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Га лі на рас каз вае, што су стрэ лі 
шмат дзет ную сям'ю ў Стры га ве 
доб ра. Кі раў нік мяс цо вай гас па-
дар кі ад ра зу ж пра даў ка ро ву ў 
крэ дыт. Праз ты дзень пас ля пе ра-
ез ду дзе ці бы лі з ма ла ком. Са ма 
яна ўлад ка ва ла ся пра ца ваць на 
фер му да яр кай. Але ра бо та бы ла 
цяж кай, фак тыч на ўвесь дзень за-
ня тая, а зар пла та не вы со кая. Па-
вод ле яе слоў, вы лі чаць за сот кі, 
за ка ро ву — і атрым лі ваць ня ма 
ча го. Та му з сель гас прад пры ем-
ства зволь ні ла ся, пай шла пра ца-
ваць у Брэст на «Сан та-Брэ мар». 
Зар пла та — ча ты ры міль ё ны. 
Адзі ная ня зруч насць, што да лё ка. 
На ра ніш нюю зме ну трэ ба вы хо-
дзіць з до му ка ля 4-х ра ні цы, іс ці 
пе ха тою дзве га дзі ны да Коб ры-
на, а там аў то бус прад пры ем ства 
вя зе ў Брэст. Вый дзеш з до му ў 
ча ты ры, а вер неш ся а па ло ве 
адзі нац ца тай ве ча ра. Але гра фік 
зруч ны: дзень пра цу еш — су ткі 
до ма, ноч пра цу еш — двое су так 
до ма, усё мож на зра біць. Дзе ці 
ў гэ ты час, вя до ма, за ста ва лі ся 
«як да вя дзец ца». Час та ма лых 
гля дзе ла су сед ка-пе да гог.

— Вось та му, — тлу ма чыць 

Га лі на, — я і пры ве ці ла бы лую 
ад на вяс коў ку Іры ну Кор пан. Ду-
ма ла, мо жа ін шым ра зам яна і за 
дзець мі пры гле дзіць. Іры на, ка лі 
не п'е, зда ец ца нар маль най. Я 
яе на ват хлеб пя чы на ву чы ла.

І тут жа згад вае, што спе цы я-
ліс ты са цы яль на-пе да га гіч на га 
цэнт ра ёй за ба ра ня лі пры маць 
у до ме гэ тую жан чы ну з вя до-
май рэ пу та цы яй. Але ж Га лі на 
яе па шка да ва ла — той хут ка 
на ра джаць...

Пра вы кра даль ні цу Ксе ніі 
Іры ну Кор пан асаб лі вая раз мо-
ва. Яна па сва ёй рас пус нас ці, 
ві даць, пе ра ўзы шла мно гіх па-
доб ных да яе ка бет. Баць коў скіх 
пра воў па збаў ле на, па бы ва ла ў 
тур ме, але зноў ба дзя ец ца па 
пры то нах, зноў на ра джае. Пры 
тым, што ў жан чы ны ёсць ба-
га тыя ро дзі чы ў Ра сіі, якія га то-
выя ку піць ёй дом, да па ма гаць 
ма тэ ры яль на, ка лі яна зго дзіц-
ца жыць па-ча ла ве чы. А ёй гэ-
та трэ ба? Ні хто ця пер не мо жа 
зра зу мець, на вош та ёй бы ла гэ-
та дзяў чын ка ў яе па да рож жы. 
Мо жа, па тлу ма чыць мі лі цыі, ка лі 
яе ўсё ж за тры ма юць.

Га лоў нае, ча му ра ду ец ца Га-
лі на, — дач ка рас ка за ла, што яе 

не крыў дзі лі, кар мі лі ўсе дні. Але 
ж дзі ця пе ра жы ло стрэс, спіць 
вель мі не спа кой на, ёй сняц ца 
ве лі ка груз ныя ма шы ны — фу ры, 
якія пе ра куль ва юц ца і га раць. 
Яна са сва ёй да рос лай спа да-
рож ні цай еха лі ў асноў ным на 
та кіх ма шы нах. «Ксе нія — дзі ця, 
для яе па да рож жа бы ло гуль нёй, 
яна спу жа ла ся ця пер, ка лі вяр-
ну ла ся да до му і ёй рас ка за лі, як 

пе ра жы ва ла ма ма, як яе шу ка-
лі», — зга джа ец ца са шмат дзет-
най ма ці Га лі на Па сюк, ды рэк тар 
Коб рын ска га ра ён на га са цы яль-
на-пе да га гіч на га цэнт ра.

Га лі на Ва ві лаў на ве дае гэ-
тую сям'ю і бы вае тут на пра-
ця гу апош ніх га доў шас ці. Пе-
да гог ка жа, што Га лі на Жу ка ва 
лю біць сва іх дзя цей. Пра дук ты ў 
до ме ёсць заў сё ды. «Не як пры-

яз джаю, у яе праль ная ма шын-
ка зла ма ла ся. Дык яна ўжо з 
цэнт нер бя ліз ны на мы ла ру ка-
мі». Пе рад шко лай на міль ён 
руб лёў куп ляе кан цы ляр скіх 
та ва раў.

