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НЕ ЭКА НО МЯЦЬ 
НА ГА ДЖЭ ТАХ

— Мы ма ем на ру ках ба-

га ты ана лі тыч ны ма тэ ры-

ял, — пад крэс лі вае на мес-

нік стар шы ні аса цы я цыі 

«Бел Брэнд» Ва лян ці на 

ДЫ НІЧ. — Да сле да ван-

не да па ма гае нам склас ці 

агуль ную кар ці ну на конт 

та го, як змя ня юц ца па куп-

ніц кія пе ра ва гі спа жыў цоў з 

улі кам іх уз рос ту, уз роў ню 

аду ка цыі, мес ца пра жы ван-

ня, па ла вой пры на леж нас ці 

і ся мей на га ста ту су.

Як вы свет лі ла ся, боль-

шасць рэ спан дэн таў знаё-

мыя з тэр мі на мі «кант ра-

факт» і «кант ра факт ная 

пра дук цыя» (76 %). Толь кі 

кож ны чац вёр ты кан ста-

та ваў, што ён не ве дае ці 

не мо жа даць дак лад нае 

вы зна чэн не гэ тым па няц-

цям.

— Ка лі мне ка жуць, што 

мо ладзь вы бі рае кант ра-

факт па пры чы не ад сут нас-

ці гро шай, я з гэ тым тлу ма-

чэн нем не ма гу па га дзіц ца. 

У вы пад ках, ка лі раз мо ва 

ідзе пра іх зда роўе і бяс пе ку, 

яны ад да юць пе ра ва гу ары-

гі на лу, — пад крэс лі вае Ва-

лян ці на Ды ніч. — Най больш 

кры тыч на рэ спан дэн-

ты ста вяц ца да ле ка вых 

срод каў, хар чо вых та ва-

раў і бія ла гіч на ак тыў ных 

да ба вак — прак тыч на ўсе 

ўдзель ні кі апы тан ня вы бра-

лі ў гэ тых ка тэ го ры ях ары-

гі на лы. А са мае ла яль нае 

стаў лен не да кант ра фак ту 

вы каз ва юць у ка тэ го ры ях 

«адзен не» і «абу так». Вар-

та так са ма за ўва жыць, што 

ў ка тэ го рыі «аў та ма біль ныя 

зап част кі» прак тыч на кож-

ны трэ ці рэ спан дэнт ад дае 

пе ра ва гу кант ра факт най 

пра дук цыі, ад нак улас ны 

аў та ма біль ёсць да лё ка не 

ва ўсіх, та му гэ та мер ка ван-

не не аба пі ра ец ца на ўлас ны 

во пыт.

Удзель ні кі апы тан ня га-

то вы пе ра пла ціць ад 10 да 

20 % ад кош ту та ва ру, ка лі 

гэ та га ран туе ім ары гі наль-

насць, у ка тэ го ры ях «хар-

чо выя та ва ры», «ле ка выя 

срод кі» і «бія ла гіч на ак тыў-

ныя да баў кі». Так са ма боль-

шая па ло ва рэ спан дэн таў 

га то вы пе ра пла ціць ад 10 

да 20 % за ары гі наль насць 

кам п'ю та раў, ноў тбу каў і ма-

біль ных тэ ле фо наў.

«ПРЫ МАЛЬ НАЯ» 
ЯКАСЦЬ 
І НЕ ВЫ СО КІ КОШТ

Ка лі да сле да ва лі ся ўста-

ноў кі мо ла дзі на на быц цё 

кант ра факт най пра дук цыі, 

10 % рэ спан дэн таў ад ка за лі 

«бу ду на бы ваць» і 30 % — 

«хут чэй, бу ду на бы ваць». На 

ары гі наль ную пра дук цыю 

ары ен та ва ныя 43 % апы та-

ных, ка ля 17 % удзель ні каў 

апы тан ня не змаг лі сфар-

му ля ваць сваю па зі цыю па 

гэ тым пы тан ні.

Асноў ным ма ты вам на-

быц ця кант ра факт най пра-

дук цыі мо ладзь на зы вае 

больш ніз кую ца ну ў па раў-

на нні з ары гі на лам (96 %). 

Так са ма для знач най част-

кі рэ спан дэн таў (68 %) гэ та 

«пры маль ны ўзро вень якас-

ці ў кант ра факт най пра дук-

цыі». Для кож на га трэ ця га 

рэ спан дэн та мае зна чэн не 

да ступ насць на быц ця кант-

ра фак ту ў іх на се ле ным 

пунк це.

