
27 02 2014 г.22 РАСКЛАД НА ЗАЎТРА

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Сён няш няя мо ладзь — 
лю дзі ак тыў ныя, поў ныя 
ідэй, лю дзі, якія хо чуць 
рэа лі за ваць свой па тэн-
цы ял. Зра зу ме ла, маг чы-
мас цяў у на шы дні шмат, 
але як знай сці ся род іх 
тую, якая на са мрэч бу-
дзе пры но сіць ка рысць 
ды яшчэ і доб ры на строй? 
Ге ра і ня гэ та га ар ты ку ла 
аб ра ла для ся бе AІESEС 
і па дзя лі ла ся з «Чыр вон-
кай» сва ім во пы там.

AІESEC — гэ та між на род ная 
мо ла дзе вая не ка мер цый ная не-
па лі тыч ная не за леж ная ар га ні-
за цыя, якой кі ру юць сту дэн ты і 
ня даў нія вы пуск ні кі і якая ство-
ра на з мэ тай рас крыц ця і раз-
віц ця лі дар ска га і пра фе сій на га 
па тэн цы я лу мо ла дзі. Як гэ та 
ад бы ва ец ца? Та кое пы тан не я 
за да ла Ма рыі Ска ра ход, якая 
за раз ву чыц ца на фа куль тэ це 
між на род ных ад но сін БДУ, а па-
куль не скон чы ла ВНУ імк нец ца 
як ма га больш кан так та ваць са 
све там. Па сут нас ці, AІESEC — 
гэ та ар га ні за цыя сту дэнц кіх аб-
ме наў сі ла мі са міх сту дэн таў.

Сайт ар га ні за цыі па ве-
дам ляе, што яе чле на мі мо жа 
стаць мо ладзь ва ўзрос це ад 
18 да 35 га доў. Ма ша да дае: 
«AІESEC ад кры ты для ўсіх мэ-
та на кі ра ва ных лю дзей. Яны 

пры хо дзяць сю ды, ка лі ад чу ва-
юць, што га то вы да та ко га кро-
ку. Ка лі ба чыш, што штось ці 
вы ма гае твай го ўдзе лу, — гэ та 
і ёсць тваё за дан не і пра ца. Лі-
чыш, што ды зайн фір мен ных 
ма ек са ста рэў? Пры ду май но-
вы, раз дру куй і па ка жы сва ім 
ка ле гам! Ня ма офі са? Знай дзі! 
А што ты атры ма еш у вы ні ку 
(перш за ўсё, без умоў на, во-
пыт) — за ле жыць толь кі ад 
ця бе са мо га».

Ар га ні за цыя пра па нуе па-
спра ба ваць свае сі лы не толь-
кі ў Бе ла ру сі, але і за ме жа мі 
на шай кра і ны. Вы дат ная маг-
чы масць для тых, хто хо ча па-
ба чыць свет! Звы чай на член 
AІESEC вы бі рае пра ект, які 
пра па нуе ар га ні за цыя, і рэа лі-
зуе яго ў ін шай кра і не на пра-
ця гу шас ці тыд няў. На прык лад, 
вы кла дае анг лій скую мо ву ў 
Ін дыі. Гэ та са праў ды ўні каль-
ная маг чы масць: за паў та ра 
ме ся ца мож на па зна ё міц ца з 
но вай куль ту рай, па спра ба-
ваць ся бе ў ін шай дзей нас ці і 
за вес ці сяб роў.

Сён ня асаб лі ва па пу ляр ным 
кі рун кам дзей нас ці бе ла рус кай 
ар га ні за цыі ста ла Гру зія. «Чыр-
вон ка» па зна ё мі ла ся з Але най 
Ма ка ра вай, якая ме сяц та му вяр-
ну ла ся з гэ тай кра і ны. Сту дэнт ка 
Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн-
це Рэс пуб лі кі Бе ла русь ах вот на 

