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РА БО ТА ЗА ЎЗНА ГА РО ДУ
— Пра ца ваць бу дзем над праб ле май 

ма ты ва цыі і, як мне зда ец ца, ма ні пу ля-

ван ня / спе ку ля ван ня ба ла мі ў на шай шко-

ле. Якія скла да нас ці ёсць? Як яны пра яў-

ля юц ца? Што мож на зра біць, не раз бу-

ра ю чы 10-баль ную сіс тэ му ацэнь ван ня? 

Ці ёсць аль тэр на ты вы? Як ін тэ гра ваць у 

на шу сіс тэ му аду ка цыі най леп шы су свет-

ны во пыт? Ці мо жам мы ма ты ва ваць без 

ад знак і ба лаў? — акрэс ліў праб лем нае 

по ле Яў ген Луферчык.

— На вош та школь нік ву чыц ца? Што 

яму трэ ба ад уста но вы аду ка цыі і пе да-

го га? Ці па трэб на яму ад зна ка (ацэн ка)? 

Ама раль насць ад знак — ас пект, пра які 

я аса біс та ні ко лі ўсур' ёз не раз ва жа ла. 

Мо жа быць, прый шоў час? — пад кі ну ла 

ар гу мен таў у «агонь» дыс ку сіі Ва лян ці на 

Чэкан.

У гра мад стве ня рэд ка аб мяр коў ва-

ец ца пы тан не аб' ек тыў нас ці (суб' ек тыў-

нас ці) школь ных ад знак. Са мі пе да го гі 

пры зна юць, што як толь кі ў па чат ко вай 

шко ле ўво дзіц ца ацэ на чная сіс тэ ма, па-

во дзі ны вуч ня тут жа па чы на юць уплы-

ваць на яго ад зна кі па роз ных прад ме тах. 

Не па да ба ец ца на стаў ні ку штось ці (дзі ця 

раз драж няе яго сва ёй ак тыў на сю (па сіў-

нас цю), за дае шмат пы тан няў, пад вяр гае 

су мнен ню мер ка ван не на стаў ні ка, на ўсё 

мае ўлас ны по гляд), зна чыць, цер пяць 

яго ад зна кі. Не ка то рыя пе да го гі не ста-

вяць най вы шэй шы бал, та му што лі чаць: 

у та кім ра зе яны па зба вяць вуч ня сты му-

лу рас ці і ён бу дзе спа чы ваць на лаў рах. 

А ёсць і тыя, хто ка жа: «На дзе сяць ба лаў 

я і сам не ве даю»...

І ўсё ж да вай це пры зна ем ся: мы не 

ўяў ля ем са бе шко лу без ад знак. Ву чыц-

ца — азна чае для нас атрым лі ваць ад-

зна кі. Аца ніць ра бо ту вуч ня — зна чыць 

аба вяз ко ва па ста віць яму ад зна ку. Каб 

па ка раць ці пад тры маць дзі ця, вы стаў-

ля ец ца ад зна ка ў дзён нік і жур нал. Баць-

кі пы та юц ца ў дзя цей пра тое, што яны 

атры ма лі ў шко ле (а тыя ду ма юць, што 

хо дзяць ту ды па ад зна кі). У гу тар ках з 

сяб ра мі ці ка ле га мі ці ка вяц ца, як ву чац-

ца іх дзе ці... Га лоў нае ў на шым гра мад-

стве — мець доб рыя ад зна кі. І гэ тыя ча-

кан ні пе ра да юц ца з па ка лен ня ў па ка лен-

не. Дзе ці пры звы чай ва юц ца пра ца ваць 

за ўзна га ро ду.

Ка лі на стаў ні кам пад час аду ка цый-

на га бран ча бы ло пра па на ва на сфар му-

ля ваць праб ле мы ма ты ва цыі, па ста віў-

шы ся бе на мес ца вуч ня, і ра за брац ца з 

тым, ча му яму страш на, скла да на, ча му 

ён не па спя вае, не ра зу мее, на вош та 

па трэб ная ўся гэ тая ін фар ма цыя, што 

да ец ца на ўро ку, і гэ тай да лей, яны ў 

вы ні ку кан ста та ва лі, што школь ная сіс-

тэ ма ства рае не ўро ты каў і баць кі гэ та му 

так са ма спры я юць. Ім улас ці вая вель мі 

моц ная звыч ка — ацэнь ваць усё ў ба лах. 

Дзі ця імк нец ца ад па вя даць баць коў скім 

ча кан ням. Яно ду мае, што яго не бу дуць 

лю біць, ка лі атры мае ніз кую ад зна ку. А 

па мыл ку ўсе раз гля да юць як ка та стро-

фу, як пры суд, а не як пункт рос ту. Дзе ці 

па ніч на ба яц ца па мы ліц ца.

— Ма ці ў пры сут нас ці сы на-адзі нац ца-

ці клас ні ка ка жа на стаў ні ку: «Ка лі ён не 

па сту піць, гэ та бу дзе ка нец све ту!» І што 

ду мае пры гэ тым сын? — пы тае Ва лян-

ці на Чэ кан.

— Мно гія праб ле мы су час на га гра-

мад ства вы рас та юць са шко лы і стра-

ху, — кан ста туе на стаў нік ма тэ ма ты кі 

цэнт ра да дат ко вай аду ка цыі «Аду ка-

цый ная пра сто ра «Кра і на сяб роў», аў-

тар пра ек та «Па той бок лі каў» Ягор 

ДАЎ ГА ЛЕ ВЕЦ.

КНІ ГА — ПРЫ ЧЫ НА 
ІН ТЭ ЛЕ КТУ?

