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Ба чыць мэ туБа чыць мэ ту

Па спра вах — i ўзна га ро да
Гэ тых ма ла дых лю дзей ва бяць iмк лi вае жыц цё, 

чар го выя су стрэ чы i но выя сяб ры... Дзi я на БУР МIЧ 

i Кiрыл ГРО МАЎ увай шлi ў сот ню най леп шых ак ты вiс-

таў БРСМ ста лi цы, уга на ра ва ных ня даў на што га до вай 

га рад ской прэ мi яй «За Де ло» за ўнё сак у дзей насць 

Са ю за мо ла дзi па вы нi ках мi ну ла га го да. Да вай це 

блi жэй па зна ё мiм ся з ге ро я мi i iх спра ва мi.

У БРСМ Дзіяна са шко лы, бы ла там 

сак ра та ром пяр вiч най ар га нi за цыi. 

Дзяў чы не па да ба ла ся да па ма гаць у 

пад рых тоў цы роз ных кон кур саў i пра-

грам, ка му нi ка ваць з людзь мi. Ужо 

сту дэнт кай пра цяг ва ла ўдзель нi чаць 

у роз ных пра ек тах, што ар га нi зоў ваў 

БРСМ яе ВНУ. Лю бi мая ак цыя — «Ад-

наў лен не свя тынь Бе ла ру сi». Акра мя 

та го, што Дзi я на атры ма ла пер са наль ную ўзна га ро ду, яна 

бы ла ад ным з ар га нi за та раў ме ра пры ем ства i ўру ча ла прэ мii 

iн шым ак ты вiс там.

— Для мя не кож нае за дан не — гэ та неш та но вае, а зна-

чыць, i цi ка вае. Са мым не звы чай ным, хут чэй за ўсё, бы ло 

пры бi раць ста ды ён «Ды на ма» пас ля II Еў ра пей скiх гуль няў. 

Гэ та ра бо та ў ка ман дзе, i я ад чу ваю ся бе кру та ў якас цi ар-

га нi за та ра, — ка жа дзяў чы на.

Дзi я на ву чыц ца на на стаў нi ка па чат ко вых кла саў на трэ-

цiм кур се Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе да га гiч на га ўнi вер сi-

тэ та iмя Мак сi ма Тан ка, але ўжо ця пер па ра лель на пра цуе 

ў Мiн скiм га рад скiм ка мi тэ це БРСМ.

Кi рыл у Са ю зе мо ла дзi так са ма 

са школь ных га доў, ка лi ах вот на 

браў ся за ар га нi за цыю лю бой ве ча-

ры ны. Са мым буй ным кон кур сам, у 

якiм удзель нi чаў хло пец, стаў пра ект 

«Сту дэнт го да — 2019».

— Та ды на рэс пуб лi кан скiм эта-

пе я за няў трэ цяе мес ца. Гэ та быў 

для мя не са мы за па мi наль ны пра ект 

БРСМ... За што кан крэт на да лi прэ-

мiю — дак лад на ад ка заць не ма гу, та му што на шы спра-

вы — гэ та мност ва пра ек таў, кон кур саў, ар га нi за ва ных 

ме ра пры ем стваў i шмат ча го яшчэ, — па дзя лiў ся юнак.

Кi рыл ву чыц ца на дру гiм кур се Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ўнi вер сi тэ та куль ту ры i мас тац тваў, вы ву чае са цы яль на-

куль тур ную дзей насць. Да лей хло пец пла нуе звя заць сваё 

жыц цё са сцэ най, у бу ду чым ма рыць быць ар тыс там i пра-

цуе над гэ тым ужо ця пер:

— На вы кi, на бы тыя ў пра ек тах БРСМ, да па ма га юць мне 

рас кры ваць ся бе, зна хо дзiць но выя якас цi i ка рыс тац ца гэ-

тым у роз ных сi ту а цы ях.

Ка ця ры на КАС ЦЕ ВIЧ, 

сту дэнт ка IV кур са фа куль тэ та жур на лiс ты кi БДУ.

Чац вёр та курс нiк фа куль тэ та жур-

на лiс ты кi БДУ Аляк сандр ДАБ РА-

НАЎ стаў ся рэб ра ным пры зё рам 

Мiж на род на га кон кур су на ву ко-

вых ра бот сту дэн таў, ма гiст ран-

таў, ас пi ран таў i су iс каль нi каў. 

Ён за няў дру гое мес ца ў на мi на цыi 

«Пры клад ныя ка му нi ка цыi» з ра бо тай 

«Ме та на ра тыў су час най рэ кла мы». 

