са віч. — Адзін з лан цуж коў на ліч-

ваў 18 маг ні таў. Я на ват сфа та гра-

фа ваў пас ля апе ра цыі гэ тую рэч. 

Адзін маг ні цік асаб лі вай шко ды не 

пры ня се, а цэ лы лан цу жок вы клі-

кае пе ры та ніт з усі мі на ступ ства мі. 

І са мы ўжо эк за тыч ны вы па дак, ка-

лі са страў ні ка не маў ля ці да вя ло ся 

да ста ваць да во лі вя лі кую жа но чую 

за кол ку для ва ла соў. У рот груд ніч-

ку яе за піх ну ла двух га до вая сяст ра, 

не ба ра ку ні чо га не за ста ва ла ся, як 

пра глы нуць прад мет. У вы ні ку ма-

лень ка му ча ла ве ку да вя ло ся пе ра-

жыць скла да ную апе ра цыю. Вось 

тут ужо кла січ ны не да гляд баць коў, 

ка лі та кіх ма лых дзя цей па кі да юць 

ад ных на ват на ней кі час.

Яшчэ за гад чык хі рур гіч на га 

ад дзя лен ня пры кож ным зруч ным 

вы пад ку на гад вае баць кам, што 

трэ ба больш уваж лі ва ста віц ца да 

лю бых пра яў не зда роўя дзя цей. 

Ка лі ба ліць жы вот, не вар та доў га 

ча каць аль бо зай мац ца са ма ля-

чэн нем. Апош нім ча сам на зі ра ец-

ца дзіў ная тэн дэн цыя: час цей да-

во дзіц ца апе ры ра ваць апен ды цы-

ты, ка лі дзя цей пры во зяць да во лі 

поз на. Свое ча со ва звяр тац ца па 

да па мо гу — гэ та так са ма пра мы 

аба вя зак баць коў.

АТРУ ЧЭН НІ ЛЕ КА МІ 
І БЫ ТА ВОЙ ХІ МІ ЯЙ

За гад чык ад дзя лен ня анес-

тэ зі я ло гіі і рэ ані ма цыі Анд рэй 

ВА ЛУ Е ВІЧ зга даў трох па цы ен таў,

якіх да вя ло ся ра та ваць у кра са ві-

ку пас ля іх па дзен ня ў ва да ёмы. 

Толь кі сы шоў лёд і па цяп ле ла, дзе-

ці пай шлі да ва да ёмаў. У кож ным 

з трох вы пад каў баць коў не ака за-

ла ся по бач, ма лыя з пры га рад ных 

на се ле ных пунк тах амаль у адзін 

час апы ну лі ся ў ва дзе. Праў да, усё 

скон чы ла ся доб ра. Адзін з тра іх па-

сту піў у цяж кім ста не, да во лі доў га 

да вя ло ся за яго зма гац ца, по тым 

яго пе ра вя лі ў ад дзя лен не, ад куль 

ён вы пі саў ся да до му. Але не заў-

сё ды бы вае та кі фі нал, зда ра юц ца

і сум ныя гіс то рыі. Як з пад лет ка-

вым су іцы дам.

— Да нас ня даў на пры вез лі 

дзяў чын ку, якая на глы та ла ся таб-

ле так, — рас каз вае за гад чык рэ а-

ні ма цыі. — Пры чы на — ня шчас -

нае ка хан не. Зда ец ца, у нас яна 

ўжо ўсвя до мі ла, што жыц цё больш 

каш тоў нае, чым хві лі на рос па чы і 

маг чы масць вы ка заць пра тэст гра-

мад ству. І тут так са ма пра гляд ва-

ец ца праб ле ма да ве ру, ра зу мен ня 

па між баць ка мі і дзець мі. Дзя цей 

трэ ба ву чыць не толь кі школь ным 

прад ме там, але і жыц цю, та му, як 

пе ра адоль ваць цяж кас ці і вы пра-

ба ван ні.

А яшчэ ў рэ ані ма цыю што год 

трап ля юць дзе ці, якія вы пад ко ва 

атру ці лі ся бы та вой хі мі яй, якія з'я-

да юць ме сяч ныя за па сы ба бу лі ных 

сар дэч ных прэ па ра таў. Што тут 

мож на ска заць, акра мя та го, што 

трэ ба да рос лым пра яў ляць боль-

шую піль насць. І ле кі, і бы та вая 

хі мія мо гуць стаць атру тай, да іх 

за хоў ван ня трэ ба ста віц ца ад па-

вед на, ка лі ў сям'і ёсць дзе ці.

