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Сё лет ні са ві ны ла гер на ба ло це Дзі-

кое пра хо дзіў пры ўза е ма дзе ян ні вя до-
мых пры ро да ахоў ных уста ноў — На цы-
я наль на га пар ку «Бе ла веж ская пу шча», 
Брэсц ка га ад дзя лен ня «Ахо вы пту шак 
Баць каў шчы ны» і аг ра эка ся дзі бы «За-
лес се», гас па да ром якой з'яў ля ец ца ар ні-
то лаг-ама тар Сяр гей Сі да рук. На ча ты ры 
дні бяз люд ная вёс ка на ўскрай ку вя лі ка га 
ба лот на га ма сі ву пе ра ўтва ры ла ся ў на ву-
ко вы і прак тыч ны цэнтр ар ні та ло гіі. Па-
зна валь ная пра гра ма па клі ка ла гас цей 
з роз ных га ра доў Бе ла ру сі, а так са ма з 
Маск вы і На гін ска, Санкт-Пе цяр бур га і на-
ват Ека ця рын бур га.

— На Дзі кое ўжо дру гі раз мя не па клі-
ка ла ма ра ўба чыць ба ра да тую ку гакаў ку, і 
цяж кай да ро гі па ба ло це я не спа ло ха ла ся, 
на ад ва рот, бы ла пад вя лі кім ура жан нем ад 
эк скур сіі, — пры зна ла ся ўдзель ні ца ла ге ра, 
сту дэнт ка 5-га кур са бія ла гіч на га фа куль-
тэ та БДУ На стас ся Кузь мян ко ва. — Ка лі 
не па шан цуе ўба чыць гэ тую са ву, пры еду 
сю ды зноў!

На стас сі ўсё ж па шан ца ва ла: над вя-
чор кам та го са ма га дня на Са ра кі на ад-
лег лас ці 15-20 мет раў яна ўба чы ла птуш-
ку сва ёй ма ры і не каль кі хві лін на зі ра ла 
за яе па во дзі на мі. Сва і мі ўра жан ня мі 
пра ла гер у За лес сі На стас ся збі ра ец-
ца па дзя ліц ца ў ча со пі се «Птуш кі і мы». 
А ў птуш ках дзяў чы на ўжо ве дае толк, 
па коль кі ар ні та ло гія — яе бу ду чая пра-
фе сія. У спі сах яе ўлас ных пад лі каў ужо 
ад зна ча на 160 з 200 ві даў бе ла рус ка га 
птаст ва.

Фор ма пра цы аг ра эка ся дзі бы «За лес-
се» цал кам ад па вя дае яе не афі цый най 
наз ве «са ві ная вёс ка». Ба дай, як ні дзе ў 
Бе ла ру сі, тут зна хо дзіц ца ад на з най боль-
шых са ві ных па пу ля цый, што, у сваю чар гу, 
свед чыць пра доб ра за ха ва ны эка ла гіч ны 
ася ро дак і ад па вед ныя бія то пы. У боль-
шас ці бе ла ру саў ба ло та Дзі кое па-ра ней-
ша му аса цы ю ец ца з тэ ры то ры яй для вярт-
ля вай ча ро таў кі. Ця пер, дзя ку ю чы гуч ным 
эка ла гіч ным ме ра пры ем ствам, ба ло та на 
паў ноч най ускра і не Бе ла веж скай пу шчы 
на бы вае вя до масць і са ві най тэ ры то рыі. 
Не вы пад ко ва брэсц кі жы хар Сяр гей Сі-
да рук у амаль бяз люд най вёс цы на быў 
не каль кі пус ту ю чых хат, каб аг ра ся дзі ба 
ста ла так са ма і на ву ко вай ба зай па ўлі ку 
соў і пра вя дзен ні аду ка цый на-па зна валь-
ных лет ні каў.

Ад ну з пту шы ных ха так, зроб ле ную па 
ад па вед ным чар ця жы ру ка мі дзяў чат з Ра-
сіі і аздоб ле ную іх па мят ным аў то гра фам, 
удзель ні кі ад нес лі на не вя лі кае вер ха вое 
ба лот ца на ўскрай ку ле су. Дзя ніс Кі цель 
пра дэ ман стра ваў свой спрыт: за браў ся на 

дрэ ва і за ма ца ваў на вы шы ні «ква тэ ру» 
для ве раб' і на га сы чы ка. Лёг касць ка рас-
кан ня па дрэ вах тлу ма чыц ца вя лі кім во-
пы там: больш за дзве ты ся чы ра зоў ар ні-
то лаг за ла зіў на дрэ вы, вы ву ча ю чы жыц-
цё пту шы ных дра пеж ні каў. З лёг кай ру кі 
Дзя ні са боль шасць ство ра ных ім штуч ных 
плат фор маў і ха так за ся ля юц ца птуш ка мі. 
Да вя дзец ца Кі це лю раз веш ваць і ас тат нія 
«апарт амен ты», зроб ле ныя пад час пра цы 
ла ге ра — і для мах на но га га сы ча, і для 
са вы-сі пу хі, і для ву шас тай са вы. Ва га не-

ка то рых гэ тых «шпа коў няў» 
больш за 10 кі ла гра маў — па-
спра буй ус цяг ні!

