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Ка рыс ны до сведКа рыс ны до свед

Не пра пус цi!Не пра пус цi! Да рос лае жыц цёДа рос лае жыц цё

Бе ла рус кi рэс пуб лi кан скi са юз 

мо ла дзi пра вя дзе рэс пуб лi кан-

скi ся мей ны iн тэр нэт-чэ лендж 

«#раЗАм з баць кам», пры мер ка-

ва ны да Дня баць кi. Ён стар та ваў, 

сён ня, 18 чэр ве ня, i за вер шыц ца 

ў Дзень баць кi, якi свят ку ец ца 

ва ўсiм све це ў трэ цюю ня дзе лю 

ме ся ца (21-е чыс ло сё ле та).

Iн тэр нэт-чэ лендж — гэ та пе-

рай на ча ны ся мей ны пра ект БРСМ 

«Та та За ла». Для ўдзе лу ў iм не аб ход-

на ства рыць вi дэа ро лi кi пра тое, як 

та ты i iх ма лень кiя дзе цi ра зам зай ма-

юц ца фi зiч най куль ту рай. Гэ та мо жа 

быць ра нiш няя за рад ка, сi ла выя прак-

ты ка ван нi, спар тыў ныя гуль нi — як 

до ма, так i на све жым па вет ры.

Як па ве да мi лi ў ЦК Са ю за мо ла дзi, 

вi дэа ро лiк не аб ход на зняць у га ры зан-

таль ным ста но вi шчы пра цяг лас цю да 

ад ной хвi лi ны i вы клас цi на аса бiс тых 

ста рон ках у сац сет ках, су пра ва дзiў-

шы хэш тэ га мi #папазал, #деньотца, 

#раЗАмзбацькам. Ство ра ныя ро лi кi 

трэ ба раз мя шчаць з 18 да 21 чэр ве-

ня i су пра ва джаць тэкс та вым ка мен-

та ры ем пра яго ўдзель нi каў, хэш тэ-

га мi пра ек та i аба вяз ко ва ад зна кай 

@brsmb.

Iн тэр нэт-чэ лендж «#раЗАм з баць-

кам» скi ра ва ны на за ха ван не тра ды-

цый ных ся мей ных каш тоў нас цяў, 

ума ца ван не i раз вiц цё баць каў ска-

дзi ця чых ста сун каў i па пу ля ры за цыю 

зда ро ва га спо са бу жыц ця. На га да ем, 

што 1 чэр ве ня па iнi цы я ты ве мо ла-

дзi Гро дзен скай воб лас цi стар та ваў 

ся мей ны рэс пуб лi кан скi ма ла дзёж ны 

пра ект «#раЗАм з баць ка мi», пад час 

яко га баць кi i iх дзе цi пры пад трым-

цы ва лан цё раў ру ху БРСМ «Доб рае 

Сэр ца» доб ра ўпа рад ку юць дзi ця чыя 

пля цоў кi.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Фо та з сай та БРСМ.

У ву чы лi шчы Алiм пiй ска га рэ зер ву ў ста лi цы ўру чы лi атэс-

та ты. Мы су стрэ лi вы пуск нi коў на па ро зе iх аль ма-ма тар i за-

пы та лi ся пра iх ма ры. Ва ле рыя Крук, Вар ва ра Дра гун, Да р'я 

Дзяш ке вiч (зле ва на пра ва) ужо атры ма лi май ста ра спор ту 

па пла ван нi, а Па лi на Раж но ва (дру гая зле ва) — кан ды дат 

у май стры спор ту па тры ят ло не. Свой бу ду чы шлях у да рос-

лым жыц цi яны ўжо вы бра лi — усе пла ну юць пра цяг ваць 

спар тыў ную аду ка цыю. Кож ная з iх па дзя лi ла ся ма ра мi, але 

дзяў ча ты па пра сi лi не пi саць пра гэ та, каб усё здзейс нi ла ся. 

Я ве ру, што ўсё атры ма ец ца, бо ма ры па вiн ны збы вац ца.

Тац ця на ТКА ЧО ВА, фо та аў та ра.

