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АДУ КА ЦЫЯ І ПРАФ АРЫ ЕН ТА ЦЫЯ
На Го мель шчы не 1 ве рас ня за пар ты ся дуць амаль 154 ты ся чы школь ні каў. 

З іх звыш 16,5 ты ся чы пер ша клас ні каў. Гэ та на 500 больш, чым ле тась
Пас ля ка пі таль на га ра мон ту 

школь ні каў су стрэ нуць тры ся-

рэд нія шко лы: № 19 і № 47 у Го-

ме лі і № 2 у Жыт ка ві чах. Аб ноў ле-

ны дзве да школь ныя ўста но вы ў 

Бра гі не, па ад ной — у Пет ры ка ве, 

Жыт ка ві чах і ў Жло бін скім ра ё не, 

а так са ма тры ся рэд нія шко лы ў 

Го ме лі, па ад ной у Свет ла гор ску, 

Рэ чы цы і Бра гі не.

Да та го ж у 104-м мік ра ра ё не Го-

ме ля па ча ло ся бу даў ніц тва дзі ця ча-

га сад ка на 190 мес цаў. Яго па він ны 

здаць ужо сё ле та. Но вая ўста но ва 

да па мо жа зняць на пру жа насць ся род 

ах вот ных улад ка ваць дзі ця по бач з 

до мам у мік ра ра ё нах-но ва бу доў лях. 

Уся го да па чат ку но ва га на ву чаль на га 

го да ў воб лас ці ство ра на 500 да дат ко-

вых мес цаў ва ўста но вах да школь най 

аду ка цыі, па ве да міў на жні вень скай 

аб лас ной на ра дзе пе да га гіч ных ра-

бот ні каў на чаль нік га лоў на га ўпраў-

лен ня аду ка цыі Го мель ска га абл-

вы кан ка ма Сяр гей ПА РО ШЫН. Ён 

так са ма рас ка заў, што ва ўста но вах 

пра фе сій на-тэх ніч най аду ка цыі воб-

лас ці бу дуць рых та ваць пра цоў ныя 

кад ры па 46 но вых ква лі фі ка цы ях:

— На прык лад, на за каз ААТ «Гом-

сель маш» на ба зе Го мель ска га аў-

та ме ха ніч на га ка ле джа бу дуць рых-

та ваць аў та ме ха ні каў. У Го мель скім 

пра фе сій ным шмат про філь ным лі цэі 

і Ра га чоў скім пра фе сій на-тэх ніч ным 

ка ле джы бу даў ні коў — ра бот ні каў для 

мас ла роб най, сы ра роб най і ма лоч най 

вы твор час ці.

Праф ары ен та цыя па він на быць на-

кі ра ва на на вяр тан не вы пуск ні коў пас-

ля на ву чан ня на сваю ма лую ра дзі му. 

Гэ ту за да чу па ста віў пе рад прад стаў-

ні ка мі сфе ры аду ка цыі Го мель шчы ны 

стар шы ня абл вы кан ка ма Ула дзі мір 

ДВОР НІК. Ён ад зна чыў, што рэ аль-

ны сек тар эка но мі кі пе ра жы вае не да-

хоп пра цоў ных кад раў, і ў гэ тай су вя-

зі да ру чыў глы бо ка пра ана лі за ваць 

па трэб у ў пра цоў ных і сель ска гас -

па дар чых спе цы яль нас цях у кож ным 

з ра ё наў:

— Схе ма ба чыц ца та кая: за каль-

ца ваць на кож най тэ ры то рыі ў адзін 

гар ма ніч ны ар га нізм прад пры ем ства, 

шко лу, сіс тэ му праф тэх аду ка цыі і пра-

ца ваць на вы нік.

