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СА ДОК 
ДЛЯ СА МЫХ МА ЛЕНЬ КІХ
Дзі ця чы са док на 75 мес цаў ад крыў ся 
ў Кас цю ко ві чах. Тут раз мес ціц ца 
4 гру пы дзя цей, дзве з якіх — 
ясель ныя, раз лі ча ныя на вы ха ван цаў 
да 3 га доў. Для ма лых тут ёсць усё 
не аб ход нае: утуль ныя гуль ня выя 
па мяш кан ні, спаль ні, раз дзя валь ні, 
сан ву зел, бу фет. Пра ду гле джа ны 
спе цы яль ныя ка бі не ты для 
за ня ткаў з ла га пе дам і псі хо ла гам, 
фіз куль тур ная і му зыч ная за лы, 
ме ды цын скі блок з іза ля та рам.

— Гэ ты са док адзі нац ца ты ў ра ё не 
і пя ты ў са мім рай цэнт ры, — па ве да міў 
на мес нік стар шы ні Кас цю ко віц ка га 
рай вы кан ка ма Мі ка лай Пла то наў. — 
У апош ні час на ра джаль насць па вя лі чы ла ся, 
а дзі ця чыя сад кі, якія ёсць у го ра дзе, 
бы лі цал кам за поў не ны. Сёння праб ле ма 
з не да хо пам мес цаў у да школь ных 
уста но вах вы ра ша на.

За кошт бюд жэт ных срод каў на бы ты мэб ля, 
аб ста ля ван не, цац кі. А ў пад рых тоў цы 
па мяш кан няў да пры ёму ма лень кіх 
на вед валь ні каў пры ма лі ўдзел іх баць кі. Яны 
да па ма га лі збі раць мэб лю і ад кры тыя ве ран ды 
для гуль няў на све жым па вет ры, упры гож ва лі 
сце ны па мяш кан няў жыц ця ра дас ны мі 
ма люн ка мі. А стар ша клас ні кі пад час 
зна хо джан ня ў ла ге ры пра цы і ад па чын ку 
шы лі па сцель ныя рэчы для да шка лят.

У ве рас ні на ба зе гэ тай уста но вы пач не пра цу 
«мат чы на шко ла», у якой бу дуць рых та ваць 
ма лых для адап та цыі ў дзі ця чым сад ку. А 
яшчэ пла ну ец ца аказ ваць плат ныя па слу гі 
для ах вот ных з ма лен ства зай мац ца ткац твам, 
ава ло даць за меж най мо вай, на ву чыц ца азам 
ха рэа гра фіі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

СА ЗНIЖ КАЙ ДА 70%
Кiр ма шо выя i ак цый ныя 
ме ра пры ем ствы па рас про да жу 
та ва раў лёг кай пра мыс ло вас цi 
прой дуць у Брэсц кай воб лас цi 
ў кан цы жнiў ня.

Так, 22 жнiў ня пло шча ка ля Ля до ва га 
па ла ца i лёг ка ат ле тыч на га ма не жа ў Брэсце 
пе ра тво рыц ца ў адзiн вя лi кi сто ка вы кiр маш 

па рас про да жы та ва раў лёг кай пра мыс ло вас цi. 
На пля цоў цы раз мес ціц ца каля трыц ца цi 
прад пры ем стваў — вы твор цаў абут ку, швей ных 
i тры ка таж ных вы ра баў, ганд лё вых ар га нi за цый. 
Свой удзел у кiр ма шы-рас про да жы па цвер дзi лi 
та кiя буй ныя вы твор цы, як ЗАТ СП «Бел кель ме», 
ААТ «Ды ва ны Брэс та», ААТ «Швей ная фiр ма 
«Ло на», СП «Ды на ма Пра грам Брэст», 
iн шыя прад пры ем ствы Брэсц кай воб лас цi 
кан цэр на «Бел легп рам». За яў кi на ўдзел 
на кi ра ва лi так са ма ап то выя ба зы i ганд лё выя 
прад пры ем ствы аб лспа жыў са ю за.

Па куп нi кам у гэ ты дзень бу дзе пра па на ва ны 
та вар па цэ нах вы твор цаў, са знiж ка мi 
ў ся рэд нiм ад 10% да 50%. Не ка то рыя 
прад пры ем ствы знi зяць роз нiч ныя кош ты на 
сваю пра дук цыю да 70%.