Са мым рас паў сю джа-

ным ма ты вам ад мо вы ад 

на быц ця пад ро бак удзель-

ні кі апы тан ня на зва лі «ніз-

кую якасць кант ра фак ту ў 

па раў на нні з ары гі наль най 

пра дук цы яй» (78 %). Так са-

ма на гэ ту ўста ноў ку ўплы-

вае па пя рэд ні не га тыў ны 

до свед на быц ця кант ра-

факт най пра дук цыі (41 %). 

Кож ны чац вёр ты рэ спан-

дэнт вы бі рае ары гі наль ную 

пра дук цыю, па коль кі мо жа 

са бе яе фі нан са ва да зво-

ліць (ма юц ца на ўва зе рэ-

спан дэн ты, якія свя до ма 

ад маў ля юц ца ад кант ра-

фак ту).

Ся род мо ла дзі, якая на-

бы вае кант ра факт ную пра-

дук цыю, боль шая па ло ва 

рэ спан дэн таў ка рыс та юц ца 

пры гэ тым па слу га мі ін тэр-

нэт-ма га зі наў.

Для пра ду хі лен ня з'яў-

лен ня і рас паў сюдж ван ня 

кант ра факт най пра дук цыі 

19 % апы та ных пра па на-

ва лі ўзмац ніць кант роль 

на мя жы (мыт ні), 16 % — 

зра біць больш жорст кім 

за ка на даў ства ў ад но сі нах 

да кант ра фак ту і 12 % — 

увес ці за ба ро ну на яе ўвоз 

у кра і ну.

Кож ны пя ты лі чыць, што 

з кант ра факт най пра дук цы-

яй, якая ўжо тра пі ла ў Бе ла-

русь, ні чо га не трэ ба ра біць. 

Столь кі ж лі чаць, што яе 

трэ ба зні шчаць. І ка ля 9 % 

удзель ні каў апы тан ня вы ка-

за лі пра па но ву ад праў ляць 

кант ра факт на зад па мес цы 

яго вы твор час ці.

ПА ФІЛЬ МЫ 
І МУ ЗЫ КУ... 
У ІН ТЭР НЭТ

А як мо ладзь ста віц-

ца да брэн даў-па ра зі таў? 

Знач ная част ка рэ спан дэн-

таў кан ста та ва лі, што на-

бы ва лі па доб ныя та ва ры, 

па коль кі пе ра блы та лі іх з 

ары гі на лам (43 %). Кож ны 

трэ ці ні ко лі не на бы ваў пра-

дук цыю брэн даў-па ра зі таў, 

а кож ны пя ты — ра біў гэ та 

свя до ма.

Ся род ма ла дых лю дзей, 

якія на бы ва лі ка лі-не будзь 

пра дук цыю брэн даў-па ра-

зі таў, кож ны трэ ці быў за-

да во ле ны іх якас цю, а не 

за да во ле ны — кож ны пя ты. 

На дум ку кож на га трэ ця га 

рэ спан дэн та, імі та цыя ары гі-

наль на га брэн да да пу шчаль-

ная, ка лі яна не шко дзіць 

рэ пу та цыі ары гі наль на га 

брэн да (32 %). Так са ма для 

30 % ма ла дых лю дзей імі та-

цыя брэн да да пу шчаль ная 

ў ад но сі нах да пэў ных груп 

та ва раў. Толь кі 22 % рэ спан-

дэн таў лі чаць, што імі та цыя 

брэн да — гэ та пад ман па-

куп ні коў, а 15 % лі чаць яе 

цал кам да пу шчаль най.

У хо дзе да сле да ван ня так-

са ма вы свет лі ла ся, што ма ла-

дыя вель мі ла яль на ста вяц ца 

да ін тэр нэт-пі рац тва (ся рэд ні 

бал — 4,8 па дзе ся ці баль най 

шка ле). Боль шасць апы та ных 

ве да юць, што іс нуе юры дыч-

ная ад каз насць за па ру шэн-

не аў тар скіх пра воў, але 20 % 

пра па доб ную ад каз насць не 

чу лі.

Ці ка ва, што боль шасць 

рэ спан дэн таў ні ко лі не за-

дум ва лі ся, што яны па ру-

ша юць аў тар скія пра вы, 

ка лі ка рыс та юц ца пі рац кай 

пра дук цы яй у ін тэр нэ це. 

Уво гу ле мо ладзь усве дам-

ляе не ле галь насць бяс-

плат на га спам поў ван ня 

лі цэн зій най пра дук цыі ў 

се ці ве, ад нак на прак ты цы 

не збі ра ец ца ад маў ляц ца 

ад па доб на га спо са бу на-

быц ця кан тэн ту.

