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Учо ра Аляк сандр Лу ка шэн ка пра-
вёў на ра ду аб пра ек тах пра гно зу, 
бюд жэ ту і гра шо ва-крэ дыт най 
па лі ты кі на 2016 год, пе рад ае 
ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што 
год бу дзе пра хо дзіць ва ўмо вах жорст-
кіх бюд жэт ных аб ме жа ван няў. «Нам 
трэ ба за бяс пе чыць мак ра эка на міч ную 
ста біль насць, пры гэ тым вы ка наць усе 
аба вя за цель ствы пе рад людзь мі, — 
пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар. — Як і 
бы ло абя ца на, пры яры тэт у эка но мі-
цы — гэ та ча ла век. Ахо ва зда роўя, 
аду ка цыя, са цы яль ная аба ро на. Мы 
бу ду ем эка но мі ку ве даў. Зна чыць, на-
шы пры яры тэ ты — так са ма на ву ка і 
пе ра да выя, най ноў шыя тэх на ло гіі».

Пры гэ тым кі раў нік дзяр жа вы за-
ўва жыў, што «па куль больш раз моў, 
чым спра вы».

«Бе ла русь — су ве рэн ная кра і на. 
Та му вы ра шэн не іс ну ю чых праб лем у 
эка но мі цы ў пер шую чар гу за ле жыць 
ад нас са міх, ад та го, як мы пра цу ем, 
на коль кі ўме ла ганд лю ем і эфек тыў на 
пра соў ва ем сваю пра дук цыю як унут-
ры кра і ны, так і на знеш ніх рын ках», — 
ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Па тра бу ю чы ма бі лі за ваць усе сі лы 
для ўзды му эка но мі кі, Аляк сандр Лу-
ка шэн ка ха цеў бы па чуць дак лад ны 
ад каз на пы тан не, на што раз ліч ва юць 
урад і На цы я наль ны банк. «На буй-
ныя прад пры ем ствы і но выя пра ек ты? 
Або бу дзем ча каць, ка лі скон чыц ца 
па ла са не пры ем нас цяў у су свет най 
эка но мі цы?» — па ці ка віў ся кі раў нік 
дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт за па тра ба ваў ад ура да 
ства рыць та кія ўмо вы вя дзен ня біз не-
су, каб «ін вес та ры са мі пры хо дзі лі да 
нас, са мі нес лі гро шы, а не іх шу ка лі». 
Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў асаб лі-
вую ўва гу кі раў ні коў абл вы кан ка маў 
на гэ ту праб ле му. «Вы не ся це пер са-
наль ную ад каз насць за эфек тыў нае 
раз віц цё рэ гі ё наў. Пры яры тэ ты аба-
зна ча ны для ўсіх, і іх трэ ба пры трым-
лі вац ца ня ўхіль на».

Сі ту а цыю ў эка но мі цы Прэ зі дэнт 
аха рак та ры за ваў як скла да ную — 
«сён ня ў све це амаль вай на ідзе». 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў: «Трэ-
ба ма бі лі зоў вац ца вя до мы мі ме та да мі, 
які мі мы ўме ем дзей ні чаць, ра зу ме ем 
іх. Трэ ба грун та вац ца на іх і дзей ні-
чаць, а не пад кід ваць роз ныя экс пе-
ры мен ты».

«Ін фля цыю ўда ло ся ска ра ціць, але 
гэ та га не да стат ко ва. Трэ ба больш 
энер гіч на яе зні жаць — вы хо дзіць на 
ад на знач ныя па каз чы кі. Та ды і бу дуць 
мак ра эка на міч ная ста біль насць і ўмо-
вы для змян шэн ня пра цэнт ных ста-
вак па крэ ды тах», — ска заў кі раў нік 
дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-
ліў, што на сён няш няй на ра дзе трэ ба 
бу дзе аб мер ка ваць най важ ней шыя 
пы тан ні дзяр жаў най эка на міч най па-
лі ты кі ха ця б на на ступ ны год. «Усіх, 
вя до ма ж, хва люе пы тан не — што бу-
дзе да лей, якім шля хам бу дзем іс ці. 
Ха це ла ся б па чуць ад ура да і ад па вед-
ных служ бо вых асоб, што пра па ну ец-
ца», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 
«Зра зу ме ла, час мя ня ец ца, і да гэ та га 

