
Кож ны з на стаў ні каў шчы ра 
жа дае, каб усе вуч ні не прос та 
лю бі лі яго прад мет, але і доб ра 
гэ ты прад мет ве да лі. У ідэа ле, 
дык на ват «на вы дат на»…

І што ж та ды атрым лі ва ец-
ца?

Атрым лі ва ец ца, што ідэа льны 
ву чань-вы дат нік па ві нен ве даць 

усе школь ныя прад ме ты амаль на ўзроў ні на стаў ні-
каў?

І гэ та пры тым, што кож на му з на стаў ні каў да стат ко-
ва ве даць «на вы дат на» толь кі свой улас ны прад мет!

Хі ба ж гэ та спра вяд лі ва?
Са праў ды, на вош та бу ду ча му фі ло ла гу ся дзець цэ-

лы мі ве ча ра мі над пад руч ні кам фі зі кі, упар та спра бу-
ю чы ра за брац ца ў муд ра ге ліс тых фор му лах гэ та га ня-
прос та га прад ме та? Дзе ля та го толь кі, каб атрым лі ваць 
на ўро ках фі зі кі «дзя вят кі» ды «дзя сят кі»? На вош та 
бу ду ча му пе ра клад чы ку ў дас ка на лас ці ве даць ме ха ніз-
мы сін тэ зу бял ку аль бо, ска жам, утва рэн ня до на рна-ак-
цэп тар най хі міч най су вя зі? Але ж пры хо дзіц ца, ка лі гэ ты 
ву чань (ву ча ні ца) з'яў ля ец ца вы дат ні кам (вы дат ні цай) і 
ма рыць за кон чыць шко лу з за ла тым ме да лём…

Мне мо гуць за пя рэ чыць, што дзе ці ёсць дзе ці, і з 
уз рос там пры ця галь насць тых ці ін шых бу ду чых спе цы-
яль нас цяў мо жа ў іх свя до мас ці кар ды наль ным чы нам 
змя няц ца. І ка лі сён ня хлоп чык ма рыць, на прык лад, 
аб ва ен ным ву чы лі шчы, то ўжо заўт ра пра фе сія ўра ча 
мо жа стаць для яго ку ды больш пры ця галь най. Так і 
з прад ме та мі: учо ра ву чань лі чыў га лоў ны мі для ся бе 
фі зі ку і ма тэ ма ты ку, а тут рап там бія ло гія вы хо дзіць 
на пер шы план…

Усё так, але ж у дзя ся тым (і, тым больш, у адзі нац ца-
тым) кла се пе ра важ ная боль шасць вуч няў ужо дак лад-
на вы зна чы ла ся з бу ду чай пра фе сі яй. І шчы ра жа дае 
па глыб ле на га вы ву чэн ня ме на ві та тых школь ных прад-
ме таў, якія і спат рэ бяц ца по тым у пер шую чар гу…

А пры хо дзіц ца па глыб ле на ву чыць усё, ка лі хо чаш 
атры маць, акра мя па трэб ных та бе ве даў, яшчэ і вы со кі 
бал атэс та та…

Але ж і на стаў ні ка-прад мет ні ка мож на зра зу мець.
Ёсць пад руч нік, ёсць пра гра ма… а ў пра гра ме, між 

ін шым, кан крэт на рас пі са на, за які ўзро вень ве даў па 
гэ тым прад ме це вы во дзіц ца той ці ін шы бал…

І як на стаў нік мо жа ста віць вуч ню «дзя вят ку» (тым 
больш, «дзя сят ку»), ка лі той у сва іх ад ка зах аль бо 

пісь мо вых пра ве рач ных ра бо тах на ват да вась мёр кі 
не да цяг вае? Што па ду ма юць пра гэ та ін шыя вуч-
ні — тыя, ве ды якіх на стаў нік ацэнь вае ку ды больш 
прын цы по ва? І ці за да во ліць іх ад каз, што, па вы сіў, 
маў ляў, бал вуч ню толь кі та му, што «ідзе» ён на за-
ла ты ме даль?

А рап там па за пла на вая пра вер ка з ра ё на аль бо 
на ват з воб лас ці? Да дуць кант роль ны зрэз… і ву чань, 
у яко га ад ны «дзя вят кі» ў жур на ле, той зрэз толь кі на 
сла бую «шас цё рач ку» адо лее. А то і та го менш…

І што, так са ма бу дзеш кант ра лё рам тлу ма чыць пра 
не аб ход насць за вы шэн ня ад знак та му ці ін ша му вуч ню 
толь кі па пры чы не яго імк нен ня да за ла то га ме да ля?

