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ПАКАЛЕННЕ XXI

У лі ку най пер шыхУ лі ку най пер шых

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

У ад роз нен не ад ін шых па доб ных твор-

чых спа бор ніц тваў план ка ў яго да во лі вы-

со кая, бо кон курс раз лі ча ны най перш на 

тых, хто збі ра ец ца па сту паць на жур фак. 

Але і ўзна га ро ды для пе ра мож цаў і лаў-

рэ а таў вар тыя — яны, апроч скла дан ня 

ўлас на га парт фо ліа ра бот і па рад пра фе-

сій ных жур на ліс таў, га на ро вых дып ло маў 

і па мят ных су ве ні раў атрым лі ва юць яшчэ 

і рэ ка мен да цыі ад рэ дак цыі для па ступ-

лен ня на жур фак. Апош нія да юц ца тым з 

най леп шых, хто ў гэ ты ж год хо ча стаць 

сту дэн там фа куль тэ та. Рэ ка мен да цыі да-

юць пэў ную пе ра ва гу пры ўсіх ін шых роў-

ных шан цах з ін шы мі абі ту ры ен та мі.

Як па каз вае шмат га до вая прак ты ка, 

амаль усе пе ра мож цы і лаў рэ а ты твор-

ча га кон кур су «Я ма ла ды. І мне не ўсё 

роў на!» ста но вяц ца сту дэн та мі фа куль-

тэ та жур на ліс ты кі. Але не заў сё ды, бо 

не ка то рыя ў апош ні мо мант вы бі ра юць 

ін шую спе цы яль насць. Тым не менш не 

здрадж ва юць сва ёй пер ша па чат ко вай 

ма ры стаць жур на ліс там.

Так, ад на з пе ра мож цаў твор ча га кон-

кур су, На дзея Боб рык, ця пер з'яў ля ец ца 

сту дэнт кай дру го га кур са фа куль тэ та між-

куль тур ных ка му ні ка цый Мінск ага дзяр жаў-

на га лінг віс тыч на га ўні вер сі тэ та. І пра цяг вае 

да сы лаць ма тэ ры я лы ў «Чыр вон ку. Чыр во-

ную зме ну». У сва ёй ВНУ ўвесь воль ны час 

пры свя чае жур на ліс ты цы: бы ла на мес ні-

кам рэ дак та ра сту дэнц кай га зе ты, пі са ла і 

зды ма ла рэ парт ажы для афі цый на га сай та 

ўні вер сі тэ та. Сё ле та пас ля пер ша га кур са 

аб ра ла спе цы я лі за цыю «Су вя зі з гра мад-

скас цю», яе пры зна чы лі кі ра ваць жур на ліс-

та мі-сту дэн та мі прэс-цэнт ра МДЛУ. На дзея 

хо ча на чац вёр тым кур се прай сці вы твор-

чую прак ты ку ў нас. Гэ та цал кам маг чы ма, 

і та му ёсць пры кла ды.

Ан ге лі на Но ві ка ва, так са ма пе ра мож ца 

твор ча га кон кур су ад на го з га доў, у апош-

ні мо мант пай шла не на жур фак, а па сту-

пі ла ў Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт 

куль ту ры і мас тац тваў, ця пер ву чыц ца на 

трэ цім кур се. Але, як і На дзея Боб рык, 

не спы ня ла ак тыў на га су пра цоў ніц тва з 

«Чыр вон кай. Чыр во най зме най». І плё нам 

гэ тай ра бо ты ста ла тое, што Ан ге лі ну з 

1 ліс та па да за лі чы лі ў штат. З перс пек-

ты ва мі, як той ка заў, кар' ер на га рос ту 

і маг чы мас цю пра ца ўлад ка ван ня пас ля 

за кан чэн ня ву чо бы.

Вя лі кі па тэн цы ял ба чыц ца ў Па лі не 

Пра ка пе ні — ці каў най да ўся го, ад каз най і 

доб ра сум лен най дру га курс ні цы жур фа ка. 

Яна, як і мно гія ін шыя, па ча ла су пра цоў-

ні чаць з ма ла дзёж ным да дат кам яшчэ 

абі ту ры ент кай, пе ра маг ла ў твор чым 

кон кур се, па сту пі ла. На пер шым кур се 

доб ра ах вот на ця гам двух ме ся цаў пра-

хо дзі ла ў рэ дак цыі ад мыс ло вую прак ты ку 

(апроч аба вяз ко вай азна ям лен чай у ра ён-

цы). Упэў не ны, што і на ступ ныя прак ты кі 

Па лі на бу дзе пра хо дзіць у «Чыр вон цы. 

