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ПАКАЛЕННЕ XXI

Трэ ці пра цоў ныТрэ ці пра цоў ны

Гран таў шмат 
не бы вае

Wargamіng па вя лі чыў коль касць сты пен дый для 

сту дэн таў БДУ.

Уся го бу дзе вы дзе ле на 24 гран ты і па шы ра ны спіс фа-

куль тэ таў-удзель ні каў. З гэ та га го да кон курс прой дзе ся-

род сту дэн таў дру го га—чац вёр та га кур саў бія ла гіч на га, 

ме ха ні ка-ма тэ ма тыч на га, фі зіч на га, хі міч на га фа куль тэ-

таў, а так са ма фа куль тэ таў ра дыё фі зі кі і кам п'ю тар ных 

тэх на ло гій, пры клад ной ма тэ ма ты кі і ін фар ма ты кі.

Кан ды да там не аб ход на мець вы со кі бал па спя хо вас ці, 

пад рых та ваць ма ты ва цый нае эсэ, аў та бія гра фію, а так са-

ма зай мац ца на ву ко ва-да след чай дзей нас цю. Сты пен дыя 

пры су джа ец ца на бя гу чы на ву чаль ны се местр, удзель ні-

чаць у кон кур се мож на не аб ме жа ва ную коль касць ра зоў. 

Вы ні кі бу дуць пад ве дзе ны на па ся джэн ні ка мі тэ та сты пен-

дыі 5—6 каст рыч ні ка бя гу ча га го да.

На га да ем, кон курс на атры ман не сты пен дыі ад вя ду ча-

га ства раль ні ка кам п'ю тар ных гуль няў пра во дзіц ца ў БДУ 

з 2019 го да чац вёр ты раз. Ён скі ра ва ны на сты му ля ван не 

і ма ты ва цыю мо ла дзі да на ву ко вай дзей нас ці. Ра ней у 

рам ках кон кур су вы дзя ля ла ся 16 сты пен дый.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

За пра гра ма ва ныя 
на пос пех

Бе ла рус кія школь ні кі ўда ла вы сту пі лі на 32-й Між-

на род най алім пі я дзе па ін фар ма ты цы.

Іnternatіonal Olympіad іn Іnformatіcs, ІOІ — ад ны з най-

больш прэ стыж ных ін тэ ле кту аль ных спа бор ніц тваў вуч няў 

па пра гра ма ван ні. Сё ле та ў іх узя лі ўдзел 343 на ву чэн цы 

з 87 кра ін све ту. Алім пі я да пра хо дзі ла з вы ка ры стан нем 

дыс тан цый ных (ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ных) тэх на-

ло гій. Яе ар га ні за та рам вы сту пі ла мі ніс тэр ства аду ка цыі 

Рэс пуб лі кі Сін га пур.

Згод на з пра ві ла мі пра вя дзен ня алім пі я ды, на ву чэн цы 

спа бор ні ча юць ін ды ві ду аль на. Ад кож най кра і ны мо жа 

быць прад стаў ле на не больш за ча ты ры ўдзель ні кі. Алім-

пі я да пра хо дзіць у два ту ры, у кож ным з іх на ву чэн цы 

ра ша юць па тры за да чы з вы ка ры стан нем не каль кіх моў 

пра гра ма ван ня. На вы ка нан не за дан ня ад во дзіц ца па пяць 

га дзін у кож ным ту ры.

Ка ман да Рэс пуб лі кі Бе ла русь скла да ла ся з ча ты рох 

удзель ні каў — пе ра мож цаў за ключ на га эта пу рэс пуб лі-

кан скай алім пі я ды па ву чэб ным прад ме це «Ін фар ма ты ка» 

2019/2020 на ву чаль на га го да.

Па вы ні ках удзе лу ў між на род най алім пі я дзе ся рэб ра ны 

ме даль за ва я ваў Анд рэй Мі шчан ка (вы пуск нік ся рэд няй 

шко лы № 13 Ма зы ра, вы ха ва нец Цэнт ра юных па жар ных). 

Брон за вых уз на га род уда сто е ны Яра слаў Ба ры саў (вы-

пуск нік гім на зіі № 8 Ві цеб ска) і Па вел Сан кін (вы пуск нік 

Лі цэя Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та).

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Унё сак у агуль ны ка ра вай
Вы зна ча ны аб са лют ныя пе ра мож цы рэс пуб лі кан-

ска га пра ек та «Мо ладзь — за ўра джай».

