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1. Организатор Рекламной игры
Организатором Рекламной игры является Закрытое акционерное общество 

«Дельта Банк» (далее – Организатор), зарегистрированное 25.01.2001 г. в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей за № 807000015. Лицензия на осуществление банковской деятель-
ности № 27 от 26.04.2013 выдана Национальным банком Республики Беларусь. 
Местонахождение Заинтересованного лица: 220036, г. Минск, ул. Розы Люксем-
бург, 95. УНП 807000015. 

2. Наименование и территория проведения Рекламной игры
Рекламная игра носит название «Выиграй миллион» (далее – Игра) и про-

водится на территории Республики Беларусь.
3. Срок начала и окончания Игры
Игра проводится с 15 сентября 2014 года по 1 декабря 2014 года включи-

тельно (включая сроки выдачи призов и опубликования результатов проведения 
рекламной игры).

4. Регламент деятельности Комиссии по проведению рекламной игры
Для контроля над соблюдением официальных правил Игры, утверждения 

результатов, подведения итогов по результатам проведения Игры, рассмотре-
ния спорных случаев, принятий решения по устным и письменным жалобам и 
замечаниям, возникших при проведении Игры, Организатор создает Комиссию 
в следующем составе:

• Боровцова Александра Михайловна – председатель Комиссии (с ее со-
гласия) – заместитель управляющего ООО «АГТ-Медиа»;
• Сеньковская Марина Павловна – специалист по рекламе и связям с обще-
ственностью ООО «АГТ-Медиа»;
• Пшенай Людмила Алексеевна – специалист по работе с клиентами 
СООО «Агентство гуманитарных технологий АГТ-БЕЛ»;
• Лагун Антон Юрьевич – начальник отдела сопровождения продаж 
ЗАО «Дельта Банк»;
• Роткович Светлана Леонидовна – ведущий специалист отдела маркетинга, 
рекламы и связей с общественностью – ЗАО «Дельта Банк».
Дата, время заседания Комиссии, а также повестка дня устанавливаются 

председателем Комиссии в соответствии с правилами настоящей Игры. О дате 
и времени заседания Комиссии членов Комиссии уведомляет председатель.

Решение Комиссии признается действительным при наличии на заседании 
большинства членов ее зарегистрированного состава. 

Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают все 
члены Комиссии, присутствующие на заседании Комиссии. Протоколы заседаний 
Комиссии являются основанием для выдачи призов победителям. В протоколе засе-
дания Комиссии отражаются дата, время и место проведения заседания комиссии, 
повестка дня, сведения о присутствующих членах комиссии, ее действия в том по-
рядке, в котором они совершались, данные о выигрышных номерах в том порядке, 
в каком они были разыграны, сведения о победителях и их выигрышах. 

5. Наименование товаров/услуг, в целях стимулирования которых про-
водится Игра

Игра проводится в целях стимулирования выдачи кредита «Отличные наличные»
Организатора.

6. Порядок участия в Игре
6.1. К участию допускаются граждане Республики Беларусь, постоянно 

проживающие в Республике Беларусь, и лица, имеющие вид на жительство на 

территории Республики Беларусь и постоянно в ней проживающие.
Участником игры может стать физическое лицо, заключившее кредитный 

договор с перечислением Банком денежных средств на счет Клиента, открытый 
в Банке, доступ к которому обеспечивается личной дебетовой карточкой (кредит-
ный договор, оформленный по стандарту кредитования «Отличные наличные») 
(далее – Кредитный договр), отвечающее требованиям настоящих Правил и 
выразившее желание принять участие в Игре на условиях, предусмотренных 
настоящими Правилами.

Для участия в Игре необходимо в период с 15 сентября 2014 года по 20 ноября 
2014 года включительно заключить Кредитный договор. 

Заключение Клиентом с Банком Кредитного договора по форме, определен-
ной внутренними требованиями Банка, в период проведения Игры означает же-
лание и согласие Клиента участвовать в Игре на условиях настоящих Правил.

6.2. Участником Игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях 
с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а 
также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.

7. Призовой фонд
7.1. Во время проведения рекламной игры разыгрываются призы:

Наименование
Стоимость, 

бел. руб.

Количество призов, ед. 300

Размер выплаты одного приза 
с учетом удержания подоходного налога, руб. 

1 000 000

Размер удерживаемого подоходного налога с одного приза, руб. 33 410

Общий размер призового фонда, 
с учетом удержания подоходного налога, руб. 

300 000 000

Общий размер удерживаемого подоходного налога, 
с учетом предоставляемых льгот, руб. 

10 023 000

Общий размер призового фонда до налогообложения, руб. 310 023 000

7.2. Общий размер призового фонда составляет 310 023 000 (Триста десять 
миллионов двадцать три тысячи) белорусских рублей.