Ка лі шчы ра, то ўся ля кае бы вае. І за вы ша юць па 
прось бе ка лег-пе да го гаў. Бо як не па ста віць кры ху 
за вы ша ную ад зна ку вуч ню, які толь кі што ра ён ную 
алім пі я ду бліс ку ча вый граў і за раз на аб лас ную збі-
ра ец ца (а там, гля дзіш, і да рэс пуб лі кан скай дой дзе!). 
Ня хай са бе і не па тва ім прад ме це… але ж го нар шко лы 
і ўсё та кое…

Ды і вы пуск ні кі са мі вы круч ва юц ца, як мо гуць…
Па мя таю адзін вы пуск ны клас, які бліс ку ча вы хо дзіў 

з та кой ня прос тай сі ту а цыі. У іх гэ та атрым лі ва ла ся, та-
му што, па-пер шае, клас той быў вель мі друж ны і вуч ні 
ў ім не толь кі не зайз дрос ці лі пос пе хам ад но ад на го, але 
і шчы ра ім ра да ва лі ся. Па-дру гое ж…

Амаль кож ны ву чань у гэ тым кла се ве даў адзін аль бо 
два школь ныя прад ме ты на больш вы со кім уз роў ні, чым 
ад на клас ні кі. На алім пі я дах па гэ тых прад ме тах па спя-
хо ва вы сту паў, ме на ві та з гэ ты мі прад ме та мі бу ду чы ню 
сваю звя заць ма рыў. З гіс то ры яй, фі ла ло гі яй, фі зі кай… 
Адзін хлоп чык на ват аст ра но мі яй усур' ёз за ха піў ся…

І та му іс на ва ла ў іх свое асаб лі вая ўза е ма да па мо га. 
На кож ным з уро каў той з вуч няў, які ме на ві та гэ ты 
прад мет лепш за ін шых за сво іў, увесь клас вы ру чаў. І 
ве даў, што на ас тат ніх уро ках і яму са мо му сяб ры аба-
вяз ко ва да па мо гуць…

Вось так клас той і скон чыў шко лу. Па спя хо ва і з 
вель мі вы со кі мі ба ла мі. І амаль усе вы пуск ні кі па сту пі лі 
по тым ме на ві та ту ды, ку ды і жа да лі. Пры чым з пер ша га 
ж за хо ду…

Але ж гэ та не вый сце! Не та му на ват, што не ўсе 
вы пуск ныя кла сы та кія друж ныя і роз на ба ко выя па 
ве дах.

Прос та гэ та не вый сце…
Ге надзь АЎ ЛА СЕН КА

�
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Ілья Вол каў змо жа вы сту піць на «Но вай хва лі — 
2014». Так са ма яму пра па на ва лі ўдзел у між на-
род ным кон кур се ў Мал до ве, які прой дзе вяс ной, і 
за піс клі па на сту дыі А. Даў жэн кі ў Кі е ве. Пра гэ та 
брон за вы пры зёр дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня 2013» 
па ве да міў на прэс-кан фе рэн цыі жур на ліс там.

— Здзейс ні ла ся мая ма ра, — пры знаў ся юны ар тыст. 
Для мя не бы ло вель мі па чэс на прад стаў ляць на шу кра-
і ну, і лі чу, што трэ цяе мес ца на між на род ным кон кур се 
та ко га ўзроў ню — доб ры вы нік. Я зра біў усё доб ра і 
ма гу га на рыц ца са бой.

Па дзя ліў ся ён і сва і мі эмо цы я мі ад кон кур су: «Хва-
ля ван не ў боль шай сту пе ні ў мя не пры сут ні ча ла на 
ге не раль най рэ пе ты цыі, ка лі жу ры сак рэт на вы стаў-
ля ла ба лы. Та му што да рос лае жу ры заў сё ды больш 
па тра ба валь нае. А ў са мым фі на ле ў мя не бы ло менш 
эмо цый. На той мо мант пер шы кон курс ны дзень быў 
ужо пра жы ты, і на дру гі я быў упэў не ны, што з усім 
спраў лю ся. Не бы ло ней кіх ду мак пра тое, што і як 
атры ма ец ца». Пра ну ма ры ін шых удзель ні каў, якія ра-
зам з ім вы хо дзі лі на кон курс ную сцэ ну, Ілья су дзіць не 
бя рэц ца, бо, па яго мер ка ван нях, ста ноў чыя і ад моў ныя 
мо ман ты ёсць у кож на га.

Пас ля кон кур су жыц цё юна га ар тыс та ма ла змя-
ні ла ся. Ён хо дзіць у шко лу і на строй ва ец ца на но выя 
кон кур сы. Так, на прык лад, ка лі па е дзе ў Мал до ву, трэ ба 
бу дзе прад ста віць дзве кам па зі цыі на анг лій скай мо ве: 
аў тар скую і су свет ны хіт. У перс пек ты ве Ілья ха цеў бы 
пе рай сці на вы ка нан не джа зу і ро ку. А мо жа, на ват 
яшчэ раз па ехаць на кон курс «Еў ра ба чан ня».

Раз ва жа лі ўдзель ні кі бе ла рус кай дэ ле га цыі і на тэ му 
па спя хо вас ці бе ла рус кіх дзя цей, якія ўжо не пер шы год 
прад стаў ля юць кра і ну на «Еў ра ба чан ні».

— Кож ны год мы ба чым на ад бо ры роз ных дзя цей. 
Ад нак, ка лі ў дзі ця ці пры сут ні чае не па срэд насць, а му-
зыч ны ма тэ ры ял су па дае з ім, та ды атрым лі ва ец ца 

доб ры вы нік, — ад зна чы ла кі раў нік дэ ле га цыі на між-
на род ным кон кур се, вы ка наў чы прад зю сар тэ ле ка на ла 
«Бе ла русь 2» Люд мі ла Ба ра дзі на. — За да ча не ў тым, 
каб за няць ней кае мес ца, га лоў нае — пе ра маг чы ся-
бе, сваё хва ля ван не і за ці ка віць сва ёй пес няй пуб лі ку. 
Бо ка лі дзі ця на сцэ не ду мае пра пе ра мо гу, то ча сам 
на огул за бы вае пра тое, што спя вае і дзе ля ча го вый-
шла ту ды.

