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Ка нец жніў ня, па ча так ве-

рас ня — са мы не бяс печ ны 

па ры зы цы здзяйс нен ня ДТЗ 

пе ры яд. Дзе ці, якія ця пер вяр-

та юц ца з ад па чын ку ў го рад, 

вель мі рас слаб ле ныя, ім праб-

ле ма тыч на скан цэнт ра ваць 

ува гу і кант ра ля ваць сі ту а цыю 

на да ро зе. Та му да рос лым 

трэ ба ім да па маг чы — прай сці 

ра зам да на ву чаль най уста но-

вы і па ка заць усе не бяс печ-

ныя ўчаст кі з ін тэн сіў ным аў-

та транс парт ным ру хам.

Як рас ка за ла стар шы ін спек-

тар па асаб лі вых да ру чэн нях 

га лоў на га ўпраў лен ня ДАІ МУС 

Ган на БА НА ДЫК, уся го за лет нія 

ме ся цы на да ро гах кра і ны за гі ну лі 

пяць дзя цей, яшчэ 103 не паў на лет-

ніх атры ма лі траў мы.

Спе цы я ліст ад зна чы ла, што 

ў цэ лым па кра і не за сем ме ся-

цаў змен шы ла ся коль касць ДТЗ 

з удзе лам не паў на лет ніх. Ра зам з 

тым на зі ра ец ца не вя лі кі рост коль-

кас ці за гі ну лых. Са сту дзе ня да 

лі пе ня ў 204 да рож на-транс парт-

ных зда рэн нях за гі ну лі 13 дзя цей 

і 212 атры ма лі траў мы. З 13 за гі ну-

лых 8 дзя цей бы лі па са жы ра мі транс-

парт ных срод каў, трое — пе ша хо да-

мі і двое — ве ла сі пе дыс та мі.

А вось ста тыс ты ка, якая пры-

му шае за ду мац ца: 72 % да рож на-

транс парт ных зда рэн няў з удзе-

лам не паў на лет ніх ад бы ло ся па 

ві не кі роў цаў. Ка лі дзе сяць га доў 

та му дзе ці час цей вы сту па лі ў ро-

лі па ру шаль ні каў і 80 пра цэн таў 

зда рэн няў здзяйс ня ла ся па іх ві не, 

то ця пер склад ва ец ца сі ту а цыя з 

дак лад нас цю да на ад ва рот.

99 не паў на лет ніх ста лі ўдзель-

ні ка мі ДТЗ і атры ма лі траў мы ў 

якас ці пе ша хо даў (трое з іх за гі-

ну лі і 96 атры ма лі траў мы). Ган-

на Ба на дык звяр тае ўва гу на тую 

ака ліч насць, што з 99 дзя цей 49 

атры ма лі траў мы на пе ша ход ных 

пе ра хо дах: 33 — на не рэ гу ля ва ных 

і 16 — на рэ гу ля ва ных.

— Мы на ву чы лі школь ні каў пе-

ра хо дзіць да ро гу па пе ша ход ным 

пе ра хо дзе, і ця пер вель мі шмат 

за ле жыць ад ува гі кі роў цаў, якія 

не за ўва жа юць дзя цей з-за іх не-

вы со ка га рос ту або не га то выя 

да іх рап тоў на га з'яў лен ня на да-

ро зе, — за ўва жы ла Ган на Ба на-

дык. — чатырнаццаць не паў на-

лет ніх пе ша хо даў пе ра ся ка лі пра-

ез ную част ку па-за пе ша ход ны мі 

пе ра хо да мі, дваццаць рап тоў на 

вы бег лі на да ро гу, шэсць атры ма-

лі траў мы, ру ха ю чы ся па або чы не 

або па краі пра ез най част кі, дзе-

вяць дзя цей бы лі траў мі ра ва ныя ў 

два ры і адзін ма лы — на пры пын-

ку гра мад ска га транс пар ту.

27 не паў на лет ніх ста лі ўдзель ні-

ка мі ДТЗ у якас ці ве ла сі пе дыс таў 

(двое за гі ну лі і 25 — па ра не ныя). 

Зда ра ец ца, хоць і не час та, што 

ДТЗ здзяйс ня юць не паў на лет нія, 

якія кі ру юць аў та ма бі лем, ма пе-

дам або ма та цык лам.