ЗА МЕСТ ПАС ЛЯ СЛОЎЯ
У Брэс це ва ўсіх яшчэ на слы ху 

тра ге дыя, што зда ры ла ся ў пар ку 

9 мая. На дзі ця ўпа ла дрэ ва, пас ля 

двух тыд няў у баль ні цы школь ні-

ца па мер ла. Аў та ру гэ тых рад коў 

ня даў на да вя ло ся быць свед кай 

дыс ку сіі жан чын у тра лей бу се пра 

ад каз насць яе баць коў. Ад на лі чы-

ла нар маль ным, што 10-га до вая 

школь ні ца гу ля ла ў пар ку з сяб роў-

ка мі. Дру гая бы ла ка тэ га рыч на не 

згод ная, ка за ла, што пус каць дзі-

ця ў свя точ ны дзень, ка лі ў пар ку 

поў на роз ных, у тым лі ку, не зу сім 

цвя ро зых лю дзей, не да пу шчаль-

на. Вя до ма, не факт, што пры су-

пра ва джэн ні баць коў дзяў чын ка не 

ака за ла ся б у той мо мант у тым жа 

мес цы. Але факт, што ў гэ тым вы-

пад ку не бы ло б пры чы ны грыз ці 

ся бе ўсё ас тат няе жыц цё, што не 

ака за лі ся по бач, не за хі ну лі са бой, 

не аба ра ні лі...

Не так даў но аб праб ле мах 

баць коў ска га не да гля ду да вя-

ло ся гу та рыць з дэ пу та там Па-

ла ты прад стаў ні коў Ле а ні дам 

ЦУП РЫ КАМ. Ле а нід Аляк санд ра-

віч лі чыць, што ад каз насць баць-

коў, на прык лад, за вы па дзен не з 

вок наў, ін шыя вы пад кі траў ма ван-

ня дзя цей, трэ ба ўста наў лі ваць у 

за ка на даў чым па рад ку. На мой 

по гляд, гэ та вель мі цяж ка зра-

біць, бо над та ж тон кая мя жа па-

між ня шчас ным вы пад кам, ра ка-

вой вы пад ко вас цю і пра мой ві ной, 

зна чыць, не да гля дам. Тут важ на 

за дзей ні чаць усе пра па ган дысц кія 

срод кі, каб вы хоў ваць ад каз насць, 

асаб лі ва ў ма ла дых баць коў. Не 

раз да во дзі ла ся ба чыць, ка лі ма ла-

дыя мам кі лі та раль на не вы ла зяць 

з га джэ таў, па куль дзе ці коў за юц-

ца ў пя соч ні цы. А ка лі ма лы гу ляе 

ка ля акна, а мам ка — у ін тэр нэ це? 

Вось вам і тая са мая се кун да, пра 

якую га ва рыў траў ма то лаг. Вар та 

ўзмац ніць піль насць ле там, ка лі 

не бяс пе ка боль шая. На ват кля-

шчы вель мі не бяс печ ныя для ма-

лых дзя цей, пра сі лі на га даць ме-

ды кі, а срод кі аба ро ны пра да юц ца 

ў най блі жэй шай ап тэ цы. А яшчэ 

пра сі лі бе раг чы дзя цей, як бы гэ та 

ба наль на ні гу ча ла.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

АД НА СЕ КУН ДА ДА БЯ ДЫ

Лан цу жок маг ні ці каў са страў ні ка.

У Фут боль ным ма не жы за вяр шыў ся 

рэс пуб лі кан скі кон курс пра фе сій на-

га май стэр ства WorldSkіlls Belarus 

2018 ся род ма ла дых ра бо чых, на ву-

чэн цаў і сту дэн таў.

Ура чыс тая цы ры мо нія за крыц ця прай-

шла ў спар тыў ным комп лек се «Ве ла дром» 

шмат функ цы я наль на га куль тур на-спар-

тыў на га комп лек су «Мінск-Арэ на». Па 

сло вах рэк та ра Рэс пуб лі кан ска га ін сты-

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

ГА ЛУ БОЎ СКА ГА, сён ня ў пра фе сій най 

аду ка цыі Бе ла ру сі ства ра ец ца сі ту а цыя 

пос пе ху, у мо ла дзі з'яў ля ец ца маг чы масць 

раз ві ваць сваю кар' е ру праз за сва ен не 

су час ных кам пе тэн цый.

