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З «ба зай» у га ла веЗ «ба зай» у га ла ве

Цi заў сё ды шко ла — 
бяс печ нае мес ца? 65-Ы СЕ ЗОН 

ЯЕ МА ЛА ДО СЦI
У «Ма лой Бе ла рус кай» — юбi лей

9 лi пе ня Дзi ця чай чы гун цы iмя К. За-

сло на ва споў нiц ца 65 га доў. У гэ ты 

дзень у 1955 го дзе па «Ма лой Бе ла рус-

кай» — ме на вi та так час та на зы ва юць 

Дзi ця чую чы гун ку — у свой пер шы рэйс 

ад пра вiў ся па ра воз з ва го на мi, па са жы-

ра мi яко га ста лi школь нi кi i га на ро выя 

гос цi.

Ця пер на Дзi ця чай чы гун цы за вяр ша ец ца 

комп лекс ра бот па пад рых тоў цы да свят ка-

ван ня 65-год дзя, у вы нi ку якiх зме нiц ца знеш-

нi вы гляд вак за ла на стан цыi За сло на ва, 

а ў за ле ча кан ня з'я вiц ца шмат тэх нiч ных 

на вi нак, якiя бу дуць цi ка выя юным па са-

жы рам i iх баць кам, iн фар муе прэс-цэнтр 

ма гiст ра лi.

Ура чыс тае ад крыц цё 65-га юбi лей на га 

се зо на на Дзi ця чай чы гун цы пла ну ец ца 

на пя рэ дад нi Дня Не за леж нас цi Рэс пуб лi кi 

Бе ла русь.

Дзi ця чая чы гун ка iмя К. За сло на ва ўяў ляе 

са бой унi каль ны аду ка цый ны комп лекс, якi 

спа лу чае ў са бе функ цыi са праўд на га чы гу-

нач на га прад пры ем ства i ўста но вы пра фе-

сiй най пад рых тоў кi i да дат ко вай аду ка цыi 

дзя цей.

З во се нi да вяс ны ў ву чэб ным цэнт ры 

Дзi ця чай чы гун кi больш за 400 на ву чэн цаў 

ся рэд нiх школ Мiн ска i Мiн скай воб лас цi бяс-

плат на пра хо дзяць тэ а рэ тыч нае на ву чан не 

роз ным чы гу нач ным пра фе сi ям, вы ву ча юць 

устрой ства ла ка ма ты ваў, ва го наў, пу ця вой 

гас па дар кi, асно вы ар га нi за цыi ру ху цяг нi-

коў, сiг на лi за цыi i су вя зi. Кож ны год хлоп цы 

i дзяў ча ты з не цяр пен нем ча ка юць га да вой 

цяг нi ко вай прак ты кi, каб за ма ца ваць свае 

ве ды ў рэ аль ных умо вах, зра бiць яшчэ адзiн 

крок на шля ху да ма ры.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Прад стаў нi кi Унi вер сi тэ та гра ма дзян-

скай аба ро ны МНС Мi кi та ЛЯ ШЭН КА i 

Ан тон БАР ЦОЎ упер шы ню ў гiс то рыi 

ста лi пры зё ра мi прэ стыж най Мiж на-

род най алiм пi я ды па тэ а рэ тыч най ме-

ха нi цы. Бу ду чыя ра та валь нi кi за ва я-

ва лi ад ра зу два пры за выя мес цы.

За зван не най леп ша га знаў цы па тэ а рэ-

тыч най ме ха нi цы зма га лi ся 294 удзель нi кi 

з 50 ВНУ, якiя прад стаў ля лi Азер бай джан, 

Ар ме нiю, Бе ла русь, Кi тай, Ра сiю, Турк ме-

нi стан, Уз бе кi стан i Укра i ну.

Змя нен не фор мы пра вя дзен ня тур нi-

ру на кла ла ад бi так на яго пра гра му. Ка-

лi ра ней пра во дзi лi ся аса бiс та-ка манд ны 

тэ а рэ тыч ны кон курс i ка манд ны кон курс 

ра шэн ня ка рот кiх за дач (брэйн-рынг), то 

сё ле та бы ло пры ня та ра шэн не аб пра вя-

дзен нi толь кi тэ а рэ тыч на га кон кур су, вы-

нi кi яко га пад во дзi лi ся толь кi ў аса бiс тым 

за лi ку.

