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АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ПАВІНШАВАЎ...
...калектыў радыё «Беларусь»
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павіншаваў калектыў радыё «Беларусь» з 50-годдзем з дня заснавання радыёстанцыі.
«Прызначаная для суайчыннікаў за мяжой, ваша радыёстанцыя
шмат што робіць для фарміравання станоўчага іміджу суверэннай
беларускай дзяржавы, — гаворыцца ў віншаванні. — У краіне і за
яе межамі высока цэняць працу журналістаў радыё «Беларусь»,
якое на розных мовах кругласутачна даносіць слухачам праўдзівую
інфармацыю аб нашым адкрытым і працавітым народзе».
«Упэўнены, што і ў далейшым ваш прафесіяналізм будзе садзейнічаць умацаванню ў грамадзян замежных краін паважлівага стаўлення
да Беларусі, яе ўнутранай і знешняй палітыкі, накіраванай на сцвярджэнне прынцыпаў міру, добрасуседства і справядлівасці», — адзначыў кіраўнік дзяржавы. Аляксандр Лукашэнка пажадаў калектыву
радыё «Беларусь» шчасця, здароўя і новых творчых здзяйсненняў.

...калектыў Міжнароднага дзяржаўнага
экалагічнага ўніверсітэта імя А.Д. Сахарава
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павіншаваў калектыў Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага ўніверсітэта імя А.Д. Сахарава з 20-годдзем з дня заснавання ВНУ.
«Ваша ВНУ з'яўляецца вядучай у Рэспубліцы Беларусь установай адукацыі, якая рыхтуе спецыялістаў у галіне аховы навакольнага асяроддзя, ядзернай і радыяцыйнай бяспекі, медыцынскай
экалогіі. Выпускнікоў універсітэта вызначаюць высокі прафесіяналізм, глыбокае веданне сваёй справы, адданасць нашай Айчыне,
— гаворыцца ў віншаванні. — За невялікі перыяд сваёй работы
ВНУ атрымала заслужанае прызнанне ў краінах блізкага і далёкага замежжа. Яна пастаянна развіваецца і дастойна падтрымлівае статус базавай арганізацыі па экалагічнай адукацыі ў краінах
Садружнасці Незалежных Дзяржаў».
«Упэўнены, што і ў далейшым дзякуючы новым дасягненням у
навуковай і адукацыйнай дзейнасці вы прымножыце добрую славу
роднай ВНУ», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.
Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

У БЕЛАРУСІ СТВОРАНЫ
ЗАКАНАДАЎЧЫЯ ЎМОВЫ
ДЛЯ ПРЫХОДУ
ЗАМЕЖНАГА КАПІТАЛУ...
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Адказваючы на пытанне журналістаў аб тым, ці гатовы беларускі
бок перадаць кантрольны пакет акцый МАЗа ў холдынг «Расбелаўта»,
першы намеснік кіраўніка ўрада падкрэсліў, што цяпер Беларусь не
мае намеру гэта рабіць. «Мы згодны ўвайсці ў альянс з КамАЗам, гэта
было б добра для двух бакоў, таму што такая сенергія дае станоўчы
эфект. Абодва выйграюць ад гэтага», — дадаў ён.
Першы віцэ-прэм'ер звярнуў увагу на прагрэс у перагаворах па
пытаннях аб'яднання ў холдынг МАЗа і КамАЗа. «Калі на першым
этапе перагавораў у студзені мінулага года ў нас быў мільён пытанняў, то сёння засталося два-тры, — сказаў ён. — Думаю, мы
знойдзем рашэнне, як стварыць альянс у выглядзе холдынга, бо
мы паміж сабой не ворагі, а партнёры».

АБЗАЦ
 У Беларусі практычна ў кожнай другой хатняй гаспадарцы
ёсць персанальны камп'ютар. Паводле звестак выбарачнага абследавання, доля хатніх гаспадарак, якія маюць персанальныя
камп'ютары, летась склала 46,4% ад агульнага ліку абследаваных.
Паслугамі інтэрнэту на пачатку 2012 года карысталіся 39,6% абследаванага насельніцтва, з іх 34,7% — дома, 3,1% — па месцы працы
(вучобы), 0,3% — у інтэрнэт-кафэ (клубе), у аддзяленнях сувязі.
 Вялікую партыю свежых трускалак, не заяўленую ў суправаджальных дакументах, выявілі 14 мая на пункце мытнага афармлення «Казловічы». Падчас праверкі грузавога аўтамабіля MAN, які
рухаўся з Польшчы ў Расію, спрацавала сістэма аналізу і кіравання
рызыкамі аб магчымым парушэнні мытнага заканадаўства. Транспартны сродак накіравалі для правядзення паглыбленага агляду.
Паводле дакументаў, пададзеных кіроўцам фуры, грамадзянінам
Малдовы, у машыне было каля 17 тон пекінскай капусты. Аднак
звесткі аказаліся непраўдзівымі: фактычна перамяшчалася 9 тон
капусты, астатнія 8 тон склалі клубніцы. Папярэдні ацэначны кошт
ягад — каля 200 мільёнаў рублёў. Тавар, які перамяшчаецца з парушэннем мытнага заканадаўства, канфіскаваны і будзе рэалізаваны
ў бліжэйшы час гандлёвымі арганізацыямі рэспублікі.

