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У лі ку най леп шыхУ лі ку най леп шых

Услед за ін шы мі рэ гі ё на мі ўдзель ні кі 

мінск ага ад бо рач на га ту ра кон кур су 

«100 ідэй для Бе ла ру сі» прэ зен та ва лі 

паў сот ні но вых рас пра цо вак у га лі не 

аг ра пра мыс ло вых тэх на ло гій і вы твор-

час ці, ме ды цы ны і фар ма цыі, ар хі тэк-

ту ры, бія- і на на ін дуст рыі, ІT-тэх на ло гій, 

аба ро ны ад над звы чай ных сі ту а цый, 

са цы яль най сфе ры. Ся род аў та раў пра-

ек таў — на ву чэн цы ста ліч ных школ, 

гім на зій і ка ле джаў, а так са ма сту дэн ты 

і пра цоў ная мо ладзь.

На прык лад, у экс па зі цыі вы стаў кі-прэ зен-

та цыі бы ла прад стаў ле на элект рон ная гуль ня 

«SmartyCount» на ву чэн цаў Мінск ага ра дыё-

тэх ніч на га ка ле джа Кі ры ла Шчэр бы і Да ні і ла 

Кузь мі на ва, якая да па ма гае раз ві ваць у дзя-

цей уваж лі васць, ус ед лі васць, па мяць, умен не 

доб ра і хут ка лі чыць. Не менш важ на і тое, што 

гэ тая гуль ня да зва ляе баць кам і пе да го гам 

кант ра ля ваць уз ро вень раз віц ця дзя цей.

Ву ча ні ца ста ліч най СШ № 101 Да р'я Чап-

ра са ва прэ зен та ва ла пра ект пры ро да знаў ча-

на ву ко ва га на прам ку «Вы лу чэн не і вы ву чэн не 

якас на га і коль кас на га скла ду эфір на га алею 

кро пу еў ра пей ска га». Пе ра пра цоў ка мяс цо вай 

эфі ра а лей най сы ра ві ны, атры ман не эфір ных 

але яў мо жа пры мя няц ца ў вы твор час ці пар-

фу мер на-кас ме тыч най пра дук цыі.

Ула дзі слаў Аніс ка вец і Мі ка лай Скоў пень — 

на ву чэн цы мінск ага Лі цэя № 1 — прад ста ві лі 

ма біль ную пра гра му «Ву чы-гу ляй» для дзя цей. 

Ін фар ма цыя ў гуль ня вой фор ме ляг чэй ус пры-

ма ец ца і на доў га за ста ец ца ў па мя ці. Сту дэнт 

БНТУ Яў ген Вяр шы ла прэ зен та ваў пра ект 

«Бія ніч ная ру ка» ў сфе ры фарм- і бія тэх на ло гій. 

Бія ніч ная ру ка зроб ле на з плас ты ку, алю мі ні е-

вых уста вак і гу мы. Яе мож на «па да гнаць» пад 

кан крэт на га ча ла ве ка, ад ска на ваў шы ад бі так 

зда ро вай ру кі. Ма дэль бу дзе каш та ваць знач на 

менш у па раў на нні з за меж ны мі ана ла га мі.

Сту дэн ты БДУ ІР Сяр гей Краў цоў і Мі ка лай 

Ляш ке віч прэ зен та ва лі аў тар скі пра ект пад наз-

вай «Бес кан так та выя ва гі». Рас пра цоў ка да зва-

ляе пры да па мо зе здым кі на ма біль ны тэ ле фон 

або план шэт ства рыць трох мер ную ма дэль сель-

ска гас па дар чай жы вё лы, а за тым пра ана лі за-

ваць яе і вы лі чыць яе аб' ём і пло шчу па верх ні.

У на мі на цыі «На цы я наль ная бяс пе ка і аба ра-

на здоль насць, аба ро на ад над звы чай ных сі ту-

а цый» рас пра цоў ку «Трэ на жор для так тыч най 

пад рых тоў кі чле наў ка мі сіі па над звы чай ных 

сі ту а цы ях» прад ста віў сту дэнт Уні вер сі тэ та гра-

ма дзян скай аба ро ны МНС Сяр гей Бор дак. Пра-

грам нае за бес пя чэн не да па ма гае вы пра ца ваць 

на вы кі пры няц ця пра віль ных кі раў ніц кіх ра шэн-

няў ва ўмо вах над звы чай ных сі ту а цый і зні зіць 

па каз чы кі траў ма тыз му і гі бе лі лю дзей.

