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СЛО ВА — УДЗЕЛЬ НI КАМ

Куль тур на-Куль тур на-
гiс та рыч ная гiс та рыч ная 
спад чы на — спад чы на — 
тое, што нас тое, што нас 
аб' яд ноў ваеаб' яд ноў вае

У гэ тым пе ра ка на на Га лi на БЯ ЛЯ Е ВА, 
за вуч шко лы № 34 г. Ма гi лё ва. На Фо ру ме 
рэ гi ё наў Бе ла ру сi i Ра сii яна на зва ла 
тыя кi рун кi, па якiх ужо вя дзец ца 
су пра цоў нiц тва, i пра па на ва ла но выя 
фор мы ўза е ма дзе ян ня.

— Агуль ныя пом нi кi гiс то рыi, куль ту ры 
i ар хi тэк ту ры па тра бу юць ад нас больш 
цес на га су пра цоў нiц тва. Пры кла дам та го, 
як гэта важ на i ка рыс на, мож на на зваць 
ства рэн не муль ты ме дый най кар ты «Аба-
ро на Ма гi лё ва: 23 ге ра iч ныя днi». Гэ та было 
зроб ле на пас ля та го, як з'я вiў ся ра сiй скi 
элект рон ны рэ сурс «Пе ра мож цы, сал да ты 
Вя лi кай вай ны». Пра ект гран ды ёз ны, цi ка-
вы, ак ту аль ны, але мы звяр ну лi ўва гу, што ў 
ра сiй скай рас пра цоў цы па дзеi на тэ ры то рыi 
Бе ла ру сi ў пе ры яд Вя лi кай Ай чын най вай ны 
па ка за ны фраг мен тар на. На ша iн тэр ак тыў-
ная кар та да зва ляе пра са чыць па днях пра-
соў ван не ня мец ка-фа шысц кiх вой скаў па 
тэ ры то рыi Бе ла ру сi ў чэр ве нi—лi пе нi 1941-га 
i зра зу мець знач насць аба ро ны Дняп роў-
ска га ру бя жа ў кан тэкс це Вя лi кай Ай чын най 
вай ны. Сён ня гэ ты элект рон ны рэ сурс вы-
ка рыс тоў ва ец ца ў на ву чаль ных уста но вах 
Ма гi лёў скай воб лас цi на фа куль та тыў ных 
за ня тках i ўро ках гiс то рыi Бе ла ру сi, i мы га-
то выя па дзя лiц ца iм з ра сi я на мi.

Яшчэ адзiн прык лад та го, як мы ша ну ем 
на шу агуль ную гiс то рыю, — гэ та ўста ноў ка 
ма гi лёў скi мi дэ пу та та мi па мят на га зна ка на 
ад ным з ру бя жоў ге ра iч най аба ро ны Ма гi-
лё ва. Там ра зам з бе ла ру са мi ў пер шыя днi 
вай ны на смерць ста я лi бай цы 110-й i 172-й 
туль скiх страл ко вых ды вi зiй. Аба ро на Ма-
гi лё ва доў жы ла ся 23 днi, i ня мец кiя тан кi на 
гэ тым участ ку так i не прай шлi. Бе ла ру сы 
па мя та юць пра гэ ты подз вiг, не здар ма Ма-
гi лёў i Ту ла з'яў ля юц ца сён ня га ра да мi-па-
бра цi ма мi. Па мiж ся рэд няй шко лай № 34 
Ма гi лё ва i Цэнт рам аду ка цыi № 40 Ту лы вя-
ло ся плён нае су пра цоў нiц тва, мы аб мень-
ва лi ся мер ка ван ня мi, пра во дзi лi су мес ныя 
пед са ве ты i на ву ко ва-прак тыч ныя кан фе-
рэн цыi. Дзя ку ю чы су вя зям з уста но ва мi аду-
ка цыi Ту лы i Маск вы атры ма ла ся ад на вiць 
пад ра бяз нас цi подз вi гаў стар ша га сяр жан та 
ар ты ле рыi Мi ка лая Сi ра цi нi на ў лi пе нi 41-га 
пад Кры ча вам i раз вед чы ка Iва на Ба лу е ва ў 
каст рыч нi ку 42-га ў Бя лы нiц кiм ра ё не.