Да сле да ван не сту дэн та пры зна на ад-

ным з най леп шых i ў най блi жэй шы 

час бу дзе апуб лi ка ва на ў што га до вым 

збор нi ку на ву ко вых прац ма ла дых да-

след чы каў, якi iн дэк су ец ца ў ба зе да-

ных РIНЦ (Ра сiй скi iн дэкс на ву ко ва га 

цы та ван ня). На ву ко вым кi раў нi ком 

Аляк санд ра Даб ра на ва вы сту пi ла за-

гад чы ца ка фед ры тэх на ло гiй ка му нi-

ка цыi i су вя зяў з гра мад скас цю Iры на 

Сi дор ская.

Спа бор нiц тва прай шло ў рам-

ках XIX Мiж на род най кан фе рэн цыi 

«Медыя ў су час ным све це. Ма ла дыя 

да след чы кi» ў Санкт-Пе цяр бур гу. Уся-

го яго ўдзель нi ка мi ста лi 112 прад стаў-

нi коў 32 ВНУ Ра сii i кра iн СНД.

Акра мя та го, на ву ко выя дак ла ды 

сту дэн таў фа куль тэ та жур на лiс ты кi 

БДУ атры ма лi вы со кую экс перт ную 

ацэн ку пад час ра бо ты кан фе рэн цыi. 

Ма гiст рант На дзея Та чыц кая ўзна га-

ро джа на дып ло мам за най леп шы дак-

лад у сек цыi «Мас ме дыя i куль ту ра: 

во пыт уза е ма дзе ян ня». Сваю ра бо ту 

яна пры свя цi ла пы тан ням iн тэр прэ та-

цыi спек так ля ў арт-жур на лiс ты цы i лi-

та ра тур на-мас тац кай кры ты цы. Дак-

лад чац вёр та курс нi цы Ксе нii Ган ча рык 

«Са цы яль ная рэ кла ма як фак тар раз-

вiц ця гра ма дзян скай су поль нас цi» ад-

зна чы лi спе цы яль ным пры зам у сек цыi 

«Най ноў шыя тэх на ло гii ў бiз нес-PR».

Уся го ў рам ках XIX Мiж на род най 

кан фе рэн цыi «Ме дыя ў су час ным све-

це. Ма ла дыя да след чы кi» пра ца ва ла 

17 сек цый, дзе бы лi раз гле джа ны дак-

ла ды больш чым 300 ма ла дых на ву-

коў цаў у га лi не жур на лiс ты кi, рэкла мы 

i PR.

Ар га нi за та рам ме ра пры ем ства вы-

сту пi ла Вы шэй шая шко ла жур на лiс ты-

кi i ма са вых ка му нi ка цый Санкт-Пе цяр-

бург ска га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та.

Да вед ка
Мiж на род ная кан фе рэн цыя «Ме дыя 

ў су час ным све це. Ма ла дыя да след чы-

кi» — ад на з най буй ней шых кан фе рэн-

цый ма ла дых да след чы каў i прак ты каў 

жур на лiс ты кi, рэ кла мы i PR у Ра сii. Яна 

пра во дзiц ца пры ўдзе ле фа куль тэ та 

жур на лiс ты кi МДУ iмя М. В. Ла ма но-

са ва, ка фед ры жур на лiс ты кi На ўга-

род ска га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та iмя 

Яра сла ва Муд ра га, Цэнт ра на ву ко вай 

ка му нi ка цыi Унi вер сi тэ та IТ МО.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

На тал ля НА ШУК — ма ла дая вы клад-

чы ца анг лiй скай мо вы ў ся рэд няй шко-

ле № 2 га рад ско га па сёл ка Ак цябр-

скi Го мель скай воб лас цi. Яе за ня ткi 

не абы хо дзяц ца без су час ных тэх на-

ло гiй i не ты по ва га па ды хо ду да сва ёй 

ра бо ты. Ад на з най важ ней шых мэт 

ге ра i нi — да ваць раз на стай ныя ве ды 

дзе цям з пер шых дзён на ву чан ня, каб 

у бу ду чы нi яны iм спат рэ бi лi ся на поў-

нi цу. Як у яе гэ та атрым лi ва ец ца?

— Па мя таю, яшчэ з ма лод шых кла саў 

у мя не бы ла вы раз ная мэ та, да якой я iш-

ла, — фа куль тэт за меж ных моў у Го мель-

скiм дзяр жаў ным унi вер сi тэ це. Мае жа дан не 

споў нi ла ся: я скон чы ла гэ тую ВНУ па спе-

цы яль нас цi «Анг лiй ская мо ва. Фран цуз ская 

мо ва». Ця пер у ма iм «пад па рад ка ван нi» 

шос ты, два сё мыя, дзя ся ты i адзi нац ца ты 

кла сы.

