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Ву чыц ца пад час ка ні кул — та кі не стан-

дарт ны спо саб ба віць лет ні час вы бра-

лі для ся бе 140 школь ні каў з роз ных 

кут коў Бе ла ру сі. Чым жа зай ма лі ся 

ўдзель ні кі не звы чай най зме ны?

У па чат ку лі пе ня дзі ця чы рэ абі лі та цый на-

азда раў лен чы цэнтр «На дзея», што ў Ві лей-

скім ра ё не, пры маў удзель ні каў пер шай у кра і -

не зме ны «Зя лё ных школ». Гэ та ста ла маг-

чы ма дзя ку ю чы пра ек ту «Уцяг ван не гра мад-

скас ці ў эка ла гіч ны ма ні то рынг і па ляп шэн не 

кі ра ван ня ахо вай на ва коль на га ася род дзя на 

мяс цо вым уз роў ні» («Эка ма ні то рынг»), які фі-

нан су ец ца Еў ра пей скім са юзам і рэа лі зу ец ца 

ПРА АН у парт нёр стве з Мінп ры ро ды.

Каб тра піць на эка ла гіч ную зме ну, і школь-

ні кі, і пе да го гі прай шлі сур' ёз ны кон курс ны 

ад бор. Ра зам з ад па чын кам іх ча ка ла што-

дзён ная пра ца па пя ці кі рун ках — ін тэр ак тыў-

ныя гуль ні і эк скур сіі, во пы ты і дыс ку сіі, за-

дан ні па эка ла гіч ным ма ні то рын гу, за ха ван ні 

бія раз на стай нас ці, энер га- і во да збе ра жэн ні, 

вы ра шэн ні праб ле мы ад хо даў.

У Дзень ад чы не ных дзвя рэй дзе ці пра-

дэ ман стра ва лі прак тыч ную част ку сва ёй 

пра цы — бы лі ар га ні за ва ны тэ ма тыч ныя 

пля цоў кі, дзе шмат ці ка вай ін фар ма цыі 

атры ма лі як са мі юныя эко ла гі, так і іх да-

рос лыя ка ле гі.

На пля цоў цы «Энер га збе ра жэн не» кож-

ны мог да ве дац ца, ча му важ на пра вя раць, 

ці ад клю ча ныя ўсе не па трэб ныя элект ра-

пры бо ры, на вош та да ста ваць з ра зет кі за-

рад ныя пры ла ды, а так са ма ча му не аб ход на 

ўдзель ні чаць у эка ла гіч ных ак цы ях.

Якія тры асноў ныя «вод ныя» праб ле мы 

сён ня вель мі хва лю юць эко ла гаў? Вы зна чыць 

іх да па маг лі на стан цыі «Во да збе ра жэн не» — 

пе да го гі пра па на ва лі школь ні кам вы зна-

 чыць коль касць ніт ра таў у піт ной ва дзе, вы лі-

чыць у скла дзе бы та вой хі міі і кас ме тыч ных 

срод каў не бяс печ ныя для пры ро ды і ча ла ве ка 

фас фа ты і мік ра плас тык.

— Мы імк нём ся пра ца ваць са 

школь ні ка мі так, каб атры ма ныя 

імі ве ды ак тыў на пры мя ня лі ся на 

прак ты цы, — ка жа спе цы я ліст па 

ўстой лі вым кі ра ван ні вод ны мі рэ-

сур са мі Цэнт ра эка ла гіч ных ра-

шэн няў На тал ля ПА РЭ ЧЫ НА. — 

Вось і пад час зме ны дзе ці пас ля 

пра ве дзе ных да сле да ван няў ства-

ры лі і пе рад алі баць кам ві дэа ро лік-

па слан не па гэ тай тэ ме.

На пля цоў цы «Абы хо джан не з 

ад хо да мі» хлоп цы і дзяў ча ты па-

ка за лі, як яны сар ту юць смец це, 

на коль кі доб ра раз бі ра юц ца ў эка-

ла гіч най мар кі роў цы та ва раў і ча се 

рас кла дан ня роз ных ві даў ад хо даў.

Ці ка выя за дан ні пад рых та ва лі 

для школь ні каў і ар га ні за та ры пля-

цоў кі «Бія раз на стай насць».

— Пад час эказ мены мы з дзець мі вы ву-

ча лі ў тэ о рыі рас лі ны, пту шак і ін шых жы-

вёл, — рас каз вае пе да гог з Коб рын ска га 

эко ла га-бія ла гіч на га цэнт ра, вы ха валь нік 

Аляк сандр СТРА ЧУК. — Каб па ка заць, на-

коль кі яны за сво і лі ма тэ ры ял, дзе цям не аб-

ход на бы ло вы ка наць за дан не па ар ні та ло гіі: 

па апі сан ні ві ду знай сці яго ў вы зна чаль ні ку, 

а по тым і ў на ту раль ным ася род дзі.

