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Гэ та ін фар ма цыя па він на ўклю чаць звест кі пра су му 

за па зы ча нас ці па крэ дыт ным да га во ры ў част цы асноў най 

су мы доў гу па крэ ды це, пра цэн тах за ка ры стан не ім, а так-

са ма ў част цы пра тэр мі на ва най за па зы ча нас ці па асноў най 

су ме доў гу па крэ ды це, пра цэн тах за ка ры стан не ім.

Бан кі па він ны на гад ваць аб праб лем ных 
крэ ды тах

За раз клі ен ты бан каў змо гуць да тэр мі но ва поў нас цю 

або част ко ва па га шаць спа жы вец кія крэ ды ты з вы пла тай 

пра цэн таў за тэр мін ка ры стан ня крэ ды там без па пя рэд-

ня га па ве дам лен ня бан ку. Пры гэ тым спаг нан не ня ўстой-

кі — штра фу, пе ні — за да тэр мі но вае вяр тан не крэ ды ту 

не да пус ка ец ца. Так са ма банк па ві нен за бяс пе чыць крэ-

ды та атры маль ні кам як мі ні мум адзін ва ры янт па га шэн ня 

крэ ды ту без збо ру і пла ця жоў.

Бан кі аба вя жуць па ве дам ляць клі ен там аб пра тэр-

мі на ва най за па зы ча нас ці па крэ ды це не паз ней чым 

праз 30 дзён з дня яе ўтва рэн ня, а па ру чы це лю — не 

паз ней чым за 60 дзён. Гэ тую ін фар ма цыю бан кі па-

він ны бу дуць да ваць бяс плат на.

Бан каў ская та ям ні ца
Што да ты чыц ца ін фар ма цыі аб фі за со бах, якая скла дае 

бан каў скую та ям ні цу, то яе мо гуць пе ра да ваць ін шым асо-

бам у вы пад ках, ка лі бан кі са сту па юць свае па тра ба ван ні 

па крэ дыт ных да га во рах ін шым юры дыч ным асо бам аль бо 

ка лі крэ дыт ныя да га во ры за бяс пе ча ны за ло гам. Акра мя 

гэ та га, змя ні лі ся спо са бы пе ра да чы та кой ін фар ма цыі, тлу-

ма чыць на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня за ко на пра ект-

ных ра бот і экс пер ты зы нар ма тыў ных пра ва вых ак таў 

га лоў на га юры дыч на га ўпраў лен ня На цы я наль на га 

бан ка Ві таль СА РО КІН.

Ра ней у Бан каў скім ко дэк се бы ла за ма ца ва ная нор ма, 

што та кая ін фар ма цыя да ец ца толь кі па пісь мо вым за пы-

це. Згод на з но вы мі пра ві ла мі, яе мож на бу дзе атры маць 

з да па мо гай элект рон на га за пы ту або на пад ста ве па гад-

нен ня па між бан кам і дзярж ор га нам, які мо жа мець до ступ 

да та кой ін фар ма цыі.

У аб ноў ле ным Бан каў скім ко дэк се вы зна ча ны вы пад кі, 

пры якіх пе ра да ча бан кам звес так не бу дзе раз гля дац ца 

як па ру шэн не бан каў скай та ям ні цы. Да та кіх сі ту а цый, у 

пры ват нас ці, ад но сіц ца зва рот бан ка ў суд, пра ку ра ту-

ру, ор га ны кры мі наль на га пе ра сле ду, да на та ры у саў або 

ад ва ка таў для аба ро ны і (або) ад наў лен ня сва іх пра воў і 

за кон ных ін та рэ саў.

Лік ві да цыя бан каў
Што да ты чыц ца спы нен ня дзей нас ці бан ка, то ў ко дэк се 

за ма цоў ва ец ца нор ма аб тым, што банк з мо ман ту ад-

клі кан ня лі цэн зіі па ві нен бу дзе вяр таць бан ку-ад праў ні ку 

гра шо выя срод кі, якія па сту па юць на ка рысць клі ен таў, 

а так са ма гро шы, за лі ча ныя ў вы ні ку тэх ніч най па мыл кі. 

Гэ тая нор ма на кі ра ва на на аба ро ну ін та рэ саў клі ен таў, 

пад крэс лі ла Але на Ор да.

За раз зме ніц ца па ра дак лік ві да цыі ўста но вы, іні цы я-

ва най са мім бан кам. У пры ват нас ці, для са ма лік ві да цыі 

больш не спат рэ біц ца зго да На цы я наль на га бан ка. За мест 

гэ та га ад па вед ныя ор га ны бан ка па він ны пра ін фар ма ваць 

пра та кое ра шэн не Нац банк. Ця пер у ко дэк се пра пі са на, 

што ства рэн не бан ка з ад ным за сна валь ні кам не да пус-

ка ец ца, мі ні мум іх па він на быць двое.

Пры без на яў ных раз лі ках ста не маг чы мым пры мя нен не 

но вых для кра і ны ві даў, якія шы ро ка вы ка рыс тоў ва юц ца 

ў між на род най бан каў скай прак ты цы: бан каў скае пла-

цеж нае аба вя за цель ства і пра мое дэ бе та ван не ра хун-

ку. «Ад на з клю ча вых пе ра ваг бан каў ска га пла цеж на га 

аба вя за цель ства — ад сут насць не аб ход нас ці пе ра да чы 

па пя ро вых да ку мен таў у банк. Гэ та мо жа іс тот на па ско-

рыць па ступ лен не экс парт най вы руч кі на ра хун кі экс пар цё-

раў», — рас тлу ма чы ла Але на Ор да. Пра мое дэ бе та ван не 

ра хун ку да зво ліць за бяс печ ваць аба ро ну пра воў спа жыў ца 

та ва раў і па слуг і вяр тан не яму гра шо вых срод каў у вы-

пад ку іх не зда валь ня ю чай якас ці.

