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Ме на вi та так на зы ва юць су-
вя зiс таў. Без су вя зi не пра-
тры ма ец ца пя хо та, i тан кi ў 
бiт ву не пой дуць. Пра гэ та 
ве дае кож ны вай ско вец.

Ня даў на 14-ы асоб ны ор дэ на 
Чыр во най Зор кi полк ура да вай 
су вя зi Ка мi тэ та дзярж бяс пе кi 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь, што ба зi-
ру ец ца ў Ма ла дзеч не, ад свят ка-
ваў свой 70-га до вы юбi лей.

З гэ тай на го ды ў До ме куль-
ту ры ад бы лi ся ўра чыс тас цi, а 
пад раз дзя лен нi пал ка прай шлi 
мар шам па цэнт раль най га рад-
ской пло шчы. Во i наў-су вя зiс таў 
i iх сем'i па вiн ша ваў гу бер на тар 
Мiн скай воб лас цi Ба рыс Ба ту ра. 
Стар шы ня абл вы кан ка ма азна-
ё мiў ся з умо ва мi бы ту, ад па чын-
ку вай скоў цаў, пры няў ўдзел у 
ад крыц цi вод на-пар ка ва га ан-
самб ля i аб ноў ле най экс па зi цыi, 
што раз мяс цi ла ся ў па коi ба я-
вой сла вы.

У пад раз дзя лен ня над звы-
чай ба га тая i слаў ная гiс то рыя. 
6 чэр ве ня 1943 го да ў Свярд-
лоў ску на ба зе 53-га асоб на га 
за па сно га пал ка су вя зi па ча-
ло ся фар мi ра ван не кор пус на га 
ба таль ё на су вя зi. А 28 чэр ве ня 
ба таль ё ну пры свое ны ну мар 
i най мен не — 694-ы асоб ны 
ба таль ён су вя зi. Ба я вое хры-
шчэн не вай скоў цы пры ня лi 13 
лi пе ня ў ра ё не ра кi Зу ша, дзе 
за бяс печ ва лi су вязь ды вi зi ям, 
што на сту па лi на го рад Арол. 
Гэ ты дзень i лi чыц ца днём на-

ра джэн ня вай ско вай адзiн кi. З 
та го ча су шмат ча го па мя ня ла-
ся. Ад нак га лоў ная за да ча — за-
бес пя чэн не ўра да вай су вяз зю 
вы шэй шых асоб дзяр жа вы — 
за ста ла ся ра ней шай.

З 1986-га па 1993 год пал ком 
ка ман да ваў пал коў нiк (ця пер у 
ад стаў цы) Пётр Без ка ра вай ны. 
«Гэ та быў ня лёг кi пе ры яд, рас-
паў ся Са вец кi Са юз. Паў ста ла 
пы тан не: што ра бiць да лей? 
Я ве даў, што для не за леж най 
дзяр жа вы па трэб на ўра да вая су-
вязь. А iн шых пад раз дзя лен няў, 
хто б яе на ла дзiў, не бы ло. Да-
вя ло ся да каз ваць, ад стой ваць 

свой пункт гле джан ня, — згад-
вае Пётр Мi на вiч. — I я вель мi га-
на ру ся, што наш полк пра цяг вае 
шлях, пры мна жае слаў ныя тра-
ды цыi ста рэй шых па ка лен няў 
во i наў-су вя зiс таў, а бы лыя лей-
тэ нан ты i ка пi та ны, што слу жы лi 
пры мне, да стой на ка ман ду юць 
пад раз дзя лен ня мi».

