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Пра фі лак ты ка — лепш за ля чэн не, 

а што дзён ная пра фі лак ты ка роў-

ная зда ро ва му ла ду жыц ця. Каб 

пад тры маць ЗЛЖ у кра і не, Мі ніс-

тэр ствам ахо вы зда роўя пра во-

дзіц ца мност ва рэс пуб лі кан скіх 

ак цый для роз ных уз рос та вых 

груп, па чы на ю чы ад са мых ма-

лень кіх жы ха роў кра і ны ў дзі ця-

чых сад ках.

На прык лад, «Шко ла — тэ ры то рыя 

зда роўя» на кі ра ва на на агуль на аду-

ка цый ныя шко лы кра і ны, пра ект «Мой 

стыль жыц ця сён ня — маё зда роўе і 

пос пех заўт ра» раз лі ча ны на вы шэй-

шыя на ву чаль ныя ўста но вы, і за пер шае

паў год дзе 2019-га да яго да лу чы ла ся 

ўжо 41 ВНУ. Адзін з са мых маш таб-

ных пра фі лак тыч ных рэс пуб лі кан скіх 

пра ек таў «Зда ро выя га ра ды і па сёл кі» 

сён ня ўклю чае 66 удзель ні каў — на се-

ле ных пунк таў. Акра мя та го, у мэ тах 

пра фі лак ты кі на сель ніц тву рэ гу ляр на 

пра па ну юць вы ме раць ціск не толь кі 

ва ўста но вах ахо вы зда роўя, але і ў гі-

пер мар ке тах, кра мах, на пра мыс ло вых 

прад пры ем ствах. За пер шае паў год дзе 

2019 го да ціск з пра фі лак тыч най мэ тай 

вы ме ра лі больш як 650 ты сяч ча ла век, 

па ве да мі ла га лоў ны спе цы я ліст ад-

дзе ла гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і пра фі-

лак ты кі Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

Вік то рыя СПЕ РАН СКАЯ.

З 1 жніў ня ЮНІ СЕФ су мес на з Мі ніс-

тэр ствам ахо вы зда роўя Бе ла ру сі за-

пус кае но вы ма ра фон зда ро ва га ла ду 

жыц ця «#САД — спар тыў ны, ак тыў ны, 

да ступ ны!». Кож ны чац вер з 18.00 да 

21.00 мін ча не змо гуць аб са лют на бяс-

плат на да лу чыц ца да цэ ла га шэ ра гу ак-

тыў нас цяў, атры маць кан суль та цыі ад 

вя ду чых спе цы я ліс таў, прай сці экс прэс-

аб сле да ван не і склас ці свой аса біс ты 

паш парт зда роўя. Ме ра пры ем ствы бу-

дуць пра хо дзіць на ба зе Рэс пуб лі кан-

ска га цэнт ра алім пій скай пад рых тоў кі 

па фрыс тай ле. На прык лад, у пер шы 

дзень пра ек та, 1 жніў ня, удзель ні кі 

змо гуць бяс плат на за няц ца пі ла тэ сам, 

сха дзіць у «Ве ла шко лу» ўсёй сям' ёй, 

па спра ба ваць ся бе ў адзі на бор ствах, 

тай скім бок се і ёзе. А ўрач-ды е то лаг 

да па мо жа склас ці ра цы ён хар ча ван ня і 

дасць ка рыс ныя рэ ка мен да цыі. Кож ны 

чац вер на пля цоў цы «САД» бу дуць пра-

ца ваць роз ныя спе цы я ліс ты — кар ды ё-

ла гі, не ўро ла гі, ва ле о ла гі, ура чы агуль-

най прак ты кі, траў ма то ла гі-ар та пе ды. 

— Спе цы я ліс ты бу дуць вы ка рыс тоў ваць 

«ра зум ныя» ва гі, якія вы зна чаць до-

лю тлу шча вай ткан кі, шчыль насць мі-

не раль най ткан кі кос так і мы шач ную 

ма су, а так са ма «ра зум ны» та но метр, 

які да па мо жа вы зна чыць праб ле мы з 

сар дэч ны мі рыт ма мі, — рас ка за ла га-

лоў ны ўрач уста но вы ахо вы зда роўя 

«39-я га рад ская клі ніч ная па лі клі ні-

ка» Воль га ЕС МАН ЧЫК. — Пас ля за-

паў нен ня паш пар та зда роўя ўдзель ні кі 

пра ек та змо гуць атры маць рэ ка мен да-

цыі ўра чоў на конт та го, якая фі зіч ная 

ак тыў насць па ды хо дзіць ім больш за 

ўсё і якіх ры зык па жа да на па збя гаць.

