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Што ра біць, ка лі по бач з ва шым до мам ства ры лі не санк цы я на ва ную 

звал ку, ссек лі лю бі мае дрэ ва ці спа лі лі ўсю тра ву? Вы ра шыць гэ тыя 

праб ле мы мож на роз ны мі шля ха мі. Ад ным з най важ ней шых кі рун каў, 

звя за ных з па ляп шэн нем ста ну на ва коль на га ася род дзя, з'яў ля ец ца 

кант роль за вы ка нан нем пры ро да ахоў на га за ка на даў ства. Гэ ту сур' ёз-

ную ра бо ту вы кон ва юць су пра цоў ні кі Мінп ры ро ды. Ад нак не апош няе

мес ца зай мае і дзей насць гра мад скіх эко ла гаў, шэ ра гі якіх мо жа па поў-

ніць кож ны ах вот ны.

Ха чу быць эко ла гам!
Стаць гра мад скім эко ла гам вель мі прос та. Для гэ та га не аб ход на звяр нуц ца 

ў ка мі тэт або ў ра ён ную (па мес цы жы хар ства) ін спек цыю пры род ных рэ сур саў 

і ахо вы на ва коль на га ася род дзя і па даць на ступ ныя да ку мен ты:

 за яву кан ды да та ў гра мад скія эко ла гі на імя стар шы ні ка мі тэ та пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя;

 ха рак та рыс ты ку з мес ца ра бо ты (на ву чан ня) або мес ца жы хар ства, дзе 

ўказ ва ец ца, які мі ве да мі і во пы там у га лі не ахо вы на ва коль на га ася род дзя і 

ра цы я наль на га вы ка ры стан ня пры род ных рэ сур саў ва ло дае кан ды дат у гра-

мад скія эко ла гі;

 дзве ка ля ро выя фа та гра фіі 3х4.

Ні я кіх аб ме жа ван няў па ўзрос це, аду ка цыі або ро дзе дзей нас ці ня ма, ад нак 

кан ды дат па ві нен ве даць за ка на даў ства аб ахо ве на ва коль на га ася род дзя і 

ра цы я наль ным вы ка ры стан ні пры род ных рэ сур саў і, вя до ма, вы кон ваць яго 

па тра ба ван ні.

Па ра дак дзей нас ці гра мад скіх эко ла гаў за ма ца ва ны ў ад па вед най па ста но ве 

Саў мі на ад 20.06.2013 г. № 504. У ёй пры ве дзе ны асноў ныя кі рун кі су пра цоў-

ніц тва з тэ ры та ры яль ным ор га нам Мінп ры ро ды, які і вы дае бу ду ча му эко ла гу 

па свед чан не. Гэ та мо гуць быць су мес ныя ка ар ды на цый ныя са ве ты з гра мад скі мі 

эка ла гіч ны мі аб' яд нан ня мі, а так са ма аду ка цый ная ра бо та ў вы гля дзе гу та рак 

на эка ла гіч ную тэ ма ты ку.

Доб рыя пры кла ды
Іры на БІ РЫ НА-ПАЎ ЛА ВА пра цуе ў ся рэд няй 

шко ле № 137 Мін ска пе да го гам да дат ко вай аду ка-

цыі і з 2014 го да з'яў ля ец ца гра мад скім эко ла гам. 

Тры га ды та му яна прый шла да свай го кі раў ніц тва і 

пра па на ва ла ар га ні за ваць аб' яд нан не па ін та рэ сах 

«Аз бу ка ар ні та ло гіі», каб вы ву чаць пту шак Бе ла-

ру сі. Сён ня яно ўклю чае 6 груп, у якіх зай ма ец ца 

больш за 80 ча ла век. Гэ та, вя до ма, не адзі нае 

да сяг нен не пе да го га. Іры на Ве ні я мі наў на — аў тар 

мност ва аду ка цый ных пра грам і за ня ткаў у га лі не 

ар ні та ло гіі, а так са ма роз ных ме та дыч ных рэ ка-

мен да цый, якія ўжы ва юц ца ў эка пе да го гі цы. На-

прык лад, ня даў на ра зам з на ву чэн ца мі яна ства ры-

ла свой асвет ніц кі май стар-клас «Ка чак хле бам не 

кар мі!». Як гра мад скі эко лаг вый шла з іні цы я ты вай 

у Мін скі га рад скі ка мі тэт пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя, 

дзе пра па на ва ла пра во дзіць та кі май стар-клас на роз ных эка ла гіч ных ме ра пры-

ем ствах, што ар га ні зу юц ца ў ста лі цы. Ка мі тэт пад тры маў іні цы я ты ву і заў сё ды 

за пра шае школь ні каў на гэ тыя пля цоў кі. Вы ха ван цы Іры ны Бі ры най-Паў ла вай 

па спя хо ва аба ра ня юць 

эка ла гіч ныя да след чыя 

ра бо ты на на ву ко вых 

кан фе рэн цы ях не толь-

кі ў Бе ла ру сі, але і за 

мя жой.

