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КІ ЛА МЕТ РЫ ПА МЯ ЦІ, ТВА РЫ ПЕ РА МО ГІ
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

На га да ем, ма ла дзёж ную іні-

цыя ты ву па з'яў лен ні та ко га аль-

бо ма пад час сё лет ня га ўра чыс-

та га ме ра пры ем ства 9 мая ка ля 

ма ну мен та Пе ра мо гі ў Мін ску пад-

тры маў Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь Аляк сандр Лу ка шэн ка. На 

яго ста рон ках бу дуць раз ме шча ны 

фо та здым кі во і наў-вы зва лі це ляў, 

пар ты зан, пад поль шчы каў, пра цаў-

ні коў ты лу — усіх тых, хто аба ра няў 

і вы зва ляў кра і ну ад за хоп ні каў. 

Зра біць свой унё сак у ства рэн не 

аль бо ма «Бе ла русь па мя тае. Род-

ныя тва ры Пе ра мо гі» мог лю бы жы-

хар кра і ны. Для гэ та га не аб ход на 

бы ло да слаць фа та гра фіі і ка рот кія 

гіс то рыі сва іх сва я коў, якія бра лі 

ўдзел у Вя лі кай Ай чын най вай не. 

З са бра ных здым каў част ка бу дзе 

раз ме шча на на 75 ар ку шах у са-

мім аль бо ме, а аб са лют на ўвесь 

уні каль ны ма тэ ры ял увой дзе ўжо 

ў муль ты ме дый ны збор нік.

Так са ма ў ім бу дуць фа та гра фіі 

ак ты віс таў Бе ла рус ка га рэс пуб лі-

кан ска га са ю за мо ла дзі і праф са-

юзаў Бе ла ру сі, вя до мых на ву коў-

цаў, спарт сме наў, дзея чаў куль ту-

ры, прад стаў ні коў Уз бро е ных Сіл, 

ор га наў і пад раз дзя лен няў унут ра-

ных спраў, ад дзе лаў па над звы чай-

ных сі ту а цы ях, вя до мых па лі ты каў, 

жур на ліс таў, твор чай ін тэ лі ген цыі, 

сты пен ды я таў спе цы яль ных фон-

даў Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

з парт рэ та мі іх дзя доў і пра дзе даў 

з па ка лен ня пе ра мож цаў.

Ства рэн ню па лот ні шча «Бе ла-

русь па мя тае!» па пя рэд ні ча ла по-

шу ка ва-да след чая ра бо та. Ак ты віс-

ты Са ю за мо ла дзі ва ўсёй кра і не 

вы ву ча лі і аб агуль ня лі ін фар ма-

цыю пра Ге ро яў Са вец ка га Са ю за 

і поў ных ка ва ле раў ор дэ на Сла вы, 

удзель ні каў Вя лі кай Ай чын най вай-

ны — бе ла ру саў і ўра джэн цаў Бе-

ла ру сі. За тым ства ра лі ў ко ле рах 

на цы я наль на га сця га Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь рэ гі я наль ныя па лот ні шчы 

«Бе ла русь па мя тае!», якія скла да-

юц ца з ла пі каў тка ні ны чыр во на га 

і зя лё на га ко ле раў з на не се ны мі 

ім ёна мі Ге ро яў Са вец ка га Са ю за 

і поў ных ка ва ле раў ор дэ на Сла вы 

і ін шай ін фар ма цы яй: га ды жыц ця, 

во ін скае зван не, на се ле ны пункт, 

у якім на ра дзіў ся во ін.

Пры на вед ван ні ра ё наў і га ра доў 

рэ гі я наль ныя па лот ні шчы пе ра да-

ва лі ся ўдзель ні кам ма ла дзёж на га 

ма ра фо на. Іх пла ну ец ца пе ра тва-

рыць у рэс пуб лі кан скае з над пі сам 

«1941 Бе ла русь па мя тае 1945» 

па ме рам 6 на 12 мет раў, якое бу-

дзе скла дац ца з 478 ка ва лач каў 

(239 чыр во ных і 239 зя лё ных).

19 чэр ве ня па тры я тыч ны пра-

ект «Ма ла дзёж ны ма ра фон «75» 

за вяр шыў свой асноў ны шлях па 

мес цах ба я вой сла вы Бе ла ру сі ка-

ля ад на го з са мых вя до мых сім ва-

лаў Пе ра мо гі — Кур га на Сла вы. 

Пад гу кі ар кест ра Мінск ага га рад-

ско га ўпраў лен ня МНС да яго пад-

нож жа бы ла ўскла дзе на гір лян да 

па мя ці, вян кі і квет кі. По тым мо-

ладзь Сма ля віч чы ны прэ зен та ва ла 

аб лас ное «Па лот ні шча Пе ра мо гі» 

з 88 фраг мен таў з ін фар ма цы яй 

пра ўра джэн цаў цэнт раль на га рэ-

гі ё на — Ге ро яў Са вец ка га Са ю за і 

поў ных ка ва ле раў ор дэ на Сла вы.

