
...Ат мас фе ра ў за ле ней ма вер-

ная, тут вель мі шум на і шмат усме-

шак! Ка пі тан бе ла рус кай ка ман ды, 

пят нац ца ці га до вая Да р'я СІ НІ ЦА, 

упэў не ная, што гэ та не дзіў на, бо 

ўсе аб' яд на лі ся дзе ля агуль най мэ-

ты — на ву кі:

— Я ні ко лі ра ней не ўдзель ні-

ча ла ў па доб ным. Ад мет на, што 

мы па каз ва ем і да каз ва ем: хі мія, 

фі зі ка, бія ло гія — свет дзі вос ных 

ад крыц цяў. Пад час тур ні ру ра ша лі 

шмат ці ка вых за дач. На прык лад, 

што ўяў ляе са бой ка рот ка тэр мі но-

вая па мяць і як ка фе ін уз дзей ні чае 

на яе, ча му ку ры ная кост ка пад 

уз дзе ян нем кіс ла ты ста но віц ца 

гнут кай, як роз ныя кам па не нты 

хле ба ўплы ва юць на аб' ём га то-

ва га пра дук ту. Мы пе ра маг лі ў 

ка пі тан скім баі ся род ка ман даў з 

Грэ цыі і Гру зіі, у па ядын ку з Ка зах-

ста нам і Бал га ры яй. Для вы ха ду ў 

паў фі нал не ха пі ла паў та ра ба ла. 

Гэ та, вя до ма, тро хі крыўд на, але 

ра зам з тым мы на бы лі ве лі зар ны 

во пыт, ка рыс ныя кан так ты і сяб-

роў. Усё ж та кі агуль ныя спа бор-

ніц твы зблі жа юць, — з усмеш кай 

ка жа Да р'я.

Су раз моў ні ца па дзя лі ла ся, што 

пад рых тоў ка да тур ні ру бы ла на-

пру жа ная, але лі цэ іст кам БДУ 

да па ма га лі кі раў ні кі — трэ ця-

курс ні ца фа куль тэ та ра дыё фі-

зі кі і кам п'ю тар ных тэх на ло гій 

БДУ Соф'я АНІ СІ МА ВА і вы-

клад чык бія ла гіч на га фа куль-

тэ та Воль га УГНА ЧО ВА.

— Гэ ты тур нір не скі ра ва-

ны на ад ну дыс цып лі ну, та му ве ды 

з лю бой га лі ны — каш тоў насць. 

Важ ным для ўсіх удзель ні каў па-

дзеі з'яў ля ец ца ва ло дан не анг-

лій скай мо вай. Па сва ім во пы це 

(у 2016 го дзе Соф'я так са ма бы ла 

част кай ка ман ды ад Бе ла ру сі на 

«ІYNT». — Аўт.) ма гу ска заць, што 

з кож ным го дам за да чы ста но вяц-

ца больш скла да ныя, але на шы 

не ад ста юць і заў сё ды па каз ва юць 

вы со кія вы ні кі. Тур нір ужо пра во-

дзіў ся ў Тур цыі, Бал га рыі, Сер біі, 

Іра не, Кі таі, Гру зіі, сё ле та вы бар 

вы паў на Бе ла русь. Для нас гэ та 

ад каз ная мі сія, та му за ду ма лі здзі-

віць пры сут ных не звы чай най ві зі-

тоў кай. У на шай ка ман дзе толь-

кі дзяў ча ты, і мы вы ра шы лі гэ та 

абы граць, па ка заў шы гіс та рыч ную 

стуж ку, дзе рас ка за лі пра вя до мых 

бе ла рус кіх вы на ход ніц і гіс та рыч-

ных асоб. Нам ха це ла ся да нес ці 

да гле да ча, што кож ны з нас мо жа 

зра біць неш та вар тае для сва ёй 

кра і ны, як і на шы па пя рэд ні кі, — 

рас ка за ла Соф'я.

Ка лі за зір нуць у аў ды то рыі, дзе 

ка ман ды са бра лі ся дзе ля «на ву ко-

ва га бою», ста но віц ца зра зу ме ла: 

фор ма дыс ку сіі на гад вае на ву ко вы 

се мі нар або аба ро ну ды сер та цыі. 

