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Вы бі ра лі леп шых кі раў ні коў уста ноў ся рэд няй, 

да школь най аду ка цыі, да дат ко вай аду ка цыі 

дзя цей і мо ла дзі, пра фе сій на-тэхніч най 

і ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі. Па па пя рэд ніх 

вы ні ках, у фі нал вый шлі па дзе вяць 

кан кур сан таў у кож най на мі на цыі. У су пер фі на ле 

за ста лі ся толь кі ча ты ры. А яго пераможца 

яшчэ не на зва ны.

Кож ны кі раў нік — удзель нік кон кур су — мае знач ныя 

на пра цоў кі ў сваёй ра бо це. Да сяг нен ні сва ёй на ву чаль най 

уста но вы фі на ліс ты агу чы лі пад час прэ зен та цыі. Так са ма 

ўдзель ні кі кон кур су вы сту пі лі з аба ро най біз нес-пла на па 

раз віц ці па за бюд жэт най дзей нас ці, зна хо дзі лі вый сце з 

сі туа цый, якія па тра бу юць не стан дарт ных ра шэн няў у пы-

тан нях ахо вы пра цы, псі ха ло гіі, пе да го гі кі, за ка на даў ства.

Кон курс стаў са праўд ным май стар-кла сам для кі раў ні-

коў. Па сло вах прад стаў ні коў Гро дзен ска га аб лас но га ін сты-

ту та аду ка цыі, гэ ты во пыт ка рыс ны для мно гіх пры сут ных 

і бу дзе ўка ра няц ца, на прык лад, ан лайн-шко ла, дзе кож ны 

на стаў нік мо жа тры маць су вязь з баць ка мі і вуч ня мі праз 

свой сайт. Важ насць та ко га кі рун ку ад зна чы лі і ўдзель ні кі 

кон кур су, якія атры ма лі маг чы масць па зы чыць но выя ідэі ў 

ка лег. «Гэ та свай го ро ду ўрок прак ты кі для кі раў ні коў аду-

ка цыі», — за зна чы ла пер шы на мес нік на чаль ні ка га лоў-

на га ўпраў лен ня аду ка цыі Гро дзен ска га абл вы кан ка ма 

Га лі на КУР ГАН СКАЯ.

Па вы ні ках кон кур су вы зна чы лі ся ча ты ры пе ра мож цы. 

Гэ та ды рэк тар лід скай СШ № 1 Сяр гей Фо на саў, кі раў нік 

да школь на га цэнт ра раз віц ця дзі ця ці № 98 г. Грод на Свят-

ла на Фе дар цо ва, ды рэк тар гро дзен ска га ра ён на га цэнт ра 

твор час ці дзя цей і мо ла дзі Сня жа на Пе кар ске нэ і ды рэк тар 

гро дзен ска га пра фе сій на га лі цэя бу даў ні коў № 1 Але на 

Жа лез ня ко віч. Імя га лоў на га су пер фі на ліс та бу дзе на зва на 

пад час «Пе да га гіч на га ба лю», які сё ле та прой дзе ў Шчу чы-

не і пры мер ка ва ны да Дня на стаў ні ка.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ



Новыя традыцыіНовыя традыцыі  

ХТО ВЯ ДЗЕ КА МАН ДУ
Прай шоў пер шы кон курс пра фе сій на га май стэр ства 

ся род кі раў ні коў уста ноў аду ка цыі Гро дзен скай воб лас ці

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— У го ра дзе не так прос та знай сці ад-

па вед нае мес ца для стар таў, — ад зна-

чы ла на чаль нік служ бы ма тэ ры яльна-

тэх ніч на га за бес пя чэн ня Ві цеб ска га 

аэ ра клу ба Воль га БУ ГА Е ВА. — Тут 

шмат аб ме жа ван няў, і мы гэ та ўсё ўліч-

ва ем, інакш не атры ма лі б да звол.

Каб ад пра віц ца ў па вет ра нае па да-

рож жа, мно гія ча ка лі і га дзі ну, і дзве. 

