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— У сту дэнц кiм ак ты ве я з пер шых кур-

саў ву чо бы. Та ды ж да знаў ся пра бу даў нi-

чыя атра ды i вы ра шыў па спра ба ваць, — 

апа вя дае сту дэнт-чац вёр та курс нiк iн жы-

нер на-бу даў нi ча га фа куль тэ та Ула дiс лаў 

ШЫН КЕ ВIЧ. — Упер шы ню па ехаў у Аст-

ра вец у 2018 го дзе бай цом. На ша ка ман-

да з 18 ча ла век пра ца ва ла ў го ра дзе пад-

соб ны мi ра бо чы мi ў бры га дзе во пыт ных 

май строў. На дру гi год я ўжо меў па са ду 

ка ман дзi ра, ра зам з iн шы мi хлоп ца мi мы 

шчы ра ва лi да рож ны мi ра бо чы мi на аб' ек-

це атам най элект ра стан цыi.

Трэ цi пра цоў ны се местр у «Дой лi даў» 

звы чай на доў жыц ца з па чат ку лi пе ня да 

кан ца жнiў ня. Хло пец ка жа, што пад час 

яго днi пра хо дзяць на сы ча на i ра зам з 

тым на пру жа на. На сон за ста ец ца не 

больш за ча ты ры—пяць га дзiн.

(За кан чэн не на 3-й стар. «ЧЗ».)

«Бе ла ру сы — са мыя ўплы во выя лю дзі 

ХХІ ста год дзя». «На сён ня ў нас ёсць дзве 

за да чы. Па-пер шае, мы па він ны прай сці 

ў ад ну чац вёр тую. А па-дру гое, 

нам як бе ла ру сам важ ней вый сці 

да мо ра, та му пер ша чар го вая за да ча 

на сён няшні дзень — за та піць Пры бал ты ку, 

а больш кан крэт на — Літ ву». «Заўт ра мы з ва мі 

пра чнём ся ў ад ной вя лі кай кра і не — 

у ад ной Бе ла ру сі». «Пры знай це ся, што вы 

на ват і па ду маць не маг лі, што ва ша но вая 

кан сты ту цыя — бе ла рус кая». Гэ тыя жар ты ўжо 

па поў ні лі за ла тую ка лек цыю кла сі кі КВЗ.

Ка ман да фа куль тэ та пры клад ной ма тэ ма ты кі 

і ін фар ма ты кі БДУ «Дзе ці Цью рын га» 

не толь кі здо ле ла пра біц ца ў Вы шэй шую лі гу 

Клу ба вя сё лых і зна ход лі вых, 

але і лі та раль на «па рва ла за лу» ў сва ёй 

пер шай гуль ні, здзейс ніў шы ма ру мно гіх 

КВЗэш ні каў, — «зла ві ла па ра воз» — 

доў гія ава цыі, якія не спы ня юц ца, а толь кі 

на рошч ва юць тэмп. Пры чым не ад ной чы. 

А гэ та да ра го га вар та. Мы су стрэ лі ся з дву ма 

прад стаў ні ка мі ка ман ды (са браць ра зам усіх 

праб ле ма тыч на), каб па гу та рыць пра тое, што 

не ві даць звы чай на му гле да чу тэ ле эфі ру гуль ні. 

На шы мі су раз моў ца мі ста лі 

Марк ВЯ ЛІЧ КА (ка пі тан) і Алі на КАР ПО ВІЧ.

 (За кан чэн не на 8-й стар. «ЧЗ».)

«ДЗЕ ЦІ ЦЬЮ РЫН ГА»: 

«На шы апе ты ты рас туць»

Фо та са старонкі каманды «УКан так це».

«ДОЙ ЛI ДЫ» 
СВА IХ ДОБ РЫХ ЭМО ЦЫЙ

У сту дат ра даў скiм ру ху ад ным з са мых па пу ляр ных кi рун каў лi чыц ца 

бу даў нi чы. Най леп шым у гэ тай на мi на цыi па вы нi ках ле таш ня га 

Усе бе ла рус ка га з'ез да сту дэнц кiх атра даў «Час ру ху!» ста лi «Дой лi ды» 

з По лац ка га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та. Так са ма най леп шы мi бы лi пры зна ныя 

ка ман дзiр i ка мi сар гэ та га атра да — Ула дзi слаў Шын ке вiч i Ва лян цiн 

Ба ра ноў скi. Мы па га ва ры лi з iмi i iн шы мi бай ца мi пра атры ма ны во пыт 

ра бо ты. Што га лоў нае яны на бы лi пад час трэ ця га пра цоў на га се мест ра?

