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Прыёмная кампанія — 2022

«Тое, што робіць завод грамадзянскай авіяцыі,
заслугоўвае самай высокай пахвалы»

Трымаць руку на пульсе

Наталля КАЧАНАВА:

Старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанава наведала ўчора ААТ «Мінскі
завод грамадзянскай авіяцыі № 407». Яна пазнаёмілася з дзейнасцю прадпрыемства, яго музейнай экспазіцыяй і сустрэлася з працоўным калектывам.
Сёння завод спецыялізуецца на капітальным рамонце самалётаў ТУ-134, Як-40,
ЯК-42, а таксама выконвае тэхнічнае абслугоўванне паветраных суднаў ІЛ-76. На прадпрыемстве працуе 746 чалавек.

Прэзідэнт Беларусі на сустрэчы з піянерскім актывам
расказаў пра сваё дзяцінства, дэвіз па жыцці
і даў важную параду ўсім маладым беларусам
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Як рыхтуе інжынераў заўтрашняга дня
галоўны тэхнічны ўніверсітэт краіны
«У Беларусі сёння няма ніводнага прадпрыемства, дзе б ні працавалі
выпускнікі БНТУ. А патрэба ў інжынерных кадрах у краіне настолькі
вялікая, што падчас размеркавання выпускнікоў мы не можам задаволіць усе заяўкі ад наймальнікаў», — канстатаваў падчас сустрэчы
з журналістамі першы прарэктар Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта Георгій ВЯРШЫНА.

НОВЫЯ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ

Фота БелТА.

— Я лічу, што кожнае новае пакаленне лепшае за папярэдняе: маладыя
ведаюць больш за нас і глядзяць далей. А прыёмная кампанія — найважнейшае мерапрыемства, калі вырашаецца лёс маладых людзей. І мы павінны
дапамагчы ім зрабіць правільны выбар. Толькі ў нашым універсітэце за
дзесяць апошніх гадоў адкрылася 50 новых спецыяльнасцяў, — расказаў
Георгій Вяршына. — Заўважу, што на пустым месцы спецыяльнасць не
адкрываецца. Гэтаму папярэднічае цэлая эпапея: спачатку ідуць фундаментальныя даследаванні, ажыццяўляецца нейкі значны стартап-праект.
Далей — прыкладныя даследаванні. Новую спецыяльнасць адкрываем,
толькі калі маем тры складнікі: наяўнасць матэрыяльна-тэхнічнай базы,
навуковай школы і інфармацыйнага забеспячэння. Імкнёмся трымаць руку
на пульсе, і ўсе спецыяльнасці, якія патрабуюцца рынку працы,
абавязкова адкрываем.

Фота БелТА.

Героі

«Вы стаіце каля вытокаў адраджэння піянерскай арганізацыі. У мяне пачуццё такое, што мінулы і гэты гады ў нас будуць вельмі актыўныя
сярод нашай моладзі — «камсамольскай» арганізацыі (БРСМ) і ў вас, піянераў. Самымі актыўнымі
будуць гэтыя гады. Вы каля вытокаў, у пачатку
адраджэння», — сказаў Прэзідэнт.
Ён успомніў свае дзіцячыя і юнацкія гады, якія
прыйшліся на росквіт піянерскага і камсамольскага руху, сваю дзейнасць у арганізацыях і назваў
піянерскія гады самымі шчаслівымі ў дзяцінстве.
«Я не сказаў бы, што мы вельмі весяліліся. Так,
мы жылі бесклапотна. Спорт быў у жыцці з раніцы
да вечара, калі ты быў свабодны ад працы, бо ў
вёсцы яе было шмат, — расказаў кіраўнік краіны. — Я працаваў у сельскай гаспадарцы — не
толькі маці дапамагаў, а працаваў самастойна,
каб зарабіць нейкія грошы».
Па словах Прэзідэнта, належыць сур'ёзна адбудаваць работу піянерскай і маладзёжнай арганізацый у Беларусі. Ён адзначыў, што самы істотны
недахоп у тым, што піянерская арганізацыя слаба
прывязана да БРСМ. «З піянераў расцілі новае пакаленне моладзі. У нас яшчэ слаба з гэтай спра-

Назаўжды ў мірным небе

У Баранавічах адкрылі мемарыял
Героям Беларусі
Андрэю Нічыпорчыку
і Мікіту Куканенку