ча су трэ ба, перш за ўсё, пры ста соў-
вац ца. Трэ ба пры ста соў вац ца, але не 
цяг нуц ца ў хвас це па дзей, а імк нуц ца 
да та го, каб гэ тыя па дзеі, на коль кі гэ та 
маг чы ма, зра біць ка рыс ны мі для на-
шай кра і ны і на ша га на ро да, пры ма ю-
чы адэ кват ныя за ха ды і вы стаў ля ю чы 
ідэі для пад рых тоў кі рэ аль ных пла наў. 
А для гэ та га трэ ба ма бі лі зоў ваць іс ну-
ю чыя сі лы і рэ сур сы».

Ра зам з тым Прэ зі дэнт за ўва жыў, 
што, перш чым пла на ваць бу ду чы год, 
не аб ход на пра ана лі за ваць бя гу чую сі-
ту а цыю і аца ніць ба зу, ад якой ад штур-
хоў вац ца, з ча го зы хо дзіць, стро я чы 
пла ны і дзе ян ні ў на ступ ным го дзе. Ён 
так са ма ад зна чыў, што ўрад дак лад-
вае: у цэ лым ста біль насць за ха ва на, 
у поў ным аб' ёме і ў тэр мін кра і на раз-
ліч ва ец ца па ўсіх дзяр жаў ных аба вя за-
цель ствах і ва лют ных па зы ках. «Гэ та 
доб ра, але са мае га лоў нае — каб у 
бу ду чы ні не за ля заць у даў гі; трэ ба, 
каб раз ві ва ла ся эка но мі ка», — пе ра-
ка на ны Прэ зі дэнт.

Ад нак кі раў нік дзяр жа вы кан ста та-
ваў: «Сі ту а цыя на мно гіх пра мыс ло вых 
прад пры ем ствах за ста ец ца скла да-
най, ка лі не ска заць горш». На ме ці ла-
ся ад моў ная ды на мі ка ў сель скай гас-
па дар цы і ганд лі, не да бі рае бу даў ні чая 
га лі на, ска ра ча ец ца экс парт, зні зі лі ся 
ін вес ты цыі, ад зна чыў ён.

Як лі чыць Прэ зі дэнт, вя до ма ж, не-
га тыў ную ро лю тут ады гры ва юць вон-
ка выя фак та ры, ад нак не вар та ўсё 
спіс ваць толь кі на іх. «Ёсць ня ма ла 
ўнут ра ных рэ зер ваў, якія сла ба вы ка-
рыс тоў ва юц ца як у зні жэн ні са бе кош ту 
пра дук цыі, ука ра нен ні но вых тэх на ло-
гій, так і ў кі ра ван ні прад пры ем ства-
мі, — вы ка заў мер ка ван не Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. — Я ска заў бы так: ка лі на 
эка но мі ку ўплы ва юць знеш нія фак та-
ры ў па ме ры 100 пра цэн таў, то як мі ні-
мум 30 пра цэн таў — гэ та на ша».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўпэў не ны, 
што бе ла рус кая эка но мі ка аб са лют-
на кан ку рэнт ная па цэ на вым фак та-
ры і якас ці. «Цу даў не бы вае, у кры-
зіс ны час мы не мо жам, на ват ка лі 
за хо чам, ства рыць но вую эка но мі ку, 
гэ та зна чыць за мест на ша га ма шы-
на бу даў ні ча га комп лек су, на прык-
лад, вы раб ляць неш та кас міч нае. 
Не змо жам — ды і не трэ ба. У нас 
доб рыя лю дзі, аду ка цыя, пра мыс ло-
вая шко ла. Трэ ба кры ху ва ру шыц ца, 
на пруж вац ца», — пад крэс ліў кі раў нік 
дзяр жа вы.