За апош нiя га ды знач на змя-
нiў ся вы гляд пал ка. Тэх нi ка су вя зi 
пе ра во дзiц ца на лiч ба выя сiс тэ мы 
пе ра да чы iн фар ма цыi, уве дзе ны 

ў дзе ян не мет ра ла гiч ная ла ба ра-
то рыя, па лi гон су вя зi i ўнут ра ная 
лiч ба вая АТС для аб слу гоў ван ня 
аба не нтаў. Знач на па леп шы лi ся 
ўмо вы служ бы i пра жы ван ня ва-
ен на слу жа чых. У ка зар мы пад ве-
дзе на га ра чая ва да, аб ста ля ва ны 
ду ша выя ка бiн кi, уста ноў ле ны ма-
шы ны для мыц ця бя лiз ны, па бу да-
ва ны но вы кант роль на-тэх нiч ны 
пункт, ка пi таль на ад ра ман та ва на 
ка ра вуль нае па мяш кан не, ад на з 
ка зар маў. «У на шых пла нах усё 
гэ та за ха ваць i пры мно жыць», — 
за зна чыў вы кон ва ю чы аба вяз кi 
на чаль нi ка ты лу пад пал коў нiк 
Юрый Куц ке вiч.

«Дзяр жа ва па вiн на аба ра нiць 
свой на род, за бяс пе чыць сваю 
аба ра наз доль насць. Мяр кую, без 
функ цы я на ван ня та кiх пад раз-
дзя лен няў га лоў ны кан сты ту цый-
ны аба вя зак быў бы не вы ка наль-
ны», — па дзя лiў ся ўра жан ня мi 
ад на вед ван ня аб' ек та Ба рыс 
БА ТУ РА. — У па чат ку Вя лi кай 
Ай чын най вай ны з-за па ру шэн ня 
су вя зi бы ло стра ча на кi ра ван не 
ар мi яй. Без та ко га пад раз дзя-
лен ня нель га ар га нi за ваць шы-
ро ка маш таб ныя ба я выя дзе ян нi i 
на огул сур' ёз ныя апе ра цыi».

Па вiн ша ва лi во i наў-су вя зiс-
таў так са ма на мес нiк стар шы нi 
КДБ Рэс пуб лi кi Бе ла русь ге не-
рал-ма ёр Iгар Бусь ко i стар шы-
ня Ма ла дзе чан ска га рай вы кан-
ка ма Аляк сандр Ях на вец.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ,
Ма ла дзе чан скi ра ён
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ЗЕ НIТ ЧЫ КАЎ 
ЧА КАЕ ЗА БАЙ КАЛ ЛЕ
У вай ско вых час цях Паў ноч на-за ход ня га 

апе ра тыў на-так тыч на га ка ман да ван ня Ва-
ен на-па вет ра ных сiл i войск су праць па вет-
ра най аба ро ны га ра чая пара: там па чаў ся 
дру гi этап пла на вых апе ра тыў на-так тыч ных 
ву чэн няў. Са мы на пру жа ны пункт — гэ та 
прак тыч ныя стрэль бы раз лi каў 15-й зе нiт-
най ра кет най бры га ды на ра сiй скiм ва ен ным 
па лi го не «Це лем ба», што зна хо дзiц ца ў За-
бай каль скiм рэ гi ё не.

Стра ляць iм там да вя дзец ца па трох вi дах 
па вет ра ных мi шэ няў, якiя iмi ту юць авiя цыю, 
кры ла тыя i ба лiс тыч ныя ра ке ты. А гэ та — 
эк за мен ня прос ты. Эша ло ны з бе ла рус кi мi 
вай скоў ца мi ўжо ад пра вi лi ся ў За бай кал-
ле. Да ра сiй ска га па лi го на, дзе i ад бу дуц ца 
стрэль бы, iх ча кае шлях пра цяг лас цю амаль 
у сем ты сяч кi ла мет раў.

Віктар ВО I НАЎ
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Сё ле та сту дыi ва ен ных мас та-
коў спаў ня ец ца 10 га доў. Для 
гiс то рыi — пра ме жак не вя лi кi. 
Толь кi i за гэ ты час зроб ле на 
ня ма ла. На пi са на шмат кар цiн, 
ар га нi за ва ны тэ ма тыч ныя вы-
ста вы, пер са наль ныя экс па зi-
цыi ўдзель нi каў твор ча га аб'-
яд нан ня. Што нi па лат но — то 
ўва саб лен не во iн ска га подз вi-
гу, ус хва лен не па тры я тыз му, 
свое асаб лi вы гiмн Ай чы не.