— Зда ро вы лад жыц ця важ ны з 

мо ман ту пла на ван ня ця жар нас ці, на-

ра джэн ня і да кан ца жыц ця, — ка жа 

на мес нік прад стаў ні ка ЮНІ СЕФ у Бе-

ла ру сі Габ ры э ла Іво на АКІ МА ВА. — 

Толь кі ка лі мы ўсе па ду ма ем пра сваё 

зда роўе, пра пра фі лак ты ку за хвор ван-

няў, та ды і бу дзем са праў ды зда ро вым 

гра мад ствам.

Ва ўсе дні пра вя дзен ня ма ра фо ну 

бу дуць прад стаў ле ны роз ныя ві ды су-

мес ных ак тыў нас цяў для мам і дзя цей, а 

так са ма лю дзей з да дат ко вы мі па трэ ба-

мі, ар га ні за ва ны вы ступ лен ні мен та раў, 

фуд коў чаў і ма ты ва цый ных спі ке раў, 

аў то граф-се сіі ад вя до мых спарт сме-

наў і зда ро выя фуд кор ты. На прык лад, 

у пер шы дзень пра ек та са сва ёй ма ты-

ва цый най лек цы яй пе рад удзель ні ка мі 

вы сту піць май стар спор ту, член Па ра-

а лім пій скай бе ла рус кай збор най па 

пла ван ні Аляк сей ТА ЛАЙ. «Пры май це 

ўдзел у гэ тым цу доў ным пра ек це і па-

мя тай це, што зда роўя шмат не бы вае, 

кож ная вы пі тая чар ка або вы ку ра ная 

цы га рэ та, б'е па ва шым па тэн цы я ле», — 

ад зна чыў Аляк сей.

Каб пры няць удзел у пра ек це, трэ ба 

за рэ гіст ра вац ца на сай це ма ра фон-

зож.бел. Удзель ні каў ча ка юць пры-

зы, на прык лад, ка лі зра біць 50 ты сяч 

кро каў за 5 дзён і раз мяс ціць фо та, 

якое гэ та па цвяр джае, у сац сет цы з

хэш тэ гам #GоMісrоlіfе з ад зна кай 

@vоdnоmіzmеrеnіі і пе ра даць эс та фе ту 

двум сяб рам, то кож ны чац вер мож на 

вый граць та но метр. А ка лі прад' явіць 

за поў не ны паш парт зда роўя ў ад ным 

з кі на тэ ат раў Мін ска, то мож на ку піць

дру гі бі лет уся го за ка пей ку. Са мы ак-

тыў ны ўдзель нік ма ра фо ну атры мае 

га лоў ны прыз ад ар га ні за та раў — «ра-

зум ныя» ва гі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

У ТРЭН ДЗЕ — 
ПРА ГРА МІС ТЫ 
І ЖУР НА ЛІС ТЫ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Як ужо па ве дам ля ла ся ра ней, сё ле та ад быў ся пер-

шы на бор у су мес ны бе ла рус ка-кі тай скі ін сты тут БДУ 

і Да ля ньска га по лі тэх ніч на га ўні вер сі тэ та. Пра хад ны 

бал на спе цы яль насць «фі зі ка (вы твор чая дзей насць)» 

склаў 322, а на спе цы яль нас ці «ме ха ні ка і ма тэ ма тыч-

нае ма дэ ля ван не» — 305 ба лаў.

Тра ды цый на ад ны з са мых вы со кіх пра хад ных ба-

лаў за фік са ва ныя ў БДУ на фа куль тэ це між на род ных 

ад но сін, эка на міч ным і фа куль тэ це жур на ліс ты кі. Так, 

на спе цы яль насць «лінг вак ра і наз наў ства» пра хад ны 

бал склаў 378, «між на род ныя ад но сі ны» — 379, «між-

на род нае пра ва» — 385. На жур фа ку пра хад ныя ба лы 

бы лі на ступ ныя: «жур на ліс ты ка (кі ру нак — аў ды ё ві зу аль -

ная)» — 389, «жур на ліс ты ка (кі ру нак — вэб-жур на-

 ліс ты ка)» — 382. А для па ступ лен ня на спе цы яль насць 

«ме недж мент» (кі ру нак — «між на род ны ме недж мент, 

іна ва цый ны ме недж мент») трэ ба бы ло на браць не 

менш як 371 бал. Да рэ чы, ме на ві та на фа куль тэт між-

на род ных ад но сін па да ла да ку мен ты абі ту ры ент ка з 

су май ба лаў 399.