У аб ноў ле ным Бан каў скім ко дэк се так са ма ўдак лад-

ня ец ца, што крэ ды ты на сель ніц тву па він ны вы да вац ца 

толь кі ў бе ла рус кіх руб лях.

Сяр гей КУР КАЧ.

АД ЛІК НО ВА ГА ЧА СУ
У ме жах Фо ру му рэ гі ё наў 

Бе ла ру сі і Укра і ны ад бы ло-

ся 13-е па ся джэн не ра бо чай 

гру пы па па ве лі чэн ні ўза ем-

най пры сут нас ці на рын ках 

сель ска гас па дар чай, хар чо-

 вай і ін шай пра дук цыі. За 

8 ме ся цаў го да та ва ра аба рот 

у сег мен це вы рас на 23 % 

да ўзроў ню мі ну ла га го да, 

ад зна чыў на мес нік мі ніст-

ра сель скай гас па дар кі і 

хар ча ван ня Бе ла ру сі Іван 

СМІЛЬ ГІНЬ:

— У Го ме лі бы лі раз гле джа ны 

пы тан ні су мес на га ве тэ ры нар на-

га кант ро лю і кант ро лю за аба ро-

там на сен ня, раз віц ця пле мян ной 

жы вё ла га доў лі. У нас ёсць рэ зер-

вы для пад тры ман ня пры сут нас-

ці та ва раў на рын ках абедз вюх 

кра ін. Сён ня Бе ла русь пра цуе ў 

ме жах Еў ра зій ска га эка на міч на-

га са ю за. На шы ка ле гі з Укра і ны 

так са ма пра цу юць згод на з да-

га во ра мі з ін шы мі кра і на мі. Але 

ж пры гэ тым мы плён на су пра-

цоў ні ча ем. Не вы ра шаль ных пы-

тан няў ня ма.

На мес нік мі ніст ра аграр най 

па лі ты кі і хар ча ван ня Укра і ны 

Вік тар ША РА МЕТ да даў, што 

рост аб' ёмаў па ста вак у той ці 

ін шы бок за ле жыць ад біз не су, 

яко му трэ ба толь кі даць «зя лё-

ную ву лі цу»:

— Бе ла русь для Укра і ны — 

буй ны ганд лё вы парт нёр не толь-

кі ў сель скай гас па дар цы, але і ў 

ін шых га лі нах. Мы знай шлі шля хі, 

як вы ра шаць праб лем ныя пы тан-

ні, што іс на ва лі ў нас. Дроб ныя 

пе ра шко ды, на прык лад цяж кас ці 

пры афарм лен ні на мя жы тран зіт-

ных гру заў, ад роз нен ні ў сер ты-

фі ка цыі та ва раў ве тэ ры нар ны мі 

служ ба мі, па сту по ва пе ра адоль-

ва юц ца.

Пер шы на мес нік Кі еў скай 

аб лас ной дзярж ад мі ніст ра цыі 

Анд рэй АНІ СІ МАЎ га во рыць, 

што ста ліч ны рэ гі ён Укра і ны мае 

ўстой лі выя ад но сі ны з Го мель-

шчы най, а фо рум на дасць сты-

мул рэа лі за цыі но вых пра ек таў 

у сфе рах біз не су, транс пар ту, 

ла гіс ты кі:

— Мы ак ты ві за ва лі на ша двух-

ба ко вае су пра цоў ніц тва. Больш 

за 30 роз ных прад пры ем стваў у 

Кі еў скай воб лас ці сён ня су пра-

цоў ні ча юць з прад пры ем ства мі 

Бе ла ру сі. Адзін з пра ек таў, які 

мы пра па на ва лі, — пра змя нен-

не ста ту су з між дзяр жаў на га на 

між на род ны пунк таў пе ра хо ду 

«Віль ча» і «Аляк санд раў ка». Гэ-

 та ўчас так агуль на га транс на цы я-

нальна га ка лі до ра Адэ са — Кі еў — 

Мінск — Клай пе да, які вя дзе 

ад пор та да пор та. Змя нен не да-

зво ліць знач на ска ра ціць шлях, 

хут чэй да стаў ляць гру зы, а зна-

чыць, па вя лі чыць аб' ёмы экс пар-

ту на шых прад пры ем стваў. За 

паў та ра-два га ды, якія па тра бу-

юц ца на рэ кан струк цыю інф ра-

струк ту ры, пра ект мож на рэа лі-

за ваць. Так са ма на шы рэ гі ё ны 

ма юць на мер су мес на пра ца ваць 

над чар но быль скай праб ле ма ты-

кай. 

Кі раў нік Су мскай аб лдзяр ж-

ад мі ніст ра цыі Мі ка лай КЛАЧ -

КО ад зна чае: 

— Для нас Бе ла русь ста но віц-

ца ўсё больш важ ным парт нё рам. 

Вы со кая якасць бе ла рус кіх та-

ва раў ро біць іх па пу ляр ны мі ва 

Укра і не. Але га лоў нае, што ёсць 

да вер ад но да ад на го. Я ўпэў не-

ны, у нас шмат фор маў для ка а-

пе ра цыі, і мы га то вы пра ца ваць 

з Бе ла рус сю і па шы раць су пра-

цоў ніц тва, у тым лі ку ў ма шы-

на бу даванні, аграр най сфе ры, 

пе ра пра цоў чай пра мыс ло вас ці і 

па ін шых на прам ках. Так са ма вы 

для нас дэ ман стру е це па зі тыў ны 

во пыт уза е ма дзе ян ня з та кім гла-

баль ным парт нё рам, як Кі тай.