— За апош нія га ды 

пры род нае ася род дзе 

ва кол нас па ча ло ка та-

стра фіч на змя няц ца ў 

гор шы бок: шмат смец-

ця, зва лак. Я зра зу ме-

ла, што так абы хо дзіц-

ца з пры ро дай нель га. 

Гэ та і па слу жы ла штурш ком для та го, каб за няц ца пе да га гіч най дзей нас цю, 

са браць ва кол ся бе не абы яка вых хлоп чыкаў і дзяў чынак. Каб ра зам ву чыц ца 

спаз на ваць і ра зу мець свет пры ро ды, лю біць і бе раг чы яго, — так рас тлу ма чы ла 

Іры на Ве ні я мі наў на ра шэн не не толь кі стаць гра мад скім эко ла гам, але і ў цэ лым 

пры свя ціць сваё жыц цё ахо ве пры ро ды і эка пе да го гі цы.

Алег СО ЗІ НАЎ, за гад чык ка фед ры ба та ні кі Гро-

дзен ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя Я. Ку па лы, 

кан ды дат бія ла гіч ных на вук, ар гу мен туе свой вы-

бар стаць гра мад скім эко ла гам тым, что ву чо ныя 

як ні хто ін шы мо гуць па спры яць вы ра шэн ню мно гіх 

эка ла гіч ных праб лем.

— Адзін з яр кіх пры кла даў, ка лі на ву коў цы і гра-

мад скасць збі ра юц ца ра зам для вы ра шэн ня праб-

лем ных пы тан няў ахо вы пры ро ды, — гра мад скія 

слу хан ні. Яны пра во дзі лі ся, на прык лад, па праб ле ме 

лё су ба ло та Свя то га, якое зна хо дзіц ца на мя жы Гро-

дзен ска га і Шчу чын ска га ра ё наў. Вы ра ша ла ся пы-

тан не: ад рэ заць ад рэс пуб лі кан ска га ланд шафт на га 

за каз ні ка «Азё ры» част ку ба ло та для тор фа зда бы чы 

ці не? На ву коў цы, гра мад скасць, на род ныя дэ пу та-

ты, вы ка наў чая ўла да, Мінп ры ро ды пуб ліч на аба ра ні лі пра ва ба ло та на жыц цё. 

Я лі чу, гэ та пе ра мо га — най больш яр кая пра ява кан са лі да цыі гра мад ства ў 

за ха ван ні на ту раль на га на ва коль на га ася род дзя для ся бе і бу ду чых па ка лен-

няў, — ад зна чыў спе цы я ліст.

Не вар та за бы ваць, што га лоў ная ро ля гра мад ска га эко ла га — гэ та не толь-

кі вы яў лен не па ру шэн няў пры ро да ахоў на га за ка на даў ства, а ў пер шую чар гу 

фар мі ра ван не на ўлас ным пры кла дзе бе раж лі ва га і па важ лі ва га стаў лен ня да 

пры ро ды, ства рэн не ў со цы у ме куль ту ры гар ма ніч на га су іс на ван ня ча ла ве ка і 

дзі кай пры ро ды.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА. Фота з архіва герояў.

(Заканчэнне.

Пачатак на 7-й стар.)

На жаль, сён ня геа ло гія як 

уні вер сі тэц кая спе цы яль насць 

не ка рыс та ец ца ся род абі ту ры-

ен таў той па пу ляр нас цю, што 

ў бы лыя га ды. Што год у кра і не 

вы пус ка ец ца ўся го ка ля 40 ма-

ла дых спе цы я ліс таў, з якіх менш 

за па ло ву за ста ец ца ў пра фе сіі.

— Пад час на вед ван ня на-

шых вы твор чых аб' ек таў мы 

заў сё ды раз маў ля ем з ма ла-

ды мі ге о ла га мі, якія пра цу юць 

у па ля вых умо вах, вы свят ля ем, 

якія ў іх ёсць праб ле мы і пра па-

но вы, і су мес на з НВЦ па геа ло-

гіі аб мяр коў ва ем усе гэ тыя мо-

ман ты. Ма ла дых спе цы я ліс таў 

аба вяз ко ва трэ ба сты му ля ваць. 

Так, дзе вя ця рым ак тыў ным су-

пра цоў ні кам бы ла па вы ша на 

ка тэ го рыя і, ад па вед на, па вя лі-

ча на зар пла та. Ра бо та ў гэ тым 

кі рун ку на мі бу дзе пра цяг ну та. 

Бы ло б жа дан не пра ца ваць! — 

пад крэс лі вае Ва сіль Юр' е віч.

