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ШТО ЎБА ЧЫМ 
НА ПА РА ДЗЕ?

На га да ем, што ўра чыс тае пра хо джан не 

вой скаў Мінск ага гар ні зо на ка ля стэ лы 

«Мінск — го рад-ге рой» пач нец ца а 21-й га дзі не 

ве ча ра 3 лі пе ня. За ве су та ям ні цы над тым, 

што ж уба чаць гле да чы, пры ад крыў на чаль нік 

упраў лен ня ін фар ма цыі — прэс-сак ра тар 

га лоў на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты 

Мі ніс тэр ства аба ро ны Ула дзі мір МА КА РАЎ:

— Сё ле та па рад пач нец ца з пра лё ту авія цыі ў не-

бе над ста лі цай. Лю дзі ўба чаць су час ныя ба я выя са-

ма лё ты і вер та лё ты ва ен на-па вет ра ных сіл Бе ла ру сі 

і ва ен на-кас міч ных вой скаў Ра сіі. У па рад ным страі 

пе рад гле да ча мі прой дуць 25 пе шых па рад ных раз лі-

каў і 26 раз лі каў тэх ні кі. Скон чыц ца свя точ нае шэс це 

плац-па ра дам звод най ро ты га на ро вай вар ты Мін скай 

ва ен най ка мен да ту ры.

Уся го ў ва ен ным па ра дзе пры ме ўдзел больш за 

5 ты сяч вай скоў цаў, а ме ха ні за ва ную ка ло ну скла дуць 

больш за 280 адзі нак ко ла вай і гу се ніч най тэх ні кі. Што 

да па вет ра на га эша ло на, то ў ім бу дзе за дзей ні ча на 

ка ля 50 са ма лё таў і вер та лё таў. Тры сця гі — бе ла рус кі 

дзяр жаў ны, Уз бро е ных Сіл і вой скаў ВПС і ППА — па-

ня суць вер та лё ты Мі-8МТВ5. Пра ля ціць звя но ба я вых 

вер та лё таў Мі-24, ад Ра сіі возь муць удзел ле ген дар ныя 

Ка-52. У не ба ўзды мец ца са ма лёт АН-26 у су пра ва джэн ні 

двух зні шчаль ні каў МіГ-29. Бу дуць і бам бар дзі роў шчы кі. 

Скон чыц ца ж па вет ра ны па рад пра лё там са ма лё та Іл-76 

у су пра ва джэн ні пя ці ву чэб ных са ма лё таў.

Мяр ку ец ца, што ўдзел у па ра дзе возь муць вай скоў цы 

з вась мі за меж ных дзяр жаў. Ужо па тра ды цыі пе рад тры-

бу на мі прой дуць ва ен на слу жа чыя Уз бро е ных Сіл Ра сіі і 

На род на-вы зва лен чай ар міі Кі тая. Упер шы ню пла ну ец ца 

ўдзел сця га вых груп ад Уз бро е ных Сіл Азер бай джа на, 

Ар ме ніі, Ка зах ста на, Кыр гыз ста на, Та джы кі ста на, Уз-

бе кі ста на.

Шэс це ж пе шай ка ло ны ўжо па тра ды цыі ад кры юць 

су во раў цы. У па рад ным страі ўпер шы ню з'я вяц ца ба я выя 

сця гі пар ты зан скіх фар міра ван няў ча соў Вя лі кай Ай чын-

най вай ны. Вар та звяр нуць ува гу, што пе рад стар там 

апе ра цыі «Баг ра ці ён» на Бе ла ру сі дзей ні ча лі 148 бры гад 

і 53 асоб ныя атра ды на род ных мсці ўцаў.

Так са ма пе рад тры бу на мі прой дуць тры раз лі кі ва ен-

на слу жа чых-жан чын. Два з іх бу дуць ад Уз бро е ных Сіл 

і адзін — ад МУС. Пры чым ле тась на па ра дзе быў уся го 

адзін жа но чы раз лік.