вай. Мы тут вінаватыя. Без БРСМ, камсамолу,
проста кажучы, мы страцім піянерскую арганізацыю. Ні адна ўлада з гэтым не справіцца, — дадаў
кіраўнік краіны. — Я думаю, мы адбудуем гэту
сістэму. Яна павінна быць не горшай, чым у тыя
часы. Тады ў нас будзе дастаткова патрыётаў і не
будзе стаяць пытанне патрыятызму».
Аляксандр Лукашэнка папрасіў дзяцей зацікаўліваць піянерскім жыццём сваіх пагодкаў,
бацькі якіх выступаюць супраць удзелу дзяцей
у дзіцячым руху. «Неабходна гэтых дзяцей прыцягваць да сябе. Па прычыне таго, што бацькі ў
іх такія, не трэба з іх кпіць, прыніжаць. Іх неабходна прыцягваць да сябе», — заклікае Прэзідэнт.
«Вельмі важна, што нідзе так, як у Беларусі,
не захаваліся піянерскія традыцыі. Піянерскія і
камсамольскія арганізацыі на постсавецкай прасторы цалкам разбураны. Яны замененыя іншымі
формамі для рэкламы, для адчэпнага. Мы захавалі сваю піянерскую арганізацыю», — сказаў
Прэзідэнт.
Па яго словах, сустрэча з дзецьмі — яшчэ і
сігнал для грамадства, што Прэзідэнт бачыць
піянераў у жыцці грамадства.
Аляксандр Лукашэнка выказаў думку: для таго, каб моладзь імкнулася ўступіць у маладзёжны
рух, неабходна яе загрузіць такой работай, якая
будзе значная для жыцця маладых людзей па
прыкладзе савецкіх часоў.
«Неабходна павялічваць значэнне камсамольскіх арганізацый. І над гэтым неабходна працаваць, — акцэнтаваў кіраўнік краіны. — Мы павінны
адбудаваць структуру і, самае галоўнае, пазбавіцца фармалізму. Трэба ад гэтага сысці і зрабіць
так, каб піянерская і камсамольская арганізацыі
былі прыцягальныя для моладзі. Вось
наша задача».
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Адразу пасля сустрэчы з піянерскім актывам, як перадае БелТА, Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваўся з рабочым візітам у Расійскую Федэрацыю. Плануецца, што
ў Сочы адбудуцца перагаворы кіраўніка краіны з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным.
Аб гэтай поўнафарматнай сустрэчы лідары дамовіліся на саміце АДКБ. Кіраўнікі краіны падрабязна абмяркуюць увесь спектр тэм беларуска-расійскага супрацоўніцтва, ход выканання
ўрадамі раней дадзеных даручэнняў.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Кітай выступіў за пашырэнне БРІКС
Аб гэтым заявіў міністр замежных
спраў КНР Ван І падчас свайго выступлення на сустрэчы кіраўнікоў МЗС
БРІКС (Бразілія, Расія, Індыя, Кітай,
ПАР), паведаміла ТАСС. Адзначаецца, што Кітай прапануе вывучыць
стандарты і працэдуры пашырэння і
паступова сфарміраваць кансэнсус.
Ван І падкрэсліў, што гэта дазволіць
паказаць адкрытасць краін БРІКС, павялічыць іх сусветны ўплыў
і будзе садзейнічаць міру і развіццю ва ўсім свеце. Кіраўнік МЗС
КНР таксама дадаў, што краінам, якія ўваходзяць у арганізацыю, трэба ўмацоўваць стратэгічную камунікацыю і супрацоўніцтва, дэманстраваць прыклад узаемнага палітычнага даверу і
служыць узорам ажыццяўлення прынцыпу «сіла — у адзінстве».
Напярэдадні старшыня КНР Сі Цзіньпін заявіў, што краіны БРІКС
павінны садзейнічаць стабільнасці міжнародных адносін у эпоху
турбулентнасці. У сваім відэазвароце ён таксама падкрэсліў, што,
знаходзячыся перад тварам цяперашніх рызык і выклікаў, вельмі
важна ўмацоўваць супрацоўніцтва з краінамі, якія развіваюцца,
і рынкамі.

У Аўстраліі выявілі першы выпадак заражэння
чалавека воспай малпаў
Захварэлага выявілі ў штаце Новы Паўднёвы Уэльс, паведаміла ТАСС са спасылкай на рэгіянальнае Міністэрства аховы
здароўя. Першым на кантыненце
носьбітам віруса воспы малпаў
ISSN 1990 - 763X
стаў 40-гадовы мужчына, які вярнуўся некалькі дзён таму з паездкі ў Еўропу. Ён звярнуўся да
медыкаў з сімптомамі, якія сведчаць аб заражэнні воспай малпаў. Тэрмінова былі праведзены

Год таму амаль усе беларусы перажывалі
трагедыю лётчыкаў, якія загінулі ў Баранавічах. 19 мая 2021 года падчас трэніровачных палётаў вучэбна-баявы самалёт
Як-130 страціў кіраванне і пацярпеў крушэнне. Пілоты 116-й гвардзейскай штурмавой авіябазы не катапультаваліся...