— Без умоў на, мы і са мі бу-
ду ем шмат пля цо вак і до мі каў 
для пту шак, але, зроб ле ныя 
ру ка мі ўдзель ні каў, яны ілюст-
ру юць не пад роб ную ці ка васць 
мо ла дзі да эка ло гіі, яе спа сці-
жэн ня і за ха ван ня. Не ка то рыя 
з іх ра ней ні ко лі не ба чы лі ба-

ло та, — ка жуць ар га ні за та ры Сяр гей Сі да-
рук і Дзя ніс Кі цель. — На ват дзяў ча ты, якія 
да гэ туль не тры ма лі ў ру ках ма ла ткоў, тут 
за хоп ле на пра ца ва лі са ста ляр ным рыш-
тун кам і вы ка за лі вя лі кае жа дан не пры-
ехаць на на ступ ны год аль бо ўво сень — на 
«Са ві ны фэст».

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.
Пру жан скі раён

На фо та здым ках: удзель ні кі ла ге ра 
вы ву ча юць ба ло та «Дзі кое»; сту дэнт ка 
бія ла гіч на га фа куль тэ та БДУ, бу ду чы за-
олаг-ар ні то лаг і ва лан цёр ла ге ра Вік то рыя 
Гру дзін ская па кі ну ла аў то граф на ўлас ным 
«ар хі тэк тур ным» тво ры; за вя чэ рай ва кол 
вог ні шча ўдзель ні кі дзе ляц ца ўра жан ня мі 
ад уба ча на га; ба ра да тая ку га каў ка на ра-
ніш нім па ля ван ні на ба лот най ус кра і не.

МІК РА РА ЁН 
«САВІНЫ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
За слу гі гэ тых лю дзей на са мрэч ураж ва юць. 

Сця пан Ша вя лёў 22 чэр ве ня 1941 го да ў скла-
дзе са вец кай эс кад рыл лі бам біў пра мыс ло выя 
ба зы ў ру мын скім го ра дзе Пла еш ці, які з'яў ляў ся 
га лоў ным па стаў шчы ком наф ты для на цысц кай 
Гер ма ніі. Пад час гэ та га вы ле ту ён быў па ра не ны, 
але хут ка вяр нуў ся ў строй.

За свае ба я выя подз ві гі лёт чык меў шмат уз-
на га род, па дзя кі ад Іо сі фа Ста лі на і мар ша ла Ко-
не ва. Пас ля вай ны стаў док та рам хі міч ных на вук, 
пра фе са рам, быў кан суль тан там пры ад крыц ці 
но вых хі міч ных за во даў. Зра біў шмат вы на ход-
стваў. Не ка то рыя свае дып ло мы ён па да рыў 
Гні ліц кай шко ле, якую не ад на ра зо ва на вед ваў у 
кан цы 80-х мі ну ла га ста год дзя. Гіс то рык ад зна-
чае, што яго га на ро вы зям ляк быў вель мі сціп лы, 
ха дзіў па вёс цы і вет лі ва раз маў ляў з усі мі. Пра 
ся бе ка заў, што ён, звы чай ны ся лян скі сын, да-
сяг нуў пос пе хаў дзя ку ю чы сва ёй пра ца ві тас ці, 
на стой лі вас ці і ўпарт асці.

— Ёсць ці ка вы факт з яго бія гра фіі, — дзе-
ліц ца Аляк сандр Мар за люк. — На дзея Круп ская 
па са дзей ні ча ла яму ў ра шэн ні вель мі важ най 
жыц цё вай праб ле мы. Ма ці Сця па на Ша вя лё ва 
па мер ла, ка лі хлоп чы ку бы ло 5 га доў. А ка лі ён 
ву чыў ся ў ін сты ту це, баць ка пакі нуў яму на вы-
ха ван не ма лень кую сяст рыч ку, а сам з'е хаў ку-
дысь ці. Ма ла ды ча ла век на той час не меў ні 
гро шай, ні воль на га ча су, каб гля дзець дзі ця. 
Акра мя ін сты ту та, ён зай маў ся ў аэ ра клу бе, а па 
на чах раз гру жаў цяг ні кі — за раб ляў гро шы на 
жыц цё. Кі раў ніц тва ін сты ту та па ра і ла яму звяр-
нуц ца да Круп скай, каб пры стро іць дзяў чын ку ў 
дзі ця чы дом. Тая су стрэ ла яго як ма ці, на па іла 
гар ба тай з пя чэн нем, вы слу ха ла ўваж лі ва і... да-
па маг ла. Аса біс та тэ ле фа на ва ла ў дзі ця чы дом, 
каб дзяў чын ку ўзя лі.