7.3. Призовой фонд Игры формируется за счет денежных средств Органи-
затора.

8. Место, дата, время и порядок розыгрышей призового фонда, механика 
проведения розыгрышей, порядок определения выигравших участников 
Игры

8.1. Розыгрыши призов проводятся в 17.00 открыто, с возможностью при-
сутствия на нем участников Игры, в присутствии Комиссии по адресу: г. Минск, 
ул. Тимирязева, д. 72, 5-й этаж, офисное помещение №520, согласно следую-
щему графику:

№ 
розы-
грыша

Участвуют Кредитные договора, 
заключенные в период:

Дата 
розыгрыша

Количество
призов

Приз c учетом 
удержания 

подоходного 
налога, бел. руб.

1 С 15.09.2014 по 25.09.2014 29.09.2014 60 1 000 000
2 С 26.09.2014 по 9.10.2014 13.10.2014 60 1 000 000
3 С 10.10.2014 по 23.10.2014 27.10.2014 60 1 000 000
4 С 24.10.2014 по 6.11.2014 10.11.2014 60 1 000 000
5 С 7.11.2014 по 20.11.2014 24.11.2014 60 1 000 000

8.2. Механика проведения каждого розыгрыша. К моменту розыгрыша дан-
ные об участниках Игры формируются в Список участников. Каждому участнику 
Игры в списке участников последовательно, в порядке хронологии по дате и 
времени заключения Кредитных договоров, присваивается индивидуальный 
порядковый номер. Все порядковые номера имеют одинаковую разрядность.

Для проведения розыгрыша используется специальный вращающийся ба-
рабан и набор карточек по количеству заключенных в соответствующий период 
кредитных договоров. 

Секретарь извлекает из барабана последовательно 60 (шестьдесят) карточек. 
После каждой извлеченной карточки, оставшиеся в барабане карточки переме-
шиваются. Номера извлеченных карточек признаются выигравшими и вносятся 
в Протокол, участники под этими номерами признаются победителями.

9. Порядок получения приза
После проведения розыгрыша Организатор уведомляет победителя о вы-

игрыше по почте, посредством СМС-оповещения и по телефону не позднее 
5 (Пяти) рабочих дней с момента проведения розыгрыша.

Организатор перечисляет приз на текущий (расчетный) банковский счет при 
использовании карточки, открытый для перечисления на него кредита, выдан-
ного в рамках стандарта кредитования «Отличные наличные», до 01.12.2014 г. 
включительно.

С момента передачи приза победителю Игры к последнему переходят все 
риски и обязательства, связанные с владением, пользованием и распоряжением 
призом.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь при выдаче при-
за Организатор удерживает и перечисляет подоходный налог с суммы приза в 
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Выигранный приз не обменивается на какой-либо другой приз.
10. Порядок информирования об условиях и результатах Игры
Организатор не вступает в споры между участниками относительно опре-

деления собственника выигранного приза и/или претендентов на получение 
призов. 

Если победителем Игры становится лицо, признанное недееспособным, 
право получения приза переходит к его законным представителям – опекунам. 
Если победителем Игры становится лицо, признанное ограниченно дееспособ-
ным, право получения приза переходит к его законным представителям – по-
печителям.

Участник Игры, претендующий на получение приза, обязуется заполнить и 
подписать все необходимые документы, предоставляемые организатором Игры 
для получения приза.

Участие в Игре предполагает ознакомление и полное согласие участников 
с настоящими Правилами Игры.

Правила проведения Игры вместе с реквизитами государственной регистра-
ции публикуются до начала Игры в газете «Звязда». Информация о результатах 
розыгрышей публикуется в газете «Звязда» до 01.12.2014 г. включительно. 
Правила проведения Игры и результаты розыгрышей будут также опубликованы 
на интернет-сайте Организатора: deltabank.by. Телефон горячей линии Игры: 
+ 375 (17) 279 0 279 ежедневно с 08.00 до 21.00, адрес электронной почты: 
info@deltabank.by.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 2427 от 
05.09.2014 г. выдано Министерством торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«ВЫИГРАЙ МИЛЛИОН»

Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў  ��

ЗВА НОК 
НЕ НА ЎРОК
Ні ко му не па трэб ныя па пе ры, 
па ста ян нае ча кан не пра ве рак, страх, 
што неш та зроб ле на не па цыр ку ля ры, — 
рэа ліі жыц ця су час на га на стаў ні ка?

С
Я РОД жні вень скай душ най за ле вы па да ро зе ў на-
прам ку ад рай цэнт ра іш ла не вя ліч кая жа но чая по-
стаць. На аб ца сах, у дзе ла вой спад ні цы. Не пры-
тар ма зіць і не пад вез ці яе бы ло прос та не маг чы ма. 