Фота БелТА.

Нагода сустрэчы ў Палацы Незалежнасці —
векавы юбілей піянерскага руху, аднаго з самых масавых дзіцячых аб'яднанняў краіны.
Сёння Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя налічвае амаль 625 тысяч
чалавек. На размову з Аляксандрам Лукашэнкам запрошаны 70 найлепшых з іх —
прадстаўнікі кіраўніцтва арганізацыі, фіналісты і пераможцы разнастайных піянерскіх
конкурсаў і гульняў. Ім выпала рэдкая магчымасць задаць кіраўніку краіны пытанні і
расказаць пра свае мары і планы.
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аналізы, якія пацвердзілі дыягназ.
Пацыента і членаў яго сям'і ізалявалі. Як адзначыла галоўны санітарны
ўрач штата Кэры Чант, хвароба не
з'яўляецца для Аўстраліі эндэмічнай,
тым не менш выпадкі заражэння часам выяўляюць у людзей, якія вярнуліся з некаторых афрыканскіх краін.
Сёлета ўвесну ў Еўропе было зарэгістравана незвычайна вялікая колькасць выпадкаў заражэння
людзей воспай малпаў — больш за 40 інфіцыраваных у Іспаніі
і Партугаліі. Нядаўна выпадкі былі выяўлены ў Вялікабрытаніі і
ЗША. Як паведаміла газета Telegraph, Сусветная арганізацыя
аховы здароўя склікала надзвычайную сустрэчу экспертаў для
абмеркавання ўспышкі воспы малпаў.

У Германіі на аўкцыёне Sotheby's за $142 млн
быў прададзены рарытэтны Mercedes-Benz
Аў тамабіль Mercedes-Benz
300 SLR 1955 года выпуску пайшоў з малатка за рэкордную
суму, паведаміла Bloomberg.
Старшыня праўлення MercedesBenz Ола Каленіус пацвердзіў,
што аўкцыён прайшоў у музеі
кампаніі ў Штутгарце. Гэтая
здзелка пабіла рэкорд 2018-га, калі на аўкцыёне Sotheby's за
48,4 мільёна долараў быў прададзены Ferrarі 250 GTO 1962 года. Атрыманыя грошы ад продажу аўтамабіля пойдуць у фонд
Mercedes-Benz Fund, які будзе вылучаць таленавітай моладзі
стыпендыі ў абласцях, звязаных з інжынерыяй, матэматыкай і
навукай. Як вядома, аўтамабіль Mercedes-Benz 300 SLR — адзін
з двух прататыпаў, распрацаваных у 1955 годзе гоначным аддзелам кампаніі на чале з Рудольфам Уленхаўтам, і лічыцца адным
з найлепшых узораў аўтамабільнай інжынерыі і дызайну.

КОРАТКА
• Нацбанк падрыхтаваў
праект закона па комплекс най ка рэк ці роў цы
Банкаўскага кодэкса.
• Фура з 28 тонамі швейцарскага шакаладу з'ехала
ў кювет у Полацкім раёне.
• БНТУ заваяваў найвы шэй шую ўзна га ро ду
на ву ко ва га кон кур су ў
Санкт-Пецярбургу.
• КДК: завышэнне цэн
устаноўлена ў кожным другім правераным гандлёвым
аб'екце Магілёўскай вобласці.
• Мемарыяльную дошку вядомаму ўрачу-анколагу Канстанціну Шаляпеню адкрылі ў Брэсце.
• Двое дзяцей загінулі ў
лабавым сутыкненні аўтамабіляў у Рэчыцкім раёне.
• У Мінскай вобласці за
тры месяцы ўзбуджана 495
крымінальных спраў у сферы кіберзлачыннасці.