Між ін шым, пра ве дзе нае ў ча ты рох ра-

сій скіх рэ гі ё нах да сле да ван не, якое аха-

пі ла 1,5 ты ся чы вуч няў, па ка за ла, што 

вуч ні і на стаў ні кі ма юць роз ныя ўяў лен ні 

ад нос на сіс тэ мы ацэнь ван ня на ўро ку і яе 

аб' ек тыў нас ці, у тым лі ку роз нае ра зу мен-

не кры тэ ры яў.

Не су мня ва юц ца ў аб' ек тыў нас ці 

ацэнь ван ня толь кі 43 пра цэн ты школь ні-

каў, пры чым з пя та га да дзя ся та га кла са 

ўпэў не насць у яго аб' ек тыў нас ці зні жа-

ец ца. Між ін шым, кры тэ рыі ацэнь ван ня 

ра зу ме юць уся го 49 пра цэн таў школь-

ні каў. За тое 99 (!) пра цэн таў пе да го гаў 

аб са лют на ўпэў не ны ва ўлас най аб' ек-

тыў нас ці!

«Што пры ацэнь ван ні ву чэб ных да-

сяг нен няў на ву чэн цаў з'яў ля ец ца для 

вас най больш важ ным?» — па ці ка ві лі-

ся ў пе да го гаў. 71 пра цэнт з іх ад ка за-

лі: «На яў насць свай го пунк ту по гля ду». 

69 пра цэн таў ука за лі на важ насць умен-

ня ска рыс таць вы ву ча нае на прак ты цы, 

52 пра цэн ты — на ве дан не ву чэб на га ма-

тэ ры я лу, 47 пра цэн таў — на ўза е ма дзе ян-

не з ін шы мі вуч ня мі... Пры чым усім гэ тым 

за явам не знай шло ся па цвяр джэн ня пры 

апы тан ні школь ні каў.

На ву чэн цы больш кры тыч на ста вяц-

ца да ад зна кі. 88 пра цэн таў на стаў ні каў 

лі чаць ад зна ку ў ба лах ма ты ва валь ным 

фак та рам. Ся род школь ні каў та кое мер-

ка ван не па дзя ляе толь кі 35 пра цэн таў ад 

агуль най коль кас ці апы та ных.

Яў ген Лу фер чык рас ка заў, што ў ЗША 

ў 1990-х га дах пра во дзі ла ся маш таб нае 

да сле да ван не. Ада браў шы больш за 

двац цаць ты сяч вуч няў па чат ко вай шко-

лы па ўсёй кра і не, да след чы кі вы ву ча лі 

іх па спя хо васць і збі ра лі пад ра бяз ныя 

звест кі аб сям'і і па за школь ным жыц ці. 

На ву коў цы вы ка рыс тоў ва лі са мыя роз-

ныя ме та ды — пра во дзі лі ан ке та ван не, 

а так са ма аса біс тыя гу тар кі з баць ка мі, 

дзець мі, школь ны мі на стаў ні ка мі. У вы ні-

ку ў іх рас па ра джэн ні ака заў ся ве лі зар ны 

ма сіў да ных, якія трэ ба бы ло дак лад на 

трак та ваць.

А ця пер па гля дзі це на во сем фак та-

раў, якія, па вод ле вы ні каў гэ та га да сле-

да ван ня, не ма юць ані я кай уза е ма су вя зі 

з па спя хо вас цю:

1. Дзі ця рас це ў поў най сям'і.

2. Яго баць кі ня даў на пе ра еха лі ў 

больш прэ стыж ны ра ён.

3. Ма ці дзі ця ці не пра ца ва ла пас ля яго на-

ра джэн ня і да па ступ лен ня ў дзі ця чы сад.

4. Дзі ця на вед ва ла пра гра му Head Start 

(да школь ная аду ка цый ная пра гра ма для 

дзя цей з ма ла за бяс пе ча ных сем' яў у 

ЗША).

5. Баць кі рэ гу ляр на хо дзяць з сы нам ці 

дач кой у му зеі.

6. Дзі ця рэ гу ляр на б'юць.

7. Дзі ця шмат ча су гля дзіць тэ ле ві зар.

8. Баць кі дзі ця ці чы та юць яму ўго лас 

прак тыч на кож ны дзень.

Не ка то рыя з вы сноў вы клі ка юць здзіў-

лен не. Зда ва ла ся б, усім зра зу ме ла, што 

доў гае ся дзен не пе рад тэ ле ві за рам шко-

дзіць ву чо бе. Але гэ та толь кі мер ка ван не, 

а ка лі ка заць аб ста тыс тыч ных звест ках, 

то па між су мар ным ча сам пра гля ду тэ ле-

ві за ра і вы ні ка мі школь ных тэс таў ні я кай 

ка рэ ля цыі на ву коў цы не знай шлі...

За тое бы ла ўста ноў ле на ка рэ ля цыя па-

між па спя хо вас цю дзі ця ці (ма ты ва цы яй 

да на ву чан ня) і аду ка цы яй яго баць коў. 

У аду ка ва ных баць коў дзі ця з вя лі кай іма-

вер нас цю бу дзе доб ра ву чыц ца ў шко ле. 

Гэ та му спры яе і атры ма ная ў спад чы ну 

ця га да ве даў, і ася род дзе, у якім ма лое 

рас це, а так са ма тое, што баць кі ра зу ме-

юць каш тоў насць аду ка цыі і пе ра да юць 

свае жыц цё выя пры яры тэ ты дзі ця ці. Уста-

ноў ле на так са ма су вязь па між па спя хо-

вас цю і на яў нас цю да маш няй біб лі я тэ кі. 