Вось ужо на пра ця гу дзе ся цi год-
дзя га лоў ным вы ка наў цам гэ та га 
гiм на (а па су мя шчаль нiц тве i кi раў-
нi ком сту дыi) з'яў ля ец ца за слу жа ны 
дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сi Мi ка-
лай АПI ЁК. Са мiм лё сам яму бы ло 
на ка на ва на стаць апя валь нi кам ва-
ен на-па тры я тыч най тэ мы ў бе ла рус-
кiм вы яў лен чым мас тац тве.

— Цi не ста лi та му пры чы най 
дзi ця чыя ўра жан нi, атры ма ныя 
ва мi, яшчэ пад лет кам, у га ды Вя-
лi кай Ай чын най вай ны?

— Так яно i ёсць. Пер шую ра бо ту, 
пры све ча ную ва ен най тэ ме, я на пi-
саў яшчэ ў iн сты ту це. Яна на зы ва-
ец ца «Ку пал ле. 1941 год». Па мя таю, 
ста яў цёп лы лi пень скi ве чар. Рап там 
я па чуў зал пы «ка цюш» (на ша вёс ка 
зна хо дзiц ца за 20 кi ла мет раў ад Ор-
шы). У мя не i сён ня ў ву шах ста iць іх 
жу дас нае выц цё.

— Ад куль вы ро дам?
— З Дуб ро вен ска га ра ё на, што на 

Вi цеб шчы не. Вёс ка Ма ка раў ка. Ра ней 
гэ та быў ма лень кi ку то чак цы вi лi за цыi: 
не да лё ка ад яе пра ля га ла ша ша Бер-
лiн — Маск ва. Сён ня вёс ка вы мi рае: 
за ста ло ся ўся го 12 жы ха роў.

— Ва ша ха та за ста ла ся? Цi пра да-
лi «радзіму»?

— Не пра даў. За раз у мат чы най ха-
це жы ве ма лод шая сяст ра.

— А вы там час та бы ва е це?
— Пры клад на раз у 3 ме ся цы. Ха це-

ла ся б бы ваць час цей... Ёсць па трэ ба 
на вед ваць ра дзi му. Па бу ду там дзён 5 
(з эцюд нi кам, вя до ма). Усе ж ба гац цi 
ад туль!

— Мi ка лай Апа на са вiч, а хто ва шы 
род ныя?

— Мой дзед Сi дар ва я ваў у iм пе-
ры я лiс тыч ную вай ну. Рас каз ва лi, што 
ён быў за пя ва лам у ар мii. Баць ка да 
вай ны пра ца ваў дыс пет ча рам элект-
ра стан цыi Бел ГРЭС. Як i ўсiх вяс ко вых 
му жы коў, яго за бра лi на фронт. Пад час 
бою пад Там бо вам ён быў моц на кан-
ту жа ны. Та му да лей да кан ца вай ны 
зна хо дзiў ся ў ты ле. У 1946 го дзе ён 
вяр нуў ся. Пра ца ваў на чы гун цы.

— Ваш дзед ва я ваў у Пер шую су-
свет ную, баць ка — у Дру гую. А вы 
ўзна ча лi лi Сту дыю ва ен ных мас та-
коў...

— Яшчэ Су во раў ка заў, што ге ра-
iзм, па тры я тызм i ба дзё расць усю ды 
па трэб ны, але гэ та да рэм на бу дзе, ка лi 
не зы хо дзiць з мас тац тва. Хто ска заў, 
што вай скоў цы не па вiн ны раз бi рац ца ў 
мас тац тве? Яны та кiя ж лю дзi, як i ўсе. 
У iх так са ма ёсць ду ша, якая пра гне 
вы со ка га i не да ся галь на га. За да ча сту-
дыi — срод ка мi вы яў лен ча га мас тац тва 
ў струк ту ры ва ен ных дзе ян няў ад люст-
ра ваць сён няш нi дзень. Ва ен ныя ву чэн-
нi, быт, но ра вы, па во дзi ны сён няш ня га 
во i на... 30% кож най вы ста вы па вiн на 
скла даць гiс то рыя: ка лi мы не бу дзем 
бу да ваць фун да мент на гiс та рыч ных 
па дзе ях мi ну ла га, то не бу дзе з ча го 
ства раць бу ду чы ню.