Кі раў нік За па рож ска га рэ гі ё-

на Кан стан цін БРЫЛЬ раз ліч вае 

на ўза е ма вы гад нае су пра цоў ніц-

тва ў сфе ры ма шы на бу да ван ня і 

ме та лур гіі: 

— Мне бы ло вель мі пры ем-

на па ба чыць у Бе ла ру сі доб рыя 

да ро гі і пры яз нае стаў лен не. 

На пя рэ дад ні фо ру му я тра піў на 

Бе ла рус кі ме та лур гіч ны за вод, 

дзе ўба чыў, што прад пры ем ства 

сур' ёз на ма дэр ні за ва ла ся і вы-

пус кае пра дук цыю, асар ты мент 

якой зу сім ін шы, чым той, які пра-

па ну юць ме та лур гіч ныя гі ган ты 

За па рож жа. Та кім чы нам, ме та-

лур гі двух рэ гі ё наў мо гуць уза ем-

на да паў няць адзін ад на го, а не 

кан ку ры ра ваць. Мож на знай сці 

пунк ты су да кра нан ня ў энер ге ты-

цы, пе ра пра цоў цы сель ска гас па-

дар чай пра дук цыі, ма шы на бу да-

ван ні. Пас ля гэ тай су стрэ чы мы 

больш дэ та лё ва па ды дзем да 

кан крэт ных пра па ноў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ІН ТУ І ЦЫЯ АБО ФАК ТЫ?
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ін тэ ле кту аль ныя здоль нас ці на-

стаў ні ка, хут чэй за ўсё, ма юць боль-

шае зна чэн не, чым яго аду ка цыя. 

Зра зу ме ла, прад мет ныя ве ды на-

стаў ні ку не аб ход ныя, але яны па-

вы ша юць па спя хо васць школь ні каў 

толь кі ў комп лек се з шэ ра гам ін шых 

ха рак та рыс тык пе да го га, а не са мі 

па са бе. Ад ной з іх мож на лі чыць імк-

нен не на стаў ні ка ака заць пад трым ку 

вуч ню, па ва га да яго асо бы. Ака за ла-

ся, што та кі па ды ход асаб лі ва моц на 

ўплы вае на раз віц цё кры тыч на га і 

твор ча га мыс лен ня вуч няў, а так са ма 

на іх эма цы я наль нае раз віц цё.

Яшчэ ад ной ха рак та рыс ты кай на-

стаў ні ка, якая іс тот на ўплы вае на пос-

пе хі вуч няў, з'яў ля юц ца яго ча кан ні ў 

ад но сі нах да іх. Бы ло пра ве дзе на да-

во лі шмат да сле да ван няў на гэ ту тэ-

му. Прак тыч на ўсе яны па каз ва юць на 

вы со кі па мер эфек ту гэ та га фак та ру. 

Асаб лі ва яр ка вы яў ля ец ца не га тыў ны 

ўплыў ча кан няў пе да го га ў тых шко-

лах, дзе прак ты ку ец ца ды фе рэн цы я-

цыя дзя цей па іх здоль нас цях.

Ад вуч няў, ацэ не ных 

як ня здоль ныя, на стаў ні кі 

не ча ка юць па спя хо вай 

ву чо бы. І на ад ва рот, 

па зі тыў ны эфект на зі ра ец ца 

та ды, ка лі на стаў нік ве рыць у 

маг чы масць раз віц ця вуч ня і 

да сяг нен ня ім больш вы со кіх 

вы ні каў.

НЕ МАС КІ РА ВАЦЬ ПРАБ ЛЕ МЫ
Ад ной з са мых аў та ры тэт ных кры-

ніц з'яў ля ец ца фун да мен таль ная 

кні га но ва зе ланд ска га пра фе са ра 

Джо на Хэ ці «Бач нае на ву чан не». Гэ-

та са мае маш таб нае ў све це да сле-

да ван не ў га лі не до каз най пе да го гі кі, 

якое змя шчае ад ка зы на кры тыч на 

важ ныя пы тан ні су час най аду ка цыі. 

Як па леп шыць вы ні кі школь на га на-

ву чан ня? Што і ў якой сту пе ні ўплы-

вае на на ву чаль ныя пос пе хі вуч няў? 

Як зра біць на ву чаль ны пра цэс най-

больш дзейс ным і пры вес ці вуч няў да 

вы со кіх вы ні каў? Які ўплыў на вы ні кі 

на ву чан ня аказ ва юць асо ба вуч ня, 

яго сям'я, на стаў нік, ву чэб ная пра-

гра ма і ме та ды вы кла дан ня?

Джон Хэ ці ад зна чае: «...праб ле мы, 

якія вы клі ка юць са мыя га ра чыя спрэч-

кі ў гра мад стве, ма юць най мен шы па-

мер эфек ту. Ці ка ва, ча му та кія пы тан-

ні, як коль касць і склад школь ні каў у 

кла се, не аб ход насць па кі даць вуч няў-

ня ўдач ні каў на паў тор нае на ву чан не, 

маг чы масць вы ба ру шко лы, за ня ткі ў 

лет ніх шко лах і ўвя дзен не школь най 

фор мы, спа ра джа юць та кія га ра чыя 

дэ ба ты. Па доб ныя кас ме тыч ныя пе ра-

ўтва рэн ні пра вод зяц ца за над та час та 

і толь кі мас кі ру юць праб ле мы».