ПОЎНЫ АБЗАЦ
 Міка Крэйг, 47-гадовы жыхар
горада Кларкстон (ЗША), вельмі спяшаўся, калі зайшоў у гаспадарчую
краму — стаяла гарачае надвор'е, і
трэба было паліваць дрэвы ў садзе.
У адпаведным аддзеле Міка заўважыў патрэбны яму шланг і, нахіліўшыся, пацягнуў яго. Аматара-садавода не засмуціла незвычайная
расфарбоўка шланга і тое, што ён ляжаў не на паліцы, а на падлозе. «Шланг» імгненна ажыў, востры боль раптоўна пранізаў
руку Міка — з жахам ён убачыў, што ў руку ўпілася грымучая
змяя. Прадаўцы выклікалі «хуткую», якая адвезла пацярпелага
ў бальніцу. Урачу здалося, што змяя толькі пракусіла скуру, але
не ўпырснула яд. Міку адпусцілі дадому, але неўзабаве стала
зразумела, што ўрач памыліўся: рука стала пухнуць і хутка
стала напамінаць дыню. Урачам давялося зрабіць няшчаснаму
6 уколаў спецыяльнай сывараткі — іначай ён бы памёр. Зараз
жыццю пацярпелага нічога не пагражае, ён у бальніцы і збіраецца судзіцца і з супермаркетам, і з першым урачом.
Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

«ПАТРАБУЙ МАКСІМАЛЬНАЕ —
АТРЫМАЕШ ЖАДАНАЕ»
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
— Адным з кірункаў выхаду
краіны з крызісу была названа лібералізацыя эканомікі. Ці
спалучаецца з гэтым жорсткі
кантроль за работай прадпрыемстваў? У прыватнасці, рэгуляванне складскіх запасаў гатовай прадукцыі?
— Абл вы кан кам, зра зу мела ж, прымае меры па развіцці
прадпрымальніцкай актыўнасці
насельніцтва, ствараюцца ўмовы для фермерскіх гаспадарак
і прыватных вытворцаў. Разам
з тым, вядзём пастаянны маніторынг выканання паказчыкаў,
у тым ліку запасаў гатовай прадукцыі на прамысловых прадпрыемствах вобласці. Яны ж таксама
разумеюць, што нельга замарожваць абаротныя сродкі, паклаўшы на склад прадукцыю. Таму і
прымаюцца меры па павелічэнні
аб'ёмаў рэалізацыі прадукцыі,
паляпшэнні яе якасці і канкурэнтаздольнасці. Як вынік — у нашай прамысловасці самая нізкая
ўдзельная вага запасаў гатовай
прадукцыі на складах сярод рэгіёнаў рэспублікі.
— У апошні час нараўне з
задачай павелічэння экспарту
тавараў вылучаецца патрабаванне росту экспарту паслуг.
Як складваецца сітуацыя са
знешнім гандлем?
— Летась у вобласці выкананы
амаль усе параметры знешняга
гандлю, устаноўленыя Нацыянальнай праграмай развіцця экспарту. Колькасць экспарцёраў павялічылася на 102 арганізацыі, а
«чыстых» імпарцёраў стала менш
на 25. Сярод імпартазамяшчальных тавараў, якія выпускаюцца на
падпарадкаваных аблвыканкаму
прадпрыемствах, — 28 відаў новых вырабаў. Аб'ём вытворчасці
імпартазамяшчальнай прадукцыі
за мінулы год склаў 152 мільёны
долараў — гэта 19,2 працэнта ад
імпарту.
З агульнага аб'ёму экспарту
вобласці на долю Расійскай Федэрацыі прыходзіцца 46,4, краін
Еўрапейскага саюза — 40,7 працэнта. Імпарт з Расійскай Федэрацыі складае 80,5 працэнта ад
агульнага аб'ёму імпарту, з краін
ЕС — 10,9.
Для павелічэння аб'ёмаў экспарту паслуг у галіне аховы здароўя на базе Віцебскай абласной
клінічнай бальніцы арганізаваны
Цэнтр медыцынскіх турыс тычных паслуг, які спецыялізуецца
на распрацоўцы і арганізацыі лячэбных і аздараўленчых праграм
у вядучых клініках вобласці.
Сёлета экспартная палітыка
вобласці прадугледжвае далейшае развіццё вытворчай каапе ра цыі, ства рэн не су мес ных
прадпрыемстваў, развіццё СЭЗ
«Віцебск» для рэалізацыі высокатэхналагічных праектаў. У пачатку года было падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве паміж
Харбінскай зонай развіцця (Кітай) і Віцебскім гарвыканкамам.
У адпаведнасці з пратаколам, у
Віцебску ствараецца «Сілікона-