Са грэў шы ся ў са ло не аў то, на ша вы пад ко вая спа да рож ні ца, 
пэў на, пра чы таў шы на тва рах ня мое пы тан не (маў ляў, што ж 
ця бе ку ды го ніць з го ра да ў та кі дождж?) па ча ла тлу ма чыць 
са ма. Яна не з до му ідзе, а да до му. Пра цуе за ву чам у вяс ко-
вай не вя лі кай шко ле — кі ла мет раў за двац цаць ад рай цэнт ра. 
Учо ра ў шко лу (а спра ва бы ла пры клад на 18 жніў ня) не ча ка на 
пры еха ла пра вер ка. Пра вя ра лі га тоў насць шко лы да за ня-
ткаў. Усё бы ло да ве дзе на да ла ду: па фар ба ва на, вы мы та, 
па дра ман та ва на. Але пры дзір лі вае во ка кант ра лё раў з ра на 
за ўва жы ла ў кут ку на гляд най агі та цыі стэнд з мі ну ла га на ву-
чаль на га го да... За ву ча, якая яшчэ не вый шла з ад па чын ку (а 
па ло ву яго яна, як і ін шыя ка ле гі, усё роў на пра вя ла ў шко ле, 
да па ма га ю чы і мыць, і фар ба ваць, і ра ман та ваць), вы клі ка лі 
ў ра ён «з па зна кай: тэр мі но ва», ні бы ў шко ле дах вось-вось 
аб ва ліц ца...

Па мчаў шы ся ў ра ён на пер шым аў то бу се і атры маў шы ад чы-
ноў ні каў ра на доб ры на га няй за той ня шчас ны не па мя ня ны стэнд, 
на ша вы пад ко вая зна ё мая па ча ла ду маць, як да брац ца да до му: 
на ступ ны аў то бус ішоў толь кі ў пяць га дзін. Вось і вы пра ві ла ся 
праз дождж пеш шу з на дзе яй на тое, што нех та пад вя зе: ра бо ты 
ў вёс цы заў сё ды проць ма, не тра ціць жа цэ лы дзень. Ды і стэнд 
трэ ба тэр мі но ва мя няць, бо чы ноў ні ца з ра на гроз на абя ца ла 
заўт ра пры ехаць пра ве рыць...

Ці спраў дзі ла яна сваё абя цан не і як усё абы шло ся для на шай 
спа да рож ні цы — гіс то рыя за моўч вае. Але ме на ві та гэ ты ня даў ні 
вы па дак мне пры га даў ся, ка лі пра чы та ла афі цый нае па ве дам лен-
не аб тым, што ўрад даў старт гра мад скай дыс ку сіі аб раз віц ці 
аду ка цыі ў на шай кра і не. Бо, на мой по гляд, вы ні кам гэ тай дыс ку-
сіі па він на стаць не толь кі ўдас ка на лен не аду ка цый на га пра цэ су, 
якое бу дзе ўлі ча на на за ка на даў чым уз роў ні. Гэ та, без умоў на, 
важ на, але не менш важ на вяр нуць... не, на ват не прэ стыж пра фе-
сіі на стаў ні ка (пра гэ та ўжо так са ма га во ра на-пе ра га во ра на)... але 
са ма па ва гу і год насць лю дзям, якія ўсё ж гэ ту пра фе сію вы бра лі, 
якія па-ра ней ша му спра бу юць на ву чыць на шых дзя цей ра зум на-
му, доб ра му, веч на му... Але ці мо жа на ву чыць агуль на ча ла ве чым 
каш тоў нас цям, год нас ці і спра вяд лі вас ці ча ла век, вы му ша ны 
зай мац ца не па трэб най бю ра кра тыч най пра цай, які з-за гэ та га 
ня рэд ка сам ся бе ад чу вае пры ні жа ным і «за цю ка ным»?

З
А НАД ТА рэз ка і ка тэ га рыч на? Вы ба чай це, ка лі што 
не так. Але ж у нас рас па ча та гра мад ская дыс ку-
сія, і лі чы це, што да яе да лу чы ла ся прад стаў ні ца 
ды нас тыі вяс ко вых пе да го гаў, якая ве дае жыц цё 

знут ры (і, ка лі ўжо шчы ра, у апош нія га ды вель мі на ват ра-
ду ец ца, што, вы браў шы ін шую пра фе сію, гэ тую ды нас тыю 
не пра цяг ну ла)...