Удзель нi кi на пра ця гу дзвюх з па ло вай 

га дзiн зма га лi ся ва ўмен нi пры мя няць ве-

ды, атры ма ныя пры вы ву чэн нi та кiх дыс-

цып лiн, як тэ а рэ тыч ная ме ха нi ка, фi зi ка, 

ма тэ ма ты ка, а так са ма дэ ман стра ва лi 

здоль нас цi да сiс тэм на га ана лi зу i дзе ян-

ня, на вы кi са ма стой най ра бо ты i твор чае 

мыс лен не.

Сту дэн там трэ ба бы ло ра шыць шэсць 

за дач (па дзве па ста ты цы, кi не ма ты цы 

i ды на мi цы). Пры чым кан кур сан ты му сi-

лi вы ка наць не толь кi вi да воч ныя дзе ян нi, 

але i та кiя, пра якiя ча сам цяж ка зда га-

дац ца, а так са ма пад ра бяз на i ар гу мен та-

ва на апi саць ход ра шэн ня i пры вес цi ўсё 

схе ма тыч на.

Па вы нi ку кур сан ты фа куль тэ таў тэх-

на сфер най бяс пе кi i па пя рэ джан ня i лiк-

вi да цыi над звы чай ных сi ту а цый Унi вер сi-

тэ та гра ма дзян скай аба ро ны МНС Мi кi та 

Ля шэн ка i Ан тон Бар цоў ста лi пры зё ра мi 

мiж на род най алiм пi я ды, за ва я ваў шы II i 

III мес цы ад па вед на. Пад рых та ва лi бу ду-

чых ра та валь нi каў Анд рэй Кам люк i Та рас 

Мар ты нен ка.

Вар та ад зна чыць, што Мi кi та Ля шэн ка 

так са ма пры зна ны най леп шым у Бе ла ру сi 

знаў цам па тэ а рэ тыч най ме ха нi цы. Ад арг-

ка мi тэ та ён уда сто е ны дып ло ма I сту пе нi.

Пе ра мож цам жа iн тэ ле кту аль на га фо ру-

му стаў сту дэнт Унi вер сi тэ та Цiн хуа (Кi тай) 

Лю Цзэ хуа.

Мiж на род ная алiм пi я да па тэ а рэ тыч най 

ме ха нi цы ў ан лайн-фар ма це пра ве дзе на 

ўпер шы ню. Тра ды цый на яе ар га нi за та рам 

вы сту пiў Бе ла рус кi дзяр жаў ны ўнi вер сi тэт 

транс пар ту.

Iн фар ма цыя i фо та МНС.

Пры гад ва ю чы па дзеi 
та го страш на га ча су...

Мо ладзь Бе ла ру сi i Ра сii пра во дзiць 

ан лайн-вэ бi на ры па гiс то рыi Вя лi кай 

Ай чын най вай ны.

Бе ла рус ка-ра сiй скi «Ма ра фон Па мя цi» — 

гэ та пра ект Мiж на род най шко лы ма ла дых 

лi да раў дзвюх кра iн. У яго рам ках прой-

дзе се рыя ан лайн-вэ бi на раў у са цы яль най 

сет цы Instagram з гiс то ры ка мi, гра мад скi мi 

дзея ча мi i ве тэ ра на мi Вя лi кай Ай чын най 

вай ны з роз ных рэ гi ё наў Бе ла ру сi, Ра сii i 

кра iн СНД.

«Бе ла рус ка-ра сiй скi ан лайн-«Ма ра фон 

Па мя цi» мы вы ра шы лi ар га нi за ваць на пя-

рэ дад нi 22 чэр ве ня. Ме на вi та ў гэ ты дзень 

79 га доў та му па ча ла ся Вя лi кая Ай чын ная 

вай на. Га лоў ная мэ та — гэ та ста сун кi i аб-

мен дум ка мi. На шы спi ке ры ка жуць пра тое, 

як пра хо дзi ла вай на на iх тэ ры то рыi, пра лёс 

сва я коў, кан крэт ных жы ха роў го ра да цi па-

сёл ка», — рас ка заў пер шы сак ра тар Вi цеб-

ска га аб лас но га ка мi тэ та БРСМ Вя ча слаў 

ХРОЛ.

