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— Вак зал стан цыі Мінск-

Па са жыр скі — гэ та пер шы 

пункт пры зна чэн ня, ку ды пры-

яз джа юць ту рыс ты, каб па-

зна ё міц ца са ста лі цай. Та му 

для нас бы ло важ на зра біць 

усё маг чы мае, каб ім бы ло 

ўтуль на. Пра ца па ўдас ка на-

лен ні аб' ек таў пра во дзі ла ся 

паў та ра го да. Мы за мя ні лі 

боль шасць па ка заль ні каў і 

таб ло, уста на ві лі но выя да-

ве дач ныя тэр мі на лы і тэр-

мі на лы са ма аб слу гоў ван ня, 

аб на ві лі сіс тэ му кан ды цы я на-

ван ня. На тэ ры то рыі вак за ла 

ёсць бяс плат ны wі-fі, у вы пад-

ку не аб ход нас ці кож ны мо жа 

звя зац ца з кан такт-цэнт рам. 

Так са ма для ар га ні за цыі 

кам фор ту ту рыс таў больш 

за 200 су пра цоў ні каў Бе ла-

рус кай чы гун кі прай шлі на-

ву чан не на кур сах анг лій скай 

мо вы, — ад зна чыў на чаль нік 

стан цыі Мінск-Па са жыр скі 

Вік тар НІ ЗО ХІН.

Змя нен няў да лет няй спар-

тыў най па дзеі зроб ле на ня-

ма ла. Для асоб з аб ме жа ва-

ны мі маг чы мас ця мі ство ра на 

без бар' ер нае ася род дзе: для 

зруч нас ці ары ен та ван ня тых, 

хто сла ба ба чыць, на лес ві-

цах на не се ны спе цы яль ныя 

па ло сы бяс пе кі жоў та га ко ле-

ру, а на ўсіх ува ход ных дзвя-

рах вак за ла — жоў тыя кру гі. 

На Пры вак заль най пло шчы, 

ка ля бу дын ка гас ці ні цы «Экс-

прэс», вы кла дзе ныя так тыль-

ная пліт ка і на кі ра валь ныя лі-

ніі. Ра монт у са мім бу дын ку 

ўсё яшчэ пра цяг ва ец ца, у хут-

кім ча се 29 ну ма роў ад но вяць 

свой знеш ні вы гляд. Да рэ чы, 

над пі сы ў ліф тах гас ці ніч на-

га комп лек су пра дуб ля ва ныя 

шрыф там Брай ля.

Змя ні ла ся і сіс тэ ма ру ху 

цяг ні коў, пра што рас ка заў 

на чаль нік па са жыр скай 

служ бы Бе ла рус кай чыгункі 

Аляк сандр ДРО ЖА:

— З 22 да 30 чэр ве ня 

на ўчаст ку Мінск—Ма сю-

коў шчы на што дня бу дуць 

кур сі ра ваць 57 цяг ні коў, 

у зва рот ным на прам ку — 

62 цяг ні кі. Па марш ру це, 

дзе зна хо дзяц ца тры буй-

ныя аб'ек ты — ста ды ён 

«Ды на ма», «Мінск-Арэ на» 

і Вяс ляр ны ка нал — коль-

касць са ста ваў па вя лі чыц-

ца ўдвая. Па між Маск вой і 

Мінск ам гра фік пра ез даў бу-

дзе скла дац ца з вась мі пар 

цяг ні коў, па між Санкт-Пе цяр-

бур гам і Мінскам ды Кі е вам 

і Мінскам — па дзве па ры. 

З 16 чэр ве ня да 14 лі пе ня бу-

дзе кур сі ра ваць да дат ко вы 

цяг нік «Брэст—Вар ша ва».

Су пра цоў нік Бе ла рус кай 

чы гун кі да даў, што апла ціць 

квіт кі мож на ў чы гу нач ных ка-

сах, праз пла цеж на-да ве дач-

ныя тэр мі на лы са ма аб слу-

гоў ван ня, за на яў ны раз лік 

і з да па мо гай смарт-кар так 

і бес кан так та вых бан каў скіх 

кар так.

А якія змя нен ні ча ка юць 

ту рыс таў і жы ха роў ста лі-

цы, ка лі зай сці ў бу ды нак 

вак за ла? Бы лі за ме не ны эс-

ка ла та ры, кан ды цы я не ры ў 

ка са вых за лах, пра ве дзе ны 

ра монт са ні тар ных вуз лоў і 

па коя ад па чын ку для па са-

жы раў з дзець мі. Ма дэр ні за-

ва ны эле мен ты пра сто ра вай 

на ві га цыі — пік та гра мы і ін-

фар ма цый ныя па ка заль ні кі. 