Прос та ўмець спя ваць і тан ца ваць не да стат ко ва — 
трэ ба быць пад рых та ва ным да кон кур су ма раль на і 
фі зіч на. «У нас бы лі рэ пе ты цыі кож ны дзень. Пры чым 
у дні не па срэд на пе рад кон кур сам ра бі лі ўхіл не на 
ну мар, а на фі зіч ную пад рых тоў ку. Прак ты ка ван ні на 
вы нос лі васць, на раз віц цё сі лы мыш цаў. Ка лі ка заць 
пра эма цы я наль ны стан пад час кон кур су ў Кі е ве, то ўсё 
атры ма ла ся, бо ў дзя цей ужо быў во пыт вы ступ лен ня 
на сцэ не», — пад крэс лі ла кі раў нік тан ца валь най сту дыі 
«Maksі Brіzz» Ган на Са ко віч.

Сё ле та на кон кур се дзей ні ча ла но ва ўвя дзен не: ар-
га ні за та ры ўзна га родж ва лі за пер шыя тры пры за выя 
мес цы. Прак ты ка ваць гэ ты па ды ход на на цы я наль ным 
ад бо ры не пла ну ец ца. Ацэнь ваць прэ тэн дэн таў па-ра-
ней ша му бу дзе пра фе сій нае жу ры.

— Ча сам пры хіль ні кі ад на го вы ка наў цы мо гуць змя-
ніць сі ту а цыю пры га ла са ван ні: яны вы бі ра юць свай го. 
А мы імк нём ся па гля дзець на ўсіх і вы браць леп ша га. 
Для гэ та га і іс нуе пра фе сій нае жу ры, — рэ зю ма ва ла 
Люд мі ла Ба ра дзі на.

У раз ва гах пра тэн дэн цыі кон кур су сыш лі ся на мер-
ка ван ні, што ўдзель ні кам не вар та спра ба ваць ары-
ен та вац ца на «ле таш нія тэн дэн цыі»: на прык лад, ка лі 
дру гі год пе ра ма гае ба ла да, то вы бі раць ме на ві та та кі 
жанр. У та кім па ды хо дзе ма ла ста ноў ча га. Тым са мым 
змян ша ец ца спектр му зыч на га ма тэ ры я лу, а на кон-
кур се ха це ла ся б ба чыць роз ныя жан ры і па ды хо ды, 
пра ца ваць ся род моц ных удзель ні каў.

Але на ДРАП КО.

Коль касць фі на ліс-
таў на цы я наль на га 
ад бо ру па мен шы-
ла ся на ад на го — 
ця пер іх за ста ло ся 
14. 5 снеж ня кі раў-
ніц тва прад зю сар-
ска га цэнт ра «Спа-
маш» звяр ну ла ся ў 
Бел тэ ле ра дыё кам-
па нію з прось бай 
ад клі каць за яў ку 
Аляк сея Гро са.

Уліч ва ю чы не га тыў-
ную тэн дэн цыю апош ніх 
га доў (прак тыч на на кож ным бе ла-
рус кім ад бо ры на «Еў ра ба чан не» 
ўспых ва лі скан да лы боль шай ці мен-
шай ін тэн сіў нас ці), гэ та «зняц це з 
дыс тан цыі» вы клі ка ла аб вост ра ную 
ўва гу ся род ар тыс таў і пэў ныя чут кі: 
ці не пі яр-ход на чы юсь ці ка рысць? 
Але ку фар ад крыў ся ад ра зу і без 
сак рэ таў: як вы свет лі ла ся, прад-
стаў ле ная ар тыс там на кон курс пес-
ня бель гій ска га кам па зі та ра Мар ка 
Паэ лін ка «Іf І could do іt all agaіn», 
пра вы на якую прад зю сар скі цэнтр 
атры маў ле тась, ужо гу ча ла пуб ліч-
на ў вы ка нан ні ін ша га спевака, а 
гэ та па ру шае пра ві лы бе ла рус ка га 
ад бо ру. У п. 7 арт. 2 па ла жэн ня аб 
пра вя дзен ні на цы я наль на га ад бо-
рач на га ту ра дак лад на вы зна ча на 
гэ та па тра ба ван не і тэр мін яго дзе-
ян ня: «У пра ек це мо жа ўдзель ні чаць 
пес ня (му зы ка і (ці) тэкст, якая не 
бы ла ка мер цый на рэа лі за ва на: рас-

паў сю джа на праз 
ін тэр нэт, а так са-
ма на якіх-не будзь 
нось бі тах (аў ды я-
ка се ты, кам пакт-
дыс кі, мі ні-дыс кі і 
інш.) праз про даж 
ці ін шым спо са-
бам, пе ра да дзе на 
ў ра дыё- ці тэ ле ві-
зій ны эфір, а так-
са ма вы ка на на 
пуб ліч на да 1 ве-
рас ня 2013 го да».