Пра ана лі за ваў шы за 15 га доў вы-

ні кі больш як 50 000 да сле да ван няў 

ва ўсім све це з су мар ным ахо пам 

больш за 86 міль ё наў школь ні каў, 

Джон Хэ ці рас пра ца ваў свое асаб лі вы 

«ба ро метр», які па каз вае ўплыў кан-

крэт ных фак та раў на на ву чан не. Чым 

вы шэй шае зна чэн не па каз чы ка, тым 

боль шы ўплыў на якасць на ву чан ня 

аказ вае гэ тая пры чы на. На прык лад, 

най больш вы со ка ім ацэнь ва ец ца іс-

на ван не зва рот най су вя зі па між на-

стаў ні кам і вуч нем (толь кі раз гор ну тая 

зва рот ная су вязь іс тот на ка рэ люе з 

вы со кі мі да сяг нен ня мі), ну і, ка неш не, 

на стаў ніц кія ча кан ні. Пе да гог па ві нен 

ве рыць, што ўсе дзе ці мо гуць ву чыц ца 

і раз ві вац ца, што на ву чаль ныя вы ні кі 

лю бо га з іх мо гуць змя ніц ца да леп ша-

га, па коль кі не з'яў ля юц ца раз і на заў-

сё ды за да дзе най ве лі чы нёй.

Ра зам з тым ні фі нан са ван не 

школ, ні на паў няль насць кла саў, ні 

іх дзя лен не на пад гру пы, ні фар мі ра-

ван не груп па здоль нас цях не аказ ва-

юць іс тот на га ўплы ву на ака дэ міч ныя 

вы ні кі.

«Бач нае на ву чан не» — вы дат ны 

ары ен цір для на стаў ні каў і баць коў, 

які да зва ляе па раў ноў ваць шмат лі кія 

іна ва цыі, якія сён ня ўка ра ня юц ца ў су-

час ных шко лах. Ка ця ры на Кук со ўпэў-

не ная, што пе да го гі ка на асно ве да ных 

па трэб ная як для кі ра ван ня шко лай, 

так і для кі ра ван ня ўро кам. Ра шэн ні 

трэ ба пры маць, аба пі ра ю чы ся на пра-

ве ра ныя вы ні кі да сле да ван няў...

ПА ПРА ЦУ ЕМ НАД 
МА ТЫ ВА ЦЫ ЯЙ

Між ін шым, Джон Хэ ці так са ма па-

цвер дзіў моц нае ўздзе ян не на па спя-

хо васць школь ні ка са цы яль на-эка на-

міч на га ста ту су сям'і, да маш ня га ася-

род дзя і ўцяг ну тас ці баць коў у ву чо бу 

дзя цей. На дум ку да след чы ка, уплыў

сям'і мог быць на шмат боль шы, ка лі б 

баць кі ўме лі раз маў ляць з дзець мі 

«на мо ве пе да го гі кі». Во пыт са мо га 

Хэ ці па каз вае, што за сва ен не мо-

вы пе да го гі кі і ўклю чэн не баць коў у 

школь нае жыц цё пры но сяць плён.

Да гэ тай жа дум кі прый шоў і на-

стаў нік бе ла рус кай мо вы і лі та ра-

ту ры Лі цэя БДУ Змі цер МА КАР ЧУК. 

Але як знай сці з баць ка мі агуль ную 

мо ву? Асаб лі ва ка лі ты ма ла ды пе-

да гог і, не ма ю чы ўлас ных дзя цей, 

яшчэ не мо жаш быць аў та ры тэ там у 

пы тан нях вы ха ван ня?

— Уя ві це са бе сі ту а цыю: мне 

23—24 га ды і я ка жу лю дзям, ста-

рэй шым за мя не: «За раз я на ву чу

вас, як вы хоў ваць ва шых дзя цей!» 

У ад каз мож на бы ло па чуць усё што за-

 ўгод на. Але я цу доў на ра зу мею, што 

па во дзі ны, ма не ры і ўста ноў кі баць-

коў пе ра да юц ца дзе цям. І перш чым 

пра ца ваць над ма ты ва цы яй дзя цей, 

трэ ба пра ца ваць над ма ты ва цы яй іх 

баць коў. Та му я вы ра шыў на ладж-

ваць мас ты праз «Баць коў скі кі на-

клуб». Па тра ба ва ла ся пэў ная до ля 

на хаб ства і са ма ўпэў не нас ці (да вай-

це на за вём іх ха рыз май), каб ува со-

біць сваю за ду му ў жыц цё. Я па чы наў 

ра бо ту кі на клу ба ў шко ле ў га рад-

скім па сёл ку, а ця пер пра цяг ваю свой 

до свед у Лі цэі БДУ. Ка неш не, ка лі 

пры зна чыць у сель скай шко ле су-

стрэ чу з баць ка мі, ска жам, у се ра ду 

ў ве рас ні, то ў вас не бу дзе ані я кіх 

шан цаў. Але ад куль гэ та мог ве даць 

ма ла ды хло пец, які 24 га ды пра жыў у

го ра дзе? — усмі ха ец ца Змі цер. — 

У вёс цы час для па ся джэн няў кі на клу

 ба — гэ та ка нец ліс та па да — па ча так 

са ка ві ка. А вось у го ра дзе мы змаг лі 

за на ву чаль ны год пра гля дзець і аб-

мер ка ваць пры бліз на дзе сяць філь-

маў. Звы чай на я пра па ную ра зам 

з дзець мі па гля дзець до ма пэў ную 

кі на стуж ку. Не чар го вы бан дыц кі се-

ры ял, а доб ры мас тац кі фільм. Гэ та 

зой ме паў та ры-дзве га дзі ны і аб' яд-

нае сям'ю.

