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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Юныя га ра джа не шчы ра дзя ка ва лi за 

тое, ча му на ву чы лi ся ў мно гiх на стаў нi каў. 

I, як у па пу ляр най пра гра ме «По ле цу даў», 

ка рыс та ю чы ся вы пад кам, аба вяз ко ва пра-

сi лi пе ра даць iм сло вы ўдзяч нас цi са ста-

ро нак га зе ты. Заў сё ды з цеп лы нёй бу дуць 

ус па мi наць Люд мi лу Iва наў ну Ма лi ноў скую, 

клас на га кi раў нi ка, на стаў нi ка рус кай мо вы 

i лi та ра ту ры. Аляк сей вель мi дзя ка ваў Iры не 

Iва наў не Гры гор' е вай, на стаў нi цы па чат ко-

вых кла саў ся рэд няй шко лы № 5, дзе хло пец 

ву чыў ся ра ней...

За даў пы тан не пра ня даў нюю хва лю ю чую 

па дзею ў iх жыц цi: што за пом нi ла ся на цы-

ры мо нii вы пуск но га? Аляк сей ска заў, што не 

толь кi яго, а ўсiх ура зi ла, як Яра слаў па да рыў 

на стаў нi цы квет кi, стаў шы на ка ле на. Та кiм 

чы нам па дзя ка ваў ад iмя ад на клас нi каў ад на-

му з най леп шых вы клад чы каў пра гра ма ван ня 

не толь кi ў Бе ла ру сi — Ве ра нi цы Лак цi ной. 

Яе вы ха ван цы тра ды цый на ў спi се най леп-

шых пад час мiж на род ных спа бор нiц тваў.

Да рэ чы, вуч нi на зы ва юць яе i Вiк то ры яй, 

i яна гэ тым вель мi за да во ле на. На пэў на, 

та му што шмат ра зоў за ва ёў ва лi з ёй тую 

са мую вiк то рыю пад час вельмі скла да ных 

вы пра ба ван няў. Цi ка ва, што бы лыя яе вы ха-

ван цы фi нан са ва да па ма га юць ця пе раш нiм, 

ка лi не аб ход на апла цiць па езд ку за мя жу, на-

прык лад. У пры ват нас цi, вя до мы пра гра мiст 

Дзмiт рый Лук' я нен ка пе ра лi чыў гро шы на 

бi ле ты на са ма лёт у Ка зах стан для Аляк сея 

Уль я на ва. А той жа мог i не па ехаць з-за да-

ра га вiз ны квiт коў у Ал ма ты, дзе тра ды цый-

на пра хо дзiць Мiж на род ная Жаў ты каў ская 

алiм пi я да па ма тэ ма ты цы, фi зi цы i пра гра-

ма ван нi. Сё ле та яна ад бы ла ся шас нац ца ты 

раз. На ёй Аляк сей Уль я наў стаў брон за вым 

пры зё рам. А за ла ты ме даль — у Яра сла ва 

Ба ры са ва. Да та го ж хло пец стаў яшчэ i аб-

са лют ным чэм пi ё нам ся род пе ра мож цаў. Да 

гэ та га быў там брон за вым пры зё рам.

А ўсе вi цеб скiя ўдзель нi кi ра зам пры вез лi 

да моў з Ка зах ста на сем ме да лёў. I тры з iх 

лi ку — у скар бон цы гiм на зii № 8. Уся го ў гэ-

тым прэ стыж ным «фо ру ме ра зум нi каў» бра-

ла ўдзел ка ля 85 ка ман даў з 20 кра iн. У 26 

бе ла ру саў у вы нi ку бы ло па шэсць за ла тых i 

ся рэб ра ных плюс 11 брон за вых уз на га род.

Да гэ та га Аляк сей i Яра слаў ра зам 

удзель нi ча лi i ў ад кры тай XX Усе ра сiй скай 

ка манд най алiм пi я дзе школь нi каў па пра-

гра ма ван нi, якая ў лiс та па дзе прай шла ў 

Санкт-Пе цяр бур гу. У ёй спа бор нi ча ла ка ля 

250 ка ман даў з дзя сят ка кра iн. Мае су раз-

моў нi кi бы лi ў скла дзе той, якая атры ма ла 

дып лом дру гой сту пе нi.

У скар бон цы пе ра мог Яра сла ва i «се раб-

ро» ў ба кiн скай Мiж на род най алiм пi я дзе па 

iн фар ма ты цы ся род школь нi каў, якую пра-

вя лi ле тась у жнiў нi. Яшчэ юнак — аб са лют-

ны пе ра мож ца за ключ на га эта пу рэс пуб лi-

кан скай алiм пi я ды па iн фар ма ты цы, i ў яго 

дып лом дру гой сту пе нi за пос пех у ста лi цы 

Ра сii пад час алiм пi я ды па пра гра ма ван нi. 