Яшчэ да таго, як следства вынесла вердыкт,
было зразумела: лідскія лётчыкі маёр Андрэй Нічыпорчык і лейтэнант Мікіта Куканенка
здзейснілі подзвіг. Відавочцы падзеі сведчылі:
некіруемы самалёт, які падаў на жылыя дамы,
у долі секунды памяняў свой маршрут — Як-130
прызямліўся на невялічкім лапіку зямлі. Толькі
дзякуючы прафесійным дзеянням экіпажа, ахвяр
сярод мірных жыхароў удалося пазбегнуць. За
мужнасць і гераізм пры выкананні воінскага абавязку Указам Прэзідэнта лётчыкам пасмяротна
прысвоена высокае званне «Герой Беларусі».
— Яны зрабілі свой выбар і цаной уласнага
жыцця выратавалі сотні людзей на зямлі. Самаахвярным учынкам упісалі свае імёны ў гісторыю
нашай дзяржавы, пакінуўшы яркі след. Яны сталі
ў адзін шэраг з тымі людзьмі, якіх мы шануем,
памятаем, якімі ганарымся, — адзначыў падчас
цырымоніі адкрыцця помніка міністр абароны
генерал-лейтэнант Віктар ХРЭНІН.
Па словах кіраўніка абароннага ведамства,
імёнамі Андрэя і Мікіты называюцца піянерскія
дру жыны, іх будуць насіць вуліцы ў гарадах:
«Пакуль на нашай зямлі нараджаюцца такія
людзі, пакуль у нашай арміі служаць такія ваеннаслужачыя, у нашай краіны ёсць будучыня і яе
ёсць каму абараняць».
Па словах памочніка Прэзідэнта — інспектара па Брэсцкай вобласці Валерыя ВАКУЛЬЧЫКА, гэты подзвіг стаў магчымым перш за ўсё
дзякуючы выхаванню ў сям'і, школе, Ваеннай
акадэміі, дзе вучыліся, там, дзе потым служылі:
«У выніку мы атрымалі сыноў, патрыётаў сваёй
краіны, сапраўдных мужчын».
Як адзначыў старшыня Брэсцкага аблвыканкама Юрый ШУЛЕЙКА, 26 гадоў таму на

Брэстчыне, таксама ў Баранавічах, Уладзімір
Карват стаў першым Героем Беларусі, які ўжо
тады паказаў, што такое лётчык, Радзіма, бяспека і людзі вакол цябе. «Год таму два маладыя
афіцэры паўтарылі подзвіг Карвата. Яны бачылі
горад, разумелі, што адбываецца з машынай,
прымалі рашэнне — няхай жывуць людзі».
Кампазіцыя мемарыяла сімвалізуе ўлюбёных
у неба прафесіяналаў сваёй справы, сапраўдных
патрыётаў, верных прысязе афіцэраў. Аўтар ідэі
памятнага знака — маёр Аляксандр Чарнышоў,
які служыў у 61-й знішчальнай авіяцыйнай базе.
Над стварэннем скульптурнай кампазіцыі працаваў калектыў з супрацоўнікаў баранавіцкага
філіяла ААТ «Брэстпраект», Баранавіцкай гарадской ЖКГ і «Баранавічырамбуда» пад кіраўніцтвам архітэктара горада Віталя Палуянчыка.
Каваныя жураўлі — работа майстра Мікалая
Траяновіча.
Бацька Героя Беларусі Уладзімір НІЧЫПОРЧЫК падзякаваў людзям за памяць, асаблівыя словы ўдзячнасці выказаў тым, хто ад ідэі
да яе ўвасаблення стварыў помнік: «Кранальнае
мерапрыемства, якое выклікае пачуццё болі і
смутку і ў той жа час гонару за нашых сыноў».
Мясцовая жыхарка Зінаіда Кажына ніколі не
забудзе той дзень, калі здарылася трагедыя.
«Я пайшла ў хлеў, — успамінае жанчына. — Чую,
ляціць самалёт. Ды так моцна, што з ног збівае.
Потым як ухнула. Выскачыла — дым. Сусед сказаў, што за хатай самалёт узарваўся і гарыць.
Жудасная была карціна...» У першыя дні пасля
трагедыі на месцы авіякатастрофы быў створаны
стыхійны мемарыял. І менавіта дзякуючы Зінаідзе Канстанцінаўне гэтае месца заўсёды было
дагледжана. За гэты час яна параднілася са сваякамі загінулых лётчыкаў. «Яны мне ўжо як дзеці,
унукі», — прызнаецца жанчына.
Многія беларусы вельмі блізка да сэрца
ўспрынялі гэтую трагедыю. Аб гэтым сведчыла
і вялікая плынь людзей, якая несла кветкі да
помніка Героям Беларусі.
Вераніка КАНЮТА.

Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем нясумнае лета з любімай газетай
ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