Тут жа, пад ад кры тым не бам, на 

ім пра ві за ва най сцэ не раз гар ну ла ся 

свя точ ная кан цэрт ная пра гра ма ад 

ма ра фон цаў і твор чых ка лек ты ваў 

Мін шчы ны, якую да поў ні ла ра бо та 

ін тэр ак тыў ных пля цо вак оў пэн-эй ра 

«Квет кі Вя лі кай Пе ра мо гі»: «Пры-

вал», «Па ля вая кух ня» з ка шай і 

гар ба тай, «Ва ен ны ла гер» з удзе лам 

вы ха ван цаў Цэнт ра па тры я тыч на га 

вы ха ван ня мо ла дзі «Век тар» (Жо дзі-

на), ка ра о ке «Пес ні ва ен ных га доў» і 

ін шых. Ці ка васць вы клі ка ла пля цоў ка 

«Му зей у ча ма да не», прад стаў ле ная 

ча тыр ма школь ны мі му зея мі Вя лі кай 

Ай чын най вай ны Сма ля віц ка га ра ё-

на, — са сва і мі гіс то ры я мі і ва ен ны-

мі ра ры тэ та мі. Тут жа мож на бы ло 

па зна ё міц ца з ра бо тай служ бо вых 

са бак пад час па ка заль на га вы ступ-

лен ня кі на ла гіч на га цэнт ра Уз бро е-

ных Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Пла ну ец ца, што ство ра нае па-

лот ні шча ак ты віс ты Са ю за мо ла дзі 

пра ня суць 3 лі пе ня ў Мін ску пад час 

па тры я тыч на га шэс ця «Бе ла русь 

па мя тае». За тым яно, як і аль бом 

«Бе ла русь па мя тае. Род ныя тва ры 

Пе ра мо гі», бу дзе пе ра да дзе на на 

за хоў ван не ў Бе ла рус кі дзяр жаў ны 

му зей гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най 

вай ны.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«Коль касць кі ну тых жы-

вёл па вя ліч ва ец ца з рос там 

на сель ніц тва. Яны час та гі-

нуць, што вы клі кае яшчэ і 

са ні тар ную не бяс пе ку для 

лю дзей», — акрэс лі ва юць 

праб ле му жо дзін скія школь ні-

кі. Ра зам з на стаў ні цай вуч ні 

па ча лі шу каць гу ман ныя спо-

са бы да па мо гі бра там на шым 

мен шым. «Хлоп цы і дзяў ча ты, 

уба чыў шы ста тыс ты ку ад ло ву 

ка тоў і са бак, якую нам прад-

ста ві лі ў ЖКГ, бы лі вель мі 

ўзру ша ныя, — ка жа кі раў ні ца 

пра ек та. — Та му на ра дзі ла-

ся ідэя ства рыць эка ла гіч ныя 

«Цёп лыя хат кі». Апы тан не 

мяс цо вых жы ха роў па ка за ла, 

што ў го ра дзе шмат ад на дум-

цаў. Гэ та на да ва ла сі лы для 

да лей шых дзе ян няў.

Перш-на перш ва лан цё ры 

ўмоў на па дзя лі лі Жо дзі на на 

не каль кі дзя сят каў квад ра-

таў, да да лі па ру ўчаст каў 

ка ля го ра да і на пра ця гу ча-

ты рох ме ся цаў лі чы лі бяз-

до мных жы вёл. Пас ля ства-

ры лі ін тэр ак тыў ную кар ту, 

на якой ад зна чы лі мес цы 

з іх мак сі маль най коль кас-

цю, дзе хат кі па тра бу юц ца 

больш за ўсё.

Да лей па ча лі рас пра цоў-

ваць іх ма ке ты. Вы ра шы лі, 

што трэ ба ра біць до-

мі кі з ад хо даў, якія 

ўтва ра юц ца на пі ла-

ра ме, та ды яны бу-

дуць тан ныя. Бы лі ўлі ча ны 

і клі ма тыч ныя ўмо вы: зі мой 

хо лад на, зна чыць, не аб ход-

на ўцяп ліць пад ло гу і сце ны 

пе нап лас там.

Адзін та кі эка да мок, на 

дум ку ва лан цё раў, змо жа 

ўмяс ціць два-тры са ба кі 

аль бо сям'ю ко шак з тры-

ма-ча тыр ма ка ця ня та мі. Яго 

ся рэд ні кошт (з улі кам ма-

тэ ры я лу) атры ма ец ца ка ля 

125—195 руб лёў.