Ся род га лоў ных пры чын, 

якія ўплы ва юць на рас паў-

сюдж ван не ін тэр нэт-пі рац-

тва, удзель ні кі апы тан ня на-

зы ва юць на яў насць у ка рыс-

таль ні каў се ці ва ўста ноў кі на 

бяс плат нае на быц цё кан тэн-

ту (68 %) і не жа дан не пла-

ціць вя лі кія гро шы за лі цэн-

зій ную пра дук цыю (65 %). 

І толь кі ня знач ная част ка 

рэ спан дэн таў ука за лі на 

не маг чы масць атры ман ня 

лі цэн зій на га кан тэн ту з-за 

шэ ра гу тэх ніч ных, геа гра-

фіч ных і ін шых мо ман таў.

Най боль шай па пу ляр нас-

цю ў ма ла дых лю дзей пры 

спам поў ван ні з ін тэр нэ ту ка-

рыс та юц ца філь мы (толь кі 

5 % за яві лі, што яны гэ та-

га не ро бяць, 2 % не змаг-

лі дак лад на сфар му ля ваць 

свой ад каз). Боль шая па-

ло ва апы та ных пры зна лі ся, 

што спам поў ва юць філь мы 

час та або час цей, чым ін шы 

кан тэнт. На дру гім мес цы 

ідзе му зы ка — яе ак тыў на 

спа жы ва юць 44 % рэ спан-

дэн таў. Так са ма ах вот на 

мо ладзь спам поў вае кні гі. 

А ра дзей за ўсё — гуль ні і 

пра грам нае за бес пя чэн не.

ПРА ФІ ЛАК ТЫ КА 
ЦІ ЗА БА РО НЫ?

Між ін шым, аса цы я цыя 

«Бел Брэнд» за пус кае но вы 

пра ект «Бел Брэнд аў дыт», 

на кі ра ва ны на аб на ро да ван-

не ін фар ма цыі аб на яў нас ці 

кант ра факт най пра дук цыі ў 

Бе ла ру сі і ацэн ку эка на міч-

ных на ступ стваў не ле галь на-

га ганд лю і пад роб кі ай чын-

най пра дук цыі. На рэ сур се 

пла ну ец ца раз мя шчаць 

ін фар ма цыю аб на яў нас ці 

кант ра факт най пра дук цыі па 

роз ных ка тэ го ры ях: адзен не, 

абу так, ле кі, кас ме ты ка, пра-

дук ты хар ча ван ня, га джэ ты 

і г. д. Аса цы я цыя за клі кае 

гра мад скасць да ак тыў на га 

су пра цоў ніц тва ў на паў ненні 

сай та — па ве дам ляць ім пра 

вы пад кі ганд лю кант ра фак-

там.

— Стаў лен не да ін тэ-

лектуаль най улас нас ці, аў-

тар скіх пра воў — адзін з 

клю ча вых кры тэ ры яў пры 

ўступ лен ні ў Су свет ную 

ганд лё вую ар га ні за цыю. Та-

му па зі цыю на сель ніц тва, у 

да дзе ным вы пад ку мо ла дзі, 

трэ ба кар ды наль ным чы нам 

змя няць, — пад крэс лі вае 

Ва лян ці на Ды ніч. — Але я 

ўпэў не на, што толь кі за ба-

рон ныя ме ры ні ко лі не змо-

гуць паў плы ваць на вы бар 

па куп ні коў. Та му мы ста ра-

ем ся зна хо дзіць спо са бы, на 

якія ма ла дыя лю дзі рэ агу юць 

па зі тыў на: ар га ні зу ем для іх 

вы стаў кі, фес ты ва лі, пра цу ем 

з ма ла ды мі ра мес ні ка мі. Ста-

ра ем ся па ка заць, што мож на 

са мім стаць брэн да мі і за раб-

ляць. Пра цу ю чы ў пра ва вым 

по лі і аба ра ня ю чы сваю ін тэ-

ле кту аль ную ўлас насць, ма-

ла дыя лю дзі, маг чы ма, пе ра-

гле дзяць і сваё стаў лен не да 

чу жых аў тар скіх пра воў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Бе ла русь, па не ка то рых ацэн ках, ува хо дзіць у дзя сят ку кра ін з най больш 

ла яль ным стаў лен нем на сель ніц тва да кант ра факт най пра дук цыі. Гэ ты сум ны 

факт па цвяр джа юць і вы ні кі да сле да ван ня «Ма ла дзёж ны брэнд»: ма ла дыя 

не ба чаць ні чо га га неб на га ў тым, каб па ру шыць аў тар скае пра ва ін ша га, 

пры гэ тым вель мі стро га абе ра га юць сваё. Яны спа кой на ста вяц ца да та го, 

што ў цэнт ры Мін ска мож на на быць брэн ды-па ра зі ты, і са мі іх на бы ва юць.