Па вы ні ках га рад ской вы стаў кі аў та ры 

20 най леп шых пра ек таў атры ма лі маг чы масць 

прад ста віць свае рас пра цоў кі ў рэс пуб лі кан скім 

эта пе «100 ідэй для Бе ла ру сі». А ўсе ўдзель ні-

кі прэ зен та цыі бы лі ад зна ча ны сер ты фі ка та мі 

Мінск ага га рад ско га ка мі тэ та БРСМ.

На га да ем, у гэ тым го дзе вы стаў ка ма ла-

дзёж ных іна ва цый ных пра ек таў «100 ідэй для 

Бе ла ру сі» пра во дзіц ца ў трох ка тэ го ры ях: у 

пер шай кан ку ры ру юць на ву чэн цы ўста ноў 

агуль най ся рэд няй аду ка цыі, пра фе сій на-тэх-

ніч най і ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі; у дру-

гой — сту дэн ты, кур сан ты, слу ха чы ўста ноў 

вы шэй шай аду ка цыі; і ў трэ цяй — ма ла дыя 

на ву коў цы да 35 га доў, пра цу ю чая мо ладзь. 

Пе ра мож цы вы бі ра юц ца ў 20 на мі на цы ях.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

На га да ем, што па іні цы я ты ве Мін скай га рад ской ар га ні за цыі БРСМ ва ўсіх рэ гі ё нах 
кра і ны рэа лі зу ец ца ак цыя «#Моладзь вы ра шае!», пры мер ка ва ная да пра вя дзен ня вы-
ба раў, пад час якой кож ны ах вот ны вы бар шчык мо жа на пі саць па тэн цый ным дэ пу та там 
па жа дан ні, апус ціў шы іх у спе цы яль ныя скры ні, уста ноў ле ныя ў мес цах пра вя дзен ня 
пі ке таў БРСМ у пад трым ку кан ды да таў у дэ пу та ты, а так са ма ў час ма ла дзёж ных ак-
цый, пры све ча ных вы ба рам. Акра мя та го, гэ тай ар га ні за цыі на ле жыць іні цы я ты ва па 
ства рэн ні і за пус ку ма біль най пра гра мы «Га ла сую» ў да па мо гу вы бар шчы кам.

Так са ма ў дні да тэр мі но ва га га ла са ван ня і ў дзень вы ба раў ва лан цё ры ру ху БРСМ 
«Доб рае Сэр ца» ака жуць да па мо гу ве тэ ра нам Вя лі кай Ай чын най вай ны і ін ва лі дам у 
іх су пра ва джэн ні на вы бар чыя ўчаст кі. Уся го пла ну ец ца за дзей ні чаць ка ля ты ся чы доб-
ра ах вот ні каў. Пры Мін скай га рад ской ар га ні за цыі са ю за мо ла дзі пра цуе га ра чая лі нія 
(284 85 54), ку ды мо жа звяр нуц ца і па кі нуць за яў ку той, хто мае па трэ бу ў да па мо зе.

Ня даў на прай шлі трэ нін гі з удзе лам ка ля ста прад стаў ні коў ва лан цёр ска га ру ху 
БРСМ «Доб рае Сэр ца», на якім пра цяг ну ла ся на ву чан не доб ра ах вот ні каў не аб ход-
ным на вы кам ака зан ня да па мо гі ма ла ма біль ным вы бар шчы кам у пе ры яд ра бо ты 
вы бар чых участ каў у ста лі цы пад час вы ба раў дэ пу та таў у Мін гар са вет. У пра гра му 
прак тыч ных за ня ткаў бы лі ўклю ча ны трэ нін гі па эты цы ста сун каў, май стар-кла сы з 
не ві ду шчы мі людзь мі і Бе ла рус ка га та ва рыст ва ін ва лі даў.

Па 18 лю та га з 9.00 да 21.00 бу дзе пра цяг ну тая ра бо та шта ба Мін скай га рад ской 
ар га ні за цыі БРСМ па ўдзе ле мо ла дзі ў вы ба рах у Мін скі га рад скі Са вет дэ пу та таў 
28-га склі кан ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ак тыў ная па зі цыяАк тыў ная па зі цыяШТО ВЫ ЯШЧЭ 
НЕ ВЕ ДА ЛІ ПРА... 