Га лоў ны вы нік кон кур су — гэ та ка ла-

саль ны ін та рэс гле да чоў да пра цы цы руль-

ні каў, кан ды та раў, ку ха раў, элект ра ман-

цё раў, ста ля роў, сан тэх ні каў, плі тач ні каў, 

му ля раў і ін шых прад стаў ні коў ра бо чых 

пра фе сій. Фут боль ны ма неж за два дні на-

ве да лі не каль кі ты сяч школь ні каў — та кім 

чы нам рас ся ка ец ца яго праф ары ен та цый-

ная мэ та. Дзве кам пе тэн цыі — «Хле ба-

пя чэн не» і «Ку заў ны ра монт» — гле да-

чы на зі ра лі ан лайн, та му што раз мяс ціць 

пад да хам Фут боль на га ма не жа пя кар ню 

і аў та май стэр ню бы ло не маг чы ма. Яшчэ 

дзве кам пе тэн цыі — «Зва рач ныя ра бо-

ты» і «Экс плу а та цыя сель ска гас па дар чых 

ма шын» — бы лі прад стаў ле ны по бач з 

га лоў най пля цоў кай. Для апош няй Мін скі 

трак тар ны за вод вы дзе ліў тры най ноў шыя 

свае трак та ры. Упер шы ню на на цы я наль-

ным чэм пі я на це вы зна ча лі най леп шых у 

кам пе тэн цы ях «Геа дэз ія», «Аг ра но мія», 

«Да школь ная аду ка цыя»...

Ме ра пры ем ства аб' яд на ла на ма ган ні 

прад стаў ні коў вы твор час ці і аду ка цыі. Ка-

ла саль ную пад трым ку кон кур су ака за лі 

прак тыч на ўсе га лі но выя мі ніс тэр ствы.

«Гэ та свед чыць аб тым, што WorldSkіlls —

не прос та гуль ні, а сур' ёз ная плат фор -

ма для ўза е ма дзе ян ня», — пад крэс ліў Ва-

ле рый Га лу боў скі.

Пе ра мож цы бы лі вы зна ча ныя ў кож-

най з 37 пра фе сій ных кам пе тэн цый. Ся-

род за ла тых пры зё раў WorldSkіlls Belarus 

2018 — пе ра мож ца ў на мі на цыі «Вэб-ды-

зайн і рас пра цоў ка» сту дэнт Бе ла рус-

кай дзяр жаў най ака дэ міі су вя зі Аляк сей 

Круп скі. Най леп шай у кам пе тэн цыі «Рэ-

ста ран ны сэр віс» пры зна на сту дэнт ка 

Ма гі лёў ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

хар ча ван ня Да р'я Ера фе ен ка. У на мі на-

цыі «Экс плу а та цыя сель ска гас па дар чых 

ма шын» — на ву чэ нец Смі ла віц ка га сель-

ска гас па дар ча га пра фе сій на га лі цэя Па-

вел Хмяль ніц кі.

У фі на ле вы сту па лі больш як тры сот ні 

кан кур сан таў з уста ноў пра фе сій на-тэх-

ніч най, ся рэд няй спе цы яль най і вы шэй-

шай аду ка цыі, а так са ма ма ла дыя ра бо-

чыя прад пры ем стваў. Акра мя бе ла ру саў, 

удзел у спа бор ніц твах пры ня лі так са ма 

прад стаў ні кі з Ра сіі і Ка зах ста на. Па вы-

ні ках рэс пуб лі кан ска га кон кур су бу дзе 

сфар мі ра ва на на цы я наль ная збор ная, 

якая ў 2019 го дзе прад ста віць Бе ла русь на 

45-м між на род ным чэм пі я на це WorldSkіlls 

Competіtіon у Ка за ні.

Пе ра мож цы вы зна ча лі ся так са ма і на 

пля цоў ках рэс пуб лі кан ска га кон кур су 

JunіorSkіlls Belarus. Спа бор ніц твы пра во-

дзі лі ся ў 10 кам пе тэн цы ях (пе ра важ на ў 

сфе ры ІТ) ся род школь ні каў ва ўзрос це 

ад 10 да 17 га доў.