вая даліна» — сумеснае беларуска-кітайскае прадпрыемства
па інфармацыйных і высокіх тэхналогіях. Плануецца арганізацыя
новых прадпрыемстваў, мадэрнізацыя дзеючых вытворчасцяў
па выпуску мяса-малочнай прадукцыі, камбікармоў, тэхнічнае
пераабсталяванне льнозаводаў,
прадпрыемстваў будаўнічай галіны.
— Дзяржаўную праграму адраджэння і развіцця вёскі зараз
змяніла праграма ўстойлівага
развіцця вёскі на 2011 — 2015
гады. Знешні выгляд сельскіх
тэрыторый на Віцебшчыне істотна змяніўся ў лепшы бок.
Аляксандр Мікалаевіч, ці ёсць,
на вашу думку, аддача ад укладанняў у вёску?
— 254 сельскія населеныя
пункты пераўтвораны ў аграгарадкі. Там пражывае каля паловы
ад агульнай колькасці сельскага
насельніцтва вобласці, а сацыяльная сфера развіваецца такім
чынам, каб максімальна наблізіць
узровень жыцця да гарадскога.
Жыллёвыя ўмовы сельскага
насельніцтва палепшаны за кошт
будаўніцтва 7356 жылых дамоў
(кватэр). Адноўлены і адрамантаваны 1603 кіламетры мясцовых
дарог, набыта 426 аўтобусаў. Адкрыты 12 адукацыйных устаноў
новага тыпу: гімназіі, прафесійныя ліцэі. Створаны 74 амбулаторыі агульнай урачэбнай практыкі,
46 якасна новых сельскіх устаноў
культуры.
На Прыдзвінні распрацавана
свая праграма развіцця сельскагаспадарчых арганізацый на
2011—2015 гады — «ВітАгра».
Яна дазволіць вывесці галіну на
прынцыпы самафінансавання,
палепшыць дабрабыт сельскага
насельніцтва за кошт павелічэння вытворчасці прадукцыі, павышэння эфектыўнасці працы.
У мэтах паляпшэння стану зямель сельскагаспадарчага прызначэння ў вобласці рэалізуецца
абласная праграма «Чыстыя палі» — у выніку ўжо ўведзена ў
севазварот 200 тысяч гектараў.
Эканамічны эфект ад выканання праграмы за перыяд 2009—
2011 гг. у цэлым па вобласці
склаў 77,8 мільярда рублёў. Тэмп
росту валавой прадукцыі сельскай гаспадаркі за 2011 год склаў
108,4%. Гэта другое месца сярод
абласцей рэспублікі.
На закупку сельскагаспадарчай тэхнікі за апошнія тры гады
накіравана больш за 2 трыльёны
рублёў. За 2009—2011 гады на
Віцебшчыне пабудавана 29 новых малочнатаварных фермаў і
рэканструяваны 63. Сёлета плануецца рэканструяваць 228 фермаў і 11 пабудаваць.
Увогуле, работа па навядзенні
парадку на зямлі і добраўпарадкаванні тэрыторый населеных
пунктаў праводзіцца пастаянна.
Ачышчаюцца лясы, наводзіцца
парадак у месцах масавага адпачынку, садаводчых таварыствах,
санаторыях, летніках. У лясным
фондзе сёлета запланавана адрамантаваць і абсталяваць 204

Так, гранічныя максімальныя цэны на мяса павялічваюцца да амаль

35 працэнтаў. У прыватнасці, на 29,3
працэнта павялічваецца адпускная
цана на буйнакавалкавы мясакасцяны паўфабрыкат у выглядзе водрубаў са свініны (да 30,4 тысячы
рублёў за кілаграм).
Гранічныя максімальныя адпускныя цэны на пастэрызаванае малако
і кефір тлустасцю да 3,5 працэнта
ўключна, смятану тлустасцю да 25
працэнтаў уключна і тварог тлустасцю да 9 працэнтаў уключна без
смакавых дабавак і напаўняльнікаў
павялічваюцца на 10 працэнтаў. На
столькі ж павялічваюцца і цэны на
хлеб жытні і жытне-пшанічны, булачныя вырабы з пшанічнай мукі з коль-

 Падрабязнасці

касцю па рэцэптуры цукру і тлушчаў
у суме не больш за 14 працэнтаў.
Як гаворыцца ў каментары да пастановы Мінэканомікі, апошнім прадугледжана магчымасць павышэння
арганізацыямі-вытворцамі адпускных цэн, не перавышаючы гранічных максімальных адпускных цэн: па
рэгуляваных групах хлеба і батонаў,
малака, кефіру, смятаны, тварагу —
у маі і чэрвені — па 5 працэнтаў; на
свініну, ялавічыну патушныя і водрубы са свініны — зыходзячы з цэн
на мяса ў гатункавым разрубе, якія
складваюцца ў арганізацыях рознічнага гандлю.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ЛАСІ «ЗНАЙШЛІСЯ».
І З ПАРКУ ПАТРАПІЛІ Ў ЗААПАРК

Учора мы паведамлялі пра тое, што ў сталічным парку
Чалюскінцаў раніцай бачылі двух ласёў. Нягледзячы на
Фота Пятра ФАМІНА.