Стаў лен не мо ла дзі да кант ра факт най пра дук цыі і не ле галь на га ганд лю 

ака за ла ся ў цэнт ры ўва гі што га до ва га са цы я ла гіч на га да сле да ван ня 

«Ма ла дзёж ны брэнд», якое пра во дзіц ца Аса цы я цы яй аба ро ны ін тэ ле кту аль най 

улас нас ці «Бел Брэнд» су мес на з Ма ла дзёж най ла ба ра то ры яй са цы я ла гіч ных 

да сле да ван няў БРСМ.

У 2018 го дзе ім бы лі ахоп ле ны больш за 1,2 ты ся чы бе ла ру саў ва ўзрос це 

ад 18 да 32 га доў, якія прад стаў ля юць асноў ныя тэ рытарыяльна-экана міч ныя 

зо ны Бе ла ру сі. Акра мя ста лі цы і аб лас ных цэнт раў, у да сле да ван не тра пі лі 

Свет ла горск, Хой ні кі, Пінск, Коб рын, Баб руйск, Гор кі, Ба ры саў, Са лі горск, 

Ма ла дзеч на, Па ста вы, На ва по лацк, Ваў ка выск, Зэ льва, Юр ца ва, Жам чуж ны, 

Дры бін, Лель чы цы, Се ні ца, Стань ка ва і Бе рас та ві ца.

ВЫ ПУСК НЫ — ГЭ ТА СВЯ ТА РАЗ ВІ ТАН НЯ СА ШКО ЛАЙ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Эду ард Та міль чык пад крэс ліў, што ўжо 

сён ня на асаб лі вы кант роль узя ты пы тан ні 

бяс пе кі як пад час свя та, так і ў мес цах пра-

жы ван ня, хар ча ван ня ма ла дых лю дзей, іх 

са ні тар ная і ме ды цын ская бяс пе ка.

Ву чэб ны год для ўсіх школь ні каў за-

вяр ша ец ца 31 мая. Ба за вую шко лу сё ле-

та за кан чва юць 85,6 ты ся чы на ву чэн цаў 

(на 600 ча ла век больш у па раў на нні з па пя-

рэд нім го дам), а ся рэд нюю шко лу — 55,4 ты-

ся чы на ву чэн цаў (на 2,9 ты ся чы менш).

1 чэр ве ня ў на ву чаль ных уста но вах 

стар ту юць вы пуск ныя іс пы ты. На ву чэн цы 

11-х кла саў бу дуць зда ваць ча ты ры аба-

вяз ко выя эк за ме ны. Пісь мо выя іс пы ты па 

рус кай або бе ла рус кай мо ве (на вы бар) і ма-

тэ ма ты цы прой дуць 1, 3 і 5 чэр ве ня. Тэкс ты 

і за дан ні для пра вя дзен ня вы пуск ных эк за-

ме наў у пісь мо вай фор ме бу дуць аб' яў ляц ца 

праз срод кі ма са вай ін фар ма цыі, так са ма іх 

раз мес цяць на пар та ле Мі ніс тэр ства аду ка-

цыі. Акра мя та го, адзі нац ца ці клас ні кам трэ-

ба бу дзе здаць вус ны эк за мен па за меж най 

мо ве і гіс то рыі Бе ла ру сі.

Пас ля за кан чэн ня ба за вай шко лы вуч-

ні зда юць тры эк за ме ны: бе ла рус кую мо ву 

(дык тоў ку), рус кую мо ву (дык тоў ку) і ма-

тэ ма ты ку пісь мо ва. У 9-м кла се пісь мо выя 

эк за ме ны прой дуць 4, 6 і 8 чэр ве ня.

— Пры скла дан ні эк за ме на цый на га рас-

кла ду па він ны ўліч вац ца са ні тар ныя нор мы і 

пра ві лы. Пе ра пы нак па між эк за ме на мі — не 

менш за адзін дзень, — тлу ма чыць намес нік 

на чаль ні ка Га лоў на га ўпраў лен ня агуль-

най ся рэд няй, да школь най і спе цы яль-

най аду ка цыі Міністэрства адукацыі Іры-

на КАР ЖО ВА. — Для вы пуск ні коў ба за вай 

шко лы на вы ка нан не пісь мо вай ра бо ты па 

бе ла рус кай і рус кай мо вах ад во дзіц ца адна 

аст ра на міч ная га дзі на і чатыры аст ра на міч-

ныя га дзі ны — для на пі сан ня ма тэ ма ты кі. 

