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— Бы лая Па лес кая воб ласць — 

гэ та мы. А як за ве дзе на жар та ваць 

на па ло ву ўсур' ёз, па ле шу кі — гэ та 

бе ла ру сы са Зна кам якас ці. З май го 

пунк ту гле джан ня больш са ма ві тыя, 

па важ ныя, больш ад каз ныя, больш 

са бра ныя і заў сё ды за хоў ва юць тра-

ды цыі сва іх продкаў. Да дам яшчэ, 

што доб рыя, гас цін ныя. Лі чу, гэ та 

ўсё за кла дзе на на ген ным уз роў-

ні. Іх пра дзе ды жы лі ся род ба лот, і 

вы жыць па асоб ку не вый шла б, та-

му тры ма лі ся гра ма ды. І якія вя лі кія

бы лі сем'і...

— На зайз драсць. Да рэ чы, а як 

за раз, Але на Фё да раў на?

— У апош нія га ды па на ра-

джаль нас ці, па пры рос це коль кас ці 

на сель ніц тва ды на мі ка ста ноў чая. 

У ра ё не 133 979 жы ха роў. І ў па раў-

на нні з мі ну лым го дам на ту раль ны 

пры рост склаў 542 ча ла ве кі. Мы ўсё 

ро бім для та го, каб па вя лі чыць пра-

 цяг ласць жыц ця лю дзей: рэ гу ляр-

 ны мі ста лі пра фі лак тыч ныя агля ды, 

за апош ні час на бы лі 92 адзін кі су-

час на га ме ды цын ска га аб ста ля ван ня, 

якое дае маг чы масць пра во дзіць аб сле-

да ван ні на апя рэ джан не. На шы прад-

пры ем ствы ма юць здраў пунк ты, якія 

так са ма со чаць за зда роў ем лю дзей. 

Так што за кошт па ве лі чэн ня пра цяг -

лас ці жыц ця — а ў нас яна скла дае ўжо 

74,5 го да — ста ноў чыя тэн дэн цыі ад соч-

ва юц ца і сё ле та. Спа дзя ю ся, па вы ні ках 

го да возь мем ру беж у 75 га доў. Раз на-

стай ныя скры нін гі, што мы пра во дзім, 

да зва ля юць апе рад жаць не па жа да ныя 

сі ту а цыі. У ра ё не 19 дзяр жаў ных уста-

ноў ахо вы зда роўя, а ле тась ад крыў ся 

і пры ват ны ме ды цын скі цэнтр «Сям'я і 

зда роўе», асна шча ны су час ным ме ды-

цын скім аб ста ля ван нем. Маг чы мас ці яго 

да зва ля юць і аб сле да ваць, і ля чыць.

Дзей ні ча юць элект рон ны рэ цэпт і 

элект рон ныя кар тач кі, на ла джа ны за піс 

на пры ём праз ін тэр нэт, усё гэ та зруч на. 

А пазаўчора на базе гарадской бальніцы 

адкрыта рэнтгена-эндаваскулярная апе-

рацыйная для правядзення аперацый на 

каранарных сасудах.

— З пры ем най спе цы фі кай усё зра-

зу ме ла. Ка лі вы не су праць, звер нем ся 

да тра ды цый на га на та кіх су стрэ чах 

пы тан ня: як вы кан кам кі руе рэ аль ным 

сек та рам? Але на па чат ку, ка лі лас ка, 

пра па каз чы кі ле таш няй ра бо ты.

— Па іх вы ні ках Ма зыр скі ра ён за-

не се ны і на аб лас ную, і на рэс пуб лі-

кан скую Дош ку го на ру. Так што гэ та 

ка лек тыў ная за слу га кож на га жы ха ра 

Ма зыр шчы ны. Бо да ацэн кі на шай ра бо-

ты па ды ход быў комп лекс ны, уліч ва лі ся 

са мыя раз на стай ныя па каз чы кі — і вы-

ні ко васць вы твор час ці, і ўзро вень рэа-

лі за цыі пра дук цыі, і жыц цё вы ўзро вень 

на сель ніц тва, і ін шыя. На ват па ад ной 

ліч бе ста но віц ца зра зу ме ла, што ад-

пра ца ва лі да стой на — ле тась на 135 % 

па вя лі ча на вы руч ка па ўсіх прад пры ем-

ствах і ар га ні за цы ях.