У прад зю сар-
скім цэнт ры, са ліс-

там яко га з'яў ля ец ца Аляк сей Грос, 
за ўва жа юць, што для ўсёй ка ман ды 
факт, які вы явіў ся, стаў не пры ем най 
не ча ка нас цю: усё ж ра ней шае су-
пра цоў ніц тва з Мар кам Паэ лін кам 
ме ла плён. Ме на ві та з яго пес няй 
са ліст ка «Спа ма ша» Але на Лан ская 
прай шла ў фі нал між на род на га кон-
кур су пес ні «Еў ра ба чан не-2013», 
дзе за ня ла 16-е мес ца… «Ча му так 
атры ма ла ся — бу дзем раз бі рац ца з 
аў та рам, — ка мен туе сі ту а цыю ар-
тыст. — Я мог бы звяр нуц ца з прось-
бай змя ніць кам па зі цыю, тым больш 
у за па се яшчэ ёсць дзве вель мі моц-
ныя пес ні. Але, па ва жа ю чы пра ві лы і 
ар га ні за та раў ад бо ру, я не ха чу, каб 
гэ тая пры края па дзея ста ла на го дай 
для раз моў і чу так, та му і ад клі каю 
сваю за яў ку. Але ва ўсім трэ ба ба-
чыць доб ры бок: з'я віў ся яшчэ адзін 
год на пад рых тоў ку, і да на ступ на га 
ад бо ру я бу ду яшчэ ў леп шай фор-

ме. Афі цый на за яў ляю: я на стро е ны 
толь кі на пе ра мо гу!».

Кі раў ніц тва Бел тэ ле ра дыё кам па-
ніі, якая на пра вах адзі на га ў Бе ла-
ру сі чле на Еў ра пей ска га вя шчаль-
на га са ю за тра ды цый на вы сту пае 
ар га ні за та рам на цы я наль на га 
ад бо ру і рых туе абра на га ўдзель-
ні ка да кон кур су, за да во лі ла гэ ты 
зва рот. За мя няць Аляк сея Гро са 
ін шым ар тыс там не ста лі: дзе ля гэ-
та га да вя ло ся б на ноў ла дзіць пра-
слу хоў ван не ся род ся мі дзя сят каў 
вы ка наў цаў. «Змян шэн не коль кас-
ці фі на ліс таў не па ру шае пра ві лы 
ад бо ру, дзе па зна ча на, што жу ры 
мо жа ада браць да 15 вы ка наў-
цаў», — да да ла кі раў нік прэс-служ-
бы Бел тэ ле ра дыё кам па ніі Свят ла на 
Сма лон ская-Крас коў ская.

Та кім чы нам, у фі наль ным кан-
цэр це, які ад бу дзец ца ў сту дзе ні 
2014 го да, гле да чы і жу ры бу дуць 
абі раць дэ ле га та ад Бе ла ру сі з 
14 прэ тэн дэн таў (Мац вей Бан да рэн-
ка, Юрый Ва шчук, Да рыя, Жа нет, 
Макс Лорэнс & ДзіДзюЛя, Анас та-
сія Ма ла шэў ская, Ар цём Мі ха лен-
ка, Алі на Мо шчан ка, гурт «Napolі», 
гурт «Nutekі», На тал ля Адзін цо ва, 
Але на Сі ня ўская, На тал ля Та ме ла, 
гурт «Swіtter boys»). Пе ра мож цам 
ад бо ру і ўдзель ні кам «Еў ра ба чан-
ня-2014» у Да ніі ста не той з іх, ка му 
ўдас ца на браць най боль шую коль-
касць ба лаў па су ме га ла са ван ня 
пуб лі кі і пра фе сій на га жу ры.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК

� 

Дзён нік на стаў ні каДзён нік на стаў ні ка  ��

АБ ВЕ ДАХ, ВЫ СО КІХ БА ЛАХ 
І ЗА ЛА ТЫХ МЕ ДА ЛІС ТАХ

ПАС ЛЯ «ЕЎ РА БА ЧАН НЯ» —
НА НО ВАЙ ХВА ЛІ…

Тым ча сам Тым ча сам   ��

Аляк сей Грос узяў са ма ад вод 
ад удзе лу ў «Еў ра ба чан ні-2014» 

Пад та кім за га лоў кам у ну ма ры «Звяз ды» 
ад 3 каст рыч ні ка быў зме шча ны фо та рэ пар-
таж Ана то ля Кле шчу ка пра ар га ні за ва ны Бе-
ла рус кай фе дэ ра цы яй звыш лёг кай авія цыі 
Рэс пуб лі кан скі авія са-
лон, пад час яко га бра-
ты па кры лах не толь кі 
пад ні ма лі ў па вет ра свае 
апа ра ты — па рап ла ны, 
мо та дэль тап ла ны, лёг-
кія са ма лё ты, але і аб-
мяр коў ва лі (у дыя ло гах 
і спрэч ках) маг чы масць 
спра шчэн ня пра ві лаў на 
да звол па лё таў. А так-
са ма — шмат га до вае іг-
на ра ван не дэль тап ла не-
рысц ка га ру ху, за ба ро ны 
здзяйс няць са ма стой-
ныя па лё ты, за вы ша ныя 
(ледзь не да ўзроў ню 
пі ло таў па са жыр скіх 
«бо ін гаў») па тра ба ван ні 
мед ка мі сіі. Пры нам сі, каб 
прай сці яе, пі ло ту авія цыі 
да во дзіц ца ехаць у ста лі-
цу (ча сам з са мых ад да-
ле ных кут коў Бе ла ру сі), 
тра ціць не каль кі дзён. А 
ра ней жа, на ват у стро гія 
і не менш ад каз ныя са-
вец кія ча сы, мед ка мі сію 
пра хо дзі лі па мес цы жы-
хар ства — яна пры раў-
ноў ва ла ся да той, што пра хо дзяць кі роў цы…