Геа ло гія ва чы ма 
дзя цей

Мы спы та лі ся ў пе ра мож-

цаў ІІ Рэс пуб лі кан ска га геа ла-

гіч на га кон кур су, вы ні кі яко га 

бы лі пад ве дзе ны дня мі ў Рэс-

пуб лі кан скім цэнт ры эка ло гіі і 

края знаў ства, ча му яны зай-

ма юц ца геа ло гі яй і ці хо чуць 

звя заць сваё жыц цё з гэ тай 

на ву кай.

Іры на КРЫ ВЁ НАК, на ву-

чэн ка Ма гі лёў ска га дзяр-

жаў на га аб лас но га лі цэя № 1, 

уз на га ро джа на дып ло мам 

І сту пе ні:

— З са ма га дзя цін ства я за-

хап ля ла ся гіс то ры я мі пра ды-

на заў раў, лю бі ла гля дзець пра 

іх філь мы, чы таць кні гі. Мне 

заў сё ды бы ло ці ка ва раз гля-

даць ка мя ні, ха це ла ся да ве-

дац ца, ча му яны ўсе роз ныя. 

З вось ма га кла са па ча ла ста-

ран на рых та вац ца да алім пі яд 

па геа гра фіі, дзе геа ло гія бы-

ла ма ім лю бі мым раз дзе лам. 

А з мі ну ла га го да я на вед ваю 

за ня ткі па ін та рэ сах, якія пра-

во дзіць Дзміт рый Ула дзі мі ра віч 

Под жы ге раў. Мы мо жам не па 

кар цін ках вы ву чаць мі не ра лы 

і гор ныя па ро ды, а ўба чыць іх 

на яве, па тры маць у ру ках, па-

ню хаць ці на ват па каш та ваць 

на смак, ка лі гэ та, на прык лад, 

ка лій ная соль. Геа ло гія — гэ та 

тая ж гіс то рыя, але без лю дзей. 

Спа дзя ю ся, што бу ду пра ца-

ваць ка лі не ў гэ тай пра фе сіі, 

то ў су меж най.

Ван да ВУЛЬ ВАЧ, ву ча ні ца 
ся рэд няй шко лы № 8 Ма гі лё-
ва, уз на га ро джа на дып ло мам 
ІІ сту пе ні:

— Мя не заў сё ды ці ка ві-

лі ўнут ра ныя пра цэ сы на шай 

пла не ты, яе «ўпа рад ка ван не» 

і гіс то рыя. Мож на ска заць, 

што ці ка васць да геа ло гіі за-

ра дзі ла ся дзя ку ю чы дзі ця чай 

да пыт лі вас ці. Ця пер больш за 

ўсё мя не пры цяг вае мі не ра ло-

гія. Зда ец ца, што не звы чай на-

га мо жа быць у ка мя нях? Але 

на са мрэч пры да па мо зе мі не-

ра лаў і гор ных па род мож на 

да ве дац ца шмат но ва га пра 

свет. Да та го ж на асно ве мі-

не ра ло гіі і яе да ных бу ду ец ца 

ўся на ша гас па дар ка і пра мыс-

ло васць. Я ма гу га дзі на мі вы-

ву чаць гіс то рыю і ўлас ці вас ці 

роз ных мі не ра лаў — мне гэ та 

са праў ды па да ба ец ца! Ня даў-

на, на прык лад, здзі ві ла сва іх 

ад на клас ні каў на за ня тках па 

ін та рэ сах «Юныя ге о ла гі», ку-

ды ха джу ўжо год, ве да мі пра 

мі не рал іс ланд скі шпат. Я лі чу, 

што ра бо та па він на пры но сіць 

ра дасць і ка рысць, та му цал кам 

маг чы ма, што сваю бу ду чы ню 

звя жу ме на ві та з геа ло гі яй.

Ка ця ры на ЦІТОВА.

ЛЮ БОЎ ДА ЗЯМ ЛІ

Гра мад ская іні цы я ты ваГра мад ская іні цы я ты ва

ЗА ХА ВАЛЬ НІ КІ ПРЫ РО ДЫ
Як стаць гра мад скім эко ла гам?

Што год Мінп ры ро ды і яго тэ ры та ры яль ныя 

ор га ны, а так са ма ча со піс «Род ная пры ро-

да» пра вод зяць шэ раг кон кур саў эка ла гіч-

най скі ра ва нас ці. Узяць удзел у не ка то рых 

з іх мож на ўжо зараз.

Рэс пуб лі кан скі кон курс на най леп шую 
пуб лі ка цыю эка ла гіч най тэ ма ты кі 
(з 15 мая да 15 жніў ня ў два эта пы)

Гэ ты кон курс — для твор чых асоб роз на га 

ўзрос ту (школь ні каў, ама та раў і пра фе сі я на лаў), 

аб' яд на ных лю боўю да род най зям лі.