— А хто яны, мас та кi сту дыi? Так-
са ма дзе цi вай ны?

— Не зу сiм так. На пер шай вы ста ве 
сту дыi, якая на зы ва ла ся «Па мяць», бы-
лi прад стаў ле ны ра бо ты 19 мас та коў. 
Пры чым не толь кi дзя цей вай ны, але 
i яе ве тэ ра наў. Сён ня ся род мас та коў 
сту дыi ак тыў ныя пра цуе толь кi 8.

— Над чым сён ня яны пра цу-
юць?

— Наш ка лек тыў аб' яд ноў вае адзiн 
маш таб ны пра ект. Мы пi шам се рыю 
парт рэ таў двой чы Ге ро яў Са вец ка га 
Са ю за — ура джэн цаў Бе ла ру сi. Ся род 
iх — удзель нi кi ба я вых дзе ян няў Па-
вел Га ла ва чоў, Сяр гей Гры ца вец, Iо сiф 
Гу са коў скi, Сця пан Шу таў i Iван Яку-
боў скi. А так са ма пер шыя бе ла рус кiя 
кас ма на ўты — Пётр Клi мук i Ула дзi мiр 
Ка ва лё нак.

— У вас ёсць i аса бiс ты цыкл парт-
рэ таў — бе ла рус кай твор чай iн тэ-

лi ген цыi. Ула дзi мi ра Му ля вi на, 
Мi ха i ла Пта шу ка, Яў ге на Гле ба-
ва, Аляк сея Ду да ра ва... Цi бу дзе 
пра цяг у гэ та га пра ек та?

— Без умоў на! За раз пра цую 
над парт рэ там Iга ра Лу чан ка. 
У хут кiм ча се пла ную на пi саць 
парт рэ ты Ге на дзя Аў сян нi ка ва, 
Ар ноль да Па ма за на.

— Вы пра цу е це ў мно гiх жан-
рах жы ва пi су. У ва шай ка лек цыi 
шмат на цюр мор таў, пей за жаў, 
парт рэ таў... Па спра буй це даць 
са бе ацэн ку: што ўда ло ся лепш, 
а што горш?

— Ма гу вель мi доў га i шмат 
ма ля ваць пры ро ду, ра бiць эцю ды. 
Толь кi пей заж мя не не тры во жыць. 
Мая хва ро ба — ча ла век. Яшчэ ў 
шко ле, ка лi ўво гу ле не бы ло та-
ко га прад ме та, як ма ля ван не, у 
мя не з'я вi ла ся ця га да мас тац-
тва. Па мя таю, як у пя тым кла се 
мы, хлоп чы кi-пад лет кi, раз ва жа лi 
пра бу ду чы ню. I я та ды не зна рок 
вы ка заў ся, што ма ру на ма ля ваць 
кар цi ну, дзе бу дзе шмат-шмат лю-
дзей, якiя бы лi б як жы выя: раз-
маў ля лi, спра ча лi ся...

— Мi ка лай Апа на са вiч, а якую са 
сва iх ра бот вы лi чы це вяр шы няй ва-
шай твор час цi?

— Я нi ко лi не за дум ваў ся над гэ-
тым.

— А ка лi па спра ба ваць зра бiць гэ-
та за раз?

— На пэў на, ра бо та ў цэ лым. Як ва-
ры янт — вя лi кi трып цiх «З жыц ця Уся -
с ла ва Ча ра дзея. ХI ста год дзе», над 
якiм я пра цую ўжо чац вёр ты год. Га лоў-
ная iдэя ра бо ты — яд нан не сла вян скiх 
на ро даў. Не вы пад ко ва ў цэнт ры тво ра 
ад люст ра ва ны тры Са фii — По лац кая, 
Кi еў ская i На ўга род ская. Тут i вы зна-
чаль ныя асо бы той эпо хi — Усяс лаў 
Ча ра дзей, Еф ра сiн ня По лац кая, Кi ры ла 
Ту раў скi...