У апош нюю су бо ту ме ся ца, 29 жнiў ня, 
ган даль рэ гi ё на пры ме ўдзел у тра ды цый най 

рэс пуб лi кан скай ак цыi «Адзi ны дзень знi жак». 
За кошт уз год не на га знi жэн ня кош таў 
вы твор цаў i ганд лё вай над баў кi суб' ек та мi 
ганд лю па куп нi кам бу дуць пра да стаў ле ны 
скiд кi на не хар чо выя та ва ры ў па ме ры не 
менш за 15-20%.

Акра мя та го, у рэ гi ё не пра цяг ва юц ца школь ныя 
кiр ма шы. На пя рэ дад нi но ва га на ву чаль на га 
го да, у асноў ным па су бо тах i ня дзе лях, а 
так са ма ў iн шыя днi тыд ня, па шы ра ны про даж 
та ва раў школь на га асар ты мен ту прой дзе ў 
Брэс це, Ба ра на вi чах, Пiн ску, Бя ро зе, iн шых 
ра ён ных цэнт рах i буй ных на се ле ных пунк тах 
воб лас цi. Пад час вы яз но га ганд лю, а ў 
кнi гар нях — да ся рэ дзi ны ве рас ня, ад бу дуц ца 
ак цыi са цы яль най на кi ра ва нас цi да школь на га 
се зо на-2015. 

Кан стан цiн ЛЮТ КЕ ВIЧ
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Дзяр жаў ны су ве рэ ні тэт 
і не за леж насць — 
га лоў ны пад му рак 
паў на вар тас на га 
раз віц ця на цыі, 
фун да мен таль ная 
пе рад умо ва для 
рэа лі за цыі па тэн цы я лу 
кож на га гра ма дзя ні на 
кра і ны. Бе ла рус кі 
на род на пра ця гу 
ты ся ча га до вай гіс то рыі 
ад стой ваў пра ва на ўлас ную 
дзяр жа ву, ства раль ная мі сія 
якой на су час ным эта пе 
за клю ча ец ца ва ўсе ба ко вым 
за бес пя чэн ні эка на міч на га і 
ду хоў на-куль тур на га пра грэ су 
гра мад ства.

Сён ня сіс тэ ма дзяр жаў ных ін сты ту таў 
у поў най ме ры га ран туе бяс печ нае 
жыц цё і дзей насць лю дзей, дбае пра 
за ха ван не гра ма дзян скіх і па лі тыч ных 
сва бод, дае маг чы масць для 
ўва саб лен ня твор чых за дум, урэш це, 
да зва ляе ад чу ваць ся бе шчас лі вым і 
імк нуц ца да пос пе ху ў жыц ці. Ся род 
найваж ней шых за дач дзяр жа вы — 
ства рэн не пры маль на га ася род дзя для 
жыц ця, кло пат пра эка ло гію, ашчад нае 
і ра цы я наль нае вы ка ры стан не ўсіх 
ві даў на цы я наль ных пры род ных 
рэ сур саў.

Да не су мнен ных пры яры тэ таў 
гар ма ніч на га і ўстой лі ва га раз віц ця 
гра мад ства на ле жаць за бес пя чэн не 
за кон на сці і па рад ку, ства рэн не 
эфек тыў най су до вай сіс тэ мы. Су час нае 
пра ва, за сна ва нае на на род най 
эты цы, ма ра лі і гу ма ніс тыч ных 

каш тоў нас цях, спрад веч ных 
уяў лен нях пра да бро, 
спра вяд лі васць і па ра дак, 
здоль нае га ран та ваць 
са цы яль ны мір і зго ду. 
Дас ка на лая су до вая ўла да — 
па каз чык цы ві лі за ва нас ці 
гра ма дзян скай су поль нас ці. 
Мі сія су до вай сіс тэ мы — 
вы ня сен не спра вяд лі вых 
ра шэн няў у вы пад ках 
па ру шэн ня за ко наў.

Асноў най кры ні цай тэх на ла гіч на га 
і эка на міч на га пра грэ су кра і ны ў 
наш час з'яў ля юц ца на ву ко выя 
да сле да ван ні, рас пра цоў кі і іна ва цыі. 
Гэ та най больш дзейс ны ін стру мент 
па спя хо ва га кан ку ры ра ван ня і ўдзе лу 
дзяр жа вы ў між на род ным па дзе ле 
пра цы. Для ста біль нас ці і роск ві ту 
гра мад ства вы ключ нае зна чэн не ма юць 
са цы яль ныя і гу ма ні тар ныя на ву кі. Яны 
за бяс печ ва юць гар ма ніч нае і ўстой лі вае 
раз віц цё су час най цы ві лі за цыі. 