Бы ло б ка рыс на аб' яд нац ца для ар га нi за-
цыi i пра вя дзен ня су мес ных дзi ця ча-юнац кiх 
па хо даў па мяс цi нах ба я вой сла вы, пра вя-
дзен ня су мес ных ма ла дзёж ных з'ез даў па 
ад ра джэн нi i за ха ван нi агуль най бе ла рус ка-
ра сiй скай спад чы ны, ад наў лен ня агуль ных 
пом нi каў гiс то рыi i куль ту ры пры гра нiч ных 
ра ё наў Сма лен скай, Бран скай, Ма гi лёў скай 
аб лас цей. Плён на му су пра цоў нiц тву вель мi 
бу дзе спры яць на дан не роў ных маг чы мас-
цяў у ра бо це з фон да мi ар хi ваў i му зе яў гра-
ма дзя нам Бе ла ру сi i Ра сii, а так са ма па пу ля-
ры за цыя тэ ма тыч ных ма на гра фiй.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.
Фо та з ар хi ва Га лi ны БЯ ЛЯ Е ВАЙ.

Ме ра пры ем ствы Фо ру му 
рэ гi ё наў пра хо дзi лi 
ў раз на стай ных фар ма тах. 
Адзiн з iх — па ся джэн не 
экс перт най се сii. Сё ле та 
ў та кой фор ме бы ла 
ар га нi за ва на ра бо та па тэ ме 
«Аду ка цыя як ас но ва 
за ха ван ня агуль най 
гiс та рыч най па мя цi». Ся род 
яе ўдзель нi каў — на ву коў цы, 
па лi ты кi, прад стаў нi кi 
экс перт най су поль нас цi, 
мiж на род ных ар га нi за цый 
i, вя до ма, вы клад чы кi 
i кi раў нiц тва ВНУ Бе ла ру сi 
i Ра сii.

Яшчэ да па чат ку ме ра-
прыем ства Сяр гей РАХ МА-
НАЎ, ма дэ ра тар се сii, су-
стар шы ня Аса цы я цыi знеш-
не па лi тыч ных да след аван няў 
iмя А. А. Гра мы кi, член-ка рэс-
пан дэнт На цы я наль най ака дэ-
мii на вук, па ве да мiў жур на-
лiс там, што асноў ная за да ча 
се сii — вы ра шаць клю ча выя 
праб ле мы з да па мо гай эс-
перт най су поль нас цi. «Тэ ма 
сён няш няй экс перт най се сii — 
аду ка цыя. Яна — ключ да раз-
вiц ця ва ўсiх сфе рах. Аду ка-
цыя — гэ та i на ву ка, i тэх на ло-
гii, i вы твор часць, i дзяр жаў-
нае кi ра ван не, i мiж на род нае 
су пра цоў нiц тва. Вось як раз 
трэ ба ад са чыць су вя зi, па гля-
дзець, што нам трэ ба зра бiць, 
каб уз мац нiць на шы па зi цыi. 

Трэ ба ўзмац няц ца з кож ным 
го дам. Раз мо ва iдзе пра вы-
зна чэн не кан крэт ных па зi цый, 
каб менш бы ло слоў, а больш 
спраў», — ска заў Сяр гей Рах-
ма наў.

Ён да даў, што ў апош нiя ча-
сы кан так ты экс пер таў ак ты вi-
за ва лi ся. Асноў ны прак тыч ны 
склад нiк iх дзей нас цi — удас-
ка на лен не сiс тэм кi ра ван ня ў 
Бе ла ру сi i Ра сii, раз вiц цё су-
пра цоў нiц тва па лi ты каў з экс-
пер та мi.

Ся род праб лем ных пы тан-
няў, якiя не аб ход на аб мер ка-
ваць, Сяр гей Рах ма наў на зваў 
пад рых тоў ку i пе ра пад рых-
тоў ку кi раў нiц кiх i iн жы нер ных 
кад раў, адэ кват нае фi нан са-
ван не i кi ра ван не аду ка цыйнай 

сфе рай, лiч ба вi зацыю ў аду ка-
цыi i эка но мi цы, сет ка выя аду-
ка цый ныя тэх на ло гii.