Ча сам чар га на ліч ва ла да ста ча ла-

век. Іх тры ва ласць аку па ла ся но вы мі 

не звы чай ны мі эмо цы я мі і ўз ру ша ным 

ста нам.

— Не ка то рыя су мня ва лі ся: ля цець 

ці не? Яны прый шлі са зна ё мы мі, каб 

прос та па на зі раць, але ў апош ні мо-

мант усё ж та кі вы ра ша лі ля цець, — 

рас каз вае су раз моў ні ца.

Да рэ чы, па лё ты, якія па да ба юц ца 

ама та рам ад рэ на лі ну, да юць маг чы-

масць па леп шыць ма тэ ры яль ную ба-

зу аэ ра клу ба, ад зна чы лі ар га ні за та ры. 

А яшчэ са дзей ні ча юць пад рых тоў цы 

кур сан таў для лёт на га фа куль тэ та і 

спарт сме наў вер та лёт на га спор ту. 

Аэ ра клу бу ўда ло ся за ха ваць сваю ба-

зу і ме то ды ку ра бо ты, што да зва ляе 

і цяпер па каз ваць доб рыя вы ні кі на 

чэм пі я на тах па вер та лёт ным спор це. 

У той жа час гэ та па тра буе знач ных 

срод каў, але аэ ра клуб абы хо дзіц ца 

без да та цый. Усе нор мы экс плу а та цыі 

тэх ні кі стро га кант ра лю юц ца.

— Вер та лёт, які здзяйс няе па лё ты, 

сер ты фі ка ва ны, у тым лі ку і па шу ме. 

Ён на ля таў уся го тры ты ся чы га дзін, гэ-

та менш чым трэ цяя част ка агуль на га 

рэ сур су. Вер та лёт спіс ва ец ца, ка лі яго 

вы ле ты скла да юць 10,5 ты ся чы га дзін. 

Да та го ж ён не вы ка рыс тоў ваў ся ў 

агрэ сіў ным ася род дзі — не быў на хім-

ра бо тах і не пад вяр гаў ся пе ра па дам 

тэм пе ра ту ры, — ад зна чы ла Воль га 

Бу га е ва.

Па вет ра ны шпа цыр вя до мы ва ўсіх 

рай цэнт рах Ві цеб шчы ны. Уз ды маў вер-

та лёт аэ ра клу ба па вет ра ных ту рыс таў 

у Брэс це, Ба ра на ві чах, Са лі гор ску... 

Не каль кі дзён «за ві саў» над Лі дай і 

цэ лы ты дзень — над Грод нам. У дзень 

ад бы ва ла ся і па 50 па лё таў. Ад нак усіх 

ах вот ных не да вя ло ся аха піць, ад зна-

чы лі ар га ні за та ры, бо з кож ным ра зам 

ама та раў па вет ра на га ту рыз му ста но-

віц ца ўсё больш.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

ПА ЛЁТ НАД ГРОД НАМ

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

ЛЁТ ЧЫ КІ АД ПРА ВЯЦ ЦА НА ЎСХОД
З 1 каст рыч ні ка да 2 ліс та па да на тэ ры то рыі Ра сіі, 

Ка зах ста на, Уз бе кі ста на і Та джы кі ста на прой дзе ву-

чэн не Ар га ні за цыі да га во ра аб ка лек тыў най бяс пе цы. 

У ім бу дзе за дзей ні ча на і ва ен на-транс парт ная авія-

цыя Бе ла ру сі. Пра гэ та за явіў на чаль нік Аб' яд на на га 

шта ба АДКБ Ана толь СІ ДА РАЎ.

Са стаў ной част кай ву чэн няў бу дзе ву чэб ная апе ра цыя 

«Па вет ра ны мост» з вы ка ры стан нем ка лек тыў ных авія цый-

ных сіл АДКБ. Акра мя та го, ад Бе ла ру сі ў ву чэн ні пры муць 

удзел мі ра твор чыя пад раз дзя лен ні. Да іх да лу чац ца част ко-

ва ба я выя пад раз дзя лен ні, якія ўва хо дзяць у склад Ка лек-

тыў ных сіл апе ра тыў на га рэ ага ван ня АДКБ. Афі цэ ры ж з 

Бе ла ру сі бу дуць удзель ні чаць у ка ман да ван ні Ка лек тыў ны мі 

сі ла мі апе ра тыў на га рэ ага ван ня і мі ра твор чы мі сі ла мі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

У БДУ ІР — ДЗЕНЬ АД КРЫ ТЫХ ДЗВЯ РЭЙ
Па куль шчас лі выя пер ша курс ні кі толь кі асвой ва юц ца 

ў сва ёй но вай ро лі, ба раць ба за ўва гу но вых абі ту ры-

ен таў ужо за вя за ла ся.