У лі ку юні ё раў, якія за ва я ва лі за ла-

ты ме даль ру ху JunіorSkіlls, пе ра мож-

цы ў на мі на цыі «Ма біль ная ро ба та тэх-

 ні ка» (уз рос та вая гру па 10—13 га доў) — 

на ву чэн цы ста ліч най гім на зіі № 10 

Мац вей Ста ра вой таў і Аляк сандр Ва сі-

леў скі. У на мі на цыі «Гра фіч ны ды зайн» 

(14—17 га доў) за ла ты ме даль за ва я ваў 

гім на зіст з Ві цеб ска Мак сім Ца роў.

Бы лі вы бра ныя так са ма і пе ра мож цы 

DeafSkіlls — гэ ты рух аб' яд ноў вае лю дзей 

з па ру шэн ня мі слы ху, якія за ці каў ле ны 

ў па вы шэн ні якас ці жыц ця, эка на міч ным 

і пра фе сій ным раз віц ці. Зо ла та ў на мі-

 на цыі «Вэб-ды зайн і рас пра цоў ка» — 

у на ву чэн ца Мінск ага дзяр жаў на га ка ле-

джа элект ро ні кі Ан то на Ка ра ты шэў ска-

 га, у на мі на цыі «Тэх на ло гія мо ды» — 

у на ву чэн кі Го мель ска га дзяр жаў на га пра-

 фе сій на-тэх ніч на га ка ле джа бы та во га аб-

 слу гоў ван ня Але ны Коў шык. Прад стаў ні кі

про філь ных мі ніс тэр стваў, пад па рад ка-

ва ных ар га ні за цый і прад пры ем стваў 

уру чы лі пе ра мож цам ме да лі, а так са ма 

па мят ныя па да рун кі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



Пра фе сій ны АлімпПра фе сій ны Алімп  

НЕ ЎПУС ЦІ ЛІ СВОЙ ШАНЦ

Фо
та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

ВЫ БУ ХО ВЫ ДЭ МАН ТАЖ 
УЧАСТ КА МОС ТА

Учо ра ра ні цай спе цы я ліс ты вы бу ха-

тэх ніч най служ бы МНС вы бу хо вым 

спо са бам дэ ман та ва лі ава рый ны 

ўчас так мос та це раз Пры пяць 

па між Ту ра вам і Жыт ка ві ча мі.

Для пад рых тоў кі да вы ка нан ня ўні каль-

най апе ра цыі па дэ ман та жы ава рый на га 

ўчаст ка мос та спе цы я ліс там цэнт ра вы-

бу ха тэх ніч най служ бы Рэс пуб лі кан ска га 

атра да спе цы яль на га пры зна чэн ня МНС 

спат рэ бі ла ся пяць дзён і больш за то ну 

вы бу хо вых рэ чы ваў, па ве да мі лі ў Мі ніс-

тэр стве па над звы чай ных сі ту а цы ях.

На га да ем, па ве дам лен не аб тым, 

што над Пры пяц цю трэс нуў мост, па-

сту пі ла ад ві да воч цы 7 снеж ня мі ну ла га 

го да. Пра езд па ім быў за кры ты, бы ла 

за дзей ні ча на рэс пуб лі кан ская сіс тэ ма 

па пя рэ джан ня і лік ві да цыі НС. З хо дам 

ра бот па рэ кан струк цыі ава рый на га мос-

та пад час ві зі ту ў Го мель скую воб ласць 

так са ма азна ё міў ся кі раў нік дзяр жа вы 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. Апе ра тыў на бы-

лі ар га ні за ва ны апа вя шчэн не на сель-

ніц тва, а так са ма пан тон ная і па ром ная 

пе ра пра вы це раз Пры пяць. Ра та валь ні кі 

пра ца ва лі на мес цы зда рэн ня су мес на 

са спе цы я ліс та мі ўсіх служ баў. Ра бо ты 

на мес цы пра цяг ва юц ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

КА ЧА НЯТ ДА СТА ЛІ 
З ЛІЎ НЁЎ КІ

Го мель скія ра та валь ні кі пра вя лі 

апе ра цыю па вы ра та ван ні ся мей-

ства кач кі.