І на чаль нік ад дзе ла аду-
ка цыі Га лі на Рад ко віч не 
раз бы ва ла ў сям'і Жу ка вых. 
Па вод ле яе слоў, заў сё ды 
пры яз джа лі сю ды з на ме-
рам да па маг чы, пад ка заць. 
Рых та ва лі да ку мен ты на 
ад рас ную да па мо гу, якую 
Га лі на атрым лі ва ла ле тась, 
і ця пер пас ля за вяр шэн ня 
фар маль нас цяў атры мае. 
На не да пу шчаль насць зна-
хо джан ня дзя цей без на-
гля ду ўка за ла пра ку ра ту ра 
пас ля та го, як пра па ла Ксе-
нія. Га лі не пра па на ва лі двух 
ма лод шых школь ні каў — Ві-
цю і Да ві да — на ву чэб ную 
чвэрць ад даць у Маў чад скую 
са на тор ную шко лу-ін тэр нат. 
І яны ўжо там, да рэ чы. Да-
школь ні каў мер ка ва ла ся ад-
пра віць ча со ва ў пры ту лак. 

Але мен шы сын Ся ро жа зла-
маў ру ку. Ма ці да лі баль ніч ны 
па до гля дзе, дзе ці па куль за-
ста лі ся до ма.

Увесь час, па куль мы ся дзе лі 
і раз маў ля лі з Га лі най, трох га-
до вы Ся рож ка з хво рай руч кай, 
пад вя за най хус цін кай, фак тыч-
на не зла зіў з ма мі ных рук. Ён, 
як той ка ток, ла шчыў ся да ма ці, 
на ват не ах вот на зга дзіў ся, каб 
яго па кар мі ла ста рэй шая сяст-
ра. А крыш ку пад' еў шы, зноў за-
браў ся да ма мы на ка ле ні.

— Вя до ма, ім з ма ці бу дзе 
лепш, — зга дзі ла ся Га лі на Па-
сюк. Па куль што ма лых не бу-
дзем за бі раць з сям'і. Ле там да-
па мо жам з пу цёў ка мі ў ла гер.

Яшчэ кі раў нік са цы яль на-пе-
да га гіч на га цэнт ра пры еха ла ў 
Стры га ва з доб ры мі на ві на мі. 
Вя до масць гэ тай сям'і ў кра і не 
зра бі ла сваю спра ву. Знай шоў-
ся ча ла век, які за явіў аб на ме-
ры ака заць сям'і ма тэ ры яль ную 
да па мо гу. Пры ўмо ве, што ма ці 
ўлад ку ец ца на пра цу блі жэй і бу-
дзе да гля даць дзя цей, ён га то вы 
вы плач ваць ёй па тры міль ё ны 
ў ме сяц на пра ця гу го да. Так га-
во рыц ца ў ліс це, што атры ма лі 
ў ад дзе ле аду ка цыі. А з Коб рын-
ска га мя са кам бі на та па зва ні лі і 
ска за лі, што га то вы ўзяць шмат-
дзет ную ма ці на пра цу. Ка лі так 
усё вый дзе, гэ та бу дзе са мы 
леп шы ва ры янт для Га лі ны і яе 
дзя цей.

На раз ві тан не Га лі на Ула дзі-
мі ра ўна, 35-га до вая ма ці вя лі кай 
сям'і, ска за ла: «Я ра зу мею, у та-
кой сям'і, як мая, па ві нен быць 
баць ка. Але дзе ж яго возь меш, 
праз га зе ту ж не «вы пі шаш»... 
Нам бы толь кі крэ ды ты за дом, 
за ка ро ву вы пла ціць, а там ляг-
чэй бу дзе. Ага род па са дзім. Га-
лоў нае, каб усе дзе ці бы лі са 
мной».

Хо чац ца ве рыць, што так і 
бу дзе. Што і для гэ тай га рот най 
вяс ко вай жан чы ны за ма я чыць 
ней кае свят ло ў акне. На ват ма-
ці Га лі ны, з якой зда рыў ся кан-
флікт з-за шмат дзет нас ці дач кі, 
ка лі да ве да ла ся аб пра па жы 
ўнуч кі, упер шы ню за шмат га-
доў пры еха ла і пры вез ла буль бы 
і пра дук таў...

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
Фо та аў та ра.

Коб рын скі ра ён.
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Якая сям'я на зы ва ец ца шмат дзет най і на 
якую пад трым ку дзяр жа вы яна мо жа раз-
ліч ваць? Нас кан суль туе на мес нік на чаль ні ка 
ад дзе ла на ро да на сель ніц тва, ген дар най і ся-
мей най па лі ты кі Мі ніс тэр ства пра цы і са цы-
яль най аба ро ны Ма ры на АР ЦЁ МЕН КА.

Ста тус шмат дзет най сям'і за ма ца ва ны ў арт. 
62 Ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб шлю бе і сям'і. 
Згод на з за ко нам, шмат дзет най з'яў ля ец ца сям'я, 
у якой на ўтры ман ні і вы ха ван ні зна хо дзяц ца трое 
і больш дзя цей. Гэ ты ста тус сям'я на бы вае пры 
на ра джэн ні трэ ця га дзі ця ці і пры на яў нас ці жы вых 
дзя цей ва ўзрос це да 18 га доў. Ста тус шмат дзет-
най сям'і па цвяр джа ец ца па свед чан нем, якое вы-
да ец ца мяс цо вы мі вы ка наў чы мі і рас па рад чы мі 
ор га на мі. Яно дае маг чы масць ска рыс тац ца ўсі мі 
пра ва мі, якія пра ду гле джа ны за ко нам. За атры-
ман нем па свед чан ня трэ ба звяр нуц ца ў служ бу 
«ад но акно» ў мяс цо вы вы кан кам па мес цы жы-
хар ства (рэ гіст ра цыі), прад' явіў шы паш пар ты ці 
ін шыя да ку мен ты, якія свед чаць асо бу, і на ступ ныя 
да ку мен ты:

