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Ад ной чы, ка лi ёй бы ло 

во сем, ра зам з баць ка мi 

са бра лi ўжо не па трэб ную 

воп рат ку, цац кi, у тым лi ку 

асаб лi ва лю бi ма га ру жо ва га 

по нi, да ку пi лi кан цы ляр скiя 

пры ла ды i пе рад алi ў дзi-

ця чы дом у Пiн ску аку рат 

пад час свя та для яго вы ха-

ван цаў, што ла дзi ла там iнi-

цы я тыў ная гру па.

— Мне па да ба ец ца ад-

чу ваць, як усмi ха ец ца той, 

ка му я змаг ла да па маг чы: 

дзяў чын ка цi хлоп чык або 

пен сi я нер. Та кi крок — гэ та 

ша нц зра бiць кры ху шчас-

лi вей шым ча ла ве ка, з якiм 

ця бе зво дзiць жыц цё, — ка-

жа Да ша.

Ужо пяць га доў яна 

ўдзель нi чае ў школь ным ва-

лан цёр скiм клу бе ЮНЭС КА 

«Дзi ва», з якiх апош нiя два 

з'яў ля ец ца яго стар шы нёй. 

Дзяў чы на ах вот на на вед вае 

са мыя роз ныя ме ра пры ем-

ствы ў ро лi ўдзель нi ка, ва-

лан цё ра, а так са ма ар га нi-

за та ра на школь ным, га рад-

скiм, рэс пуб лi кан скiм уз роў-

нях. Бя рэ ўдзел у па шы рэн-

нi пра ек та «Роў ны на ву чае 

роў на га», дзе яны — ва лан-

цё ры, роў ныя па ста ту се i 

iн та рэ сах, — рас каз ва юць 

та кiм жа пад лет кам пра 

ка рысць зда ро ва га спо са-

бу жыц ця, ад каз ва юць на 

пы тан нi, што цi ка вяць сён-

ня мо ладзь, за кра на юць 

хва лю ю чыя iх тэ мы, якiя з 

ней кiх пры чын скла да на аб-

мер ка ваць з на стаў нi ка мi, 

баць ка мi, ура ча мi. За да ча 

пра ек та — ства рыць кам-

форт ныя i сяб роў скiя ад но-

сi ны па мiж ад на год ка мi.

Ле тась школь нi кi ста лi 

пе ра мож ца мi га рад ско га 

кон кур су ў на мi на цыi «Най-

леп шы ва лан цёр скi атрад — 

2019». Для ўдзе лу не аб ход на 

бы ло прад ста вiць пра ект i 

ро лiк, якi б апа вя даў пра ва-

лан цёр скую дзей насць.

Апроч яе ўжо 12 га доў 

дзяў чы на зай ма ец ца ў за-

слу жа ным ама тар скiм ка-

лек ты ве Рэс пуб лi кi Бе ла-

русь, ан самб лi тан ца «Ра-

вес нiк» Рэс пуб лi кан ска га 

па ла ца куль ту ры праф-

 са юзаў. У яго скла дзе бя рэ 

ўдзел у куль тур ных ме ра-

пры ем ствах, не ад на ра зо ва 

прад стаў ля ла Бе ла русь на 

мiж на род ным i дып ла ма тыч-

ным уз роў нях, на прык лад, 

пад час «Мос та друж бы». 

У даб ра чын ным пра ек це 

«Ад тан ца да тан ца, ад сэр-

ца да сэр ца» ан самбль даў 

30 кан цэр таў па ўсёй кра i-

не. А срод кi, атры ма ныя ад 

вы ступ лен ня ў iталь ян скiм 

го ра дзе Каль я ры, бы лi пе-

ра да дзе ны ў Ба раў лян скi 

ан ка ла гiч ны рэ абi лi та цый ны 

дзi ця чы цэнтр. Мi ну лым ле-

там Да р'i па шчас цi ла стаць 

част кай ме ды я ка ман ды ва-

лан цёр ска га атра да «Кры-

лы» i ўдзель нi чаць у ар га нi-

за цыi свят ка ван ня 50-год дзя 

«Зуб ра ня цi». За ўсiм гэ тым 

яна ад чу вае сяб роў скую ат-

мас фе ру i пад трым ку.

— Па няц це «сяб ры» шы-

ро кае i хут чэй аса бiс тае. 