КРОП?

Пры ме раць на ся бе зван не «Ма ла дзёж ная 

ста лі ца — 2018» Ма гі лё ву да па маг ла перш 

за ўсё ак тыў ная па зі цыя ту тэй шай мо ла-

дзі — іх да сяг нен ні ў спор це, ву чо бе, іні цы-

я тыў нас ці.

Пад час афі цый на га па свя чэн ня го ра да ў гэ ты 

ста тус мі ністр аду ка цыі Ігар Кар пен ка ад зна чыў, 

што Ма гі лёў шчы на сён ня вель мі ды на міч на раз ві-

ва ец ца, тут жы ве шмат ці ка вай і твор чай мо ла дзі, 

якая вель мі па спя хо ва рэа лі зуе пра пі са ную ў дзяр-

жаў ных пра гра мах па лі ты ку. Но вы ста тус, на яго 

дум ку, ста не моц ным сты му лам для яшчэ больш 

ак тыў на га пра соў ван ня ма ла дзёж ных іні цы я тыў, 

твор чых пра ек таў, пе ра да вых ідэй. Іні цы я тыў ныя 

і вы на ход лі выя, твор чыя і ці каў ныя, за хоп ле ныя 

і на тхнё ныя, упар тыя і ам бі цый ныя — ме на ві та 

яны ста лі ге ро я мі свя та. На вы стаў цы ў аб лас ным 

цэнт ры твор час ці, пры све ча най свя ту «Ма гі лёў — 

ма ла дзёж ная ста лі ца», прад стаў ні кі ма гі лёў скіх 

ВНУ і ін шых уста ноў аду ка цыі дэ ман стра ва лі свае 

да сяг нен ні, дзя лі лі ся пла на мі і ўра жан ня мі.

На ву чэн ка Ма гі лёў ска га тэх на ла гіч на га ка ле-

джа На стас ся Да ні ла ва прад стаў ля ла сваю ўста-

но ву ў фі наль ным эта пе чэм пі я на ту WorldSkіlls 

у Крас на да ры. Гэ та па дзея, пры зна ец ца яна, 

цал кам пе ра мя ні ла яе мыс лен не аб ку лі на рыі. 

Яна ўба чы ла, на коль кі твор ча і на тхнё на мож на 

пра ца ваць.

Ін жы нер-да след чык Баб руй ска га прад пры ем-

ства «Бел шы на» Мак сім Шаў цоў дэ ман стра ваў на 

вы стаў цы 3D-прын тар, з да па мо гай яко га мож на 

ра біць аб' ём ныя рэ чы. Бы лы вы пуск нік ма гі лёў-

ска га Бе ла рус ка-Ра сій ска га ўні вер сі тэ та два га ды 

та му ства рыў у Баб руй ску Цэнтр іна ва цый най 

ма ла дзёж най твор час ці, каб вы хоў ваць бу ду чых 

пра су ну тых ін жы не раў. За раз яго з за да валь нен-

нем на вед ва юць 23 ча ла ве кі. Гэ та школь ні кі, улю-

бё ныя ў ма тэ ма ты ку і геа мет рыю, ма дэ ля ван не на 

3D-прын та ры да па ма гае ім доб ра пад рых та ваць 

ся бе да іна ва цый най дзей нас ці.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Эпі цэнтр іні цы я тыўЭпі цэнтр іні цы я тыў

СТАТУС 
АБАВЯЗВАЕ!

У Ма гі лё ве мо ладзь дэ ман стра ва ла 
свае да сяг нен ні

«На дзея» до рыць усмеш кі
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

На дум ку ўдзель ні каў «Над зеі», усе лю дзі мо гуць ра біць да-

бро. Прос та не ўсе пра гэ та ве да юць. Та му ад на з за дач ва-

лан цё ра — на га даць. У чац вёр тай шко ле даб ра чын ныя ак цыі 

ся род са міх школь ні каў пра вод зяц ца ледзь не кож ны ты дзень. 