Бе ла русь мае шмат вя ко выя тра ды цыі 
ў сфе ры на ву чан ня, пра фе сій най 
пад рых тоў кі і вы ха ван ня. Га лоў ная 
мэ та аду ка цый най сіс тэ мы кра і ны — 
усе ба ко вае да лу чэн не гра ма дзя ні на да 
са цы яль на га до све ду, на цы я наль ных 
і су свет ных ін тэ ле кту аль ных 

зда быт каў. Рэ гу ляр нае аб наў лен не 
на цы я наль най сіс тэ мы аду ка цыі, 
асва ен не пра грэ сіў ных форм 
на ву чан ня і ава ло дан не но вы мі ве да мі 
да зво ліць бе ла рус ка му гра мад ству 
рых та ваць на цы я наль ныя элі ты 
да вы со ка эфек тыў на га кі ра ван ня 
скла да ны мі сіс тэ ма мі — вы твор час цю, 
са цы яль ны мі пра цэ са мі, дзяр жаў ны мі 
ўста но ва мі, удзель ні чаць у жыц ці 
між зем на мор скай і транс ат лан тыч най 
цы ві лі за цый. Сён ня над звы чай 
важ на ак ты ві за ваць між на род нае 
су пра цоў ніц тва ў сфе ры аду ка цыі, 
ін тэ гра ваць на цы я наль ную 
аду ка цый ную сіс тэ му ў су свет ную 
аду ка цый ную пра сто ру — з за ха ван нем 
вы со кай якас ці на цы я наль най 
аду ка цый най ма дэ лі.

Бе ла русь — кра і на та ле на ві тых і твор чых 
лю дзей. На цы я наль ная куль ту ра і 
мас тац тва ады гры ва юць клю ча вую 
ро лю ў вы ха ван ні сум лен ных і ад каз ных 
гра ма дзян кра і ны. Асаб лі вая ро ля 
на ле жыць тут мас тац кай лі та ра ту ры, бо 
тво ры пры го жа га пісь мен ства аказ ва юць 
уз дзе ян не на ін тэ ле кту аль нае раз віц цё 
ча ла ве ка і ад на ча со ва фар мі ру юць 
яго ду хоў ны свет. Праз мас тац кія 
воб ра зы май стры сло ва ўста лёў ва юць 
гра мад скія ідэа лы, ства ра юць 
пры кла ды і ўзо ры, вар тыя пе рай ман ня. 
Шэ дэў ры на цы я наль на га пісь мен ства, 
тво ры кла січ най спад чы ны і леп шыя 
зда быт кі су час ных май строў сло ва — 
не за мен ныя склад ні кі па тры я тыч на га 
вы ха ван ня. Ва ўмо вах гла ба лі за цыі 
ме на ві та лі та ра ту ра ў знач най сту пе ні 
спры яе за ха ван ню на цы я наль най 
ідэн тыч нас ці, за бяс печ вае 
ду хоў на-куль тур ную са ма быт насць 
бе ла ру саў. На рошч ван не па тэн цы я лу 

бе ла рус кай лі та ра ту ры — про зы, паэ зіі, 
дра ма тур гіі, пуб лі цыс ты кі — ня змен на 
слу жыць па ляп шэн ню ма раль нас ці ў 
гра мад стве, уз ба га чае ду хоў нае жыц цё 
лю дзей і іс тот на па вы шае куль ту ру 
ўза е ма да чы нен няў.

Па ша на да аду ка ва ных і куль тур ных 
лю дзей, пад трым ка іх вы со ка га 
са цы яль на га ста ту са ў гра мад стве 
ўста лёў ва лі ся на Бе ла ру сі спа кон 
вя коў. Не су мнен на, і на да лей яны 
за слу гоў ва юць пер ма нент на га кло па ту 
з бо ку дзяр жа вы. Важ на сты му ля ваць 
та ле на ві тых, дзе ля ча го па вя ліч ваць 
коль касць раз на стай ных кон кур саў 
і дзяр жаў ных уз на га род за буй ныя 
на ву ко выя зда быт кі і знач ныя твор чыя 
да сяг нен ні.

Бе ла русь спрад ве ку з'яў ля ец ца 
шмат на цы я наль най і по лі кан фе сій най 
кра і най. Па ва га да на цы я наль ных 
мен шас цяў, ства рэн не маг чы мас цяў для 
раз віц ця іх куль ту ры, мо вы, спад чы ны, 
а так са ма пад трым ка дыя ло гу кан фе сій 
і спры ян не між рэ лі гій най зго дзе — 
пры кме ты са праўд най спе лас ці 
гра мад ства і ўла ды.