Як рас ка за лі ў прэс-служ бе Го мель-

ска га аб лас но га ўпраў лен ня МНС, кач-

ка з ма лень кі мі ка ча ня та мі пе ра хо дзі ла 

да ро гу, і «дзе ці» пра ва лі лі ся праз ра-

шот ку ў люк. Пту ша нят кі зна хо дзі лі ся 

на глы бі ні чатырох мет раў у тру бе дыя-

мет рам 30 сан ты мет раў, па між лю кам 

ліў не вай ка на лі за цыі і збор ным ка лек-

та рам. Пры да па мо зе спе цы яль на га 

аб ста ля ван ня не ба рак да ста лі з паст кі 

і вы пус ці лі ў во зе ра, якое зна хо дзіц ца 

по бач з Ус ход нім аб' ез дам на ўскра і не 

го ра да.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

У ЛІЧ БА ВЫМ ФАР МА ЦЕ
Кам п'ю та ры больш чым 50 кра ін 
па цяр пе лі ад но ва га ві ру са

Шкод ная пра гра ма VPNFіlter ата-

ка ва ла ка ля 500 ты сяч пры лад у 

54 кра і нах све ту. Па вод ле ін фар-

ма цыі аме ры кан скай тэ ле ка му ні-

ка цый най кам па ніі Cіsco Systems, 

ві рус ата куе сет ка вую апа ра ту ру, 

у пры ват нас ці роў та ры і на за па-

шваль ні кі ін фар ма цыі.

З да па мо гай уты лі ты зла мыс ні кі мо-

гуць не толь кі вы кра даць ін фар ма цыю 

аб сай тах, але і вы во дзіць са строю 

ліч ба выя пры ла ды. Экс пер ты кам па ніі 

па ве да мі лі, што за раз ві рус па во дзіць 

ся бе най больш ак тыў на на Укра і не.

Па доб ная ата ка ўжо не пер шая сё-

ле та. У кра са ві ку бы ла вы яў ле ная ма-

са вая рас сыл ка за ра жа ных фай лаў 

Mіcrosoft Word. Та ды пад уда рам апы-

ну лі ся фі нан са выя і ІT-кам па ніі ў ЗША 

і на Бліз кім Ус хо дзе.

Ле тась ка рыс таль ні каў ін тэр нэ ту на 

тры ва ласць пра ве ры лі ві ру сы-шыф-

ра валь шчы кі, якія вы ма га лі з лю дзей 

гро шы за до ступ да ін фар ма цыі, што 

за хоў ва ец ца на іх ПК. Са мы мі «зна-

ка мі ты мі» ся род іх ста лі WannaCry і 

NotPetya. Па цяр пе лыя па нес лі стра ты 

ў па ме ры пя ці міль яр даў до ла раў.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

Вы ха ван не элі тыВы ха ван не элі ты   Ад ма гіст ра — да док та ра на вук
Дру гая шко ла «Ву чо ны пад ключ-2018» стар туе 29 мая

Падводзім вынікіПадводзім вынікі  

ПА СЯБ РА ВА ЛІ 
І СА СПОР ТАМ, 
І З МАС ТАЦ ТВАМ
Аб' яў ле ны пе ра мож цы рэс пуб лі кан ска га 

спар тыў на-мас тац ка га кон кур су
Кон курс дзі ця ча га ма люн ка «Па сяб руй са спор там» 

тра ды цый на пра во дзіц ца ў тры эта пы — ра ён ны, 

аб лас ны і рэс пуб лі кан скі. Вуч ням бы ло пра па на ва на 

на гляд на пра дэ ман стра ваць сваё ба чан не спор ту. Сё ле та 

ў кон кур се пры ня лі ўдзел 182 231 ву чань з 2685 школ 

кра і ны. 70 ра бот дай шлі да рэс пуб лі кан ска га фі на лу. 

З іх у кож най уз рос та вай гру пе (1—3 і 4—6 кла сы) 

вы зна ча ны трой кі пры зё раў.

Мес цы на п'е дэс та ле на гэ ты раз раз мер ка ва лі ся на ступ ным 

чы нам:

у ма лод шай уз рос та вай гру пе:

І мес ца — Яра слаў Пра дзед, ма лю нак «Стань яр чэй шым»;

ІІ мес ца — Юлія Дзят лоў ская, ма лю нак «Бу ду чая чэм пі ён ка»;

ІІІ мес ца — Да р'я Шас так, ма лю нак «Зай мі ся спор там! Стань 

леп шым!»;

у стар шай уз рос та вай гру пе:

І мес ца — Анд рэй Са вось ка, ма лю нак «На шля ху да вяр шы-

ні»;

ІІ мес ца — Вар ва ра Сі ва ко ва, ма лю нак «Лёг кая ат ле ты ка — гэ-

та ня лёг ка»;

ІІІ мес ца — Мац вей Бе ла ву саў, ма лю нак «Спорт — гэ та мой 

вы бар!».