Кож ная ка ман да тут вы сту пае ў 

ро лі дак лад чы ка, апа не нта і рэ цэн-

зен та. Пры гэ тым лю бы яе ўдзель-

нік можа кры ты ка ваць, раз ва жаць 

з са пер ні кам па тэ ме, па каз ваць 

на ўда лыя і ня ўда лыя мо ман ты ад-

ка зу. За тым дак лад чык аба ра няе 

свае вы ні кі, а чле ны жу ры вы стаў-

ляюць ад зна кі ўсім удзель ні кам. 

Пас ля ка рот ка га пе ра пын ку ка-

ман ды мя ня юцца ро ля мі.

— Гэ тым ра зам мы вы свят ля-

лі, як соль уз дзей ні чае на ўрад лі-

васць гле бы, — па дзя лі ла ся ад на 

з удзель ніц бе ла рус кай ка ман ды 

Лі за ве та АНД РОН ЧЫК.

Мэ та «ІYNT» — рас паў сюдж-

ван не твор ча га па тэн цы я лу пад-

лет каў, якія імк нуц ца да сле да ваць 

свет, экс пе ры мен та ваць, пра ца-

ваць у ка ман дах і атрым лі ваць 

но выя ве ды. Тур нір ная фор ма 

ін тэ ле кту аль ных спа бор ніц тваў 

бы ла ство ра на Яў ге нам ЮНО СА-

ВЫМ у 1979 го дзе. Та ды з'я віў ся 

Тур нір юных фі зі каў (ТЮФ) — гэ та 

«ста рэй шы брат» Між на род на га 

Тур ні ру юных да след чы каў пры-

ро ды, які ўзнік у 2013 го дзе. Пра 

ўні каль насць «ІYNT» і рас ка заў яго 

за сна валь нік:

— Час цей за ўсё алім пі я ды і 

тур ні ры пра вод зяц ца ў ін ды ві-

дуаль ным за лі ку. Пры ства рэн ні ж 

гэ та га тур ні ру ха це ла ся, каб фар-

мат быў ка манд ны. За дан ні, якія 

пра па ну юц ца дзе цям, па хо дзяць 

з роз ных сфер пры ро да знаў-

чых на вук і скі роў ва юць да 

не за леж ных да сле да ван няў і 

экс пе ры мен таў. Вель мі цяж-

ка ра шыць скла да ную за да-

чу за ка рот кі пра ме жак ча су, 

ды яшчэ і ў адзі ноч ку. Та му 

ўдзель ні кі ні як не аб ме жа ва-

ныя ў спо са бах іх вы ра шэн ня 

і мо гуць звяр тац ца па да па-

мо гу да сяб роў або баць коў. 

Ка лі яны раз гля да юць якія-не-
будзь на ву ко выя тэ мы, рых ту-
юць твор чыя ну ма ры, то лепш 
ра зу ме юць свае ін та рэ сы, якія 
мо гуць да па маг чы вы зна чыц-
ца з бу ду чай кар' е рай. Акра-

мя та го, гэ та доб ра раз ві вае 

фан та зію. Да сле ду ю чы на-

ву ку ў паў ся дзён ным жыц ці, 

удзель ні кі тур ні ру да вед ва юц ца, 

што не ка то рыя з са мых дзі вос ных 

ад крыц цяў зна хо дзяц ца не больш 

чым за не каль кі кро каў.

Пад час спа бор ніц тваў удзель-

ні кі не толь кі зай ма лі ся ін тэ-

лектуаль най пра цай, але і доб ра 

ад па чы ва лі. Для ўсіх ах вот ных 

бы лі пра ве дзе ны эк скур сіі па Мін-

ску, Мір скім і Ня свіж скім зам ках, 

ся дзі бе Я. Нар ке ві ча-Ёд кі. Акра мя 

та го, гос ці аца ні лі гаст ра на міч ныя 

ці ка він кі ад ста ліч ных уста ноў. 