Байцы з атрада «Дой лi ды».

А па гля дзець са праў ды бы-

ло на што...

Вя лi кую ўва гу да ся бе пры-

цяг нуў адзiн з пра ек таў-пе ра-

мож цаў, якi прад ста вiў сту дэнт 

дру го га кур са Баб руй ска га 

дзяр жаў на га аграр на-эка на мiч-

на га ка ле джа Па вел ШАЎ ЦОЎ. 

Ён прэ зен та ваў трэ на жор для 

дзя цей «Юны ра та валь нiк». Га-

лоў ная яго мэ та — у больш да-

ступ най фор ме на ву чыць ма ле-

чу пра вi лам па жар най бяс пе кi.

— Ад iдэi да ства рэн ня — 

год, адзiн эк зэмп ляр вы раб-

ля ем за два-тры ме ся цы. Нам 

ха це ла ся зра бiць ме на вi та фi-

зiч ную рэч, бо так дзе цi ляг чэй 

за свой ва юць ка рыс ны ма тэ ры-

ял. Тут ёсць круг, па дзе ле ны на шэсць ла ка-

цый, што пе ры я дыч на за га ра юц ца. Ёсць i ры-

чаг, пры да па мо зе яко га мож на «па ту шыць» 

па жар. Прын цып та кi: спа чат ку гу чыць сiг нал, 

якi кан ста туе: у до ме агонь. Пас ля трэ на жор 

апа вя шчае, што ра бiць у та кой сi ту а цыi. 

А да лей для дзя цей па чы на ец ца гуль ня: яны 

раз ва жа юць, як най лепш па сту пiць, а iн струк-

тар, што пры сут нi чае по бач, да па ма гае iм i 

пад су моў вае атры ма ную iн фар ма цыю. Та кiм 

чы нам юныя ўдзель нi кi доб ра за па мi на юць 

пра вi лы па жар най бяс пе кi.

Аду ка цый ная гуль ня ары ен та ва на на вуч-

няў ма лод шых i ся рэд нiх кла саў, а так са ма 

на вы ха ван цаў дзi ця чых сад коў. Па вел рас-

ка заў, што пра ект ужо быў пра тэс цi ра ва ны ў 

Цэнт ры да дат ко вай аду ка цыi дзя цей i мо ла дзi 

Баб руй ска, так са ма на пра ця гу го да ка ман да 

рас пра цоў шчы каў су пра цоў нi ча ла з iн спек-

та ра мi сек та ра пра па ган ды Мi нiс тэр ства па 

над звы чай ных сi ту а цы ях. «Мы ўжо за клю чы лi 

да га вор з не ка то ры мi ўста но ва мi аду ка цыi. 

Ка лi бу дзе по пыт, га то вы за да во лiць усе за-

пы ты за каз чы каў», — за пэў нi вае хло пец.

(За кан чэн не на 5-й стар. «ЧЗ».)

Ініцыятыўныя і крэатыўныяІніцыятыўныя і крэатыўныя

ВА ШЫ IДЭI, 
ДЗЯР ЖА ВЫ – 
ПАД ТРЫМ КА

— Дзя вя ты се зон пра ек та чар го вы раз па цвер дзiў вы со кi на ву ко ва-да след чыц кi 

па тэн цы ял бе ла рус кай мо ла дзi, яе ўмен не ге не ры ра ваць пра грэ сiў ныя i за па тра-

ба ва ныя жыц цём iдэi. Вы со кi iн тэ лект юна коў i дзяў чат сён ня ро бiц ца ас но вай 

для да лей ша га рос ту ў са мых роз ных сфе рах: ад бiя тэх на ло гiй да ро ба та тэх нi кi. 

«100 iдэй для Бе ла ру сi» — па цвяр джэн не та го, што ў на шай кра i не та ле на вi тая 

i ду ма ю чая мо ладзь, — ад зна чыў пад час фi на лу гэ та га рэс пуб лi кан ска га кон кур су 

на мес нiк кi раў нi ка Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та Анд рэй КУН ЦЭ ВIЧ.

Удзельніцы творчай групы «Лялька. Бай».