Ва лан цё ры за клі ка юць то па кар міць бяз до мных ка тоў і са бак, то 

зра біць кар муш ку для пту шак, а то і прос та на ма ля ваць паш тоў-

ку з пры ем ны мі па жа дан ня мі і па да рыць яе вы пад ко вым мі на-

кам. Пад час ак цый «Дзе ці — дзе цям» і «Да ро гаю даб ра» ў хо ле 

шко лы ад бы ва ец ца збор ца цак, канц та ва раў, воп рат кі і абут ку 

ў доб рым ста не і ін шых рэ чаў. Так да ва лан цёр ска га ру ху да лу-

ча юц ца аб са лют на ўсе вуч ні. «Пі я нер скі па кой у пе рад свя точ ныя 

дні па доб ны на май стэр ню Дзе да Ма ро за — столь кі ў нас там 

па да рун каў збі ра ец ца», — ка жа Юлія Бо гуш. На яе дум ку, гэ та 

тыя са мыя дро бя зі, ад якіх наш свет ста но віц ца леп шым.

Ра зам з тым доб рыя спра вы «Над зеі» даў но вый шлі за ме жы шко-

лы. Хлоп цы і дзяў ча ты су пра цоў ні ча юць з ра ён ным ка мі тэ там БРСМ, 

РА УС, тэ ры та ры яль ным цэнт рам са цы яль на га аб слу гоў ван ня.

— Два ра зы на год мы ар га ні зоў ва ем вя лі кі збор срод каў на 

па да рун кі да свят для дзя цей-ін ва лі даў, сі рот. Вя до ма, што са мі 

мы гро шы не за раб ля ем, та му па да па мо гу звяр та ем ся ў роз-

ныя ар га ні за цыі і прад пры ем ствы го ра да. Прый сці ку ды-не будзь 

пра сіць у лю дзей гро шы на даб ра чын насць — за да ча не з лёг кіх 

на ват для да рос лых ва лан цё раў. Да та го ж, ка лі ты школь нік, 

заў сё ды ёсць іма вер насць, што да ця бе і тва іх слоў па ста вяц ца 

не сур' ёз на. Та му нас у та кіх вы пад ках вы ра тоў вае да ку мент з 

под пі са мі і пя чац цю, дзе па зна ча на, хто мы та кія і на вош та збі ра-

ем срод кі, — рас каз вае адзі нац ца ці клас ні ца Юлія Цяль пук.

Пад трым ку да рос лых юныя ва лан цё ры ад чу ва юць на ўсіх эта-

пах сва ёй пра цы. Сё ле та пад час на ва год ніх даб ра чын ных ак цый 

ро лю Дзе да Ма ро за вы ка наў сам ды рэк тар чац вёр тай шко лы, а 

Сня гур кай бы ла са цы яль ны пе да гог.

Ці ка ва, што сва ёй дзей нас цю вуч ні-ва лан цё ры чац вёр тай 

шко лы імк нуц ца аха піць не толь кі род ны Лу ні нец, яны ўжо не ад-

на ра зо ва пры ма лі ўдзел у аб лас ных даб ра чын ных ак цы ях.

— Мы са бра лі па да рун каў для дзя цей больш, чым бы ло трэ ба. 

Доў га не ду ма ю чы, за вез лі іх у Брэст — там яны хут ка знай шлі 

сва іх ула даль ні каў. У ва лан цёр скай спра ве ліш каў ні ко лі не бы-

вае! — ка жа ку ра тар атра да.

Боль шасць ак цый, якія пра вод зяць ва лан цё ры, пры мер ка ва-

ныя да свят і па мят ных дат. Ад нак са мым вя лі кім і ад каз ным пра-

ек там «Над зеі» ста ла даб ра чын нае ме ра пры ем ства ў пад трым ку 

ма ла дой лу нін чан кі Ма ры ны Гру шэў скай. Су мес на з ад дзе лам 

аду ка цыі, спор ту і ту рыз му рай вы кан ка ма школь ні кі ар га ні за ва лі 

вя лі кі кан цэрт, кон кур сы, бяс прой грыш ную ла та рэю, аў кцы ён для 

та го, каб са браць гро шы на ме ды цын скае аб сле да ван не сур' ёз на 

хво рай жан чы ны. Усё атры ма ла ся — сва ёй мэ ты ва лан цё ры з 

чац вёр тай шко лы да сяг ну лі. І ўжо ста вяць пе рад са бой но выя. 