па дзя лі ла ся сва ім во пы там: «Я 
даў но ма ры ла пра ванд роў ку ў 
Гру зію. Да рэ чы, для па езд кі ў 
гэ тую кра і ну не па трэб на ві за, у 
ад роз нен не ад Іта ліі, ку ды я так-
са ма маг ла па ехаць. Пра гра му 
вы бра ла до сыць хут ка, гэ та за-
ня ло пры клад на ты дзень. Больш 
за ўсё ча су і сіл за няў пра цэс пе-
ра моў з ВНУ, але ўсё ака за ла ся 
вы ра шаль ным, і ад мі ніст ра цыя 
ўні вер сі тэ та пай шла нам на су-
страч. Ма ёй за да чай у пра гра ме 
бы ла ар га ні за цыя фа куль та ты ву 
па анг лій ская мо ве для ста рэй-
шых школь ні каў. Гэ та два ўро кі 
ў дзень, пяць дзён на ты дзень. 
Вя до ма, да кож на га дня трэ ба 
бы ло рых та ваць пра гра му ўро ка. 
За ня ткі па чы на лі ся ў 12 і за кан-
чва лі ся ў 14.30. За тым — воль ны 
час! Уве ча ры су стра ка лі ся з сяб-
ра мі — мы хут ка па зна ё мі лі ся з 
мяс цо вай мо лад дзю. У Гру зіі лю-
дзі вель мі гас цін ныя, яны ста ра-
лі ся нас за баў ляць. Па чат коў цам 
у AІESEC раю не ба яц ца цяж кас-
цяў і іс ці да кан ца! Па да рож жы — 
гэ та вель мі ка рыс на. У па езд ках 
трэ ба гля дзець усю ды шы ро ка 
рас плю шча ны мі ва чы ма, за па-
мі наць і ду маць. Но выя ўра жан ні 
вель мі раз ві ва юць!»

Ган на ПЯ РО ВА, 
сту дэнт ка пер ша га кур са
 Ін сты ту та жур на ліс ты кі 

БДУ.

(Заканчэнне.
Пачатак 

на 1-й стар. «ЧЗ».) 
За раз ідзе ўжо пя тая хва-

ля да сле да ван ня. Пад час 
чац вёр тай хва лі, у 2008—
2011 гг., у якас ці рэ спан дэн-
таў узя лі ўдзел больш як 200 
ты сяч сту дэн таў.

У су вя зі з вя лі кім ін та рэ-
сам да па шы рэн ня ін фар ма-
цый най ба зы да сле да ван ня 
ка ар ды на цый ная гру па пра-
ек та на кі ра ва ла мі ніст рам 
аду ка цыі і ра бо чым гру пам 
Ба лон ска га пра цэ су ў кра і-
нах СНД афі цый нае за пра-
шэн не да лу чыц ца да да сле-
да ван ня. Афі цый на зго ду на 
ўдзел у пра ек це па цвер дзі лі 
Бе ла русь, Ра сія, Укра і на, 

Ка зах стан, Гру зія і Ар-
ме нія.

— Мы з эн ту зі яз-
мам пад тры ма лі іні-
цы я ты ву па да лу чэн ні 
Бе ла ру сі да пра ек та 
«EUROSTUDENT», — 
па цвер дзіў на мес нік 
мі ніст ра аду ка цыі Вік-
тар ЯК ЖЫК. — Удзел у 
пра ек це азна чае для нас 
маг чы масць для па вы-
шэн ня якас ці і кан ку рэн-
та здоль нас ці бе ла рус кіх 
аду ка цый ных па слуг. 
Еў ра пей ская пра сто ра 
ства рае для на цы я наль-
най сіс тэ мы аду ка цыі 
но вае па сва іх ха рак та-
рыс ты ках і маг чы мас цях 
ася род дзе ста сун каў. І 

важ ней шае мес ца ў гэ тым 
дыя ло гу на ле жыць пра ек ту 
«EUROSTUDENT».

Як рас ка за ла на чаль нік 
упраў лен ня да сле да ван няў 
і ацэ нак Мі ніс тэр ства аду-
ка цыі і на ву кі Гру зіі Мзія 
ЦЭ РЭ ТЭ ЛІ, рэ гу ляр нае пра-
вя дзен не шы ро ка маш таб ных 
да сле да ван няў — звы чай ная 
прак ты ка для та кой не вя лі-
кай кра і ны, як Гру зія. Так, па 
за яў цы або пры пад трым цы 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі ў кра і-
не ця пер пра вод зяц ца (ці бы-
лі ня даў на за вер ша ны) ка ля 
50 да сле да ван няў па тых ці 
ін шых пы тан нях.

— Мы лі чым, што аду ка-
цый ная па лі ты ка па він на за-
сноў вац ца на вы ні ках да сле-
да ван няў, — пад крэс лі ла Мзія 
Цэ рэ тэ лі. — У вы ні ку рэа лі за-
цыі пра ек та «EUROSTUDENT» 
мы спа дзя ём ся атры маць 
звест кі не толь кі пра тое, як 
жы вуць на шы сту дэн ты, які іх 
са цы яль ны ста тус, але і да-
ве дац ца, як уплы вае ство ра-
ная на мі сіс тэ ма вы шэй шай 
аду ка цыі на жыц цё на шых 
сту дэн таў, па раў наць на шы 
звест кі з ін фар ма цы яй кра ін-
парт нё раў.