Дзе ці, у якіх до ма шмат кніг, ву чац ца доб-

ра. Мож на за пя рэ чыць, што ка лі ў дзі ця ці 

шмат кніг, гэ та не заў сё ды зна чыць, што 

яно іх чы тае... Але, як ні дзіў на, і ста тыс-

ты ка гэ та па цвяр джае, на ад зна ках дзі-

ця ці ста ноў ча ад бі ва ец ца на ват фі зіч ная 

пры сут насць кніг у до ме. Аб ста ноў ка нат-

хняе на ву чо бу і ці ка васць да ве даў. У той 

жа час, не вар та спа дзя вац ца, што, пры-

му ша ю чы дзі ця чы таць кні гі, вы змо жа це 

па леп шыць яго школь ныя ад зна кі. Кні га 

з'яў ля ец ца ў боль шай сту пе ні не пры чы-

най ін тэ ле кту, а яго вы ні кам...

ЗВА РОТ НАЯ СУ ВЯЗЬ
А ці мо жа ма ты ва ваць да на ву чан ня 

ніз кая ад зна ка? Пы тан не зу сім не ры та-

рыч нае...

— Мне ба чыц ца не аб ход ным ад мо-

віц ца ад «на за па шван ня» ад знак і вы вя-

дзен ня ся рэд ня га ба ла за чвэрць, бо ён 

не ад люст роў вае рост на ву чэн ца ця гам 

ву чэб най чвэр ці і та кім чы нам дэ ма ты вуе. 

Ска жам, ней кі ву чань «на ха паў» у па чат-

ку чвэр ці дрэн ных ад знак. По тым узяў ся 

за ро зум, пад цяг нуў ся, за сво іў ма тэ ры ял і 

па спя хо ва скон чыў чвэрць. Але ся рэд няя 

ад зна ка ад кід вае яго на зад, і ў на ву чэн ца 

ўзні кае ад чу ван не, што коль кі ты ні ста-

рай ся, усё роў на доб рую ад зна ку та бе не 

па ста вяць, — раз ва жае вы клад чык анг-

лій скай мо вы Ва лян ці на ГО ЛУ БЕ ВА.

У су свет най аду ка цый най прак ты цы 

мэй нстры мам у апош няе дзе ся ці год дзе 

ста ла фар мі ру ю чае ацэнь ван не. У Бе ла-

ру сі ўжо больш за дзе сяць га доў у на стаў-

ніц кую прак ты ку ўка ра ня ец ца ак тыў ная 

ацэн ка (АА). Пры пэў ных ад роз нен нях 

сут насць і мэ ты тэх на ло гій агуль ныя — 

ства рэн не зва рот най су вя зі для па бу до вы 

ін ды ві ду аль най тра ек то рыі на ву чан ня. За-

мест ад зна кі ў ба лах на стаў нік ка мен туе 

дзей насць вуч ня на ўро ку, ажыц цяў ляе 

зва рот ную су вязь, якая па він на за ах-

воч ваць да да лей шай ра бо ты. Ак тыў ная 

ацэн ка — больш ін фар ма тыў ная, яна пад-

каз вае вуч ню, у якім кі рун ку яму ру хац ца 

да лей, да зва ляе эфек тыў на ма ты ва ваць 

вы ха ван цаў, пры му шае іх браць на ся-

бе ад каз насць за сваё на ву чан не. Вуч ню 

ка жуць, што ў яго атрым лі ва ец ца, а над 

чым яшчэ трэ ба пра ца ваць ці што трэ ба 

да пра ца ваць, дзе знай сці па трэб ны ма-

тэ ры ял (кан крэт ную ста рон ку па ра гра фа, 

спа сыл ку на ін тэр нэт-рэ сурс і гэ так да-

лей). Ад на са стра тэ гій АА — ву чым ся на 

па мыл ках. Ка лі пе да гог дае маг чы масць 

па мы ляц ца, іс тот на змя ня юц ца па во дзі ны 

вуч ня, дзе ці смя лей па чы на юць вы каз вац-

ца, дзя ліц ца ці ка вы мі ідэ я мі, за да ваць пы-

тан ні, агуч ваць гі по тэ зы. Ёсць яшчэ адзін 

важ ны мо мант — ак тыў ная ацэн ка прын-

цы по ва па збя гае кан ку рэн цыі, на якой 

па куль што грун ту ец ца на ша шко ла. Пры 

гэ тым яна ўпіс ва ец ца ў на шу дзе ся ці баль-

ную сіс тэ му — не ад мя няе яе, а да паў няе. 

Па ча се яна апе рад жае вы ні ко вую.

Між ін шым, аў стра лій скі пра фе сар 

Джон Хэ ці пра ана лі за ваў за 15 га доў вы-

ні кі больш чым 50 ты сяч да сле да ван няў 

ва ўсім све це з су мар ным ахо пам звыш 

86 міль ё наў школь ні каў і 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. Най больш вы со ка ён аца ніў 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, вя до ма, 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, бо не з'яў ля юц ца раз і на заў сё ды 

за да дзе най ве лі чы нёй», — сцвяр джае 

Джон Хэ ці.

Пад вод зя чы вы ні кі ча ты рох не фар-

маль ных су стрэч, Яў ген Лу фер чык за-

зна чыў: «Для мя не аду ка цый ныя бран чы 

ста лі кры ні цай но вых рэ сур саў у ра бо-

це, ад кры лі но выя пунк ты гле джан ня 

на раз віц цё на шай сіс тэ мы школь най 

аду ка цыі, а яшчэ па зна ё мі лі з вя лі кай 

коль кас цю вы дат ных не абы яка вых лю-

дзей, якія імк нуц ца змя ніць сі ту а цыю да 

леп ша га. Гэ та бы лі вост рыя дыс ку сіі, 

мност ва пра віль ных слоў, іні цы я тыў-

насць, крэ а тыў насць, ка лек тыў ная твор-

часць і пра фе сій ная ра бо та над са мы мі 

скла да ны мі кей са мі».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА, фо та аў та ра.