Тэ ма тыч ны ма лю нак або аплі ка цыя ацэнь ва лі ся не пра фе сі я на-

ла мі пэнд зля і алоў ка, а прад стаў ні ка мі спар тыў най гра мад скас ці 

кра і ны. «Га лоў ны мі суд дзя мі» кон кур су вы сту пі лі вя до мыя бе ла рус-

кія спарт сме ны Аляк санд ра Ге ра сі ме ня, Ме лі ці на Ста ню та, чэм пі ён 

і двух ра зо вы ся рэб ра ны пры зёр у бія тло не зі мо вых Па ра лім пій скіх 

гуль няў у Пхёнч ха не Юрый Го луб, Ма ры на Ар за ма са ва і Дзміт рый 

Да шчын скі. Кры тэ ры я мі ацэн кі ста лі стыль вы ка нан ня, сю жэт на-

кам па зі цый нае ўва саб лен не, якасць афарм лен ня тво ра — чыс та 

ўмоў ныя, бо ацэнь ва лі ся ў пер шую чар гу твор чы і ін ды ві ду аль ны 

па ды ход да ідэі.

Тра ды цый на на цы ры мо нію ўзна га родж ван ня, якая прай шла

ў На цы я наль ным алім пій скім ка мі тэ це, бы лі за про ша ны ўсе 

70 фі на ліс таў з усёй Бе ла ру сі. Па він ша ваць хлоп чы каў і дзяў ча так 

прый шлі Лю боў Чар ка шы на і 6-ра зо вы пе ра мож ца Лі гі чэм пі ё наў 

ганд ба ліст Сяр гей Ру тэн ка. Для дзя цей бы ла ар га ні за ва на эк скур-

сій на-за баў ляль ная пра гра ма і ім уру чы лі мност ва па да рун каў ад 

ар га ні за та раў: ад са праўд ных спар тыў ных ме да лёў і куб каў да 

ад па чын ку ў дзі ця чым ла ге ры «Зуб ра ня». А на асно ве 70 ра бот 

у хут кім ча се бу дуць вы раб ле ныя і раз ме шча ныя па Мін ску тэ ма-

тыч ныя біл бор ды.

Ар га ні за та ра мі кон кур су вы сту пі лі: Прэ зі дэнц кі спар тыў ны клуб, 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі Бе ла ру сі, тэ ле ка нал «АНТ» і Мін скі гар вы-

кан кам.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ



ЦІ СТА НЕ 
ЗА КЛІК ДА МІ РУ 

НА ГО ДАЙ АДУ МАЦ ЦА?
Ёсць рэ чы, вы шэй шыя за га лоў ныя 

ро лі ў гла баль най па лі ты цы
Учо ра за вяр шыў ра бо ту фо рум «Ус ход няя Еў ро па: у по шу-

ках бяс пе кі для ўсіх», ар га ні за ва ны экс перт най іні цы я ты вай 

«Мін скі дыя лог». Тое, што ў гэ тым ме ра пры ем стве ўзя лі 

ўдзел Прэ зі дэнт Бе ла ру сі, ге не раль ны сак ра тар АБ СЕ, на-

мес нік па моч ні ка ге не раль на га сак ра та ра НА ТА, і тое, што 

яно ад бы ва ла ся ў Мін ску, на пля цоў цы, якую не каль кі га доў 

та му пры ду ма лі і ар га ні за ва лі ма ла дыя па лі то ла гі, нех та на-

зы вае фан тас ты кай, нех та — па ва ро там ва ўза е ма ад но сі нах 

бе ла рус кай дзяр жа вы і За ход няй Еў ро пы. Але па сут нас ці гэ-

та свед чыць пра сур' ёз насць па гро зы, якая на віс ла над усі мі 

на мі, пра ту пік, у які зай шлі гла баль ныя гуль цы на су свет най 

па лі тыч най арэ не. Гэ та той вы па дак, ка лі па лі тыч ныя гуль ні 

ста но вяц ца дру гас ны мі і на пе рад вы хо дзяць зда ро вы сэнс і 

па чуц цё са ма за ха ван ня. Важ на, каб гэ та зда ры ла ся не толь-

кі з ты мі, хто апы нуў ся па між дву ма по лю са мі сі лы, але з 

усі мі твор ца мі су час най гіс то рыі. На коль кі фо рум «Мінск ага 

дыя ло гу» мо жа са дзей ні чаць апош ня му, ка заць па куль ра на, 

але тое, што су стрэ ча гэ та і аб мер ка ван ні на ёй свое ча со выя 

і ак ту аль ныя, — не су мнен на.