Кі но — мас тац тва, да ступ нае кож-

на му, але яго так са ма трэ ба ўмець 

«чы таць». Кні гу мож на прос та пра-

гар таць, пра пус ціць тое, што та бе 

не ці ка ва. Ка лі мне дзе ці ка жуць: 

«А на вош та мне чы таць «Вай ну і мір»,

ка лі мож на пра чы таць ка рот кі пе ра-

каз ра ма на на ча ты рох ста рон ках?», 

я ім ад каз ваю: «Ка лі б Леў Мі ка ла е віч 

ха цеў нам штось ці ска заць на ча ты-

рох ста рон ках, то ён бы так і зра біў, 

бо ў яго ёсць і апо вес ці, і не вя лі кія 

апа вя дан ні». Рэ жы сёр мо жа зды маць 

дзе сяць га дзін, а на эк ра не за ста нуц-

ца ўся го паў та ры хві лін кі ад зня та га 

ма тэ ры я лу. І тут мае зна чэн не ўсё: 

кож ны рух, кож ны по зірк. Мы раз бі ра-

ем ся, ча му адзін ге рой мае імя, а дру-

гі за ста ец ца бе зы мен ным, ча му той ці 

ін шы пер са наж з'яў ля ец ца ме на ві та ў 

гэ ты мо мант? Ча му толь кі адзін раз? 

У мя не ёсць спіс пы тан няў і на рэз ка 

фраг мен таў з гэ та га філь ма — урыў кі 

па 30—45 се кун даў, на якія я ха цеў 

бы звяр нуць асаб лі вую ўва гу. І толь-

кі на пры кан цы мы раз ва жа ем, а пра 

што гэ ты фільм на са мрэч?

Змі цер за ўва жыў, што не за леж на 

ад та го, дзе раз ме шча на шко ла (у 

не вя лі кім па сёл ку, у ра ён ным цэнт-

ры або ў ста лі цы), коль касць за ці-

каў ле ных баць коў у кла се заў сё ды 

ад ноль ка вая — пры клад на 45—50 

пра цэн таў.

— Ма ёй пер ша па чат ко вай мэ тай 

бы ло паў плы ваць на ма ты ва цыю дзя-

цей, але ўва што ўсё гэ та вы льец ца, 

я не мог прад ба чыць, — пры зна ец ца 

ён. — Ма ты ва цыя ака за ла ся толь кі 

ма ле неч кай дро бяз зю... Усе пры звы-

ча і лі ся, што ў шко лу трэ ба іс ці, каб 

па слу хаць пра сва іх дзя цей, здаць 

гро шы ці вы пра віць ад зна ку... А тут 

на стаў нік хо ча, каб мы з ім неш та аб-

мяр коў ва лі, як сяб ры. Ня ўжо на стаў-

нік мо жа быць сяб рам? Я не ча каў, 

што мож на вый сці на та кі ўзро вень 

да ве ру па між пе да го гам і баць ка мі! 

Ця пер, ка лі ўзні ка юць пы тан ні з вы-

ха ван нем дзя цей, баць кі пры хо дзяць 

да мя не і мы ра зам раз ва жа ем, што 

з гэ тым ра біць. І ў гэ тым га лоў ная 

каш тоў насць кі на клу ба. У мя не ня ма 

пра віль на га ад ка зу, я не рэ жы сёр... 

Зна чыць, аў та ма тыч на ўсе ад ка зы ў 

аў ды то рыі ста но вяц ца пра віль ны мі. А 

ў вы ха ван ні хі ба не так? Баць кі ста лі 

ма і мі па плеч ні ка мі...

ПА ЧУЦЬ АД НО АД НА ГО
— Як час та зда ра ец ца? Баць коў 

«за гру зі лі» ў шко ле, а тыя прый шлі 

і вы плюх ну лі ўсё гэ та на сваё дзі ця. 

У нас жа не ву чаць быць баць ка мі... 

Для та го каб кі ра ваць аў та ма бі лем, 

я па ві нен здаць эк за мен, а для баць-

коў ства ні чо га не трэ ба, — кан ста-

туе Змі цер Ма кар чук. — Звы чай ная 

ўста ноў ка — «Я на ра дзіў, зна чыць, я 

маю пра ва». Акра мя фі зіч най бяс пе-

кі, ёсць яшчэ ма раль на-эма цы я наль-

ная бяс пе ка, та му што ёсць ма раль-

на-эма цы я наль ны гвалт. Дык вось, 

не ка то рыя баць кі ідуць на баць коў-

скія схо ды і рых ту юц ца, што іх бу дуць 

«гвал ціць»: не зда лі гро шы, дзе нам 

узяць мэб лю, тэ ле ві зар, як ад ра ман-

та ваць ка бі нет і гэ так да лей. А на кі-

на клу бе па нуе аб са лют ная бяс пе ка. 

Яны ве да юць, што мы прос та бу дзем 

аб мяр коў ваць тво ры мас тац тва. Ці 

хо чуць баць кі ча му-не будзь на ву чыц-

ца? Па вер це — хо чуць!

Але ка лі мы аб мяр коў ва ем з 

баць ка мі філь мы, я ву чу іх не ана-

лі за ваць, а ме на ві та аб мяр коў ваць. 

Ка лі па вы ша ец ца ла яль насць да ін-

сты ту та шко лы ўво гу ле, па вы ша ец ца 

і ла яль насць да прад ме та, які я вы-

кла даю. Бе ла рус кая мо ва — адзін з 

най важ ней шых эле мен таў сіс тэ мы. 

Яны чу юць яе ад мя не па ста ян на і ра-

зу ме юць, што яна зу сім не вяс ко вая 

і не ня шчас ная. На бе ла рус кую мо ву 

пе ра кла дзе ны кі на шэ дэў ры.