Ся род ма ла дзёж ных экі па жаў лі дзі ру юць Ле а нід Аляк-

се ен ка і Сяр гей Каў ба саў з Ві цеб скай воб лас ці, якія на-

ма ла ці лі 5071 то ну збож жа. Кам бай нер Вік тар Мя це лі ца 

з Мін скай воб лас ці на ма ла ціў 3436 тон. На ра хун ку ся-

мей на га экі па жа Анд рэя і Сяр гея Драз доў з Ма гі лёў скай 

воб лас ці — 3145,6 то ны. У Брэсц кай воб лас ці най леп шы мі 

ста лі Анд рэй Есь ман і Аляк сандр Фі лон чык, якія на ма ла-

ці лі 2627,2 то ны. На ма лот ся мей на га экі па жа Ва дзі ма і 

Але га Ла бо ві чаў з Гро дзен скай воб лас ці — 2599,35 то ны 

збож жа. У Го мель скай воб лас ці ў лі да рах Дзміт рый Ля-

шчын скі і Ра ман Да ні лік, якія на ма ла ці лі 1736,9 то ны.

Ся род ма ла дых кі роў цаў лі да рам стаў Па вел Ці ха наў з 

ААТ «Амка дор-Шклоў» Ма гі лёў скай воб лас ці, які пе ра вёз 

4805 тон збож жа. У Мін скай воб лас ці най леп шым стаў Дзя-

ніс Гні ла зуб з ААТ «Га ра дзі ла ва»: яго вы нік — 4120,8 то ны. 

У Брэсц кай Мі ха іл Куч ко з ААТ «Бе ла веж скі» пе ра вёз 

3477,4 то ны. На ра хун ку ва Ула дзі сла ва Кар пу шэн кі з СГФ 

«Смаль я ны» ААТ «Ар шан скі КХП» Ві цеб скай воб лас ці — 

3475 тон збож жа. Аляк сандр Баг да но віч з КСУП «Саў гас 

«Баг да но ві чы» Го мель скай воб лас ці пе ра вёз 3308,6 то ны 

збож жа, а Іван Сві дзін скі з СВК «За рэ чны-Аг ра» Гро дзен-

скай воб лас ці — 3065 тон збож жа.

Уся го ма ла дзёж ныя экі па жы на ма ла ці лі 865 558,745 то ны 

збож жа, ма ла дыя кі роў цы пе ра вез лі 750 003,734 тоны.

Ар га ні за та рам рэс пуб лі кан ска га пра ек та «Мо ладзь — 

за ўра джай» вы сту пае БРСМ. Спа бор ніц твы пра хо дзяць 

у на мі на цы ях «Ма ла дзёж ны экі паж кам бай не раў, які да-

сяг нуў най боль ша га на ма ло ту» і «Ма ла ды кі роў ца, які 

пе ра вёз най боль шую коль касць збож жа».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ме на ві та та кую 

коль касць Бе ла рус кі 

рэс пуб лі кан скі са юз 

мо ла дзі сё ле та 

пра ца ўлад ка ваў 

у скла дзе сту дэнц кіх 

атра даў. У рам ках 

круг ла га до вай 

пра цоў най за ня тас ці 

ў 1353 сту дэнц кія 

атра ды ўсіх ся мі 

за цвер джа ных 

про фі ляў па тра пі лі 

17 827 бай цоў, 

так са ма бы ла 

ака за на да па мо га 

ў ін ды ві ду аль ным 

пра ца ўлад ка ван ні 

284 хлоп цам 

і дзяў ча там. 

Та кім чы нам, 

фак тыч на бы ло 

больш за 18 ты сяч 

пра ца ўлад ка ва ных. 

Са мая вя лі кая 

коль касць іх 

у Гро дзен скай 

воб лас ці — 

4154 ча ла ве кі 

ў скла дзе 301 атра да.

У сту дат ра даў скім ру ху 

ўдзель ні ча юць і школь ні кі. 

Па ўка зе Прэ зі дэн та яны 

ма юць пра ва на пра цу ў сту-

дэнц кіх атра дах з 14 га доў. 

Та кім чы нам, да па пу ляр на-

га ма ла дзёж на га ру ху да-

лу чы лі ся 8119 не паў на лет-

ніх. З іх пра ца ўлад ка ва ны 

512 пад лет каў, якія ста яць 

на пра фі лак тыч ным улі ку 

ў ін спек цыях па спра вах 

не паў на лет ніх, і 170 зна хо-

дзяц ца ў са цы яль на не бяс-

печ ным ста но ві шчы, па ве-

дам ляе БРСМ.