У пла нах — на ла дзіць кан так ты з баль ні цай. Там ва лан цёр ская 

да па мо га так са ма па трэб ная.

Гле дзя чы на ўдзель ні каў атра да, дзі ву да еш ся, як яны па спя-

ва юць ра біць столь кі ўся го.

— Не сак рэт, што ву чо ба для адзі нац ца ці клас ні каў — на пер-

шым мес цы. Але нель га быць за цык ле ны мі толь кі на ўро ках і 

пад рых тоў цы да эк за ме наў і ЦТ. А ва лан цёр ства да па ма гае «раз-

гру зіць» га ла ву: гэ та за ня так, які па тра буе ад ця бе поў най эма цы-

я наль най ад да чы. Асаб лі ва ка лі ты пра цу еш з ін ва лі да мі або дзет-

ка мі-сі ро та мі, — рас каз вае ву чань 11 «Б» кла са Ва дзім Кол бік.

— З ін ша га бо ку, ва лан цёр ства дае шанц пра явіць свае твор-

чыя здоль нас ці, — пра цяг вае дум ку ад на клас ні ка Аляк сандр 

Крэ ме неў скі. — Хтось ці доб ра іг рае на сцэ не — яму да дуць ро-

лю ў па ста ноў цы ці пры зна чаць вя ду чым на кан цэр це. Хтось ці 

ма люе — та ды бу дзе афарм ляць афі шы ці пра во дзіць май стар-

кла сы. Пры гэ тым мно гія ў нас ма юць ар га ні за тар скія здоль нас ці, 

уме юць вес ці гу тар ку з аб са лют на роз ны мі людзь мі.

«На дзея» — адзі ны ў ра ё не ва лан цёр скі атрад з та кой маш-

таб най дзей нас цю. Та му не дзіў на, што ме на ві та яны ста лі най-

леп шы мі ў сва ёй на мі на цыі на рэс пуб лі кан скім кон кур се «Ва-

лан цёр го да — Доб рае Сэр ца». Жу ры кон кур су — кі раў ніц тва 

БРСМ — лу нін ча не ска ры лі фір ма вай «фо ку са тэ ра пі яй».

— Мы час та пра цу ем з дзет ка мі з асаб лі вас ця мі раз віц ця. Пе рад 

па чат кам лю бо га ме ра пры ем ства пра во дзім так зва ную фо ку са тэ-

ра пію, якая зды мае на пру жан не і да зва ляе на ла дзіць кан такт з ма-

лень кі мі і не зу сім звы чай ны мі гле да ча мі. 15-хві лін ная пра гра ма, дзе 

мы па каз ва ем «спрыт насць рук і ні я кай ма гіі», заў сё ды ўспры ма ец ца 

на ўра і пра цуе на ўсе сто пра цэн таў, — рас ка за лі ва лан цё ры.

Ган на КУ РАК.

Мінск — Лу ні нец — Мінск.

Мін ская га рад ская ар га ні за цыя БРСМ 

прэ зен та ва ла кон курс cэлфі «Мо ладзь_

вы бі рае». Яго га лоў най мэ тай з'яў ля ец-

ца па вы шэн не элек та раль най ак тыў нас-

ці хлоп цаў і дзяў чат, пры няць удзел у ім 

змо жа кож ны ма ла ды вы бар шчык. Для 

гэ та га па 18 лю та га не аб ход на зра біць 

сэл фі на вы бар чым участ ку і раз мяс-

ціць яго ў са цы яль най сет цы «УКан-

так це» з хэш тэ га мі #Молодежь_выби-

рает, #Выборы2018. З 19 па 21 лю та га 

ў афі цый най гру пе Мін скай га рад ской 

ар га ні за цыі са ю за мо ла дзі «УКан так-

це» прой дзе ад кры тае га ла са ван не на 

са мае леп шае фо та ак цыі. Пе ра мож цы, 

а так са ма най леп шыя 50 ра бот бу дуць 

ад зна ча ны су ве ні ра мі.

ЗРА БІ СВАЁ ФО ТА ЗРА БІ СВАЁ ФО ТА 
НА ВЫ БАР ЧЫМ УЧАСТ КУ!НА ВЫ БАР ЧЫМ УЧАСТ КУ!