— за ява;
— па свед чан не аб за клю чэн ні шлю бу (для тых, 

хто зна хо дзіц ца ў шлю бе);
— ко пія ра шэн ня су да (або па свед чан ня) 

аб ска са ван ні шлю бу (для тых, хто ска са ваў 
шлюб);

— па свед чан ні аб на ра джэн ні не паў на лет ніх 
дзя цей;

— да вед ка з мес ца жы хар ства аб скла дзе сям'і 
(мо жа за прош вац ца вы кан ка мам).

Крэ ды ты 
Шмат дзет ным сем' ям да ец ца па за чар го вае пра-

ва на атры ман не льгот ных крэ ды таў на бу даў ніц тва 
(рэ кан струк цыю) ці на быц цё жы лых па мяш кан няў 
аль бо на атры ман не ад на ра зо вых суб сі дый. Мак-
сі маль ны тэр мін, на які пра да стаў ля юц ца льгот ныя 
крэ ды ты для шмат дзет ных сем' яў, — 40 га доў (1% 
га да вых).

Шмат дзет ныя сем'і, якія рэа лі за ва лі сваё пра ва 
на атры ман не льгот на га крэ ды ту і (або) ад на ра зо-
вай суб сі дыі на бу даў ніц тва (рэ кан струк цыю) або 
на быц цё жы лых па мяш кан няў, а так са ма сем'і, 
якія на бы лі ста тус шмат дзет ных пас ля па ляп шэн ня 
жыл лё вых умоў з пры цяг нен нем іль гот на га крэ-
ды ту і (або) ад на ра зо вай суб сі дыі, ма юць пра ва 
на паў тор нае атры ман не льгот на га крэ ды ту або 
ад на ра зо вай суб сі дыі, у тым лі ку ў па за чар го вым 
па рад ку, пры ўмо ве, што ўзнік лі но выя пад ста вы 
для па ста ноў кі на ўлік тых, хто мае па трэ бу ў су-
вя зі з на ра джэн нем, усы наў лен нем, уда ча рэн нем 
дзя цей.

Дзяр жа ва да па ма гае шмат дзет ным сем' ям па га-
шаць за па зы ча насць па льгот ных крэ ды тах пас ля 
ўво ду жы лых да моў у экс плу а та цыю (на быц ця жы-
лых па мяш кан няў) у на ступ ных па ме рах:

— пры на яў нас ці тра іх не паў на лет ніх дзя цей 
— 75% ад су мы за па зы ча нас ці па вы да дзе ных 
крэ ды тах;

— пры на яў нас ці ча ты рох і больш не паў на-
лет ніх дзя цей — 100%.

Жыл лё
Пра ва на атры ман не жы ло га па мяш кан ня 

са цы яль на га ка ры стан ня з дзяр жаў на га жыл-
лё ва га фон ду ма юць шмат дзет ныя сем'і, якія 
ста яць на ўлі ку ма ю чых па трэ бу ў па ляп шэн ні 
жыл лё вых умоў, а так са ма ма ці, якім пры свое-
на зван не «Ма ці-ге ра і ня», або ма ці, якія ўзна-
га ро джа ны ор дэ нам Ма ці, ор дэ нам «Мат чы на 
сла ва» або «Ме да лём ма ця рын ства». Пры 
гэ тым ага вор ва юц ца ўмо вы: ся рэд ня ме сяч-
ны су куп ны да ход на кож на га чле на сям'і не 
па ві нен пе ра вы шаць бюд жэт пра жыт ко ва га 
мі ні му му (БПМ) у ся рэд нім на ду шу на сель-
ніц тва, вы лі ча на га за 12 ме ся цаў, якія па пя-
рэд ні ча юць ме ся цу па ста ноў кі на ўлік (і на 
дзень пра да стаў лен ня жы ло га па мяш кан ня), 
а кошт за яў ле най ма ё мас ці — не пе ра вы шаць 
па мер кош ту ква тэ ры ты па вых спа жы вец кіх 
якас цяў.

Са цы яль ная да па мо га 
— Ма ці (баць ку, апе ку ну, па пя чы це лю), 

якая вы хоў вае тра іх і больш дзя цей ва ўзрос це 
да 16 га доў, пра да стаў ля ец ца адзін да дат ко вы 
сва бод ны ад пра цы дзень на ты дзень з апла-
тай у па ме ры ся рэд ня га дзён на га за роб ку.

— У вы пад ку на ра джэн ня ў сям'і ад на ча-
со ва тра іх і больш дзя цей бяс плат на пра да-
стаў ля юц ца па слу гі ня ні, па куль ма лым не 
споў ніц ца 3 га ды.

