
На пя рэ дад ні пер ша га кра са віц ка га су бот-
ні ка на пад' ез дах з'я ві лі ся аб' явы, якія за-
клі ка лі жыль цоў узяць удзел у доб ра ўпа-
рад ка ван ні мік ра ра ё на пас ля зі мы. «Хо чаш 
жыць у чыс ці ні — пач ні з ся бе», — па ду ма ла 
я і вы ра шы ла ад гук нуц ца на за пра шэн не 
ЖЭ Са.

Ідзі це... ле сам
У су бо ту ра ні цай вы-

праў ля ю ся ў ЖЭС. Ка ля 
ган ка ў клум бе кор па-
ец ца ней кая жан чы на. 
«Ну што ж, ужо бу ду не 
ад на», — па ду ма ла ся 
з па лёг кай. Ува хо джу 
ў бу ды нак і трап ляю ў 
ат мас фе ру са праўд на-
га су бот ні ка: дзве па-
спар тыў на му апра ну тыя 
дзяў чы ны мі ту сяц ца ў 
по шу ках рыш тун ку для 
пры бор кі і фар ба ван ня. 
Ка жу, што ха це ла б да-
лу чыц ца да су бот ні ка. «А 
вы хто? Жы лі ца? — чую 
ў ад каз. — Па ча кай це, 
за раз вам да дуць ін вен-

тар. А дзе б вы ха це лі па пра ца ваць?» Ад каз ваю, 
што гэ та не мае зна чэн ня. «Ну, та ды мо жа це 
да лу чыц ца да ас тат ніх жыль цоў, яны вы ка за лі 
жа дан не пры брац ца ў ле се ка ля бе га вой да-
рож кі». У якас ці па цвяр джэн ня мне па каз ва юць 
ад па вед ную за яву ад жыль цоў, пад пі са ную ча-
тыр ма проз ві шча мі...
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150% 
бюд жэ ту пра жыт ко ва-
га мі ні му му мо жа склас ці 
гра шо вае ўтры ман не для 
тых, хто бу дзе пра хо дзіць 
аль тэр на тыў ную служ-
бу ў Бе ла ру сі. Та кая нор ма 
змя шча ец ца ў за ко на пра-
ек це «Аб аль тэр на тыў най 
служ бе», па ве да мі лі ка рэс-
пан дэн ту БЕЛ ТА ў Па ла-
це прад стаў ні коў. Так са ма 
пра ду гле джа на ўвес ці для 
«аль тэр на тыў ных служ-
боў цаў» аба вяз ко вае дзяр-
жаў нае стра ха ван не за 
кошт бюд жэ ту па ана ло гіі 
з сал да та мі-тэр мі но ві ка мі. 
Пла ну ец ца, што аль тэр на-
тыў ную служ бу гра ма дзя-
не бу дуць пра хо дзіць перш 
за ўсё ў ар га ні за цы ях, якія 
ад но сяц ца да са цы яль най 
сфе ры, у пры ват нас ці, у 
баль ні цах, да мах-ін тэр-
на тах, тэ ры та ры яль ных 
цэнт рах са цабс лу гоў ван ня. 
За ко на пра ект пра ду гледж-
вае, што гра ма дзя нін мо жа 
ха дай ні чаць аб пра хо джан-
ні аль тэр на тыў най служ бы 
па рэ лі гій ных пе ра ка нан нях. 
Пры гэ тым ха дай ніц тва па-
він на быць аб грун та ва на.

Аб' яў ле ны кон курс «Леп шыя 
та ва ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь». 
За яў кі на ўдзел па да юц ца да 
1 ве рас ня 2014 го да ў сак ра-
та ры я ты аб лас ных кон курс ных 
ка мі сій, сфар мі ра ва ныя ў аб-
лас ных цэнт рах стан дар ты за-
цыі, мет ра ло гіі і сер ты фі ка цыі 
і РУП «Бе ла рус кі дзяр жаў ны 
ін сты тут мет ра ло гіі».