Сёлета трэ ці пра цоў ны се-

местр стар та ваў 28 чэр ве ня. 

За гэ ты час уда ло ся рэа лі-

за ваць два маш таб ныя пра-

цоў ныя пра ек ты. Гэта Усе бе-

ла рус кая ма ла дзёж ная бу-

доў ля «Го рад ма ла дос ці» — 

бу даў ніц тва Бе ла рус кай 

атам най элект ра стан цыі і 

аб' ек таў са цы яль най інфра -

струк ту ры Аст раў ца, і між на-

род ны вы твор чы пра цоў ны 

пра ект «Ат лант-2020». Так-

са ма бай цы пра ца ва лі на аб-

лас ных і мін скай га рад ской 

ма ла дзёж ных бу доў лях. 

На прык лад, на бу даў ніц тве 

агуль на аду ка цый най ся рэд-

няй шко лы на 1020 мес цаў 

у Ба ра на ві чах, ся рэд няй 

агуль на аду ка цый най шко лы 

ў Го ме лі, на рэ кан струк цыі 

комп лек су бу дын каў га рад-

ской клі ніч най баль ні цы № 3 

у Грод не, па лі клі ні кі для да-

рос лых і дзя цей у Ма гі лё ве. 

У ста ліч ным рэ гі ё не аб лас-

ной ма ла дзёж най бу доў ляй 

стаў да школь ны цэнтр раз-

віц ця дзі ця ці ў га рад скім па-

сёл ку Івя нец Ва ло жын ска га 

ра ё на.

Трэ ці пра цоў ны се местр 

пра цяг ва ец ца. Уво сень па 

пла не бу дуць пра ца ваць 

пры клад на 122 атра ды з 

2544 ча ла век. Сель гас атра-

ды пры сту пі лі да спра вы ва 

ўсіх рэ гі ё нах, але да га во ры 

на фар мі ра ван не пра цяг ва-

юць за клю чац ца. У цэ лым 

па кра і не ў ве рас ні—каст-

рыч ні ку бай цы сту дэнц кіх 

атра даў бу дуць зай мац-

ца ўбор кай і сар та ван нем 

буль бы і ін шых ка ра няп ло-

даў, збо рам яб лы каў, убор-

кай лё ну.

Да пры кла ду, у Брэсц-

кай воб лас ці пра цу юць 

пяць сель ска гас па дар чых 

атра даў. Хлоп цы і дзяў ча ты 

збі ра юць яб лы кі ў ААТ «Бат-

чы», «Ля дзец кі», «Імя нін скі», 

РУП «Брэсц кая аб лас ная 

сель ска гас па дар чая до след-

ная стан цыя На цы я наль най 

ака дэ міі на вук Бела ру сі», 

КСУП «Бе раж ное». У Ві-

цеб скай воб лас ці пра цу юць 

30 сель ска гас па дар чых 

атра даў. Іх бай цы ўбіраюць і 

сартуюць сель гас пра дук цыю 

ў фі лі ялах «Вяс на-энерга» 

і «Цяп ліч ны» РУП «Ві цебск-

э нер га», РУП «Та ла чын-

скі кан сер ва вы за вод», 

ВК «Аль гоў скае», ААТ «На-

ва сёл кі-Лу чай», «Ха ці лы-

Аг ра», «Ка май скі-Аг ра». 

У Гро дзен скай воб лас ці 

пра цу юць 35 сель гас атра-

даў. Ма ла дыя лю дзі шчы ру-

юць на па лях КСУП «Мала-

берас та віц кая эліт ная гас-

па дар ка», «Мац ве еў цы», 

«Экс пе ры мен таль ная ба за 

«Каст рыч нік», ААТ «Пры-

нё ман скі», Іў еў ска га дзяр-

жаў на га пра фе сій на га лі цэя, 

На ва груд ска га дзяр жаў на га 

сель ска гас па дар ча га пра-

фе сій на га лі цэя.