Па сло вах стар ша га ін спек та ра, 

на пра ця гу двух лет ніх ме ся цаў 

пра во дзі лі ся аб сле да ван ні ву ліч-

най да рож най сет кі па блі зу ўста ноў 

да школь най і ся рэд няй аду ка цыі. 

Асноў ным вы яў ле ным не да хо пам 

ста ла ад сут насць ці не на леж ны 

стан да рож ных зна каў — та кіх па ру-

шэн няў бы ло больш за 2,5 ты ся чы. 

Ра зам з гэ тым бы ла вы яў ле на 

па трэ ба ва ўста ля ван ні штуч ных 

ня роў на сцяў па блі зу 170 уста ноў 

аду ка цыі, тра ту а раў — па блі зу 235 

і вон ка ва га асвят лен ня — па блі зу 

159 уста ноў аду ка цыі.

Ган на Ба на дык на га да ла, што 

на пя рэ дад ні но ва га на ву чаль на га 

го да ў Бе ла ру сі пра хо дзіць ак цыя 

«Ува га — дзе ці!». Для пра фі лак-

ты кі па ру шэн няў пра віл да рож на га 

ру ху і за бес пя чэн ня па рад ку па блі-

зу школ з 1 ве рас ня бу дуць ар га ні-

за ва ны дзя жур ствы мі лі цы я не раў. 

На ра ды ДПС так са ма пра кант ра-

лю юць про пуск пе ша хо даў, вы ка-

нан не пра віл пры пын ку і ста ян кі, 

пе ра воз кі дзя цей.

А 28 жніў ня па ўсёй кра і не прой-

дзе Адзі ны дзень бяс пе кі да рож-

на га ру ху пад дэ ві зам: «Будзь це 

пры кла дам свай му дзі ця ці!». Як 

па ве да мі ла прад стаў нік ве дам-

ства, з мэ тай пры цяг нен ня ўва гі 

юных удзель ні каў да рож на га ру ху 

да транс парт ных срод каў, што на-

блі жа юц ца, на мо мант пра вя дзен-

ня спец ме ра пры ем стваў МУС рух 

транс парт ных срод каў у свет лы 

час су так па ві нен ажыц цяў ляц ца з 

уклю ча ным бліз кім свят лом фар.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Вы шэй шая шко лаВы шэй шая шко ла

ВОЧ НЫ ФАР МАТ 
ПЛЮС ТЭХ НА ЛО ГІІ
1 ве рас ня Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт су-

стрэ не больш за пяць ты сяч пер ша курс ні каў.

Ся род абі ту ры ен таў 2020 го да 85,3 % ме лі пры за лі-

чэн ні больш за 300 ба лаў. Тра ды цый на са мыя вы со кія 

пра хад ныя ба лы скла лі ся на фа куль тэ це між на род ных 

ад но сін: «між на род нае пра ва» (386), «між на род ныя ад-

но сі ны» і «лінг вак ра і наз наў ства» (па 382). Так са ма на 

15 ча ла век уз рас ла коль касць абі ту ры ен таў, якія за яві лі 

ў пры ём ную ка мі сію 100-баль ныя сер ты фі ка ты ЦТ. Яшчэ 

ад ной ад мет нас цю пры ём най кам па ніі ста ла па ве лі чэн не 

коль кас ці пры ня тых без эк за ме наў — 159 ча ла век.

Як па ве да міў пад час бры фін гу рэк тар БДУ Анд рэй 

КА РОЛЬ, на ву чаль ны пра цэс бу дзе пра хо дзіць ва ўні-

вер сі тэ це ў кла січ ным воч ным фар ма це і з вы ка ры стан-

нем Аду ка цый на га пар та ла Moodle. На сён няш ні дзень 

ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ныя тэх на ло гіі (ІКТ) пры мя-

ня юц ца ў больш чым 2000 на ву чаль ных пра грам БДУ. 

Яны пра ду гледж ва юць не ка пі ра ван не га то вай ін фар-

ма цыі, а ства рэн не но вых ме та да ла гіч ных, змяс тоў ных і 

тэх на ла гіч ных па ды хо даў. Сён ня ў БДУ для ар га ні за цыі 

на ву чаль на га пра цэ су з да па мо гай ІКТ рас пра ца ва ны 

ме та дыч ныя рэ ка мен да цыі, май стар-кла сы, пра цуе 

«Пе да га гіч ная май стэр ня ан лайн-на ву чан ня».

