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ПАКАЛЕННЕ XXI

Эка ло гія сум лен няЭка ло гія сум лен ня

«Зо ла та» 

і «брон зу» 

за ва я ва лі 

бе ла рус кія 

школь ні кі на 

XІІІ Між на род най 

алім пі я дзе 

па на ву ках 

аб Зям лі 

(ІESO 2019) 

у Паўд нё вай 

Ка рэі.

За ла той уз на-

га ро дай у скла дзе 

між на род най ка ман-

ды ў прак тыч ным 

ту ры ўга на ра ва ны 

дзе вя ці клас нік ві цеб скай гім на зіі № 2 

Дзміт рый Мі хась ка. А ву чань 9 кла са 

брэсц кай гім на зіі № 1 Дзя ніс Раб чук 

стаў брон за вым пры зё рам у ін ды ві -

ду аль ным за лі ку.

У склад на цы я наль най збор най 

так са ма ўвай шлі дзе ся ці клас ні кі гро-

дзен скай га рад ской гім на зіі Ула дзі слаў 

Вай ня ло віч і го мель скай гім на зіі № 10 

Аляк сандр Шпа коў скі.

Хлоп цы вы сту па лі пад кі раў ніц твам 

дэ ка на фа куль тэ та геа гра фіі і геа ін фар-

ма ты кі БДУ Дзміт рыя Кур ло ві ча і да-

цэн та ка фед ры між на род на га ту рыз му 

фа куль тэ та між на род ных ад но сін ВНУ 

Люд мі лы Фа ке е вай. Так са ма пад рых-

тоў кай бе ла рус кіх школь ні каў зай ма лі-

ся су пра цоў ні кі Ін сты ту та геа ло гіі На ву-

ко ва-прак тыч на га цэнт ра па геа ло гіі.

Уся го ў алім пі я дзе пры ня ло ўдзел 

больш за 160 школь ні каў з 43 кра ін 

све ту. На ву чэн цам пра па ноў ва ла ся 

вы зна чыць мі не ра лы і гор ныя па ро ды, 

вы явіць не бяс печ ныя ге о ла га-геа мар-

фа ла гіч ныя пра цэ сы, ад ка заць на пы-

тан ні, звя за ныя са змя нен нем клі ма ту, 

бе ра га вы мі пра цэ са мі, якас цю вод ных 

рэ сур саў і ін шыя.

XІV Між на род ная алім пі я да па на-

ву ках аб Зям лі прой дзе ў 2020 го дзе 

ў Ра сіі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У Бе ла ру сі стар туе дру гі кон курс ма ла-

дзёж ных гіс та рыч ных ра бот «За кад рам: 

ад гіс то рыі сям'і да гіс то рыі су поль нас ці». 

Ён скі ра ва ны на вы ву чэн не жы вой гіс то-

рыі кра і ны дру гой па ло вы XX ста год дзя 

праз да сле да ван не ся мей ных і ла каль ных 

фо та ар хі ваў і ўспа мі наў ві да воч цаў.

Ар га ні за та ры пра па ну юць ма ла дым лю дзям 

ва ўзрос це ад 15 да 25 га доў звяр нуць ува гу на 

ма ла вы ву ча ныя ста рон кі гіс то рыі Бе ла ру сі ў 

пе ры яд з 1945 да 2000 го да. Ся род пра па на ва-

ных тэм — паў ся дзён ны по быт, ма ла дзёж ныя 

суб куль ту ры, транс фар ма цыя ген дар ных ро ляў 

у сем' ях, не фар маль ныя ма ла дзёж ныя ру хі і ін-

шыя. Да след чая ра бо та па він на быць за сна ва на 

на ана лі зе ар хіў ных фа та гра фій, а так са ма вус-

ных апо ве даў ві да воч цаў па дзей. Пад ра бяз ную 

ін фар ма цыю аб кон кур се і ўмо вах удзе лу ў ім 

мож на знай сці на сай це pazakadram.tіlda.ws.

Кон курс пра во дзіц ца прад стаў ніц твам 

за рэ гіст ра ва на га аб' яд нан ня Deutscher 

Volkshochschul-Verband e.V. (ФРГ) у Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь у су пра цоў ніц тве з ма ла дзёж ным гра-

мад скім аб' яд нан нем «Гіс то ры ка» пры пад трым-

цы мі ніс тэр ства за меж ных спраў Гер ма ніі.