У но вым на ву чаль ным го дзе ар-

га ні за цыя хар ча ван ня ва ўста но вах 

аду ка цыі Го мель скай воб лас ці бу дзе 

пра во дзіц ца ін шым чы нам. Усе школь-

ныя аб' ек ты хар ча ван ня пе ра да дзе ны 

ад ра ён ных спа жы вец кіх та ва рыст ваў 

на ба ланс ад дзе лам аду ка цыі, спор ту 

і ту рыз му рай вы кан ка маў. За куп ле на 

913 адзі нак тэх на ла гіч на га аб ста ля-

ван ня на су му ка ля 2 міль ё наў руб лёў, 

а так са ма ма шы ны для пад во зу пра-

дук таў. Гэ тыя ме ры па він ны ста ноў ча 

ад біц ца на ра цы ё не школь ні каў: бу дзе 

па вя лі ча ны аб' ём хар ча ван ня ў гра шо-

вым эк ві ва лен це і асар ты мен це.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ



За пра шаль нікЗа пра шаль нік  

Атам ныя рэ бу сы
і су стрэ ча з Зя лё ным ка том

Чым збі ра юц ца здзіў ляць 
ар га ні за та ры Фес ты ва лю на ву кі?
Пра вес ці ра зам на ву ко вы ўік-энд за пра шае мін чан 

Са вет ма ла дых ву чо ных На цы я наль най ака дэ міі на-

вук. 8 ве рас ня ў рам ках свят ка ван ня Дня го ра да ў 

Цэнт раль ным ба та ніч ным са дзе ўпер шы ню прой дзе 

Фес ты валь на ву кі.

— На ву ка мо жа быць ня сум най, яна мо жа за ха піць і 

доў га не ад пус каць — ме на ві та гэ та мы і збі ра ем ся да ка-

заць, — рас ка заў адзін з ар га ні за та раў уні каль на га для 

на шай кра і ны ме ра пры ем ства на ву ко вы су пра цоў нік Аб'-

яд на на га ін сты ту та ма шы на бу да ван ня НАН Бе ла ру сі 

Аляк сандр ЗАЙ ЦАЎ. — Нам ха це ла ся б, каб ча ла век, які 

вый дзе з фес ты ва лю, по тым яшчэ доў га «гуг ліў» у ін тэр нэ це 

ін фар ма цыю, якая яго за ці ка ві ла, і за ста ваў ся пры вя за ным 

да та го, што ён па чуў. Фар мат ме ра пры ем ства раз лі ча ны 

на сем'і з дзець мі лю бо га ўзрос ту. Га лоў ны наш прын цып —

рас каз ваць пра скла да ныя рэ чы мак сі маль на прос та! І не 

толь кі рас каз ваць, але і па каз ваць...

Фес ты валь на ву кі раз мес ціц ца на 11 пля цоў ках, раз лі ча-

ных на на вед валь ні каў з са мы мі роз ны мі ін та рэ са мі.

«Страх як асноў ны аб ме жа валь нік раз віц ця», «Як шум 

кі руе на мі і што з гэ тым ра біць?», «Як не па мы ліц ца ў эпо-

ху пост праў ды?», «Ней рон ны парт рэт ча ла ве ча га ро зу му», 

«Ча му кі ты ака за лі ся пар на ка пыт ны мі?» — пра ўсё гэ та 

мож на бу дзе да ве дац ца ў лек цый най зо не фес ты ва лю. Ся-

род лек та раў бу дуць не толь кі сур' ёз ныя ву чо ныя, але і па-

пу ля ры за та ры на ву кі, на прык лад са мы вя до мы ў ін тэр нэ це 

на сён няш ні дзень па пу ля ры за тар кос ма су Зя лё ны кот.

Да рэ чы, у пер шай па ло ве ве рас ня ў Мін ску бу дзе пра хо-

дзіць Між на род ны кас міч ны кан грэс. І кос ма су на Фес ты ва лі 

на ву кі бу дзе пры све ча на асоб ная зо на. Акра мя вы стаў кі 

кас міч ных экс па на таў, вы ступ лен няў на ву коў цаў-аст ра но-

маў і бло ге раў, у гэ тай зо не ад бу дзец ца су стрэ ча з са праўд-

ны мі кас ма на ўта мі. 

У за баў ляль най зо не бу дуць прад стаў ле ны тры му зеі на-

ву кі, пра ек ты «Ра зум ны Мінск» і «Фі зіч ны фа куль тэт БДУ». 

На ва чах у дзя цей бу дуць вы раб ляць на ву ко выя цац кі, ла-

дзіць ві до вішч ныя экс пе ры мен ты, пра во дзіць шмат лі кія 

май стар-кла сы. Ін фар ма цый ны цэнтр па атам най энер ге-

ты цы за пла на ваў дэ ман стра цыю «Да поў не ная рэ аль насць. 