Яшчэ ад на асаб лі васць па ра да — вя лі кая коль касць 

но вай або глы бо ка ма дэр ні за ва най тэх ні кі ў скла дзе 

ме ха ні за ва най ка ло ны. Яна скла дае пры клад на 70 пра-

цэн таў. І ўжо па тра ды цыі на ча ле ме ха ні за ва най ка ло ны 

па е дзе ле ген дар ны са вец кі танк Т-34, які стаў сім ва лам 

Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Па дзеяПа дзея

ВЫ ПУСК 
ВА ЕН НАЙ ЭЛІ ТЫ

Больш за 120 афі цэ раў атры ма лі 

ў Па ла цы Рэс пуб лі кі дып ло мы аб за кан чэн ні 

фа куль тэ та Ге не раль на га шта ба Уз бро е ных 

Сіл Ва ен най ака дэ міі. Па він ша ваць іх пры быў 

кі ру ю чы склад сі ла вых струк тур кра і ны.

— На ву чан не на фа куль тэ це скон чы лі не толь кі 

афі цэ ры Уз бро е ных Сіл, — ад зна чыў мі ністр аба-

ро ны Анд рэй РАЎ КОЎ. — Ся род іх — і прад стаў ні кі 

Дзяр жаў на га па гра ніч на га ка мі тэ та, унут ра ных вой-

скаў МУС, Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях. 

Гэ та — на дзей ная пры кме та та го, што на ла джа на 

сіс тэм нае і вы ні ко вае ўза е ма дзе ян не па між сі ла вы мі 

струк ту ра мі Бе ла ру сі. Вы кон ва ю чы за да чы па ажыц-

цяў лен ні на цы я наль най бяс пе кі, мы ра зу ме ем адзін 

ад на го з паў сло ва.

Тэр мін на ву чан ня на фа куль тэ це скла дае паў та ра 

го да. Вы пуск ні кам вы да ец ца дып лом дзяр жаў на га ўзо-

ру аб вы шэй шай аду ка цыі з пры сва ен нем ква лі фі ка цыі 

ма гіст ра ў га лі не дзяр жаў на га і ва ен на га кі ра ван ня, ма-

гіст ра кі ра ван ня.

— Мы вы пус ка ем афі цэ раў апе ра тыў на-стра тэ гіч-

на га і апе ра тыў на-так тыч на га ўзроў ню, — за ўва жыў 

на чаль нік фа куль тэ та Ге не раль на га шта ба Сяр гей 

ЗАЙ ЦАЎ. — Слу ха чы фа куль тэ та вы ву ча юць та кія дыс-

цып лі ны, як на цы я наль ная бяс пе ка, ва ен ная стра тэ гія, 

геа па лі ты ка, апе ра тыў нае май стэр ства. Мож на ска заць, 

што яны — ва ен ная элі та на шай дзяр жа вы. І больш за 

два дзя сят кі вы пуск ні коў уга на ра ва ны за ла ты мі ме да-

ля мі.

— Сё ле та мы пры ма ем 

тры зме ны з дзён ным зна-

хо джан нем на тэ ры то рыі на-

шай час ці і ад ну — з круг-

ла су тач ным, — ад зна чае 

на мес нік ка ман дзі ра па 

ідэа ла гіч най ра бо це пад-

пал коў нік Анд рэй ГАН-

ЧА РОЎ. — Усе зме ны доў-

жац ца па пяць дзён. Агу лам 

пла ну ем пры няць ка ля 800 

школь ні каў з Мас коў ска га 

ра ё на ста лі цы. Пры чым ха-

чу за зна чыць, што мы пры-

ма ем у ся бе не толь кі стар-

ша клас ні каў. На прык лад, з 

38-й гім на зіі, якая раз ме-

шча на не па да лёк ад сюль, 

мы за пра ша лі і дру гія, і чац-

вёр тыя, і пя тыя кла сы. Нам 

не ад на ра зо ва тэ ле фа на ва лі 

з роз ных школ з прось бай 

па ка заць ма шы ны ма лым. 

Ды і са мі школь ні кі гэ тым 

вель мі ці ка вяц ца.

Што ж ча ка ла юна коў ця-

пер? Кож ны дзень не па доб-

ны на па пя рэд ні. На прык лад, 

мы па ка за лі ім тэх ні ку, якая 

пры ме ўдзел у па ра дзе 3 лі-

пе ня. Ство ра на і не каль кі на-

ву чаль ных пунк таў. Пер шы 

з іх аб умоў ле ны на шай спе-

цы фі кай. Мы па каз ва ем, як 

пра цуе су час ны ву зел сувя зі. 