Пе ра мож цы кон кур су бу дуць аб ве шча ныя 

пас ля 1 чэр ве ня 2020 го да. Яны атры ма юць 

каш тоў ныя пры зы і дып ло мы. Най леп шыя ра-

бо ты прад ста вяць на спе цы яль най цы ры мо ніі 

ўзна га ро джан ня ў Мін ску. А тыя з іх, якія ма юць 

не стан дарт ныя і крэ а тыў ныя фор мы па да чы ма-

тэ ры я лу, бу дуць паказаны ў рам ках ад кры тых 

пуб ліч ных прэ зен та цый.

Акра мя та го, «най леп шыя з най леп шых» 

атры ма юць маг чы масць удзе лу ў між на род ным 

гіс та рыч ным ла ге ры, які прой дзе ў ад ной з еў-

ра пей скіх кра ін з моц най тра ды цы яй пра вя дзен-

ня гіс та рыч ных кон кур саў во сен ню 2020 го да. 

А ку ра та ры най леп шых ра бот змо гуць пры няць 

удзел у «Між на род най лет няй гіс та рыч най ака-

дэ міі» во сен ню 2020 го да.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

АМАЛЬ кож ны чуў вы раз: ка лі хо ча це, 

каб штось ці змя ні ла ся, трэ ба па чы-

наць з ся бе. Але ад на спра ва ра зу мець гэ та, 

і зу сім ін шая — ува саб ляць у жыц цё.

Па лі на Бур ко, сту дэнт ка чац вёр та га 

кур са ка фед ры між куль тур ных ка му ні-

ка цый Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер-

сі тэ та куль ту ры і мас тац тваў, — ад на з 

тых, ка го мож на на зваць ак ты віс там эка-

ла гіч на га ру ху.

— Тое, з ча го па ча ла, — збі ран не смец ця 

асоб на. Пас ля ўдзель ні ча ла ў роз ных пра-

ек тах і экс пе ды цы ях. На прык лад, ез дзі ла ў 

Свет ла горск на конт вы свят лен ня эка ла гіч-

нас ці за во да бе ле най цэ лю ло зы, ня даў на 

ва лан цё ры ла ў Zero Waste Market. Гэ та кра ма 

з се рыі «нуль ад хо даў», дзе мож на на быць 

фер мер скія пра дук ты без па ке таў і па каш-

та ваць ве ган скую ежу. Так са ма я доб ра ах-

вот ні ца «Зя лё най сет кі». Ме на ві та дзя ку ю чы 

та кім ме ра пры ем ствам з'яў ля ец ца вы дат ная 

маг чы масць рас паў сюдж ваць ін фар ма цыю 

пра эка ло гію, — ка жа су раз моў ні ца.

Юль я ну Га рач ко ву, сту дэнт ку трэ ця га 

кур са фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ, так-

са ма хва люе гэ тая тэ ма. Яшчэ ў 10—11 кла-

сах яна па ча ла гля дзець да ку мен таль ныя 

філь мы аб пры ро дзе. Так са ма ёй па шчас ці-

ла з на стаў ні цай па геа гра фіі, якая імк ну ла-

ся рас ка заць як ма га больш пра асу шэн не 

ба лот і вы сеч ку ля соў. Та ды Юль я не бы ло 

прос та жах лі ва ад па чу тай ін фар ма цыі, але 

пас ля пер ша га кур са ўні вер сі тэ та, ка лі з'я ві-

ла ся больш сур' ёз нас ці ў дум ках, па ча ло ся 

глы бо кае ра зу мен не пы тан няў эка ло гіі.

— Я ўба чы ла ві дэа, дзе ў ча ра паш кі да ста-

юць з но са тру ба чкі, — вось так і асэн са ва ла, 

што больш не ха чу вы ка рыс тоў ваць плас тык. 

Спра ба ва ла мі ні мі за ваць яго ў сва ім жыц ці, 

на коль кі гэ та маг чы ма. Ужо год як атрым лі-

ва ец ца. Для кра мы ў мя не ёсць шо пер, каб 

склад ваць па куп кі. Заў сё ды з са бой ку бак — у 

ка вяр нях ні ко лі не бя ру плас ты ка вы по суд. 