Ма зыр увай шоў у пе ра лік га ра доў 

для да лей ша га ін тэн сіў на га раз віц ця, па-

ско ра на га раз віц ця, і на гэ ты год ста іць 

за да ча па вя лі чыць аб' ёмы вы твор час ці 

ў пра мыс ло вас ці, у сель скай гас па дар цы, 

бу даў ніц тве, сфе ры ака зан ня па слуг. 

І за бяс пе чыць да стой ную за ра бот ную 

пла ту. Мы на ся бе ўзя лі аба вя за цель-

ства сё ле та вый сці на ся рэд ні ўзро вень 

зар пла ты 1050 руб лёў. Па вы ні ках ча ты-

рох ме ся цаў па пра мыс ло вас ці, а ў нас 

22 пра мыс ло выя прад пры ем ствы — гэ та 

і флаг ман МНПЗ, і «Ма зыр соль», і «Бе-

ла русь ка бель», і «Ма зыр скія ма лоч ныя 

пра дук ты», швей ная фаб ры ка «Надэкс» 

і ін шыя, — аб' ёмы вы твор час ці скла лі 

3,1 міль яр да руб лёў, гэ та 110,3 пра цэн та 

рос ту да ўзроў ню мі ну ла га го да.

Маг чы ма, гэ тыя пра цэн ты ста рон ня му 

ча ла ве ку ма ла што ска жуць, але ка лі ра-

ней па ўдзель най ва зе ў аб' ёмах пра мыс-

ло вас ці воб лас ці Ма зыр скі ра ён зай маў 

36 пра цэн таў, то за раз 42,4 пра цэн та. Так 

што кож нае прад пры ем ства ўно сіць свой 

уклад. Ме на ві та та кую за да чу і вы ра шае 

вы ка наў чая ўла да — каб кож нае прад-

 пры ем ства, ня хай там пра цуюць толь-

кі 100 ча ла век, са праў ды ўно сі ла свой 

уклад. Каб яго пра дук цыя бы ла за па тра-

ба ва на на рын ках, а ка лі парт фель за ка-

заў ёсць, то ёсць і маг чы масць зра біць 

якас ную пра дук цыю і рэа лі за ваць яе.

Го рад — вя лі кі, па-свой му ці ка вы, тут 

шмат ганд лё вых аб' ек таў, та му ёсць дзе 

гро шы па тра ціць, і па трэб на, каб бы ла 

да стой ная зар пла та. Па пра мыс ло вас ці 

яна скла ла 1347 руб лёў (108,4 пра цэн-

та рос ту).

Мы ганд лю ем з 55 кра і на мі све ту, і ў 

нас за пер шы квар тал экс парт ныя па стаў-

кі скла лі 925 міль ё наў до ла раў ЗША, а 

гэ та наф та пра дук ты, на ша ма лоч ная пра-

дук цыя, соль... У цэ лым па пра мыс ло вас ці 

76 пра цэн таў пра дук цыі ідзе на экс парт.

Як бу ду ем сваю ра бо ту з рэ аль ным 

сек та рам? Тра ды цый ны мі ста лі вы яз ныя 

па ся джэн ні вы кан ка ма на ба зе прад пры-

ем стваў раз на стай ных га лін. Адзін раз 

збі ра ем кі раў ні коў пра мыс ло вых прад-

пры ем стваў на «Ма зыр со лі», по тым на 

ін шым. На вед ва ем вы твор часць, аб-

мяр коў ва ем най больш ак ту аль ную для 

ўсіх праб ле му. Ска жам, ін вес ты цый ную 

па лі ты ку, ці ўза е ма дзе ян не з бан ка-

мі, аль бо якія но выя ві ды пра дук цыі 

ўда ло ся па ста віць на па ток дзя ку-

ю чы ўкла дзе ным срод кам, з якім 

парт фе лем за ка заў збі ра юц ца пра-

ца ваць ужо ў на ступ ным ме ся цы...

Роз на ба ко ва, за ці каў ле на, шчы ра. 

І гэ та той во пыт, які вель мі ка рыс ны 

ды рэк тар ска му кор пу су, бо ён з пры-

вяз кай да на шай кан крэ ты кі.