Га лi на МIН КА ВА, сту-

дэнт ка III кур са ўлi ко ва-

эка на мiч на га фа куль тэ та 

БДЭУ:

— На па чат ку мы пра ца-

ва лi па схе ме: вы кон ва ем 

пiсь мо вае за дан не — ад-

праў ля ем вы клад чы ку на 

элект рон ную пош ту. Ка лi 

ста ла вi да воч на, што дыс-

тан цый нае на ву чан не за-

цяг ва ец ца, па не ка то рых 

прад ме тах нам ар га нi за-

ва лi прак тыч ныя за ня ткi ў 

«Zoom» — пра гра ме для 

вi дэа-кан фе рэн цый. Та кi 

фар мат атры ман ня ве даў 

до сыць зруч ны, ад нак ёсць 

i не да хо пы: на прык лад, у 

ней кiм вы пад ку не маг чы-

ма да ступ на рас тлу ма чыць 

i па ка заць вы клад чы ку, 

што та бе не зра зу ме ла. 

З-за гэ та га, а так са ма з-за 

роз ных пе ра шкод у ра бо це 

iн тэр нэт-сэр вi саў (ня ўстой-

лi ва га злу чэн ня, пе ра гру-

жа нас цi), на маю дум ку, 

част ко ва згу бi ла ся якасць 

аду ка цыi... Плю сы так са-

ма ёсць: дыс тан цый нае 

на ву чан не эка но мiць час 

i вы дат кi на да ро гу. Але, 

мне зда ец ца, та кi фар мат 

атры ман ня ве даў па ды дзе 

лю дзям, якiя ўжо ма юць 

аду ка цыю i доб ра раз бi-

ра юц ца ў сфе ры, якую 

вы ву ча юць. А для мя не 

пад час та ко га на ву чан ня 

бы ло скла да на зразумець 

важ ныя для ма ёй бу ду чай 

спе цы яль нас цi тэ мы.

Анд рэй ДЗЯМ ЧУК, сту-

дэнт II кур са фа куль тэ та 

кам п'ю тар ных сiс тэм i се-

так БДУ IР:

— У за леж нас цi ад вы-

клад чы ка лек цыi аль бо пра-

во дзi лi ся ў «Zoom», аль бо 

ма тэ ры я лы па да ва лi ся на 

сай це сiс тэ мы элект рон на-

га на ву чан ня. Так са ма на 

апош нiм вы клад ва лi ся прак-

тыч ныя за дан нi i ла ба ра тор-

ныя ра бо ты. Мы вы кон ва лi iх 

са ма стой на, а аба ро на пра-

хо дзi ла ў лю бых га ла са вых 

ча тах («Discord», «Skype», 

«Zoom»). Мне зда ец ца, 

што «дыс тан цы ён ка» не 

паў плы ва ла на якасць аду-

ка цыi, бо ў ёй ёсць вя лi кiя 

пе ра ва гi: слу хаць лек цыi ў 

«Zoom» больш зруч на, чым 

у аў ды то рыi. Нi хто не пе ра-

шка джае. Усё доб ра вi даць i 

чу ваць. Ад нак пры на ву чан-

нi ў та кiм фар ма це знач на 

па вя лi чы ла ся коль касць ма-

тэ ры я лаў i за дан няў для са-

ма пад рых тоў кi. Каб не губ-

ляць якасць аду ка цыi, трэ-

ба гнаць ля но ту i са чыць за 

са ма дыс цып лi най. Я на огул 

фа нат ан лайн-на ву чан ня. 

Та му ме на вi та мне бы ло 

кам форт на атрым лi ваць 

ве ды ў та кiм фар ма це. Але, 

ка лi ка заць пра атры ман не 

вы шэй шай аду ка цыi, я лi чу, 

што зу сiм без аў ды тор ных 

за ня ткаў абы сцi ся нель га...

Анас та сiя ФЁ ДА РА ВА, 

сту дэнт ка IV кур са ля чэб-

на га фа куль тэ та БДМУ:

— У су вя зi са спе цы фi-

кай на ву чан ня ў ме ду нi вер-

сi тэ це, якая за клю ча ец ца 

ў тым, што боль шасць пар 

пра хо дзяць у роз ных баль-

нi цах, i нам да во дзiц ца 

шмат ез дзiць у гра мад скiм 

транс пар це, нас пе ра вя лi 

на «дыс тан цы ён ку» вель мi 

хут ка. Але мi ну саў у ёй ня-

ма ла, асаб лi ва для сту дэн-

та-ме ды ка. Наш пра цэс на-

ву чан ня не па рыў на звя за ны 

з кан так та мi з па цыен  та мi, 

з ме ду ста но ва мi. На прак-

тыч ных за ня тках у нас шмат 

прак ты кi: мы ўдзель нi ча ем 

у агля дах, выкарыстоўваем 

iн стру мен таль ныя ме та ды 

да сле да ван ня, бы ва ем на 

апе ра цы ях, ро дах. Гэ та ве лi-

зар ны пласт iн фар ма цыi, якi 

трэ ба ве даць кож на му бу ду-

ча му док та ру, i пры жы вым 

кан так це ён за па мi на ец ца 

на шмат ляг чэй. Пры дыс-

тан цый ным на ву чан нi та кое 

не маг чы ма ар га нi за ваць. Цi 

губ ля ец ца якасць аду ка цыi? 

Гэ та за ле жыць ад сту дэн та. 

Ка лi ён за цi каў ле ны ў на ву-

чан нi, то не. А, мо жа, на ват 

i па ляп ша ец ца, бо ў яго з'я-

вi ла ся больш воль на га ча су, 

каб ад даць ува гу тым дыс-

цып лi нам, якiя яму па да ба-

юц ца або з якi мi ў бу ду чы нi 

хо ча звя заць сваё жыц цё.

Анас та сiя ША РА ПА ВА, 

сту дэнт ка II кур са фа куль-

тэ та фi ла со фii i са цы яль-

ных на вук БДУ:

— На па чат ку дыс тан цый-

нае на ву чан не ў нас пра во-

дзi лi ся вы ключ на на аду ка-

цый ным пар та ле, праз ча ты. 

За дан нi мы скiд ва лi i на пар-

тал, i на пош ту вы клад чы каў. 

Але з ця гам ча су мно гiя за-

ня ткi ста лi пра хо дзiць у фар-

ма це вi дэа кан фе рэн цый, бо 

так больш зруч на. Мне зу сiм 

не па да ба ла ся чы таць змест 

лек цыi праз чат. Гэ та ж прос-

та су хi тэкст! Знач на больш 

цi ка ва слу хаць лек цыю, ка лi 

вы клад чык яе вя дзе ме на вi-

та пе рад сту дэн та мi. Больш 

зра зу ме ла, за цяг вае. За-

нят кi па аў дыя- i вi дэа су вя зi 

спа да ба лi ся.

На маю дум ку, якасць на-

ву чан ня згу бi ла ся б, ка лi б 

мы пра цяг ва лi пра ца ваць 

праз ча ты. А вось роз нi цы 

па мiж за ня тка мi ў «Zoom» i 

рэ аль ны мi не ад чу ла. I там, i 

там рых ту еш ся, ад каз ва еш, 

слу ха еш. Пры чым на «дыс-

тан цы ён цы» кож ны ад каз-

вае за ся бе (ва ўсiх сту дэн-

таў аса бiс тае за дан не, якое 

не аб ход на вы ка наць ця гам 

па ры або пас ля яе). Пра пус-

цiць лек цыю мi ма ву шэй, як 

гэ та бы вае ва ўнi вер сi тэ це 

(па куль iн шы ад каз вае, ты 

ад седж ва еш ся на апош няй 

пар це i смя еш ся з сяб ра мi), 

не атры ма ец ца.

Але бы лi i мi ну сы — ве лi-

зар ная коль касць за дан няў 

i дэ длай ны, якiя зва лi лi ся 

на сту дэн таў. На груз ка бы-

ла вель мi вя лi кая, боль шая, 

чым пад час звы чай най ву-

чо бы.

Па вы нi ках у мя не скла-

ла ся ўра жан не, што дыс тан-

цый нае на ву чан не — гэ та 

да во лi ня дрэн ная прак ты ка. 

Ад нак у нас яна ака за ла ся 

не да пра ца ва най. Па куль 

усе адап та ва лi ся, ра за бра-

лi ся, знай шлi най леп шыя 

спо са бы для ўза е ма дзе ян-

ня, прай шло да во лi шмат 

на ву чаль на га ча су, якi пры 

на ла джа най сiс тэ ме мож-

на бы ло пра вес цi з на шмат 

боль шай ка рыс цю.