— Мi ка лай Апа на са вiч, ва ша жон-
ка Та ма ра Нi ка ла е ва-Апi ёк — за слу-
жа ная ар тыст ка Рэс пуб лi кi Бе ла русь, 
та ле на вi тая акт ры са Ку па лаў ска га 
тэ ат ра. Як вы, двое лю дзей мас тац-
тва, ужы ва еце ся ра зам?

— На пэў на, сак рэт у тым, што мы 
— прад стаў нi кi роз ных сфер твор час цi. 
Доб ра, што яна не мас тач ка! Праў да, 
быў пе ры яд, ка лi мы 10 га доў пра ца-
ва лi ра зам — у Гро дзен скiм аб лас ным 
дра ма тыч ным тэ ат ры, дзе я быў га лоў-
ным мас та ком. Я i сён ня гля джу ўсе яе 
спек так лi. I хто, як не я, мо жа ска заць 
ёй праў ду. У той жа час i яна не ўпус-
цiць мо ман ту мя не па кры ты ка ваць. I 
трэ ба ска заць, што гэ та на ват бы вае 
ка рыс на.

Гу та ры ла Ве ра нi ка КА НЮ ТА
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Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» пра вя-
лi 6 га дзiн у 114-й гвар дзей скай 
Чанс та хоў скай, ор дэ наў Ку ту за-
ва, Баг да на Хмяль нiц ка га i Чыр-
во най Зор кi шко ле па пад рых тоў-
цы пра пар шчы каў i спе цы я лiс таў 
хар чо вай служ бы i да ве да лi ся, 
што трэ ба для та го, каб стаць са-
праўд ным пра пар шчы кам.

Пе чы. Яшчэ трыц цаць га доў та му 
ад на толь кi наз ва ле ген дар на га ва ен-
на га га рад ка пры во дзi ла ў хва ля ван-
не чар го вае сал дац кае па паў нен не, 
а iн шым на гад ва ла пра той ар мей-
скi час, якi ўжо са праўд ныя муж чы ны 
пра вя лi ме на вi та тут — ся род ма ляў-
нi чых края вi даў Ба ры саў шчы ны, на 
ўзбя рэж жы вiр лi вай Плi сы. Так бы ло, 
сла ва пра мяс цо вы ва ен ны ву чэб ны 
цэнтр гры ме ла на ўвесь не аб дым ны 
Са юз. I най перш з-за той вай ско вай 
дыс цып лi ны, якую ка ман дзi ры iмк ну лi-
ся пры вi ваць сва iм пад на ча ле ным.

Праў да, сён ня Пе чы ўжо не тыя, 
што бы лi ра ней. Ва ен ны га ра док стаў 
част кай Ба ры са ва. Сён ня па цэнт раль-
най ву лi цы Ся рэб ра нi ка ва воль на ру-
ха ец ца гра ма дскi транс парт, з ганд лё-
вых кро пак гу чыць су час ная му зы ка, 
а мо ладзь хут кiм кро кам спя ша ец ца 
на элект рыч ку. Ад нак Пе чы i за раз — 
гэ та буй ное ва ен нае злу чэн не — 72-гі 
аб' яд на ны ву чэб ны цэнтр, у якiм, мiж 
iн шым, ра зам з муж чы на мi ар мей скую 
аз бу ку спа сцi га юць дзяў ча ты.

Шко лу па пад рых тоў цы пра пар-
шчы каў, ле тась пры зна ную леп шай 
у аб' яд на ным ву чэб ным цэнт ры, тут, 
аказ ва ец ца, ве дае амаль кож ны. 
«Гэ та там, дзе дзяў чат на пра пар-

шчы каў ву чаць? — пе ра пыт вае ў нас 
мяс цо вы жы хар. — У та кiм ра зе вам 
кро чыць да па ста мен та з тан кам i 
па ва роч ваць на пра ва. Уба чы це та-
ма ка пра пуск ны пункт з чыр во ным 
да хам».