Ці пра па ноў ва лі мне баць кі і дзе-

ці штось ці па гля дзець? Са праўд ным 

ад крыц цём стаў для мя не ін дый скі 

фільм 2016 го да «Да нгал» — дзве з 

па ло вай га дзі ны аб са лют на ге ні яль-

на га мас тац тва. Дзе ці пра па на ва лі 

фільм «Ма лень кая міс Шчас це». Дзе-

ці ўво гу ле вы каз ва юць та кія ці ка выя 

дум кі! Яны звяр та юць ува гу на мо-

ман ты, якія да рос лыя не за ўва жа юць. 

Дзя ку ю чы кі на клу бу мы на ву чы лі ся 

да вя раць ад но ад на му, ка му ні ка ваць, 

збі рац ца ра зам. Гэ та ўні вер саль ны 

ка му ні ка тыў ны ін стру мент. Ка лі я ха-

чу пры няць ра шэн не, я ма гу пры няць 

яго сам, а ма гу вы нес ці на аб мер ка-

ван не. Так, гэ та зай мае больш ча су, 

але, ка лі мы хо чам на ву чыць дзя цей 

аб мяр коў ваць, трэ ба ўвесь час з імі 

аб мяр коў ваць. Усё так прос та і так 

скла да на ад на ча со ва.

Ка му ні ка цыя па тра буе шмат умен-

няў: не толь кі га ва рыць, але і слу хаць. 

Я аба вяз ко ва звяр таю ўва гу на пе-

да га гіч ныя і псі ха ла гіч ныя мо ман ты. 

Ка лі ма ці кры чыць на сы на, ча му яна 

гэ та ро біць? Звяр таю ўва гу на мо-

ман ты, важ ныя для ста сун каў баць-

коў са сва і мі дзець мі. Ці чу юць яны 

ад но ад на го? Уво гу ле, я ўпэў не ны, 

што кож ны ча ла век, з якім мы су стрэ-

лі ся, кож ны фільм, які мы па гля дзе лі, 

уплы ва юць на нас: так улад ка ва на 

жыц цё. Як ад гук нец ца мой кі на клуб 

праз 5-10 га доў, я па куль не ве даю, 

але пе ра ка на ны, што гэ ты час не 

стра ча ны для ўсіх да рэм на...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ка ця ры на КУК СО: 
«У вуч няў 

трэ ба ве рыць...»

ПА-СУ СЕД СКУ, ПА-СЯБ РОЎ СКУ
(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

Аляк сандр Лу ка шэн ка яшчэ раз паў-

та рыў: «Мы не про сім ся ні па ся рэд ні ка-

мі, ні мі ра твор ца мі. Мы прос та за вас 

пе ра жы ва ем. І ка лі мы неш та змо жам 

і мо жам для вас зра біць у гэ тым пла не, 

мы га то вы». За ла на гэ та так са ма ад-

рэ ага ва ла апла дыс мен та мі. «Нам гэ та 

ра шэн не да ец ца ня прос та, я ўво гу ле не 

пры маю, ка лі на шу ўкра ін скую зям лю 

не ка то рыя спра бу юць вы ка рыс тоў ваць 

як раз мен ную ма не ту. Укра і на заў сё ды 

бу дзе моц най, квіт не ю чай і адзі най. Але 

трэ ба ўмець да маў ляц ца. По тым вы ра-

шым, хто ві на ва ты. Вось гэ та пы тан не 

да вай це па кі нем на шым дзе цям, ня хай 

яны по тым з ця гам ча су (вя лі кае лепш 

ба чыц ца на ад лег лас ці) вы ра шаць, хто 

ві на ва ты. Сён ня трэ ба спы ніць бра та за-

бой чую вай ну».

Прэ зі дэнт Укра і ны Пётр Па ра шэн ка 

па дзя ка ваў бе ла рус ка му бо ку за ства-

рэн не ўмоў для ра бо ты мін скай пе ра-

га вор най пля цоў кі. Кі раў нік укра ін скай 

дзяр жа вы рас ка заў, як бе ла рус кі лі дар 

пай шоў яму на су страч у ад каз на прось-

бу ар га ні за ваць у Мін ску пе ра га во ры па 

спы нен ні ва ен на га кан флік ту. За тым — 

шмат га дзін ныя пе ра га во ры. «У Мін ску 

бы лі пад пі са ны да ку мен ты, якія на заў-

сё ды ўвой дуць у пад руч ні кі дып ла ма тыі. 

Яны на зы ва юц ца мін скі мі па гад нен ня-

мі», — пад крэс ліў Пётр Па ра шэн ка.

«Ці да вя раю я Лу ка шэн ку? На сто 

пра цэн таў. І мы пра гэ та сён ня га ва ры-

лі», — за явіў укра ін скі лі дар.

Па вод ле яго слоў, мі сія кі раў ні ка 

бе ла рус кай дзяр жа вы, як і Бе ла ру сі ў 

цэ лым, вель мі важ ная. «Трох ба ко вая 

кан такт ная гру па пра цуе ў Мін ску. І Бе-

ла русь ро біць усё, што мо жа, каб ар-

га ні за ваць гэ ту ра бо ту, — ска заў Пётр 

Па ра шэн ка. — Та му я ха чу па дзя ка ваць 

Аляк санд ру Ры го ра ві чу, бе ла рус ка му 

на ро ду, Мін ску».

СУ ПРА ЦОЎ НІ ЧАЦЬ 
ЯК НА ДЗЕЙ НЫЯ ПАРТ НЁ РЫ

На пер шай част цы су стрэ чы, яшчэ 

да пры быц ця лі да раў, бы лі пад пі са ныя 

шэсць да ку мен таў аб су пра цоў ніц тве аб-

лас цей Бе ла ру сі і Укра і ны. Паз ней бы лі 

пад пі са ныя між дзяр жаў нае па гад нен не 

аб рэ ад мі сіі, план кан суль та цыі па між 

знеш не па лі тыч ны мі ве дам ства мі дзвюх 

кра ін і па гад нен не аб су пра цоў ніц тве ў 

сфе ры фі зіч най куль ту ры і спор ту па між 

ад па вед ны мі мі ніс тэр ства мі.