Бяс плат ная ўста ноў ка ві-
дэа ка мер у пад' ез дах Мін ска 
па ча ла ся ў рам ках пра гра мы 
«Бяс печ ны дом». Рэа лі за цыя 
пра гра мы пра хо дзіць у тры 
эта пы. Пер шы этап уклю чае 
ў ся бе бяс плат ную за ме ну 
са ста рэ лых да ма фон ных сіс-
тэм. На дру гім эта пе жыль цам 
пра да стаў ля ец ца маг чы масць 
ін ды ві ду аль най уста ноў кі ві-
дэа да ма фо наў у ква тэ рах і да-
дат ко вых ка мер на лес віч най 
клет цы. На трэ цім эта пе пра-
во дзіц ца бяс плат ная ўста ноў-
ка ві дэа ка мер у пад' ез дах.

Тры маль ні кі бан каў скіх 
пла цеж ных кар так Vіsа, 
MаstеrСаrd і БЕЛ КАРТ лю-
бо га бан ка атры ма лі маг чы-
масць ажыц цяў ляць апе ра-
цыі з бес кан такт ны мі пра яз-
ны мі бі ле та мі Мінск ага мет-
ра па лі тэ на ў ін фа кі ёс ках ААТ 
«БПБ-Ашчад ны банк».

КОРАТКА
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Адкуль 
у Мсціславе 
“Парыж”?

Адаптацыя 
з абмежаванымі 
магчымасцямі
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Па чы на ец ца дач ны се-
зон. На ле ці шчы едуць 

дзя сят кі ты сяч лю дзей, 
якія па ча лі пры во дзіць 
пры ся дзіб ныя ўчаст кі 
ў на леж ны стан пас ля 
пра цяг лай ад сут нас ці. 
Зра зу ме ла, што не па-
трэб нае смец це, якое 

на збі ра ла ся за гэ ты час, 
ім прый дзец ца ку дысь ці 
дзя ваць. Са мы лёг кі ва-
ры янт — гэ та ад пра віць 
яго ў по лы мя. Але ж ён, 
гэ ты ва ры янт, са мы не-

бяс печ ны.

Не свя до мыя дач ні кі па чы на-
юць прос та спаль ваць су хую 
тра ву і ін шае смец це, за быў-
шы ся пры гэ тым на пра ві лы 
су праць па жар най бяс пе кі. І та-
кая не ахай насць мо жа вый сці 
бо кам не толь кі для гас па да ра, 
але і для яго су се дзяў па па-
сёл ку, та ва рыст ве або вёс цы. 
Асаб лі ва гэ та важ на ця пе раш-
нім ску пым на даж джы па чат-
кам вяс ны...

— Толь кі за пер шыя 
тры ме ся цы спаль ван не 
смец ця скон чы ла ся са-
мым не па праў ным для 
пя ці ча ла век! Як пра ві ла, 
ах вя ра мі агню ста но вяц-
ца па жы лыя лю дзі, якія 
з-за ста ну зда роўя не мо-
гуць апе ра тыў на па кі нуць 
ачаг по лы мя, — га во рыць 
на чаль нік ад дзе ла ар-
га ні за цыі пра фі лак тыч най 
работы МНС Рус лан ЛІ ХА МА-
НАЎ. — Яшчэ ад на ад мет насць 
без ад каз ных па во дзін з аг нём у 
пры ват ным сек та ры — бес кант-
роль нае рас паў сюдж ван не по-
лы мя. Све жы вы па дак ад быў ся 
30 са ка ві ка ў вёс цы Но вая Ні ва 
Круп ска га ра ё на. У 15.20 у цэнтр 
апе ра тыў на га рэ ага ван ня ра ён-
на га ад дзе ла па над звы чай ных 
сі ту а цы ях па сту пі ла па ве дам-
лен не аб за га ран ні смец ця. Пад-
раз дзя лен не на мес ца па дзей 
пры бы ла апе ра тыў на, але з-за 
су хо га на двор'я агонь пай шоў 
гу ляць па вёс цы. Уся го ж ад кры-
тым по лы мем га рэ лі 4 не жы лыя 