У Бе ла рус кім на цы я наль ным тэх ніч ным уні вер сі тэ це 

пра хад ныя ба лы на шмат лі кія тэх ніч ныя спе цы яль нас ці 

па вя лі чы лі ся ўдвая ў па раў на нні з 2018 го дам. Так, на-

прык лад, на спе цы яль насць «шмат мэ та выя гу се ніч ныя 

і ко ла выя ма шы ны» пра хад ны па рог склаў 222 ба лы 

(ле тась 109), «апра цоў ка ме та лаў ціс кам» — 210 ба лаў 

(ле тась бы ло кры ху больш як 100 ба лаў).

На спе цы яль нас ці «мар ке тынг» кон курс у БНТУ да-

сяг нуў 5,5 ча ла ве ка на мес ца, «аў та сэр віс» — 4,93. 

У лі ку най больш за па тра ба ва ных у абі ту ры ен таў спе-

цы яль нас цяў так са ма «пра грам нае за бес пя чэн не ін-

фар ма цый ных сіс тэм», «ін фар ма цый ныя сіс тэ мы і тэх-

на ло гіі», «пра мыс ло вае і гра ма дзян скае бу даў ніц тва», 

«транс парт ная ла гіс ты ка», «тэх ніч ная экс плу а та цыя 

аў та ма бі ляў», «тэх на ло гіі ма шы на бу да ван ня», «ар га-

ні за цыя пе ра во зак і кі ра ван не на аў та ма біль ным і га-

рад скім транс пар це».

У БДУ ІР пра хад ныя ба лы на дзён най фор ме атры-

ман ня аду ка цыі ва га юц ца на фа куль тэ тах ад 296 да 

364. Сту дэн та мі БДУ ІР ста лі 85 абі ту ры ен таў, якія на-

бра лі 370 ба лаў і больш. Мак сі маль ныя ба лы скла лі ся 

на спе цы яль нас ці «ін фар ма цый ныя сіс тэ мы і тэх на ло гіі 

(у гуль ня вой ін дуст рыі)» — 364 (кон курс — 6,7 ча ла ве ка 

на мес ца), элект рон ны мар ке тынг — 363 (3,2 ча ла ве ка 

на мес ца) і «пра грам нае за бес пя чэн не ін фар ма цый ных 

тэх на ло гій» — 359 (3,7 ча ла ве ка на мес ца).

Мі ні маль ны пра хад ны бал за фік са ва ны на спе цы яль-

 нас цях «элект рон ныя і ін фар ма цый на-кі ру ю чыя сіс-

тэ мы фі зіч ных уста но вак» — 296, «на на тэх на ло гіі і 

на на ма тэ ры я лы ў элект ро ні цы» — 300 і «ра дыё тэх ні ка 

(пра гра му е мыя ра дыё элект рон ныя срод кі)» — 304.

Рэ корд сё лет няй пры ём най кам па ніі ў БДУ ІР — 

390 ба лаў: столь кі на бра ла ў су ме бу ду чая пер ша курс-

ні ца фа куль тэ та ін фар ма цый ных тэх на ло гій і кі ра ван ня 

спе цы яль нас ці «ін фар ма цый ныя сіс тэ мы і тэх на ло гіі 

(у гуль ня вой ін дуст рыі)» Аляк санд ра Іван ко віч.

У Бе ла рус кім дзяр жаў ным пе да га гіч ным уні вер сі-

тэ це ся рэд ні кон курс па ВНУ склаў больш за два ча-

ла ве кі на мес ца. На не ка то рых спе цы яль нас цях на 

мес ца прэ тэн да ва ла да 10 ча ла век (у пры ват нас ці, на 

спе цы яль нас ці «рус кая мо ва і лі та ра ту ра. За меж ная 

мо ва»), а на прык лад, на спе цы яль нас ці «вы яў лен чае 

мас тац тва і кам п'ю тар ная гра фі ка» бы ло больш як 

восем прэ тэн дэн таў на мес ца.