Пры сут ныя — а гэ та кі раў ні кі ад мі ніст-

ра цый рэ гі ё наў, ор га наў дзяр жаў на га кі-

ра ван ня і прад стаў ні кі біз не су — аб мяр-

коў ва лі бе ла рус ка-ўкра ін скае ўза е ма-

дзе ян не, зна ё мі лі ад но ад на го з умо ва мі 

для ін вес та ван ня, ка за лі пра пос пе хі і 

перс пек ты вы пра мыс ло вай ка а пе ра цыі, 

су пра цоў ніц тва ў сфе ры вы шэй шай аду-

ка цыі. До сыць жы выя зно сі ны пра цяг ва-

лі ся пад час пе ра пын каў у ку лу а рах.

Пра ка ла саль ны за пыт гра мад ства на 

да лей шае раз віц цё ад но сін і ўма ца ван не 

тра ды цый сяб роў ства і доб ра су сед ства 

ска заў у сва ім вы ступ лен ні і Прэ зі дэнт Бе-

ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка. «Па між на мі 

не іс нуе не вы ра шаль ных праб лем — Мінск 

і Кі еў заў сё ды зна хо дзі лі ўза е ма пры маль-

ныя ра шэн ні», — пад крэс ліў ён.

Пе рад пры быц цём на па ся джэн не кі-

раў ні кі дзяр жаў пра вя лі пе ра га во ры ў 

фар ма це «сам-на сам», дзе аб мер ка ва лі 

ўсе ак ту аль ныя кі рун кі су пра цоў ніц тва, 

якія па тра бу юць іх ува гі.

«Ду маю, па вы ні ках пе ра га во раў бу-

дуць рас стаў ле ны не аб ход ныя ак цэн ты 

па ўсіх пы тан нях, якія нас ці ка вяць, — 

пра ка мен та ваў вы ні кі раз мо вы з укра ін-

скім ка ле гам Прэ зі дэнт Бе ла ру сі. — Пад-

крэс лю, што бе ла рус ка-ўкра ін скі дыя лог 

на са мым вы со кім уз роў ні но сіць шчы ры і 

да вер ны ха рак тар. Мы мо жам у кан струк-

тыў най ат мас фе ры аб мяр коў ваць лю быя, 

ча сам вель мі скла да ныя, тэ мы».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 

ўсе да моў ле нас ці і ра шэн ні з лі да рам 

Укра і ны вы кон ва юц ца. Для гэ та га за-

дзей ні ча ны ўвесь ін стру мен та рый, уклю-

ча ю чы ра бо ту Між ура да вай ка мі сіі па 

ганд лё ва-эка на міч ным су пра цоў ніц тве.

Ра зам з тым змяс тоў насць бе ла рус-

ка-ўкра ін скіх ад но сін у мно гім не па срэд-

на за ле жыць ад вы ні каў уза е ма дзе ян ня 

на рэ гі я наль ным уз роў ні, упэў не ны бе-

ла рус кі лі дар. «Ні ко лі не па мрэ су пра-

цоў ніц тва па між дзяр жа ва мі і на ро да мі, 

ка лі яно за вя за на на ні зы, ка лі яно за-

вя за на не па срэд на на рэ гі ё ны, — да даў 

ён. — Та му гэ та вя лі кая спра ва, якую мы 

па ча лі, — фун да мент для та го, каб на шы 

ад но сі ны па між бе ла ру са мі і ўкра ін ца мі 

іс на ва лі веч на».

ВЫЙ СЦІ 
НА 10 МІЛЬ ЯР ДАЎ ДО ЛА РАЎ

Аляк сандр Лу ка шэн ка на зваў Укра і ну 

не толь кі доб рым сяб рам для Бе ла ру сі, 

але і ад ным з най важ ней шых па лі тыч-

ных і ганд лё ва-эка на міч ных парт нё раў. 

Ён пры вёў ліч бы ста ноў чай ды на мі кі 

рос ту ўза ем на га та ва ра аба ро ту. «Ад-

нак упэў не ны, што мы здоль ныя зра біць 

знач на больш, — ска заў бе ла рус кі Прэ-

зі дэнт. — Па тэн цы ял Бе ла ру сі і Укра і-

ны да зва ляе рэа лі за ваць скла да ныя і 

знач ныя па сва ім маш та бе пра ек ты ў 

роз ных аб лас цях эка но мі кі. Мы да мо-

ві лі ся з Прэ зі дэн там Укра і ны сур' ёз на 

па пра ца ваць, каб ужо за раз, не ма ру-

дзя чы, кар ды наль на змя ніць сі ту а цыю і 

вый сці на на ме ча ны ру беж у 8, а по тым 

і ў 10 міль яр даў до ла раў».

Най больш перс пек тыў ны мі на прам-

ка мі між дзяр жаў на га су пра цоў ніц тва ён 

на зваў сель скую гас па дар ку, наф та хі-

міч ны комп лекс, гу ма ні тар ную і на ву ко-

ва-тэх ніч ную сфе ры.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў так-

са ма ўва гу на знач ны па тэн цы ял су-

пра цоў ніц тва ў транс парт най ла гіс ты-

цы. «Больш эфек тыў нае вы ка ры стан не 

на шы мі кра і на мі геа гра фіч ных пе ра ваг 

бу дзе са дзей ні чаць па спя хо вай рэа лі-

за цыі роз ных пра ек таў у рам ках муль-

ты ма даль на га транс парт на га ка лі до ра 

Бал тый скае мо ра — Чор нае мо ра, — 

лі чыць ён. — Важ на ўклю чыць яго чы-

гу нач ны склад нік, рач ное суд на ход ства 

і ін тэ гра ваць мар скія пар ты Укра і ны ў 

ла гіс тыч ныя лан цуж кі».