да мы і 8 гас па дар чых па бу доў. 
Ся род ін ша га, па доб ныя ру ка -
т вор ныя ка та стро фы ад бы лі ся 
не так даў но ў Ра га чоў скім ды 
Ма гі лёў скім ра ё нах... Так, у апош-
нім вы пад ку ня шчас це прый шло 
ў вёс ку Пад дуб'е Се му кац ка га 
сель ска га Са ве та 29 са ка ві-
ка. Ад кры та га рэ лі 4 не жы лыя 
да мы і 7 гас па дар чых па бу доў. 
Ця пер па фак це па жа ру пра вод-
зяц ца ад па вед ныя след чыя дзе-
ян ні. Пра кан чат ко вую пры чы ну 
ўзнік нен ня па жа ру ка заць па куль 
ра на ва та. Але ў якас ці ад ной з 
вер сій раз гля да ец ца не санк цы я-
на ва нае пад паль ван не 
тра вы.

На вес ці па ра дак на ўчаст ку 
і не па зба віц ца ма ё мас ці 

з-за ўлас най ня дбай нас ці ўда ец ца не ўсім

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж  ��

ГЕ НЕ РАЛЬ НАЯ ПРЫ БОР КА
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» змя ні ла руч ку на мят лу і пай шла на во дзіць чыс ці ню
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ДА ВЕ ДА МА ЧЛЕ НАЎ СА ВЕ ТА РЭС ПУБ ЛІ КІ 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА СХО ДУ РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ
11 кра са ві ка 2014 го да ў 10.00 у за ле па ся джэн няў Са-

ве та Рэс пуб лі кі (вул. Чыр во на ар мей ская, 9) ад бу дзец ца 
чар го вае па ся джэн не чац вёр тай се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя та га склі-
кан ня.

ЕЎ РА СА ЮЗ ПА СТА ВІЎ ПЕ РАД СГА 
«СВІН СКАЕ» ПЫ ТАН НЕ

Ула ды Еў ра-
са ю за афі цый на 
аб скар дзі лі ў Су-
свет най ганд лё-
вай ар га ні за цыі 
ўве дзе ную Рас-
сель гас  на  гля-
дам за ба ро ну на 
ўвоз у Ра сію еў-
ра пей скай сві ні-
ны і вы раб ле ных 
з яе пра дук таў. 
Пад ста вай для 

ўвя дзен ня за ба ро ны ста ла ня даў няе вы яў лен не ў Літ ве 
ача гоў аф ры кан скай чу мы сві ней (АЧС).

«... За ба ро на Ра сі яй еў ра пей скай сві ні ны ві да воч на не 
су вы мер ная па гро зе і су пя рэ чыць пра ві лам СГА», — рас-
тлу ма чыў еў ра ка мі сар па ганд лі Ка рэл дэ Гюхт. У сваю 
чар гу, ка мі сар ЕС у га лі не ахо вы зда роўя То ніа Борг ад-
зна чыў, што ра сій скія са ні тар ныя ве дам ствы ад маў ля юц ца 
за мя ніць поў ную за ба ро ну на ўвоз еў ра пей скай сві ні ны 
аб ме жа ван ня мі на па стаў ку мя са з за ра жа ных ра ё наў. Для 
ЕС та кія ра сій скія за ха ды да во лі ад чу валь ныя: у 2013 го дзе 
кра і ны Еў ра са ю за экс пар та ва лі ў Ра сію сві ні ны агуль ным 
кош там ка ля 1,4 млрд еў ра, што скла ла пры клад на 25% ад 

агуль на га аб' ёму экс пар-
ту сві ні ны за ме жы ЕС. 
Тым ча сам Рас сель гас-
на гляд спы ніў чар го вую 
пар тыю мя са і са ла з 
Укра і ны агуль най ва гой 
больш за 200 тон.