АЦЭНЬ ВАН НЕ І МА ТЫ ВА ЦЫЯ...

«Па мыл ку ўсе раз гля да юць 
як ка та стро фу, як пры суд, а не як 
пункт рос ту. Дзе ці па ніч на ба яц ца 
па мы ліц ца». «Ка лі пе да гог дае маг чы масць 

па мы ляц ца, іс тот на змя ня юц ца 
па во дзі ны вуч ня, дзе ці смя лей 
па чы на юць вы каз вац ца, дзя ліц ца 
ці ка вы мі ідэ я мі, за да ваць пы тан ні, 
агуч ваць гі по тэ зы».

Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 

схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз ва юць глы бо-

кія спа чу ван ні суд дзі Кан сты ту цый на га Су да 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь Бо дак Але Мі ка ла еў не 

ў су вя зі з на пат каў шым яе вя лі кім го рам — 

смер цю БАЦЬ КІ.

Да лу чай це ся!Да лу чай це ся!

ЗЯ ЛЁ НАЯ 
АК ТЫЎ НАСЦЬ

Мiнп ры ро ды за пра шае 
да ўдзе лу ў эка ла гiч най 

кам па нii «Доб ра ўпа рад ку ем 
ма лую ра дзi му!»

На пра ця гу го да ў кра i не прой дуць шмат лi-

кiя ме ра пры ем ствы па доб ра ўпа рад ка ван нi 

га ра доў, ра ё наў, жы лых два роў, ме ма ры яль-

ных комп лек саў, пар каў i пры род ных аб' ек таў. 

Да лу чыц ца цi ар га нi за ваць сваю «зя лё ную» 

ак цыю мо жа кож ны.

— Мы за клi ка ем усiх жы ха роў на шай кра i ны, гра-

мад скiя аб' яд нан нi i ар га нi за цыi ак тыў на ўклю чыц ца 

на пра ця гу го да ў гэ тую эка ла гiч ную кам па нiю, — 

ска за ла на чаль нiк га лоў на га ўпраў лен ня эка ла-

гiч най па лi ты кi, мiж на род на га су пра цоў нiц тва i 

на ву кi Мi нiс тэр ства пры род ных рэ сур саў i ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя Тац ця на КА НАН ЧУК. — 

Кож ны мо жа зра бiць свой унё сак у па ляп шэн не 

ста ну на ва коль на га ася род дзя i за ха ван не па мя цi 

ге ра iч най пе ра мо гi на шых прод каў у га ды Вя лi кай 

Ай чын най вай ны.

Тац ця на Ка нан чук ад зна чы ла, што ў мi ну лым го-

дзе шмат лю дзей пры ня лi ак тыў ны ўдзел у кам па-

нii. Пры чым не толь кi ў ак цы ях i ме ра пры ем ствах, 

агу ча ных цi за пла на ва ных у рам ках рэс пуб лi кан-

ска га пла на па на вя дзен нi па рад ку на зям лi, але 

i ў гра мад скiх iнi цы я ты вах, на прык лад, «Зро бiм!», 

«Пло гiнг Бе ла русь» i iн шых. Так, ле тась пад час за бе-

гаў ак тыў ныя гра ма дзя не са бра лi 1,4 то ны смец ця. 

З удзе лам на сель нiц тва бы ло ство ра на 52 тысяч 

га но вых ля соў, у рам ках ак цыi «Чыс ты ва да ём» у 

па ра дак пры ве дзе на 1,2 тысячы км бе ра га вой лi нii 

ва да ёмаў i ва да цё каў, доб ра ўпа рад ка ва на амаль 

3000 пры да ма вых тэ ры то рый, а так са ма 7665 ме ма-

ры яль ных комп лек саў, мес цаў ба я вой сла вы, па ха-

ван няў во i наў, iн шых па мят ных мес цаў. Ва лан цё ры 

так са ма аб сле да ва лi 625 кры нiц — сё ле та пра ца па 

iх доб ра ўпа рад ка ван нi пра доў жыц ца.

Дзе ж мож на пры клас цi свае сi лы ў 2020-м? Гэ-

та тра ды цый ныя ак цыi па па са дцы дрэў вяс ной i 

во сен ню; на май-чэр вень за пла на ва на доб ра ўпа-

рад ка ван не эка ла гiч ных сце жак, а на ве ра сень — 

ве ла пра бе гi ў рам ках Дня без аў та ма бi ля i iн шыя 

ме ра пры ем ствы. Каб за няц ца доб ра ўпа рад ка ван-

нем цi азе ля нен нем тэ ры то рый, да стат ко ва звя зац ца 

з тэ ры та ры яль ны мi ор га на мi Мiнп ры ро ды — яны 

пад ка жуць, дзе не аб ход на та кая да па мо га.

Па сло вах Тац ця ны Ка нан чук, пры ро да ахоў нае 

ве дам ства так са ма вi тае i га то ва пад тры маць i эка-

ла гiч ныя iнi цы я ты вы ад гра ма дзян, гра мад скiх аб'-

яд нан няў.

Мож на да па маг чы пры ро дзе i не вы хо дзя чы з 

до му — на прык лад, да лу чыц ца 28 са ка вi ка да гла-

баль най эка ла гiч най ак цыi «Га дзi на Зям лi — 2020». 