За крыц цё трэ ця га пра-

цоў на га се мест ра за пла на-

ва на на 13—15 ліс та па да 

ў Рэс пуб лі кан скім гар на-

лыж ным цэнт ры «Сі лі чы» 

пад час Усе бе ла рус ка га 

злё ту сту дэнц кіх атра даў 

«Час ру ху». У гэ ты ж час 

пач нец ца пад рых тоў ка да 

но ва га пра цоў на га пра ек-

та для ўдзель ні каў сту дат-

ра даў ска га ру ху «Зі мо вы 

марш рут» і між на род на га 

пра ек та «Снеж ны дэ сант», 

які прой дзе на тэ ры то рыі 

Ра сіі і Ка зах ста на.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Акра мя га лоў най мэ ты кон курсу — 

вы ха ван ня ў школь ні каў па чуц ця 

патры я тыз му — твор чае спа бор ніц тва 

да ло ім маг чы масць па спра ба ваць ся-

бе ў пра фе сіі жур на ліс та. Кан кур сан ты 

па він ны бы лі браць ін тэр в'ю ў ці ка вых 

ге ро яў, а по тым прад ста віць сваю ра-

бо ту жу ры. Ацэнь ва ла ся і ары гі наль-

насць тэ мы, і якасць пуб лі цыс тыч на га 

ма тэ ры я лу.

Пе ра мож цам ста ла ву ча ні ца 

10 кла са гім на зіі № 38 Аляк санд ра 

Ва ню шы на. Школь ні ца ўзя ла ін тэр в'ю 

ў ве тэ ра на Ге на дзя Ула дзі мі ра ві ча 

Юш ке ві ча. Жу ры ў скла дзе вы клад-

чы каў фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ 

і жур на ліс таў вы со ка аца ні ла ра бо ту 

Аляк санд ры. «Мае баць кі — ва ен ныя, 

і мне вель мі бліз кая тэ ма вай ны. Та му 

ка лі я да ве да ла ся пра гэ ты кон курс, 

ад ра зу вы ра шы ла ўдзель ні чаць. У мя-

не даў но бы ла ма ра — па га ва рыць 

з ад ным з лю дзей, якім мы за раз 

аба вя за ны сва ім жыц цём і сва бо дай. 

З вы ба рам ге роя мне да па мог та та, 

вель мі ха це ла ся знай сці ча ла ве ка з 

не звы чай ным лё сам. Ге надзь Ула дзі-

мі ра віч з 15 га доў удзель ні чаў у ба я-

вых за дан нях у скла дзе ды вер сій най 

гру пы. Мне ця пер так са ма 15 га доў, і я 

не ма гу на ват уя віць ся бе на яго мес-

цы. Пры знац ца шчы ра, хоць пі саць я 

люб лю даў но, але кон курс нае ін тэр в'ю 

ста ла ма ёй пер шай ра бо тай та ко га 

пла на. А кон курс мне бы ло важ на 

вый граць дзе ля май го ге роя. Для яго 

вай на — цэ лае жыц цё. І ўсве дам лен-

не та го, што су час на му па ка лен ню 

не абы яка вая гэ тая тэ ма, бы ло для яго 

на столь кі важ нае, што на ват апі саць 

цяж ка. Але я па ста ра ла ся», — рас ка-

за ла Аляк санд ра.

Жу ры вы со ка аца ні ла і ас тат нія ра-

бо ты, да ло ка рыс ныя па ра ды і за пра-

сі ла ўсіх кан кур сан таў пас ля шко лы 

па сту паць на фа куль тэт жур на ліс ты кі 

БДУ.

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.

У да па мо гу руп лі вымУ да па мо гу руп лі вым

У лі ку най леп шыхУ лі ку най леп шых

Хлоп цы спра выХлоп цы спра вы

Да ні на па ша ныДа ні на па ша ны

«МНЕ БЛІЗ КАЯ ТЭ МА ВАЙ НЫ...»
У ста лі цы вы бра лі най леп ша га юн ка ра

У Мін скім га рад скім ін сты ту це раз віц ця 

аду ка цыі ад быў ся фі нал кон кур су 

ся род юных жур на ліс таў, які пра хо дзіў 

у рам ках што га до ва га фес ты ва лю 

мас тац кай і ін тэ ле кту аль най твор час ці 

«Мой Мінск — мая ста лі ца — твор час ці і та лен ту 

кры ні ца!» Сё ле та творчае спаборніцтва, 

якое, да рэ чы, пра во дзіц ца ўжо шэсць 

га доў, было пры све ча на 75-год дзю Пе ра мо гі 

ў Вя лі кай Ай чын най вай не. Вуч ні роз ных школ 

ста лі цы су стра ка лі ся з ве тэ ра на мі, зна хо дзі лі 

ці ка выя гіс то рыі ва ен на га ча су, рас каз ва лі не вя до мыя фак ты пра 

пом ні кі і му зеі вай ны.

У СТУ ДАТ РА ДАХ — БОЛЬШ 
ЗА 17 ТЫ СЯЧ БАЙ ЦОЎ
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