У за ле ча кан ня аб ста ля ва на 

36 спе цы яль ных мес цаў для 

лю дзей, якія ка рыс та юц ца 

кі я мі, шэсць мес цаў для лю-

дзей, што пе ра соў ва юц ца на 

ін ва лід ных ка ляс ках. На пер-

шым па вер се ўжо функ цы я-

нуе Ін фар ма цый ны цэнтр Еў-

ра пей скіх гуль няў, су пра цоў-

ні кі яко га на анг лій скай мо ве 

да дуць ка рыс ныя і па трэб ныя 

звест кі, са ры ен ту юць па го-

ра дзе, спар тыў ных аб' ек тах 

і транс пар це.

Ці ка ва, што асаб лі вай па-

пу ляр нас цю пад час пра вя-

дзен ня Еў ра пей скіх гуль няў 

ка рыс та ец ца пра гляд спа-

бор ніц тваў у за ле ча кан ня. 

Транс ля цыя на вак за ле бу дзе 

пра во дзіц ца на ча ты рох эк ра-

нах. Для та го каб пры цяг нуць 

і за ці ка віць ту рыс таў, у хо ле 

ўста ля ва лі фо та зо ну, якая 

пас ля свя та бу дзе мя няц ца 

ў ад па вед нас ці з па рой го да. 

На пры вак заль най пло шчы 

гас цей бу дзе су стра каць та-

ліс ман гуль няў лі ся ня Лё сік, 

а так са ма не ад' ем ны мі ат ры-

бу та мі па дзеі ста нуць тэ ма-

тыч ныя пла ка ты на стан цы ях, 

вак за лах і цяг ні ках Бе ла рус-

кай чы гун кі. Ра бот ні кам ма-

гіст ра лі бу дуць да па ма гаць 

ва лан цё ры.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА. 

Са цы яль ны пра ектСа цы яль ны пра ект

САР ДЭЧ НА ЗА ПРА ША ЕМ!
Лёг ка ат ле ты 
аб вяс ці лі склад

Спа бор ніц твы па лёг кай ат ле ты цы на ІІ Еў ра-

пей скіх гуль нях прой дуць з 23 да 28 чэр ве ня 

на ста ды ё не «Ды на ма» ў но вым фар ма це — 

«Ды на міч ная но вая лёг кая ат ле ты ка» (DNА). 

У тур ні ры возь муць удзел 24 ка ман ды. У 

пра гра му спа бор ніц тваў уклю ча ны бег 100 м 

(муж чы ны, жан чы ны), бег 110 м з бар' е ра мі 

(муж чы ны), бег 100 м з бар' е ра мі (жан чы ны), 

кі дан не кап'я (муж чы ны, жан чы ны), скач кі 

ў даў жы ню (муж чы ны, жан чы ны), скач кі ў 

вы шы ню (муж чы ны), эс та фет ны бег 4х400 м 

(дзве жан чы ны, двое муж чын) і зме ша ная эс-

та фе та ў вы гля дзе гон кі пра сле да ван ня (дзве 

жан чы ны, двое муж чын).

У ка ман ду, якая вы сту піць на Гуль нях, увай шлі 

Ма ры на Ар за ма са ва, Эль ві ра Гер ман, Анас та сія 

Мі рон чык-Іва но ва, Тац ця на Ха ла до віч, Мак сім Не-

да се каў, Крыс ці на Ці ма ноў ская, Ві таль Па ра хонь ка, 

Ста ні слаў Да ра га ку пец, Рус ла на Раш ка ван, Аляк сей 

Ла за раў, Ма ры на Мі хан, Юлія Кас цюч ко ва, Ян Сло-

ма, Ві я ле та Сквар цо ва, Ігар Зуб ко, Аляк сандр Ва сі-

леў скі, Ілья Кар на ву хаў, Анд рэй Ска бей ка, Крыс ці на 

Му ляр чык, Мак сім Гра ба рэн ка, Да р'я Ба ры се віч.

Круг ла су тач ная 
су вязь з мыт няй

Апе ра тыў на-ін фар ма цый ны цэнтр мыт ных 

ор га наў, ство ра ны на пе ры яд пра вя дзен ня 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, па чы нае сваю ра бо ту 

з 7 чэр ве ня.