Не сак рэт, што ўваж лі ва со чым 

за эка на міч най сі ту а цы яй на кож-

ным прад пры ем стве, каб не ўпус ціць 

той мо мант, ка лі спат рэ біц ца на ша 

да па мо га. Люс тэр ка ра бо ты лю бо га 

прад пры ем ства — бух гал тар скі ўлік. 

Ка лі свое ча со ва пра во дзіц ца ана ліз, 

то ра шэн не праб ле мы не рас цяг ва-

ец ца на цэ лы квар тал, а тут жа па-

чы на ем пра ца ваць на апе рад жэн не, 

па вы ні ках дзе ся ці дзё нак.

Так што су стрэ чы на мес цах — 

гэ та перш за ўсё ана ліз глы бін ных 

пра цэ саў, якія ад бы ва юц ца за пра-

хад ной. Пад час та кіх су стрэч са 

спра ва зда чай па ды ма ем кі раў ні коў 

прад пры ем стваў, што пра цу юць не да-

стат ко ва эфек тыў на, з мен шай рэн та-

бель нас цю, чым мо гуць.

А з прад пры ем ства мі, якія горш «гля-

дзяц ца», чым у цэ лым па ра ё не, мы 

ад пра цоў ва ем праб ле му «кроп ка ва». 

На вед ва ем ка лек тыў, бы ва ем у цэ хах, 

раз маў ля ем з людзь мі, ро бім па глыб-

ле ны эка на міч ны ана ліз. Ка лі па трэб-

на, за пра ша ем эка на міч ных ана лі ты каў 

з воб лас ці. Ка лі ёсць маг чы масць, то 

да па ма га ем кам плек та ваць парт фель 

за ка заў, бо ў ра ё не так са ма ідзе спа жы-

ван не шы ро ка га спект ра пра мыс ло вай і 

сель ска гас па дар чай пра дук цыі. І ў ро лі 

па тэн цый на га спа жыў ца вар та ба чыць 

і прад пры ем ства-су се да. Бы вае, што 

важ на пад тры маць кі раў ні ка доб рым 

сло вам, пры даць на строю, ак ты ві за ваць 

ста ран ні та го, хто па чаў па ці ху апус каць 

ру кі. Не са ро ме ем ся і за мя ніць кі раў ні ка, 

які пе ра стаў ба чыць перс пек ты ву.

Не ха ва ем, не за моўч ва ем праб ле мы 

і на су стрэ чах на сель ска гас па дар чых 

прад пры ем ствах. Вы ні кі ра бо ты аг ра-

ры яў пад во дзім па 28 па каз чы ках, вы-

зна ча ем тры най леп шыя сель ска гас па-

дар чыя ар га ні за цыі, уру ча ем ім пе ра ход-

ныя куб кі. Па вы ні ках ча ты рох ме ся цаў 

лі дзі руе саў гас-кам бі нат «За ра», гэ та 

наш флаг ман. А так са ма сор та вып ра-

ба валь ная стан цыя і дзяр жаў нае прад-

пры ем ства «Ко зен кі-Аг ра».

Саў гас-кам бі нат «За ра» пе ра ма гае 

ста біль на. За раз у яго па ло ва аб' ёмаў вы-

твор час ці — у На раў лян скім ра ё не, кло пат 

пра заўт раш ні дзень яко га «За ра» ўзя ла 

на ся бе. І па ло ва іх аб' ёмаў у нас у ра ё-

не, тут раз ме шча ны буй ныя сві на га доў чы 

комп лекс і птуш ка фаб ры ка, пе ра да вое 

пе ра пра цоў чае прад пры ем ства, ка лі гля-

дзець на коль касць, якасць і асар ты мент 

пра дук цыі. Невы пад ко ва пра цяг вае раз-

ві вац ца фір мен ны ган даль саў га са-кам-

бі на та пад ло зун гам «Да ры ад «За ры». 

Во пыт ны кі раў нік Алег Мі хай ла віч Слінь ко 

(да рэ чы, па том ны аг ра рый, яго баць ка 

Мі ха іл Якаў ле віч уз на чаль ваў су сед нюю 

гас па дар ку), яго на мес нік па прафсаюз-

най ра бо це Іна Мі хай лаў на Ха му тоў ская, 

а таксама Ніна Лявонцьеўна Мішота, Фё-

дар Іванавіч Козел, Валянцін Мікалаевіч 

Кушнярук, ды і ўся ад ма бі лі за ва ная, цу-

доў на пад рых та ва ная ка ман да вя дуць за 

са бой не толь кі ўлас ны ка лек тыў, за імі 

пад цяг ва юц ца ін шыя на шы гас па дар кі. 