У вяс но вым се мест ры 
апы тан не бу дзе пра во-
дзіц ца ў Хар ва тыі, Чар-
на го рыі, Поль шчы, Сер-
біі і кра і нах СНД. Кра і ны 
СНД да лу ча юц ца да пра-
ек та асоб ным клас та рам 
«EUROSTUDENT—NІS» 
(«NІS» азна чае но выя 
не за леж ныя дзяр жа вы). 
Кож ная кра і на, удзель-
ні ца да сле да ван ня, пры-
зна чае сваю пра фе сій-
ную ка ман ду. Пад час 
апош ня га да сле да ван ня 
сту дэн там пра па ноў ва-
ла ся 81 пы тан не. Але 
на гэ ты раз ко ла пы-
тан няў па шы ры ла ся да 
100. У боль шас ці кра ін 
вы ка рыс тоў ва ец ца ан-
лайн-апы тан не: сту дэн-

ты атрым лі ва юць спе цы яль ны 
«за па ро ле ны» до ступ і за паў-
ня юць ан ке ту. Прак ты ку юц ца 
так са ма тэ ле фон нае апы тан-
не і аў ды тор нае пісь мо вае 
апы тан не.

— У Бе ла ру сі ў са цы я ла гіч-
ным апы тан ні паў дзель ні ча-
юць ка ля 3 ты сяч сту дэн таў, 
якія атрым лі ва юць аду ка цыю 
на дзён най фор ме на ву чан ня. 
Сту дэн ты за воч най фор мы 
на ву чан ня да да сле да ван ня 
пры цяг вац ца не бу дуць, па-
коль кі для нас ці ка васць уяў-
ляе тая част ка мо ла дзі, для 
якой ме на ві та на ву чан не, а не 
ра бо та з'яў ля ец ца асноў ным 
ві дам дзей нас ці. Не бу дуць 
пры цяг ну ты да да сле да ван-

ня і сту дэн ты ва ен ных ВНУ: іх 
так са ма не маг чы ма на зваць 
ты по вы мі сту дэн та мі, — рас-
ка заў пра рэк тар па на ву-
ко ва-ме та дыч най ра бо це 
Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту-
та вы шэй шай шко лы Ігар 
ЦІ ТО ВІЧ. — Да сле да ван не 
бу дзе пра хо дзіць у вы гля-
дзе аў ды тор на га пісь мо ва га 
апы тан ня. Яшчэ ты ся чу сту-
дэн таў мы пла ну ем аха піць 
па ра лель на ан лайн-апы тан-
нем, а за тым па спра бу ем 
су па ста віць вы ні кі, атры ма-
ныя пад час пісь мо ва га і ан-
лайн-апы тан ня. Ка лі гэ тыя 
звест кі бу дуць су па стаў ныя, 
то ў шос тай хва лі, якая бу дзе 
доў жыц ца да 2018 го да, мы 
пач нём пе ра хо дзіць ужо толь-
кі на ан лайн-апы тан не: гэ та і 
больш тан ны, і больш хут кі 
спо саб збо ру ін фар ма цыі.

Апы тан не сту дэн таў пла-
ну ец ца за вяр шыць да мая. 
За тым ін фар ма цыя бу дзе 
апра цоў вац ца, і да лі пе ня 
яе пе рад адуць у між на род-
ную ба зу звес так. Афі цый на 
вы ні кі шос тай хва лі пра ек та 
бу дуць прад стаў ле ны 13-15 
мая 2015 го да на між на род-
най кан фе рэн цыі мі ніст раў 
аду ка цыі кра ін Еў ро пы ў 
Ерэ ва не, дзе да на ступ на га 
го да зна хо дзіц ца ста лі ца Ба-
лон ска га пра цэ су.

Усе да ныя пра ек та 
«EUROSTUDENT» па ўсіх 
кра і нах зна хо дзяц ца ў ін тэр-
нэ це ў сва бод ным до сту пе 
(www.eurostudent.eu). Імі мо-
гуць ка рыс тац ца як ана лі ты кі, 
кі раў ні кі сфе ры аду ка цыі, так 
і са мі сту дэн ты. Для пры кла-
ду, адзін з апош ніх вы ні каў 
раз вед кі Brіef, за сна ва ны на 
звест ках «EUROSTUDENT», 
да сле дуе, якую част ку да-
хо даў да во дзіц ца вы дат коў-
ваць на жыл лё сту дэн там, 
што жы вуць і на ву ча юц ца 
ўда ле чы ні ад баць коў ска га 
до ма.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ХТО ТЫ, 
СЁН НЯШ НІ «EUROSTUDENT»?