Ці ка вых гіс то рый з жыц ця лёт чы каў Аляк сандр 
Мар за люк на огул ве дае шмат. Ка жа, што да вай-
ны бы ло та кое па лом ніц тва мо ла дзі ў авія цыю, 
што кур сан там лёт ных ву чы лі шчаў на ват не да-
ва лі зван няў вы шэй за сяр жан та, каб не пла ціць 
афі цэр скія гро шы. Яны жы лі на ка зар мен ным ста-
но ві шчы і атрым лі ва лі сал дац кі па ёк. На ват тыя, 
хто за праў ляў са ма лё ты, ча сам бы лі вы шэй па 
зван ні. Да хо дзі ла да смеш на га, ка лі, на прык лад, 
лей тэ нант ра пар та ваў: «Та ва рыш сяр жант, са ма-
лёт за праў ле ны і га то вы да ба я во га вы ле ту».

Машына «прызямлілася» на полі...
А вось з Яка вам Крам зу ко вым і на огул атры-

ма ла ся за гад ка вая гіс то рыя. На ра дзіў ся ён у 1919 
го дзе ў вёс цы Гні лі ца ў шмат дзет най сям'і, быў 
адзі ным хлоп чы кам ся род пя ці дзяў чат. Пас ля 
Па луж скай шко лы скон чыў лёт нае ву чы лі шча. Да 
вай ны пра ца ваў на стаў ні кам у вёс цы Кар ма пай кі, 
а ва я ваць пай шоў у якас ці лёт чы ка. Яго сва я кі 
па мя та юць, як ён у 1943 го дзе на не каль кі хві лін 
за ві таў на са ма лё це ў род ную Гні лі цу. Яго ба я вая 
ма шы на пры зям лі ла ся на по ле па між па сёл ка мі 
Вя сё лы і Ня кра са ва. Ёсць так са ма звест кі, што 
ён быў у па ло не, а по тым уцёк ад нем цаў на іх жа 
са ма лё це. Яго ўнук Пётр Крам зу коў свед чыць, 
што на пры кан цы вай ны род ныя атры ма лі паш тоў-
ку ад Яка ва, дзе ён пі саў, што дай шоў амаль да 
Бер лі на і не ўза ба ве вер нец ца да моў. Але гэ та га 
не ад бы ло ся.

Ка лі Аляк сандр Мар за люк праз ва ен ка мат зра-
біў за пыт у Па доль скі ва ен на-гіс та рыч ны ар хіў, 
яму ад ка за лі, што ся род за гі ну лых і ўзна га ро джа-
ных та кі лёт чык не зна чыц ца. «Як жа так, — здзіў-
ля ец ца гіс то рык. — У род ных ёсць звест кі, што на 
1 каст рыч ні ка 1943 го да ён быў ка пі та нам, на ват 
фо та за ха ва ла ся, дзе ма ла ды ча ла век апра ну ты 
па фор ме. А на пры кан цы вай ны ён і на огул быў у 
зван ні пад пал коў ні ка. Вы хо дзіць, што ў ар хі вах, 
дзе ёсць ін фар ма цыя на ват на ра да вых сал дат, 
пра афі цэ ра ні чо га ня ма?» Не ўнёс яс нас ці і ад-
каз КДБ па Ма гі лёў скай воб лас ці, ку ды звяр нуў ся 
гіс то рык. Там на огул у ар хі вах ча ла ве ка з та кім 
проз ві шчам не ака за ла ся. Мар за люк спа дзя ец ца 
атры маць ста ноў чы ад каз праз пе ра да чу «Ча кай 
мя не», ку ды пай шоў чар го вы зва рот.

Ге роі цар скіх ча соў
Шмат ці ка вай ін фар ма цыі гіс то рык са браў і 

пра зем ля коў, уз на га ро джа ных Ге ор гі еў скі мі кры-
жа мі. Пры са вец кай ула дзе іх не вель мі ша на ва лі, 
та му, на жаль, сён ня ма ла што вя до ма пра іх. 
На прык лад, у аб лас ным края знаў чым му зеі імя 

Ра ма на ва за хоў ва ец ца ін фар ма цыя ўся го аб 8 та-
кіх ге ро ях Ма гі лёў шчы ны.