— Дзяр жаў ная ад рас ная са цы яль ная да па мо-
га ў вы гля дзе пра дук таў хар ча ван ня для дзя цей 
пер шых двух га доў жыц ця даецца сем' ям, якія 
ма юць ся рэд не ду ша вы да ход ні жэй шы за кры-
тэ рый па трэ бы. Сем' ям пры на ра джэн ні двай нят 
або боль шай коль кас ці дзя цей ад на ча со ва та кая 
да па мо га пра да стаў ля ец ца не за леж на ад ве лі чы ні 
ся рэд не ду ша во га да хо ду. Акра мя та го, у за леж-
нас ці ад да хо даў сям'я мае пра ва на ад рас ную 
са цы яль ную да па мо гу, якая вы плач ва ец ца ў вы-
гля дзе ад на ра зо вай і (аль бо) што ме сяч най са цы-
яль най да па мо гі.

— Пла та за хар ча ван не дзя цей у сад ках зні жа-
ец ца на па ло ву для сем' яў, якія ма юць тра іх і больш 
дзя цей да 18 га доў.

— На ву чэн цам уста ноў агуль най ся рэд няй аду-
ка цыі, спе цы яль най аду ка цыі на ўзроў ні агуль най 
ся рэд няй аду ка цыі, а так са ма ўста ноў вы шэй шай 
аду ка цыі пры за сва ен ні аду ка цый най пра гра мы 
ся рэд няй аду ка цыі на ле жыць бяс плат нае хар ча-
ван не, ка лі ў сям'і трое і больш дзя цей ва ўзрос це 
да 18 га доў.

— Пла та за атры ман не да дат ко вай аду ка цыі 
дзя цей і мо ла дзі ў шко лах мас тац тваў не спа га ня-
ец ца з сем' яў, якія ма юць трох і больш дзя цей ва 
ўзрос це да 18 га доў.

— Для сем' яў, у якіх вы хоў ва ец ца трое і больш 
дзя цей да школь на га ўзрос ту і/або дзя цей, якія 
на ву ча юц ца ў агуль на аду ка цый ных уста но вах, 
і/або спе цы яль ных уста но вах аду ка цыі, і/або на ІІІ 
сту пе ні агуль най ся рэд няй аду ка цыі ў вы шэй шых 
на ву чаль ных уста но вах, пла та за ка ры стан не пад-
руч ні ка мі (на ву чаль ны мі да па мож ні ка мі) зні жа ец ца 
на 50%.

— Да на ву чаль на га го да шмат дзет ныя сем'і, 
дзе трое дзя цей на ву ча юц ца ва ўста но вах агуль-
най ся рэд няй і спе цы яль най аду ка цыі, атрым лі ва-
юць ад на ра зо вую да па мо гу — да 30% бюд жэ ту 
пра жыт ко ва га мі ні му му на кож на га на ву чэн ца 
(сён ня па мер БПМ скла дае 1 млн 128 тыс. руб-
лёў).

— Кі раў ні кі ВНУ, ССНУ, ПТВ і ка ле джаў ма юць 
пра ва пра да стаў ляць зніж кі з кош ту на ву чан ня ў 
па рад ку і па ме рах, якія вы зна ча юц ца ўра дам, вы-
хад цам з сем' яў, дзе трое і больш не паў на лет ніх.

***
Ра зам з рэс пуб лі кан скі мі льго та мі ёсць прэ фе-

рэн цыі і рэ гі я наль ныя. На прык лад, у Мін ску пра ду-
гле джа на да дат ко вая што ме сяч ная са цы яль ная 
да па мо га (1 ба за вая ве лі чы ня на кож нае дзі ця) 
сем' ям, у якіх на ра дзі ла ся трай ня ці больш дзя-
цей, па куль ім не споў ніц ца 3 га ды. Так са ма да 
на ву чаль на га го да шмат дзет ныя сем'і, дзе ха ця 
б ад но дзі ця на ву ча ец ца ва ўста но вах агуль най 
ся рэд няй і спе цы яль най аду ка цыі, атрым лі ва юць 
ад на ра зо вую да па мо гу — да 30% БПМ на кож на-
га на ву чэн ца.

Свят ла на БУСЬ КО
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Ва шы пра выВа шы пра вы  ��

ІЛЬ ГО ТЫ І СА ЦЫ ЯЛЬ НЫЯ 
ГА РАН ТЫІ 

ДЛЯ ШМАТ ДЗЕТ НЫХ СЕМ' ЯЎ

— Дзя ку ю чы пра ек ту Ула дзі мі ра 
Лі ха дзе да ва мы ад кры ва ем но выя 
ста рон кі на шай кра і ны, якія ча сам 
да зва ля юць на мно гія рэ чы па гля-
дзець зу сім па-ін ша му, — за зна чыў 
Па моч нік Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па пы тан нях фіз куль-
ту ры, спор ту і раз віц ця ту рыз му 
Мак сім РЫ ЖАН КОЎ. — Бу ду чы 
ка рэн ным мін ча ні нам, на пра ця гу 
мно гіх га доў я гля джу, як мя ня ец-
ца Мінск. Ула дзі мір за гля нуў яшчэ 
да лей: ён па раў ноў вае го рад праз 
дзе ся ці год дзі. Ра дуе тое, што ўсё 
гэ та мо жа ўба чыць амаль кож-
ны: фі ла кар тыст не ха вае сва іх 
ка лек цый, а па каз вае і до рыць іх 
лю дзям.