ту ў памеры больш за 3,3 мільёна
рублёў, або 405 долараў ЗША.
А да канца года да ўзроўню 500
долараў у эквіваленце.
— Сёлета ў Беларусі аб'яўлены Год кнігі. Гэта дыктуе
новыя падыходы да пытанняў
культуры ў цэлым. Якім вы бачыце Год кнігі на Віцебшчыне?
Якая работа праводзіцца па адраджэнні нацыянальнай культуры, традыцый, духоўнасці,
мовы?
— Год кнігі ў Віцебскай вобласці будзе адзначаны шэрагам цікавых, знакавых мерапрыемстваў,
многія з якіх будуць прысвечаны
130-годдзю з дня нараджэння класікаў беларускай літаратуры Янкі
Купалы і Якуба Коласа. Усе мерапрыемствы будуць накіраваны
на развіццё цікавасці да роднай
мовы, выхаванне павагі да матчынага слова, пачуцця гонару
за талент нацыянальных паэтаў.
Асноўныя з іх — гэта рэспубліканскі Дзень беларускай пісьменнасці
ў Глыбокім, святкаванне 1150-годдзя Полацка, абласное свята паэзіі ў Купалаўскім мемарыяльным
запаведніку «Ляўкі» ў Аршанскім
раёне, урачысты вечар у Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Якуба Коласа.
Значнай падзеяй стане адкрыццё
ў горадзе Орша «Чытальнай залы Янкі Сіпакова», у якой будзе
размешчана асабістая бібліятэка
Івана Данілавіча Сіпакова, падораная ім Аршанскай цэнтральнай бібліятэцы імя А. Пушкіна. У
бібліятэках ладзяцца сустрэчы з
пісьменнікамі, прэзентацыі кніг,
кніжныя выставы, літаратурныя
вечарыны.
Цікавыя выставы плануюцца
ў музеях. Напрыклад, у Віцебскім абласным краязнаўчым музеі пройдзе выстава рукапісных
і друкаваных выданняў ХVІ—ХІХ
стагоддзяў з фондаў музея «Гомельскі палацава-паркавы ансамбль» і Веткаўскага музея народнай творчасці імя Ф.Р. Шклярава. У Нацыянальным Полацкім
гісторыка-культурным музеі-запаведніку адкрыюцца выставы
«Лепшыя кнігі Беларусі», «Полацк у выданнях розных часоў»,
а таксама экспазіцыйная зала,
прысвечаная дзіцячай кнізе.
Важкі ўклад у адраджэнне
нацыянальнай культуры ўносяць
клубныя ўстановы вобласці. З
найбольш значных мерапрыем-