У гэ ты дзень трэ ба бу дзе ад клю чыць свят ло i iн шыя 

не жыц цё ва важ ныя элект ра пры бо ры на ад ну га дзi-

ну з 20.30 да 21.30.

— Мэ та ак цыi — не столь кi сэ ка но мiць элект-

ра энер гiю, коль кi звяр нуць ува гу жы ха роў на шай 

кра i ны на пы тан нi ахо вы на ва коль на га ася род дзя, — 

ад зна чы ла Тац ця на Ка нан чук. — Мiнп ры ро ды так са-

ма на кi ра ва ла рэ ка мен да цыi роз ным ар га нi за цы ям, 

ча му важ на пад тры маць гэ тую iнi цы я ты ву i ад клю-

чыць пад свет ку на бу дын ках.

Якi го рад са мы зя лё ны?
Азе ля нен не тэ ры то рый на се ле ных пунк таў — 

яшчэ адзiн кi ру нак, дзе па трэб на да па мо га не абы-

яка вых. У мi ну лым го дзе пры ўдзе ле бе ла рус кiх 

гра ма дзян мно гiя кут кi кра i ны за зе ля не лi — уся го 

бы ло вы са джа на 551,9 ты ся чы дрэў i 516,9 ты ся чы 

кус тоў.

— На шы тэ ры та ры яль ныя ор га ны ўжо ця пер зай-

ма юц ца збо рам iн фар ма цыi i пра па ноў ад на сель-

нiц тва па азе ля нен нi тых тэ ры то рый, якiя най больш 

вост ра ма юць у гэ тым па трэ бу, — рас ка заў на-

чаль нiк упраў лен ня бiя ла гiч най i ланд шафт най 

раз на стай нас цi Мiнп ры ро ды Мi ка лай СВI ДЗIН-

СКI. — Гэ тая iн фар ма цыя бу дзе аб агуль няц ца i 

раз мя шчац ца на сай тах ка мi тэ таў. Зра зу ме ла, не 

ўсе тэ ры то рыi па ды хо дзяць для азе ля нен ня. Так, 

не пры дат ныя для па сад кi ўчаст кi пад iн жы нер ны-

мi сет ка мi, ка му нi ка цы я мi, а так са ма па блi зу сцен 

бу дын каў.

Па сло вах Мi ка лая Свi дзiн ска га, не ка то рыя рэ-

гi ё ны кра i ны, асаб лi ва паў днё выя i за ход нiя, ужо 

пад клю чы лi ся да гэ тай ра бо ты: за мi ну лы i бя гу чы 

ты дзень бы ло вы са джа на ка ля 25 тысяч дрэў i кус-

тоў. Уся го ж сё ле та пла ну ец ца па поў нiць «зя лё ны 

фонд» га ра доў на 217 тысяч штук гэ тых рас лiн. I 

асаб лi вая ўва га бу дзе ўдзе ле на вы ка нан ню тэх на-

ло гiй азе ля нен ня i вы со кай якас цi ра бот.

Дзя ку ю чы пра ве дзе ным у мi ну лым го дзе ме ра-

пры ем ствам зя лё ных тэ ры то рый у га ра дах i ра ён-

ных цэнт рах ста ла больш на 2592,3 га, а ўзро вень 

азе ля нен ня да сяг нуў па трэб на га па каз чы ка (40 % 

ад агуль най тэ ры то рыi) у 88 на се ле ных пунк тах. 

У цэ лым па кра i не ён вы кон ва ец ца ў 72 % га ра доў 

i рай цэнт раў.

Па вод ле да ных Мiнп ры ро ды, у ста лi цы сён ня 

ўзро вень азе ля нен ня скла дае 42 %. Ся род аб лас ных 

цэнт раў ён так са ма вы кон ва ец ца ў Брэс це (45,3 %), 

Вi цеб ску (49 %) i Го ме лi (41,7 %), а вось Ма гi лёў 

(32,4 %) i Грод на (31,1 %) па куль ад ста юць па гэ тым 

па каз чы ку. Са мы мi зя лё ны мi ў кра i не мож на на зваць 

г.п. Ак цябр скi (64,8 %), га ра ды Лель чы цы (64,2 %), 

Бра гiн (63,8 %), Кар му (62,9 %) i Ка пыль (61,3 %). 

У кан цы ж гэ та га свое асаб лi ва га рэй тын гу па куль 

Ваў ка выск (27,3 %), Мi ё ры (24,6 %), Сло нiм (24,5 %), 

Лёз на (24,1 %) i Мас ты (21,2 %). Да па мо жам га ра-

дам па зе ля нець!

Ве ра нi ка КО ЛА СА ВА.

Эка ла гiч ная кам па нiя «Доб ра ўпа рад ку ем ма-
лую ра дзi му!» стар та ва ла два га ды та му ў рам-
ках пра вя дзен ня ў Бе ла ру сi 2018—2020 га доў 
пад зна кам Го да ма лой ра дзi мы. Сё ле та яна 
пры све ча на 75-год дзю Вя лi кай Пе ра мо гi.

Яў ген ЛУ ФЕР ЧЫК: «Што мож на зра біць, 
не раз бу ра ю чы 10-баль ную сіс тэ му 

ацэнь ван ня? Ці ёсць аль тэр на ты вы?»

Ва лян ці на ЧЭ КАН: «Ама раль насць ад знак — 
ас пект, пра які я аса біс та ні ко лі ўсур' ёз 

не раз ва жа ла. Мо жа быць, прый шоў час?»