АЭС на да ло ні» і вір ту аль ную эк скур сію па АЭС. 

У Ро ба зо не пры муць удзел шко лы ро ба та тэх ні кі і шко ла 

ліч ба вых тэх на ло гій. Ар га ні за та ры VІ Мінск ага ад кры та га 

ро ба тур ні ру пра вя дуць тут спа бор ніц твы па мі ні-су мо і гон-

ках па лі ніі. У зо не ар хеа ло гіі кож ны змо жа па спра ба ваць 

ся бе ў ро лі ар хе о ла га. Свае зо ны з на сы ча най пра гра май 

прад ста вяць Цэнт раль ная на ву ко вая біб лі я тэ ка і Бе ла рус-

кая сель ска гас па дар чая біб лі я тэ ка. На вы стаў цы бу дзе

прад стаў ле на пра дук цыя Ін сты ту та ба та ні кі, Цэнтральнага 

ба та ніч на га са да, РНПЦ гі гі е ны, РНПЦ хар ча ван ня і ін шых 

пад раз дзя лен няў Ака дэ міі на вук.

Свя та рас пач нец ца ў 12 га дзін і пра цяг нец ца да 20 га дзін. 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



Се зонСе зон  

Па чы на ец ца па ля ван не 
на баб ра і выд ру

Яно бу дзе доў жыц ца з 1 ве рас ня гэ та га го да 

да 31 са ка ві ка на ступ на га.

Па вод ле дзей ных пра ві лаў, 

па ля ваць на баб ра і выд ру (у 

тым лі ку ўста наў лі ваць і пра вя-

раць са ма ло вы) па куль мож на 

толь кі ў свет лы час су так. З 25 

ве рас ня, пас ля ўступ лен ня ў сі-

лу но вай рэ дак цыі Пра ві лаў вя-

дзен ня па ляў ні чай гас па дар кі і 

па ля ван ня, па ля ван не на гэ тых 

жы вёл бу дзе да зво ле на круг-

ла су тач на, але з ага вор кай: у 

цём ны час су так па ля ваць ру-

жэй ным спо са бам (з па ды хо ду, 

з за са ды) мож на толь кі ў пры сут нас ці служ бо вай асо бы 

ка рыс таль ні ка па ляў ні чых угод дзяў.

Пры ру жэй ным па ля ван ні да зво ле на пры мя няць на раз-

ную (з дуль най энер гі яй ку лі звыш 1500 джоў ляў), глад ка-

стволь ную (з вы ка ры стан нем па тро наў з ку ляй або кар-

цеч чу) і кі даль ную (па ляў ні чыя лу кі і ар ба ле ты) па ляў ні чую 

зброю. Пры без ру жэй ным па ля ван ні да зво ле на вы ка рыс-

тоў ваць кап ка ны, паст кі (акра мя пет ляў), а так са ма па ляў-

ні чых са бак (акра мя ган ча коў і хар тоў).

У хо дзе без ру жэй на га па ля ван ня на баб ра і выд ру да-

пус ка ец ца зда бы ча аме ры кан скай нор кі і ан дат ры, якія 

вы пад ко ва тра пі лі ва ўста ноў ле ныя кап ка ны або паст кі. 

У кож ным та кім вы пад ку, перш чым да стаць жы вё лу, па ляў-

 ні чы па ві нен зра біць ад па вед ны за піс на ад ва рот ным ба ку 

па ляў ні чай пу цёў кі, інакш ка жу чы, па зна чыць від жы вё лы 

(аме ры кан ская нор ка аль бо ан дат ра) і да ту яе зда бы чы 

(да ту вы яў лен ня ў па стцы).

Сяр гей РА СОЛЬ КА



На га да ем, што тра ге дыя 

ў Ган ца віц кім ра ё не ад бы ла-

ся 13 жніў ня. Пас ля пла на-

вай вак цы на цыі па мёр двух-

ме сяч ны хлоп чык. Мі ніс тэр-

ства ахо вы зда роўя ства-

ры ла спе цы яль ную ка мі сію 

і пра вя ло ацэн ку ака зан ня 

ме ды цын скай да па мо гі на 

ўсіх эта пах. Спе цы я ліс ты 

прый шлі да вы сно вы, што 

прэ па рат быў пры зна ча ны 

адэ кват на, тэх на ло гія ўвя-

дзен ня не па ру ша на. Так са-

ма не вы яў ле на па ру шэн няў 

тэм пе ра тур на га рэ жы му 

пад час транс пар ці роў кі і за-

хоў ван ня вак цын, якія маг лі 

паў плы ваць на іх якасць.