Аляк сандр Мар за люк па спеў са браць звест кі 
аб 19 сва іх зем ля ках. Не ка то рыя з іх атры ма лі 
Ге ор гі еў скія кры жы яшчэ пад час рус ка-ту рэц-
кай вай ны 1877-78 га доў. У вёс цы Дзер на вая па 
сён ня жы ве ле ген да пра Ге ор гі еў ска га ка ва ле ра 
Фі лі па Аў чын ні ка ва. Ка лі ў 1905 го дзе па лі цыя і 
ка за кі шу ка лі за чын шчы ка бун ту ў ма ёнт ку Сто-
ша (вёс ка Го ры) Мі ка лая Ба рыс ку, вёс ку ледзь 
не спа лі лі па за га дзе еса у ла. Жы ха ры сха ва лі 
бун та ра ў сто зе се на і тай на вы вез лі з вёс кі. І за-
гад раз' юша на га еса у ла быў бы вы ка на ны, ка лі 
б на га нак свай го до ма не вый шаў апра ну ты ў 
фор му і з 4 кры жа мі на гру дзях ста ры. Ён за па-
тра ба ваў ад мя ніць за гад. Ка лі ка за кі ўба чы лі, што 
пе рад імі ге ор гі еў скі ка ва лер, бух ну лі ся на ка ле ні, 
а еса ул на ват па пра сіў пра ба чэн ня — та кія лю дзі 
бы лі ў вя лі кай па ша не і лі чы лі ся вер ны мі слу га мі 
Ай чы ны і ца ра. Праў нук ге роя Дзміт рый Аў чын-
ні каў па цвер дзіў, што яго про дак са праў ды быў 
удзель ні кам рус ка-ту рэц кай вай ны і ўла даль ні кам 
4 кры жоў. Ад нак да ку мен таль ных свед чан няў 
гэ та га, як і фо та са мо га Фі лі па Аў чын ні ка ва, на 
жаль, не за ха ва ла ся.

Яшчэ адзін ура джэ нец вёс кі Гні лі ца Ле а нід 
Мас лаў быў раз вед чы кам пад Хар бі нам і зда бы-
ваў звест кі пад час рус ка-япон скай вай ны 1904-
1905 га доў. Не раз ры зы ка ваў жыц цём, быў не-
каль кі ра зоў па ра не ны. Апош ні раз атры маў 12 
ра нен няў у га ла ву і ў не пры том ным ста не тра піў 
да япон цаў у па лон. Але яны бы лі так ура жа ны 
муж нас цю ге роя, што ад пус ці лі яго. За ад да насць 
служ бе Мас лаў быў уз на га ро джа ны Ге ор гі еў скім 
кры жам.

Па мяць пра свай го ге ра іч на га прод ка з Крас на-
пол ля Пят ра Ель шы на — ка ва ле ра трох Ге ор гі еў-
скіх кры жоў за аба ро ну Порт-Ар ту ра — за хоў вае 
яго ўнук Аляк сей Акі мен ка. «Ён на ват уста ля ваў 
на ма гі ле дзе да ду бо вы крыж і змяс ціў на ім фо та 
гэ та га ге ор гі еў ска га ка ва ле ра з усі мі ўзна га ро да-
мі, — свед чыць Аляк сандр Мар за люк. — Да рэ чы, 
і сам унук — асо ба вя до мая. Ён аў тар 36 вы на-
ход стваў, член са ве та па пра мыс ло вым раз віц ці 
пры ра сій скім ура дзе».

Ся род фо та Ге ор гі еў скіх ка ва ле раў, якія за хоў-
ва юц ца ў гіс то ры ка, ёсць зды мак сал да та Пер шай 
су свет най вай ны 1914-1918 га доў Ця рэн ція Яф-
рэ мен кі. Ён быў уз на га ро джа ны 2 кры жа мі і меў 
ме даль «За ад ва гу», пад час Дру гой су свет най 
вай ны дай шоў да Бер лі на. Аб тым, што ў кан цы 
1960-х яго мож на бы ло ба чыць на ўра чыс тых ме-
ра пры ем ствах з усі мі ўзна га ро да мі, у тым лі ку і 
цар скі мі, свед чыць і гіс то ры ка-да ку мен таль ная 
кні га «Па мяць» Крас на поль ска га ра ё на. Да рэ-
чы, унук гэ та га ге роя так са ма пры свя ціў ся бе 
ва ен най спра ве.

На жаль, па тры маць у ру ках уз на га ро ды зем-
ля коў Аляк санд ру Мар за лю ку па куль не па шчас-
ці ла. Не ка то рых іх ула даль ні каў і на огул па ха ва лі 
ра зам з імі. Але фо та і свед чан ні род ных — гэ та 
так са ма каш тоў ная ін фар ма цыя. Тое, што гэ тыя 
ге роі не за бы ты і іх проз ві шчы вя до мыя, шмат 
што зна чыць. Як ка жа Аляк сандр Мар за люк, пе-
ра фра зу ю чы сло вы вя до ма га грэ час ка га мыс ля-
ра: жыц цё ка рот кае, Ай чы на — веч ная.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
Фо та аў та ра.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Апроч та го, па сло вах Але ны 
Фа ле віч, не ўсе баць кі мо гуць 
за бяс пе чыць сва іх дзя цей тэх-
ніч ны мі срод ка мі для дыс тан цый-
на га на ву чан ня, апла ціць той жа 
ін тэр нэт. Пы тан не аб тым, хто 
му сіць уста лёў ваць не аб ход-
нае пра грам нае за бес пя чэн не, 
за ста ец ца ад кры тым, та му што 
нар ма тыў на-пра ва вая ба за ў гэ-
тай сфе ры ад сут ні чае.