Але я з упэў не нас цю ска-

жу, што не ка то рыя, ка му я 

змаг ла да па маг чы, на прык-

лад, у дзi ця чым до ме, ста-

лi ма i мi доб ры мi зна ё мы мi. 

Мы тры ма ем су вязь праз 

са цы яль ныя сет кi, — ка жа 

дзяў чы на.

Вы кон ваць ва лан цёр скiя 

аба вяз кi для Да р'i не скла-

да на. Але бы ва юць вы клю-

чэн нi. Яна пры зна ец ца, што 

тыя пад лет кi, якiя жы вуць у 

дзi ця чых да мах, час та за-

мы ка юц ца ў са бе i нi ко га 

да ся бе не пад пус ка юць. 

Та му ў ход iдзе кем лi васць: 

дзяў чы на па чы нае раз маў-

ляць з дзець мi кры ху мен-

ша га ўзрос ту. Тыя ах вот на 

апа вя да юць ва лан цё ру пра 

iн та рэ сы ста рэй шых, з гэ-

ты мi ве да мi кры ху пра сцей 

улiц ца ў iх ка лек тыў — та кi 

вось не вя лiч кi «сак рэт ны» 

лай фхак.

Па сло вах Да р'i, сён ня 

ва лан цёр — гэ та най перш 

ма бiль ны i гнут кi ча ла век, 

здоль ны пад стро iц ца пад 

лю бую сi ту а цыю i га то вы 

прый сцi на да па мо гу, ах вя-

ру ю чы сва iм ча сам. А яшчэ... 

«Ён па вi нен быць у кра соў-

ках — гэ та га лоў ны ат ры бут, 

зруч ны i лёг кi», — сур' ёз на 

ка жа дзяў чы на.

Ва лан цёр ства заў сё ды 

бу дзе зай маць ад но з важ-

ных мес цаў у жыц цi Да р'i. 

У бу ду чым яна ба чыць ся-

бе жур на лiс там i пра цуе над 

тым, каб ажыц ця вiць па-

стаў ле ную мэ ту: бя рэ ўдзел 

у пiсь мен нiц кiх кон кур сах, 

не ад на ра зо ва бы ла гос цем 

i вя ду чай у iн тэр ак тыў ным 

пра ек це «Пiн-код» тэ ле ка-

на ла «Бе ла русь 2» i ўдас-

ка наль вае ся бе ў на пi сан нi 

ар ты ку лаў i эсэ.

— Ка лi ка заць пра свае 

ма ры ўслых, ёсць iма вер-

насць, што яны не збу дуц ца, 

та му па кi нем гэ та ў сак рэ-

це. Але га лоў ным ця пер для 

мя не з'яў ля ец ца па спя хо вае 

за кан чэн не шко лы i па ступ-

лен не ў БДУ. А яшчэ я ха-

чу, каб усе бы лi шчас лi выя 

i лю бi мыя.

Ка ця ры на КАС ЦЕ ВIЧ, 

сту дэнт ка IV кур са 

фа куль тэ та 

жур на лiс ты кi БДУ.

Фо та да дзе на ге ра i няй.

На тэ ры то рыi кра i ны яе ар га нi зуе 

гра мад скае аб' яд нан не «Бе ла рус кi 

рэс пуб лi кан скi са юз мо ла дзi» пры 

пад трым цы Мi нiс тэр ства сель скай 

гас па дар кi i хар ча ван ня. Кан суль та-

тыў ную да па мо гу аказ вае агуль на-

ра сiй ская ма ла дзёж ная гра мад ская 

ар га нi за цыя «Ра сiй скi са юз сель скай 

мо ла дзi».

Мэ та гуль нi — раз вiц цё ва ўдзель нi каў 

на вы каў бiз нес-пла на ван ня ў сель скай 

гас па дар цы, збо ру i ана лi зу iн фар ма цыi, 

вы пра цоў кi кi раў нi чых ра шэн няў i ўмен ня 

пра ца ваць у ка ман дзе.