Дзі ця ці бы ло ўве дзе на 

дзве вак цы ны — «Эў пен та» 

(вы твор час ці Паў днё вай Ка-

рэі) і «Іма вакс По ліа» (Фран-

цыя). Як вы свет лі ла ся, паў-

д нё ва к арэй ская вак цы на не 

бы ла за не се на ў Рэ естр ле-

ка вых срод каў у Бе ла ру сі. 

Яе за ку пі лі ў 2017 го дзе і 

ста лі вы ка рыс тоў ваць за-

мест АКДС. Пры чы ны па-

стаў кі не за рэ гіст ра ва най

ў Бе ла ру сі  вак цы ны 

«Эў пен та» рас тлу ма чы-

ла на чаль нік упраў лен ня 

фар ма цэў тыч най ін спек-

цыі і ар га ні за цыі ле ка ва-

га за бес пя чэн ня Мі ніс тэр-

ства ахо вы зда роўя Люд-

мі ла РЭ УЦКАЯ.

— У 2017 го дзе ў Бе ла-

ру сі ўзнік ла кры тыч ная сі ту а-

 цыя з па стаў кай вак цы ны 

АКДС з Ра сіі — ад на ша га 

тра ды цый на га па стаў шчы-

ка. На жаль, амаль што-

год вы яў ля лі ся праб ле мы 

з якас цю вак цы ны. Асоб-

ныя се рыі не да пус ка лі ся 

да пры мя нен ня і бра ка ва-

лі ся. Ана ла гіч ныя фак ты 

ад зна ча лі ся і ў Ра сіі з бо-

ку Рас здраў наг ля ду. Сі ту-

а цыю, што ўзнік ла ў 2017 

го дзе ў су вя зі з па стаў кай 

у кра і ну бра ка ва най вак-

цы ны, Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя ўспры ня ло як над-

звы чай ную эпі дэ міч на га 

ха рак та ру, якая па гра жа-

ла зры вам на цы я наль на-

га ка лен да ра пры шчэ пак і 

маг ла вы клі каць рас паў сю-

джан не смя рот ных ін фек-

 цый, — пад крэс лі ла Люд мі ла 

Рэ уцкая.

У пры ват нас ці, спе цы я -

ліст рас ка за ла, што 12 сту-

 дзе ня 2017 го да бы ла за-

бра ка ва ная чар го вая пар-

тыя вак цы ны АКДС, якая 

па сту пі ла па пла не па стаў кі 

2016 го да. У ам пу лах змя-

шча лі ся па боч ныя ўклю-

чэн ні цём на га ко ле ру. Гэ та 

вак цы на бы ла вер ну тая па-

стаў шчы ку, пас ля ча го ён 

ад мо віў ся па ста віць якас-

ную. У кра са ві ку 2017 го да 

«Бел фар ма цыя» пад пі са ла 

кант ракт на чар го вую па-

стаў ку па пла не 2017 го да, 

пры гэ тым па стаў шчык на-

стой ваў на па стаў ках у ліс-

та па дзе — снеж ні. Уліч ва ю-

чы аб ме жа ва ную коль касць

вак цы ны АКДС, у жніў ні 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

звяр ну ла ся да мі ніст ра ахо-

вы зда роўя Ра сіі з прось бай 

па са дзей ні чаць у больш 

ран ніх па стаў ках. Прось-

ба бы ла па чу тая, і пер шая 

пар тыя вак цы ны прый шла 

ў Бе ла русь 6 каст рыч ні ка 

2017 го да, а 23 каст рыч ні ка 

яна зноў бы ла пры зна на ня-

якас най на тых жа пад ста-

вах. Прад стаў ні кі вы твор цы 

пры яз джа лі ў Мінск для аб-

мер ка ван ня пры чын бра ку і 

пры зна лі прэ тэн зіі па якас ці. 

Гэ тая пар тыя так са ма вяр-

ну ла ся па стаў шчы ку.