Так, пра ект «У по шу ках стра ча-
на га» стар та ваў дзе сяць га доў та му 
на ста рон ках га зе ты «СБ. Бе ла русь 
се год ня». Цыкл ар ты ку лаў пра ста-
ра даў нія фо та здым кі і паш тоў кі — а 
гэ та больш чым 500 пуб лі ка цый — 
даў но пе ра рос га зет ныя ме жы. За 
гэ ты час пра ве дзе на больш за 50 
вы стаў, у тым лі ку і за ме жа мі на-
шай кра і ны. На асно ве ўні каль най 
ка лек цыі Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва 
вы пу шча на 14 кніг. Дзя ку ю чы пра-
ек ту ад ноў ле ны пом нік па лег лым у 
вай не 1812 го да пад Ві лей кай і пом-
нік пра ва слаў на му пса лом шчы ку 
Фё да ру Юзэ фо ві чу ў Вя лі кай Га ці. 
Усё для та го, каб збе раг чы мі ну лае 
Бе ла ру сі, каб за ха ваць уні каль ную 
гіс то рыю для бу ду чых па ка лен няў. 
Ад сюль — і вы со кая ад зна ка кі раў-
ні ка дзяр жа вы.

Шмат лі кія іні цы я ты вы Ула дзі мі-
ра Лі ха дзе да ва пад трым лі ва юц ца 
і ў Мі ніс тэр стве ін фар ма цыі. Адзін 
з апош ніх яск ра вых пры кла даў — 
экс па зі цыя яго ка лек цый, а так-
са ма ар тэ фак таў ча соў Пер шай 
су свет най вай ны, пад час Мін скай 

між на род най кніж най вы стаў кі-
кір ма шу.

— Вы ста ва «У по шу ках стра-
ча на га», якая дэ ман стра ва ла ся на 
кніж ным кір ма шы, ад люст роў вае 
сён няш ні дзень Бе ла ру сі, — пад-
крэс лі ла пер шы на мес нік мі ніст-
ра ін фар ма цыі Бе ла ру сі Лі лія 
АНА НІЧ. — Дзя ку ю чы па лі ты цы 
Прэ зі дэн та і ўра да, на ша гіс то рыя 
— вя лі кі склад нік ме на ві та сён няш-
ня га дня. На гіс то рыі вы хоў ва юц ца 
но выя па ка лен ні бе ла ру саў. А гіс-
то рыя свед чыць пра тое, што Бе ла-
русь заў сё ды бы ла муж най, а лю дзі 
— та ле рант ны мі. Мы і сён ня бу ду-
ем свой бе ла рус кі дом упэў не на, 
пры го жа, у мі ры, ла дзе і зго дзе з 
усі мі су се дзя мі, якія жы вуць по бач з 
на мі. Бе ла русь — у та кіх пра ек тах, 
у та кіх лю дзях, якія лю бяць сваю 
кра і ну, за хоў ва юць гіс то рыю і ду-
ма юць аб бу ду чы ні, вы со ка не су чы 
на ша ця пе раш няе.

Ка лі рых та ва ла ся пер шая пуб лі-
ка цыя ў руб ры цы «У по шу ках стра-
ча на га», у Лі ха дзе да ва спы та лі: «На-
коль кі хо піць ка лек цыі?» А ён, доў га 
не ду ма ю чы, ад ка заў: «Га доў на 10 
дак лад на». Дзе ся ці год дзе прай шло 

ім гнен на. На пе ра дзе яшчэ шмат 
пла наў і не рэа лі за ва ных ідэй.

— Пра ца не спы ня ец ца ні на 
хві лі ну, — пры зна ец ца Ула дзі мір 
Лі ха дзе даў. — За раз шмат ідэй па 
ўве ка веч ван ні па дзей Пер шай су-
свет най вай ны. Уба чыць свет се-
рыя кніг, пад Ві лей кай бу дзе ство-
ра на алея па мя ці трох вой наў: 1812 
го да, Пер шай су свет най і Вя лі кай 
Ай чын най. За раз пра цу ем і над 
пла нам уз вя дзен ня му зея кні га дру-
ка ван ня. Па доб ны му зей ад кры лі ў 
Поль шчы мае ка ле гі. Для на ша га 
му зея ўжо ёсць част ка экс па зі цыі. І 
да Дня пісь мен ства бу дзе са праўд-
ным сюр пры зам ства рыць не каль кі 

кніг па ста ра даў няй тэх на ло гіі, ча го 
яшчэ ні хто не зра біў у све це!

Якім чы нам гэ та бу дзе ад бы вац-
ца, гос ці су стрэ чы ўба чы лі на свае 
во чы. На ўні каль ным дру кар скім 
аб ста ля ван ні кан ца XІX ста год дзя 
кніж ныя ста рон кі і гра вю ры ў сты-
лі эпо хі Фран цыс ка Ска ры ны дру-
ка ваў Ба рыс Ці то віч, ад на дум ца 
і ся бар ка лек цы я не ра. Ула дзі мір 
Лі ха дзе даў, у сваю чар гу, пад рых-
та ваў экс па зі цыі «Ім гнен ні Пер шай 
су свет най вай ны. По гляд па абод ва 
ба кі фрон ту» і «Мінск. Па да рож жа ў 
ча се: да 70-год дзя вы зва лен ня Бе-
ла ру сі», за сна ва ныя на сва іх фо та-
ма тэ ры я лах. Ка ля 200 ары гі наль-
ных паш то вак пер шай па ло вы XX 
ста год дзя пра цяг нуць экс па на вац ца 
ў На цы я наль най біб лі я тэ цы да 30 
каст рыч ні ка гэ та га го да. Аку нуц ца 
ў па дзеі 100-га до вай даў ні ны і па-
ба чыць Мінск та кім, якім да гэ туль 
яго не ве да лі, з'я віц ца маг чы масць 
і ва ўсіх ах вот ных. Між ін шым, мно-
гія ка лек цыі Лі ха дзе да ва ўба чаць і 
ба лель шчы кі, якія пры едуць у Мінск 
на чэм пі я нат све ту па ха кеі.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА

�

На ша спад чы наНа ша спад чы на  ��

СТРА ЧА НАЕ 
І ЗНОЙ ДЗЕ НАЕ

Дзя ку ю чы пра ек ту Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва ад наў ля юц ца пом ні кі, 
вы да юц ца кні гі і вяр та ец ца гіс та рыч ная па мяць

«ХА ЧУ, КАБ ДЗЕ ЦІ БЫ ЛІ 
СА МНОЙ»

Агуль на на цы я наль ны фес ты валь пла ван ня рас-
па чаў ся ў Бе ла ру сі ў са ка ві ку. На да рож кі ба сей-
наў вы хо дзяць дзе ці, якім ужо споў ні ла ся 9 і 10 
га доў. Але ця пер у кон кур се мо гуць удзель ні-
чаць і юныя спарт сме ны, што прафесійна зай-
маюцца плаваннем.

Ба сей ны па-ра ней ша му ў дэ фі цы це
— Уні каль ныя для на шай кра і ны спа бор ніц твы пры-

жы лі ся ў нас, спа да ба лі ся бе ла ру сам, — га во рыць ды-
рэк тар Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра фі зіч на га вы ха ван ня 
і спор ту на ву чэн цаў і сту дэн таў Ва лян ці на БА ЛЯ БА. 
— Ка лі ў пер шым кон кур се ўдзель ні ча ла толь кі тра ці на 
бе ла рус кіх школ, то сё ле та іх коль касць па вя лі чы ла ся 
амаль удвая. Але вуч ні пры клад на ты ся чы школ, на жаль, 
па спа бор ні чаць у пла ван ні не мо гуць да гэ туль. І пры чы на 
най час цей — іс тот ны не да хоп ба сей наў... Ма тэ ма ты ка 
тут вель мі прос тая. У кра і не сён ня пра цу юць 963 ба-
сей ны, але ва ўста но вах сіс тэ мы аду ка цыі з іх толь кі 61 
стан дарт ны і 35 мі ні я цюр ных... Зра зу ме ла, што ты ся чы 
вуч няў за ста юц ца па збаў ле ны мі вод ных спа бор ніц тваў 
не па сва ёй ві не. Мы хо чам пад клю чыць да гэ тай спра вы 
як ма га больш ар га ні за цый, на ба лан се якіх зна хо дзяц ца 
ба сей ны. Бо пла ван ню му сяць на ву чыц ца ў школь ныя 
га ды ўсе дзе ці. У пэў ны мо мант гэ ты каш тоў ны на вык 
мо жа вы ра та ваць жыц цё. Умен не пла ваць — не бла гі 
за чын і для азда раў лен ня пад лет каў, і для фар мі ра ван ня 
спар тыў на га рэ зер ву. А трэ не ры свое ча со ва звер нуць 
ува гу на та ле на ві тых дзя цей, з якіх пас ля, ма быць, вый-
дзе не адзін бу ду чы чэм пі ён све ту...

«Не хо чац ца ме ра пры ем стваў 
для «пту шач кі»...

Сё ле та у пер шым эта пе «За ла той рыб кі» стар-
та ва лі 17 ты сяч ча ла век. Аб лас ны і рэс пуб лі кан скі 
эта пы кон кур су прой дуць у кра са ві ку і маі. Фі нал 
спа бор ніц тваў ад бу дзец ца 24 мая на ба зе Бе ла рус-
ка га дзяр жаў на га эка на міч на га ўні вер сі тэ та. Вы бар 
на ім спы ніў ся та му, што тут ка лісь ці ву чы ла ся зор ная 

ай чын ная плыў чы ха Аляк санд ра Ге ра сі ме ня, якая 
і ста ла ад ной з за сна валь ні каў спа бор ніц тваў.

— Ча го мне вель мі не хо чац ца, дык гэ та каб кон курс 
пра хо дзіў для «пту шач кі», — га во рыць Аляк санд ра. — 
Да во дзі ла ся су ты кац ца з тым, што сем'і, якія ўдзель-
ні ча юць у эс та фе це, бы лі скам па на ва ны на ступ ным 
чы нам: ма ма з ад ной сям'і, та та — з дру гой, а дзі ця бы ло 
ўво гу ле з трэ цяй. Ёсць ра ё ны, дзе кон курс ар га ні зу ец ца 
на най вы шэй шым уз роў ні, і ў той жа час у ін шым мес цы 
ўсё ро бяць вы ключ на для спра ва зда чы. Але та кі фар-
ма лісц кі па ды ход па прос ту дыс крэ ды туе са мы га лоў ны 
спар тыў ны прын цып — доб ра сум лен насць... Акра мя 
та го, у па чат ку кра са ві ка шос ты дзень на ра джэн ня ад-
зна чыў спар тыў на-даб ра чын ны пра ект «Ма ры здзяйс ня-
юц ца», які аб' яд ноў вае зо рак бе ла рус ка га спор ту. Мэ та 
яго прос тая — да па маг чы хво рым дзе цям і лю дзям з 
аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі, па ка заць пры гэ тым, што 
тых, ка му па трэб на да па мо га, не вар та ад роз ні ваць па 
на цы я наль ных, рэ лі гій ных ці ін шых пры кме тах. За гэ ты 
час спарт сме ны пра вя лі сот ні даб ра чын ных ак цый у 130 
га ра дах і вёс ках Бе ла ру сі. Сё ле та геа гра фіч ныя ме жы 
пра ек та па шы ры лі ся. У ім ста лі ўдзель ні чаць спарт-
сме ны, якія вы сту па юць і жы вуць «за кар до нам». У 
спі се кра ін — Ар ме нія, Гер ма нія, Венг рыя, Літ ва, Ра сія, 
Поль шча, ЗША, Фран цыя, Тур цыя, Укра і на...