Каб па збег нуць ван да ліз-

му, хат кі вы ра шы лі раз мя-

шчаць ка ля пад' ез даў, якія 

ма юць сіс тэ му ві дэа на зі ран-

ня. Па кла па ці лі ся юныя рас-

пра цоў шчы кі і пра эс тэ тыч ны 

склад нік. Да мок спра ек та ва ны 

та кім чы нам, каб не па ру шыць 

агуль ную кан цэп цыю за бу до-

вы го ра да і каб яго мож на бы-

ло гар ма ніч на ўпі саць у на ва-

коль ную пра сто ру.

— Мы атры ма лі ад аб-

рэнне і зго ду на бяс плат-

ную стэ ры лі за цыю і ча со вае 

ўтры ман не жы вёл пад час 

рэ абі лі та цыі ад ве тэ ры нар-

ных клі нік. Іні цы я ты ву ўхва ліў 

і на мес нік ды рэк та ра жыл лё-

ва-ка му наль най гас па дар кі 

на ша га го ра да. Усе га то выя 

да па маг чы. За ста ло ся толь-

кі ажыц ця віць за ду ма нае, — 

ка жа Люд мі ла Паў ла вец.

Ад мет на, што па доб ны 

пра ект «Цёп лыя хат кі для 

ка тоў» ужо рэа лі за ва ла між-

на род ная зо а а ба рон чая ар-

га ні за цыя Аnіmаl Саrе Сеntеr 

«LІSАBОNА» ў Коб ры не. 

Дзя ку ю чы стар шы ні рай вы-

кан ка ма і ды рэк та ру ЖКГ 

яны па ста ві лі пяць до мі каў, 

зроб ле ных з еў ра ва гон кі.

— Ка лі ёсць жа дан не пра-

ца ваць і змя няць свет да 

леп ша га, то ўсё аба вяз ко ва 

атры ма ец ца, — ад зна ча юць 

у ар га ні за цыі. — Спа чат ку 

бы ло шмат скеп ты каў, гу-

ча лі мер ка ван ні, што кі раў-

ніц тва го ра да не да зво ліць 

уста на віць гэ тыя до мі кі, што 

га ра джа не зні шчаць іх у пер-

шую ж ноч. Але, як мы ба-

чым, ула ды вель мі па зі тыў-

на па ста ві лі ся да пра ек та, 

а жы ха ры пад корм лі ва юць 

ка тоў і бе ра гуць іх жыл лё.

Юлія АДА МО ВІЧ.

Ад на з удзель ніц пра ек та 
Па лі на Ніт чан ка і на стаў ні ца бія ло гіі 

Люд мі ла Паў ла вец.

За раз спе цы я ліс ты пе ры я дыч на пра-
вод зяць з дзець мі роз ныя тэс ці ра ван-
ні. Час цей за ўсё звест кі збі ра юц ца 
ўруч ную, і вы ні каў хут ка не да ча ка-
еш ся. Пас ля ад на го з та кіх чар го вых 
вы пра ба ван няў дзве дзе вя ці клас ні цы 
(ця пер ужо вы пуск ні цы) Пліс кай ся-
рэд няй шко лы імя Ула дзі мі ра Мі ку лі-
ча з па сёл ка Ак цябр скі Сма ля віц ка га 
ра ё на Вік то рыя ЮР КЕ ВІЧ і Вік то рыя 
РА ГО ЖЫ НА вы ра шы лі ства рыць неш-
та та кое, што да па маг ло б школь на му 
псі хо ла гу па лег чыць яго ра бо ту. Што з 
гэ та га атры ма ла ся ў дзяў чат?

— Ідэя пра ек та «Пра псі хо лаг» прый шла 

два га ды та му, — ка жа Вік то рыя Юр ке віч. — 

Мы па ду ма лі: ча му б не ства рыць аў та ма ты-

за ва ную пра гра му? Са сва ёй ідэ яй пай шлі 

да на ша га на стаў ні ка па фі зі цы і ін фар ма ты-

цы, ён па тлу ма чыў, як пра ца ваць з ба за вы мі 

склад ні ка мі. А псі хо лаг да па маг ла з па трэб-

най лі та ра ту рай.

— На рас пра цоў ку пер шай пра гра мы ў нас 

пай шоў ме сяц, у вы ні ку ад ка зы ўся го кла са 

мож на бы ло апра ца ваць мак сі мум за га дзі ну. 

Та кім чы нам, за мест та го каб доў га ся дзець 

над па пе ра мі, псі хо лаг атрым лі вае больш ча-

су для раз мо вы са школь ні ка мі, — дзе ліц ца 

Вік то рыя Ра го жы на.