Авія та раў-ама та раў хва ля ва ла так са ма і за-
ліш няя бю ра кра тыя ў рэ гіст ра цыі скан стру я-
ва ных улас ны мі ру ка мі па вет ра ных апа ра таў, 
якая пры во дзіць да та го, што са ма дзей ная авія-
цый на-тэх ніч ная твор часць па ча ла сы хо дзіць у 
пад пол ле…

Як па ве да міў ды рэк тар дэ парт амен та па 
авія цыі Мі ніс тэр ства транс пар ту і ка му ні ка-
цый Уладзімір КОС ЦІН, рэ гіст ра цыя па вет ра на-
га суд на ў Дзяр жаў ным рэ ест ры гра ма дзян скіх 
па вет ра ных суд наў Бе ла ру сі ажыц цяў ля ец ца ў 
ад па вед нас ці з Авія цый ны мі пра ві ла мі рэ гіст ра-

цыі гра ма дзян скіх па вет ра ных суд наў, 
за цвер джа ны мі па ста но вай Мі ніс тэр ства 
транс пар ту і ка му ні ка цый ад 12 лю та га 
2008 го да і рас пра ца ва ны мі ў ад па вед нас-

ці з Кан вен цы яй аб Між на род най гра ма дзян скай 
авія цыі, пры ня тай у Чы ка га 7 снеж ня 1947 го да, 
па вет ра ным ко дэк сам Бе ла ру сі і за ко на мі на пад-
ста ве да ку мен таў фі зіч ных і юры дыч ных асоб. 
Ця га ні ны аль бо бю ра кра тыі з афарм лен нем рэ гіст-
ра цый на га па свед чан ня на па вет ра нае суд на ні ко-
лі не ўзні ка ла. Ін спек та ван не па вет ра ных суд наў 
ама тар скай кан струк цыі з мэ тай вы зна чэн ня пры-
дат нас ці да па лё таў (і вы да чы ад па вед на га сер-
ты фі ка та) ажыц цяў ля ец ца ад па вед най па ста ян на 
дзей най ка мі сі яй, а рас пра цоў шчы кам ама тар скіх 
кан струк цый на ле жыць вы кон ваць па тра ба ван ні 
Авія цый ных пра ві лаў. Што да ты чыць вы ка ры стан-

ня па вет ра най пра сто ры 
Бе ла ру сі, гэ тую функ цыю 
ўзя ло на ся бе Мі ніс тэр ства 
аба ро ны. Пра па но ва ўвес-
ці ў кра і не апа вя шчаль ны 
па ра дак вы ка ры стан ня па-
вет ра най пра сто ры па куль 
не зна хо дзіць пад трым кі ў 
ор га наў, якія ва ло да юць гэ-
тай кам пе тэн цы яй.

Што да ты чыць пра хо-
джан ня мед ка мі сіі, то, як 
паведаміў пер шы на мес-
нік мі ніст ра ахо вы зда роўя 
Д. Л. Пі не віч, ме ды цын скі 
агляд авія пер са на лу пра-
во дзіць адзі ная ў Бе ла ру сі 
ўра чэб на-лёт ная экс перт-
ная ка мі сія, якая зна хо дзіц-
ца ў Мін ску. Але част ку аб-
сле да ван няў мож на прай сці 
і па мес цы жы хар ства. Звы-
чай на тэр мін пра хо джан ня 
ка мі сіі скла дае да 2-х дзён. 
Але ў асоб ных вы пад ках 

маг чы мы і больш доў гі тэр мін — гэ та за ле жыць 
ад ста ну зда роўя пі ло та. На са мрэч па тра ба ван ні 
да ста ну зда роўя пі ло таў-пла не рыс таў з'яў ля юц ца 
менш стро гі мі, чым да пі ло таў ін шых па вет ра ных 
суд наў. Да слоў на: «Аб' ём ме ды цын скіх аб сле да-
ван няў для авія пер са на лу гра ма дзян скай авія цыі 
Бе ла ру сі: пі ло таў, пі ло таў-пла не рыс таў, чле наў 
экі па жаў па вет ра ных суд наў і па тра ба ван ні, якія 
прад' яў ля юц ца да ста ну іх зда роўя, грун ту юц ца на 
прын цы пах бяс пе кі па лё таў і ад па вя да юць між на-
род ным кры тэ ры ям па ме ды цын скай сер ты фі ка цыі 
авія цый на га пер са на лу»
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На чу жых па мыл ках На чу жых па мыл ках   ��

«Звез да» —
зу сім не «Звяз да»…

Не бу ду ўтой ваць: пад піс ка на пе ры я дыч ныя 
вы дан ні (на ват на ме сяц) — за да валь нен не не 
тан нае. Асаб лі ва ка лі вы піс ва еш і ра ён ную га зе-
ту, і аб лас ную, і рэс пуб лі кан скую, і што тыд нё вік 
«ЛіМ», і неш та з дра бя зы…

Сло вам, сха дзі ла жон ка на пош ту, за пла ці ла па трэб-
ную су му і вяр ну ла ся да моў за кла по ча най. Маў ляў, да-
ра га ва та за пла ці ла: ма быць, зноў ку цэ ны змя ні лі ся…

Па чаў ся ме сяц. Усе вы дан ні, на якія пад пі са лі ся, 
паш таль ён пры но сіць, а вось «Звяз ды» — ня ма. Ста лі 
раз бі рац ца, ча му, вы ву чаць кві тан цыі…

Ака за ла ся, што жан чы на, якая пад мя ня ла на шу за-
гад чы цу пош ты (тая бы ла ў ад па чын ку), за мест га зе ты 
«Звяз да» вы пі са ла нам… ад най мен ны лі та ра тур на-
мас тац кі ча со піс «Звез да»!