На фо ру ме не толь кі бы лі зроб ле ны важ ныя за явы, яго на ступ-

ствам ста лі пэў ныя па дзеі. Ад бы ла ся су стрэ ча мі ніст ра за меж ных 

спраў Бе ла ру сі Ула дзі мі ра Ма кея з ге не раль ным сак ра та ром Ар-

га ні за цыі па бяс печ ным су пра цоў ніц тве ў Еў ро пе (АБ СЕ) То ма сам 

Грэ мін ге рам, які пры быў у Мінск для ўдзе лу ў фо ру ме. Прэс-служ ба 

МЗС па ве дам ляе, што ба кі аб мер ка ва лі сі ту а цыю ў га лі не бяс пе кі ў 

Еў ра пей скім рэ гі ё не, праб ле ма ты ку двух ба ко ва га ўза е ма дзе ян ня 

па між Бе ла рус сю і АБ СЕ, рэа лі за цыю су мес ных пра ек таў, а так-

са ма пра цэс мір на га ўрэ гу ля ван ня кан флік ту ва Укра і не. Асоб на 

ўдзель ні кі су стрэ чы спы ні лі ся на агу ча най Прэ зі дэн там Бе ла ру сі 

Аляк санд рам Лу ка шэн кам на фо ру ме іні цы я ты ве па на дан ні но-

ва га ім пуль су пра цэ су ад наў лен ня ўза ем на га да ве ру і зні жэн ня 

на пру жа нас ці ў Еў ро пе.

Імк нен не Бе ла русі да зні жэн ня на пру жа нас ці ў рэ гі ё не ад зна чыў 

і на мес нік па моч ні ка ге не раль на га сак ра та ра НА ТА па па лі тыч ных 

пы тан нях і па лі ты цы бяс пе кі Джэймс Апа ту рай. Ён ад зна чыў праз-

рыс тасць, якую на ша кра і на за бяс печ вае пад час ва ен ных ву чэн няў. 

«НА ТА ад па вед ным чы нам рэ агуе на та кія па мкнен ні», — за пэў ніў 

Джэймс Апа ту рай і за ўва жыў, што рэ аль нае па ляп шэн не сі ту а цыі 

ва Ус ход няй Еў ро пе не па срэд на за ле жыць ад па ляп шэн ня ад но сін 

па між За ха дам і Ус хо дам, па між Ра сі яй і НА ТА ў пры ват нас ці. Трэ-

ба ска заць, што ўжо сам удзел ў бе ла рус кім фо ру ме прад стаў ні ка 

аль ян су дае над зею на пэў ную га тоў нас ць да дыя ло гу, які мо жа 

быць па шы ра ны за рам ка мі ме ра пры ем ства.

Ме на ві та да гэ та га за клі каў экс-ге не раль ны сак ра тар АДКБ 

Мі ка лай Бар дзю жа. «Га лоў нае, каб у свя до мас ці кі раў ні коў НА ТА, 

перш за ўсё аме ры кан цаў, з'я ві ла ся ра зу мен не та го, што трэ ба 

вы хо дзіць на гэ ты дыя лог, што трэ ба раз маў ляць, трэ ба су мес на 

дзей ні чаць, а не су праць ста яць ад но ад на му», — ска заў ён жур-

на ліс там. У сва ім вы ступ лен ні Мі ка лай Бар дзю жа ка заў, што для 

раз рад кі на пру жа най аб ста ноў кі ў Еў ро пе «ўсе ўцяг ну тыя ба кі 

па він ны пра явіць са праўд ную па лі тыч ную во лю». Ён пад крэс ліў, 

што з па зі цыі сі лы або пе ра ва гі змя ніць сі ту а цыю да леп ша га 

не атры ма ец ца.