Геа гра фіч на і мен таль на на ша кра і на 
над звы чай пры дат ная для вы ка нан ня 
гіс та рыч най мі сіі па яд нан ня і дыя ло гу, 
вы пра цоў кі стра тэ гіі су поль най 
бу ду чы ні на ро даў на еў ра зій скім 
кан ты нен це. Уво гу ле, ас но вай нашага 
што дзён на га жыц ця з'яў ля юц ца 
ча ла ве чая доб ра зыч лі васць, 
спа гад лі васць, сяб роў ства, 
уза е ма вы руч ка — тыя якас ці, якія 
пра яў ля юц ца ў нас не ла каль на, а 
паў сюд на, на ўзроў ні ўсёй кра і ны
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Іван СА ВЕР ЧАН КА, док тар фі ла ла гіч ных на вук, пра фе сар

КРА І НА ТА ЛЕН ТАЎ І ТВОР ЦАЎ

Ва ўмо вах гла ба лі за цыі 
ме на ві та лі та ра ту ра 

ў знач най сту пе ні спры яе 
за ха ван ню на цы я наль най 
ідэн тыч нас ці, за бяс печ вае 
ду хоў на-куль тур ную 
са ма быт насць бе ла ру саў.
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Мер ка ван ніМер ка ван ні  ��

УЧО РА, 
СЁН НЯ, 
ЗАЎТ РА

Мно гія з тых, хто апош ні раз быў у на шай кра і не шмат 
га доў та му, а цяпер пры ехаў сю ды зноў, на ват не ха ва юць 
здзіў лен ня: Бе ла русь прос та рас квітне ла. Мы па пра сі лі 
дэ пу та таў Па ла ты прад стаў ні коў па дзя ліц ца дум ка мі на конт 
та го, як змя ні ла ся кра і на за апош нія дзе ся ці год дзі 
і якія зме ны ча ка юць яе ў най блі жэй шай бу ду чы ні.

Мі ка лай Іван чан ка, на мес нік стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі па пы тан нях эка ло гіі, 
пры ро да ка ры стан ня і чар но быль скай 
ка та стро фы:

— Бе ла русь у па раў на нні з 1990-мі га да мі 
ста ла ві да воч на больш пры го жай. Яе нель га не 
палюбіць! Кра і на ўжо мае пэў ны во пыт, але ён 
не ро біць яе «ста рой» — на ад ва рот, яшчэ больш 
пры ця галь най. Па цвяр джэн не гэ та му — на шы 
га ра ды і вёс кі, на шы да ро гі, ля сы, па лі, на шы 
лю дзі.

Ка лі ка заць пра бу ду чы ню, то ўпэў не ны, Бе ла русь бу дзе пры га жэць і 
на да лей. Бе ла ру сы — гор ды і не за леж ны на род. Ця пер з кож ным го дам 
мы ўсё лепш гэ та ўсве дам ля ем. Па сту по ва кож ны з нас зра зу мее, што і 
наш аса біс ты даб ра быт, і даб ра быт кра і ны за ле жаць толь кі ад нас са міх. 
На сель ніц тва Бе ла ру сі з ча сам бу дзе па вя ліч вац ца, жыць бу дзем лепш. 
Мы ўсё да лей ады хо дзім у ча се ад цяж кіх, страш ных га доў — ад ва ен на га 
лі ха лец ця, пас ля ва ен най раз ру хі... Наш на род са праў ды паў стаў з по пе лу.

Дзміт рый Шаў цоў, член Па ста ян най ка мі сіі 
па ахо ве зда роўя, фі зіч най куль ту ры, 
ся мей най і ма ла дзёж най па лі ты цы:

— Змен у сфе ры ме ды цы ны ад бы ло ся вель мі 
шмат. На прык лад, у 2000 го дзе сі ту а цыя 
з ме ды цын скай да па мо гай, ме ды цын скім 
аб ста ля ван нем бы ла зу сім ін шай. Та ды вель мі 
ак тыў на раз ві ва лі ся пры ват ныя ме ды цын скія 
цэнт ры, дзе бы ла доб рая тэх ні ка і пер са на лу 
га ран та ва лі ся вы со кія зар пла ты. На зі раў ся 
ад ток доб рых ме ды каў, вы со ка ква лі фі ка ва-
ных спе цы я ліс таў з дзяр жаў ных уста ноў у 
пры ват ныя. Дзяр жаў ныя ж па лі клі ні кі ме лі 

не аб ход насць і ў ра мон це, і ў пе ра аб ста ля ван ні. З па чат кам рэ фар ма ван ня 
сфе ры ме ды цы ны мы за да стат ко ва ка рот кі час змаг лі пра вес ці амаль 
поў нае пе ра асна шчэн не. У кож най па лі клі ні цы ця пер ёсць су час ная 
ме ды цын ская тэх ні ка. Цал кам бы ла пе ра асна шча на ма тэ ры яль ная ба за 
хут кай да па мо гі, ста рыя «ўазі кі» за ме не ны на но выя су час ныя аў та ма бі лі.