По тым мы атры ма лі яго, па гар та лі, па чы та лі, але ж 
за мя ніць лю бі мую га зе ту ён ні ў якім ра зе не мог.

Та му ўсім чы та чам на шай род най га зе ты на род най 
мо ве ха це лі б па ве да міць, што «Звез да» — зу сім не 
«Звяз да»: не паў та ры це на шу па мыл ку.

Аляк сандр МА ТОШ КА,
в. Ян ка ві чы, Ра сон скі ра ён.

Свой по глядСвой по гляд  ��

Афі цый наАфі цый на  ��

«Ад він та»

Рэ за нанс Рэ за нанс   ��

«Не пе рай сці мя жу,
за якой па дзен не» 

Як чы та ча га зе ты мя не за ці ка віў ліст спа да ра 
М. Ма ро за з г. Шу мі лі на «Ці там мы шу ка ем 
іс ці ну?» (№ 211).

Згод ны з аў та рам: ра ней лю дзі і са праў ды бы-
лі больш ад кры тыя, шчы рыя, друж ныя. Маг чы ма, 
та му, што пас ля гэт кай кро ва пра літ най вай ны шу-
ка лі ней кай спа га ды, да бры ні. А яшчэ ўсю ды — і ў 
вёс ках, і ў га ра дах — бы ло ад чу ван не, што лю дзі 
ве да юць адзін ад на го…

Зра зу ме ла, і та ды вы пі ва лі — га рэл ку, ней кія 
на поі, але ж гэ та не так кі да ла ся ў во чы. У лю дзей 
та го ча су быў ней кі ду хоў ны ка мер тон, які пры му шаў 
ча ла ве ка ў лю бых аб ста ві нах тры маць ся бе ў ру ках, 
не пе ра хо дзіць мя жу, за якой — па дзен не…

Так, лю дзей пі ту шчых ця пер шмат, на ват вель мі 
шмат, але ж яны — так са ма лю дзі, жы выя… І крыж 
на іх ста віць ра на…

Мне зда ец ца, што нам трэ ба сур' ёз на па ва роч-
вац ца да на шай куль ту ры, за ці каў лі ваць лю дзей 
са праўд ны мі ідэ я мі, гіс то ры яй краю, усім, што за-
вец ца Ай чы най. Та ды і вы піў ка не як ады дзе на дру гі 
план. А ка лі сён ня мно гія лю дзі (асаб лі ва ма ла дыя) 
не ве да юць, хто та кія Баг да но віч, Ку па ла, Ко лас, 
не ка жу чы ўжо пра Га рэц ка га ці Тан ка, то якая ж 
тут ду хоў насць?

…Я сваю шклян ку га рэл кі п'ю адзін раз на год — 
у Дзень Пе ра мо гі. На пэў на, та му, па мі на ю чы ўсіх 
па лег лых у мі ну лай вай не, ад чу ваю, якая пя ку чая 
гэ та га рэл ка!

Вай на і ал ка га лізм — за ста рэ лыя хва ро бы лю-
дзей. І ба раць ба з імі толь кі ад на — са праўд ны 
ўздым ду хоў нас ці і ча ла ве чай куль ту ры.

Ула дзі мір ГО ЛУ БЕЎ,
г. Мінск.

Вось і ады шла во сень… Ура джай са бра ны. 
Неш та, дзя ка ваць Бо гу, вы рас ла ў тых, хто 
па пра ца ваў, ка му па спры я ла зда роўе. Ця-
пер як быц цам час ад па чын ку. Але ж усё 
роў на не ся дзіц ца — мы шу ка ем і зна хо-
дзім са бе за ня так. Нех та да па мо жа дзе цям 
у вы ха ван ні ўну каў, нех та неш та па шые 
ці звя жа, ко шык спля це, нех та ці ка вае 
штось ці ўзга дае…

Час ад ча су я пе ра горт ваю ста рон кі свай го 
жыц ця і заў сё ды па раў ноў ваю яго з су час ным. 
Чыс тую праў ду ска жу: ня лёг ка жыць ця пер і ма-
ла дым, і ста рым. Але ка лі бы ло лёг ка?

Пры па мі наю дзя цін ства, жыц цё баць коў, вай-
ну, пас ля ва ен нае лі ха лец це, ка лі ра да ва лі ся ска-
рын цы хле ба і буль бі не… Ра та ва ла та ды ад но: 
мы ве ры лі ў бу ду чы ню, ста ра лі ся пра ца ваць, 
ву чыць дзя цей. Сён ня ім так са ма ня лёг ка, але 
ж жыц цё на тое і жыц цё, каб па спра ба ваць уся-
го. Хі ба ж ці ка ва жыць, ка лі ўсім за бяс пе ча ны? 
Ду маю, што не, што свя та кож ны дзень так са ма 
на да ку чы ла б! Ад нак ма ла дым сён ня хо чац ца 
ме на ві та яго! І — каб ад ра зу ж.