Ся род бу ду чых пер ша курс ні каў — больш за паў та-

ры сот ні ме да ліс таў і ўла даль ні каў дып ло маў ССНУ 

з ад зна кай. У БДПУ па сту пі лі так са ма больш як 

210 вы пуск ні коў про філь ных пе да га гіч ных кла саў (з іх 

ка ля 130 ча ла век ска рыс та лі ся пра вам па ступ лен ня 

без іс пы таў па вы ні ках гу тар кі; ся рэд ні бал атэс та та ў 

вы пуск ні коў педк ла саў — 8,9). Рост пра хад ных ба лаў 

на зі ра ец ца амаль па ўсіх спе цы яль нас цях (мак сі маль ны 

пры рост склаў 115 пунк таў). Са мыя вы со кія пра хад ныя 

ба лы на дзён ную бюд жэт ную фор му на ву чан ня за фік-

са ва ныя на спе цы яль нас цях «вы яў лен чае мас тац тва 

і кам п'ю тар ная гра фі ка» — 322, «ла га пе дыя» — 314, 

«рус кая мо ва і лі та ра ту ра» — 306, «псі ха ло гія» — 305, 

«прак тыч ная псі ха ло гія» — 304.

Бе ла рус кі дзяр жаў ны пе да га гіч ны ўні вер сі тэт ака-

заў ся пры ваб ным не толь кі для дзяў чат. На прык лад, 

на фа куль тэ це фі зіч на га вы ха ван ня хлоп цаў на ліч ва-

ец ца 65 % ад агуль най коль кас ці пер ша курс ні каў, на 

гіс та рыч ным фа куль тэ це — ка ля 50 %, а на фі зі ка-ма-

тэ ма тыч ным — больш за 40 %.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ПА ЗДА РОЎЕ... У САД!
«Спар тыў ны, ак тыў ны, да ступ ны» — пра ект, 

які да па мо жа па чаць і пра цяг нуць вес ці зда ро вы лад жыц ця

Ну і ну!Ну і ну!

Прад ста ві ла ся 
су пра цоў ні цай 

сан эпі дэ мстан цыі 
і скра ла гро шы

Як па ве дам ляе афі цый ны сайт гру-

пы ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў 

упраў лен ня ўнут ра ных спраў Го-

мель ска га абл вы кан ка ма, у кан цы 

мі ну ла га тыд ня, 26 лі пе ня, не ўста-

ноў ле ная дзяў чы на ў 15.13 зай шла 

ў кра му «Та ва ры для до ма» ў вёс цы 

За лес се Ча чэр ска га ра ё на.

Там яна прад ста ві ла ся ра бот ні кам 

аб лас но га цэнт ра гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі 

і па ве да мі ла, што агле дзіць ганд лё вы 

пункт на прад мет вы яў лен ня не да хо паў. 

«Пра ве рыў шы» ма га зін, яна ўка за ла 

за гад чы цы на быц цам бы зной дзе ныя 

«па ру шэн ні» і ска за ла, што су ма штра фу 

скла дае 45 руб лёў.

Ра бот нік кра мы пе рад ала гро шы 

не вя до май, і тая вый шла з ганд лё ва га 

па мяш кан ня. Якіх-не будзь да ку мен таў, 

якія па цвяр джа лі б факт пра вя дзен ня 

пра вер кі або вы пла ты штра фу, дзяў чы на 

не па кі ну ла.

Учо ра днём ста ла вя до ма, што апе ра-

тыў ні кі Са вец ка га РА УС Го ме ля ў аб лас-

ным цэнт ры за тры ма лі па да зра ва ную ў 

здзяйс нен ні гэ та га зла чын ства дзяў чы ну, 

па ве да міў афі цый ны прад стаў нік УУС 

Го мель ска га абл вы кан ка ма Ві таль 

ПРЫ СТРО МАЎ. За тры ма най ака за ла ся 

не пра цу ю чая 29-га до вая жы хар ка Ба ры-

саў ска га ра ё на Мін скай воб лас ці.

Кан стан цін ЛЮТ КЕ ВІЧ.

Сак ра та ры ят Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на-

га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз вае глы бо-

кія спа чу ван ні Іва шчан ка Воль зе Ге ор гі еў не, на-

мес ні ку на чаль ні ка ўпраў лен ня ар га ні за цый най 

і ідэа ла гіч най ра бо ты, у су вя зі з на пат каў шым яе 

вя лі кім го рам — смер цю МА ЦІ.

Свя та ў ха ту!Свя та ў ха ту!