«Вель мі хо чац ца, каб на шых лю дзей 
па лю бі лі»

Аляк санд ра Ге ра сі ме ня вя до мая і сва ёй ак тыў най 
гра мад скай па зі цы яй. Ад каз ва ю чы на пы тан ні жур на-
ліс таў, спарт смен ка за кра ну ла і пы тан не бе ла рус кай 
ідэн тыч нас ці.

— Мне вель мі па да ба ец ца мая род ная кра і на. І без ча-
го нель га ўя віць са бе ста наў лен не на ро да — гэ та без ад-
чу ван ня ся бе бе ла ру сам. І мне вель мі хо чац ца, каб на шых 
лю дзей па лю бі лі за іх якас ці ў кра і нах За ход няй Еў ро пы. 
Уз га да ем ня даў нюю гіс то рыю. У са вец кі час бе ла ру сы 
бы лі ў па ша не за сваю шчы расць, ад кры тасць, да бры ню. 
Пе ра ліч ваць гэ тыя ад мет ныя ры сы мож на доў га...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

На працягу многіх гадоў газета «СБ. Бела-
русь сегодня» вяла рубрыку з публікацыямі 
старых паштовак — «У пошуках страчана-
га». Матэрыяламі яе з’яўляліся паштоўкі з 
калекцыі Уладзіміра Ліхадзедава. Газета 
зрабіла немайверна многа для выкарыстання 
філакартыі як крыніцы гістарычнай памяці. 
Працягваецца гэта работа і зараз. А днямі 
Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва ўзна га ро дзі лі ім пе-
ра тар скім ор дэ нам Свя той Ган ны. Вы со кую 

ўзна га ро ду вя до мы бе ла рус кі ка лек цы я нер 
атры маў пад час свят ка ван ня дзе ся ці год дзя 
аў тар ска га пра ек та «У по шу ках стра ча на-
га» з рук чле на Ге раль дыч на га са ве та пры 
Прэ зі дэн це Ра сій скай Фе дэ ра цыі Ста ні сла ва 
Ду мі на. Лаў рэ а та прэ міі Прэ зі дэн та Рэс пуб-
лі кі Бе ла ру сі «За ду хоў нае ад ра джэн не» ў 
На цы я наль ную біб лі я тэ ку прый шлі па він ша-
ваць вы со кія чы ноў ні кі, гра мад скія дзея чы, 
на ву коў цы, жур на ліс ты і сяб ры.
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ДРУ ГІ ЗА ПЛЫЎ «ЗА ЛА ТОЙ РЫБ КІ»

Ксе нія Жу ка ва з на стаў ні цай Ксе нія Жу ка ва з на стаў ні цай 
Іры най Бал кай.Іры най Бал кай.
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АТРЫ МАЦЬ АНГ ЛІЙ СКУЮ 
АДУ КА ЦЫЮ

змо гуць і бе ла рус кія стар ша клас ні кі
Пад пі сан не ме ма ран ду му аб уза е ма па ра зу мен ні па між 
Мі ніс тэр ствам аду ка цыі Бе ла ру сі і Аса цы я цы яй біз нес-лі-
да раў (АВЕ) Вя лі ка бры та ніі ста ла ад ным з га лоў ных вы ні-
каў І Між на род на га аду ка цый на га фо ру му «Еў ра пей ская 
якасць аду ка цыі» (EQE-Forum), які прай шоў у Мін ску.

Па сло вах мі ніст ра аду ка цыі Сяр гея Мас ке ві ча, гэ та пер шы ў 
гіс то рыі Мі ніс тэр ства аду ка цыі во пыт пад пі сан ня ме ма ран ду му з 
пры ват най струк ту рай, які для бе ла рус ка га бо ку вель мі ці ка вы. 
Трэ ба па тлу ма чыць, што Аса цы я цыя біз нес-лі да раў зай ма ец ца 
акрэ ды та цы яй ВНУ для на ву чан ня па пра гра мах АВЕ і дзей ні чае 
ў 83 кра і нах све ту.