Пад вя дзен не вы нi каў ма ра фо ну ад бу-

дзец ца 22 чэр ве ня ў рам ках круг ла га ста ла, 

пры све ча на га 79-й га да вi не па чат ку Вя лi-

кай Ай чын най вай ны. Круг лы стол прой дзе 

ў фар ма це вi дэа кан фе рэн цыi i збя рэ ка ля 

100 прад стаў нi коў гра мад скiх ар га нi за цый, 

дзi ця чых ру хаў, гiс та рыч ных клу баў, аду ка-

цый ных уста ноў Бе ла ру сi, Ра сii i кра iн СНД.

Ар га нi за та ра мi ма ра фо ну вы сту па юць Вi-

цеб ская аб лас ная ар га нi за цыя БРСМ i Сма-

лен ская аб лас ная гра мад ская ар га нi за цыя 

«Ра сiй скi са юз мо ла дзi».

Да вед ка
Мiж на род ная шко ла ма ла дых лi да-

раў — гэ та пля цоў ка, якая аб' яд ноў вае 

лi да раў Ра сii, Бе ла ру сi i кра iн СНД з мэ тай 

аб мер ка ван ня, рас пра цоў кi i рэа лi за цыi 

су мес ных са цы яль на-знач ных пра ек таў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«ПАД КА ВА НЫЯ» Ў ТЭ А РЭ ТЫЧ НАЙ МЕ ХА НI ЦЫ
Кур сан ты МНС — у лi ку яе знаў цаў

У но вым на ву чаль ным го дзе ў 

шэ ра гу школ кра i ны ў рам ках 

экс пе ры мен таль най дзей нас цi 

бу дзе ўка ра нё ная бе ла рус кая 

ма дэль «Дру жа люб нае аду ка-

цый нае ася род дзе ва ўста но вах 

агуль най ся рэд няй аду ка цыi», 

скi ра ва ная на пра ду хi лен не 

бу лiн гу, псi хiч на га i фi зiч на га 

гвал ту ся род на ву чэн цаў.

Бе ла рус кая ма дэль з'яў ля ец ца 

вы нi кам на ву ко ва-да след чай ра бо ты 

па адап та цыi хар вац кай ма дэ лi 

«Бяс печ нае i пад трым лi ва ю чае 

ася род дзе ў шко лах», якую пра вёў 

Бе ла рус кi дзяр жаў ны пе да га гiч ны 

ўнi вер сi тэт iмя М. Тан ка ў парт нёр-

стве з ЮНI СЕФ i пры фi нан са вай 

пад трым цы фон ду «Поль ская да па-

мо га» пры Мi нiс тэр стве за меж ных 

спраў Рэс пуб лi кi Поль шча.

Ука ра нен не ма дэ лi скла да ец ца з 

ся мi кро каў i па спры яе фар мi ра ван-

ню ў вуч няў школ уза ем най па ва гi, 

уклю чэн ню ў пра цэс пра фi лак ты кi 

гвал ту баць коў, на стаў нi каў i прад-

стаў нi коў мяс цо вых ор га наў ула ды.

Пра ект бу дзе рэа лi зоў вац ца пры 

ўдзе ле мен та ра — па за штат на га 

ўдзель нi ка аду ка цый на га пра цэ су. 

Та кая па зi цыя мае пе ра ва гi, якiя за-

клю ча юц ца ў да вя раль ным уза е ма-

дзе ян нi з ра бот нi ка мi, дзець мi i баць-

ка мi, па коль кi мен тар не па срэд на не 

ўклю ча ны ў сiс тэ му суб ар ды на цыi i 

пра фе сiй ных ад но сiн унут ры шко лы 

i мае маг чы масць за хоў ваць све жы 

по гляд на звык лыя для ка лек ты ву 

з'я вы.

Кан чат ко вым вы нi кам рэа лi за цыi 

ма дэ лi з'яў ля ец ца ства рэн не ўмоў 

транс фар ма цыi ўста ноў аду ка цыi ў 

псi ха ла гiч на бяс печ нае мес ца. У бу-

ду чы нi шко лы, якiя па спя хо ва рэа лi-

за ва лi ўсе кро кi пра гра мы, змо гуць 

атры маць ста тус «дру жа люб най 

шко лы/гiм на зii/лi цэя/ка ле джа».