РА ДА ЗРА БІ ЛА БОЛЬШ ЖОРСТ КАЙ 
АД КАЗ НАСЦЬ ЗА СЕ ПА РА ТЫЗМ

Бу ды нак Служ бы бяс пе кі Укра і ны ў Да не цку і Хар каў ская аб лас ная 
дзяр жаў ная ад мі ніст ра цыя па ста не на 8 кра са ві ка вы зва ле ны ад пра ра-
сій скіх ак ты віс таў. Пра гэ та за явіў в.а. прэ зі дэн та Укра і ны, спі кер Аляк-
сандр Тур чы наў. Акра мя та го, Тур чы наў ад зна чыў, што ў час вы зва лен ня 
Хар каў скай ад мі ніст ра цыі су праць ра бот ні каў пра ва ахоў ных ор га наў бы лі 
вы ка ры ста ны «як зброя, так і руч ныя гра на ты, не каль кі су пра цоў ні каў 
пра ва ахоў ных ор га наў атры ма лі цяж кія ра нен ні». Мі ністр унут ра ных спраў 
Ар сен Ава каў па ве да міў, што 64 з 70 пра ра сій скіх ак ты віс таў, за тры ма ных 
пад час ан ты тэ ра рыс тыч най апе ра цыі ў Хар ка ве, прад ста ві лі ся гра ма дзя-
на мі Укра і ны.

Пас ля су тык нен няў, якія ад бы-
лі ся ка ля бу дын ка аб лас ной ад мі-
ніст ра цыі ў Мі ка ла е ве (аб лас ным 
цэнт ры на поўд ні Укра і ны) у ноч 
на 8 кра са ві ка, мі лі цыя за тры ма ла 
23 ча ла ве кі. Па да ных га рад ско-
га ўпраў лен ня мі лі цыі, за тры ма ны 
ўдзель ні кі су тык нен няў з абод вух 
ба коў. Па вод ле ін фар ма цыі аб лас-
но га ўпраў лен ня ахо вы зда роўя, у 
су тыч ках па цяр пе лі 15 ча ла век, 11 
з іх шпі та лі за ва ны.

Тым ча сам Вяр хоў ная Ра да пры ня ла па праў кі ў Кры мі наль ны ко дэкс 
Укра і ны, якія ро бяць больш жорст кай ад каз насць за пад рыў на цы я наль-
най бяс пе кі кра і ны. У пры ват нас ці, бы лі да поў не ны ар ты ку лы Асаб лі вай 
част кі ко дэк са 110 (за мах на тэ ры та ры яль ную цэ лас насць і не да ты каль-
насць Укра і ны), 111 (дзяр жаў ная здра да), 113 (ды вер сія), 114 (шпі я наж) 
і ар ты кул 279 (бла кі ра ван не транс парт ных ка му ні ка цый, а так са ма за хоп 
транс парт на га прад пры ем ства). Дэ пу та ты па вя лі чы лі тэр мі ны ту рэм на га 
зня во лен ня для рэ цы ды віс таў, якія здзейс ні лі гэ тыя зла чын ствы, і ўвя лі 
вы шэй шую ме ру па ка ран ня (па жыц цё вае зня во лен не) у вы пад ках, ка лі 
на зва ныя вы шэй дзе ян ні пры вя дуць да гі бе лі лю дзей або да ін шых цяж кіх 
на ступ стваў.