Яшчэ адзiн ма дэ ра тар су-
стрэ чы, Аляк сей ГРА МЫ КА, 
ды рэк тар Iн сты ту та Еў ро пы 
Ра сiй скай ака дэ мii на вук, 
стар шы ня Аса цы я цыi знеш-
не па лi тыч ных да след аван няў 
iмя А. А. Гра мы кi, вы ка заў 
дум ку, што гiс та рыч ная па-
мяць i аду ка цый ная сiс тэ ма — 
ас но ва са юз нiц кiх ад но сiн Ра-
сii i Бела ру сi.

Анд рэй РУ СА КО ВIЧ, на-
мес нiк стар шы нi Па ста ян-
най ка мi сii Са ве та Рэс пуб лi-
кi па мiж на род ных спра вах 
i на цы я наль най бяс пе цы, 
за гад чык ка фед ры дып ла ма-
тыч най i кон суль скай служ-
бы фа куль тэ та мiж народ ных 

адно сiн Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га ўнi вер сi тэ та звяр нуў 
ува гу на тое, што Бе ла ру сi i Ра-
сii на су свет най арэ не важ на 
пра цяг ваць уз год не ны курс, 
на кi ра ва ны на ўзмац нен-
не по лi цэнт рыч най сiс тэ мы 
мiж на род ных ад но сiн i пад-
тры ман не ста бiль нас цi. Па 
яго сло вах, 75 га доў — тэр-
мiн, у якi ад бы ва ец ца зме на 
не каль кiх па ка лен няў i ўсё 
менш ста но вiц ца ўдзель нi каў 
Вя лi кай Ай чын най вай ны, 
тых, хто сва i мi сло ва мi мо жа 
ўплы ваць на па мяць гра мад-
ства. «Гэ ты фак тар вы яў ляе 
но выя па тра ба ван нi да за ха-
ван ня i ўма ца ван ня гiс та рыч-
най праў ды. У Бе ла ру сi i Ра сii 
сфар мi ра ва на дзяр жаў ная 

па лi ты ка ў сфе ры вы ву чэн ня 
i за ха ван ня гiс то рыi Вя лi кай 
Ай чын най вай ны, — ак цэн та-
ваў ён ува гу. — Гiс то рыя Вя лi-
кай Ай чын най па вiн на быць 
прад стаў ле на ў тым лi ку з да-
па мо гай iн фар ма цый ных лiч-
ба вых тэх на ло гiй, якi мi ак тыў-
на ка рыс та ец ца мо ладзь». На 
яго дум ку, Пе ра мо га i подз вiг 
на ро даў па вiн ны стаць цэнт-
раль най аб' яд наль най тэ май 
для жы ха роў Бе ла ру сi i Ра сii. 
Та му i су вязь кра iн за ле жыць 
не толь кi ад эка но мi кi i па лi ты-
кi, але i ад агуль най гiс та рыч-
най па мя цi.

Алег ДЗЯ ЧЭН КА, член 
Па ста ян най ка мi сii Са ве та 
Рэс пуб лi кi па аду ка цыi, на-
ву цы, куль ту ры i са цыяль-
ным раз вiц цi, пра рэк тар 

па ву чэб най ра бо це Ма гi лёў-
ска га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ-
та iмя А. А. Ку ля шо ва ўпэў не-
ны, што ду хоў ныя каш тоў нас цi 
сён ня ста вяц ца пад су мненне, 
а ма ла дое па ка лен не зна хо-
дзiц ца пад моц ным знеш нiм 
уплы вам. Мэ та апош ня га — 
змя нiць свя до масць i цы вi лi-
за цый ную па ра дыг му. Та му 
ў су час ных умо вах ме на вi та 
аду ка цыi прый шло ся ады-
гры ваць важ ную ро лю ў са-
цы я лi за цыi мо ла дзi, ства рэн нi 
iн тэ ле кту аль на га па тэн цы я лу 
на шых на ро даў. «Ак ту а лi зуец-
ца за да ча па фар мi ра ван нi 
све та по гля ду, за сна ва на га 
на агуль ным асэн са ван нi гiс-
та рыч на га пра цэ су i ары ен та-
цыi на ацэн ку пра цэ саў, якія 

ад бы ва юц ца ад нос на на шай 
гiс та рыч най па мя цi», — да дае 
экс перт i ад зна чае не аб ход-
насць фар мi ра ван ня ў мо ла дзi 
дак лад на га ўяў лен ня аб мi ну-
лым на ро даў.