Ча му ў Ко дэк се аб аду ка цыі 
да сюль ня ма па няц ця «дыс тан-
цый нае на ву чан не», ад ка за ла 
вя ду чы на ву ко вы су пра цоў-
нік ла ба ра то рыі спе цы яль-
най аду ка цыі На цы я наль на га 
ін сты ту та аду ка цыі Тац ця на 
ЛІ СОЎ СКАЯ. Па яе сло вах, га-
лоў ная мэ та спе цы яль най аду ка-
цыі — са цы я лі за цыя і ін тэ гра цыя 
ча ла ве ка з асаб лі вас ця мі ў гра-
мад ства, а на ву чан не на дыс тан-
цыі гэ та га не за бяс печ вае. Апроч 
та го, каб паў на вар тас на за свой-
ваць ве ды, у дзі ця ці па він на быць 
сфар мі ра ва на ўва га і не ка то рыя 
ін шыя здоль нас ці, та му, як свед-
чаць да сле да ван ні на ву коў цаў з 
Санкт-Пе цяр бур га, пра цэс дыс-
тан цый на га на ву чан ня маг чы мы 
толь кі з 12 га доў.

Дэ вай сы — 
на да па мо гу!

Але пры гра мат ным пры мя-
нен ні тэх на ло гій дыс тан цый на га 
на ву чан ня праб лем з са цы я лі за-
цы яй уз нік нуць не па він на, упэў-
не на вы клад чы ца, ства раль ні ца 
між на род на га пра ек та дыс тан-
цый на га на ву чан ня e-learnіng.by 
і ма ці два іх сы ноў Але на ЛОК-
ЦЕ ВА.

«Мы сён ня га во рым пра тое, 
што дыс тан цый нае на ву чан не 
па він на ўвай сці ў кож ны дом. 
Але яно даў но ўжо там!» — пе-
ра ка на на экс перт. На яе дум ку, 
з імк лі вым раз віц цём тэх на ло-
гій на ву чаль ны пра цэс пе ра стаў 
кру ціц ца ва кол на стаў ні ка ці 
прад ме та, а па чаў кан цэнт ра-
вац ца ва кол вуч ня. Так зва нае 
«пер са наль нае ася род дзе на-
ву чан ня» ства ра юць са цы яль-
ныя сет кі, ма біль ныя пры ла ды; 
ня хай і са мых прос тых ма дэ ляў, 
яны з'яў ля юц ца моц ным ін стру-
мен там на ву чан ня. І ця пер дзя-
цей трэ ба ву чыць не кан крэт ным 
ве дам, а да ваць на вы кі пра цы з 
тым аб' ёмам ін фар ма цыі, які на 
іх зваль ва ец ца.

Той жа ма біль ны тэ ле фон 
мно гія на стаў ні кі лі чаць во ра гам 

ну мар адзін для школь ні ка, але 
ж яго мож на пе ра тва рыць у сяб-
ра і вы ка рыс тоў ваць для на ву-
чан ня — да рэ чы, ва ўсім све це 
гэ ты во пыт ужо пры мя ня ец ца на 
прак ты цы.

Тэх на ло гіі і «су свет нае па ву-
цін не» мо гуць па лег чыць жыц-
цё не толь кі на ву чэн цам, але і 
вы клад чы кам. Як свед чыць ста-
тыс ты ка, 56% ін фар ма цыі пры 
пад рых тоў цы да ўро ка су час ны 
на стаў нік бя рэ з ін тэр нэ ту. На-
ву ча ю чы дыс тан цый на, ён мо жа 
не за хоў ваць вя лі кую коль касць 
да ку мен таў і фай лаў на сва ім 
кам п'ю та ры, а бес пе ра шкод на 
браць іх з так зва ных «воб лач ных 
сэр ві саў», дзе яны зна хо дзяц ца 
па ста ян на ў ад кры тым до сту пе. 
Да та го ж гэ та да па мо жа рэ гу ля-
ваць на груз ку на пе да го гаў, якія 
рых ту юц ца да за ня ткаў. На стаў-
нік за трач вае час кож ны раз, ка лі 
рых ту ец ца да ўро ка. Пры вір ту-
аль ным на ву чан ні да стат ко ва 
толь кі ад ной чы за тра ціць час на 
ар га ні за цыю вір ту аль на га ася-
род дзя, якое ў да лей шым бу дуць 
пад трым лі ваць і на паў няць са мі 
вуч ні. Пры да па мо зе ін тэр нэ ту 
мож на ства раць ін тэр ак тыў ныя 
тэс ты і трэ на жо ры. Ды на ват у 
лю бі май пад лет ка мі са цы яль най 
сет цы «УКан так це» на стаў нік 
мо жа ства рыць су пол ку і вы кла-
даць у яе ву чэб ныя ма тэ ры я лы і 
за дан ні для сва іх вуч няў. Важ ны 
ста ноў чы мо мант: у ін тэр нэ це 
мож на пра во дзіць ан лайн-аб мер-
ка ван ні і кан суль та цыі па між на-
стаў ні ка мі і вуч ня мі ў лю бы час.