БЯС ПЕ КА 
І ГАС ЦІН НАСЦЬ — 

ПА НЯЦ ЦІ 
СУ МЯ ШЧАЛЬ НЫЯ

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка па тра буе 
за бяс пе чыць бяс пе ку на ЧС па ха кеі,

 не да стаў ля ю чы ня зруч нас цяў гас цям
Аб гэ тым кі раў нік дзяр жа вы за явіў на па ся джэн ні Са-
ве та бяс пе кі. У пер шую чар гу Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ак цэн та ваў ува гу на пы тан нях пра вя дзен ня чэм пі я-
на ту све ту па ха кеі і за бес пя чэн ні бяс пе кі пад час яго 
пра вя дзен ня, па ве дам ляе БЕЛ ТА. «На ша пер ша чар го-
вая за да ча як ар га ні за та раў за клю ча ец ца ў тым, каб 
за бяс пе чыць бяс пе ку ўдзель ні каў і гас цей. Га лоў нае 
— не да пус ціць ні я кіх пра ва ка цый. Пры гэ тым мы па-
він ны па спра ба ваць зра біць так, каб гэ тыя ме ры бяс-
пе кі бы лі не на вяз лі выя, не кі да лі ся ў во чы, не ціс ну лі 
на ўдзель ні каў і гас цей спа бор ніц тваў, на жур на ліс-
таў», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка асаб лі ва пад крэс ліў знач насць для 
Бе ла ру сі гэ та га спар тыў на га фо ру му. «Гэ та гран ды ёз ная па 
маш та бах і важ нас ці па дзея. Са праўд ы спар тыў нае свя та як 
для бе ла рус ка га на ро да, так і для міль ё наў ама та раў ха кея 
ўсёй су свет най су поль нас ці», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы. «Я 
ўпэў не ны, што мы змо жам пра дэ ман стра ваць вы со кую сту пень 
ар га ні за цыі су свет на га ха кей на га фо ру му, а так са ма да ка заць 
усім, што мы са праў ды цы ві лі за ва ная дзяр жа ва ў цэнт ры Еў-
ро пы, каб кож ны, хто пры е дзе да нас, ад' яз джа ю чы, за ха ваў у 
па мя ці вет лі васць і доб ра зыч лі васць бе ла рус ка га на ро да», — 
ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Да рэ чы, як па ве да міў на па ся джэн ні прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі 
Мі ха іл Мяс ні ко віч, удзел у чэм пі я на це све ту па ха кеі ў Мін ску па-
цвер дзі лі ўсе 16 кра ін. «Алім пій скі, са праў ды спар тыў ны, прын цып 
пе ра мог кан' юнк тур ныя і не кан струк тыў ныя за клі кі», — за ўва жыў 
Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што тур ні ры та ко га маш-
та бу заў сё ды ма юць па лі тыч ны пад тэкст. «Нель га за бы ваць, 
што ва кол гэ та га чэм пі я на ту ня ма ла спе ку ля цый. Па чы на-
ю чы ад за клі каў на шых апа зі цы я не раў, так зва най «пя тай 
ка ло ны», бай ка та ваць спа бор ніц твы і да спроб шан та жу з 
бо ку за меж ных ня доб ра зыч ліў цаў», — на га даў Прэ зі дэнт. 
Пры гэ тым кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў: «На шчас це, у за-
ход ніх экс перт ных па лі тыч ных ко лах, ня хай і за поз не на, але 
на рас тае ра зу мен не вы чар па нас ці ця пе раш ня га ін стру мен-
та ру ціс ку на Бе ла русь. Гу чаць за клі кі да вы пра цоў кі но вых 
по гля даў і па ды хо даў».

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, асаб лі ва каш тоў най для Бе ла ру сі 
з'яў ля ец ца пад трым ка між на род ных спар тыў ных ар га ні за цый. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на тое, што, ня гле дзя чы на 
жорст кі прэ сінг з бо ку асоб ных еў ра пей скіх ар га ні за цый і па лі-
ты каў, Між на род ная фе дэ ра цыя ха кея і аса біс та Рэ нэ Фа зель не 
за ва га лі ся пад на ціс кам, бы лі бес кам пра міс ныя і вер ныя спар-
тыў ным ідэа лам.