У но вым на ву чаль ным го дзе сту дэнц кая мо ладзь 

бу дзе пра жы ваць у дзе вя ці ін тэр на тах БДУ. Уся го для 

іх вы дзе ле на звыш васьмі ты сяч мес цаў, та кім чы-

нам да хам над га ла вой бу дзе за бяс пе ча на ка ля 77 % 

ад агуль най коль кас ці ўсіх, хто мае ў гэ тым па трэ бу. 

Акра мя та го, сту дэн там БДУ пра па ну юць да дат ко выя 

350 мес цаў у ін тэр на тах ін шых уні вер сі тэ таў і прад пры-

ем стваў ста лі цы.

Да рэ чы, у двух ін тэр на тах БДУ быў пра ве дзе ны 

ка пі таль ны ра монт, у ас тат ніх — кас ме тыч ны: кле і лі 

шпа ле ры, фар ба ва лі пад ло гі, ліф та выя, фа са ды, сто лі, 

сце ны і вок ны, ра ман та ва лі і рэ стаў ра ва лі мэб лю, доб-

ра ўпа рад ка ва лі пры лег лую да ін тэр на таў тэ ры то рыю. 

Ра зам з пад рад ны мі ар га ні за цы я мі ў доб ра ўпа рад ка-

ван ні ін тэр на таў удзель ні ча лі і сту дэн ты. Бу дат рад па 

пад рых тоў цы ін тэр на таў да но ва га на ву чаль на га го да 

на ліч ваў 180 ча ла век.

У Бел дзярж уні вер сі тэ це па іні цы я ты ве Сту дэнц ка га 

га рад ка функ цы я нуе элект рон ны банк да ных аб ква тэ-

рах і па ко ях, якія зда юц ца ў на ём для сту дэн таў БДУ. 

Гэ та ін фар ма цыя раз ме шча на ў аса біс тым ка бі не це 

сту дэн та ў раз дзе ле «Ін тэр на ты» і да ступ ная ў рэ жы-

ме ан лайн. Акра мя та го, для апе ра тыў на га рэ ага ван ня 

на пы тан ні, якія да ты чац ца за ся лен ня, у Сту дэнц кім 

га рад ку да 31 жніў ня бу дзе пра ца ваць тэ ле фон ная 

«га ра чая лі нія» (па буд нях з 9.00 да 12.00 і з 14.00 да 

17.00, тэ ле фон 209-56-56). Ад ка зы на пы тан ні, якія ці-

ка вяць, так са ма мож на атры маць у са цы яль ных сет ках 

Сту дэнц ка га га рад ка.

У пер шую чар гу маг чы масць пра жы ван ня ў ін тэр-

на тах атры ма юць сту дэн ты, у якіх ёсць іль го ты ў ад-

па вед нас ці з за ка на даў ствам Рэс пуб лі кі Бе ла русь, а 

так са ма тыя, хто ўва хо дзяць у ка тэ го рыю са цы яль на 

не аба ро не ных гра ма дзян. Да лей у ін тэр на ты за ся ля юц-

ца на ву чэн цы, якія пра яві лі ся бе ў на ву ко ва-да след чай, 

спар тыў най, куль тур на-ма са вай, гра мад скай дзей нас ці 

і з най больш вы со кім ба лам па спя хо вас ці.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Рэс пуб лі кан скі цэнтр 

гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і 

гра мад ска га зда роўя 

рас пра ца ваў ме та дыч-

ныя рэ ка мен да цыі па 

ар га ні за цыі аду ка цый-

на га пра цэ су ў 2020/2021 

на ву чаль ным го дзе ва 

ўмо вах рас паў сюдж-

ван ня COVІD-19. Пра гэ та 

па ве да мі ла жур на ліс там 

урач-гі гі е ніст ад дзя лен-

ня гі гі е ны дзя цей і пад-

лет каў Цэнт ра Ан ге лі на 

МІЦ КО ВІЧ.