Аляк санд ра МЯ ЦЕЛЬ-

СКАЯ, сту дэнт ка III кур са 

пры бо ра бу даў нi ча га фа-

куль тэ та БНТУ:

— Спа чат ку пра ца ва лi 

праз элект рон ную пош ту. 

Потым не ка то рыя за ня ткi 

ста лi пра во дзiц ца па вi дэа-

су вя зi ў пра гра ме «Microsoft 

Teams». У ёй вы клад чы кi 

пры ма цоў ва лi за дан нi, мы 

вы кон ва лi iх i так са ма пры-

ма цоў ва лi дзе ля пра вер кi. 

Да во лi зруч ны фар мат, бо 

не трэ ба нi ку ды спя шац ца: 

пад ру кой смарт фон або 

кам п'ю тар — i ты на су вя зi. 

Але ёсць мо ман ты, якiя ад 

ця бе не за ле жаць. Якасць 

кар цiн кi на эк ра не, гу ку, хут-

ка сцi iн тэр нэ ту... У ка гось цi 

не бы ло ка ме ры, у не ка га 

не пра ца ваў мiк ра фон i да-

во дзi ла ся пi саць ад ка зы ў 

чат... На ват не ка то рым вы-

клад чы кам бы ло скла да на 

ра за брац ца ў ра бо це пра-

гра мы. Ча сам та кiя тэх нiч-

ныя мо ман ты пе ра шка джа лi 

за ня ткам, i якасць на ву чан-

ня губ ля ла ся. Скла да на бы-

ло рас тлу ма чыць сваё пы-

тан не, вы клад чы кi фi зiч на 

не маг лi хут ка ад каз ваць 

усiм. Шмат тэм да во дзi ла-

ся вы ву чаць са ма стой на, 

а па не ка то рых прад ме тах 

без пад ра бяз на га тлу ма чэн-

ня неш та зра зу мець вель мi 

скла да на. Знач на па вя лi-

чыў ся аб' ём ра бо ты. Бы ло 

са праў ды цяж ка.

Я для ся бе не вы ра шы ла, 

якi фар мат мне па да ба ец ца 

больш. Хут чэй за ўсё, ка лi б 

пе ра да мной паў стаў вы бар, 

па кi ну ла б звы чай ны не па-

срэд на ў ВНУ.

...Кож на му з апы та ных 

сту дэн таў не ха па ла звы-

чай ных унi вер сi тэц кiх буд-

няў, су стрэч з сяб ра мi. Але 

ёсць i ста ноў чы мо мант: 

ВНУ спра вi лi ся, ма бi лi за-

ва лi ся i ар га нi за ва лi дыс-

тан цый нае на ву чан не, якое 

ня хай i ня звык лае для нас, 

але да во лi эфек тыў нае. До-

свед, якi атры ма лi вы шэй-

шыя на ву чаль ныя ўста но-

вы, да па мо жа ў бу ду чы нi 

ар га нi зоў ваць роз ныя вi ды 

на ву чан ня i кам бi нi ра ваць 

роз ныя прак ты кi.

Па лi на ПРА КА ПЕ НЯ, 

сту дэнт ка II кур са 

фа куль тэ та 

жур на лiс ты кi БДУ.

Фо та аў та ра.

З «ТА ТА ЗА ЛЫ» — 
У «#РАЗАМ З БАЦЬ КАМ»

Алiм пiй скiм ма рам — 
збыц ца!

Дыс тан цыя аду ка цыi не пе ра шко да?
ШТО ПРА ГЭ ТА ДУ МА ЮЦЬ СТУ ДЭН ТЫШТО ПРА ГЭ ТА ДУ МА ЮЦЬ СТУ ДЭН ТЫДру гi се местр ва ўсiх вы шэй шых на ву чаль ных 

уста но вах сё ле та вы даў ся са праў ды не звы чай-

ны: боль шасць унi вер сi тэ таў пе рай шлi на дыс-

тан цый нае на ву чан не ў су вя зi з эпi дэ мi я ла гiч най 

сi ту а цы яй. Сту дэн там i вы клад чы кам роз ных спе-

цы я лi за цый прый шло ся пра ца ваць з да па мо гай 

iн тэр нэт-сэр вi саў. Пра тое, якiм быў гэ ты до свед, 

з «Чыр вон кай. Чыр во най зме най» па дзя лi лi ся 

прад стаў нi кi БДУ, БДУ IР, БДЭУ, БДМУ i БНТУ.
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