Бе ла русь фак тыч на га то вая да пра вя дзен ня чэм пі я на ту, 
пра гу ча ла на па ся джэн ні. «Спар тыў ныя аб' ек ты «Мінск-Арэ-
на» і «Чы жоў ка-Арэ на», па вод ле ацэ нак экс пер таў, з'яў ля юц ца 
ад ны мі з най леп шых у Еў ро пе. Яны га то вы да пра вя дзен ня 
мат чаў», — за явіў Мі ха іл Мяс ні ко віч. У пер шым мат чы, які 
прой дзе 9 мая на «Мінск-Арэ не», бу дуць зма гац ца збор ныя 
ка ман ды Бе ла ру сі і ЗША. Бі ле ты на гэ тую гуль ню пра да дзе ны 
цал кам. Па вод ле слоў прэм' ер-мі ніст ра, бі лет най пра гра ме 
бы ла на да дзе на асаб лі вая ўва га. Кош та вая па лі ты ка сфар-
мі ра ва на та кім чы нам, што мат чы змо гуць на ве даць лю дзі з 
роз ным уз роў нем да хо даў. Так, на мат чы па пя рэд ня га эта пу 
цэ ны скла да юць ад 6 да 50 еў ра, на матч фі наль най ста дыі — 
ад 25 да 400 еў ра.

Па ста не на 7 кра са ві ка пра да дзе ны і за бра ні ра ва ны 354 
ты ся чы бі ле таў на «Мінск- Арэ ну» (75% ад агуль най коль кас-
ці) і 142 ты ся чы бі ле таў на «Чы жоў ка-Арэ ну» (67%). За меж-
ным гас цям рэа лі за ва на 70,5 ты ся чы бі ле таў. Асноў ная до ля 
про да жаў для за меж ных гас цей пры па дае на Ра сію і Лат вію. 
Так са ма до сыць вя лі кую ці ка васць пра яві лі ба лель-
шчы кі з Фін лян дыі, Швей ца рыі, Гер ма ніі, Сла ва кіі.

Што год на Даб ра ве шчан не Бя ро заў ка ні бы 
ажы вае. Ста рэй шыя лю дзі вы хо дзяць з два роў, 
каб спра віць свя та — пра спя ваць, прай сці ся па 

ся ле, па гу каць вяс ну. Вось і сё ле та спя ваць вяс-
нян кі і ва дзіць ка ра го ды сю ды за ві та ла гэ тая 
вя до мая ад Ма зы ра да Хой ні каў спя вач ка і гар-

ма ніст ка, кі раў нік Бя ро заў ска га До ма куль ту ры 
Па лі на Ла па цік з дзі ця чым фальк лор-
ным гур том «Па це хі».

ДОБ РЫЯ ВЕСТ КІ ДОБ РЫЯ ВЕСТ КІ 
З БЯ РО ЗАЎ КІЗ БЯ РО ЗАЎ КІ

У Ка лін ка віц кім ра ё не ша ну юць і за хоў ва юць уні каль ны мяс цо вы аб рад

НЕ САПСУЙЦЕ САБЕ ВЯСНУ!

«Якасць аду ка цыі ра зам з кош там аду ка-
цый ных па слуг з'яў ля юц ца сёння га лоў най 
кан ку рэнт най пе ра ва гай бе ла рус кіх ВНУ», 
— за явіў на ад крыц ці між на род на га аду-
ка цый на га фо ру му «Еў ра пей ская якасць 
аду ка цыі» мі ністр аду ка цыі Сяр гей МАС-
КЕ ВІЧ.