Ву чыц ца гу ля ю чы
Але на Лок це ва прад ста ві ла 

ка ле гам не каль кі сіс тэм дыс тан-
цый на га атры ман ня ве даў. Ад-

на з іх на зы ва ец ца «пе ра ку ле ны 
клас» і за клю ча ец ца ў тым, што 
на стаў нік не тлу ма чыць ма тэ-
ры ял на ўро ку, а за піс вае яго 
і пра па ноў вае ўсім вуч ням для 
са ма стой на га пра гля ду. А час 
уро ка вы ка рыс тоў ва ец ца не 
на вы ву чэн не ма тэ ры я лу, а на 
не па срэд нае пры мя нен не ве-
даў, з які мі вуч ні азна ё мі лі ся 
са ма стой на. Як лі чыць Але на 
Лок це ва, пры та кім па ды хо дзе 
ў дзя цей ак ты ві зу ец ца ма ты ва-
цыя да на ву чан ня: яны ве да юць, 
што на ўро ку аба вяз ко ва бу дуць 
за дзей ні ча ны ў ра бо це з но вым 
ма тэ ры я лам не па срэд на ў ка-
ман дзе, та му не мо гуць не пад-
рых та вац ца.

А яшчэ на ву чац ца мож на... 
па глыб ля ю чы ся ў вір ту аль ны 
свет. У ра сій скіх, укра ін скіх, ка-
зах скіх, пры бал тый скіх уні вер-
сі тэ тах ужо ства ра юц ца іх вір-
ту аль ныя прад стаў ніц твы, якія 
ад люст роў ва юць свае рэ аль ныя 
«пра та ты пы». Ёсць ра сій ская 
рас пра цоў ка, якая на зы ва ец-
ца «Вір ту аль ная ака дэ мія», дзе 
пры да па мо зе свай го ўлас на га 
ава та ра лю бое дзі ця мо жа спры-
чы ніц ца да на ву чан ня ме ды каў 
з рэ аль ны мі сі ту а цы я мі. І та кую 
сіс тэ му мож на зма дэ ля ваць пад 
лю бое ася род дзе. На прык лад, 
на за ня тках па гіс то рыі ава та ры 
для вуч няў мож на «апра нуць» у 
кас цю мы пэў най эпо хі і па ро лях 
ра зы граць па дзеі якой-не будзь 
гіс та рыч най на ра ды.

Як увес ці ў школь нае ася род-
дзе сіс тэ му дыс тан цый на га на-
ву чан ня і хто на ву чыць на стаў-
ні каў з ёй пра ца ваць? Сі ту а цыя 
на са мрэч не та кая скла да ная, 
як зда ец ца. Без умоў на, ёсць 
сэр ві сы, якія па тра бу юць ад 

на стаў ні каў да дат ко вых ве даў. 
Але ў мно гіх вы пад ках, каб ар-
га ні за ваць на ву чаль ны пра цэс 
дыс тан цый на, не аба вяз ко ва 
звяр тац ца да скла да ных схем. 
Да стат ко ва мець пад клю чэн не 
да ін тэр нэ ту і пры ла ду, якая б 
яго пад трым лі ва ла — кам п'ю-
тар, план шэт ці прос та ма біль ны 
тэ ле фон. Амаль усе дзе ці і тым 
больш на стаў ні кі ва ло да юць на-
вы ка мі ра бо ты з га джэ та мі, та-
му асаб лі вай пад рых тоў кі і вы-
дат каў та кая сіс тэ ма на ву чан ня 
не па тра буе.

Экс пе ры мен ты 
пра цяг ва юц ца...

Ця пер маг чы мас ці для аль-
тэр на тыў на га на ву чан ня, хоць і 
на экс пе ры мен таль ным уз роў ні, 
але ўвод зяц ца ў сіс тэ му атры-
ман ня ве даў. На прык лад, за два 
апош нія га ды спе цы я ліс ты На-
цы я наль на га ін сты ту та аду ка цыі 
ства ры лі элект рон ныя ву чэб на-
ме та дыч ныя комп лек сы па ўсіх 
прад ме тах і сту пе нях аду ка цыі 
для на ву чэн цаў з ін тэ ле кту аль-
най не да стат ко вас цю. Апроч іх, 
быў ство ра ны кант роль на-ды яг-
нас тыч ны мо дуль (па куль толь кі 
для на ву чэн цаў вы пуск ных кла-
саў), які ўжо атры маў ста ноў чыя 
вод гу кі. А з ве рас ня 2013 го да 
ў якас ці экс пе ры мен та на 1 год 
у ча ты рох бе ла рус кіх шко лах 
ад кры ты элект рон ныя ву чэб-
на-ме та дыч ныя комп лек сы для 
на стаў ні каў. Па па пя рэд ніх вод-
гу ках, яны так са ма за рэ ка мен-
да ва лі ся бе па спя хо ва.