Чыр во най зме не». А там, гля дзіш, і да 

пра ца ўлад ка ван ня адзін крок.

А лі та раль на дня мі ў рэ дак цыю з 

прось бай аб су пра цоў ніц тве звяр ну ла ся 

ця пе раш няя пер ша курс ні ца жур фа ка, 

пе ра мож ца сё лет ня га твор ча га кон кур-

су Але на Ку ха ра ва. І атры ма ла ад тых, 

хто ад каз вае за вы пуск ма ла дзёж на га 

да дат ку «Чыр вон ка. Чыр во ная зме на», 

стан дарт ны ў та кіх вы пад ках ад каз: ча-

ка ем пра па ноў, ча ка ем ідэй, ча ка ем ма-

тэ ры я лаў.

Мы заў сё ды ча ка ем най перш іні цы я-

тыў ных, здоль ных неш та пра па на ваць. 

І та кія ма ла дыя лю дзі заў сё ды бу дуць па-

чу ты.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА, 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ НЫЯ — 
ДА НАС!

З но ва га на ву чаль на га го да пад рых тоў-

ка, за хоў ван не і да стаў ка за дан няў для 

трэ ця га і за ключ ных эта паў рэс пуб лі-

кан скіх алім пі яд за ма ца ва ны за Рэс пуб-

лі кан скім ін сты ту там кант ро лю ве даў. 

Пра ду гле джа ны ска ні ра ван не ўсіх вы ка-

на ных ра бот пас ля за вяр шэн ня кож на га 

ту ра і пе ра да ча іх ва ўста но ву. Пра гэ та 

рас ка за ла Ан жэ ла КУДА Я РА ВА, кан-

суль тант га лоў на га ўпраў лен ня агуль-

най ся рэд няй, да школь най і спе цы яль-

най аду ка цыі Мі ніс тэр ства аду ка цыі.

— З'я ві ла ся па зі цыя і для вы зна чэн ня ўмоў 

ану ля ван ня вы ні каў вы ка на ных за дан няў. Каб 

вы клю чыць ка руп цый ныя мо ман ты, з бя гу ча-

га го да ў скла дзе жу ры рэс пуб лі кан скіх алім-

пі яд не бу дзе пед ра бот ні каў, якія зай ма лі ся 

пад рых тоў кай ка ман даў і ўдзель ні каў, для іх 

бу дзе аб ме жа ван не дзей нас ці ў скла дзе жу-

ры тры ма га да мі, — рас ка за ла спі кер.

На сён няш ні дзень у банк да ных та ле на ві-

тай мо ла дзі ўва хо дзіць больш за 600 юна коў 

і дзяў чат і 208 твор чых ка лек ты ваў. Гэ та за-

зна чы ла Люд мі ла МА НА КО ВА, кан суль тант 

упраў лен ня мас тац тваў га лоў на га ўпраў-

лен ня дзяр жаў ных спе цы яль ных куль-

тур ных ме ра пры ем стваў і пра фе сій на га 

мас тац тва Мі ніс тэр ства куль ту ры.

— Толь кі сё ле та ён па поў ніў ся на 124 ча-

ла ве кі і 11 ка лек ты ваў. У ар хі ве ба зы змя-

шча ец ца ін фар ма цыя больш чым пра дзве 

ты ся чы ча ла век. У банк да ных уклю ча ец ца 

ін фар ма цыя пра лаў рэ а таў, сты пен ды я таў 

і дып ла ман таў спе цы яль на га фон ду Прэ зі-

дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пад трым цы 

та ле на ві тай мо ла дзі, а так са ма пра тых, хто 

з'яў ля ец ца пе ра мож ца м і пры зё ра м між на-

род ных і рэс пуб лі кан скіх мас тац кіх і твор чых 

ме ра пры ем стваў, спа бор ніц тваў, тэ ле- і ра-

дыё пра ек таў.

Лаў рэ а ты спе цы яль на га фон ду што год 

год на прад стаў ля юць кра і ну на між на род ным 

уз роў ні. У якас ці пры кла даў — кон кур сы «Сла-

вян ска га ба за ру ў Ві цеб ску», опер ных спе ва-

коў «Апе ра лія», ма ла дых пі я ніс таў Grand Pіano 

Competіtіon, акар дэ а ніс таў у Літ ве. «Адзін з яр-

кіх пры кла даў — вя ду чы са ліст Вя лі ка га тэ ат ра 

Бе ла ру сі Па вел Пят роў, які пас ля тры ум фу на 

кон кур се «Апе ра лія» ў Лі са бо не і атры ман ня 

прэ міі Zarzuela імя Пла сі да Да мін га за па тра-

ба ва ны на прэ стыж ных опер ных пля цоў ках 

све ту», — да да ла Люд мі ла Ма на ко ва.