Уліч ва ю чы вост рую па-

трэ бу ў па стаў цы, звя за-

ную з вель мі аб ме жа ва най 

коль кас цю вак цы ны АКДС, 

па пра па но ве ра сій ска га 

вы твор цы спе цы я ліс ты вы-

пра ба валь ных ла ба ра то рый 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

вы яз джа лі ў Маск ву для 

ад бо ру ўзо раў вак цы ны 

на скла дзе па стаў шчы ка і 

кант ро лю якас ці ў мас коў-

скай ла ба ра то рыі. У вы ні ку 

част ка ад за яў ле най коль-

кас ці вак цы ны бы ла па стаў-

ле на ў Бе ла русь і прай шла 

кант роль якас ці.

Ад на ча со ва ў ліс та па дзе 

2017 го да для за бес пя чэн-

ня га ран та ва ных на дзей-

ных па ста вак Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя звяр ну ла ся 

да вя ду чых вы твор цаў ана-

ла гіч ных за рэ гіст ра ва ных 

вак цын з прось бай знай сці 

маг чы масць апе ра тыў най 

па стаў кі ў на шу кра і ну. Але 

бы лі атры ма ныя ад мо вы 

па ста віць вак цы ну ў не аб-

ход най коль кас ці ў ка рот кі 

тэр мін па пры чы не доў га га 

тэх на ла гіч на га тэр мі ну вы-

твор час ці.

Для пра ду хі лен ня зры-

ву іму нап ра фі лак ты кі Мі-

ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

пра пра цоў ва ла ва ры ян ты 

па ста вак з ін шых кра ін — Кі-

тая, Ін дыі, Рэс пуб лі кі Ка рэя. 

У вы ні ку ў ліс та па дзе 

2017-га бы ло пры ня та ра-

шэн не аб дзяр жаў най за-

куп цы з ад ной кры ні цы 

пя ці ва лент най вак цы ны 

«Эў пен та», якая змя шчае 

наступныя кам па не нты: кок-

люш, дыф тэ рыя, слуп няк, 

а так са ма ге па тыт В і Hіb, 

у коль кас ці 200 ты сяч доз.

— Зрыў свое ча со вай 

пры шчэ пач най кам па ніі 

мог пры вес ці да ўзнік нен ня 

ўспы шак ды фтэ рыі, кок лю-

шу і слуп ня ку ся род дзя-

цей, — ад зна чае Люд мі ла 

Рэ уцкая.

— Сі ту а цыя, якая склад-

ва ец ца ў СМІ і са цы яль ных 

сет ках ва кол гэ та га вы пад ку 

з вак цы най, мо жа пры вес ці 

да ма са вых не спры яль ных 

на ступ стваў, — да дае на-

мес нік на чаль ні ка 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 Іна 

КА РА БАН.

Яна пад крэс лі ла, што 

ан ты пры шчэ пач ныя кам-

па ніі вы клі ка юць за не па-

ко е насць не толь кі ў эпі дэ-

мі ё ла гаў, але і ў пе ды ят-

раў. Ад мо вы ад пры шчэ пак 

пры вод зяць да зні жэн ня 

ка лек тыў на га іму ні тэ ту, 

што ў сваю чар гу вя дзе да 

рас паў сюдж ван ня ін фек-

цый ных хва роб.

Паводле БелТА



На слы ху На слы ху   

НЕ НАГОДА АДМАЎЛЯЦЦА 
АД ПРЫШЧЭПАК

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя рас тлу ма чы ла пры чы ну гі бе лі хлоп чы ка 
ў Ган ца віц кім ра ё не і расказала, чаму закупляла карэйскую вакцыну

Ка мі сія Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

прый шла да вы сно вы, што ве ра год най 

пры чы най смер ці дзі ця ці ў Ган ца віц кім 

ра ё не ста ла ана фі лак сія 

ў вы ні ку ўвя дзен ня вак цын. Пра гэ та 

па ве да мі ла жур на ліс там на чаль нік 

ад дзе ла ме ды цын скай да па мо гі ма ту лям 

і дзе цям га лоў на га ўпраў лен ня ар га ні за цыі 

ме ды цын скай да па мо гі і экс пер ты зы 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Люд мі ла ЛЁГ КАЯ.

З нагоды З нагоды   