Гля джу на су час ную мо ладзь, на сва іх уну-
каў: пры го жа апра ну тыя, заў сё ды пад' еў шы, у 
кож най сям'і кам п'ю тар ці не ў кож най — аў та ма-
біль. Мы та кое жыц цё хі ба ў кі на філь мах ба чы лі. 
Шчы ра ва лі ў пра цы, але ж ні чо га не ме лі; жы лі 
ў ад ной кра і не, атрым лі ва лі амаль ад ноль ка вую 
зар пла ту. А па ча ла ся пе ра бу до ва — і (цуд які!) 
рап там з'я ві лі ся ба га тыя. Ад куль?

Ну са праў ды — мно га су мят ні на ра бі лі гро шы. 
Яшчэ больш на ро бяць, бо пра га да іх аха пі ла 
ледзь не ўсё на сель ніц тва. Гро шы не мо гуць 
пра віць све там, не па він ны быць на пер шым мес-
цы, бо яны здоль ны зні шчаць у ча ла ве ку са мыя 
пры го жыя якас ці… А па мне, да рэ чы, дык лепш 
не ба га та, але па-люд ску. Я за ўсё па ка лен не 
на ват ска жу: мы пра жы лі жыц цё без аў та ма бі-
ляў, ка тэ джаў, рас ко шы… Але ў ін шы свет мы 
пой дзем з чыс тым сум лен нем.

Мо ладзь ця пер не ду мае пра гэ та, не звяр тае 
ўва гі на зда роўе. Ча ла ве чы век ста но віц ца ўсё 
ка ра цей шым. А жыц цё — гэ та ж вя лі кая ра-
дасць, на ват ка лі жы веш не ў па ла цах.

Лі дзія ЛУК' Я НА ВА,
в. Шва бы, Ла гой скі ра ён

ГРО ШЫ
НЕ ПА ВІН НЫ БЫЦЬ НА ПЕР ШЫМ МЕС ЦЫ

ЗВАРОТНАЯ СУВЯЗЬ
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Мы ста ім у чар зе на атры ман не 
служ бо ва га жыл ля. Да юць яго, як 
пра ві ла, не ў но вых да мах. Зна чыць, 
прый дзец ца ра біць ра монт, маг чы-
ма — з част ко вай пе ра бу до вай… 
На якія ві ды ра бот ця пер па трэб ны 
пра ект і да звол вы кан ка ма?

А. Кас цюк, 
г. Мінск 

Згод на з ты па вым да га во рам най-
му жы ло га па мяш кан ня дзяр жаў на га 
жыл лё ва га фон ду (за цвер джа ны па-
ста но вай Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь ад 19 са ка ві ка 2013 г. 
№ 193), най маль нік мае пра ва са ма-
стой на за кошт улас ных срод каў або 
з пры цяг нен нем жыл лё ва-экс плу а-

та цый най ці ін шай ар га ні за цыі, якая 
ажыц цяў ляе экс плу а та цыю жы ло га 
до ма, вы кон ваць ра монт ква тэ ры, 
за ме ну і ра монт зно ша на га ўнут-
ры ква тэр на га са ні тар на-тэх ніч на га, 
га за ва га, элект рыч на га і ін ша га аб-
ста ля ван ня.

Што да ты чыц ца пе ра бу до вы жы ло га 
па мяш кан ня, то гэ тае пы тан не рэг ла-
мен та ва на па ла жэн нем, за цвер джа ным 
па ста но вай Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь ад 16 мая 2013 г. № 384.

Пры нам сі, уз гад нен не (да звол) 
мяс цо ва га вы ка наў ча га і рас па рад-
ча га ор га на, а так са ма рас пра цоў ка 
пра ект най да ку мен та цыі па тра бу-

юц ца для пра вя дзен ня на ступ ных 
ра бот:

дэ ман таж, уста ноў ка, за ме на ці 
пе ра нос сіс тэм ха лод на га і га ра ча га 
во да-, га за-, элект ра за бес пя чэн ня, 
ацяп лен ня, во да ад вя дзен ня (ка на-
лі за цыі), смец це вы да лен ня, га за-
вы да лен ня, вен ты ля цыі, у тым лі ку 
элект рыч на га, са ні тар на-тэх ніч на га, 
ацяп ляль на га, га за ва га аб ста ля ван-
ня і ацяп ляль ных пры бо раў; пе ра нос 
так зва на га зме е ві ка, ман таж гід ра-, 
па ра-, цеп ла- і гу ка іза ля цыі; змя нен не 
апор ных кан струк цый і кан струк цый 
пад ло гі.

Уз гад нен не (да звол) мяс цо ва га 

вы ка наў ча га і рас па рад ча га ор га на 
без рас пра цоў кі пра ек та па тра бу-
ец ца для пра вя дзен ня ра бот па:

змя нен ні пло шчы, коль кас ці жы-
лых па ко яў і пад соб ных па мяш кан-
няў у ква тэ ры з за ха ван нем функ-
цы я наль ных зон за кошт раз бор кі 
іс ну ю чых і (або) уста ля ван ня но вых 
пе ра га ро дак; змя нен ні пло шчы і 
коль кас ці па мяш кан няў у іза ля ва ных 
не жы лых па мяш кан нях з за ха ван нем 
функ цы я наль ных зон за кошт раз бор-
кі іс ну ю чых і (або) уста ля ван ня но вых 
пе ра га ро дак; пра бі ван ні, па ве лі чэн ні 
пра ёмаў у пе ра га род ках.