Да ўдзе лу ў пра ек це да пус ка юц ца ка-

ман ды да пя цi ча ла век, у склад якiх ува-

хо дзiць са юз ная мо ладзь ва ўзрос це ад 

14 да 31 го да. Яны бу дуць спа бор нi чаць у 

на ступ ных ка тэ го ры ях: на ву чэн цы ўста ноў 

агуль най ся рэд няй аду ка цыi, раз ме шча-

ных у сель скай мяс цо вас цi; на ву чэн цы 

ўста ноў пра фе сiй на-тэх нiч най аду ка цыi, 

ся рэд нiх спе цы яль ных на ву чаль ных уста-

ноў аграр най на кi ра ва нас цi (вы пуск ных 

кур саў); сту дэн ты, ма гiст ран ты i ас пi ран-

ты ўста ноў вы шэй шай аду ка цыi аграр най 

на кi ра ва нас цi; ма ла дыя лю дзi, якiя ма юць 

во пыт вя дзен ня аса бiс тай пад соб най гас-

па дар кi ад трох га доў; прад пры маль нi кi, 

што вя дуць сваю дзей насць у сфе ры аг-

ра пра мыс ло ва га комп лек су.

Гуль ня пра во дзiц ца ў два эта пы. Пер-

шы — на аб лас ным уз роў нi ў за воч ным 

фар ма це да 30 кра са вi ка. Этап уклю чае 

ацэн ку на ступ ных ма тэ ры я лаў: прэ зен-

та цыi бiз нес-iдэi ў фор ме слайд-шоу; рэ-

клам на га пла ка та ў элект рон ным вы гля-

дзе з вы явай ганд лё вай мар кi пра дук ту, 

якi вы раб ля ец ца, ла га ты пам фер мер скай 

гас па дар кi i рэ клам на га зва ро ту.

Дру гi этап (на цы я наль ны (рэс пуб лi-

кан скi)) — воч ная аба ро на пра ек таў пе-

рад на цы я наль ным экс перт ным са ве там 

да 20 лi пе ня. Ён уклю чае прэ зен та цыю 

бiз нес-iдэi ў фар ма це слайд-шоу, кон-

курс «Ду эль», пад час яко га прад стаў нi кi 

ка ман даў за да юць ад но ад на му пы тан нi 

ў га лi не бiз нес-пла на ван ня, ме недж мен-

ту, га лi но вых пра грам кра i ны-ўдзель-

нi цы. Так са ма бу дуць кон кур сы блiц-

ад ка заў на пы тан нi рэс пуб лi кан ска га 

экс перт на га са ве та па бiз нес-пла не i 

«Сi ту а цыя». Пад час апош ня га спа бор-

нiц тва кож най ка ман дзе пра па ну ец ца 

бiз нес-сi ту а цыя, у якой умоў ны кi раў нiк 

фер мер скай гас па дар кi i яго ка ман да 

па вiн ны пры маць ра шэн нi ў ад па вед-

нас цi з за ка на даў ствам кра i ны. Яшчэ 

трэ ба бу дзе вы ра бiць рэ клам ны пла кат 

у элект рон ным вы гля дзе па ўмо вах па-

пя рэд ня га эта пу.

Кож ны кон курс ацэнь ва ец ца па пя цi-

баль най шка ле, пе ра мож цы вы зна ча юц ца 

па су ме на бра ных ба лаў.

Ка ман дам — пе ра мож цам дру го га эта пу 

для да лей ша га ўдзе лу ў мiж на род най бiз нес-

гуль нi «Па чы на ю чы фер мер» не аб ход на за-

рэ гiст ра вац ца на сай це rssm.su да 31 лi пе ня. 

Iх пра ек ты па вiн ны быць прад стаў ле ны на 

дзвюх мо вах — рус кай i анг лiй скай.

Гуль ня пра во дзiц ца на на ступ ных кi рун-

ках (на мi на цы ях): жы вё ла га доў ля, птуш-

ка га доў ля, ры ба вод ства i аква куль ту ра, 

пча ляр ства, рас лi на вод ства, са да вод ства, 

ланд шафт ны ды зайн, па ля вод ства, ага-

род нi на вод ства, аг ра ту рызм, сель ска гас-

па дар чая ка а пе ра цыя, сва бод ная тэ ма.