«Мы не па він ны дзей ні чаць, каб 
да га дзіць ка му-не будзь, між на род ная 
су поль насць гэ та, Між на род ны ва лют-
ны фонд, Ра сія ці ін шыя дзяр жа вы. 
Мы ні ко лі ні ко му не ства ра лі праб-
лем», — пра доў жыў Прэ зі дэнт. Пры 
гэ тым Бе ла русь раз ліч вае на да па-
мо гу і пад трым ку з бо ку між на род най 
су поль нас ці перш за ўсё ў эка но мі-
цы, і толь кі ў эка но мі цы. «Не трэ ба 
больш ні я кай пад трым кі», — пад крэс-
ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. Бе ла русь 
раз ліч вае так са ма на пад трым ку 
Ра сіі, дру жа люб най, брац кай дзяр-
жа вы. Так, Прэ зі дэнт ад зна чыў, што 
на прад пры ем ствах Ра сіі, якія ма юць 
ка а пе ра цый ныя су вя зі з Бе ла рус сю, 
пра цу юць 10 млн ра сі ян.

АД БУ ДЗЕЦ ЦА ВI ЗIТ ПРЭ ЗI ДЭН ТА 
Ў В'ЕТ НАМ I ТУРК МЕ НI СТАН

Прэ зi дэнт Рэс пуб лi кi Бе ла русь Аляк сандр Лу ка шэн ка 8-12 снеж ня зро-
бiць афi цый ныя вi зi ты ў Са цы я лiс тыч ную Рэс пуб лi ку В'ет нам i Турк ме-
нi стан. Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да мi лi ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лi да ра.

Пра гра май вi зi ту Прэ зi дэн та Бе ла ру сi ў В'ет нам за пла на ва ны пе ра га во ры з 
Прэ зi дэн там Чы онг Тан Шан гам, су стрэ чы з ге не раль ным сак ра та ром Ка му нiс-
тыч най пар тыi Нгу ен Фу Чон гам i прэм' ер-мi нiст рам Нгу ен Тан Зун гам.

Пра гра ма на вед ван ня Турк ме нi ста на так са ма на сы ча на су стрэ ча мi i ме-
ра пры ем ства мi. Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вя дзе пе ра га во ры з Прэ зi дэн там 
Турк ме нi ста на Гур бан гу лы Бер ды му ха ме да вым, па вы нi ках якiх бу дзе пад пi са ны 
шэ раг мiж на род ных да ку мен таў. Ча ка ец ца, што Прэ зi дэнт Бе ла ру сi на ве дае 
су мес ную бе ла рус ка-турк мен скую вы стаў ку-кiр маш, Алiм пiй скi га ра док.

Кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы так са ма пры ме ўдзел у мiж на род най кан фе-
рэн цыi «Па лi ты ка нейт ра лi тэ ту: мiж на род нае су пра цоў нiц тва ў iмя мi ру, бяс пе кi 
i раз вiц ця».

ГА ЛОЎ НАЯ ЗА ДА ЧА
ПРЭ ЗІ ДЭНТ ЛІ ЧЫЦЬ НЕ АБ ХОД НЫМ МА БІ ЛІ ЗА ВАЦЬ 

УСЕ РЭ СУР СЫ І СІ ЛЫ ДЛЯ ЎЗДЫ МУ ЭКА НО МІ КІ
Пар ла мен та рыі на шай кра і ны і Эс то ніі ўпэў не-
ны: не аб ход на ад на віць пра мыя авія зно сі ны 
па між дзяр жа ва мі. Пад час су стрэ чы пар ла менц-
кай дэ ле га цыі Эс то ніі з прад стаў ні ка мі На цы я-
наль на га схо ду аб мяр коў ва лі ся перс пек ты вы 
не толь кі пар ла менц кай дып ла ма тыі, але і маг-
чы мас ці ўдас ка на лен ня эка на міч на га ўза е ма-
дзе ян ня.

— Пар ла менц кае ўза е ма дзе ян не па між на шы мі 
кра і на мі, ня гле дзя чы ні на якія аб ста ві ны, да во лі па-
спя хо вае, — ад зна чыў Вік тар ГУ МІН СКІ, на мес нік 
стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў Пар ла мен та на-
шай кра і ны. — Мож на бы ло б ка заць, што яно вель мі 
па спя хо вае, ка лі б мы пад штур хоў ва лі на шы ўра ды да 
яшчэ боль ша га су пра цоў ніц тва, бы лі іні цы я та ра мі ў 
та кім на прам ку, як раз віц цё эка на міч ных ста сун каў.