Я най перш са праў ды пра вяс ко вых на стаў ні каў, пра тых апан-
та ных сва ёй спра вай дзі ва коў, якія га то выя на ча ваць у сва ёй 
не вя лі кай шко ле, дзе з кож ным го дам усё менш і менш дзя-
цей. Шмат лі кія пла ны — перс пек тыў ныя, квар таль ныя, яшчэ не-
зра зу ме ла якія, не мен шая коль касць дэ та лё вых спра ва здач аб 
пра ве дзе ных ме ра пры ем ствах (аба вяз ко ва з фо та здым ка мі!). 
Раз мо ва не пра на ву чаль ны пра цэс: пла ны ўро каў, по шук лі та-
ра ту ры, твор чы па ды ход тут не су мнен на па він ны быць, гэ та ні хто 
не ад мя няў, і «схал ту рыць» у кла се, дзе пяць-шэсць ча ла век, дзе 
пра цу еш хут чэй не на стаў ні кам — пер са наль ным рэ пе ты та рам 
для кож на га, пры ўсім жа дан ні не ўдас ца. Але коль кі ўся ля кіх ін-
шых па пер! Тыд ні зда роўя, шмат лі кія кон кур сы юных са да во даў 
(вы на ход ні каў, сяб роў лі та ра ту ры, шах ма тыс таў, му зы кан таў і 
г.д. і да т.п.) — па сут нас ці, спра ва для па за клас на га вы ха ван ня 
па трэб ная, але ж па чы на ец ца яна ў боль шас ці вы пад каў ме на ві-
та са шмат лі кіх па пер: не па да сі пад ра бяз ны план — атры ма еш 
на га няй, вы мо ву або на огул гра шо вае спаг нан не. Пры чым план 
па маш та бах і пунк тах не па ві нен са сту паць та му, які пі ша ра ён-
ная гім на зія, у якой на ад ной па ра ле лі больш вуч няў, чым ва ўсёй 
вяс ко вай шко ле...

А пас ля гэ тыя пла ны трэ ба вы кон ваць. Ка неш не, аба вяз ко ва. З 
фо та- або ві дэа спра ва зда чай. І адзі ны вы дат нік на ча ты ры кла сы, 
у кож ным з якіх па пяць-шэсць ча ла век, ста но віц ца і чы таль ні кам, 
і шах ма тыс там, і му зы кан там, і ўдзель ні кам усіх ра ён ных алім пі-
яд. Бо на ўсіх ме ра пры ем ствах па він ны быць прад стаў ле ныя ўсе 
шко лы. Каб ра на маг ло па ста віць чар го вую «га лач ку» і на пі саць 
чар го вую спра ва зда чу аб усе агуль ным ахо пе па за клас най ра-
бо тай...

Н
ЕХ ТА ска жа: вось, маў ляў, яск ра вае свед чан не, што 
вяс ко выя не вя лі кія шко лы ад жы ва юць сваё, што пра-
цэс ап ты мі за цыі, які ідзе, трэ ба ак ты ві за ваць, што 
ў буй ной уста но ве аду ка цыі здоль нас цям кож на га 

дзі ця ці ляг чэй знай сці пры мя нен не, не пры цяг ва ю чы ні ко га 
за ву шы да та го ці ін ша га па за клас на га ме ра пры ем ства... Я, 
за мест та го, каб спра чац ца, та кі вось прык лад пры вя ду (ён ужо 
ў вал мян ска-ра каў скім на ва кол лі як ле ген да з вус наў у вус ны 
пе рад аец ца). Вяс ко вая шко ла апы ну ла ся на мя жы за крыц ця: 
дзя цей ма ла і, га лоў нае, пяч ное ацяп лен не. Мес ці чы шко лу 
вы ра та ва лі: усе жы ха ры вёс кі без вы клю чэн ня, не за леж на ад 
та го, ёсць у сям'і школь ні кі або не, са бра лі гро шы і па бу да ва лі 
для шко лы ка цель ню. Ра та ва лі не шко лу — ду шу вёс кі і ўлас-
ную над зею, што жыц цё бу дзе пра цяг вац ца.

Якім бу дзе гэ тае жыц цё ў са мой вы ра та ва най шко ле, як і ў дзя-
сят ках ін шых вяс ко вых шко лак? Шчы рае, па-ся мей на му цёп лае, 
з ці ка вы мі па хо да мі, з гуль ня мі ўве ча ры на ста ды ё не, са спек-
так ля мі і «ка пус ні ка мі» ў ак та вай за ле — не за пла на ва ны мі, не 
спу шча ны мі звер ху па вод ле ад ноль ка ва га для ўсіх ме та дыч на га 
пла на, не для «га лач кі», а для ду шы, — та кое, як бы ло спрад ве ку, 
якім ус па мі на юць яго не каль кі па ка лен няў? Або за ва ле нае ні ко му 
не па трэб ны мі па пе ра мі, з па ста ян ным ча кан нем пра ве рак, са 
стра хам, што неш та зроб ле на не па цыр ку ля ры?