Адзі нац ца ці клас ні кі пі шуць пе ра каз па мо ве 

чатыры аст ра на міч ныя га дзі ны, а на ма тэ-

ма ты ку ім да ец ца на га дзі ну больш. Для 

пад рых тоў кі да вус на га ад ка зу вы пуск ні кам 

ад во дзіц ца не больш за 30 хві лін.

Вы пуск ныя ве ча ры Мі ніс тэр ства аду ка цыі 

рэ ка мен да ва ла пра вес ці ў шко лах 8 і 9 чэр ве-

ня. Ра шэн не аб да це і мес цы іх пра вя дзен ня, 

пра цяг лас ці па ча се пры ма юць кі раў ні кі ўста-

ноў аду ка цыі су мес на з баць коў скі мі ка мі тэ та-

мі і ўзгад ня юць з мяс цо вы мі ор га на мі ўла ды. 

Толь кі ў асоб ных вы пад ках вы пуск ны мо жа 

прай сці ва ўста но ве да дат ко вай аду ка цыі 

дзя цей і мо ла дзі ці ўста но ве куль ту ры. Та кая 

сі ту а цыя маг чы мая, ка лі, на прык лад, у шко-

ле ста рой па бу до вы ня ма ак та вай за лы або 

коль касць вы пуск ні коў пе ра вы шае коль касць 

мес цаў у ёй. Ва ры ян ты з рэ ста ра на мі, ка вяр-

ня мі і нач ны мі клу ба мі не раз гля да юц ца.

— Ха чу на га даць, што вы пуск ны ве чар — 

гэ та свя та раз ві тан ня са шко лай, у якой ма-

ла ды ча ла век пра вёў 11 га доў свай го жыц-

ця, та му яно па він на прай сці ме на ві та ў сце-

нах на ву чаль най уста но вы, — падкрэсліла 

Іры на Кар жо ва.

У 2018/2019 на ву чаль ным го дзе ў кра і-

не функ цы я на ва ла 3035 уста ноў агуль най 

ся рэд няй аду ка цыі (у па пя рэд нім — 3067), 

а коль касць на ву чэн цаў упер шы ню за мно гія 

га ды пе ра вы сі ла міль ён ча ла век. На жаль, 

пра цэс ап ты мі за цыі сет кі на ву чаль ных уста-

ноў яшчэ не за вер ша ны, та му, хут чэй за ўсё, 

1 ве рас ня 2019 го да ад чы няць свае дзве ры 

не ўсе шко лы. Вя до ма, што ў но вым на ву-

чаль ным го дзе да про філь ных пе да га гіч ных 

і аграр ных кла саў да ба вяц ца яшчэ і про-

філь ныя спар тыў на-пе да га гіч ныя кла сы.

«У прын цы пе, вы сту піць з іні цы я ты вай аб 

ад крыц ці про філь ных кла саў мо жа лю бое 

ве дам ства, — за пэў ні ла Іры на Кар жо ва. — 

На прык лад, не аб ход насць ад крыц ця спар-

тыў на-пе да га гіч ных кла саў аб грун та ва ла 

Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му, аграр ных — 

Мі ніс тэр ства сель скай гас па дар кі і харча-

вання. А мы та кую фор му праф ары ен та-

цый най ра бо ты толь кі ві та ем. З вы пуск ні коў 

пе да га гіч ных кла саў вы бі ра юць пе да га гіч ныя 

спе цы яль нас ці прыкладна 25 пра цэн таў ад 

агуль най коль кас ці. І гэ та ліч ба нас цал кам 

за да валь няе. Вель мі доб ра, ка лі яшчэ ў шко-

ле ма ла ды ча ла век пе ра кон ва ец ца ў пра-

віль нас ці свай го пра фе сій на га вы ба ру. Ха чу 

падкрэсліць, што га лоў нае — гэ та не ад зна кі, 

а са цы я лі за цыя вы пуск ні ка. Ка лі на мо мант 

за кан чэн ня шко лы ма ла ды ча ла век усве дам-

ляе свой да лей шы жыц цё вы шлях, мы лі чым 

гэ та са мым га лоў ным да сяг нен нем».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

АРЫ ГІ НАЛ ЦІ ПАД РОБ КА?АРЫ ГІ НАЛ ЦІ ПАД РОБ КА?
Менш за ўсё мо ладзь на стро е на пе ра плач ваць за адзен не і абу такМенш за ўсё мо ладзь на стро е на пе ра плач ваць за адзен не і абу так

Вы ве даць га лоў наеВы ве даць га лоў нае