На ват тру ба чку для на по яў вы ка рыс тоў ваю 

ме та ліч ную. Не куп ляю воп рат ку ў мас-мар ке-

тах з-за та го, што там ве лі зар ны пе ра рас ход 

рэ сур саў. Ку ды по тым ідуць не за па тра ба ва-

ныя рэ чы? На жаль, тое, што не пра да ло-

ся, не заў сё ды на ват уты лі зу ец ца. Час цей 

за ўсё гэ та прос та вы кід ва юць, вы клі ка ю чы 

тым пра цэ сы гні ен ня, што дрэн на ўплы вае 

на на ва коль нае ася род дзе. За раз я час ты 

госць сэ канд-хэн даў — атрым лі ва ец ца, што 

ты пе ра вы ка рыс тоў ва еш рэ чы, а зна чыць, 

па кі да еш менш смец ця. Да та го ж там ёсць 

брэн да вая воп рат ка, — га во рыць Юль я на.

Дзяў чы на ка жа, што, ка лі па чы на еш вы-

сту паць за аб ме жа ван не спа жы ван ня, лю-

дзі ча сам пе ра ста юць ця бе ра зу мець, з іх 

бо ку на ват пры сут ні чае ў ней кай сту пе ні 

асу джэн не. На вош та хо дзіць са сва ім куб-

кам і тру ба чкай? Ка ле гі з Юль я ны з гэ тай 

на го ды смя я лі ся і жар та ва лі. Праў да, да та го 

ча су, па куль дзяўчына не па ве да мі ла ім гла-

баль ную сут насць праб лем эка ло гіі. За раз 

яны са мі імк нуц ца вы ка рыс тоў ваць менш 

плас ты ку.

Дзяў ча ты ма ты ву юць ся бе па шы рэн нем 

кола лю дзей, за ці каў ле ных у пы тан нях на-

ва коль на га ася род дзя. Ім хо чац ца, каб пра 

іх за ду ма лі ся як ма га больш су ай чын ні каў. 

Ад нак не заў сё ды тыя, ка му за ха це ла ся 

быць «эка ла гіч на свя до мым», ве да юць, з 

ча го па чы наць і ку ды іс ці. Па лі на рэ ка мен-

дуе ўдзель ні чаць у роз ных ме ра пры ем ствах 

і су стрэ чах па гэ тай тэ ме:

— Яны заў сё ды на тхня юць, на іх мож на 

да ве дац ца, як зра біць свой унё сак у пад-

трым ку ру ху. Так са ма раю па спра ба ваць 

па ва лан цё рыць, на прык лад, як і я, у «Зя-

лё най сет цы».

Юль я на рэ ка мен дуе знай сці бло ге раў і 

чы таць іх ма тэ ры я лы, а так са ма на ві ны ад 

«Грын піс».

Дзяў ча ты ўпэў не ныя, што га лоў нае — 

за ха цець.

Па лі на БЕР ТАШ, сту дэнт ка ІІІ кур са 

фа куль тэт жур на ліс ты кі БДУ.

Ка ля пя ці ты сяч пер ша курс ні каў і ма гіст-

ран таў усіх фор маў на ву чан ня ста нуць 

ка рыс таль ні ка мі элект рон ных за лі ко вак. 

Гэ ты пі лот ны пра ект дасць маг чы масць 

ства рыць шмат функ цы я наль ны вэб-сэр-

віс для вя ду чай ВНУ кра і ны і ап ты мі за ваць 

атэс та цый ны пра цэс, па ве да мі ла прэс-

служ ба БДУ.

ІT-іна ва цыя ўклю чае ўсе функ цыі свай го па-

пя ро ва га пра та ты па і знач на спра шчае пад-

рых тоў ку спра ва здач най да ку мен та цыі і ана ліз 

па спя хо вас ці. Акра мя та го, хлоп цы і дзяў ча ты, 

а так са ма іх баць кі ў лю бы час на кам п'ю та ры, 

план шэ це ці смарт фо не змо гуць атры маць до-

ступ праз аса біс ты ка бі нет сту дэн та да пра гля ду 

эк за ме на цый ных ад знак за ўвесь пе ры яд на ву-

чан ня. Так са ма яна вы зва ляе ад не аб ход нас ці 

за ме ны па пя ро ва га да ку мен та пры яго па шко-

джан ні або стра це.