Ві цэ-спі кер звяр нуў ува гу на знач нае зні жэн не та-
ва ра зва ро ту: за пе ры яд са сту дзе ня па ве ра сень ён 
склаў 89 міль ё наў до ла раў. Для па раў на ння — у 2011 
го дзе на шы кра і ны на ганд ля ва лі на 650 міль ё наў до-
ла раў.

На род ная дып ла ма тыя па між Бе ла рус сю і Эс то ні яй 
раз ві ва ец ца больш як 10 га доў. Пра гэ та на га даў кі раў-
нік эс тон скай дэ ле га цыі Ва ле рый КОРБ, член ка мі сіі 
Дзяр жаў на га схо ду Эс тон скай Рэс пуб лі кі па ахо ве 
на ва коль на га ася род дзя, кі раў нік гру пы друж бы 
пар ла мен та Эс то ніі з пар ла мен там Беларусі. Як 
пра ві ла, та кое су пра цоў ніц тва ад бы ва ец ца перш за 
ўсё на ўзроў ні рэ гі ё наў: 11 га доў та му быў пад пі са ны 

да га вор аб су пра цоў ніц тве па між га ра да мі Са лі горск і 
Кохт ла-Яр ве. Па сло вах эс тон ска га дэ пу та та, дзяр жа-
вам на ды шоў час пе ра хо дзіць з рэ гі я наль на га ўзроў ню 
су пра цоў ніц тва на больш вы со кі — між дзяр жаў ны.

Мі ка лай ІВАН ЧАН КА, на мес нік стар шы ні Па ста-
ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па пы тан нях 
эка ло гіі, пры ро да ка ры стан ня і чар но быль скай ка-
та стро фы, кі раў нік пра цоў най гру пы На цы я наль-
на га схо ду на шай кра і ны па су пра цоў ніц тве з пар-
ла мен там Эс то ніі, лі чыць, што ўста наў лен не пра мых 
авія зно сін па ско рыць пра цэ сы раз віц ця бе ла рус ка-эс-
тон скіх ста сун каў.

— Не ка лі та кія рэй сы бы лі, — на га даў дэ пу тат. — 
У тым, што іх трэ ба ад на віць, упэў не ны і на шы па-
слы — Ана толь Стэ пусь, Па сол Бе ла ру сі ў Эс то ніі, і 
Майт Мар цін сан, па сол Эс то ніі ў Бе ла ру сі. У ста сун ках 
па між на шы мі кра і на мі не аб ход на вы хо дзіць на но вы 
этап. У нас ёсць кан так ты па лі ніі сель скай гас па дар кі, 
эка ло гіі, жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі. Сён ня не-
аб ход на сіс тэ ма ты за ваць усе гэ тыя на пра цоў кі.

Што да перс пек тыў, то Эс то нія ва ло дае вель-
мі ці ка вым во пы там вы ка ры стан ня ад хо даў. Яшчэ 
не каль кі га доў та му ў кра і не коль касць зва лак пе-
ра вы ша ла дзве сот ні, сён ня ж пра цу юць буй ныя 
комп лек сы па пе ра пра цоў цы ка му наль ных ад хо даў. 
Па сло вах Мі ка лая Іван чан кі, на шай кра і не ці ка вы 
гэ ты во пыт.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by

У По лац ку пар ла мен та рыі 
аб мяр коў ва лі тэ мы, якія, без-
умоў на, хва лю юць пе да го гаў. 
Раз мо ва іш ла і пра маг чы мас-
ці па вы шэн ня за роб ку.

Ці ка ва, што ка лі ў цэ лым па 
кра і не зар пла та пе да га гіч ных ра-
бот ні каў ні жэй шая за ся рэд нюю, 
на Ві цеб шчы не — на ад ва рот. У 
вы яз ным па ся джэн ні бра лі ўдзел і 
чле ны прэ зі ды у ма ЦК Бе ла рус ка га 
праф са ю за ра бот ні каў аду ка цыі і 
на ву кі.

У краіне з пры клад на 235 ты сяч 
пе да га гіч ных ра бот ні каў амаль 100 
ты сяч вы кла да юць у шко лах.