Пра па ную ад ка заць на гэ та пы тан не са мім на стаў ні кам — прад-
стаў ні кам са май год най і вы са ка род най пра фе сіі.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

Вы ха ваць па ка лен неВы ха ваць па ка лен не  ��

НЕ ДЗІ ЦЯ ЧАЕ ПЫ ТАН НЕ:
як не зла маць га ла ву ў трэн дах да школь най аду ка цыі?

Муд рыя пе да го гі ра яць па чы наць 
вы ха ван не дзі ця ці яшчэ да яго на-
ра джэн ня. Ад нак ка лі тут усё цал-
кам за ле жыць толь кі ад баць коў, 
то са з'яў лен нем ма лень ка га ча-
ла ве ка на свет на яго ста наў лен не 
па сту по ва па чы нае ўплы ваць усё 
больш знеш ніх фак таў. Як раз ві-
ваць сваё дзі ця гар ма ніч ным, пра-
віль на вы браць для яго ўста но ву 
да школь най аду ка цыі, у якім уз-
рос це гэ та ра біць і на што пры гэ-
тым звяр таць ува гу?

ЗА ПІ САЦ ЦА Ў СА ДОК 
МОЖ НА БУ ДЗЕ 
ПА ІН ТЭР НЭ ЦЕ

Па сло вах кан суль тан та ад дзе ла 
да школь най аду ка цыі Мі на ду ка цыі 
Юліі КІС ЛЯ КО ВАЙ, у кра і не пра цуе 
4030 уста ноў да школь най аду ка цыі, 
пры ват ных з іх 10. У баць коў за па тра-
ба ва ны і ву чэб на-пе да га гіч ныя комп-
лек сы, у якіх ство ра ны ўмо вы для на ву-
чан ня дзя цей да школь на га і ма лод ша га 
школь на га ўзрос ту. Раз ві ва юц ца так-
са ма раз на стай ныя фор мы ар га ні за цыі 
да школь най аду ка цыі, на прык лад, сет ка 
груп ка рот ка ча со ва га зна хо джан ня. Па-
пу ляр ныя так зва ныя ма ця рын скія шко-
лы — іх на вед ва юць баць кі ра зам са 
сва і мі дзет ка мі ран ня га ўзрос ту. Гэ та 
знач на змяк чае адап та цый ны пе ры яд 
дзі ця ці ва ўста но ве.

Іс ну юць так са ма та кія фор мы, як се-
зон ныя, пра гу лач ныя пля цоў кі, гру пы 
вы хад но га дня, вя чэр нія гру пы. Сіс тэ-
ма да школь най аду ка цыі вель мі чуй на 
рэ агуе на за пы ты баць коў.

Праў да, іс ну юць і пэў ныя праб ле мы. 
Пе рад усім яны звя за ныя з не да хо пам 
да школь ных уста ноў у но вых мік ра ра-
ё нах, дзе ідзе ак тыў нае бу даў ніц тва 
жыл ля. У ста лі цы най больш скла да-
ная сі ту а цыя ў гэ тым пла не скла ла ся ў 
Фрун зен скім ра ё не — у Ка мен най Гор цы 
і Ма сю коў шчы не. У той жа час вы пра-
віць сі ту а цыю да па ма гае сіс тэ ма пад-
во зу дзя цей да сад коў. У пры ват нас ці, 
у Мін ску ўжо пра цу юць два та кія марш-
ру ты — у Пер ша май скім і Фрун зен скім 
ра ё нах. Іх ар га ні зу юць у ра ён ных ад мі-
ніст ра цы ях, ка лі ёсць за пы ты баць коў. 
Агу лам па кра і не пад во зам да сад коў 
ахоп ле ны 10 ты сяч да шка лят.

Для вы ра шэн ня гэ тай праб ле мы ро-
бяц ца і ін шыя за ха ды. Так, су час ныя 
баць кі ак тыў на шу ка юць звест кі пра ўста-
но вы да школь най аду ка цыі ў ін тэр нэ це. З 
гэ тай на го ды ле тась на ба зе За вод ска га 
ра ё на ста лі цы пра хо дзіў экс пе ры мент па 
за пі се дзі ця ці ў да школь ную ўста но ву, 
атры ман ня ін фар ма цыі пра яе.

— Цал кам маг чы ма, што гэ ты экс-
пе ры мент бу дзе па шы ра ны, і баць кі з 
уся го го ра да змо гуць за га дзя за пі саць 
сваё дзі ця ў да школь ную ўста но ву аду-
ка цыі, не вы хо дзя чы з до му, па ну ма ры 
паш пар та, — па ве да мі ла прэс-сак ра-
тар Мі ніс тэр ства аду ка цыі Юлія ВА-
НІ НА. — Гэ тая ўмо ва не аб ход ная, каб 
па збег нуць ха кер скіх атак.