На дру гім ад бы ва ец ца аг ня-

вая пад рых тоў ка. Трэ ці — 

пры све ча ны ака зан ню пер-

шай ме ды цын скай да па мо гі. 

Ад нак са мы за хап ляль ны — 

апош ні. Там мы дэ ман стру-

ем сак рэ ты вы жы ван ня ў 

эк стрэ маль ных умо вах.

За ня ткі па гэ тай дыс цып-

лі не пра во дзіць вы клад-

чык Цэнт ра да пры зыў най 

пад рых тоў кі Мас коў ска га 

раё на пад пал коў нік за па су 

Ігар БЯ ДЭН КА.

— Са мае пер шае пы тан-

не — як зда быць агонь у 

ле се? Ад на спра ва, ка лі вы 

ту рыст, і зу сім ін шая — ка лі 

вы зна хо дзі це ся ў раз вед-

цы ў ба я вых умо вах. Кож-

ны ва ен на слу жа чы па ві нен 

умець зда быць ва ду, без 

якой доў га не мо жа абы сці-

ся, знайсці ежу і раз вес ці 

вог ні шча, а яшчэ ва ло даць 

тэх ні кай мас кі роў кі. Вось я 

і па ка жу хлоп цам, як мож на 

зда быць агонь без за пал ак і 

за паль ніч кі, — ка жа Ігар Бя-

дэн ка. — Ду маю, што гэ та 

па ві нен умець лю бы муж чы-

на — хто ве дае, ку ды яго мо-

жа за кі нуць жыц цё?

— І гэ та ўсё вы ву ча ец ца 

ў ме жах да пры зыў най пад-

рых тоў кі?

— Так. На огул, гэ ты 

прад мет мае на ўва зе ма-

раль на-псі ха ла гіч ную пад-

рых тоў ку да служ бы ва 

Уз бро е ных Сі лах. Хо чам, 

каб юна кі «да кра ну лі ся» 

да вой ска яшчэ да та го, 

як ім споў ніц ца ва сям нац-

цаць га доў і яны пя рой дуць 

у ста тус пры зыў ні ка. Мы 

вы кла да ем стра я вую пад-

рых тоў ку — яна да па ма гае 

ар га ні за ваць ка лек тыў. 
Рас каз ва ем пра эле мен-
ты так тыч най пад рых тоў кі 
пад час на сту пу і аба ро ны. 
Зай ма ем ся са школь ні ка мі 
і ва ен най та па гра фі яй — 
гэ та ары ен та ван не на мяс-

цо вас ці. Ка неш не ж, ёсць 

у нас і аг ня вая пад рых тоў-

ка. Мі ніс тэр ства аба ро ны 

пе рад ало нам ма ке ты аў-

та ма таў, з да па мо гай якіх 

мы трэ ні ру ем ся. Хлоп цы 

ву чац ца раз бор цы-збор-

цы аў та ма та і па каз ва юць 

ня дрэн ныя вы ні кі. У нас 

ёсць цу доў ны цір, у якім 

вуч ні стра ля юць з пнеў ма-

тыч ных він то вак. Так са ма 

яны зда юць нар ма ты вы па 

апра на нні агуль на вай ско-

ва га аба рон ча га кас цю ма, 

на дзя ван ні про ці ва га за. 

А яшчэ ў нас ёсць цу доў ная 

тра ды цыя — мы ад зна ча ем 

усе ва ен ныя свя ты.

На ву чан не да пры зыў най 

пад рых тоў цы ар га ні за ва на 

па блоч на-мо дуль ным прын-

цы пе. Раз на год на пра ця гу 

шас ці дзён стар ша клас ні кі з 

ад ной шко лы зай ма юц ца ў 

Цэнт ры па шэсць уро каў. Но-

вы ты дзень — но вая шко ла. 

Пас ля дзя ся та га кла са вуч няў 

ча ка юць не вя лі кія жыццёвыя 

збо ры. Ка лі яны атры ма лі ста-

ноў чыя ад зна кі — то пе ра хо-

дзяць у адзі нац ца ты класс, 

і ўжо там іх ча кае яшчэ адзін 

ты дзень за ня ткаў па вай ско-

вай спра ве.