Шко ла пра пар шчы каў ака за ла ся 
вя лi кай тэ ры то ры яй з па рай бе лых 
цаг ля ных ка зар маў, двух па вяр хо вi кам 
ву чэб на га кор пу са, вя лi кай спар тыў най 
пля цоў кай, клу бам i, зра зу ме ла, ста ло-
вай. За спець на пла цу бу ду чых пра пар-
шчы каў нам з на шым гi дам, гвардыі 
стар шым лей тэ нан там Люд мi лай Пад-
упей ка, не атры ма ла ся. Усё прос та: з 
9:00 у кур сан таў за ня ткi. За лi ты со неч-
ны мi пром ня мi плац днём пус туе.

ШПП, як ска ро ча на на зы ва юць 
адзi нае мес ца ў кра i не, дзе рых ту юць 
пра пар шчы каў для Уз бро е ных Сiл, 
бы ла ство ра на 1 чэр ве ня 2001 го да 
на ба зе 114-га гвар дзей ска га ву чэб-

на га пал ка. За 12 га доў шко ла пад-
рых та ва ла больш за 5 ты сяч пра пар-
шчы каў. Лiч ба, зга дзi це ся, са праў ды 
iс тот ная!

З на чаль нi кам шко лы, гвар дыi пад-
пал коў нi кам Ула дзi мi рам Ба ран скiм 
мы су стрэ лi ся ў шта бе. На сця не яго 
ка бi не та — ка ля ро вы ка лян дар з фо-
та здым кам фут боль на га БА ТЭ. Як i 
мно гiя мяс цо выя ва ен ныя, ён так са ма 
ак тыў на «хва рэе» за ка ман ду Вiк та-
ра Ган ча рэн кi i, да рэ чы, у свой час 
атры маў пер шы раз рад па лыж ным 
спор це. Та му не дзiў на, што фi зiч най 
пад рых тоў цы кур сан таў тут на да юць 
шмат ува гi.

— Асноў ная за да ча на шай шко-
лы — пад рых тоў ка пра пар шчы каў па 

спе цы яль нас цях згод на з iх пры зна-
чэн нем у ар мii, — ка жа гвар дыi пад-
пал коў нiк Ула дзi мiр БА РАН СКI. — 
Кур сан ты пры бы ва юць да нас з усёй 
Бе ла ру сi i прад стаў ля юць амаль усе 
Уз бро е ныя Сi лы кра i ны.

— Та ва рыш гвар дыi пад пал коў-
нiк, зван не пра пар шчы ка бы ло да-
во лi па пу ляр нае ў Са вец кiм Са ю зе. 
А цi ак ту аль нае яно за раз для Бе-
ла ру сi?

— Я не ска заў бы, што за раз у ар мii 
iс нуе дэ фi цыт ва ен на слу жа чых гэ тай 
ка тэ го рыi, але нель га ска заць, што 
ёсць вя лi кi пры ток спе цы я лiс таў. Ад-
нак мо ладзь цi ка вiц ца гэ тым зван нем. 
Ня даў на да нас прый шоў лiст, у якiм 
пы та лi ся, што не аб ход на зра бiць, каб 

стаць пра пар шчы кам. Ад каз ваю. Най-
перш, ча ла век па вi нен мець жа дан не 
стаць вай скоў цам, скон чыць тэр мi-
но вую служ бу i пай сцi на служ бу па 
кант рак це. Ка лi на чаль нiк уба чыць 
у iм па тэн цы яль на га пра пар шчы ка, 
ка ман дзi ра, ён мае пра ва на кi ра ваць 

яго да нас на на ву чан не. Пол зна чэн-
ня не мае.

На чаль нiк 114 ШПП пад крэс лi вае, 
што дзяў ча ты звы чай на скла да юць 1/4 
ад агуль най коль кас цi на ву чэн цаў.