Вель мі важ ным з'яў ля ец ца пе ра ход і на ча ты рох этап ную сіс тэ му ака зан ня 
ме ды цын скай да па мо гі: пер шы этап — гэ та ам бу ла то рыі і па лі клі ні кі, 
дру гі — ра ён ныя баль ні цы, трэ ці — аб лас ныя і чац вёр ты — рэс пуб лі кан скія 
на ву ко ва-прак тыч ныя цэнт ры, якіх у кра і не на ліч ва ец ца 16. Лю бо му 
ча ла ве ку пры не аб ход нас ці бу дзе ака за на ме ды цын ская да па мо га на 
патрэбным эта пе — аж да транс план та ло гіі. Мы па сту по ва ады хо дзім ад 
траў му ю чых апе ра цый, пас ля боль шас ці ме ды цын скіх умя шан няў лю дзі 
ця пер ад чу ва юць ся бе амаль зда ро вы мі ўжо на 3-5-ы дзень. Да сяг нен ні 
на шай ме ды цы ны пры зна юц ца ва ўсім све це.

Мы знач на пра су ну лі ся і ў ін фар ма ты за цыі ме ды цын скай га лі ны. У 
ме ды цын скіх уста ноў ёсць свае сай ты, дзе мож на, на прык лад, за ка заць 
та лон. Не ка то рыя прак ты ку юць і элект рон ную вы піс ку рэ цэп таў. У 
пла нах — элект рон ныя ме ды цын скія кар ты і элект рон ныя гіс то рыі хва ро баў. 
У бу ду чы ні пра ца па гэ тым кі рун ку бу дзе за вер ша на. Бу дзе ляг чэй 
пра ца ваць і ўра чу — менш вы дат коў ваць ча су на за паў нен не не аб ход ных 
да ку мен таў, больш ува гі на да вац ь па цы ен ту.

Ва ле рый Ба ра дзе ня, член Па ста ян най 
ка мі сіі па бюд жэ це і фі нан сах:

— Сёння мод на ла яць сіс тэ му аду ка цыі. 
Са праў ды, у 1990-я га ды ад бы лі ся моц ныя 
зме ны ў гэ тай га лі не. Та ды змя ня лі ся ўмо вы 
жыц ця: мы ста лі не вя лі кай ад кры тай эка но мі кай. 
Змя ні лі ся, ад па вед на, і гра ма дзян скія ін сты ту ты, 
у тым лі ку і ін сты тут аду ка цыі.

Сіс тэ ма аду ка цыі змя ні ла ся, але факт за ста ец ца 
фак там: па ўзроў ні ча ла ве ча га раз віц ця 
Бе ла русь зай мае ад ну з са мых вы со кіх 

па зі цый у све це. У кра і не сфар мі ра ва ны культ вы шэй шай аду ка цыі, 
вель мі шмат аду ка ва ных лю дзей. Праў да, ёсць па куль і пэў ныя праб ле мы. 
Так, мно гія лю дзі, атры маў шы «мод ную пра фе сію», не мо гуць по тым 
пра ца ўлад ка вац ца, та му што на рын ку та кіх спе цы я ліс таў шмат.

Што да бу ду чы ні, то па сту по ва на ша сфе ра аду ка цыі цал кам пя рой дзе 
ад коль кас ных па каз чы каў да якас ных. Важ най умо вай ста не во пыт. Ужо 
сёння най леп шыя пры ват ныя кам па ніі пры ма юць да ся бе на пра цу ма ла до га 
спе цы я ліс та толь кі пас ля сур' ёз на га кон курс на га ад бо ру, ста жы роў кі. У бу ду чы ні 
гэ та бу дзе ўмо вай пры няц ця на пра цу і на дзяр жаў ныя прад пры ем ствы. А як 
інакш? Лю дзі — са мы каш тоў ны рэ сурс кож най фір мы!

Цяпер у нас ідзе да пра цоў ка Ко дэк са аб аду ка цыі. Ка лі ён бу дзе пры ня ты 
кан чат ко ва, то сіс тэ ма за пра цуе па прын цы пе: аду ка цыя праз усё жыц цё. 
Гэ та па тра ба ван не ча су. Ужо сён ня дзе ці больш за баць коў «пра су ну тыя» ў 
сфе рах ма біль ных і ін тэр нэт-тэх на ло гій. Трэ ба не ад ста ваць ад све ту.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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