Саll-цэнтр, у які змо гуць звяр нуц ца па апе ра тыў-

ную і кам пе тэнт ную кан суль та цыю як фі зіч ныя, так і 

юры дыч ныя асо бы, бу дзе пра ца ваць круг ла су тач на 

да 7 лі пе ня. Су пра цоў ні кі мыт ных ор га наў бу дуць 

ін фар ма ваць усіх ах вот ных па пы тан нях, звя за ных 

з пе ра мя шчэн нем праз мыт ную мя жу аса біс тай 

ма ё мас ці, спар тыў на га аб ста ля ван ня і ін вен та ру, 

транс парт ных срод каў. Кан суль та цыю бу дуць аказ-

ваць на рус кай і анг лій скай мо вах па тэ ле фо не, за-

пра гра ма ва ным у шмат ка наль ным рэ жы ме: (8017) 

218 94 26. У кож най мыт ні так са ма бу дуць функ цы я-

на ваць апе ра тыў на-ін фар ма цый ныя гру пы. Ну ма ры 

тэ ле фо наў для кан суль та цый па зна ча ны на адзі ным 

ін тэр нэт-пар та ле мыт ных ор га наў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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Па гад нен не на 2019—2020 
га ды пад пі са лі ў прэс-цэнт ры 
Бел ТА пер шы на мес нік мі ніст-
ра аду ка цыі Іры на СТА РА ВОЙ-
ТА ВА і ге не раль ны ды рэк-
тар кам па ніі МТС Ула дзі мір 
КАР ПО ВІЧ.

ЭТЫ КЕТ, ІН ТЭР НЭТ-
ПІСЬ МЕН НАСЦЬ 

І БЯС ПЕ КА
Да рэ чы, гэ тае па гад нен не 

парт нё ры зма цоў ва юць под пі-

са мі ўжо чац вёр ты раз. Па сло-

вах Іры ны Ста ра вой та вай, су-

пра цоў ніц тва з МТС бу ду ец ца 

на прын цы пах доў га ча со вас ці 

і ста біль нас ці. Ужо не пер шы год 

рэа лі зу юц ца раз на стай ныя пра-

ек ты, якія да па ма га юць ма ла-

дым лю дзям упэў не на адчуваць 

сябе ў ін тэр нэт-су поль нас ці. 

У тым лі ку пра во дзіц ца ак тыў-

ная ра бо та з пе да го га мі па фар-

мі ра ван ні ад каз ных па во дзін на-

стаў ні каў у са цы яль ных сет ках, 

на кі ра ва ная на раз ме жа ван не 

пра фе сій най і аса біс тай ін фар-

ма цыі ў ін тэр нэ це. Асноў ная тэ-

ма су пра цоў ніц тва дзвюх струк-

тур — на ву чан не школь ні каў 

сет ка ва му эты ке ту, ін тэр нэт-

пісь мен нас ці, кі бер бяс пе цы.

«Су мес ная іні цы я ты ва з 
Мі ніс тэр ствам аду ка цыі дае 
маг чы масць вес ці дыя лог з 

дзець мі, — ад зна чыў Ула дзі-
мір Кар по віч. — Ад на з фор-
маў ра бо ты — ін тэр ак тыў ная 
экс па зі цыя «Су свет ін тэр нэ ту». 
Спа дзя ем ся, што да лей шае су-
пра цоў ніц тва з мі ніс тэр ствам 
бу дзе та кім жа эфек тыў ным, як 
і па пя рэд нія га ды».

Па ча так са цы яль на-аду ка-

цый на му су пра цоў ніц тву Мі н-

а ду ка цыі і МТС быў па кла дзе ны ў 

2016 го дзе. За гэ ты час бы лі су-

мес на ар га ні за ва ны і атры ма лі 

раз віц цё та кія са цы яль на знач-

ныя пра ек ты, як «Дзе ці ў ін тэр-

нэ це», «Ад каз ныя па во дзі ны на-

стаў ні каў у се ці ве», «ІT-ла гер». 

Па пра ек це «Дзе ці ў ін тэр нэ це» 

бяс печ ным па во дзі нам у се ці ве 
ўжо на ву ча на больш за дзевяць 
ты сяч школь ні каў ва ўсіх аб лас-
цях кра і ны. Уро кі сет ка ва га эты-
ке ту пра цяг нуц ца сё ле та.