Не звы чай ным экс па на там на пля цоў цы 

«Якасць ат мас фер на га па вет ра» ста лі... 

лі шай ні кі. Так, ме на ві та роз ныя ві ды гэ тай 

рас лі ны да па маг лі ўдзель ні кам эказ ме ны вы-

зна чыць, на коль кі чыс тае па вет ра ў ла ге ры.

Каб эка ла гіч нае на ву чан не бы ло больш 

дас ка на лае, у дзі ця чым цэнт ры «На дзея» ў 

рам ках пра ек та «Эка ма ні то рынг» быў ство-

ра ны «зя лё ны клас»: за куп ле на аб ста ля ван-

не, ін тэр ак тыў ны ма тэ ры ял для вя дзен ня 

за ня ткаў па ўсіх кі рун ках пра гра мы «Зя лё-

ных школ». У гэ тым кла се бу дуць зай мац ца 

не толь кі ўдзель ні кі эка ла гіч ных змен, але і 

ін шыя школь ні кі, якія пры яз джа юць сю ды на 

азда раў лен не, у тым лі ку з тэ ры то рый, што 

па цяр пе лі ад ава рыі на ЧА ЭС, а так са ма 

дзе ці з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА, фо та аў та ра.

Ад па чы ва ем па-зя лё на му!Ад па чы ва ем па-зя лё на му!
Як лет нія зме ны ў дзі ця чых ла ге рах да па мо гуць раз ві ваць рух «Зя лё ных школ»

Аляк сандр Мі ка ла е віч РА ЧЭЎ-

СКІ — асо ба ў сіс тэ ме Мін-

п ры ро ды ле ген дар ная. Мяр-

куй це са мі: ра зам з ка ле га мі 

ства раў ве дам ства, больш за 

двац цаць га доў ад каз ваў за 

між на род ныя су вя зі Мінп ры-

ро ды. Ён — дзясяты ча ла век, 

які атры маў зван не «Га на ро-

вы эко лаг». Уз на га ро джа ны 

ор дэ нам «Знак Па ша ны», 

ме да лём «За пра цоў ныя за-

слу гі». Аляк сандр Мі ка ла е віч 

і па чы наль нік ды нас тыі: яго 

сын Яў ген так са ма звя заў 

сваю кар' е ру з пры ро да ахоў-

най дзей нас цю.

— На ра дзіў ся ў Бра гі не, дзе 

ва кол го ра да вель мі пры го жыя 

мяс ці ны. А мне з дзя цін ства быў 

ці ка вы на ву ко вы па ды ход да пры-

ро ды, та му су мнен няў не ўзні ка ла: 

па сту паю на геа фак, — рас каз вае 

Аляк сандр Мі ка ла е віч. — Атры-

маў шы дып лом, за стаў ся на ка-

фед ры, як раз па ча ла ра бо ту ла ба-

ра то рыя во зе раз наў ства пры БДУ.

Яе ства ры лі Мі ніс тэр ства ме лі я ра-

цыі СССР і Мін сель гас харч БССР. 

У ла ба ра то рыі быў вель мі вы со кі 

ранг, да сле да ван ні пра во дзі лі ся не 

толь кі на тэ ры то рыі су час най Бе-

ла ру сі, але і на пры род ных аб' ек-

тах СССР. Га на ру ся, што дзя ку ю-

чы на шай пра цы ўда ло ся за ха ваць 

ня ма ла бе ла рус кіх азё раў.

Ка лі Бе ла русь зда бы ла не за-

леж насць, да ра бо ты ў мі ніс тэр-

ствах і ве дам ствах па ча лі пры цяг-

ваць у тым лі ку і спе цы я ліс таў з 

ВНУ. Аляк санд ра Ра чэў ска га за-

пра сі лі ў Дзяр жаў ны ка мі тэт па 

ахо ве на ва коль на га ася род дзя на 

па са ду на чаль ні ка ад дзе ла на ву-

кі і за меж ных су вя зяў. Ме на ві та ў 

па чат ку 90-х фар мі ра ва лі ся пры-

ро да ахоў ныя на ву ко выя ўста но вы 

«БелНДЦ «Эка ло гія», ЦНДІКВВР,

вый шаў у свет на ву ко вы ча со піс 

«Пры род ныя рэ сур сы», бы ла ство-

ра на Рэс пуб лі кан ская дзяр жаў ная 

пра гра ма «Ахо ва на ва коль на га 

ася род дзя і пры ро да ка ры стан не». 