На тал ля рас каз вае, што лю боў да анг лiй-

скай мо вы ў яе ўзнiк ла яшчэ ў дзя цiн стве: 

у той час ма лень кая дзяў чын ка па пра гра ме 

«Дзе цi Чар но бы ля» ез дзi ла ў Ка на ду што-

год. Та кiм чы нам су раз моў нi ца па глыб ляе 

свой уз ро вень ве даў ужо 17 га доў.

— У мя не бы ло мэ та вае на кi ра ван не, та-

му ве да ла, што ад пра цоў ваць пры еду ў род-

ны па сё лак. Але гэ та зу сiм не бян тэ жы ла, 

на ад ва рот. Ка ле гi па ста вi лi ся да мя не як да 

на ва спе ча на га ма ла до га спе цы я лiс та доб-

ра. У пер шы год ра бо ты — два з па ло вай га-

ды та му — ву чы ла трэ цiя, чац вёр тыя i пя тыя 

кла сы. Праз не ка то ры час да iх да лу чы лi ся 

ста рэй шыя хлоп чы кi i дзяў ча ты.

На стаў нi ца пад час сва iх за ня ткаў час-

та вы ка рыс тоў вае ма бiль ныя пра гра мы, 

роз ныя бры тан скiя i аме ры кан скiя сай ты, 

QR-ко ды, ар га нi зоў вае раз мо вы дзя цей з 

нось бi та мi анг лiй скай мо вы па скай пе — так 

у вуч няў па вы ша ец ца ма ты ва цыя i расце 

цiкавасць да яе вы ву чэн ня.

— Бы вае, што я пла ную ўрок, але штось цi 

iдзе не так. Дзе цям хо чац ца неш та ска заць 

не па тэ ме або вы ка заць дум кi сло ва мi, якiх 

уво гу ле ня ма ў анг лiй скай мо ве. У та кiя мо-

ман ты вель мi цi ка ва за iмi на зi раць (усмi ха-

ец ца). Дарэчы, ра бо та з вуч ня мi ма лод шых 

кла саў i ста рэй шых iс тот на ад роз нi ва ец ца. 

На прык лад, у трэ цiм-чац вёр тым шмат тан-

цаў, пе сень, гуль няў. Ма лыя iн шым ча сам не 

вель мi ра зу ме юць, на вош та iм тая за меж ная 

мо ва. А ў дзя ся тым-адзi нац ца тым, на ад ва рот, 

хлоп цы i дзяў ча ты вель мi сур' ёз на ста вяц ца 

да ма iх слоў, iмк нуц ца ву чыц ца не толь кi для 

зда чы школь ных i ўнi вер сi тэц кiх iс пы таў, але 

i для са ма раз вiц ця.

На тал ля рас ка за ла, што ле тась яна атры-

ма ла клас нае кi раў нiц тва. Дзяў чы на пры зна-

ец ца, што ка лi б ёй пра па на ва лi за няц ца та кой 

спра вай у пер шы год ра бо ты, ад мо вi ла ся б, бо 

та ды не ха па ла ўпэў не нас цi ў сва iх сi лах.

— У ма iм шос тым кла се 24 вуч нi: 14 хлоп-

чы каў i 10 дзяў чы нак. Яны час та рас каз ва-

юць мне пра роз ныя па дзеi са свай го жыц ця, 

пы та юць па ра ды. Лi чу, што гэ та доб ра, бо 

на стаў нiк па вi нен су мя шчаць у са бе на вы кi з 

роз ных пра фе сiй, у пры ват нас цi быць доб рым 

псi хо ла гам. Я на «ад ной хва лi» з iмi: ра зу-

мею му зы ку, якую яны слу ха юць; ве даю, што 

iм па да ба ец ца зды маць вi дэа ў TikTok, Like i 

Instagram. У воль ныя хвi лi ны па ды хо дзяць да 

мя не i аб ды ма юць. Спа чат ку гэ та бы ло дзiў на, 

але з ча сам пры звы ча i ла ся (усмi ха ец ца).

Су раз моў нi ца ўпэў не на: тэ ле фо ны, план-

шэ ты i iн шыя га джэ ты вуч няў пад час уро каў 

па вiн ны заў сё ды зна хо дзiц ца ў на стаў нi ка.