— А ўся го на сён ня ў аду ка-
цыі і на ву цы пра цу юць пры бліз на 
400 ты сяч ча ла век — ка ля 10% з 
усіх за ня тых у эка но мі цы. На конт 
фі нан са ван ня: пры клад на кож ны 
пя ты бюд жэт ны ру бель тра ціц ца 
на на шу сфе ру, — кан ста та ваў 
Ана толь КУ ЧЫН СКІ, на чаль нік 
ін фар ма цый на-ана лі тыч на га 
ад дзе ла Мі ніс тэр ства аду ка цыі 
Бе ла ру сі.

У на ступ ным го дзе гро шай вы-
дат ку юць на аду ка цыю і на ву ку 
больш, чым сё ле та. Зра зу ме ла, 
што пе да го гам хо чац ца за ста ран-
ную пра цу атрым лі ваць доб рую 
зар пла ту.

— У цэ лым па кра і не на сён ня 
ў пе да га гіч ных ра бот ні каў ме сяч-
ная ся рэд няя зар пла та боль шая за 
5,4 міль ё на руб лёў — 82% ад уз роў-
ню ся рэд няй. У школь ных на стаў ні-
каў пе ра вы шае 5,7 міль ё на (86%). 
У Ві цеб скай воб лас ці зар пла та ў 
пе да го гаў боль шая за 5,6 міль ё на 
(97,5% ад ся рэд няй). А ў на стаў ні-
каў яна пе ра вы шае 6 міль ё наў руб-
лёў — гэ та 103,7% у ад но сі нах да 
ся рэд няй зар пла ты ў рэ гі ё не. До-
свед Пры дзвін ска га краю ці ка вы. 
І яго трэ ба пе рай маць, — ад зна чыў 
Аляк сандр СЯ ГОД НІК, стар шы ня 
па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-
стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь па аду ка цыі, 
куль ту ры і на ву цы.

«Сак рэт» Ві цеб шчы ны тлу ма-
чыц ца ў тым лі ку і мэ та на кі ра ва най 
пра цай з ор га на мі мяс цо вай ула ды, 
ад дзе ла мі аду ка цыі.

— Прэ зі дэнц кі Дэ крэт № 29 
(«Аб да дат ко вых ме рах па ўдас ка-
на лен ні пра цоў ных ад но сін, ума ца-
ван ні пра цоў най і вы ка наль ніц кай 
дыс цып лі ны». — Аўт.) дае маг чы-
масць і для па ве лі чэн ня зар пла ты. 
На пэў на, кі ру ю чыя ра бот ні кі прос-
та не ўні ка лі ў ню ан сы і не ве да-
лі гэ тую асаб лі васць... За ро бак, 
вя до ма, па вы ша ец ца і пры зда чы 
на вы шэй шую і пер шую ква лі фі-
ка цый ныя ка тэ го рыі. Ця пер у на-
шай воб лас ці 79,5% на стаў ні каў 

з гэ ты мі ка тэ го ры я мі — са мы вы-
со кі па каз чык у кра і не. Гро шы, якія 
за ста юц ца пас ля рэ ар га ні за цыі і 
рэ струк ту ры за цыі сіс тэ мы аду ка-
цыі, так са ма вы ка рыс тоў ва юц ца 
для па ве лі чэн ня зар пла ты, — па-
дзя ліў ся во пы там Іван ШЧУ РОК, 
на чаль нік упраў лен ня аду ка цыі 
Ві цеб ска га абл вы кан ка ма.

Трэ ба пра віль на і ак тыў на пры-
мя няць усе маг чы мыя фор мы для 
сты му ля ван ня пра цы пе да го гаў.

— Ні я ка га «ві цеб ска га фе но-
ме ну» ня ма. Нам за да юць пы тан ні 
ка ле гі з ін шых рэ гі ё наў. Ці ка вяц-
ца, як у ня прос тых эка на міч ных 
умо вах атрым лі ва ец ца за ха ваць 
уз ро вень за ра бот най пла ты і за-
бяс пе чыць ста ноў чую ды на мі ку 
рос ту. Гэ та да зва ля юць ра біць 
вы шэй зга да ны Дэ крэт, атэс-
та цыя, на кі ра ван не гро шай на 
прэ мі ра ван не ў вы ні ку эка но міі 
пла на ва га фон ду зар пла ты... На-
ту раль на, вы зна чыць гэ тыя на-
прам кі бы ло па раў наль на прос-
та. А вось іх рэа лі за цыя — больш 
скла да ная спра ва, — кан ста та ваў 
Аляк сандр СУ ХА НАЎ, стар шы-
ня Ві цеб ска га аб лас но га ка мі-
тэ та Бе ла рус ка га праф са ю за 
ра бот ні каў аду ка цыі і на ву кі.