«За ра» мае за кон ча ны цыкл вы твор час ці, 

цу доў ныя фі нан са выя вы ні кі дзей нас ці і 

даў но пе ра тва ры ла ся ў рэс пуб лі кан скую 

шко лу пе ра да во га во пы ту, тут пра во-

д зяц ца за ня ткі з аг ра но ма мі, заа тэх ні ка мі 

і ін шы мі спе цы я ліс та мі з усёй рэс пуб лі кі. 

Са праў ды ад ным ёсць што па ка заць, а 

дру гім — ча му па ву чыц ца.

Мя не ра дуе (але не су па кой вае), што 

па пра дук цый нас ці ма лоч на га стат ку 

Ма зыр скі ра ён зай мае пер шае мес ца 

ў Го мель скай воб лас ці і пя тае ў кра і не, 

ся род 118 ра ё наў кра і ны.

Ле тась, ка лі га ва рыць чыс та па сель-

скай гас па дар цы, уз ро вень рэн та бель-

нас ці про да жу склаў 16,9 пра цэн та. Дзя-

ку ю чы та му, што цал кам усё эка на міч на 

пра лі ча на. Дзярж за каз вы ка на лі, і для 

ся бе кар ма вая ба за цу доў ная — жы вё ла 

круг лы год на стой ла вым утры ман ні.

І зар пла та ў сель скай гас па дар цы 

940 руб лёў.

— Пры тым бу дзем мець на ўва-

зе, што вось ужо пяць га доў, як вам 

пе ра да дзе на сель ская гас па дар ка 

На раў лян ска га ра ё на.

— Бо да гэ та га на раў лян цы бы лі ў 

пя цёр цы ра ё наў, якія пля лі ся ў хвас це 

па ўсіх па каз чы ках. Ава рыя на ЧА ЭС на-

кла ла свой ад бі так, шмат лю дзей вы еха-

ла з ра ё на, змя ніў шы мес ца жы хар ства. 

Што па ра дзі ла свае цяж кас ці ў аб' ёмах 

вы твор час ці, у аб' ёмах рэа лі за цыі, мно-

гія ін шыя. І ў якас ці экс пе ры мен та бы ло 

пе ра да дзе на ў ка му наль ную ўлас насць

Ма зыр ска га рай вы кан ка ма амаль 

19 ты сяч іх сель ска гас па дар чых угод дзяў 

і абод ва сель ска гас па дар чыя прад пры ем-

 ствы, на той мо мант страт ныя.

— Гэ та азна чае, вам пе рад алі ўсе 

аграр ныя гас па дар кі ра ё на?

— Гэта так. Спа чат ку ў іх бы ло восем 

гас па да рак, але па сту по ва за пас ля чар-

но быль скія га ды коль касць ска ра ці ла ся.

І мы, узяў шы ў ка му наль ную ўлас насць На -

раў лян скі ра ён, пры яры тэ ты рас ста ві лі з 

улі кам тэх ні кі, што ме ла ся ў абедз вюх гас-

па дар ках. Для КУП «Ула дзі мі ра ўскі-Га лоў-

чы цы» і КСУП «Бра тэр ства» па кі ну лі зем-

лі, якія яны рэ аль на мо гуць апра ца ваць, — 

пры клад на 10 ты сяч гек та раў, а амаль 

дзевяць ты сяч пе рад алі ў арэн ду сель ска-

гас па дар чым ар га ні за цы ям Ма зыр ска га 

ра ё на. Саў га су-кам бі на ту «За ра», экс пе-

ры мен таль най ба зе «Кры ніч ная», ага род-

нін най фаб ры цы, сор та вып ра ба валь най 

стан цыі, ДП «Козенкі-Агра»...

Ця пер у на раў лян скіх аг ра ры яў з го ду 

ў год на гля да ец ца ды на мі ка рос ту, ня-

хай не вя лі кая, на ўзроў ні 1,3 ра за, але 

тым не менш. Рас туць і вы твор часць 

пра дук цыі, і вы руч ка гэ тых прад пры ем-

стваў. Гас па дар кі пра цу юць ста біль на. 