Пля цоў ка Мін ска для аб мер ка ван ня пы тан няў бяс пе кі вель мі 

па ды хо дзіць, па га дзіў ся пра грам ны ды рэк тар па Бе ла ру сі Фон ду 

імя Кон ра да Адэ на ўэ ра (Гер ма нія) Фоль фганг Зен дэр. «Бе ла русь 

ума цоў вае сваю ўлас ную ўстой лі васць, ста біль насць, су ве рэ ні тэт і 

не за леж насць дзя ку ю чы больш ак тыў на му ўдзе лу на між на род ным 

уз роў ні. Гэ та ў кан чат ко вым вы ні ку слу жыць рэ гі я наль най ста біль-

нас ці і мае вя лі кую каш тоў насць для НА ТА, для ЕС і для ўсіх су се-

дзяў Бе ла ру сі», — пад крэс ліў ён, ві та ю чы ўдзель ні каў фо ру му.

Та кім чы нам, Мінск зра біў яшчэ адзін крок у бок ста бі лі за цыі 

аб ста ноў кі ў Еў ро пе. На фо ру ме, які доў жыў ся тры дні, пра гу ча лі 

і па пя рэ джан ні пра не бяс пе ку да лей ша га су праць ста ян ня па між

кра і на мі, і за клі кі да мі ру. На коль кі здоль ныя гэ тыя за явы пры вес ці 

да на ступ ных кро каў у тым жа на прам ку, час па ка жа. Га лоў нае, 

не спы няц ца і не за бы ваць, што аль тэр на ты вы не іс нуе.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Яна ўяў ляе са бой 

ка рот кі (ча ты рох дзён ны) 

курс вы жы ван ня 

ма ла до га ву чо на га ў 

све це на ву кі: лек цыі, 

се мі на ры, прак тыч ныя 

за ня ткі, круг лыя ста лы 

і май стар-кла сы, якія 

пра вя дуць вя ду чыя 

на ву коў цы кра і ны. 

Ар га ні за та рам шко лы 

вы сту пае Са вет ма ла дых 

ву чо ных НАН Бе ла ру сі.

За ня ткі бу дуць пры све ча ны 

та кім тэ мам, як ар га ні за цыя 

на ву ко вай дзей нас ці ў НАН і 

ў цэ лым у Бе ла ру сі, фі нан са-

ван не на ву кі, гран ты, сты пен-

дыі і прэ міі для ма ла дых на ву-

коў цаў, афарм лен не за яў кі на 

грант. Ма ла дым ву чо ным рас-

ка жуць, як апуб лі ка ваць свой 

пер шы на ву ко вы ар ты кул, пра 

эта пы пад рых тоў кі і аба ро ны 

ды сер та цый, па зна ё мяць з 

прын цы па мі кі ра ван ня на ву ко-

вы мі пра ек та мі, вы ка ры стан-

нем сіс тэ мы «Ан ты пла гі ят», 

перс пек ты ва мі між на род на га 

су пра цоў ніц тва, азна ё мяць з 

дзей нас цю еў ра пей скіх на ву-

ко вых та ва рыст ваў. Сё ле та 

для ўдзе лу ў шко ле за рэ гіст-

ра ва ла ся 195 ма ла дых на ву-

коў цаў.

Ся род тых, хто па дзе ліц ца 

з мо лад дзю сва ім во пы там на-

ву ко вай дзей нас ці, — пер шы 

на мес нік стар шы ні Прэ зі ды у ма 

НАН Бе ла ру сі ака дэ мік Сяр гей 

Чы жык, га лоў ны ву чо ны сак-

ра тар НАН Бе ла ру сі ака дэ мік 

Аляк сандр Кіль чэў скі, стар-

шы ня на ву ко ва га са ве та Бе-

ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га 

фон ду фун да мен таль ных да-

сле да ван няў ака дэ мік Сяр гей 

Га по нен ка, стар шы ня Дзяр-

жаў на га ка мі тэ та па на ву цы і 

тэх на ло гі ях Аляк сандр Шу мі лін 

і мно гія ін шыя.

Шко ла раз лі ча на на ма-

гіст ран таў, ас пі ран таў і та ле-

на ві тых ма ла дых ву чо ных ва 

ўзрос це да 35 га доў. Мэ та 

пра ек та — па вы шэн не эфек-

тыў нас ці і іні цы я тыў нас ці пры 

пра вя дзен ні імі на ву ко вых да-

сле да ван няў, а так са ма раз віц-

цё лі дар скіх якас цяў для рэа лі-

за цыі са ма стой ных на ву ко вых 

пра ек таў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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