— Як нам ба чыц ца, асноў ны пра грэс у сфе ры 
яе да лей ша га па вы шэн ня мо жа даць раз віц цё ўні-
вер сі тэц кіх сіс тэм ме недж мен ту якас ці, якія да зво-
ляць гра мат на кі ра ваць вы шэй шы мі на ву чаль ны мі 
ўста но ва мі. Ме на ві та ў гэ тым кі рун ку мы і раз ві-
ва ем ся, — пад крэс ліў мі ністр. — Для рас пра цоў кі 
ўнут ры ву заў скіх сіс тэм ме недж мен ту якас ці ў кож-
най ВНУ ство ра ны ад па вед ныя ар га ні за цый ныя 
струк ту ры — Са ве ты па якас ці, у якія ўва хо дзяць 
і сту дэн ты як спа жыў цы аду ка цый ных па слуг. Яны 
ўдзель ні ча юць у аб мер ка ван ні ар га ні за цыі ву чэб-
най дзей нас ці, на ву ко вай ра бо ты, у рас пра цоў цы 
і рэа лі за цыі да ку мен таў, якія рэг ла мен ту юць усе 
ас пек ты жыц ця сту дэнц кай мо ла дзі. Атры ман не 
зва рот най су вя зі ад сту дэн таў у фор ме ад ка заў 
на пы тан ні ан ке ты ста ла шы ро ка рас паў сю джа най 
з'я вай, і гэ тая зва рот ная су вязь уліч ва ец ца пры 
рас пра цоў цы ву чэб ных пра грам.

Па сло вах мі ніст ра, у па вы шэн ні якас ці аду-
ка цыі асноў ную ро лю ады гры вае вы клад чыц кі 
са стаў. Ін тэ ле кту аль ны па тэн цы ял вы клад чы каў 

не па збеж на суадносіцца з іх ак тыў най на ву ко вай 
дзей нас цю, па коль кі па-за ёю вы клад чык асу джа-
ны на чы тан не «чу жых» пад руч ні каў і іх больш 
ці менш уме лую транс ля цыю сту дэн там. Толь кі 
той, хто па ста ян на са ма ўдас ка наль ва ец ца ў сва ёй 
дзей нас ці, змо жа пе ра даць на ву чэн цам ве ды.

На фо ру ме пад крэс лі ва ла ся, што тэ ма якас-
ці пра фе сій най аду ка цыі над звы чай ак ту аль ная 
сён ня для ўсіх еў ра пей скіх кра ін. І той факт, што 
ме на ві та Бе ла русь бы ла абра на стар та вай пля-
цоў кай для пра вя дзен ня пер ша га між на род на га 
аду ка цый на га фо ру му, пры све ча на га праб ле мам 
якас ці аду ка цыі, мно гія ў на шай кра і не па лі чы лі 
доб рым зна кам. Ме ра пры ем ства пра хо дзіць пры 
пад трым цы Мі ніс тэр ства аду ка цыі, Па соль ства 
Бе ла ру сі ў Злу ча ным Ка ра леў стве Вя лі ка бры та-
ніі і Паў ноч най Ір лан дыі, Па соль ства Злу ча на га 
Ка ра леў ства Вя лі ка бры та ніі і Паў ноч най Ір лан дыі 
ў Бе ла ру сі, а яго ар га ні за та ра мі вы сту пі лі бры тан-
ская біз нес-шко ла «Magna Carta Oxford» і Цэнтр 
між на род ных су вя зяў Мі ніс тэр ства аду ка цыі.

Як ад зна чыў ды рэк тар Цэнт ра між на род ных 
су вя зяў Аляк сандр СА МУЙ ЛІЧ, гла ба лі за цыя 
све ту зра бі ла аду ка цыю ін тэр на цы я наль най: «Мы 
зна хо дзім ся на рэ аль ным рын ку, дзе па він ны кан ку-
ры ра ваць з ін шы мі іг ра ка мі. А та му для нас так важ-
на вы ву чаць са мыя роз ныя тэн дэн цыі і на ву ко выя 
па ды хо ды да ар га ні за цыі ву чэб на га пра-
цэ су і па вы шэн ня якас ці пад рых тоў кі».

Аду ка цый ны ры нак: пра ві лы гуль ніАду ка цый ны ры нак: пра ві лы гуль ні  ��

ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ Ў БУ ДУ ЧЫ НЮ,
або Ча му над якас цю аду ка цыі 

трэ ба пра ца ваць па ста ян на