Іні цы я ты ва без ме жаўІні цы я ты ва без ме жаў

УЗЯЎ СЯ ЗА ПРА ЕКТ — 
ПА БА ЧЫЎ СВЕТ

Да рэ чыДа рэ чы

Ска заць, што ў Бе ла ру сі ра ней не пра во-
дзі лі ся са цы я ла гіч ныя да сле да ван ні па 
мо ла дзе вай тэ ма ты цы, бы ло б ня праў-
дай. Так, на ба зе БДУ дзей ні чае Цэнтр 
са цы я ла гіч ных і па лі тыч ных да сле да-
ван няў, які мае сур' ёз ны до свед у пра-
вя дзен ні пры клад ных да сле да ван няў, 
у тым лі ку па дзяр жаў ных пра гра мах 
у сфе ры са цы я ло гіі, па лі ты кі, мо ла дзі, 
аду ка цыі, СМІ і г.д. Вы ні кі ад на го з апош-
ніх да сле да ван няў на мо ла дзе вую тэ-
ма ты ку «Мо ладзь су ве рэн най Бе ла ру сі: 
штры хі да парт рэ та» бы лі апуб лі ка ва ны 
ў 2012 го дзе.

Так са ма Мі ніс тэр ствам аду ка цыі і ЦК Бе ла-
рус ка га праф са ю за аду ка цыі і на ву кі  раней 
рэ гу ляр на рых та ваў ся на цы я наль ны дак лад 
«Ста но ві шча сту дэн таў Рэс пуб лі кі Бе ла русь». 
Ці ка ва бу дзе па раў наць вы ні кі са цы я ла гіч на га 
даследвання 2014 го да з сі ту а цы яй дзе ся ці га-
до вай даў нас ці. Пры вя дзём не каль кі ці ка вых 
фак таў з на цы я наль на га дак ла да 2004 го да.

У дзяр жаў ных вы шэй шых на ву чаль ных 
уста но вах Бе ла ру сі ў 2004 го дзе на ву ча лі ся 
307 337 ча ла век і 58 367 ча ла век — у пры-
ват ных. Боль шую част ку сту дэнц ка га кан тын-
ген ту скла да лі дзяў ча ты (амаль 57%). До ля 

сту дэн таў, пры ня тых на дзён ную бюд жэт ную 
фор му на ву чан ня (на пер шы курс) скла да ла 
59%.

На бе ла рус кай мо ве вы шэй шую аду ка цыю 
атрым лі ва лі ў дзяр жаў ных ВНУ ўся го 2,3% сту-
дэн таў дзён най фор мы на ву чан ня.

Сты пен дыю атрым лі ва лі 87,5% сту дэн таў 
бюд жэт най фор мы на ву чан ня, з іх 84% — ву-
чэб ную, 3% — са цы яль ную і 0,3% — імян ную. 
Па мер ву чэб ных сты пен дый скла даў 28,2 до-
ла ра. Са цы яль ная сты пен дыя — 22,7 до ла ра 
і імян ная — 65 до ла раў.

Са ма стой на кла па ціц ца аб сва ім жыл лі бы лі 
вы му ша ны 23 ты ся чы сту дэн таў, якім не ха пі-
ла мес цаў у сту дэнц кіх ін тэр на тах. А поў нас цю 
за бяс пе чыць сва іх сту дэн таў мес ца мі ў ін тэр-
на та х маг лі толь кі 12 вы шэй шых на ву чаль ных 
уста ноў.

За бяс пе ча насць кроп ка мі гра мад ска га хар-
ча ван ня ў дзяр жаў ных ВНУ скла да ла 57,3%.

Абед у Бе ла рус кім дзяр жаў ным аграр ным 
тэх ніч ным уні вер сі тэ це каш та ваў у ся рэд нім 
1500 руб лёў, у Мін скім дзяр жаў ным лінг віс тыч-
ным уні вер сі тэ це — 1500—2500 руб лёў, у Бе-
ла рус кай ака дэ міі мас тац тваў — 2200—2500 
руб лёў, у БДУ і Бе ла рус кім дзяр жаў ным ме ды-
цын скім уні вер сі тэ це — 2500 руб лёў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

СТУ ДЭНЦ КІ АБЕД — 
ЗА 1,5 ТЫ СЯ ЧЫ РУБ ЛЁЎ?

Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт 
ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі 
аб вяс ціў аб стар це ад бо рач на га 
ту ра алім пі я ды BІT-Cup 2014. Гэ-
тыя спа бор ніц твы раз лі ча ны на 
та ле на ві тых сту дэн таў, якія на-
ву ча юц ца най больш за па тра ба-
ва ным на рын ку ін фар ма цый ным 
тэх на ло гі ям.

Кон курс ныя за дан ні рас пра цоў ва юц ца 
вя ду чы мі ІТ-кам па ні я мі (Cіsco Systems, 
Promwad, Alіs Games, Мі Софт). Сту дэн-
ты мо гуць паў дзель ні чаць у лю бым з ві-
даў кон курс най пра гра мы: у сет ка вай 
алім пі я дзе CІSCO Systems, рас пра цоў цы 
гуль няў для ма біль ных пры лад, ад мі ніст-
ра ван ні Lіnux, рас пра цоў цы ма біль ных 
да дат каў ці пра гра ма ван ні плат фор мы. 
Ад мет най ры сай спа бор ніц тваў, якія, 
да рэ чы, пра вод зяц ца ўпер шы ню, з'яў-
ля ец ца ме на ві та іх прак тыч ная ары ен-
та ва насць.

На дум ку вы ка наў ча га ды рэк та ра кам-
па ніі Alіs Games Дзя ні са Вай хан ска га, 

га лоў ная праб ле ма бе ла рус кай ІТ-га лі-
ны за клю ча ец ца ў тым, што, ва ло да ю-
чы фан тас тыч ным па тэн цы я лам у гэ тай 
сфе ры, мы не вы ка рыс тоў ва ем яго паў-
на вар тас на:

— Ма біль ныя тэх на ло гіі — гэ та но вы 
ры нак, і боль шая коль касць гро шай ІТ-
га лі ны сён ня ме на ві та там. Мы спа дзя-
ём ся абу дзіць ва ўдзель ні каў алім пі я ды 
ін та рэс да ства рэн ня ўлас ных пра дук таў 
для ма біль ных устрой стваў, па ка заць, 
што гэ та рэ аль на і не скла да на. 

У пе ра мож цаў алім пі я ды бу дзе маг-
чы масць прай сці вы твор чую прак ты ку ў 
вя ду чых су свет ных ІТ-кам па ні ях з на ступ-
ным пра ца ўлад ка ван нем.

Пры няць удзел у алім пі я дзе BІT-Cup 
2014 мо гуць сту дэн ты і ма гіст ран ты лю-
бых кур саў і фор маў на ву чан ня ўста ноў 
вы шэй шай і ся рэд няй спе цы яль най аду-
ка цыі. Для гэ та га трэ ба да 15 са ка ві ка 
за рэ гіст ра вац ца на афі цый ным сай це 
алім пі я ды.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

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

У ПАРК ВЫ СО КІХ ТЭХ НА ЛО ГІЙ — 
ПРАЗ АЛІМ ПІ Я ДУ

Кож ную чац вёр-
тую су бо ту ме ся ца 
ў Цэнт ры мас тац кай 
твор час ці дзя цей і 
мо ла дзі Фрун зен-
ска га ра ё на г. Мін ска 
пра во дзіц ца дзень 
ад кры тых дзвя рэй у 
му зеі раз віц ця сіс тэ-
мы аду ка цыі ра ё на.

На гэ ты раз ён быў 
пры све ча ны ўра чыс та му 
пры няц цю ў ра ды БРСМ 
на ву чэн цаў гім на зіі №31. 
Член скія бі ле ты і знач кі, 
як не ка лі пад час іс на ван ня 
кам са мо ла, за хоў ва ю чы і 
пра цяг ва ю чы яго тра ды цыі, 
ма ла дым лю дзям уру чы лі 
ве тэ ра ны Вя лі кай Ай чын-

най вай ны ра да вы Ан тон 
Іг на та віч Ма чуль скі і пал-
коў нік Мі ха іл Ні кі фа ра віч 
Не мец. Апош ні ад зна чыў, 
што кам са мол на заў сё-
ды ўвай шоў у гіс то рыю як 
сім вал муж нас ці, ге ра із му 
і са ма ад да на га слу жэн ня 
Ай чы не.

Сяр гей СТА РЫ НАЎ.

Адзін блок пы тан няў 
пры све ча ны 
тра ек то рыі атры ман ня 
вы шэй шай аду ка цыі, 
дру гі — са цы яль-
на-эка на міч най 
струк ту ры сту дэнц тва, 
трэ ці — бюд жэ ту 
сту дэнц ка га ча су. 

ПРА ЦЯГ ВА Ю ЧЫ ТРА ДЫ ЦЫІ