Па вы ні ках між на род на га тур ні ру 

«ІYNT» бе ла рус кая ка ман да за ня-

ла 10-е мес ца з 21, пер шае мес ца 

па дзя лі лі Но вая Зе лан дыя і Хар-

ва тыя, дру гое — у Швей ца рыі, на 

трэ цім — ка ман ды з Ру мы ніі, Гру зіі, 

Бал га рыі, Грэ цыі і Кі тая. Ме ра пры-

ем ства ад бы ло ся пры пад трым цы 

фон ду «На ву ка ва кол нас».

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Зма ню, ка лі ска жу, што 

вы ра шы ла пай сці пра ца ваць 

ле там толь кі дзе ля во пы ту. 

За ра бот ная пла та ады гра ла 

вя лі кую ро лю. Я вель мі люб-

лю па да рож ні чаць, а пра сіць 

у 18 га доў гро шы ў баць коў 

на свае жа дан ні не як ня ём-

ка, і на ват со рам на. З ін ша-

га бо ку, во пыт і зна ём ствы, 

якія на бы ла ў са на то рыі, 

са праў ды бяс цэн ныя. Я на-

ву чы ла ся шу каць вый сце з 

цяж кіх сі ту а цый, зна хо дзіць 

кам пра мі сы ў роз ных спрэч-

ках і, вя до ма ж, зна хо дзіць 

агуль ную мо ву з дзець мі 

роз ных уз рос таў.

Пра ца ваць у са на то рыі 

ані ма та рам, на мой по-

гляд, ця жэй, чым ва жа тым 

у летніку. У апош нім у ця бе 

ёсць зме на і пэў ны атрад, 

ін шы мі сло ва мі, за ўвесь 

пра ме жак ча су дзе ці не бу-

дуць змя няц ца: ты па спя ва-

еш да іх пры вык нуць і ве да-

еш звыч кі кож на га. Акра мя 

гэ та га, усе яны пры клад на 

ад на го ўзрос ту. У нас жа 

ўсё бы ло па-ін ша му: дзе ці 

аб са лют на роз на га ўзрос ту, 

са ма му ма лень ка му, з якім 

мне да вя ло ся су тык нуц ца, 

бы ло два га ды, са мым ста-

рэй шым — па 17. Да та го 

ж за ме сяц бы ло пры ез даў 

пяць, кож ны ты дзень з'яў ля-

лі ся но выя ад па чы валь ні кі, 

да якіх на но ва трэ ба бы ло 

шу каць свой па ды ход.

Гэ та трэ ба ра біць не толь-

кі ў да чы нен ні да дзя цей, 

але і да іх баць коў. У кож най 

сям'і свае пра ві лы, па рад кі, 

да якіх нам да во дзі ла ся кры-

ху пад ладж вац ца. На прык-

лад, у не ка то рых сем' ях не 

да зва ля лі сва ім дзе цям аб-

лі вац ца ва дой, а, па коль кі 

са на то рый зна хо дзіц ца ка ля 

во зе ра, у га ра чае на двор'е 

мы час та гу ля лі ў вод ныя 

гуль ні. Бы лі і та кія баць кі, 

якія кант ра ля ва лі «кож ны 

наш крок» і да ва лі па ра ды, 

як і што лепш ра біць. У та кія 

мо ман ты га лоў ным бы ло ка-

рэкт на вый сці з сі ту а цыі.

Асноў ным на шым аба вяз-

кам бы ло за баў ляць дзя цей. 

Кож ны дзень мы ма ля ва лі 

афі шы, пры дум ля лі для іх 

неш та ці ка вае і яр кае. Наш 

ра бо чы дзень па чы наў ся аб 

11-й ра ні цы з за рад кі і за-

кан чваў ся аб 11-й ве ча ра 

дыс ка тэ кай. Кож ны дзень 

мы пры дум ля лі но выя за ба-

вы: пра во дзі лі спарт лан дыі, 

роз ныя кон кур сы, ін тэ ле кту-

аль ныя гуль ні і твор чыя май-

стар-кла сы.