— Яны з за да валь нен нем iдуць ву-
чыц ца на па са ды спе цы я лiс таў су вя зi, 

ты ла выя спе цы яль нас цi, дзе аба вяз кi 
мож на вы кон ваць год на, а ў пэў ных 
кам па не нтах i лепш, чым гэ та ро бяць 
муж чы ны. Гра шо вае за бес пя чэн не 
жан чын не ад роз нi ва ец ца ад за роб-
каў муж чын.

(Заканчэнне на 4-й стар.)

З пер шых вус наўЗ пер шых вус наў  ��

Вай на i мiр 
Мi ка лая Апi ё ка

Рэ пар таж з «вучэбкі»Рэ пар таж з «вучэбкі»  ��

АЛЬ МА-МА ТАР ДЛЯ БУ ДУ ЧЫХ ПРА ПАР ШЧЫ КАЎ

У гэ ты год, які ў на шай кра і не 
аб ве шча ны Го дам эка но міі і 
бе раж лі вас ці, на пер шы план 
вый шлі пы тан ні ра цы я наль-
на га вы дат коў ван ня фі нан са-
вых і ма тэ ры яль ных срод каў, 
што вы дат коў ва юц ца на ба я-
вую пад рых тоў ку бе ла рус кай 
ар міі.

Важ ны ак цэнт у гэ тым кі рун ку тра-
ды цый на зроб ле ны на вы ка ры стан-
не су час ных ву чэб на-трэ ні ро вач ных 
срод каў. Як па каз вае прак ты ка, шы-
ро кае ўка ра нен не ў ба я вой ву чо бе 
су час ных кам п'ю тар ных тэх на ло гій 
і ме то дык на ву чан ня да зва ляе не 
толь кі па спя хо ва рых та ваць ва ен ных 
спе цы я ліс таў з най мен шы мі за тра-
та мі ма тэ ры яль ных рэ сур саў, але і 
па вы шаць якасць іх на ву чан ня.

Па раў наль на ня даў на на ўзбра ен-
не 59-й шко лы пад рых тоў кі спе цы я-
ліс таў па экс плу а та цыі аў та ма біль-
най тэх ні кі і ра монт ных пад раз дзя-
лен няў па сту піў уні каль ны па сва іх 
маг чы мас цях трэ на жор ны комп лекс 
ТБ-543. На він ка, якая рас пра ца ва-
на су мес на бе ла рус кі мі і ра сій скі-
мі спе цы я ліс та мі, пры зна ча на для 
на ву чан ня і пад тры ман ня на вы каў 
кі ра ван ня шмат во се ва га ко ла ва га 
ця га ча МАЗ-543 без рас хо ду мо та-
рэ сур су і га ру ча-зма зач ных ма тэ-
ры я лаў.

— Трэ на жор ТБ-МАЗ-543 з'яў ля-
ец ца не за мен ным па моч ні кам для 
пад рых тоў кі ме ха ні каў-кі роў цаў ко-
ла ва га ця га ча, — ад зна чае на чаль-
нік 59-й шко лы пад пал коў нік Анд-

рэй ЧУХЛЕБ. — З яго да па мо гай 
на ву чэн цы ма юць маг чы масць дас-
ка на ла вы ву чыць ра бо ту ор га наў кі-
ра ван ня і кант роль на-вы мя раль ных 
пры бо раў, асво іць пас ля доў насць 
дзе ян няў, па чы на ю чы ад за пус ку 
ру ха ві ка і за кан чва ю чы вы ка нан нем 
ву чэб ных за дач. Трэ на жор у ста не 
за бяс пе чыць вы ка нан не амаль усіх 
ву чэб ных прак ты ка ван няў, пра ду-
гле джа ных кур сам кі ра ван ня ба я вых 
і спе цы яль ных ма шын без вы ез ду на 
рэ аль ны аў та дром.