«На шы маг чы мас ці ў тым, 
што мы не спы ня ем вы твор часць»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Што маю на ўва зе: гэ тым псі хо зам (ад ка ра на ві-

ру са. — «Зв.») сён ня прак тыч на спы не на эка но мі ка 

све ту. На ват Ра сій ская Фе дэ ра цыя, па доб ная да нас 

па ўмо вах, — і тая так са ма па ча ла згорт ваць вы твор-

часць. Вы ба чы це, што ад бы ва ец ца ў эка но мі цы, — 

рас тлу ма чыў Прэ зі дэнт. — Злу ча ныя Шта ты Аме ры кі 

(я гэ та кры тыч на ўспры няў і ця пер ужо ма гу пра гэ та 

ска заць), ка лі Трамп аб' явіў над звы чай нае ста но ві-

шча, я гэ та вы зна чыў як над звы чай ную не даль на-

бач насць і глуп ства, ска жу шчы ра, з бо ку кі раў ніц тва 

ЗША. Але Трамп, як ча ла век, які не ка лі зай маў ся 

біз не сам, хут ка са ры ен та ваў ся. Апош няя яго за ява 

мне вель мі спа да ба ла ся. Ён ска заў так: ка лі мы 

не ад клад на не вер нем ся на прад пры ем ствы і не 

пач нём пра ца ваць, то праз бес пра цоўе па мрэ 

больш аме ры кан цаў, чым ад ка ра на ві ру са».

Без за крыц ця гра ніц 
Бе ла русь 

кант ра люе сі ту а цыю
Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу ра бот ні каў 

за во да, што ме на ві та з гэ тай пры чы ны ён не за кры-

ваў ні вод нае прад пры ем ства.

«Хоць да рад цаў бы ло мо ра: за крыць гра ні цы, за-

крыць прад пры ем ствы, усіх па са дзіць на ка ран цін... 

Та ды мною бы ло пры ня тае жорст кае ра шэн не — 

ра біць бу дзем толь кі та ды, ка лі трэ ба», — рас ка-

заў ён.

Прэ зі дэнт зноў паў та рыў сваю па зі цыю: ра біць 

ка ран цін з-за ві ру са не ра зум на, бо кож ную вяс ну 

коль касць ві рус ных за хвор ван няў па вя ліч ва ец ца, а 

сё ле та толь кі да да ло ся но вае.

Тое, што сі ту а цыя не з'яў ля ец ца над звы чай най, дэ-

ман струе ста тыс ты ка: аб са лют ная боль шасць з усіх, 

хто ця пер зна хо дзіц ца ў ста цы я на рах на шай кра і ны 

з пры чы ны ка ра на ві ру са, аль бо зда ро выя, аль бо не 

ма юць сімп то маў хва ро бы. Толь кі не каль кі ча ла век 

за хва рэ лі сур' ёз на, пе ра важ на гэ та лю дзі ста ла га 

ўзросту, якія ма юць ін шыя за хвор ван ні.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што ўсе па цвер-

джа ныя вы пад кі за ра жэн ня ў Бе ла ру сі — за ве зе ныя 

з-за мя жы. Пры гэ тым усе, хто пры бы вае ў кра і ну, 

узя тыя пад кант роль.

«Ка лі вы яў ля ем ві рус у ча ла ве ка, мы ад ра зу з да-

па мо гай мі лі цыі, КДБ, ві дэа ка мер вы свят ля ем, з кім ён 

кан так та ваў, — пра ін фар ма ваў кі раў нік дзяр жа вы. — 

Так мы вы зна чы лі 340 кан так таў ча ла ве ка, які пры быў 

з Іта ліі і маў чаў, па куль яму дрэн на не ста ла. Уся сіс-

тэ ма ахо вы зда роўя, пра ва ахоў ныя ор га ны, усе спец-

служ бы зай ма юц ца сва ёй спра вай і за бяс печ ва юць 

бяс пе ку на ша га на ро да».

Ад ка зам на тое, што ві рус у Бе ла русь за ве зе ны, 

ста лі ме ра пры ем ствы на гра ні цы, пры гэ тым без яе 

за крыц ця. Бы лі вы зна ча ны тры «зя лё ныя ка лі до ры» 

для тран зіт на га гру за па то ку.

«Май це на ўва зе, яны ж не прос та едуць. Мы 

гро шы ад гэ та га ма ем, ня хай не вя лі кія, але ма ем. 

Эка но мі ка пра цуе, — ска заў бе ла рус кі лі дар. — І па 

гэ тых ка лі до рах пе ра мя шча юц ца ту ды і на зад ве лі ка-

гру зы. Мы вы зна чы лі, дзе ім па ес ці мож на, дзе мож на 

за пра віц ца. Мы за два тыд ні не атры ма лі ні вод най 

праб ле мы ад кі роў цаў гэ тых ве лі ка гру заў».

Та кім чы нам, без за крыц ця гра ніц Бе ла русь, па 

сло вах яе кі раў ні ка, кант ра люе сі ту а цыю на ўез дзе 

і на вы ез дзе.

«Мы рэ агу ем па сі ту а цыі, — рас тлу ма чыў лі дар 

кра і ны. — Ка лі ёсць ней кі факт, мы не ад клад на ў 

гэ тым кі рун ку пра цу ем».

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ве да міў, што вель мі ўваж-

лі ва ця пер со чыць за па дзея мі ў све це, асаб лі ва за 

Іта лі яй, дзе бы ла вя ліз ная ўспыш ка за хва раль нас ці.

Кі раў ніц тва Бе ла ру сі зай ма ец ца про ці эпі дэ мі я-

ла гіч ны мі ме ра пры ем ства мі, але ро біць гэ та ці ха і 

без пы лу, за пэў ніў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Ка ра на ві рус скон чыц ца. Псі хоз гэ ты скон чыц-

ца праз ме сяц-два. А эка но мі ка аб ва лі ла ся ў све це. 