Ле тась пра ект транс фар ма ваў-
ся ў на ву чаль ную ін тэр ак тыў ную 

вы стаў ку «Су свет ін тэр нэ ту», якая 
па спя хо ва пра ца ва ла ў Мін ску 
і Го ме лі, дзе яе на ве да лі больш 
за шэсць ты сяч дзя цей.

СУ ЧАС НЫЯ КА НІ КУ ЛЫ 
І ІНА ВА ЦЫЙ НЫЯ 

ПРА ЕК ТЫ
Хут ка вы стаў ка ад кры ец ца 

ў на цы я наль ным аду ка цый на-
азда раў лен чым цэнт ры «Зуб ра-
ня». Больш за чатыры ты ся чы 
бе ла рус кіх і за меж ных школь ні-
каў бу дуць ву чыц ца бяс печ ным 
па во дзі нам у ін тэр нэ це на лет ніх 
ка ні ку лах. А ў па чат ку на ву чаль-
на га го да з вы стаў кай па зна ё-
мяц ца юныя жы ха ры Грод на.

Кі раў нік гру пы па су вя зях 
з гра мад скас цю кам па ніі МТС 
Вік то рыя ЗДЗЯР СКАЯ рас ка за-
ла, што ін тэр ак тыў ная вы стаў ка 
«Су свет ін тэр нэ ту», ад кры тая ле-
тась у На цы я наль най біб лі я тэ цы, 
скла да ец ца з не каль кіх зон, якія 
па каз ва юць у гуль ня вым фар ма-
це, як пра віль на па во дзіць ся бе ў 
се ці ве, як раз ві ваў ся ін тэр нэт, як 
аба ра няць свае га джэ ты ад шкод-
ных пра грам.

Ужо стаў тра ды цый ным рэс-
пуб лі кан скі кон курс «Ін фар ма-
цый ныя і ма біль ныя тэх на ло гіі 
для аду ка цый на га пра цэ су» ся-
род стар ша клас ні каў і сту дэн таў. 
За час яго пра вя дзен ня там бы ло 
прад стаў ле на амаль 300 іна ва-
цый ных пра ек таў.

Но вае раз віц цё атры мае пра-
ект «ІT-ла гер»: сё ле та ён бу-
дзе ар га ні за ва ны для вы ха ван-
цаў да моў-ін тэр на таў Брэсц кай 
воб лас ці. Ін тэн сіў па су час ных 
ін фар ма цый ных тэх на ло гі ях 
пра вя дуць спе цы я ліс ты аду ка-

цый на га цэнт ра Пар ка вы со кіх 
тэх на ло гій. Пра цяг нец ца су мес-
ная ра бо та па фар мі ра ван ні ад-
каз ных па во дзін у ін тэр нэ це са-
міх пе да га гіч ных ра бот ні каў, каб 
да па маг чы на стаў ні кам ка рэкт на 
і без ры зы кі для рэ пу та цыі мець 
стасункі з вуч ня мі ў ін тэр нэ це. 
За час іс на ван ня пра ек та та-
кое на ву чан не прай шло амаль 
900 пе да го гаў.

«Су пра цоў ніц тва Мі ніс тэр-
ства аду ка цыі і МТС — вы дат ны 
прык лад дзяр жаў на-пры ват на га 
парт нёр ства ў рэа лі за цыі най-
важ ней шых іні цы я тыў у аду ка-
цыі. З да па мо гай та кіх су мес ных 
пра ек таў па-за рам ка мі шко лы 
мы мо жам вы ра шыць кан крэт-
ную за да чу — па вы сіць ін тэр нэт-
пісь мен насць пад рас та ю ча га 
па ка лен ня і за сце раг чы на шых 
дзя цей ад не га тыў на га ўплы ву 
тэх на ло гій», — ад зна чы ла Іры на 
Ста ра вой та ва.

Сяр гей КУР КАЧ,
Вераніка ХІЛЬКЕВІЧ.

БЯС ПЕЧ НЫ ІН ТЭР НЭТ 
ДЛЯ ШКОЛЬ НІ КАЎ

Як сфар мі ра ваць у дзя цей на вы кі бяс печ ных стасункаў 
у ін тэр нэ це? Як зра біць гэта мак сі маль на ка рыс на? 
Такога кшталту пы тан ні баць коў не за ста юц ца без ад ка-
заў. Да па ма гае ім у гэ тым Мі ніс тэр ства аду ка цыі і кам па-
нія МТС, якія дня мі за клю чы лі па гад нен не аб су пра цоў-
ніц тве і пра цяг ва юць су мес ныя пра ек ты.
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