НА ВУ ЧАН НЕ 
ПА-БЕ ЛА РУС КУ 
ЗА ПА ТРА БА ВА НА

Юлія Кіс ля ко ва ад зна чы ла, што вя лі-
кая ўва га на да ец ца якас ці да школь най 

аду ка цыі. Так, рас пра ца ва на но вая ву-
чэб ная пра гра ма да школь най аду ка цыі, 
якая пра ду гледж вае ў тым лі ку і ака зан-
не плат ных па слуг. Па сло вах кан суль-
тан та, вя лі кая за па тра ба ва насць у баць-
коў ад нос на ар га ні за цыі аду ка цый ных 
па слуг ёсць па эс тэ тыч ным кі рун ку, у 
пры ват нас ці, ха рэа гра фіі. Дру гое мес ца 
па па пу ляр нас ці зай ма юць спар тыў ныя 
гурт кі, за тым ідуць за меж ныя мо вы і 
кам п'ю тар ная гра мат насць.

Да рэ чы, на да школь ную аду ка цыю 
на бе ла рус кай мо ве так са ма ёсць по-
пыт. Ад нак коль касць бе ла рус ка моў ных 
груп па куль па раў наль на не вя лі кая — з 
21 ты ся чы груп у кра і не на бе ла рус кай 
мо ве пра цу юць больш за тры ты ся чы. 
Апроч та го, пра гра май пра ду гле джа ны 
раз на стай ныя ме ра пры ем ствы на на цы-
я наль най мо ве.

— Ня ма ла сем' яў, якія ка рыс та юц ца 
толь кі бе ла рус кай мо вай, пры хо дзяць да 
нас і ад ра зу па чы на юць ву чыць анг лій-
скую. По пыт на за ня ткі на бе ла рус кай 
мо ве ёсць, — да да ла ды рэк тар між на-
род на га дзі ця ча га аду ка цый на га клу-
ба Global Chіld Іло на ГЕ РА ШЧАН КА.

У клу бе зай ма юц ца з дзет ка мі ад 
шас ці ме ся цаў да 11 га доў. Пры гэ тым 
са мая ма лод шая гру па най больш за-
па тра ба ва на. Уво гу ле, ран няе раз віц цё 
дзя цей за ста ец ца ад ным з са мых спрэч-
ных пы тан няў у да школь най аду ка цыі. 
Па вод ле бе ла рус ка га за ка на даў ства, 
зай мац ца да школь най аду ка цы яй мож-
на па чы наць з двух ме сяч на га ўзрос ту, і 
кад ра вая за бяс пе ча насць спе цы я ліс та мі 
ў на шай кра і не да зва ляе гэ та ра біць.

— Асноў ны прын цып на шай пра цы — 
па глыб лен не ў моў нае ася род дзе, — 
рас па вя ла Іло на Ге ра шчан ка. — Мы 

ву чым дзя цей на трох мо вах — рус кай, 
анг лій скай і іс пан скай. Ад па вед на, мы 
да ем дзі ця ці больш шы ро кія маг чы мас ці 
з ран ня га дзя цін ства, вы ка рыс тоў ва ю-
чы па тэн цы ял моз га, і гэ та ад бы ва ец ца 
на ту раль на.

З шас ці ме ся цаў да трох га доў дзет кі 
зай ма юц ца ў клу бе з баць ка мі і ву чац ца 
ўся му, ча му не аб ход на ву чыц ца ў гэ тым 
уз рос це. За ня так скла да ец ца з дзвюх 
час так — рус ка моў най і анг ла моў най, і 
та кім чы нам па ра лель на дзі ця за свой-
вае дзве мо вы. Для леп ша га за сва ен ня 
ін фар ма цыі на за ня тках вы ка рыс тоў ва-
юць спе цы яль ную му зы ку, тэх ні ку паў-
та рэн ня, фі зіч ныя прак ты ка ван ні. Іло на 
Ге ра шчан ка ад зна чы ла, што та кое ж са-
мае на ву чан не ма ма мо жа пра во дзіць 
з дзі цем до ма, але ў клу бе гэ та ро бяць 
пра фе сі я наль на.

Уво гу ле, на дум ку Юліі Кіс ля ко вай, 
для раз віц ця пры ват ных уста ноў да-
школь най аду ка цыі ў кра і не ёсць перс-
пек ты вы. У пры ват ных сад ках баць коў 
пры ваб лі вае, у пер шую чар гу, не вя лі кая 
коль касць дзя цей у гру пах. Праў да, за 
та кую пры ві лею ў ся рэд нім да вя дзец-
ца пла ціць $ 400—500 за ме сяц. Але 
аду ка цый ныя пра гра мы ў дзяр жаў ных і 

пры ват ных уста но вах да школь най аду-
ка цыі ні чым не ад роз ні ва юц ца.