Не па срэд най жа пад рых тоў-
кай пе да го гаў для дыс тан цый-
най пе ра да чы ве даў зай ма ец ца 
Мін скі га рад скі ін сты тут раз віц-
ця аду ка цыі, на ву чан не ў якім 
прай шлі ўжо больш за 650 мін-
скіх вы клад чы каў. Для іх ар га ні-
зу юць кур сы па вы шэн ня ква лі-
фі ка цыі, у тым лі ку пад рых тоў-
ку ІT-цью та раў. Са мі на стаў ні кі 
ства ра юць ін тэр нэт-алім пі я ды 
па прад ме тах, ін тэр нэт-пра ек-
ты і га рад скія кон кур сы для на-
ву чэн цаў.

Та кім чы нам, па куль што дыс-
тан цый ная аду ка цыя ў Бе ла ру сі 
зна хо дзіц ца на экс пе ры мен таль-
най сту пе ні. Удзель ні кі гу тар кі 
сыш лі ся на тым, што та кое на ву-
чан не мо жа іс на ваць у якас ці да-
дат ко ва га, але не асноў на га. У 
той жа час, якой бы дас ка на лай 
ні бы ла сіс тэ ма, ро лю вы клад-
чы ка яшчэ ні хто не ад мя няў. І 
ме на ві та ад умен ня на стаў ні ка 
за ці ка віць вуч няў сва ім прад ме-
там за ле жыць паў на та і якасць 
за свое ных дзі цем ве даў.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

У СПІСАХ 
НЕ ЗНАЧАЦЦА...

Баль ша вік Ан тон Смір ноў (справа), ула даль нік 
Георгіеўскага кры жа, у 1933 го дзе быў рэ прэ са ва ны 

за «агі та цыю су праць кал га саў».

Да вай ны бы ло та кое па лом ніц тва 
мо ла дзі ў авія цыю, што кур сан там 
лёт ных ву чы лі шчаў на ват не да ва лі 
зван няў вы шэй за сяр жан та, 
каб не пла ціць афі цэр скія гро шы. 
Яны жы лі на ка зар мен ным ста но ві шчы 
і атрым лі ва лі сал дац кі па ёк.

...АД ФАН ТА ЗІІ 
ДА РЭ ЧА ІС НАС ЦІ

Баць кі хо чуць, 
каб да дзі ця ці пры хо дзіў 
вы клад чык і кан так та ваў 
з ім не па срэд на, бо яно і так 
іза ля ва нае ад гра мад ства.
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Пы та лі ся? Пы та лі ся?   ��
Адказ ва ем!Адказ ва ем!

ПРА ЦА 
ПА ДАГА ВОРЫ 

ПАД РА ДУ 
І ПЕНСІЙ НЫ 

СТАЖ
Ці за ліч ва ец ца ў пра цоў ны 

стаж пры на лі чэн ні пен сіі пра-
ца па да га во ры пад ра ду?

А.М. Ба дзей, Ві цебск.

На гэ тае пы тан не ад ка за-
ла пад час ін тэр ак тыў най 
кан фе рэн цыі, якая прай-
шла 26 са ка ві ка на сай-
це Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны, 
на чаль нік ад дзе ла пен-
сій на га за ка на даў ства 
га лоў на га ўпраў лен ня 
пен сій на га за бес пя чэн ня 
Мі ніс тэр ства пра цы і са-
цы яль най аба ро ны Бе ла-
ру сі Але на ГО МА РА ВА.

У стаж для пры зна чэн ня 
пен сіі за ліч ва юц ца пе ры я-
ды пра цы пры ўмо ве, што 
на пра ця гу гэ тых пе ры я даў 
ажыц цяў ля ла ся вы пла та аба-
вяз ко вых стра ха вых уз но саў 
у Фонд са цы яль най аба ро ны 
на сель ніц тва.

Та кім чы нам, пры вы зна-
чэн ні пра цяг лас ці ста жу ра-
бо ты для пры зна чэн ня пра-
цоў най пен сіі бу дзе, у пер шую 
чар гу, раз гля дац ца пы тан не 
аб вы пла це аба вяз ко вых 
стра ха вых уз но саў у Фонд у 
пе ры яд пра цы па да га во ры 
пад ра ду. Пры гэ тым ка лі пра-
ца пра ця ка ла пас ля 1 лі пе ня 
1998 го да, то пры вы лі чэн ні 
ста жу пад ува гу бу дзе пры-
мац ца не толь кі факт вы пла ты 
ўзно саў, але і су ма ўзна га ро-
джан ня (да хо ду) за вы ка нан не 
ра бо ты па да га во ры пад ра ду, 
з якой уз но сы вы пла ча ны. У 
вы пад ку, ка лі вы пла та ўзно-
саў бы ла пра ве дзе на з уз-
на га ро джан ня, па мер яко га 
ні жэй шы за мі ні маль ную за-
ра бот ную пла ту, уста ноў ле-
ную за ка на даў ствам, пе ры яд 
ра бо ты бу дзе за лі ча ны ў стаж 
з пры мя нен нем па пра ва чна га 
ка э фі цы ен та.