Да рэ чы, «яз да» на «кам п'ю тар-
ным МА Зе» дае да 40% ву чэб най 
прак ты кі кі ра ван ня рэ аль ным шмат-
во се вым ця га чом. Ужо на пер ша-
па чат ко вай ста дыі на ву чан ня ён 
да па ма гае кур сан там атры маць 
не аб ход ныя на вы кі (па за пус ку па-
да гра валь ні ка, кра нан ня ма шы ны 
з мес ца), а так са ма па зба віц ца ад 
псі ха ла гіч най бо я зі буй на га ба рыт-
най тэх ні кі. А гэ та  да во лі скла да-
ныя за да чы. Асаб лі ва для ма ла до га 
сал да та.

Адзін з га лоў ных эле мен таў трэ-
на жо ра — пра цоў нае мес ца ін струк-
та ра па кі ра ван ні. Гэ та ча ты ры ма-
ні то ры, кам п'ю тар ная кла ві я ту ра з 
ма ні пу ля та рам, прын тар, акус тыч-
ная сіс тэ ма і мік ра фон.

Па вод ле слоў ін струк та ра стар ша-
га сяр жан та Анд рэя НІ КУ ЛІ НА, на ма-
ні то ры ін ды ві ду аль на для кож на га на ву-
чэн ца мож на за пра гра ма ваць не толь кі 
вы ка нан не ву чэб на га прак ты ка ван ня, 
але і вы браць лю быя ўмо вы на двор'я, 
па ру го да і су так, па ра дак пе ра адо-
лен ня пе ра шкод. На ціс нуў кла ві шу — і 
вір ту аль ны аў та дром з пра па на ва ным 
рэ лье фам мяс цо вас ці га то вы.

На дуб лі ру ю чым ма ні то ры кі раў нік 
мае маг чы масць на зі раць, з якой хут-
ка сцю ру ха ец ца «40-тон ны ця гач» па 
тра се, як пе ра адоль вае на ту раль ныя і 
штуч ныя пе ра шко ды. Ві зу аль на мож-
на кант ра ля ваць так са ма пас ля доў-
насць дзе ян няў ма ла до га ме ха ні ка-
кі роў цы пад час пад рых тоў кі ма шы ны 
да ру ху. На эк ра не ма ні то ра ін струк-
тар мае маг чы масць ба чыць па ка зан-
ні ўсіх пры бо раў у ка бі не аў та ма бі ля, 
якія фік су юць аба ро ты ру ха ві ка, хут-
касць ру ху, ціск мас ла і тэм пе ра ту ру 
аха ла джаль най вад ка сці.

Імі та тар ша сі МАЗ-543 пра цуе ва 
ўсіх плос кас цях і здоль ны ма дэ ля-
ваць рэ аль ныя па во дзі ны ця га ча ў 
за леж нас ці ад рэ лье фу мяс цо вас ці. 
Ды на міч ная плат фор ма так праў да-
па доб на «ска ча па вы бо і нах», што 
ка лі не вы кон ваць ме ры бяс пе кі пад-
час вір ту аль на га кі ра ван ня, мож на 
зай мець і са мы са праўд ны сі няк.

(Заканчэнне на 4-й стар.)

НЕРВ АР МII

Вайсковае ноу-хауВайсковае ноу-хау  ��

І ВУ ЧАЦЬ СУМЛЕННА, 
І ПА ЛІ ВА НЕ ПРО СЯЦЬ

Бу ду чы ме ха нік-кі роў ца БМП-2 Эду ард БЕЛ ІКАЎ 
вы кон вае па чат ко вае прак ты ка ван не на су час ным трэ на жо ры ТБ-675.

Без су вя зi 
не пра тры ма ец ца 
пя хо та i тан кi 
ў бiт ву не пой дуць. 
Пра гэ та ве дае 
кож ны вай ско вец.

На сувязіНа сувязі  ��
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Гвар дыi пад пал коў нiк Ула дзi мiр БА РАН СКI.

«Звяз ду» 
i ў ар мii 
ша ну юць!

За ня ткi з кур сан та мi пра во дзiць 
ка ман дзiр ву чэб най ро ты, вы клад чык, 

гвар дыi ма ёр Мi ха iл БАЛ ВА НО ВIЧ.
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