І сён ня гэ тыя струк ту ры — па-ра-

ней ша му ба за выя на ву ко выя пад-

раз дзя лен ні.

У 1994 го дзе Дзярж ка мі тэт быў 

пе ра тво ра ны ў Мі ніс тэр ства пры-

род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль-

на га ася род дзя. Аляк сандр Мі ка-

ла е віч 15 га доў з'яў ляў ся чле нам 

ка ле гіі ве дам ства. У гэ тым ста ту се 

пры маў удзел у рас пра цоў цы прак-

тыч на ўсіх клю ча вых нар ма тыў на-

пра ва вых да ку мен таў. Аляк сандр 

Ра чэў скі — адзін з су аў та раў За-

ко на «Аб ахо ве на ва коль на га ася-

род дзя».

— У Мі ніс тэр стве ўзна ча ліў ад-

дзел між на род на га су пра цоў ніц тва 

і на ву кі. У той час най важ ней шай 

за да чай з'яў ля ла ся ўма ца ван не і 

на ладж ван не но вых кан так таў з 

за меж ны мі парт нё ра мі, перш за 

ўсё з най блі жэй шы мі су се дзя мі — 

Ра сі яй, Укра і най, Літ вой, Лат ві яй, 

Поль шчай, — пра цяг вае Аляк сандр 

Мі ка ла е віч. — Трэ ба бы ло не толь кі 

на пра цоў ваць прак ты ку між на род-

ных да га вор на-пра вавых ад но сін, 

але ажыц цяў ляць удзел на шай кра і -

ны ў між на род ных пры ро да ахоў -

ных ар га ні за цы ях. Аб на шай пра цы 

мож на мер ка ваць па та кіх ліч бах: у 

1995 го дзе Бе ла русь ста ла ўдзель-

ні кам пя ці між на род ных кан вен цый 

па ахове на ва коль на га ася род дзя, 

а ў 2012-м — ужо 22.

Удзел у між на род ных пра ек тах 

да ваў маг чы масць кра і не атрым-

лі ваць гран ты на пры ро да ахоў ныя 

ме ра пры ем ствы. Не як дзе ля ці ка-

вас ці па лі чыў: у маю быт насць бы ло 

пры цяг ну та больш за 40 млн до ла-

раў. На огул, мы пе рай ма лі шмат 

за меж на га во пы ту, і ця пер на ша 

за ка на даў ства, на прык лад, па сіс-

тэ ме комп лекс ных пры ро да ахоў ных 

да зво лаў на вы кі ды ў ат мас фер-

нае па вет ра, спе цы яль нае во да ка-

ры стан не, за хоў ван не і за ха ван не 

ад хо даў вы твор час ці ана ла гіч нае з 

тым, што дзей ні чае ў ЕС.

— Пры та кой на груз цы ў Мі-

ніс тэр стве вы яшчэ на ву ко вай 

дзей нас цю зай ма лі ся. Ці быў 

час на ад па чы нак?

— Зме на дзей нас ці — гэ та так-

са ма ад па чы нак. Ад нак зна хо дзіў ся 

час і на лю бі мы за ня так — ры бал-

ку. Час та вы бі раў ся ра зам з сы нам. 

Вя до ма, бы ло і та кое, што пры пад-

рых тоў цы ней кіх да ку мен таў аль-

бо між на род ных ме ра пры ем стваў 

да до му пры хо дзіў лі та раль на на 

па ру га дзін.

— А як сям'я да та ко га гра фі-

ка ста ві ла ся?

— З ра зу мен нем. У нас, ве да-

е це, ся мей нае геа гра фіч нае та-

ва рыст ва. Жон ка, ма лод шы брат 

і яго жон ка, мой сын — усе вы-

пуск ні кі геа фа ка БДУ. Та му жы вём 

агуль ны мі пра фе сій ны мі ін та рэ са-

мі, ва ўсім пад трым лі ва ем адзін 

ад на го.

— Ся род ва шых уз на га род 

і ме даль Па ста ян на га ка мі тэ та 

Са юз най дзяр жа вы.

— З ра сій скі мі ка ле га мі у нас 

цес ныя ра бо чыя су вя зі, рэа лі за ва-

ла ся пяць агуль ных дзярж пра грам 

у пры ро да ахоў най га лі не, гід ра ме-

тэа ра ла гіч най дзей нас ці і геа ло гіі. 

Так са ма і з ін шы мі кра і на мі СНД 

доб рыя парт нёр скія ад но сі ны. 

У 1992 го дзе мы пра вя лі пер шы 

між дзярж са вет па эка ло гіі, гэ тая 

тра ды цыя за ха ва ла ся і да гэ туль.

— Коль кі дзён вы па бы лі пен-

сі я не рам у чыс тым вы гля дзе?