— Мы пла ну ем, што ўвой-

дзем у на ву чаль ны год у звы-

чай ным рэ жы ме, але ка лі 

спат рэ біц ца, то да су стрэ чы 

з COVІD бу дзем пад рых та ва-

ныя, — пад крэс лі ла ме дык.

Рэ ка мен да цыі пры зна ча-

ныя для пры мя нен ня ва ўсіх 

ты пах уста ноў аду ка цыі для 

дзя цей і да рос лых — не за-

леж на ад іх фор мы ўлас нас ці 

і ве да мас най пры на леж нас ці. 

Асоб ныя па ла жэн ні мо гуць 

вы ка рыс тоў вац ца ў дзей нас ці 

ін шых уста ноў і ар га ні за цый 

(да моў дзі ця ці, ста цы я нар-

ных да моў-ін тэр на таў для 

дзя цей-ін ва лі даў з асаб лі-

вас ця мі псі ха фі зіч на га раз-

віц ця, спе цы я лі за ва ных ву-

чэб на-спар тыў ных уста ноў 

для дзя цей).

У пе ры яд рас паў сюдж ван-

ня ка ра на ві ру са да ку мент 

пра ду гледж вае комп лекс 

ме ра пры ем стваў, на кі ра ва-

ных на зні жэн не ры зы кі за ра-

жэн ня COVІD-19. Па-пер шае, 

гэ та мак сі маль нае раз' яд-

нан не дзя цей пры на ву чан-

ні, пра жы ван ні, ар га ні за цыі 

сну, хар ча ван ня, за ха ван не 

прын цы паў са цы яль на га 

дыс тан цы ра ван ня. На вед-

ван не вы ха ван ца мі ста лоў кі 

і гар дэ ро ба па він на ад бы вац-

ца па мак сі маль на раз' яд на-

ным гра фі ку. Пра вя дзен не 

ма са вых ме ра пры ем стваў 

(куль тур ных, спар тыў ных і 

фіз куль тур на-азда раў лен-

чых) — пе ра важ на на ад кры-

тым па вет ры. За ма ца ван не 

за кож ным ву чэб ным кла сам 

(ву чэб най гру пай) кан крэт на-

га па мяш кан ня. Па ве лі чэн-

не пра цяг лас ці пе ра пын каў 

і пе ра зме нак, у тым лі ку ва 

ўста но вах аду ка цыі з двух-

змен ным рэ жы мам ра бо ты 

не менш чым на пяць хві лін. 

Пе ра ход па маг чы мас ці на 

двух змен ны рэ жым ра бо ты 

пры ар га ні за цыі на ву чаль-

на га пра цэ су ў ад ну зме ну. 

Вы клю чэн не па маг чы мас-

ці вы ка ры стан ня агуль ных 

тэ ле фо наў, кам п'ю тар най 

тэх ні кі, аб ста ля ван ня лін га-

фон ных ка бі не таў (на вуш ні-

каў) або пры не аб ход нас ці іх 

вы ка ры стан ня дэз ын фек цыя 

да па чат ку ра бо ты і пас ля яе 

за кан чэн ня.

Аб мя жоў ва ец ца пра вя-

дзен не баць коў скіх схо даў і 

аса біс тых су стрэч пе да га гіч-

ных ра бот ні каў з баць ка мі (за-

кон ны мі прад стаў ні ка мі) на ву-

чэн цаў. Для зно сін рэ ка мен-

ду ец ца вы ка рыс тоў ваць тэ-

ле фо ны, элект рон ную пош ту 

і ін шыя спо са бы су вя зі. Гэ та ж 

да ты чыц ца і ра бо чых на рад і 

ме ра пры ем стваў, якія лепш 

пра во дзіць у фар ма це ві дэа-

кан фе рэн цый (з вы ка ры стан-

нем срод каў ві дэа су вя зі).

Пе рад па чат кам ра бо ча га 

дня ар га ні зу ец ца так зва ны 

«пра пуск ны фільтр»: у ра бот-

ні каў бу дуць вы мя раць тэм-

пе ра ту ру це ла (пе ра важ на з 

вы ка ры стан нем бес кан так-

та вых тэр мо мет раў), апыт-

ваць пра на яў насць пры кмет 

рэ спі ра тор ных за хвор ван няў. 