АД ДА ВАЦЬ 
ЦІ НЕ АД ДА ВАЦЬ?..

Ця пер больш за 90% ма лень кіх бе ла-
ру саў на вед ва юць да школь ныя ўста но вы 
аду ка цыі. У якім уз рос це ад да ваць дзі ця 
ў са док і ці вар та гэ та ра біць уво гу ле? На 
дум ку пе да го га-псі хо ла га Га рад ско га 
клі ніч на га дзі ця ча га псі хі ят рыч на га 
дыс пан се ра На тал лі ЛІТ ВІН КІ, гэ та за-
ле жыць ад жа дан ня і маг чы мас цяў баць-
коў. Але ўсе мы жы вем у со цы у ме, і па ход 
у дзі ця чы са док — гэ та част ка пра цэ су 
са цы я лі за цыі. Нель га ад на знач на ска-
заць, што ў дзя цей, якія не на вед ва юць 
сад, ёсць ней кія скла да нас ці. Усё за ле-
жыць ад асо бы дзі ця ці. Час цей за ўсё 
та кія дзе ці на вед ва юць ней кія аль тэр на-
тыў ныя ўста но вы аду ка цыі.

На тал ля Літ він ка да да ла, што ў пра-
цэ се на ву чан ня і вы ха ван ня дзя цей да-
школь на га ўзрос ту важ на вы клі каць у дзі-
ця ці гуль ня вую ма ты ва цыю, ла дзіць спа-
бор ніц твы, хва ліць іх і пад ба дзёр ваць.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК

�

Шля ха мі ве ры і ду хоў нас ціШля ха мі ве ры і ду хоў нас ці  ��

АД РО ДЖА НАЕ Ў СЛА ВЕ

З
А двац цаць адзін год іс на ван ня між на род най 
на ву ко ва-асвет ніц кай экс пе ды цыі «Да ро га да 
свя ты няў» з Даб ра дат ным аг нём ад Гро ба Гас-

под ня га асве ча на больш за 500 пра ва слаў ных хра-
маў, кап ліц і ма нас ты роў. У кож на га з іх сваё ці ка вае 
мі ну лае — час цін ка на шай агуль най гіс то рыі.

Над гэ ты мі па пла ва мі ча ро да мі пту шак пра ля-
та лі ста год дзі. На гэ тай зям лі ста ле лі і сы хо дзі лі 
ў ня быт па тры яр хі-ду бы. Паў на вод ны Нё ман не-
ад ной чы вы бі раў са бе но вае рэ чы шча. Ста рэ лі, 
раз бу ра лі ся і за рас та лі но вы мі ля са мі ма нас тыр-
скія сце ны...

Але не ў сце нах сха ва ная моц ма нас ты ра. 
Яна — у пра нік нё най ма літ ве і спра вах тых, хто 
тут жыў і жы ве. На бе ра зе Нё ма на, па блі зу ад вёс кі 
Гне сі чы На ва груд ска га ра ё на бу ду ец ца, рас це, ад-
ра джа ец ца ў сла ве Свя та-Елі се еў скі Лаў ры шаў скі 
муж чын скі ма нас тыр.

Згод на з цар коў ны мі пад ан ня мі, не да лё ка ад 
На ва груд ка, дзе ў ма ляў ні чым вы гі не за па воль вае 

сваю плынь Нё ман, ка ля ля-
сіс та га ўзвыш ша ў 1225 го дзе 
сы нам кня зя Трой на та Елі се ем 
быў за сна ва ны муж чын скі ма-
нас тыр. Яго мес ца зна хо джан не 
паз ней за фік са ваў Іпаць еў скі 
ле та піс. У ХІV ста год дзі ма нас-
тыр стаў цэнт рам бе ла рус ка га 
ле та пі сан ня. Ка ля 1329 го да 
спе цы яль на для ма нас ты ра 
бы ло ство ра на Лаў ры шаў скае 
Еван гел ле. Гэ ты ўні каль ны 
пом нік ай чын на га кні га пі сан ня 
свед чыць, што ма нас тыр на-
сіў імя Пра свя той Ба га ро дзі цы 
і меў хра мы, шко лу, ба га тую 
біб лі я тэ ку...

У 1508 го дзе мо шчы пра па-
доб на га Елі сея ра та ва лі гэ ты 
край ад та та раў: та ды за хоп ні-
кам рап там уба чы ла ся, што ў 

ма нас ты ры, дзе не бы ло ні вод на га во і на, ста іць вя-
лі кае гроз нае вой ска. Во ра гі ў жа ху па бег лі прэч.

За мі ну лыя ста год дзі ма нас тыр не каль кі ра зоў 
зні каў і зноў ад ра джаў ся.