Пад рых та ва ла 
Свят ла на БУСЬ КО

�

Асо бы, 
якія выконваюць 

работы па дагаворы 
падраду, 

сталі падлягаць 
дзяржаўнаму 
сацыяльнаму 
страхаван ню 

з 1 ліпе ня 1993 го да.

ФактФакт  ��

Па ме не ла дзі коў — 
пе ра клю чы лі ся на ла сёў...

У су вя зі са змян шэн нем у кра і не коль кас ці дзі коў бра кань-
е ры пе ра клю чы лі ся на ла сёў. За апош нія два тыд ні бы ла 
не за кон на зда бы та рэ корд ная іх коль касць — сем асо бін. 
Апош ні вы па дак ака заў ся най больш рэ за нанс ным. Пра яго 
рас ка за ла прэс-сак ра тар Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы-
вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь Воль га Гра мо віч.

Уна чы, пра вя ра ю чы апе ра тыў ную ін фар ма цыю, су пра цоў ні кі Гро-
дзен скай між ра ён най ін спек цыі ра зам з участ ко вым мі лі цы я не рам 
на ве да лі ся да ад на го з жы ха роў вёс кі Ду бі чы Ваў ка выс ка га ра ё на. 
Прос та ў два ры яны ўба чы лі пад ве ша ную на ля бёд цы і ўжо част ко-
ва ра за бра ную 400-кі ла гра мо вую ту шу ла ся. Экс пер ты знай шлі ў 
ёй скраз ное аг ня стрэль нае ра нен не. Гас па дар пад вор ку (да рэ чы, 
мяс цо вы ляс нік) пры знаў ся, што зда быў ла ся ў су сед нім Свіс лац кім 
ра ё не ка ля вёс кі Лаў ры но ві чы. Да до му зда бы чу пры вёз на аса біс-
тым трак та ры.

Пры агля дзе гас па дар чых па бу доў у ка роў ні ку дзярж ін спек та ры 
знай шлі не за рэ гіст ра ва ную глад ка стволь ную стрэль бу, а пад да хам 
ін ша га хля ва — так са ма не за рэ гіст ра ва ны ка ра бін «Маў зер» з ап тыч-
ным пры цэ лам. За дро ва мі бы лі пры ха ва ны тры здым ныя ства лы да 
яго. Акра мя гэ та га, у пад соб ных па мяш кан нях бы лі зной дзе ны дзве 
элект ра ла віль ныя ўста ноў кі і 13 за ба ро не ных сет ка вых эк ра наў.

За не за кон ную зда бы чу ла ся ў да чы нен ні да бра кань е ра за ве дзе-
на кры мі наль ная спра ва. Па ру шаль ні ку да вя дзец ца па крыць на не се-
ную пры ро дзе шко ду ў па ме ры 95 ба за вых ве лі чынь. Да рэ чы, праз 
тры ме ся цы ўсту піць у дзе ян не но вая рэ дак цыя Пра ві лаў вя дзен ня 
па ляў ні чай гас па дар кі і па ля ван ня, згод на з якой так са па вя лі чыц ца 
да 300 ба за вых ве лі чынь і скла дзе 39 міль ё наў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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За ста лі ся 
без даху
У Па ста вах пад час па-
жа ру ў ква тэ ры вы ра-
та валь ні кі эва ку і ра ва лі 
му жа і жон ку з ма лым 
дзі цем, а іх су се дзі са-
мі вы бра лі ся з ахоп ле-
на га по лы мем до ма.

— Вы ра та ва ныя ў шпі-
та лі за цыі не ме лі па трэ бы. 
Пяць жыль цоў ас тат ніх 
ква тэр эва ку і ра ва лі ся са-
ма стой на, — па ве да мі ла 
«Звяз дзе» Ма ры на Фан до, 
прэс-сак ра тар Ві цеб ска га 
аб лас но га ўпраў лен ня па 
над звы чай ных сі ту а цы ях.

У вы ні ку па жа ру ў до ме 
зні шча ны дах, а ў ква тэ-
рах, раз ме шча ных на дру-
гім па вер се, па шко джа ны 
столь нае пе ра крыц це, ма-
ё масць.

Як мяр ку ец ца, асноў ныя 
вер сіі па жа ру — не асця ро-
га пры ка ры стан ні аг нём і 
ка рот кае за мы кан не элект-
ра пра вод кі.
Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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