На ву чэн цаў і ра бот ні каў з 

пры кме та мі рэ спі ра тор най 

ін фек цыі (ка шаль, на смарк, 

па вы ша ная тэм пе ра ту ра це-

ла і г. д.) не да пус цяць да ву-

чо бы ці ра бо ты.

У кож най уста но ве аду ка-

цыі з улі кам яе ты пу, умоў і 

асаб лі вас цяў рэ жы му дзей-

нас ці бу дзе рас пра ца ва ны 

ад па вед ны план ме ра пры-

ем стваў па пра ду хі лен ні 

COVІD-19.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Мін чан ка Ары на Клі мо віч яшчэ 

школь ні цай пад рых та ва ла 

і вы пус ці ла ў мін скім вы да вец тве 

«Бел прынт» кні гу 

«Та по ні мы род на га краю». 

Ад бы ло ся гэ та ў 2018 го дзе.

Вы дан не пры све ча на та па ні міч най 

гіс то рыі ста ра жыт на га ігу мен ска га (быў 

та кі па вет — Ігу мен скі, з цэнт рам у Ігу-

ме ні аль бо су час ным Чэр ве ні) мяс тэч ка 

Пу ха ві чы. З прад мо вай да кні гі вы сту піў 

пісь мен нік Ула дзі мір Ба ры сен ка. І вось 

што ён, у пры ват нас ці, на пі саў: «Ад ра зу 

ха чу ска заць, што мя не вель мі ўра зіў 

гэ ты твор шас нац ца ці га до вай дзяў чын кі 

Ары ны Клі мо віч, без пе ра больш ван ня, 

гэ та маг ла б быць дып лом ная ра бо та 

сту дэн та-фі ло ла га, якая за слу гоў вае 

ўва гі, бо асноў ва ец ца не толь кі на да-

сле да ван нях на ву коў цаў, звест ках з ін-

тэр нэ ту, але і на па мя ці нось бі таў аб 

ма лой ра дзі ме. Апош няе асаб лі ва ці-

ка вае, бо кра нае ней кія та ям ні цы род-

на га краю, якія ў зу сім не да лё кія ча сы 

за моўч ва лі ся і на ват пра іх бы ло не бяс-

печ на га ва рыць...»

У кні зе быў на ма ля ва ны ці ка вы та-

па ні міч ны парт рэт Пу ха віч і ва ко ліц. 

По бач з мяс тэч кам — уні каль ныя па 

сва ім жыц ця пі се вёс кі За ці та ва Сла ба-

да, Раў чак. Ма ла дая да след чы ца звяр-

тае ўва гу і на па се лі шча, якое сыш ло 

з явы — вёс ку Гра баўё. Яна знік ла з 

кар ты Пу ха віц ка га ра ё на, зда ец ца, на 

па чат ку 1970-х га доў.

Дру гое вы дан не «Та по ні маў род-

на га краю» на шмат па шы ра на. Ка лі 

ў пер шым — 60 ста ро нак, то ў дру-

гім — 96 ста ро нак. І важ най ака ліч нас-

цю з'яў ля ец ца тое, што ў но вым вы дан ні 

края знаў чай кні гі Ары на Клі мо віч больш 

вы раз на акрэс лі вае по вязь та по ні маў 

з са цы яль най і па лі тыч най гіс то ры яй 

род най ста рон кі. Да рэ чы, пер шае вы-

дан не кні гі «Та по ні мы род на га краю», 

ня гле дзя чы на не вя лі кі на клад — уся го 

30 асоб ні каў, бы ло ад зна ча на рэ цэн зі я-

 мі ў пе ры я дыч ным дру ку, згад ка мі ў Ін-

тэр нэт-пра сто ры. Ха це ла ся б, каб лі та-

раль на ўсе пу ха ві ча не звяр ну лі ўва гу на 

кні гу і па маг чы мас ці ста лі яе ўваж лі вы мі 

чы та ча мі. «Та по ні мы род на га краю» — 

яшчэ і доб ры прык лад для мо ла дзі, якая 

ці ка віц ца гіс то ры яй род най ста рон кі, як 

вы ву чаць ма лую ра дзі му.

Сяр гей ШЫЧ КО.

У цэнт ры ўва гіУ цэнт ры ўва гі
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