Сён ня вар та пе рай сці драў ля ны мост над Нё-
ма нам — і вы ўба чы це, як ся род ста рых со сен у 
за ду мен ні гля дзіць на на ша ХХІ ста год дзе свя-
ты Елі сей. Пом нік яму раз ме шча ны та кім чы нам, 
што ўзы хо дзя чае сон ца яд нае сі лу эт з аб ры са мі 
на ва коль на га ле су, ні бы сцвяр джа ю чы адзін ства 
ча ла ве ка і пры ро ды.

Ма нас тыр ад ра джа ец ца. Ці ка ва да ве дац ца, што 
вель мі ня прос тым і ад каз ным пы тан нем ся род тых, 
якія вы ра ша юц ца тут у на шы ча сы, бы ла ла ка лі-
за цыя свя то га пры тул ку. Звест кі пра яго бы лое 
мес ца зна хо джан не ра зам з ма тэ ры я ла мі ар хеа ла-
гіч ных по шу каў ляг лі ў асно ву на ву ко вых по шу каў 
гіс то ры каў і тэ о ла гаў.

Сто я чы пе рад но ва па бу да ва ны мі кар пу са мі ма нас-
ты ра і раз гля да ю чы ін фар ма цый ную віт ры ну з ма люн-
ка мі бу ду ча га комп лек су, між во лі ўяў ля еш кло па ты 

прод каў, якія амаль во сем ста год дзяў та му 
так са ма шчы ра ва лі тут дзе ля сва ёй ве ры. 
Без умоў на, без су час ных ме ха ніз маў, ма тэ-
ры я лаў, тэх на ло гій пра ца іш ла не так хут ка. 
Але зноў-та кі, спра ва зу сім не ў ча се. Як сцвяр-
джае на род ная пры маў ка: «У Бо га дзён мно-
га». І яшчэ, як я за зна чыў у ма ім дзён ні ку:

— Па вод ле вы сноў муд ра ца,
Ўсё скон чыц ца поз на ці ра на,
І толь кі да ро зе да Хра ма
Ні ко лі не бу дзе кан ца.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ. Фо та аў та ра.
На ва груд скі ра ён

�

Адзін з кут коў ад ро джа на га свя то га пры тул ку.

Ведай нашых!Ведай нашых!  ��

«ЗО ЛА ТА» І «СЕ РАБ РО» ГЕ НІ ЯЎ ТАН ЦА
Ві цеб скі ка лек тыў эст рад на га тан ца «Тэр-ра-дэнс» бліс ку ча 
вы сту піў на між на род ным фес ты ва лі «Вя сёл ка над Ві цеб-
скам», у якім бра лі ўдзел дзя сят кі ка лек ты ваў з роз ных 
кра ін све ту. Тан цо ры са ста рэй шай гру пы «Тэр-ра-дэнс» 
за ва я ва лі 1-е мес ца, а з ма лод шай — 2-е.

Па вод ле слоў Люд мі лы БОН ДА РА ВАЙ, пе да го га да дат ко вай 
аду ка цыі Ві цеб ска га аб лас но га па ла ца дзя цей і мо ла дзі, якая кі-
руе ка лек ты вам, у скар бон цы «Тэр-ра-дэнс» ужо ня ма ла ўзна га род 
і да сяг нен няў. Хлоп чы кі і дзяў чат кі ста лі «ся рэб ра ны мі» і «брон за-
вы мі» пры зё ра мі між на род на га мас коў ска га фэс ту «Два ка ты».

У ка лек ты ве, які іс нуе вось ужо дзя вя ты год, тан ца мі зай ма-
юц ца як да школь ні кі, так і 14-га до выя юна кі і дзяў ча ты — уся го 
ка ля 140 ча ла век.

На дум ку Люд мі лы Бон да ра вай, сак рэт пос пе хаў яе вуч няў у 
тым, што яны ўспры ма юць та нец як спо саб твор ча га са ма вы ра жэн-
ня. «Вы пад ко вых дзя цей», якія яшчэ не вы зна чы лі ся, чым ха це лі б 
зай мац ца, у ка лек ты ве ня ма... Не ка то рыя хо чуць звя заць з тан цам 
сваё жыц цё: ма раць вы сту паць на пра фе сій най сцэ не. А са мае 
га лоў нае — вы ха ван цы «Тэр-ра-дэнс» ста но вяц ца людзь мі, якія 
цэ няць пры га жосць, цяг нуц ца да цу доў на га све ту мас тац тва.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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Пом нік 
пра па доб на му 

Елі сею 
Лаў ры шаў ска му.

Стол для па лом ні каў без рас ко шы, 
але гас цін ны.На су праць лег лым бе ра зе — звы чай нае вяс ко вае жыц цё.
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