На па чат ко вым эта пе ўка ра нен ня элект рон-

ных за лі ко вак вы ка ры стан не па пя ро вых ве да-

мас цяў за ха ва ец ца. У да лей шым мяр ку ец ца 

поў ная аў та ма ты за цыя пра цэ су атэс та цыі. 

Срод кам ідэн ты фі ка цыі сту дэн та на эк за ме не 

ста не сту дэнц кі бі лет.

Ука ра нен не элект рон най за лі коў кі да зво ліць 

знач на сэ ка но міць фі нан са выя срод кі за кошт 

ад мо вы ад па пя ро вай вер сіі і вы ка ры стан ня на-

яў ных у БДУ су час ных ліч ба вых тэх на ло гій.

Рас пра цоў шчы кам на ва цыі вы сту піў Цэнтр 

ін фар ма цый ных тэх на ло гій БДУ. Ра бо та над 

пра ек там вя ла ся ў рам ках рэа лі за цыі комп-

лек су ме ра пры ем стваў Стра тэ гіі ліч ба вай 

транс фар ма цыі БДУ, пры ня тай у 2018 го дзе. 

На га да ем, ле тась сту дэн ты ВНУ ста лі ўла даль-

ні ка мі шмат функ цы я наль на га элект рон на га 

сту дэнц ка га бі ле та, су ме шча на га з бан каў скай 

аплат най кар ткай. Як вя до ма, у 2003 го дзе 

БДУ стаў пер шай ВНУ Бе ла ру сі, якая ўвя ла 

ў ка ры стан не элект рон ныя сту дэнц кія бі ле-

ты, а ў 2010 го дзе яны бы лі ўка ра нё ны ва ўсе 

ўста но вы вы шэй шай аду ка цыі кра і ны. Да рэ чы, 

толь кі ў 2018 го дзе за кошт вы ка ры стан ня но-

вых сту дэнц кіх бі ле таў на асно ве між на род ных 

бан каў скіх кар так уні вер сі тэт сэ ка но міў ка ля 

40 ты сяч руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ТА БУ НА ПЛАС ТЫК. 
МЫ — ЗА ШО ПЕ РЫ!

Ён увай шоў у спіс най леп шых 

сту дэнц кіх га ра доў пла не ты. 

Рэй тынг, які ўклю чае 120 па зі-

цый, прад ста віў ін тэр нэт-рэ сурс 

TорUnіvеrsіtіеs.соm. Бе ла рус кая 

ста лі ца за мы кае гэ ты спіс.

Ся род цэ ла га шэ ра гу кры тэ ры яў 

ад бо ру — да ступ насць і бяс пе ка, на-

яў насць у го ра дзе ВНУ з рэй тын га 

най леп шых уні вер сі тэ таў све ту, ак тыў-

насць ра бо та даў цаў, мер ка ван не са міх 

сту дэн таў.

Скла даль ні кі рэй тын га ад зна ча юць, 

што Мінск мо жа мно гае пра па на ваць. 

Вы пуск ні кі яго ВНУ за па тра ба ва ныя ў 

ра бо та даў цаў. Акра мя та го, у го ра дзе 

ёсць чым за няц ца пас ля ву чо бы. На-

прык лад, мож на на вед ваць му зеі, зна ё-

міц ца з ар хі тэк ту рай і ба га тай гіс то ры яй 

бе ла рус кай ста лі цы, па каш та ваць стра-

вы ай чын най кух ні.

З су сед ніх ста ліц у спіс так са ма па-

тра пі лі Маск ва, Кі еў і Віль нюс.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У лі ку най леп шыхУ лі ку най леп шых

Кі даць усё і — у Мінск!

Ве дай на шых!Ве дай на шых!

Што мы ве да ем 
аб Зям лі?

Жы вая гіс то рыяЖы вая гіс то рыя

«Каб жыц цё паў та ры ла ся зноў ку,
ЗА ЗІР НІ ЦЕ Ў СЯ МЕЙ НЫ АЛЬ БОМ...»

Паспяховасць «у лічбе»Паспяховасць «у лічбе»

Атры май це элект рон ную 
за лі коў ку Іх упер шы ню ўка рэ няць у БДУ