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

На ма тэ ма ты ку — 
10 ча ла век на мес ца
У Лi цэi Бел дзярж унi вер сi тэ та пад вя лi вы нi кi прыём -

най кам па нii. Агуль ны кон курс у на ву чаль ную ўста-

но ву склаў 6,6 ча ла ве ка на мес ца. Уся го сё ле та 

бы ло па да дзе на 1739 за яў. Най боль шая коль касць 

да ку мен таў пры ня та ў бiя ла гiч ныя кла сы — 286. 

Кон курс тут склаў 6,5 ча ла ве ка на мес ца.

У ма тэ ма тыч ны клас за рэ гiст ра ва лi ся 217 абi ту ры ен-

таў (кон курс — 9,9 ча ла ве ка на мес ца), фi зiч ны — 208 

(кон курс — 9,5), гу ма нi тар ны — 198 (кон курс — 9), iн фар-

ма ты ка-ма тэ ма тыч ны — 165 (кон курс — 7,5), хi мiч ны — 

119 (кон курс — 5,4), гiс то ры ка-гра ма да знаў чы — 90 

(кон курс — 4,1), фi ла ла гiч ны — 69 (кон курс — 3,1).

Сё ле та ўпер шы ню пра во дзiў ся на бор па трох но вых 

про фi лях на ву чан ня: эка на мiч ным, iн фар ма ты ка-фi-

зiч ным i лiнг вiс тыч ным. Пер шы ары ен та ва ны на вы ву-

чэн не ма тэ ма ты кi i анг лiй скай мо вы, дру гi — на фi зi ку i 

iн фар ма ты ку, трэ цi — на гiс то рыю Бе ла ру сi i анг лiй скую 

мо ву. У гэ тыя кла сы кон курс склаў ад па вед на 8,7, 4,9 

i 3,9 ча ла ве ка на мес ца.

За лi чэн не ў лi цэй скiя кла сы ажыц цяў ля ла ся па вы-

нi ках двух пiсь мо вых ус туп ных вы пра ба ван няў. Пры 

па ступ лен нi на гу ма нi тар ны про фiль у гэ тым го дзе 

не аб ход на бы ло на браць 151 бал, бiя ла гiч ны — 138, 

гiс то ры ка-гра ма да знаў чы — 120, фi ла ла гiч ны — 105, 

эканамічны — 105, лiнг вiс тыч ны — 92, ма тэ ма тыч ны — 

87, хi мiч ны — 84, iн фар ма ты ка-ма тэ ма тыч ны — 75, 

iн фар ма ты ка-фi зiч ны — 69, фi зiч ны — 61.

Уся го ў Лi цэй БДУ ў 10-я кла сы бы лi пры ня тыя 

264 на ву чэн цы, з iх сфар мi ра ва ныя 12 кла саў па 22 ча-

ла ве кi. Ся род бу ду чых лi цэ iс таў 73 пра цэн ты скла да юць 

жы ха ры ста лi цы i 27 пра цэн таў — прад стаў нi кi з усiх 

аб лас цей Бе ла ру сi.

Ад мет нас цю ця пе раш няй ус туп най кам па нii ста ла 

па шы рэн не функ цы я на лу «Аса бiс та га ка бi не та абi ту-

ры ен та». Вы нi кi эк за ме наў мож на бы ло да ве дац ца ў 

Лi цэi, а так са ма праз зга да ны элект рон ны рэ сурс, дзе 

бы лi раз ме шча ны ад ска на ва ныя ад ка зы абi ту ры ен таў 

i клю чы да за дан няў.

Трэ ба так са ма да даць, што сё ле та ўсе абi ту ры ен ты 

па сту па лi на агуль ных пад ста вах у су вя зi з ад ме най 

за ключ на га ту ра рэс пуб лi кан скай алiм пi я ды для ўсiх 

на ву чэн цаў, акра мя адзi нац ца цi клас нi каў. Але пры 

паў пра хад ным ба ле пры яры тэт ад да ваў ся лаў рэ а там 

аб лас но га або мiнск ага га рад ско га эта пу рэс пуб лi кан-

скай алiм пi я ды.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

Клас ныя на вi ныКлас ныя на вi ныНа слы хуНа слы ху

Да нi на па мя цiДа нi на па мя цi

З на го дыЗ на го ды
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