У ганд лё ва-эка на міч ныя су вя зі па-

між дзвю ма кра і на мі ўцяг ну та знач ная

коль касць суб' ек таў гас па да ран ня. 

У Бе ла ру сі на ліч ва ец ца ка ля трох сот су-

 мес ных кам па ній з укра ін скім ка пі та лам. 

Ва Укра і не дзей ні чае ка ля ста прад пры-

ем стваў з бе ла рус кім удзе лам. «Агуль ны 

аб' ём ін вес ты цый, укла дзе ны ў пра ек ты, 

якія рэа лі зу юц ца на шай кра і най на тэ ры-

то рыі Бе ла ру сі і Укра і ны, у 2017 го дзе 

пе ра вы сіў 1,2 міль яр да до ла раў. Па вы-

ні ках пер ша га паў год дзя бя гу ча га го да 

склаў больш за паў міль яр да до ла раў, — 

кан ста та ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 

Толь кі ле тась ва Укра і не на су мес ных 

збо рач ных вы твор час цях вы пу шча на 

больш за дзе ты ся чы трак та роў, 90 кам-

бай наў і 500 ліф таў».

«Без удзе лу рэ гі ё наў на шых кра ін 

пра ек ты ў га лі не ка а пе ра цыі бы лі б па-

збаў ле ны прак тыч на га сэн су», — пад-

крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

«Ад нак мы мо жам пра ца ваць не толь кі 

на рын кі сва іх дзяр жаў. На пэў на, та кі па-

ды ход быў за над та прос тым для на шых 

эка но мік, якія зна хо дзяц ца ў са мым сэр-

цы Еў ро пы, на пе ра кры жа ван ні асноў ных 

ганд лё вых шля хоў, і ўдзель ні ча юць у буй-

ных пра ек тах рэ гі я наль най ін тэ гра цыі, — 

за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Ак цэнт 

трэ ба ра біць на ства рэн ні су мес ных прад-

пры ем стваў, якія вы пус ка юць пра дук цыю 

для рын каў трэ ціх кра ін».

НЕ ХЛЕ БАМ АДЗІ НЫМ
Прэ зі дэнт так са ма за ўва жыў, што не 

толь кі эка но мі ка, але і цес ныя гу ма ні тар-

ныя су вя зі аб' яд ноў ва юць на шы кра і ны 

і на ро ды. Ак тыў на раз ві ва ец ца двух ба-

ко вае ўза е ма дзе ян не ў сфе рах спор ту, 

на ву кі і аду ка цыі.

«У абедз вюх дзяр жа вах ство ра ны 

ўсе не аб ход ныя ўмо вы для за ха ван ня 

ідэн тыч нас ці на цы я наль ных ды яс пар. 

Дні куль ту ры Укра і ны ў Бе ла ру сі, якія з 

пос пе хам прай шлі гэ тым ле там у Мін ску 

і рэ гі ё нах, ста лі не за быў най па дзе яй», — 

ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ка рыс та ю чы ся вы пад кам, ён на га-

даў пра дру гія Еў ра пей скія гуль ні, якія ў

2019 го дзе ад бу дуц ца ў Бе ла ру сі. «Мы 

бу дзем ра ды ба чыць на іх ва шых спарт-

сме наў і, аб са лют на дак лад на, бу дзем 

хва рэць за іх па спя хо вае вы ступ лен не 

гэ так жа, як і за бе ла рус кіх ат ле таў, — 

па абя цаў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа-

вы. — Бо спорт і ўво гу ле ме ра пры ем-

ствы та ко га ўзроў ню з'яў ля юц ца моц ным 

аб' яд наль ным фак та рам».

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі вы ка заў упэў не-

насць, што між рэ гі я наль нае су пра цоў-

ніц тва на бу дзе но вы под ых пас ля пра ве-

дзе ных у гэ тыя дні ў Го ме лі пе ра га во раў 

і пер ша га Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і 

Укра і ны.

«Яшчэ раз пад крэс лю, Бе ла русь на-

стро е ная на прад мет ны і кан струк тыў ны 

дыя лог са сва і мі ўкра ін скі мі сяб ра мі па 

лю бых кі рун ках. Ня ма за ба ро не ных тэм. 

На ша кра і на імк нец ца да шы ро ка фар-

мат на га су пра цоў ніц тва з Укра і най ва ўсіх 

сфе рах у ду ху да ве ру і ўза ем най пад-

трым кі», — рэ зю ма ваў бе ла рус кі лі дар.

Пра да вер па між кра і на мі ка заў і Прэ-

зі дэнт Укра і ны Пётр Па ра шэн ка. «Па між 

Укра і най і Бе ла рус сю ёсць да вер, па між

Лу ка шэн кам і Па ра шэн кам ёсць да вер. 

І я аб са лют на пе ра ка на ны, што гэ ты да вер

вы льец ца ў бяс пе ку, на дзей насць, друж бу 

і су пра цоў ніц тва», — ска заў ён на су стрэ-

чы ў фар ма це «сам-на сам» з бе ла рус кім 

ка ле гам. Ён да даў, што мя жа па між Бе ла-

рус сю і Укра і най па він на быць вы ключ на 

мя жой мі ру, друж бы і на дзей нас ці. «І вы, 

і я ро бім да гэ та га мак сі маль ныя на ма ган-

ні», — ад зна чыў Пётр Па ра шэн ка.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА,

г. Го мель.
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