кровазваротам, праводзіцца аператыўнае лячэнне пухлін сэрца,
ажыццяўляецца пластыка і пратэзаванне клапанаў і камер сэрца.
Асноўнымі задачамі, якія стаяць перад сістэмай аховы здароўя
вобласці на гэты год, з'яўляюцца
ўкараненне новых высокатэхналагічных відаў медыцынскай дапамогі, якія не маюць аналагаў у
Рэспубліцы Беларусь, далейшая
паэтапная інфарматызацыя галіны, развіццё экспарту медыцынскіх паслуг.
— Не магу не спытаць пра
«Славянскі базар» — брэнд Віцебшчыны і Беларусі. Людзі
прывыклі звязваць з ім маштабнае навядзенне парадку ў
Віцебску і не толькі. Якія мерапрыемствы будуць праведзены
ў рамках падрыхтоўкі да фестывалю ў гэтым годзе? Як яны паўплываюць на задавальненні патрэб і запатрабаванняў жыхароў
горада і гасцей фестывалю?
— У Віцебску ўжо выканана рэканструкцыя плошчы Перамогі, на
якой падчас «Славянскага базара» ўстанаўліваецца эстрадная
сцэна і арганізуюцца канцэрты.
Плошча абсталявана гандлёвымі
павільёнамі, на ёй месцяцца атракцыёны. Жыхары і госці горада з задавальненнем наведваюць
Алею ваеннай славы, размешчаную ў заходняй частцы плошчы,
дзе ўсталявана ваенная тэхніка —
ад часоў Вялікай Айчыннай вайны да нашых дзён. Непасрэдна
да Алеі воінскай славы прылягае
парк Пераможцаў.
Па рацэ Заходняя Дзвіна ад
плошчы Перамогі да парку Мазурына арганізаваны рух прагулачных цеплаходаў. Значная работа праведзена па абвадненні і
добраўпарадкаванні рэчкі Віцьбы.
Зроблена гідразбудаванне і пешаходны мост з агляднай пляцоўкай
у вусце ракі. Рэканструявана гідразбудаванне ў раёне моста «Юбілейны» па праспекце Люднікава.
Цяпер на рацэ Віцьба знаходзіцца
пяць лодачных станцый, пляжы,
месцы адпачынку, атракцыёны,
спартыўныя пляцоўкі.
Як звычайна, падрыхтоўку да
правядзення сёлетняга фестывалю мы пачалі загадзя. Вызначаны
першачарговыя зоны выканання
рамонту і падсветкі фасадаў будынкаў, светлавога афармлення
галоўных вуліц, мастоў, пад'язных дарог з улікам сучасных патрабаванняў.
Будзе завершаны другі этап
работ у канцэртнай зале «Віцебск», а таксама рэканструкцыя
2 будынкаў культурна-гістарычнага комплексу «Залатое кольца
г. Віцебска «Дзвіна».
Акрамя таго, прадугледжана
правядзенне спадарожных мерапрыемстваў — свят беларускай і
славянскай культур, праграм для
моладзі, спартыўных конкурсаў і
турніраў, кірмашоў. Спадзяёмся,
стварэнне ў горадзе святочнай атмасферы надасць фестывалю яркі
каларыт, стане дадатковым стымулам прыцягнення турыстаў.
Пытанні задаваў
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Казімір ФАРЫНО:

ІНВЕСТЫЦЫІ Ў ЭКАНОМІКУ
Больш за 400 дагавораў на ажыццяўленне інвестыцыйных праектаў заключана
ў Мінскай вобласці. Па словах намесніка
старшыні Мінскага аблвыканкама Аляксандра Ярмака, цікавасць да сталічнага рэгіёна
выказваюць бізнэсмены краін Заходняй Еўропы, Кітая і Расіі.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

ЦЭНЫ НА ХЛЕБ, МАЛОЧНУЮ ПРАДУКЦЫЮ І МЯСА ПАВЯЛІЧВАЮЦЦА
З сённяшняга дня ў краіне павялічваюцца гранічныя максімальныя адпускныя цэны на
мяса, хлеб і малочную прадукцыю. Такое рашэнне змяшчаецца ў пастанове Міністэрства
эканомікі №41 ад 8 мая бягучага года — «у мэтах кампенсацыі
падаражання кошту сельскагаспадарчай сыравіны, скарачэння стратнасці вытворчасці
сацыяльна значных харчовых
тавараў і насычэння спажывецкага рынку з улікам прапаноў
Мінсельгасхарча».

месцы адпачынку, на прыродных
тэрыторыях, якія ахоўваюцца,
яшчэ да лета з'явіцца 40 месцаў
адпачынку і турыстычных стаянак, у водаахоўных зонах — 110
месцаў масавага адпачынку. У
гарадах будзе істотна добраўпарадкавана 150 дваровых тэрыторый, 137 паркавых зон.
Але галоўнае — мяняецца псіхалогія людзей, яны самі цяпер
імкнуцца падтрымліваць парадак.
— Адна з надзённых тэм, —
вырашэнне праблемы забеспячэння жыллём. Якія сродкі
ўкладаюцца ў жыллёвае будаўніцтва?
— Забяспечанасць жыллём па
вобласці складае 25 квадратных
метраў на чалавека, у гарадах —
22,2 квадратнага метра, у вясковых пасяленнях — 33 квадратныя
метры. За 2011 год у вобласці
ўведзена 491 тысяча квадратных
метраў агульнай плошчы. Заданне на гэты год складае 400 тысяч
квадратных метраў, і за першы
квартал яно ўжо выканана амаль
на 30%. Мы прапануем сёння
больш будаваць жылля за кошт
уласных сродкаў грамадзян. Таму
ёсць даручэнне ў 2012 годзе ў гарадах дадаткова пабудаваць 100
тысяч квадратных метраў — як
шматкватэрных дамоў, так і дамоў індывідуальнай забудовы.
— Людзі падтрымліваюць
уладу, калі бачаць, што расце
дабрабыт іх сем'яў, што яны забяспечаны працай і дастойнай
заработнай платай. На што могуць разлічваць жыхары вобласці ў гэтым плане?
— Сярэднямесячная заработная плата па вобласці ў студзені—сакавіку склала 2,7 мільёна
рублёў (у тым ліку за сакавік —
2843 тысячы рублёў) і ўзрасла
ў супастаўленні з адпаведным
леташнім перыядам у 2,1 раза.
Вобласць выйшла на запланаваныя параметры росту заработнай
платы.
Мы прааналізавалі меры, накіраваныя на павышэнне ўзроўню
аплаты працы работнікаў народнай гаспадаркі вобласці. І ў выніку прызналі неабходным перагледзець даведзеныя планавыя
параметры па росце заработнай
платы ў бок павелічэння.
Плануецца, што ўжо ў ліпені
вобласць павінна выйсці на сярэднямесячную заработную пла-