Га лоў ны мі плю са мі ў гэ-

тай пад пра цоў цы для мя не 

бы лі пры ро да і дзе ці. Пер-

шая на тэ ры то рыі са на то рыя 

дзі вос на пры го жая. Бы лі і 

лес, і во зе ра. Ка лі пры еха-

лі ту ды, у пер шы ж дзень 

ад ра зу за ўва жы лі роз ні цу 

ў па вет ры — у го ра дзе яно 

зу сім ін шае. Што да ты чыц ца 

дру гіх, то бы ло шмат дзя цей 

з роз ных кра ін: Анг ліі, Ра сіі, 

Фран цыі, Шве цыі, Швей ца-

рыі ды ін шых. Ча сам ад бы-

ва лі ся не спа дзя ван кі з-за та-

го, што яны га ва ры лі аль бо 

з ак цэн там, аль бо толь кі на 

сва ёй мо ве, у та кія мо ман-

ты пры хо дзі лі на да па мо гу 

баць кі ці пе ра клад чык. Дзя-

ку ю чы дзе цям мы да ве да лі-

ся пра асаб лі вас ці жыц ця ў 

роз ных кра і нах, пра но выя 

гуль ні, тэх на ло гіі і мно гае 

ін шае.

У ма ёй на пар ні цы за ста-

лі ся такія ўра жан ні:

— За гэ ты ме сяц я атры-

ма ла вя лі кі во пыт не толь кі 

ў ра бо це з дзець мі, але і ў 

зна хо джан ні кан так ту з іх 

баць ка мі. Бы ло ці ка ва па-

пра ца ваць з хлоп чы ка мі і 

дзяў чын ка мі з роз ных кра ін. 

З пад лет ка мі мы лёг ка знай-

шлі агуль ную мо ву і пас ля 

ра бо ча га дня з за да валь-

нен нем ба ві лі час ра зам з 

імі. Адзі нае, што не каль кі 

са пса ва ла ўра жан не — гэ-

та ўмо вы пра жы ван ня без 

кам фор ту. Але ў асноў ным 

я не шка дую, што па еха ла 

ў гэ ты са на то рый і ме на ві та 

так пра вя ла ме сяц ле та, — 

па дзя лі ла ся На стас ся Куд-

раў ца ва.

Пад вод зя чы вы ні кі: я зра-

зу ме ла, што ра бо та з дзець-

мі не та кая прос тая, як зда-

ец ца на пер шы по гляд. У ра-

бо це ані ма та ра, як і ў лю бой 

ін шай, ёсць свае «пад вод-

ныя ка мя ні», якіх не ві даць 

збо ку. Ад нак пра ца ваць так 

да лё ка ад до му і з та кой 

коль кас цю дзя цей для мя не 

бы ло цяж ка ва та.

Ан ге лі на НО ВІ КА ВА, 

сту дэнт ка ІІІ кур са 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та куль ту ры 

і мас тац тваў.
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ЗАЎ СЁ ДЫ — ДОБ РЫ НА СТРОЙ...

ДЗІ ВОС НАЕ — 
ЗА НЕ КАЛЬ КІ КРО КАЎ

Гэ та за ўва жа юць юныя да пыт лі выя ро зу мы

Ве ча ро вая ра ман ты ка...

За да ча ані ма та раў не толь кі ве ся ліць, 
але яшчэ і зай маць дзя цей фі зіч най ак тыў нас цю.

У ста лі цы на VІІ Між на род ным тур ні ры юных да след чы каў 

пры ро ды «ІYNT» (Іntеrnаtіоnаl Yоung Nаturаlіsts' 

Tоurnаmеnt) упер шы ню су стрэ лі ся пад лет кі з 11 кра ін: 

Бе ла ру сі, Бал га рыі, Грэ цыі, Ка зах ста на, Но вай Зе лан дыі, 

Хар ва тыі, Кі тая... Хлоп чы кі і дзяў чат кі ад 12 да 16 га доў 

спа бор ні ча лі ў ін тэ ле кту аль ных па ядын ках на пра ця гу 

ча ты рох дзён. Ад мет ны знак гэ та га свя та — анг лій ская 

мо ва, якая бы ла асноў ным срод кам ста сун каў па між 

удзель ні ка мі і ар га ні за та ра мі ме ра пры ем ства. Мес цам 

су стрэ чы для юных знаў цаў стаў Лі цэй БДУ. Што ці ка ва га 

ад бы ва ла ся на тур ні ры?