Паў та ру ся: па куль без вя лі кіх пры быт-

каў, але і без страт. Ма юць 2,5—3,5 

пра цэн та рэн та бель нас ці. Важ на, што 

ў лю дзей ёсць ра бо та, яны мо гуць ся бе 

рэа лі за ваць і за ра біць на хлеб.

А ка лі ка заць у цэ лым пра На-

раўляншчыну за раз, то яна вый шла на 

дру гое мес ца ў воб лас ці па пра дук цый-

нас ці ма лоч на га стат ка і на двац ца тае — 

у кра і не. Так што пра эфек тыў насць

фор маў і ме та даў кі ра ван ня з бо ку ўла-

ды лепш мер ка ваць па фак тах.

Мож на рас каз ваць яшчэ пра ра бо ту 

агі та цый на-пра па ган дысц кіх груп, пра 

пад трым ку ся мей ных ды нас тый, пра вя-

дзен не свят «Дзень го ра да» з ак тыў ным 

удзе лам ды нас тый... І ўсё ж са мая ўда-

лая фор ма кі раў ніц тва — га лос насць, 

ка лі ўся ін фар ма цыя да во дзіц ца да лю-

дзей у поў ным аб' ёме і свое ча со ва.

Гутарыў Уладзімір ХІЛЬКЕВІЧ.

Фота Андрэя САЗОНАВА.

Бе ла ру сы са Зна кам якас ці
Твор чую бры га ду «Звяз ды» пры ня ла стар шы ня Ма зыр ска га рай вы кан ка ма Але на ПАЎ ЛЕЧ КА

ПРА ШЧАС ЦЕ ДЗЯ ЦЕЙ 
МА ЗЫР СКА ГА ДЗІ ЦЯ ЧА ГА ДО МА
Уво сень гэ тая ўста но ва, дзе жы вуць 50 дзя цей, кош ка Ба гі ра

і са ба ка Фрэ дзі, ад зна чыць 75-год дзе. Звон ку дом па та нае 

ў дрэ вах і квет ках, амаль па ўсёй тэ ры то рыі — яб лы ні, ві на град-

нік, па рэч кі. Знай шло ся мес ца для гра дак і цяп лі цы. Унут ры 

дом зі ха ціць чыс ці нёй і ўраж вае ўтуль нас цю. Мяс цо выя 

вы ха ван цы жы вуць у са праўд ных ква тэ рах, у па ко ях — 

па ад на му-двое дзе так. А яшчэ тут ство ра на спе цы яль на 

аздоб ле ная пра сто ра — неш та на кшталт эт на гра фіч на га 

мі ні-му зея.

Яны хо дзяць у звы чай ныя сад кі і шко лы, час та ез дзяць на эк скур сіі, 

зай ма юц ца ў гурт ках і сек цы ях. Воль ны час ба вяць у до ме ў ба сей не 

з са ўнай, біб лі я тэ цы, за баў ляль ным клу бе. На ву лі цы для дзе так — 

гуль ня выя і спар тыў ныя пля цоў кі, но вень кі комп лекс трэ на жо раў...

Тут ёсць на ват свая на до мная царк ва, дзе хрыс цяць і пры ча-

шча юць дзя цей.

— Трэ ба, каб у дзя цей хоць які ясь ці баць кі з'я ві лі ся. Я па мяс цо-

вым тэ ле ба чан ні звяр та-

ю ся да жы ха роў, хто ха-

цеў бы атры маць хрэс ні ка, 

і на зы ваю ўзрост дзе так і 

ка го бу дуць хрыс ціць, — 

рас каз вае ды рэк тар 

Ма зыр ска га дзі ця ча га 

до ма Іры на ВІШ НЕЎ-

 СКАЯ. — Пас ля дзе ці ў 

сем'і ез дзяць, а хрос ныя 

баць кі зай ма юц ца па тра-

нат ным вы ха ван нем.

Ня гле дзя чы на тое што боль шасць дзя цей тут хлоп чы кі, ба дай 

што ўсе з ах во тай за ві ха юц ца па гас па дар цы, мы юць і пра су юць 

бя ліз ну, ро бяць вы ці нан кі, вя жуць, ма лю юць, май стру юць дроб ныя 

вы ра бы. Гэ тым ха раст вом упры го жа ны ледзь ве не кож ны метр до-

ма, на сце нах яко га ёсць яшчэ і леп ка са шпак лёў кі — пры га жосць, 

зроб ле ная ру ка мі вы ха валь ні каў, а так са ма ма ляў ні чыя кар ці ны.