стваў можна назваць агляд-конкурс літаратурных і музычных твораў «Калыска мая — Беларусь»,
конкурс маладых выканаўцаў патрыятычнай песні «Песні юнацтва
нашых бацькоў», агляд-конкурс
фальклорнага мастацтва дзяцей
і моладзі «Ад прашчураў да зор»
і іншыя. Міжнародныя фестывалі
народнай музыкі «Звіняць цымбалы і гармонік», традыцыйнай
культуры «Браслаўскія зарніцы»,
«Дняпроўскія галасы ў Дуброўне»
папулярызуюць беларускую музыку, песні і танцы.
А напрыканцы 2011 года на Віцебшчыне прайшоў абласны конкурс сцэнарыяў мерапрыемстваў
на беларускай мове «Любоў мая
— мая Радзіма». Па яго выніках
выдадзены зборнік.
— Аляксандр Мікалаевіч, вы
неаднаразова падкрэслівалі,
што як медык па спецыяльнасці не збіраецеся развітвацца з
медыцынай. Яе праблемы вам
па-ранейшаму блізкія і зразумелыя. Як вы ацэньваеце стан
ме ды цы ны на Ві цеб шчы не,
яе патэнцыял? Як будзе вырашацца праблема недахопу
ўчастковых урачоў і медыкаў
вузкіх спецыяльнасцяў у паліклініках?
— У Віцебскай вобласці працуе больш за 5,4 тысячы ўрачоў.
Сёлета ў вобласць размеркаваны
263 выпускнікі медыцынскіх ВНУ,
і гэта на 21,2% больш, чым летась. У амбулаторна-паліклінічныя
ўстановы накіраваны 96 участковых тэрапеўтаў і 94 вузкія спецыялісты. За апошнія тры гады забяспечанасць урачамі павялічылася
да 43,4 на 10 тысяч насельніцтва,
што больш, чым у сярэднім па
краіне. У два разы знізілася цякучасць урачэбных кадраў. У мэтах
іх замацавання летась забяспечаны жыллём 155 урачоў і 195
сярэдніх медыцынскіх работнікаў.
Пры гэтым замацавальнасць маладых спецыялістаў на першых
працоўных месцах пасля абавязковага тэрміну адпрацоўкі павялічылася з 53,2% у 2006 годзе да
92,7% — у мінулым.
Працягваем работу па аптымізацыі струк туры аховы здароўя — зніжана ўдзельная вага
стацыянарнай дапамогі. Летась
на будаўніцтва, рэканструкцыю,
мадэрнізацыю аб'ек таў аховы
здароўя пералічана 77 мільярдаў рублёў, на 102 мільярды пастаўлена медыцынскага абсталявання. А за першыя тры месяцы
гэтага года на ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы ўстаноў аховы здароўя накіраваны
ўжо 91 мільярд рублёў. Усяго ў
2012 годзе мы плануем засвоіць
больш за 300 мільярдаў рублёў
на будаўніцтва, рэканструкцыю і
закупку медапаратуры.
З удзелам супрацоўнікаў Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта пашыраны пералік высокатэхналагічных відаў
медыцынскай дапамогі з выкарыстаннем складаных і ўнікальных
тэхналогій. Напрыклад, у кардыяхірургіі ажыццяўляюцца аперацыі
на адкрытым сэрцы са штучным

выкладзеныя ў інтэрнэце фотаздымкі жывёл ад відавочцаў, не ўсе паверылі, што сахатыя насамрэч спакойна прагульваліся паміж дрэў ледзьве не ў цэнтры горада. Аднак
пазней інфармацыя пацвердзілася і ласі «знайшліся».
Адбылося гэта ўжо ўвечары таго ж дня. На тэрыторыю парку культуры і адпачынку прыбылі работнікі сталічнага гарадскога камітэта прыродных рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя, УП «Гарадскія паркі Мінскзелянбуда» і Мінскага заапарка. Дапамагалі ім супрацоўнікі Мінскага гарадскога ўпраўлення МНС. Высветлілася,
што ласі — гэта самка ўзростам каля пяці гадоў і ласяня
ўзростам каля года. Пры дапамозе транквілізатараў жывёл усыпілі і потым перавезлі на тэрыторыю сталічнага
заапарка. Тут ім адвялі месца, каб яны ў цішыні маглі
ачуцца пасля ўсяго перажытага, адысці ад снатворнага.
Хутчэй за ўсё, лясныя веліканы «прапішуцца» ў заапарку на пастаяннае месца жыхарства.
Сяргей РАСОЛЬКА