Пе ра мож цы дру го га эта пу гуль нi за пра-

ша юц ца да ўдзе лу ў трэ цiм, якi прой дзе ў 

ве рас нi—каст рыч нi ку ў ад ным з суб' ек таў 

Ра сiй скай Фе дэ ра цыi.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Вы шэй шая 
аду ка цыя ан лайн
Гро дзен скi дзяр жаў ны ўнi вер сi тэт iмя Ян кi 

Ку па лы цес на ўза е ма дзей нi чае з прад пры-

ем ства мi i ар га нi за цы я мi — за каз чы ка мi 

кад раў i што год пра па нуе абi ту ры ен там 

но выя спе цы яль нас цi. Так, з 2020 го да ВНУ 

пач не рых та ваць спе цы я лiс таў па ро ба та-

 тэх нi цы, штуч ным iн тэ ле кце, ды зай не вiр-

ту аль на га ася род дзя, а так са ма трэ не раў 

па ба раць бе, гуль ня вых вi дах спор ту i лёг-

кай ат ле ты цы.

Ся род но ва ўвя дзен няў пры ём най кам-

 па нii — 2020 ва ўнi вер сi тэ це — на бор на за воч-

ную дыс тан цый ную ска ро ча ную фор му атры-

ман ня вы шэй шай аду ка цыi. На ву чан не бу дзе 

пра хо дзiць на пра ця гу ўся го се мест ра ме на вi та 

ў та кой фор ме, а ў ВНУ сту дэн ту спат рэ бiц ца 

пры ехаць толь кi для зда чы за лi каў i эк за ме наў. 

Атры маць аду ка цыю ан лайн мож на бу дзе па спе-

цы яль нас цях «Транс парт ная ла гiс ты ка (аў та ма-

бiль ны транс парт)» на фа куль тэ це iна ва цый ных 

тэх на ло гiй ма шы на бу да ван ня, «Ту рызм i гас цiн-

насць» — на фа куль тэ це гiс то рыi, ка му нi ка цыi i 

ту рыз му, «Да школь ная аду ка цыя» i «Па чат ко вая 

аду ка цыя» — на пе да га гiч ным фа куль тэ це. На 

за воч ную ска ро ча ную фор му на бор бу дзе вес-

цi ся па спе цы яль нас цi «Тэх нiч ная экс плу а та цыя 

энер га аб ста ля ван ня ар га нi за цый» на фi зi ка-тэх-

нiч ным фа куль тэ це.

Так са ма ў 2020 го дзе ад наў ля ец ца на бор на 

дзве спе цы яль нас цi фа куль тэ та эка но мi кi i кi-

ра ван ня. Атры маць ква лi фi ка цыю «Эка на мiст» 

вы пуск нiк змо жа, за вяр шыў шы на ву чан не па 

спе цы яль нас цях «Су свет ная эка но мi ка» ў дзён-

най фор ме i «Бух гал тар скi ўлiк, ана лiз i аў дыт 

(у ка мер цый ных i не ка мер цый ных ар га нi за цы-

ях)» — у за воч най ска ро ча най.

З умо ва мi па ступ лен ня i пе ра лi кам усiх 

спе цы яль нас цяў, на якiя ГрДУ iмя Ян кi Ку па-

лы ажыц цяў ляе на бор абi ту ры ен таў у 2020 го-

дзе, мож на пад ра бяз ней азна ё мiц ца на сай це 

https://abit.grsu.by/.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

«СА ПРАЎД НЫ ВА ЛАН ЦЁР ЗАЎ СЁ ДЫ Ў... КРА СОЎ КАХ»
Рух ад сэрцаРух ад сэрца

«Ва лан цёр — гэ та 
най перш ма бiль ны 
i гнут кi ча ла век, 
здоль ны пад стро iц ца 
пад лю бую сi ту а цыю 
i га то вы прый сцi 
на да па мо гу, ах вя ру ю чы 
сва iм ча сам».

Зна ём це ся: Да р'я ЗЮЗЬ КЕ ВIЧ, ву ча нi ца дзя ся та га 

кла са ста лiч най СШ № 121, — пе ра мож ца кон кур су 

БРСМ «Ва лан цёр го да» па вы нi ках мi ну ла га го да ў на-

мi на цыi «Аса бiс ты ўнё сак ся род на ву чэн цаў уста ноў 

агуль най ся рэд няй аду ка цыi». Дзя лiц ца i да па ма гаць 

iн шым дзяў чы на ву чы ла ся з ма лых га доў.

Новыя стартыНовыя старты

ЗА ПРА ШАЕ МIЖ НА РОД НЫ 
«ПА ЧЫ НА Ю ЧЫ ФЕР МЕР»

Пер шы на цы я наль ны этап бiз нес-гуль нi прой дзе ў за воч ным фар ма це
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