Кух ням у ква тэ рах па зайз дрос ціць не ад на гас па ды ня. Дзе ці тут 

са мі мо гуць па да грэць ежу, ка лі за тры ма лі ся на за ня тках, ці неш та 

пры га та ваць, а на дні на ра джэн ня на ват тар ты пя куць.

— Усе гэ тыя кан так ты з бы та вой тэх ні кай — жы вая і не па срэд ная 

пад рых тоў ка да да рос ла га жыц ця. На шы вы пуск ні кі мо гуць і за кат кі 

за кру ціць, і алад кі зга та ваць, і суп, на ват ва рэн не з ка бач коў, што 

на гра дах вы рас ці лі, ва раць, — ка жа Га лі на ВА СІ ЛЕН КА, на мес нік 

ды рэк та ра па ву чэб на-вы ха ваў чай ра бо це.

Тым, хто вы пус ка ец ца з дзі ця ча га до ма, аба вяз ко ва з да па мо гай 

спон са раў збі ра юць са мае не аб ход нае для са ма стой на га жыц ця: 

па сцель нае, по суд, чай нік... А яшчэ для кож на га вы ха валь ні ка 

рых ту юць «кні гу жыц ця». Гэ та са ма роб ны аль бом з фо та здым ка мі 

і ві дэа дыс кам, па якіх мож на пра са чыць, чым зай маў ся га да ва нец 

до ма, што яго ці ка ві ла, як ба віў час, з кім сяб ра ваў.

— З на шых сцен за столь кі га доў вый шла больш як 2000 вы ха ван-

цаў. Ёсць ся род іх і за гад чы кі дзі ця чых сад коў, і вя до мы ў Го ме лі ды-

зай нер, са сла бым слы хам хло пец, стаў па спя хо вым ІП, — га во рыць 

ды рэк тар. — Наш вы пуск нік з па ру шэн нем слы ху на ват ад свят ка ваў 

тут вя сел ле са сва ёй па ло вай. Мы цэ лы ры ту ал зра бі лі для іх, а яны 

па са дзі лі на тэ ры то рыі яб лы ню, пас ля з пер шын цам сва ім пры хо дзі лі. 

Хло пец ка жа, што коль кі бу дзе жыць, ста не пры хо дзіць сю ды. Ча ты-

ры па ры ў нас так свят ка ва лі, так што гэ та ўжо тра ды цыя.

Та му і не дзі ва, што сю ды пры хо дзяць з эк скур сі я мі, а фра зай 

«ад дам ця бе ў дзі ця чы дом» не на па ло ха еш, а хут чэй пры му сіш 

па ка ваць ту ды ча ма дан.

Ірына СІДАРОК.

Фота Андрэя САЗОНАВА.Шчаслівае дзяцінства маленькіх мазыран. Каля раённай Дошкі гонару.

— Наш уні вер сі тэт, за сна ва ны ў да-

лё кім 1944 го дзе, за 75 га доў стаў 

буй ным на ву ко ва-аду ка цый ным і 

гра мад ска-куль тур ным цэнт рам Па-

лес ся, — рас каз вае рэк тар уні вер сі-

тэ та кан ды дат фі зі ка-ма тэ ма тыч ных 

на вук да цэнт Ва ле рый НА ЎНЫ КА. 

— Ця пер га лоў нымі кі рун камі на ву-

ко ва-ме та дыч най дзей нас ці вы клад-

чы каў з'яў ляюц ца па вы шэн не якас ці 

аду ка цыі, за бес пя чэн не ду хоў на га, 

ма раль на га і фі зіч на га раз віц ца сту-

дэн таў, пад рых тоў ка іх да па спя хо-

вай пра цоў най дзей нас ці. Рас пра цоў-

ва юц ца вельмі патрэбныя на месцах 

су час ныя пе да га гіч ныя тэх на ло гіі і 

ме то ды кі ў да па мо гу на стаў ні кам. 