Пад трым ка та ле на ві тай мо ла дзі з'яў ля ец-

ца асноў ным кі рун кам дзей нас ці і для БРСМ, 

што рэа лі зу ец ца праз раз віц цё ма ла дзёж-

ных іні цы я тыў у сфе ры на ву ко вай, іна ва цый-

най, прад пры маль ніц кай дзей нас ці і ін ша га. 

Пра гэ та рас ка за ла сак ра тар Са ю за мо ла-

дзі Юлія ЗІН КЕ ВІЧ: «У адо ра ных сту дэн таў 

ёсць шмат маг чы мас цяў, каб пра явіць ся-

бе. На прык лад, ужо 10 снеж ня чар го вы раз 

абя руць сту дэн та го да. У фі на ле возь муць 

удзел 11 пе ра мож цаў аб лас ных і мінск ага 

га рад ско га эта паў. Сё ле та ў кон кур се ўдзель-

ні ча ла ка ля 300 юна коў і дзяў чат. Так са ма 

што год для ак тыў най мо ла дзі пра вод зяц ца 

ін тэ ле кту аль ныя тур ні ры, спа бор ніц твы па 

роз ных ві дах спор ту. Тра ды цый на сту дэн ты 

бе ла рус кіх ВНУ бя руць удзел у фес ты ва лі 

«Мо ладзь — за Са юз ную дзяр жа ву», пра ек-

тах «100 ідэй для Бе ла ру сі», «100 ідэй для 

СНД», дзяў ча ты спра бу юць свае здоль нас ці 

на кон кур сах пры га жос ці і гра цыі «Ка ра ле ва 

вяс на», «Ка ра ле ва сту дэнц тва».

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

«Ма тэ ры яль на-тэх ніч ная 

ба за ўні вер сі тэ таў — адзін з 

клю ча вых рэ сур саў пры па-

вы шэн ні якас ці аду ка цыі, — 

пад крэс ліў спі кер. — Вя лі кі 

ры вок мы ха це лі б здзейс-

ніць у гэ тым кі рун ку за кошт 

рэа лі за цыі су мес на га пра ек-

та з Су свет ным бан кам, ад 

яко га спа дзя ём ся атры маць 

крэ дыт на раз віц цё вы шэй-

шай шко лы. Срод кі бу дуць 

на кі ра ва ны на ма дэр ні за-

цыю ма тэ ры яль на-тэх ніч най 

ба зы 15 уні вер сі тэ таў — гэ-

та сур' ёз ныя ўкла дан ні, якія 

звя за ны ў асоб ных вы пад-

ках са ства рэн нем но вым 

пра рыў ных кі рун каў».

Яшчэ адзін рэ сурс для 

ўма ца ван ня ма тэ ры яль на-

тэх ніч най ба зы на ву чаль-

ных уста ноў — ін вес ты цыі 

з бо ку пры ват ных і дзяр-

жаў ных прад пры ем стваў, 

за ці каў ле ных у пад рых тоў-

цы кад раў.

«Сён ня ў гэ тым кі рун ку 

до сыць ак тыў ныя кам па-

ніі ПВТ, якія ад кры ва юць 

ва ўні вер сі тэ тах свае на ву-

чаль ныя ла ба ра то рыі. Раз-

ліч ва ем так са ма, што да іх 

да лу чац ца і ін шыя эка на міч-

на па спя хо выя ар га ні за цыі. 

Ха це ла ся б, каб яны ў асно-

ву сва ёй дзей нас ці ста ві лі 

ме на ві та кад ра вую па лі ты-

ку», — да даў Сяр гей Кас-

пя ро віч.

На су стрэ чы Прэ зі дэн та 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі з на-

ву ко вай гра мад скас цю ў На-

цы я наль най ака дэ міі на вук 

у кра са ві ку 2017 го да бы ла 

пра па на ва ная кан цэп цыя 

«Уні вер сі тэт 3.0». Яна пра-

ду гледж вае ства рэн не ўнут-

ры ВНУ ін тэ гра ва на га аду ка-

цый на га, на ву ко ва га і прад-

пры маль ніц ка га ася род дзя 

для ка мер цы я лі за цыі на ву-

ко вых рас пра цо вак, а так са-

ма скі ра ва на на па вы шэн не 

якас ці і эфек тыў нас ці прак-

ты ка-ары ен та ва най пад рых-

тоў кі спе цы я ліс таў.