І га лоў ны ІТ-уні вер сі тэт кра і ны не дрэм ле: 30 ве рас ня ў 

БДУ ІР прой дзе пер шы Дзень ад кры тых дзвя рэй. Гэ та вы дат-

ная маг чы масць уба чыць ВНУ знут ры і вы зна чыц ца з вы ба рам 

бу ду чай спе цы яль нас ці. Пе рад абі ту ры ен та мі вы сту пяць дэ ка-

ны фа куль тэ таў, за гад чы кі ка фед раў і па спя хо выя вы пуск ні кі 

ўні вер сі тэ та. Яны рас ка жуць пра ўсе ню ан сы па ступ лен ня, 

ар га ні за цыю на ву чаль на га пра цэ су, маг чы мас ці пра ца ўлад-

ка ван ня пас ля за кан чэн ня ўні вер сі тэ та і ад ка жуць на пы тан ні 

абі ту ры ен таў. 

Ва ўсіх ву чэб ных кар пу сах ме ра пры ем ства стар туе ў 

10 га дзін ра ні цы. Больш пад ра бяз ную пра гра му на кож ным 

фа куль тэ це і ін фар ма цыю па раз мя шчэн ні ву чэб ных кар пу-

соў мож на знай сці на сай це БДУ ІР.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У ЗА РЭЧ ЧА — НА ВЕЧ НА
Двац цаць сем жы ха роў вёс кі За рэч ча Пру жан ска га 

ра ё на за гі ну лі на фран тах бы лой вай ны. Яны па ха-

ва ны ў роз ных мяс ці нах — ад Ра сіі да Еў ро пы. Але 

дзя ку ю чы іх зем ля ку, які на ра дзіў ся праз мно га га-

доў пас ля ва ен ных па дзей, іх ім ёны сыш лі ся ра зам 

у ад ным ме ма ры я ле, як на па мін на шчад кам пра жа хі 

вай ны, пра подз віг дзя доў і пра дзе даў.

Ура джэ нец на зва най вёс кі, а ця пер па спя хо вы прад пры-

маль нік Мі ха іл Куц, вы ра шыў ма лой ра дзі ме яшчэ і да па маг-

чы не знік нуць з кар ты кра і ны. Там ця пер за ста ец ца зу сім 

ня шмат ста лых жы ха роў, і вёс ка з гэ тай пры чы ны па сту по ва 

пе ра хо дзіць у раз рад не перс пек тыў ных, зна чыць, ста но-

віц ца кан ды да там на знік нен не. А ця пер яна бу дзе мес цам 

збо ру зем ля коў на па мят ныя ме ра пры ем ствы, увой дзе ў 

ту рыс тыч ныя марш ру ты.

Вы ха дзец з За рэч ча па бу да ваў пом нік, які скла да ец ца 

з 27 ме ма ры яль ных до шак з парт рэ там кож на га, хто не 

вяр нуў ся з вай ны. Дош кі ўста ноў ле ны ў скве ры, які пе рад 

гэ тым доб ра ўпа рад ка ва лі. Пра ект абы шоў ся біз нес ме ну 

пры клад на ў 15 ты сяч до ла раў. Ува со біць ідэю ў жыц цё 

да па ма га лі мно гія зем ля кі Мі ха і ла Ку ца. А на ад крыц цё ў 

мі ну лую су бо ту пры еха ла з роз ных кра ін ка ля 200 ча ла век, 

чые ка ра ні ў гэ тых мяс ці нах. Прад пры маль нік вы ка заў на-

мер па бу да ваць дру гую чар гу пом ні ка род най вёс цы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

НОЧ У СТА ЛІ ЦЫ СТА НЕ ЦВЯ РО ЗАЙ
Мін гар вы кан кам пры няў ра шэн не аб ме жа ваць у Мін-

ску ў нач ны час про даж ал ка голь ных на по яў.