Вік тар СА ВІЦ КІ.

Толь кі хра ніч на хво ры не ба чыць жа но-
чай пры га жос ці.
А якая яна, гэ та пры га жосць, і якая жан-
чы на, што па да ба ец ца нам, муж чы нам?
Пы тан ні, па-мой му, веч ныя. Як веч нае 
жыц цё на ша.

Усё пай шло ад Ада ма і Евы. Ня хай так, ня хай 
бу дзе, як у Біб ліі. Му сіць, так пра сцей ча ла ве-
ку — не му чыц ца пы тан нем, што ён грэш ны. Усе 
мы грэш ныя на гэ тай зям лі. У кож на га свой грэх, 
свой крыж, які трэ ба пра нес ці год на.

Але ўя вім са бе, што на зям лі не за ста ло ся 
жан чын. І…

Я не пра тое, што не бы ло б дзя цей (хі ба з 
пра бі рак), я пра ін шае — пра тое, што яны, жан-
чы ны, ро бяць з на мі. Ад ча го да іх та кое пры-
цяг нен не?

Бог ства рыў нас, каб мы жы лі по бач, ра зам.
Жан чы на нас ма ло дзіць. Вя до ма ж, не кож-

ная і не заў сё ды. І спра ва тут не толь кі ў сек се. 
І на ват не ў тых дзя во чых нож ках, якія рас-
туць ад ву шэй. Не люб лю, да рэ чы, ма дэ ляў, 
не гля джу шоу з удзе лам гон кіх і праз рыс тых. 
Маг чы ма, я ста ра мод ны і ў жан чы нах не ча га 
не ра зу мею. Але аб гус тах не спра ча юц ца. 
Пра чы таў у кні зе, якой амаль со рак га доў: «Па-
дзя во чы ма ла дыя гру дзі вы ры ва лі ся з праз-
рыс тай коф тач кі, з на іў на га па ло ну ву зень ка га 
ліф чы ка» — і ад ра зу ад чуў, што я муж чы на. 
Ге ра і ня пры ваб лі вае, бо яна ўмее па ка заць 
сваё, жа но чае, ад ча го ў муж чы ны па чы нае 
ша лё на біц ца сэр ца. Што гэ та сваё — ня хай 
ска жа яна са ма, бо па він на ж ве даць, чым 
пры ва біць муж чы ну.

Без жан чын нам, муж чы нам, ну ні як! У той жа 
кні зе чы таю: «Яна пра во дзі ла яго да дзвя рэй, ху-
та ю чы ся ў ха лат, які ні чо га не ўмеў у ёй сха ваць». 
У тыя га ды, ка лі вы хо дзі ла кні га, пу ры та ні ну са-
вец кіх ча соў фра за маг ла пад ацца не пры стой-
най. Рэ дак та ры маг лі ска заць пісь мен ні ку: «Ну 
на вош та та кі ха лат? Ня хай бы ку пі ла ін шы, каб 
за кры ваў тыя ж ка ле ні. І не праз рыс ты, а ба ваў-
ня ны…».

Сён ня для жан чын столь кі ак се су а раў, што 
той ха ла цік з 1980-х мож на сме ла зда ваць у му-
зей. Ад нак муж чын-ім па тэн таў ста но віц ца больш. 
Ча му? Цяж ка ска заць… Мо жа, эка ло гія, а мо жа, 
час та кі, ка лі бя жым і не мо жам спы ніц ца. Да та го 
ж, як мне зда ец ца, знік ла ў жан чын тая за гад ка-
васць, тая ці ка він ка, якая заў сё ды пры ваб лі ва ла 
да ся бе…

Гус ты мя ня юц ца. А жан чы на за ста ец ца. Ця-
пер — пад уплы вам ча су і СМІ — яна ку ды смя-
лей шая і валь ней шая… Але не менш па трэб-
ная: па трэб ная, як па вет ра! Дзі ка, зга дзі це ся, 
гля дзець, як ца лу юц ца-мі лу юц ца двое ма ла дых 
хлоп цаў або зві ва юц ца ў экс та зе дзве дзяў чы ны. 
Гэ та не на ша — чу жое. Хо чац ца ду маць, што да 
рэ гіст ра цыі шлю бу двух ма ла дых хлап цоў, як гэ та 
ро біц ца ў Фран цыі, у нас не дой дзе.

У нас за ста нец ца па-ра ней ша му — Ён і Яна… 
Як ад но цэ лае. Муж чы на ад чу вае ся бе ма ла дым 
по бач з той жан чы най, якая яго ма ло дзіць. Для 
не ка га яна тая, што «ко ня на ска ку остановит…», 
для не ка га — ін шая, больш да лі кат ная і пя шчот-
ная… Га лоў нае, каб той, хто вя дзе яе, ве даў, што 
яна — па ла він ка. І жыц ця без яе ня ма.

Мі ка лай МА РОЗ,
г. Шу мі лі на.

Сло ва муж чы ныСло ва муж чы ны  ��

ТАЯ, ЯКАЯ МА ЛО ДЗІЦЬ

Ква тэр нае пы тан неКва тэр нае пы тан не  ��
Пе ра бу до ва — з пра ек там і без...