— Па куль яшчэ не па спеў. На 

пен сію пай шоў з мі ніс тэр ства і 

пяць га доў пра ца ваў у між на род-

ным пад раз дзя лен ні ў Бел гід ра ме-

це. За тым — у цэнт ры эка ла гіч най 

экс пер ты зы, ця пер вы кла даю ў 

рэс пуб лі кан скім ву чэб ным цэнт-

ры Мінп ры ро ды.

— Як вам пра цу ец ца ця пер?

— Вель мі ці ка ва, у нас моц ны 

вы клад чыц кі склад. Ра бо та ба дзё-

рыць: са мо му трэ ба па ста ян на ву-

чыц ца, асвой ваць но выя фор мы 

вы кла дан ня. На шы слу ха чы за ці-

каў ле ны ў атры ман ні ве даў, што 

аб ляг чае пра цэс аду ка цыі. Ін шая 

спра ва, на мой по гляд, і я аб мяр-

коў ваў гэ та з ка ле га мі: ты дзень — 

не да стат ко вы тэр мін для на ву чан-

ня. У на шы ін спек цыі ча сам пры-

хо дзяць лю дзі без про філь най аду-

ка цыі, ім да во дзіц ца ву чыц ца, як 

той ка заў, у по лі, і ў іх ня ма пра ва 

на па мыл ку, та му што, па ка заў шы 

не кам пе тэнт насць адзін раз, аў та-

ры тэт стра цяць на заўж ды.

— Аляк сандр Мі ка ла е віч, у 

Мінп ры ро ды ка жуць: Ра чэў скі-

ста рэй шы і Ра чэў скі-ма лод шы. 

Рас ка жы це пра сы на.

— На геа фак па сту піў па вод ле 

ся мей най тра ды цыі. А вось на ра бо-

ту ў сіс тэ му Мінп ры ро ды прый шоў 

не ад ра зу. Спа чат ку па спра ба ваў 

ся бе ў біз не се, пра ца ваў у роз ных 

кам па ні ях. По тым пра ца ўлад ка ваў-

ся ў Мін скі га рад скі ка мі тэт пры-

род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль-

на га ася род дзя, быў і на чаль ні кам 

ад дзе ла апе ра тыў на га кант ро лю, 

ку ры ра ваў не каль кі ра ё наў. За тым 

яго пе ра вя лі ў Мі ніс тэр ства на чаль-

ні кам ад дзе ла эка ла гіч най экс пер-

ты зы го ра да бу даў ні чых пра ек таў. 

Ця пер пра цуе на мес ні кам ды рэк та-

ра па дзяр жаў най эка ла гіч най экс-

пер ты зе Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

дзяр жаў най эка ла гіч най экс пер-

ты зы і па вы шэн ня ква лі фі ка цыі 

кі ру ю чых ра бот ні каў і спе цы я ліс-

таў Мінп ры ро ды. Ні ко лі не ціс нуў

на сы на, той сам ра біў вы бар. Лі чу, 

усе ба ко вы во пыт ідзе толь кі на ка-

рысць ра бо ты.

— А ка лі ён вы ра шыў, што хо-

ча пра ца ваць у сіс тэ ме Мінп ры-

ро ды, да па ма га лі?

— За ру ку па ка бі не тах не ва дзіў, 

спе цы яль на ні ко му не тэ ле фа на ваў. 

Хлоп цу з проз ві шчам Ра чэў скі, на-

пэў на, бы ло ня цяж ка атры маць ра-

бо ту ў на шай сіс тэ ме. А вось по тым 

бы ло скла да ней, бо яму нель га пад-

вес ці баць ку, лю бы яго про мах рас-

цэнь ваў ся б як наш агуль ны. Яў ген 

ма лай чы на, спраў ляў ся і спраў ля ец-

ца, хоць учас так у яго ця пер вель мі 

скла да ны і ад каз ны.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ

Фо та з улас на га ар хі ва 

Аляк санд ра РА ЧЭЎ СКА ГА.

Га лоў ны па за меж ных спра вахГа лоў ны па за меж ных спра вах
Дзя ку ю чы ра бо це між на род на га ад дзе ла Мінп ры ро ды Бе ла русь атры ма ла больш за 40 млн до ла раў гран таў

Ды нас тыяДы нас тыя

Ра чэў скія — ма лод шы і ста рэй шы.

У дзі ця чым цэнт ры «На дзея» збі ра юць ад хо ды 
асоб на і да па ма га юць дзе цям з ін ва лід нас цю.

Каб знай сці птуш ку ў пры ро дзе, 
трэ ба доб ра ве даць яе ха рак та рыс ты кі.

Эка а ду ка цыяЭка а ду ка цыя