— Ка лi прый шла пра ца ваць у шко лу, 

ста ла за ўва жаць, што на пе ра пын ках дзе цi 

вель мi шмат ча су ся дзяць у сва iх ма бiль-

ных. I на ват ка лi па чы на лi ся за ня ткi, не ка-

то рыя не маг лi ады сцi ад эмо цый, якiя яны 

атрым лi ва лi пад час гуль няў. Вы клiк да дош-

кi — а ў ва чах страх i не ра зу мен не: «Якое 

бы ло пы тан не?» Мы пра во дзi лi раз мо вы i 

з вуч ня мi, i з iх баць ка мi па гэ тай праб ле-

ме, усе па га дзi лi ся, што ад за ба вак трэба 

ад мо вiц ца.

Сё ле та На тал ля зда ла ква лi фi ка цый ны эк-

за мен на дру гую ка тэ го рыю, да та го ж па спе-

ла за няць дру гое мес ца ў ра ён ным кон кур се 

«На стаў нiк го да».

— У фi на ле бы ло пяць пе да го гаў роз на га 

ўзрос ту i пра фе сiй на га ста жу. Шчы ра ка жу чы, 

гэ та па куль што быў са мы каш тоў ны во пыт у 

ма iм жыц цi. На пэў ных эта пах кон кур су мы 

да ва лi ад кры тыя ўро кi, па каз ва лi свае та лен ты 

i ўмен нi пра фе сiй на му жу ры. Я ча ла век ам бi-

цый ны, та му з за да валь нен нем пры ня ла та кi 

вы клiк. Не зна ё мыя лю дзi пас ля фi на лу па ды-

хо дзi лi да мя не i ка за лi пры ем ныя сло вы. Так, 

не пе ра маг ла, але за ста ло ся жа дан не зра бiць 

гэ та на ступ ным ра зам. Уво гу ле нам, на стаў-

нi кам, пе ры я дыч на пра па ноў ва юц ца роз ныя 

кур сы, се мi на ры, i я з ах во тай iх на вед ваю.

Ге ра i ня ка жа, што ча сам яна ад чу вае пус-

та ту — амаль уся энер гiя пе ра хо дзiць да лю бi-

мых вуч няў. Але та кi ду шэў ны стан доў жыц ца 

ня доў га.

— Воль ны час ад вод жу на пад тры ман-

не зда ро ва га спо са бу жыц ця, па вы хад ных 

су стра ка ю ся з сяб ра мi... На ват не за дум ва-

ла ся, якi лёс мя не ча кае пас ля ад пра цоў кi ў 

шко ле. Нi ко лi не бы ло важ на, дзе бу ду жыць: 

у малень кiм або вя лi кiм го ра дзе. Больш на-

ват па сё лак па да ба ец ца. Спа дзя ю ся, што 

сва ёй пры сут нас цю ў Ак цябр скiм у якас цi 

на стаў нi цы я ка мусь цi да па ма гу з вы ба рам 

пра фе сii або з не чым iн шым. Дзе ж мне 

яшчэ быць, як не побач з вуч ня мi?

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фота з архіва гераіні.

МТС запустил тарифный план 
«Безлимитище+». Новое предло-
жение включает неограниченный 
по объему и скорости интернет 
и бонус — бесплатный доступ к 
онлайн-кинотеатру ivi.

Также в абонентскую плату нового 
тарифного плана включено 400 минут 
в месяц на звонки во все сети. 

Кроме того, на «Безлимитище+» 
до конца лета пользователи могут де-
литься безлимитным интернетом с лю-
быми устройствами в неограниченном 
объеме. С 1 сентября 2020 года для 
раздачи будет доступно 100 МБ в сутки. 
При превышении этого объема — стои-
мость составит 50 копеек в сутки.

Подключившись на «Безлимити-
ще+», абонентская плата в течение 
первых 90 дней составит 17,50 рубля*, 
далее — 24,50 рубля в месяц. Стать 
абонентом нового тарифного плана 
можно по 30 апреля 2020 года.

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ МТС: ТАРИФ «БЕЗЛИМИТИЩЕ+»

*С условиями акции можно ознакомиться на сайте компании.

Для перехода на «Безлимитище+» воспользуйтесь приложением «Мой МТС».

Подробнее о тарифе смотрите на сайте компании.
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На ад ной мо ве i на ад ной хва лi

Ве дай на шых!Ве дай на шых! «Ру ляць» 
ма ла дыя да след чы кi i жур на лiс ты

У лi ку най леп шыхУ лi ку най леп шых