Пра вод зяц ца на ву ко ва-ме та дыч ныя 

се мі на ры для на стаў ні каў і вы клад-

чы каў школ, лі цэ яў і ка ле джаў.

Уні вер сі тэт па пра ве з'яў ля ец ца вя ду-

чым цэнт рам у Рэс пуб лі цы Бе ла русь па 

пра цоў ным на ву чан ні, ажыц цяў ля ю чы на 

ба зе ву чэб на-вы твор чых май стэр няў пад-

рых тоў ку вы клад чы каў тэх ніч най і аб слу го-

вай пра цы, — пра цяг вае Ва ле рый Мі ка ла-

е віч. — З мэ тай ака зан ня да па мо гі дзе цям 

з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га раз віц ця, 

якія зна хо дзяц ца ў скла да ных са цы яль-

ных умо вах, пра вод зяц ца на ву ко выя да-

сле да ван ні ў га лі не ін клю зіў най аду ка цыі, 

раз ві ва ец ца сту дэнц кі ва лан цёр скі рух. Ва 

ўні вер сі тэ це дзей ні чае Цэнтр пе да га гіч ных 
тэх на ло гій, пры якім рас пра цоў ва юц ца і 
апра боў ва юц ца но выя пе да га гіч ныя тэх-
на ло гіі, аб агуль ня ец ца пе ра да вы во пыт, 

а вя до мыя ў рэ гі ё не на стаў ні кі пра вод зяць 

май стар-кла сы.

Вя лі кая ўва га, як я ўжо ка заў, удзя ля ец ца 

ду хоў на му, ма раль на му вы ха ван ню мо ла дзі, 

за ха ван ню і вы ву чэн ню гіс то ры ка-куль тур-

най спад чы ны Па лес ка га рэ гі ё на. У рам ках 

гэ тай ра бо ты вя дуц ца су мес ныя на ву ко выя 

да сле да ван ні з Бе ла рус кай пра ва слаў най 

царк вою Мас коў ска га па тры яр ха ту. Важ ным 

вы ні кам та ко га су пра цоў ніц тва ста ла вы дан-

не ўні каль най кні гі «Сал да ты Пе ра мо гі», у 

якой са бра ны ўспа мі ны ўдзель ні каў Вя лі кай 

Ай чын най вай ны і пра цаў ні коў ты лу. У 2018 

го дзе пры са дзей ні чан ні Ту раў скай епар хіі 

Бе ла рус кай пра ва слаў най царк вы ва ўні вер-

сі тэ це ад кры ты пер шы ў кра і не Іна ва цый на-

ме та дыч ны цэнтр ду хоў на га і ма раль на га, 
гра ма дзян ска-па тры я тыч на га вы ха ван ня на 

асно ве пра ва слаў ных тра ды цый бе ла рус ка-
га на ро да.

І яшчэ. МДПУ імя І. П. Ша мя кі на за слу-

жа на лі чыц ца алім пій скай ВНУ. Сту дэн ты і 

вы пуск ні кі ўні вер сі тэ та з'яў ля юц ца чэм пі ё на-

мі і пры зё ра мі апошніх чатырох Алім пій скіх 

гуль няў, пер шын стваў све ту па вес ла ван ні 

на бай дар ках і ка ноэ, лёг кай ат ле ты цы і ін-

шых ві дах спор ту.

Ста рон кі бія гра фіі
Дзей насць ВНУ на Ма зыр шчы не па чы-

на ла ся на ба зе Ра га чоў ска га на стаў ніц ка га 

ін сты ту та. Ра шэн не аб яе ства рэн ні, пры-

ня тае яшчэ ў ва ен ныя га ды, свед чыць аб 

важ нас ці аду ка цый ных і вы ха ваў чых за дач, 

якія яна пры зва на бы ла ра шаць у раз бу ра-

най кра і не.

Пер шы вы пуск спе цы я ліс таў ад быў ся ў 

1946 го дзе. У шко лы Па лес ся бы лі на кі ра ва-

ны 190 на стаў ні каў гіс то рыі, мо вы і лі та ра-

ту ры, фі зі кі і ма тэ ма ты кі, пры ро да знаў ства 

і геа гра фіі.

За час сва ёй дзей нас ці ўні вер сі тэт пад-

рых та ваў больш за 49 ты сяч спе цы я ліс таў.