Згод на з пры ня тым да ку мен там, аб ме жа ван не бу дзе 

дзей ні чаць з 1 каст рыч ні ка гэ та га го да да 1 каст рыч ні ка 

2019 го да. Про даж моц ных ал ка голь ных на по яў, а так са ма 

сла бо га ал ка го лю і пі ва бу дзе за ба ро не ны з 23.00 да 7.00.

Ра зам з тым ад зна ча ец ца, што аб ме жа ван не па на по ях 

не бу дзе дзей ні чаць у кавярнях і рэ ста ра нах пры рэа лі за цыі 

ал ка го лю на раз ліў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Свята ўраджаюСвята ўраджаю  

ГІМН 
ХЛЕ БУ

У Верх ня дзвін ску Ві цеб шчы на 
ад зна чы ла аб лас ныя «Да жын кі»
Тра ды цыя ад зна чаць свя та свед чыць 

пра ве лі зар ную ро лю сель ска гас па дар чай га лі ны 

ў са цы яль на-эка на міч ным раз віц ці дзяр жа вы. 

Пра гэ та, у пры ват нас ці, за явіў на аб лас ных 

«Дажынках» стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў 

Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА. Ві цеб шчы на, па сло вах 

спі ке ра пар ла мен та, пад рых та ва ла доб рую ба зу 

для раз віц ця аг ра пра мыс ло ва га комп лек су 

ў 2019 го дзе.

Ула дзі мір Анд рэй чан ка ад зна чыў, што гэ ты год быў 

не зу сім уда лы для пра цаў ні коў вёс кі. «Тым не менш Ві-

цеб ская воб ласць па ва ла вым збо ры пра дук цыі сель-

скай гас па дар кі вый дзе вы шэй за ўзро вень мі ну ла га го да. 

Безумоў на, зер не з'яў ля ец ца ба за вым па каз чы кам, але, 

акра мя та го, ёсць і жы вё ла га доў ля. Мя са атры ма на ў 

воб лас ці больш, вы ка на ны дзярж за каз па зда чы збож жа, 

знач на больш на рых та ва на кар моў. Зна чыць, зроб ле на 

доб рая ба за для раз віц ця ў на ступ ным го дзе», — ска заў 

Ула дзі мір Анд рэй чан ка.

Па сло вах стар шы ні Ві цеб ска га абл вы кан ка ма 

Мікалая ШАРС НЁ ВА, ак цэн ты ў раз віц ці сель ска гас па-

дар чай га лі ны рэ гі ё на зроб ле ны па не каль кіх клю ча вых 

кі рун ках. «Яшчэ ад на аграр ная да мі нан та — зра біць гэ тую 

сфе ру для кож на га пра цу ю ча га прэ стыж най, а ў гра мад-

стве — па ва жа най», — лі чыць гу бер на тар. І фар мі ра ваць 

ста ноў чую ма ты ва цыю да пра фе сіі хле ба ро ба трэ ба па-

чы наць яшчэ са школь най пар ты, пе ра ка на ны Мі ка лай 

Шарс нёў. Да рэ чы, у Ві цеб скай воб лас ці з гэ тай мэ тай з 

па чат ку на ву чаль на га го да ў мно гіх ра ё нах бы лі ад кры ты 

аграр ныя кла сы.

Стар шы ня абл вы кан ка ма па він ша ваў усіх пра цаў ні коў 

вёс кі са свя там. «Сён няш няя ўра чыс тасць — свое асаб лі вы 

гімн хле бу, да ні на пры знан ня за слуг тых, хто яго вы рошч вае 

і збі рае. Толь кі хле ба ро бы ве да юць са праўд ную ца ну ўкла-

дзе най у зям лю пра цы», — пад крэс ліў Мі ка лай Шарс нёў
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