АВЕ пра па нуе ву чэб ныя пра гра мы ў та кіх сфе рах, як кі ра-
ван не біз не сам, ін фар ма цый ны мі сіс тэ ма мі, кі ра ван не фі нан-
са мі, пер са на лам, ту рызм і гас ці ніч ны біз нес і ін шых. Усе яны 
акрэ ды та ва ны Ка мі тэ там па пры знан ні якас ці ква лі фі ка цый і 
пра грам пры Мі ніс тэр стве аду ка цыі Вя лі ка бры та ніі, а так са ма 
ана ла гіч ны мі ор га на мі ў ін шых кра і нах све ту. Та му дыс тан цый-
нае на ву чан не па пра фе сій ных ква лі фі ка цы ях АВЕ ад кры вае для 
гра ма дзян са мых роз ных кра ін маг чы масць атры маць анг лій скі 
дып лом, не па кі да ю чы сва ёй кра і ны.

— Вя лі ка бры та нія з'яў ля ец ца сён ня су свет ным лі да рам у 
пра да стаў лен ні якас най вы шэй шай аду ка цыі, та му, упэў не ны, 
для бе ла рус кіх ВНУ вель мі важ на на ла дзіць су пра цоў ніц тва 
са сва і мі ка ле га мі з Вя лі ка бры та ніі, — пад крэс лі вае Сяр гей 
Мас ке віч. — Так са ма бе ла рус кія ВНУ змо гуць больш ак тыў-
на раз ві ваць і экс парт аду ка цый ных па слуг, да ючы за меж ным 
гра ма дзя нам маг чы масць атры маць ад на ча со ва з бе ла рус кім 
дып ло мам і анг лій скі.

У Бе ла ру сі пра вай да рам пра грам АВЕ вы сту пае біз нес-шко ла 
«Маг на Кар та Окс фард» — адзін з ар га ні за та раў фо ру му. Пер шы 
пра рэк тар біз нес-шко лы Ва дзім Ці тоў упэў не ны, што зроб ле ны 
сур' ёз ны крок для па пу ля ры за цыі бе ла рус кай аду ка цыі ў све це:

— У мно гіх кра і нах све ту кан ста ту юць вы со кую якасць фун-
да мен таль най вы шэй шай аду ка цыі, якую да юць бе ла рус кія ВНУ. 
Ця пер за меж ныя сту дэн ты, якія пры едуць на ву чац ца ў Бе ла русь, 
змо гуць ад на ча со ва атрым лі ваць і анг лій скую аду ка цыю. А гэ та 
іс тот ная пе ра ва га пры вы ба ры ма ла ды мі людзь мі мес ца для на-
ву чан ня. Да та го ж дып ло мы АВЕ пры зна юц ца най маль ні ка мі ў 
83 кра і нах све ту, та му мы «ад чы ня ем дзве ры» і для бе ла ру саў, і 
для за меж ных сту дэн таў бе ла рус кіх ВНУ не толь кі ў Еў ро пу, а ў 
свет. Для іх ад кры ва юц ца но выя ці ка выя маг чы мас ці па атры ман ні 
пра фе сій най вы шэй шай, пра фе сій най пас ля дып лом най аду ка цыі, 
а ў перс пек ты ве — і пра фе сій най док тар скай аду ка цыі.

Пра гра мы АВЕ пра па ну юць на ву чан не на роз ных уз роў нях 
скла да нас ці: ад 4-га (пад рых тоў ка да па ступ лен ня) да 7-га ўзроў-
ню (ма гіст ра ту ра). Уні каль насць за клю ча ец ца яшчэ і ў тым, 
што пра гра мы АВЕ да ступ ныя для вуч няў ста рэй шых кла саў 
бе ла рус кіх школ. А гэ та азна чае для іх іс тот ную эка но мію ча су. 
Ад стар ту ву чо бы і да атры ман ня сту пе ні ба ка лаў ра мож на сэ-
ка но міць цэ лы год. А ка лі ма ла ды ча ла век па жа дае атры маць 
сту пень док та ра, то ён сэ ка но міць 2,5 го да свай го жыц ця. Уво-
гу ле, кож ны змо жа пра клас ці сваю ін ды ві ду аль ную тра ек то рыю 
на ву чан ня.

Згод на з ме ма ран ду мам, пла ну ец ца рас пра ца ваць да ку мен-
ты, якія да зва ля юць уста на віць эк ві ва лент насць дып ло маў аб 
вы шэй шай аду ка цыі, вы да дзе ных у Бе ла ру сі, дып ло мам АВЕ 
(уз ро вень 6), а так са ма дып ло маў ма гіст ра, вы да дзе ных у Бе-
ла ру сі, дып ло мам АВЕ (уз ро вень 7).

У сфе ры біз нес-аду ка цыі Бе ла русь і Вя лі ка бры та нія знай шлі 
агуль ныя ін та рэ сы. «А ці зной дуц ца та кія ж агуль ныя пунк ты 
су тык нен ня ў воб лас ці ін жы нер на-тэх ніч най аду ка цыі», — па ці-
ка ві лі ся мы ў па сла Вя лі ка бры та ніі ў Бе ла ру сі Бру са Бак нэ ла.

— Я ад на знач на ві таю больш шчыль нае ўза е ма дзе ян не на-
шых кра ін у аду ка цый най сфе ры, — за пэў ніў Брус Бак нэл. — 
Гэ та наш пер шы во пыт у ар га ні за цыі і пра вя дзен ні та ко га ме ра-
пры ем ства. Мяр кую, ка лі бу дзе ці ка васць, то на ступ ным ра зам 
сю ды пры едуць спе цы я ліс ты і экс пер ты ў га лі не ін жы нер най 
аду ка цыі. Я га то вы сты му ля ваць та кія кан так ты.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