Жыц цё —
бур нае, на сы ча нае

Вы клад чыц кі склад уні вер сі тэ та па ста ян-

на па паў ня ец ца най леп шы мі яго вы пуск ні ка-

мі. Сён ня ка ля 60 % вы клад чы каў скла да-

юць вы пуск ні кі роз ных фа куль тэ таў. Ся род 

іх док тар тэх ніч ных на вук пра фе сар У. С. Са-

вен ка, док тар фі ла ла гіч ных на вук пра фе сар

В. В. Шур, док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на-
вук прафесар Г. У. Ку лак. Рэк тар і боль-

шасць кі раў ні коў струк тур ных пад раз дзя лен-
няў з'яў ля юц ца вы пуск ні ка мі ўні вер сі тэ та.

За апош нія пяць гадоў вы клад чы ка мі і 
су пра цоў ні ка мі ўні вер сі тэ та аба ро не на адна 
док тар ская і больш за 15 кан ды дац кіх ды сер-
та цый. У ВНУ — пяць кам п'ю тар ных кла саў, 
чатыры лін га фон ныя ка бі не ты, ка ля 80 спе-
цы я лі за ва ных ка бі не таў, ла ба ра то рый і май-
стэр няў, спар тыў ных і трэ на жор ных за лаў.

Ва ўні вер сі тэ це рэа лі зу юц ца пра гра мы 
між на род ных ста сун каў. Су пра цоў ні кі ўні-
вер сі тэ та ак тыў на ўдзель ні ча юць у рэа лі за-
цыі пра ек та еў ра пей скай пра гра мы ма біль-
нас ці «MOST».

Уні вер сі тэт па спя хо ва вы кон вае дзяр-
жаў ны план па экс пар це аду ка цый ных па-
слуг, рэа лі зу ю чы кан цэп цыю по лі куль тур-
най аду ка цыі. За раз тут на ву ча ец ца звыш 
200 за меж ных сту дэн таў з роз ных кра ін 
све ту (Турк ме ні ста на, Ра сій скай Фе дэ ра-
цыі, Азер бай джан скай Рэс пуб лі кі, Араб скай 
Рэс пуб лі кі Егі пет, КНР і ін шых).

Па вы ні ках вы дат най ву-
чо бы і ак тыў на га ўдзе лу ў 
на ву ко ва-да след чай ра бо це 
сту дэн ты ўні вер сі тэ та атрым-
лі ва юць сты пен дыі  Прэ зі-
дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
імя І. П. Шамякіна, імя Фран-
цыска Скарыны, імя Якуба 
Коласа і іншыя.

У ін тэр на тах уні вер сі тэ-
та за бяс пе ча ны на леж ныя 
ўмо вы для пра жы ван ня ў 
ад па вед нас ці з дзяр жаў ны-
мі са цы яль ны мі стан дар та-
мі. Функ цы я нуе са на то рый-
пра фі лак то рый. Акра мя та го, 
сту дэн ты што год пра хо дзяць 
азда раў лен не ў ін шых са на-
то ры ях кра і ны.

Уладзімір ХІЛЬКЕВІЧ.

Алена ДАЎЖАНОК.

УНП 400083888 

БУД НІ АЛІМ ПІЙ СКА ГА ЎНІ ВЕР СІ ТЭ ТА
75 га доў Ма зыр ска му дзяр жаў на му пе да га гіч на му ўні вер сі тэ ту імя І. П. Ша мя кі на. З гэтай датай калектыў павіншаваў кіраўнік краіны

Рэк тар уні вер сі тэ та Ва ле рый НА ЎНЫ КА.

Пад час Ту раў скіх епар хі яль ных 
аду ка цый ных чы тан няў

 ва ўні вер сі тэ це.

Пры зё ры ХХХІ Алім пій скіх гуль няў у Рыа-дэ-Жа нэй ра, 

чэм пі ён кі све ту і Еў ро пы па вес ла ван ні на бай дар ках і ка ноэ, 

за слу жа ныя май стры спор ту Рэс пуб лі кі Бе ла русь — 

вы пуск ні кі ўні вер сі тэ та. Зле ва на пра ва — 

Мар га ры та МАХ НЕ ВА, На дзея ЛЕ ПЯШ КО, Воль га ХУ ДЗЕН КА 

і Ма ры на ЛІТ ВІН ЧУК.