— Тэ а рэ тыч ныя за ня ткі 

так са ма пра хо дзяць ці ка-

ва, — пра цяг вае Ігар Бя-

дэн ка. — Мы вы ву ча ем гіс-

то рыю, вай ско выя статуты. 

Школь ні кі так са ма ро бяць 

ці ка выя дак ла ды. На прык-

лад, ад ной чы ака за ла ся, 

што адзін з вуч няў з'яў ля ец-

ца да лё кім сва я ком пі я не ра-

ге роя Ма ра та Ка зея.

Як за зна чыў кі раў нік 
Цэнт ра да пры зыў най пад-
рых тоў кі Мас коў ска га раё-

на стар шы лей тэ нант за па-

су Ігар РУТ КОЎ СКІ, цяпер у 

ім на ву ча юц ца 655 хлоп чы-

каў і 765 дзяў чы нак. Апош нія 

пра хо дзяць ме ды цын скую 

пад рых тоў ку ў ра ён ных па-

лі клі ні ках.

— Але быў у нас вы па дак, 

ка лі дзяў чын ка, якая на ву ча-

ла ся ў ка дэц кім кла се, за ха-

це ла вы ву чаць ме на ві та да-

пры зыў ную пад рых тоў ку, — 

ус па мі нае Ігар Рут коў скі. — 

Ні я кіх пе ра шкод у гэ тым не 

бы ло — мы яе за лі чы лі ва 

ўзвод, яна атры ма ла ацэн ку 

ў атэс тат па да пры зыў най 

пад рых тоў цы. Пры чым ад-

зна ка бы ла вы дат ная.

— За ня ткі ў Цэнт ры мо-

гуць для ней кай шко лы 

пра хо дзіць у каст рыч ні ку, 

а збор бу дзе толь кі ў чэр-

ве ні. Ці не за бу дуць вуч ні 

за гэ ты час тое, ча му на-

ву чы лі ся?

— Мы ж не спы ня ем ся 

толь кі на тыд нё вым на ву-

чаль ным пла не. Па ста ян на 

ў нас пра хо дзяць ва ен ныя 

спа бор ніц твы, гуль ні... У іх 

пра гра му ўва хо дзіць усё, што 

яны вы ву ча юць. Акра мя та го, 

шмат школь ні каў на вед ва-

юць цір, які ад крыў ся пас ля 

ка пі таль на га ра мон ту.

Аляк сей Ахрэм чык — без 

пя ці хві лін адзі нац ца ці клас-

нік, ву чыц ца ў 209-й ся рэд-

няй шко ле ста лі цы. Пы та ю-

ся: на коль кі ці ка ва на зі раць 

за ра бо тай тэх ні кі?

— Тут усё прос та за ва-

рож вае, — ка жа хло пец. — 

Гэ та ж не звы чай ная гра ма-

дзян ская су вязь у вы гля дзе 

вы шак со та вай, якія ты ба-

чыш што дня. Тут ка на лы, 

якія не пры зна ча ны, ска жам 

так, для шы ро кіх ву шэй. Ды 

і ду ша да су вя зі ля жыць. Ці-

ка ва ўсё — пе ра да ча са мо-

га сіг на лу, тэх ніч ныя срод кі, 

якія да зва ля юць гэ та ра-

біць... На спе цы яль насць, 

звя за ную з су вяз зю, ха чу 

па сту піць пас ля шко лы ў 

БДУІР. І ўжо сур'ёз на да гэ-

та га рых ту ю ся.

Зме наЗме на

ВА КА ЦЫІ Ў ВОЙ СКУ
У чэр ве ні ў 56-м пал ку су вя зі зна хо дзі ла ся ка ля 

250 вуч няў дзя ся тых кла саў школ Мас коў ска га ра ё на 

ста лі цы. Для іх быў ар га ні за ва ны спе цы яль ны ва ен-

на-па тры я тыч ны ла гер. Ён пры зна ча ны для та го, каб 

за ма ца ваць на прак ты цы ве ды, атры ма ныя пад час 

тэ а рэ тыч ных за ня ткаў па да пры зыў най пад рых тоў цы. 

А за ад но — і па ка заць вой ска пад лет кам знут ры, каб 

пас ля пра хо джан ня ме ды цын ска га агля ду ў ва ен ка-

ма це ар мія не зда ва ла ся tеrrа іnсоgnіtа.

Матэрыялы падрыхтаваў 
Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.