Прад пры ем ствы не пра цу юць. Гэ та і на нас паў плы-

ва ла», — да даў бе ла рус кі лі дар.

Ад куль узяц ца гра шам, ка лі спы няц ца прад пры ем-

ствы? Ка лі за пус каць дру кар скі ста нок, то ці га то вы 

лю дзі да та го, што праз гэ та па ды муц ца цэ ны ў кра-

мах, спы таў су бя сед ні каў Прэ зі дэнт.

«Нам ха пае не толь кі за ве зе на га ка ра на ві ру са, але 

і эка на міч ных праб лем, — ска заў ён. — Нам іх пад кі-

нуць звон ку, дык на вош та да да ваць унут ры кра і ны? 

Та му я не за чы няў ні вод нае прад пры ем ства. На ад ва-

рот: ка лі ўлас нік, не дай бог, пры няў бы гэ та ра шэн не, 

мы б з ім па ча лі спа кой на спа чат ку раз бі рац ца. Ча му 

за кры та прад пры ем ства? І як лю дзей кар міць? А з 

кі раў ніц твам дзяр жаў на га прад пры ем ства ўво гу ле 

раз мо ва ка рот кая. Трэ ба пра ца ваць».

У Бе ла ру сі сё ле та на зі ра ец ца змян шэн не коль кас ці 

ля таль ных вы пад каў у вы ні ку хва роб у цэ лым, і ў вы-

ні ку пнеў ма ніі — у пры ват нас ці, паў та рыў Прэ зі дэнт. 

Ён звяр нуў ува гу аў ды то рыі на тое, што ця пер у све це 

вель мі мно гія, па лі ты кі і не толь кі, спра бу юць сі ту а-

цыю з пан дэ мі яй вы ка рыс таць у сва іх ін та рэ сах.

«Па ду май це: ка му трэ ба і як хто ска рыс таў ся? Нех та 

аб' явіў, што гэ та вай на — трэ ба «жоў тыя ка мі зэль кі» 

пры браць з ву ліц, у не ка га вы ба ры, у не ка га яшчэ 

неш та, кож ны па чы нае кру ціць. З аг нём жар ту юць. 

Але мы на гэ ту тэ му па га во рым по тым, — па абя цаў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — З'я ві ла ся шмат ах вот ных 

хай па нуць на гэ тай тэ ме ў ін тэр нэ це».

Пад час раз ва жан няў пра не аб ход насць за крыц ця 

прад пры ем стваў важ на па мя таць, што ні хто Бе ла ру сі 

ні чо га за дар ма не дасць. У Ра сіі аб' яў ле ны ты дзень 

вы хад ных, але там вя лі кія зо ла та ва лют ныя рэ зер вы 

і да стат ко вы Фонд на цы я наль на га даб ра бы ту.

«І по тым, ну хто там на вы хад ных? Наф та і газ пам-

пу юц ца. А на зад ідзе ва лю та. У нас гэ та ёсць? — спы-

таў бе ла рус кі лі дар і ад ка заў: — У нас гэ та га ня ма».

Тым больш што ўсе сяб ры і са юз ні кі ця пер за кры-

лі ся адзін ад ад на го.

«Вы жы ваць трэ ба, ні бы ты адзін у све це, — ак-

цэн та ваў ува гу Прэ зі дэнт. — Раз ліч ваць трэ ба на 

ся бе, ка лі жа да еш быць су ве рэн ным і не за леж-

ным. Мы ад на знач на вы жы вем».

Яшчэ адзін па сыл кі раў ні ка дзяр жа вы — жыц цё 

змя няць не трэ ба.

«Лі чу, што ў вост рыя пе ры я ды, ка лі ня ма не-

аб ход нас ці, нель га жыц цё лю дзей змя няць. Мо-

жа, вы ўжо пе ра хва рэ лі на гэ ты ка ра на ві рус. Ка лі 

60 пра цэн таў на сель ніц тва пе ра хва рэе, ві рус сам 

знік не. Я жы ву тым жа жыц цём, што і жыў. Ка лі жыц цё 

змя ніць, упэў не ны, што бу дзе горш», — да даў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

«Та му жы ві це і пра цуй це спа кой на, не на пруж-

вай це ся. І не ду май це, што вы пра цу е це, а мы 

ся дзім і не ба чым, што ад бы ва ец ца, — па пра сіў 

Прэ зі дэнт. — З го ла ду не па мром, гэ та дак лад на. 

А вось у пра мыс ло вас ці ні ў якім вы пад ку нель га 

згорт ваць ра бо ту».

Уся вер ты каль ула ды 
ары ен та ва ная 

на да па мо гу ста рым
Прэ зі дэнт лі чыць шкод ны мі та кія ме ры, як 

аб' яў лен не да дат ко вых ка ні кул і вы хад ных дзён. Што 

да ты чыц ца дзя цей на ка ні ку лах, то іх трэ ба зай маць, 

іх трэ ба да гля даць. Але са мае не бяс печ нае, што дзе-

ці, якія са мі лёг ка пе ра но сяць ві рус і ака за лі ся сва-

бод ныя ад за ня ткаў у шко ле, мо гуць за ра зіць сва іх 

ста лых сва я коў.

У гэ ты пе ры яд, ка лі ха джэн не ін фек цыі ў гра мад-

стве ак тыў нае (раз мо ва не толь кі пра ка ра на ві рус), 

лю дзям, ста рэй шым за 75 га доў, вар та па ся дзець 

до ма і мець менш зно сін з ма ла дым па ка лен нем, 

паў та рыў Прэ зі дэнт.