«БЕЛАРУСКІ ПАДРУЧНІК ПА РУСКАЙ
ЛІТАРАТУРЫ ЛЕПШЫ ЗА РАСІЙСКІ АНАЛАГ...»
Які лёс чакае «неперспектыўныя»
сельскія школы? Што робіцца
для паляпшэння якасці школьных
падручнікаў? Ці будзе пераведзена выкладанне гісторыі Беларусі выключна на беларускую
мову? Ці захаваецца ў школах у
наступным навучальным годзе
музычна-эстэтычны напрамак і
з якіх крыніц будуць фінансавацца факультатывы музычна-эстэтычнай накіраванасці? Гэтыя і
многія іншыя пытанні ўзнімаліся
на сустрэчы намесніка міністра
адукацыі нашай краіны Казіміра
ФАРЫНО з прадстаўнікамі СМІ ў
Нацыянальным прэс-цэнтры.

Яшчэ мінус 114 школ
Як расказаў журналіс там Казімір
Фарыно, за апошнія пяць гадоў у краіне
было зачынена 460 школ і 543 установы адукацыі давялося рэарганізаваць:
сярэднія школы станавіліся базавымі,
а базавыя — пачатковымі. Праўда, паралельна з гэтым у краіне адкрываліся
таксама новыя гімназіі, ліцэі і кадэцкія
вучылішчы. Разам з тым сёння з напаўняльнасцю да 50 чалавек у краіне
працуюць 594 установы адукацыі, або
17% ад агульнай колькасці школ, і 807
школ (23% ад агульнай колькасці) працуюць з напаўняльнасцю ад 50 да 100
вучняў. У падвозе школьнікаў задзейнічана штодня 1200 аўтобусаў.
Тэарэтычна школы з напаўняльнасцю да 50 вучняў трэба было б зачыняць,
але ўжо вядома, што ў наступным навучальным годзе будзе зачынена толькі
114 школ і 96 — рэарганізавана.
— Працэс рэструктурызацыі сеткі
навучальных устаноў заўсёды вымагае
прадуманых і ўзважаных рашэнняў. І
калі такое рашэнне прымаецца, то яно
павінна грунтавацца на вельмі істотных, неабвержных падставах, якія сведчаць пра немэтазгоднасць далейшага
існавання малакамплектнай школы,
— запэўніў Казімір Фарыно. — Асноўныя прычыны, па якіх малакамплектныя ўстановы адукацыі не плануецца

пакуль зачыняць, наступныя: 112 з іх
размешчаны ў аграгарадках, у 96 няма магчымасці арганізаваць падвоз
навучэнцаў, паколькі радыус падвозу
перавышае 15 кіламетраў або ўстановы адукацыі размешчаны за ракой. 81
установа адукацыі падлягае планавай
аптымізацыі ў іншыя тэрміны (да 2016
года). У 72 школах няма магчымасці
працаўладкаваць педагогаў. У 56 —
адзначаецца стабільнасць ці павелічэнне ў наваколлі кантынгенту дзяцей
дашкольнага і школьнага ўзросту. 49
школ не падлягаюць аптымізацыі па
іншых прычынах (з-за перавышэння
праектнай магутнасці ўстаноў адукацыі, размешчаных побач, або калі ў гэту
школу арганізаваны падвоз дзяцей з
іншых населеных пунктаў, дзе школы
былі зачынены яшчэ раней).

За што крытыкуюць
школьныя падручнікі?
Па сло вах Ка зі мі ра Фа ры но, за
апошнія 10 гадоў у Беларусі была створана нацыянальная сістэма вучэбнага
кнігавыдавецтва. Толькі з 2007 па 2011
гады было выдадзена 742 найменні
падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў
і 239 найменняў вучэбна-метадычных
дапаможнікаў. Аднак не сакрэт, што
менавіта школьныя падручнікі сталі ці
не галоўным аб'ектам крытыкі ў рэфармаванай школе. За што толькі не лаюць
іх настаўнікі, рэпетытары і бацькі: і за
празмерны акадэмізм, і за складаную
для школьнікаў тэрміналогію, і за памылкі, і за адсутнасць міжпрадметных
сувязяў.
— Катэгарычна не магу пагадзіцца
з такім меркаваннем і хачу паведаміць,
што, пачынаючы з 2008 года, падрыхтоўка нацыянальных падручнікаў ажыццяўляецца толькі на конкурснай аснове,
— падкрэсліў Казімір Фарыно. — Галоўнай мэтай конкурсу з'яўляецца стварэнне стабільных падручнікаў высокай
якасці. Над некаторымі падручнікамі ў
Беларусі працуюць адначасова па 2-3
аўтарскія калектывы. І, напрыклад, беларускі падручнік па рускай літаратуры