Каб стаць яго ўдзель ні кам, трэ ба да 6 лі пе ня 

2020 го да на кі ра ваць у аб лас ныя і Мін скі га рад скі 

ка мі тэ ты пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя свае ра бо ты з пазна кай «На рэс пуб лі кан-

скі кон курс на най леп шую пуб лі ка цыю эка ла гіч най 

тэ ма ты кі». Гэ та мо гуць быць на ры сы, ар ты ку лы, 

рэ парт ажы, агля ды, за ма лёў кі, на тат кі і ка мен та ры 

аб бе раж лі вым стаў лен ні да пры ро ды, на вя дзен ні 

па рад ку на зям лі, доб ра ўпа рад ка ван ні тэ ры то рыі 

на се ле ных пунк таў, абы хо джан ні з ад хо да мі, ахо ве 

вод ных рэ сур саў, ат мас фер на га па вет ра, жы вёль-

на га і рас лін на га све ту, ука ра нен ні но вых тэх на ло гій 

у га лі не ахо вы на ва коль на га ася род дзя, за ха ван ні 

пом ні каў пры ро ды і ін шыя ма тэ ры я лы па пы тан нях 

ахо вы на ва коль на га ася род дзя і ра цы я наль на га 

вы ка ры стан ня пры род ных рэ сур саў.

Ма тэ ры я лы па він ны быць апуб лі ка ва ны ў пе-

ры я дыч ных вы дан нях у пе ры яд з 15 мая 2019 го да 

да 15 мая 2020 го да. Пе ра мож цы кон кур су ўзна га-

родж ва юц ца дып ло ма мі і гра шо вы мі прэ мі я мі.

Да дат ко вую ін фар ма цыю пра ўдзел у кон-

кур се мож на знай сці на сай тах тэ ры та ры яль ных 

ор га наў Мінп ры ро ды.

Га рад скі кон курс фо та здым каў на эка ла гіч ную 
тэ ма ты ку «Зя лё ны Мінск — 2020»

Кон курс пра во дзіц ца з 30 са ка ві ка да 16 ліс-

та па да 2020 го да на тэ ры то рыі Мін ска.

Узяць удзел у ім мо гуць усе ах вот ныя — 

як пра фе сій ныя фа то гра фы, ды зай не ры, так і 

ама та ры.

Для ўдзе лу ў ад бо ры аў та рам трэ ба да слаць 

прэв'ю сва іх фо та ў элект рон ным вы гля дзе на 

ад рас Мінск ага га рад ско га ка мі тэ та пры род-

ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род-

дзя mіnskprіroda@gmaіl.com да 1 каст рыч ні ка 

2020 го да.

Ра бо ты ў цэ лым па він ны ад па вя даць тэ ма-

тыцы кон кур су «Зя лё ны Мінск». Яны пры ма юц-

ца ў на мі на цы ях «Пры род ныя фан та зіі», «Мой 

зя лё ны го рад», «Ча ла век у зго дзе з пры ро дай», 

«Пад не звы чай ным вуг лом», «Эка ло гія Мін ска 

ва чы ма жы ха роў», «Экап ры ко лы», «Эка ло гія 

го ра да і царк ва», «Ва да ёмы Мін ска», «Аль тэр-

на тыў ныя ві ды транс пар ту», «Най леп шая мак-

ра фа та гра фія».

Ра бо ты пе ра мож цаў бу дуць раз ме шча ны ў 

эко ла га-ін фар ма цый ным ка лен да ры ка мі тэ та на 

2021 год, а так са ма ста нуць экс па на та мі вы ста-

вак у 2020-2021 га дах.

Пад ра бяз ная ін фар ма цыя пра ўдзел у кон-

кур се — на сай це Мінск ага га рад ско га ка мі тэта 

пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася-

род дзя.

Кон курс «Края ві ды ма лой ра дзі мы» 
ад ча со пі са «Род ная пры ро да»

За пра ша ем чы та чоў «Род най пры ро ды» 

да ўдзе лу ў кон кур се, пры све ча ным пры ро дзе 

род на га краю. Мы ча ка ем ад вас фо та здым каў, 

а так са ма вер шаў і за ма лё вак, у якіх вы рас ка-

жа це пра сваю ма лую ра дзі му. Вы ні кі кон кур су 

пад вя дзём у кан цы го да. Пе ра мож цы атры ма юць 

пры зы і па да рун кі.

Да сы лай це свае ра бо ты на ад рас: 

вул. За ха ра ва, 19, Мінск, 220034 ці на e-maіl: 

pryroda@zvіazda.by.

Да лу чай це ся!Да лу чай це ся! Эка ла гіч ныя 
кон кур сы ча ка юць 

сва іх удзель ні каў
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