«Мы, вя до ма, ма бі лі за ва лі ўсіх, каб адзі но кім ста-

рым маг лі пры вез ці ле кі, пра дук ты хар ча ван ня. БРСМ 

ад гук нуў ся пер шы, і праф са ю зы кант ра лю юць гэ та 

пы тан не, — пра ін фар ма ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 

Да дзе на ка ман да ўсёй вер ты ка лі ўла ды — ад ура-

да да стар шы ні вы кан ка ма і сель са ве та. Ка лі па-

жы ло му ча ла ве ку неш та трэ ба, ён не па ві нен шу-

каць ней кі асаб лі вы тэ ле фон. Па ві нен па зва ніць 

у сель скі Са вет, у рай вы кан кам, ад мі ніст ра цыю 

го ра да, па пра сіць да па мо гу і ска заць ад рас».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што для та кой 

ра бо ты не па трэб на ства раць ад мыс ло выя шта бы.

«Вы кан кам або сель скі Са вет — гэ та і ёсць штаб. 

Яны па він ны ў гэ ты час ака заць пад трым ку лю-

дзям», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

У сён няш няй сі ту а цыі ме ды цын скія ўста но вы част-

ко ва пе ра ары ен та ва ныя, а ін фар ма ван не на сель ніц-

тва ар га ні за ва на Ад мі ніст ра цы яй Прэ зі дэн та. І тут 

так са ма не па він на быць ліш ніх мер і пад ме ны паў-

на моц тваў, упэў не ны Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Я ўжо 10 дзён кант ра люю ра бо ту Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя і ўра чоў і ка тэ га рыч на за ба ра ніў 

мік ра бі ё ла гам, эпі дэ мі ё ла гам, ура чам пры маць 

ра шэн ні па за крыц ці прад пры ем стваў. Іх спра ва — 

ля чыць лю дзей у лю бой сі ту а цыі, якая ўзнік не, — 

за явіў кі раў нік дзяр жа вы. — За ба ра няць і за чы няць, 

па Кан сты ту цыі, у на шай кра і не мае пра ва толь кі 

Прэ зі дэнт. Пры ходзь це, да каз вай це, што трэ ба 

неш та за чы ніць, — за чы нім. Урач па ві нен ля чыць, 

жур на ліст — ін фар ма ваць. Кож ны па ві нен зай мац-

ца сва ёй спра вай».

«Ад Ра сіі не за кры еш ся. 
І мы не бу дзем за кры ва цца»

Аляк сандр Лу ка шэн ка ска заў, што ў пла не рас паў-

сюдж ван ня ка ра на ві ру са яго больш за ін шыя кра і ны 

хва люе сі ту а цыя ў Ра сіі.

«Ад Ра сіі не за кры еш ся. І мы не бу дзем за кры ва цца. 

Яны па спра ба ва лі... Як ез дзі лі, так і ез дзяць, — за ўва-

жыў Прэ зі дэнт. — І лю дзям ты не за ба ро ніш. На ват 

з бло кам НА ТА: на поль скай гра ні цы, як за мі ну лыя 

су ткі мне да ла жы лі, 130 ча ла век ту ды-сю ды ха дзі-

лі — па кар це па ля ка, ганд ля ры кож ны дзень пе ра-

мя шча юц ца...»

Па ві нен быць па ра дак, але трэ ба ра зу мець, што 

не маг чы ма ў гла баль ным све це за крыц ца, да даў 

кі раў нік дзяр жа вы. Што да ты чыц ца вы ка ры стан ня 

маг чы мас цяў пад час кры зі су, то на бя дзе за раб ляць 

нель га, але на шы маг чы мас ці ў тым, што мы не спы-

ня ем вы твор часць, і ка лі ін шыя дзяр жа вы бу дуць 

ад наў ляц ца, мы змо жам пра ца ваць як пра ца ва лі. 

У гэ тым наш плюс.

Па мя таць пра па мяць
Ня гле дзя чы на сён няш нія па дзеі і сі ту а цыю ў су-

сед ніх кра і нах, Бе ла русь ні я кія свя точ ныя ме ра пры-

ем ствы да Дня Пе ра мо гі ад мя няць не бу дзе. Прэ-

зі дэнт па абя цаў, што не за леж на ад аб ста він свя та 

Пе ра мо гі ў не га тыў най, «хво рай» ін фар ма цый най 

плы ні не згу біц ца.

«Мя не час та пы та юць: а вы пры е дзе це на па рад? 

Ка лі з Бе ла ру сі ні хто не пры е дзе на па рад у Маск ву, то 

хто та ды ўжо ту ды па е дзе? — кан ста та ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Але ў мя не ад на праб ле ма. У нас жа 

дак лад на тыя ж ме ра пры ем ствы, у той жа час».

Ад мі ніст ра цыя Прэ зі дэн та сён ня раз ва жае, як зра-

біць так, каб Аляк сандр Лу ка шэн ка змог на ве даць 

па рад у Маск ве, і ўзяць удзел у свят ка ван нях у бе-

ла рус кай ста лі цы.

Прэ зі дэнт на га даў так са ма аб не аб ход нас ці 

доб ра ўпа рад ка ваць да па дзеі ме ма ры я лы.

«Вы па він ны зра біць гэ та і на са мым вы со кім 

уз роў ні пра вес ці гэ та ме ра пры ем ства. Каб на шы 

дзе ці і ўвесь свет ба чы лі, што мы па мя та ем гэ та, 

та му што Бе ла русь — гэ та жы вы на па мін аб той 

страш най вай не. Больш, чым Бе ла русь, ні ад на кра і на 

не па ку та ва ла», — да даў кі раў нік дзяр жа вы.

Ма рыя ДА ДА ЛКА, Воль га МЯДЗВЕДЗЕВА.