Шмат на дзей на пры няц це да-
паў нен няў да Ко дэк са аб аду ка цыі. 
За пла на ва ны зме ны ў па ды хо дах 
да раз лі ку фі нан са ван ня ўста ноў 
аду ка цыі. Па-но ва му бу дзе раз ліч-
вац ца эка но мія бюд жэ ту за кошт 
ап ты мі за цыі сет кі ўста ноў аду ка-
цыі.

— І на гэ тай асно ве з'я вяц ца 
ін шыя ўжо афі цый ныя кры ні цы 
рос ту зар пла ты для ра бот ні каў 
га лі ны. А па куль мы вы му ша ны 
ча каць пры вя дзен ня та рыф най 
стаў кі 1-га раз ра ду ў ад па вед нас-
ці з мі ні маль най за ра бот най пла-
тай... Ча ка ем і пры няц ця ра шэн ня 
на та ры фі ка цыю га дзін пе да га гіч-
ным ра бот ні кам, за ня тым на су-
пра ва джэн ні дзя цей пры пад во зе 

на за ня ткі ў шко лу і да до му. Гэ тае 
пы тан не ак ту аль нае для ўсіх рэ гі-
ё наў. Што дня ў краіне на пад во зе 
дзя цей за ня та звыш 1,1 ты ся чы 
аў то бу саў... — да даў Аляк сандр 
Су ха наў.

І плат ныя па слу гі, вя до ма, да-
юць маг чы масць да дат ко ва за раб-
ляць на стаў ні кам. Але не ўсё так 
прос та.

— Ка лі змя ніць сіс тэ му плат ных 
па слуг, мож на знач на па вы сіць 
зар пла ту. Ве даю, што па куль што 
на стаў нік не хо ча зай мац ца плат-
ны мі па слу га мі. Бо ён па ві нен гэ та 
ра біць пры му со ва, вы кон ва ю чы 
за гад. Лі чу, што ап ты маль ны ва-
ры янт, ка лі з пла ты за па слу гі 40% 
на ліч ва ла ся б на стаў ні ку. І, па ма іх 
пад лі ках, спа кой на, без асаб лі вай 
на груз кі, на стаў нік у вы ні ку мо жа 
да дат ко ва за ра біць пад 3 міль ё ны 
руб лёў. А ка лі гро шы, атры ма ныя 
ад ака зан ня па слуг, пе ра ліч ва юць 
у ра ён ны ад дзел аду ка цыі, гэ та, 
пра бач це, як у бяз дон ную боч ку... 
І не трэ ба ні я кіх ад па вед ных пла наў 
да во дзіць, — па дзя ліў ся дум кай Мі-
ха іл ВОЛ КАЎ, на мес нік стар шы ні 
па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-
стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь па аду ка цыі, 
куль ту ры і на ву цы.

Вель мі эма цый ным бы ло вы каз-
ван не прад стаў ні ка праф са ю за.

— Трэ ба вы зва ліць шко лы ад 
збо ру дру гас най сы ра ві ны! Спа-
чат ку «се юць», а по тым «збі ра юць 
ура джаі» ме та ла ло му і ма ку ла ту-
ры? І аба вяз ко ва пры гэ тым трэ ба 
вы ка наць да ве дзе нае за дан не! Ду-
маю, прый шоў час ады сці ад гэ тай 
прак ты кі, — ска заў Сяр гей ВІ НА-
ГРА ДАЎ, стар шы ня Ма гі лёў ска-
га аб ка ма праф са ю за ра бот ні каў 
аду ка цыі і на ву кі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
рukshаnskі@zvіаzdа.bу

По лацк — Ві цебск.
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