Мi ха iл БРУ ХА НАЎ, на-
мес нiк кi раў нi ка Фе дэ раль-
на га агенц тва па спра вах 
Са друж нас цi Не за леж ных 
Дзяр жаў, су ай чын нi каў, якiя 
жы вуць за мя жой, i па мiж-
на род ным гу ма нi тар ным су-
пра цоў нiц тве, пра па на ваў Па-
ста ян на му ка мi тэ ту Са юз най 
дзяр жа вы па ду маць над пра-
ця гам ра бо ты экс перт най се-
сii ў фар ма це ра бо чай гру пы. 
У яе, ён мяр куе, не аб ход на 
бы ло б уклю чыць ве дам ствы, 
што ад каз ва юць за аду ка цыю 
i пра цэ сы iн тэ гра цыi. «Пы тан-
няў, якiя б маг ла раз гле дзець 
гэ та ра бо чая гру па, вель мi 
шмат — мэ та выя пра гра мы, 
што раз вi ва юць аду ка цыю 
су вы мер на з па тра ба ван ня мi 
бе ла рус кiх прад прыем стваў i 
ве дам стваў, з бу ду чым вяр-
тан нем дып ла ма ва ных спе-
цы я лiс таў у кра i ну. Да ра бо ты 
маг чы ма бы ло б пры цяг нуць 
Агенц тва стра тэ гiч ных iнi цы я-
тыў з iх ве лi зар най пра гра май 
WorldSkills», — лi чыць Мi ха iл 
Бру ха наў.

Але клю ча вым фак та рам 
для па шы рэн ня маг чы мас цяў 
бе ла ру саў мо жа стаць змя нен-
не нар ма тыў ных да ку мен таў 
Ра сii, якiя да дуць да звол ВНУ 
за лiч ваць вы нi кi цэнт ра лi за ва-
на га тэс цi ра ван ня. Па сло вах 
экс пер та, гэ ты пра цэс не хут кi, 
па тра буе мност ва ра шэн няў, 
але да зво лiць знач на пра су нуц-
ца ў аду ка цый най iн тэ гра цыi.

Ге ор гiй ТРУБ НI КАЎ, пер-
шы вi цэ-ды рэк тар Аб' яд-
на на га iн сты ту та ядзер ных 
да сле да ван няў, звяр нуў 
ува гу на сло вы Сяр гея Рах-
ма на ва, якi пра па на ваў не 
толь кi ства раць но вае, але ў 
пер шую чар гу раз вi ваць дзе-
ю чыя прак ты кi ў су пра цоў нiц-
тве. Та кiм на дзей ным пры кла-
дам спi кер на зваў пра гра мы 
Са юз най дзяр жа вы, што ўяў-
ля юць са бой iн стру мент для 
на ву ко вай i аду ка цый най ка-
ар ды на цыi па тэн цы я лаў кра iн. 
«Яшчэ ад на iнi цы я ты ва, якую 
мы пра па ноў ва лi, — раз вiц цё 
пра грам ака дэ мiч ных аб ме-
наў Ра сii i Бе ла ру сi. Гэ та ста-
жы роўкі па мiж iн сты ту та мi, 
ка рот ка тэр мi но выя i доў га-
тэр мi но выя вi зi ты», — ска заў 
на ву ко вец.

Стар шы ня Го мель ска-
га абл вы кан ка ма Ге надзь 
СА ЛА ВЕЙ, якiя пры сут нi чаў 
на се сii, рас ка заў аб за ха ван нi 
па мя цi пра Вя лi кую Ай чын ную 
вай ну ў гэ тым рэ гi ё не i раз вiц-
цi кан так таў з ра сiй скi мi парт-
нё ра мi. Асаб лi ва ён ад зна чыў 
ра бо ту з Бран скай i Мас коў-
скай аб лас ця мi.

Па вы нi ках се сii пад рых та-
ва ны пе ра лiк пра па ноў у вы-
нi ко вы да ку мент VII Фо ру му 
рэ гi ё наў Бе ла ру сi i Ра сii.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.
Фота Яна ХВЕДЧЫНА.

ЭКС ПЕРТ НЫ СА ВЕТ

I «ЛIЧ БА» I «ЛIЧ БА» 
Ў ДА ПА МО ГУЎ ДА ПА МО ГУ

Подз вiг на ро даў у Вя лi кай Ай чын най вай не па вi нен стаць 
цэнт раль най аб' яд наль най тэ май для гра ма дзян Бе ла ру сi i Ра сii