расійскія эксперты прызналі лепшым за
расійскі аналаг...
Да падрыхтоўкі і рэцэнзавання вучэбных дапаможнікаў у нас прыцягваюцца пераможцы і лаўрэаты рэспубліканскіх конкурсаў прафесійнага майстэрства, вядомыя настаўнікі-практыкі
і метадысты. Натуральна, што кожны
падручнік абавязкова праходзіць доследную праверку, і калі падчас апрабацыі падручніка высвятляецца, што
дзеці не разумеюць вучэбны матэрыял,
настаўніку цяжка растлумачыць вучням
нейкую тэму, то падручнік адпраўляецца
на дапрацоўку. Нацыянальны інстытут
адукацыі пастаянна праводзіць маніторынг зместу падручнікаў, што дазваляе
ўносіць неабходныя карэктывы пры іх
перавыданні. Больш за тое, удзел ва
ўсенароднай экспертызе можа прыняць
любы ахвотны: для гэтага трэба зайсці на сайт Нацыянальнага інстытута
адукацыі, каб пакінуць там свае заўвагі
наконт зместу таго ці іншага школьнага
падручніка. А рэпетытараў, якія часцей
за ўсё крытыкуюць школьныя падручнікі, мы неаднойчы запрашалі да работы
над іх стварэннем. Аднак актыўнасці з
іх боку не назіраем. Напэўна таму, што
крытыкаваць заўсёды прасцей, чым
стварыць якасны падручнік..

Хто заплаціць за музычныя
заняткі ў школах?
На пытанне, якое тычылася магчымага вяртання да выкладання на беларускай мове ва ўсіх беларускіх школах
гісторыі Беларусі і геаграфіі Беларусі
Казімір Фарыно адказаў наступнае:
— Імкненне добрае, і не выключана,
што ў будучыні яно можа быць рэалізаванае. Але з 1 верасня бягучага года
ажыццявіць такі крок будзе немагчыма,
паколькі тут давядзецца задзейнічаць і
фінансавыя, і кадравыя рэсурсы. Скажам, толькі для таго, каб забяспечыць
падручнікамі па гісторыі Беларусі на
беларускай мове вучняў 5-х класаў па
ўсёй краіне, патрабуецца 1,3 млрд рублёў. Між іншым, гісторыя Беларусі выкладаецца з 5-га па 11-ты класы, таму

для забеспячэння ўсіх школьнікаў новымі падручнікамі патрабуецца больш
як 10 млрд рублёў. Сёння ў бацькоў
і школьнікаў ёсць права выбіраць, на
якой мове ім вывучаць гісторыю Беларусі: рускай ці беларускай. Мы аналізавалі сітуацыю і хачу паведаміць, што
на беларускай мове гісторыю Беларусі
вывучаюць толькі крыху больш як 18
працэнтаў вучняў беларускіх школ. У
гарадскіх школах гэты паказчык яшчэ
меншы — толькі 5 працэнтаў. А ў сельскіх школах выбар на карысць вывучэння гісторыі Беларусі на роднай мове
зрабілі 56 працэнтаў навучэнцаў.
Што тычыцца захавання ў наступным
навучальным годзе ў школах музычнаэстэтычнага накірунку навучання, то
Казімір Фарыно запэўніў, што ніхто не
збіраецца ліквідаваць тое, што напрацоўвалася гадамі і нават дзесяцігоддзямі:
— Мы падлічылі, што ў бягучым навучальным годзе музычным напрамкам у
агульнаадукацыйных установах ахоплены па ўсёй краіне 48 тысяч навучэнцаў,
харэаграфічным — каля 55 тысяч, мастацкім — больш як 44 тысячы і тэатральным — больш як 8,5 тысячы. Аднак размова ідзе не пра базавы кампанент, а пра
факультатыўны дадатак. Права прымаць
рашэнне аб адкрыцці, закрыцці і фінансаванні музычна-эстэтычнага напрамку ў
школах дадзена мясцовым органам улады. Такія факультатывы могуць фінансавацца як за кошт бюджэтных сродкаў, так
і за кошт прыцягнення пазабюджэтных,
спонсарскіх сродкаў і сродкаў бацькоў.
Скажам, калі размова ідзе пра арганізацыю індывідуальных заняткаў па асвойванні таго ці іншага музычнага інструмента, то, не выключана, што і бацькам
давядзецца штосьці даплаціць, калі яны,
зразумела, хочуць даць свайму дзіцяці
дадатковую адукацыю. Мы падрыхтавалі
ўжо «Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі факультатыўных заняткаў музычнага, харэаграфічнага, тэатральнага
і мастацкага напрамкаў», з якімі кожны
можа азнаёміцца на інтэрнэт-партале Міністэрства адукацыі...
Надзея НІКАЛАЕВА.