Спа чат ку ву ча ні цы са сва ім кі раў ні ком 

раз мя шча лі га то выя ва ры ян ты тэс ці ра ван няў 

у па пу ляр ных су пол ках сац сет кі «УКан так-

це» («Ме ню школь на га псі хо ла га», «Дзі ця чы 

школь ны псі хо лаг»), каб па гля дзець, ці гэ та 

за па тра ба ва на. Не ўза ба ве ста ла зра зу ме-

ла — ад ва рот ная су вязь ёсць: па сту па ла 

шмат ка мен та ры яў, удзяч нас цяў і прось баў 

да па маг чы з тэс та мі. Та му вы на ход ні цы вы-

ра шы лі раз ві ваць свой пра ект да лей: ства-

ры лі ўлас ны курс на сай це Еsсhооl.bу.

— Ві ка ад каз вае за зна хо джан не тэс таў, 

якія ця пер за па тра ба ва ныя ся род псі хо ла гаў, 

а я — за іх транс фар ма цыю ў элект рон ны ва-

ры янт і раз мя шчэн не на сай це. З-за та го, што 

ў нас па сту па ла шмат за ка заў, пра ца іш ла 

бес пе ра пын на, — рас каз вае Ві ка Ра гож кі на.

Кі раў нік пра ек та Аляк сандр РУ БА НАЎ тлу-

ма чыць, што вы ні кі, якія атрым лі ва юць пас ля 

пра хо джан ня тэс таў, нель га ін тэр прэ та ваць 

без спе цы яль най аду ка цыі. Усе сіс тэ мы і рас-

пра цоў кі за цвер джа ны Мі ніс тэр ствам аду ка-

цыі і ак тыў на вы ка рыс тоў ва юц ца ў шко лах.

— Ана ла гі на шых тэс ці ра ван няў ёсць у ін-

тэр нэ це, але не ўсе яны па ды хо дзяць пад кож-

ны клас, па трэб ную ўзрос та вую ка тэ го рыю. 

Та му мы адап ту ем свае тэс ты пад умо вы і 

па жа дан ні клі ен таў, з кож ным за ка зам ро бім 

пра гра му больш кам форт най у вы ка ры стан-

ні. У нас ёсць тэс ты па праф ары ен та цыі, эма-

цый ным вы га ран ні і ін шыя — ме то дык шмат, 

ад прос тых да скла да ных. На рас пра цоў ку 

са ма га скла да на га тэс ці ра ван ня сыш ло ка ля 

паў го да. Да рэ чы, за каз чы кі ў нас — не толь кі 

з Бе ла ру сі, але і з кра ін бліж ня га за меж жа, — 

рас каз вае Аляк сандр.

Пра ект «Пра псі хо лаг» дзяў ча ты ўжо прад-

стаў ля лі на «Ха ка то не», кон кур се стар та паў 

«ІСT sturtuр Bеlаrus 2019», рэс пуб лі кан скім 

ма ла дзёж ным кон кур се «100 ідэй для Бе ла-

ру сі», на ву ко ва-тэх ніч ным кон кур се «Тэх на-

ін тэ лект», дзе ба чы лі за ці каў ле ную рэ ак цыю 

аў ды то рыі і атрым лі ва лі пры за выя мес цы ад 

жу ры. Ства раль ні кі пра гра мы лі чаць яе са цы-

яль ным пра ек там, але ў да лей шым пла ну юць 

яе ка мер цы я лі за ваць, каб па шы рыць ка ман ду 

і ства рыць улас ны да да так для тэ ле фо на.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Ідэі ма ла дыхІдэі ма ла дых

ЯК ДА ПА МАГ ЧЫ... 
ШКОЛЬ НА МУ ПСІ ХО ЛА ГУ

Вік то рыя Ра го жы на і Вік то рыя Юр ке віч 
(зле ва на пра ва).

БЯЗ ДО МНЫМ ЖЫ ВЁ ЛАМ — БЯЗ ДО МНЫМ ЖЫ ВЁ ЛАМ — 
ЦЁП ЛЫЯ ХАТ КІЦЁП ЛЫЯ ХАТ КІ

У жо дзін скай ся рэд няй шко ле № 5 вель мі 

лю бяць пры ро ду, та му час та ўдзель ні ча юць 

у роз ных эка ла гіч ных пра ек тах. Ле тась там 

вы ра шы лі за няц ца праб ле май ба дзяж ных 

жы вёл. З іні цы я ты вай па ства рэн ні для іх 

«Цёп лых ха так» вуч ні на ча ле з на стаў ні цай 

бія ло гіі Люд мі лай Паў ла вец звяр ну лі ся ў 

жыл лё ва-ка му наль ную гас па дар ку 

і да ўла даў го ра да. З пра ек там дай шлі 

і да рэс пуб лі кан ска га эта пу кон кур су 

«100 ідэй для Бе ла ру сі», які ла дзіц ца 

Са юзам мо ла дзі.
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