Сён ня кан цэп цыю раз-

ві ва юць ужо во сем вы шэй-

шых на ву чаль ных уста ноў. 

У перс пек ты ве стаць удзель-

ні ка мі гэ та га пра ек та па він ны 

прак тыч на ўсе ўні вер сі тэ ты. 

У ВНУ ство ра ны ўсе ўмо вы 

для пра вя дзен ня да след чых 

ра бот і раз віц ця стар та паў. 

У мі ну лым на ву чаль ным го-

дзе ў XXV рэс пуб лі кан скім 

кон кур се на ву ко вых ра бот 

бы ло прад стаў ле на больш 

за 3,7 ты ся чы сту дэнц кіх ра-

бот, асаб лі ва ак тыў ныя бы лі 

да след чы кі з БДУ, Бе ла рус-

ка га дзяр жаў на га ме ды цын-

ска га ўні вер сі тэ та, БНТУ, 

Гро дзен ска га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та імя Я. Ку па лы. 

У вы ні ку аў та ры 70 ра бот 

атры ма лі зван не лаў рэ а таў, 

што пад ма цоў ва ла ся ра за-

вай гра шо вай пад трым кай у 

па ме ры ся мі ба за вых ве лі-

чынь. Роз ныя ма тэ ры яль ныя 

сты му лы пра ду гле джа ны і 

для на ву ко вых кі раў ні коў.

«Кан цэп цыя «Уні вер сі тэт 

3.0» не толь кі да зва ляе сту-

дэн там лепш пад рых та вац-

ца да пра фе сій най дзей нас-

ці, але і сты му люе да раз-

віц ця пе да го гаў. Па мыл ко-

ва лі чыць, што вы клад чык 

у ВНУ — гэ та ча ла век, які 

толь кі пе рад ае ве ды. Ён ра-

зам са сту дэн там у пер шую 

чар гу да след чык», — пад-

крэс ліў Сяр гей Кас пя ро віч.

Яшчэ адзін но вы кі ру нак, 

да яко га з ця гам ча су мо-

гуць да лу чыц ца ўсё больш 

бе ла рус кіх ВНУ, — гэ та кан-

цэп цыя «ліч ба ва га ўні вер сі-

тэ та». Сён ня лі да рам у раз-

віц ці іні цы я ты вы з'яў ля ец ца 

БДУ ІР, дзе dіgіtal-тэх на ло гіі 

ак тыў на ўка ра ня юц ца не 

толь кі ў ву чэб нае ася род-

дзе, але і ў пра цэс кі ра ван ня 

ўні вер сі тэ там. Гэ та да зва ляе 

сіс тэ ма ты за ваць і апра цоў-

ваць да ныя, са бра ныя ў вы-

ні ку ра бо ты сту дэн таў і вы-

клад чы каў, ра біць ана лі ты ку 

і вы пра цоў ваць кі раў ніц кія 

ра шэн ні. Сур' ёз ныя на пра-

цоў кі па раз віц ці ліч ба ва га 

ўні вер сі тэ та ма юць так са ма 

БДУ і Гро дзен скі дзяр жаў-

ны ўні вер сі тэт імя Ян кі Ку-

па лы.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фо та Бе ла рус ка га 

рэс пуб лі кан ска га 

са ю за мо ла дзі.

На кон курс «100 ідэй для Бе ла ру сі», ідэй ным на тхняль ні кам яко га вы сту пае БРСМ, ма ла дыя 
на ва та ры па да лі ле тась ка ля дзвюх ты сяч за явак. З іх 107 дай шлі да фі на лу.

Перс пек ты выПерс пек ты вы

БУ ДУ ЧЫ НЯ — 
ЗА ЛІЧ БА ВЫМ УНІ ВЕР СІ ТЭ ТАМ

Рас крыць 
і пад тры маць та лен ты

Фо та но сіць ілюст ра цый ны ха рак тар.

Між дыс цып лі нар ны аду ка цый ны і да след чы цэнтр 

бу дзе ство ра ны ў БДУ. Але зай мац ца там змо гуць 

так са ма і сту дэн ты ін шых вы шэй шых на ву чаль ных 

уста ноў па асоб ных мо ду лях і дыс цып лі нах. Пра гэ та 

па ве да міў жур на ліс там на чаль нік га лоў на га ўпраў-

лен ня пра фе сій най аду ка цыі Мі ніс тэр ства аду ка цыі 

Сяр гей КАС ПЯ РО ВІЧ. Пла ну ец ца, што ў ім бу дуць 

раз ві вац ца пры клад на 16 на ву ко ва-да след чых кі рун-

каў у га лі нах бія тэх на ло гій, фі зі кі, хі міі і ін шых.