Но вая па жар ная часць, вя чэр нія 
кан цэр ты, му зыч ны фан тан

Брэст ад зна чыў 75-ю га да ві ну вы зва лен ня і Дзень го ра да
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Афі цый ныя свят ка ван ні 

па ча лі ся з важ най і пры-

ем най па дзеі — ура чыс-

та га ад крыц ця но вай па-

жар най ава рый на-вы ра та-

валь най час ці Брэсц ка га 

га рад ско га ад дзе ла па 

над звы чай ных сі ту а цы ях. 

Па жар нае дэ по ўзве дзе на 

ў паўд нё ва-за ход нім мік-

ра ра ё не го ра да, які ак тыў-

на бу ду ец ца і раз ві ва ец ца.

Тут ужо пра жы вае звыш 

60 ты сяч ча ла век, а з ча сам 

бу дзе яшчэ больш. Па доб-

ны аб' ект вы гля дае жыц цё ва не-

аб ход ным, та му на зва ная часць 

і бы ла ўклю ча на ў пра гра му пад-

рых тоў кі да свят ка ван ня 1000-год-

дзя го ра да. Фі нан са ван не пра ве-

дзе на за кошт рэс пуб лі кан ска га 

бюд жэ ту.

На ад крыц цё но вай па жар най час ці 

пры еха лі стар шы ня Са ве та Рэс пуб-

лі кі Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ, мі ністр па 

над звы чай ных сі ту а цы ях Ула дзі-

мір ВА ШЧАН КА. Ра зам з кі раў ні ком 

Брэст чы ны Ана то лем ЛІ САМ яны вы-

ка на лі га на ро вую мі сію: пе ра рэ за лі сім-

ва ліч ную стуж ку і па жа да лі ка лек ты ву 

дэ по па спя хо вай ра бо ты.

Цэнт раль ны мі ме ра пры ем ства мі гэ-

та га дня заў сё ды ро бяц ца ўша на ван-

не па мя ці во і наў-вы зва лі це ляў Брэс та 

і да ні на па ва гі аба рон цам крэ пас ці. Так 

бы ло і гэ тым ра зам. На пло шчы Сва бо-

ды да пом ні ка «Вы зва лен не» ўскла лі 

квет кі кі раў ні кі га рад скіх ад мі ніст ра цый, 

прад стаў ні кі гра мад скіх, ма ла дзёж ных 

ар га ні за цый, га ра джа не. Да Веч на га 

агню ў Брэсц кай крэ пас ці бы лі ўскла-

дзе ны вян кі. Стар шы ня Брэсц ка га 

гар вы кан ка ма Аляк сандр РА ГА ЧУК

пад крэс ліў, што 28 лі пе ня 1944 го да

з'яў ля ец ца ад ной з са мых свет лых дат 

у ты ся ча га до вай гіс то рыі го ра да.

Па дзе яй для Брэс та, не су мнен на, 

ста ла ад крыц цё свят ло му зыч на га фан-

та на на пе ша ход най ву лі цы Са вец кай. 

Вя до ма, кан цэр ты кла січ най му зы кі 

ста лі год ным акор дам Дня го ра да. «Вя-

чэр няя сім фо нія ты ся ча год дзя» прай-

шла на пло шчы Ле ні на і са бра ла шмат 

лю дзей. Тыя, ка му не ха пі ла мес ца ў 

ім пра ві за ва ным пар тэ ры, слу ха лі му-

зы ку за па ра пе та мі, там бы ло зруч на 

гля дзець з эк ра наў, ку ды ар га ні за та ры 

на кі ра ва лі транс ля цыю. Сто га доў та му 

па доб ныя кан цэр ты пра хо дзі лі ў Га рад-

скім са дзе, а ця пер — на пло шчы, дзе 

мо жа са брац ца знач на больш лю дзей. 

І га ра джа не гэ та аца ні лі, як і кан цэрт 

ве ча рам на ступ на га дня «Кла сі ка ля 

ра ту шы з velcom І А1». Са праў ды, якое ж 

свя та без му зы кі — і доб рай му зы кі

гэ тым ра зам бы ло ня ма ла. Ча го вар-

ты пры езд вір ту о за гі та ры і ўлю бён ца 

брэсц кіх жан чын То ма Сі нат ры! 

Ну а для тых, хто ад дае пе ра ва гу 

ак тыў на му ад па чын ку, бы лі на ла джа ны 

«Эк ва тар Фэст», «Фес ты валь кве так», 

дзе мож на бы ло па гу ляць, па ве ся ліц ца, 

вый граць пры зы, смач на па ес ці.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.