Сё ле та па вi нен быў ехаць у Сiн га пур, але 

з-за пан дэ мii «тур нiр» прой дзе ў су свет ным 

па ву цiн нi.

Аляк сей сур' ёз на зай ма ец ца iн фар ма ты-

кай не каль кi га доў. Да даў, што гэ та за слу га 

Ве ра нi кi Лак цi ной, дзя ку ю чы якой ён на ват 

пе рай шоў ву чыц ца з iн шай шко лы. А да гэ-

та га зай маў ся ў яе гурт ку.

Яра слаў жа пры знаў ся, што ў пя тым кла-

се на огул не лю бiў тое, дзя ку ю чы ча му яго 

ця пер ве да юць як вель мi перс пек тыў на га 

ай цiш нi ка. На ват пра гуль ваў фа куль та тыў-

ныя за ня ткi...

Сяб ры ра зам бу дуць ву чыц ца ў ВНУ. 

Ска за лi, што вы ра шы лi стаць сту дэн та мi 

фа куль тэ та пры клад ной ма тэ ма ты кi i iн фар-

ма ты кi БДУ, бо там ця пер ёсць маг чы масць 

па ву чыц ца i ў вы клад чы каў з «Ян дэк са». Чу-

лi, што ёсць шанц прай сцi доб рую прак ты ку 

ў гэ тай транс на цы я наль най кам па нii.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Гэ та но вы для ўсiх нас во пыт, 

сю ды ў асноў ным на бi ра лi тых, хто 

яшчэ нi ко лi не быў у сту дат ра дзе, 

та му пры ем нае хва ля ван не пе рад 

пер шы мi пра цоў ны мi буд ня мi бы-

ло. Ад нак ужо за раз ма гу ска заць, 

што сту дэн там пра ца ваць тут спа-

да ба ла ся. Хлоп цы i дзяў ча ты за-

сту па юць у дзве зме ны па во сем 

га дзiн што дня, за кож ным з iх за-

ма ца ва ны во пыт ны май стар. Жы-

вём у iн тэр на це, дзе вель мi ўтуль-

на i доб ра кор мяць, ад па чы нак 

пра во дзiм ак тыў на. Да за крыц ця 

пра цоў на га се мест ра, якое ад бу-

дзец ца 21 жнiў ня, за пла на ва ны 

спа бор нiц твы па фут бо ле, ва лей-

бо ле, стрыт бо ле, тэ нi се, шах ма-

тах, цi ка выя кон кур сы на кшталт 

«Вi зi тоў ка атра да», на най леп шую 

сту дат ра даў скую пес ню, так са ма 

iн тэ ле кту аль ныя гуль нi, твор чы 

фес ты валь «Ат лант ФЭСТ». I гэ та 

да лё ка не ўвесь спiс, — рас каз вае 

Крыс цi на.

Дзяў чы на дзе лiц ца, што ў на-

ступ ным го дзе ёй ха це ла ся б i на-

да лей удзель нi чаць у па доб ных 

пра ек тах: «Ка лi ўпер шы ню за мест 

ты по ва га ад па чын ку ле там я аб-

ра ла ра бо ту ў сту дат ра дзе, з бо ку 

ма ту лi су стрэ ла не ра зу мен не. Ад-

нак праз не ка то ры час яна ўба чы-

ла, на коль кi гэ та для мя не важ на 

i цi ка ва. Я ста ла больш ад кры тай 

i ка му нi ка бель най, лi чу, што гэ ты 

во пыт без умоў на дае доб ры старт 

для ўсе ба ко ва га раз вiц ця кож на га 

сту дэн та».

Двац ца цi га до вы Ула дзi слаў 

СА ВЕЛЬ ЕЎ, чац вёр та курс нiк 

По лац ка га дзяр жаў на га ўнi вер сi-

тэ та, на «Ат лан це» зай мае па са ду 

ка ман дзi ра ў «Эй фа рыi» — атра-

дзе сва ёй ВНУ.

— Да гэ туль два га ды за пар 

ле там ез дзiў на Усе бе ла рус кую 

ма ла дзёж ную бу доў лю. Ад нак 

сё лет нi пра ект ад роз нi ва ец ца ад 

усiх па пя рэд нiх, та му цi ка ва, што 

ён нам пры ня се. Ад бор бай цоў на 

пра ект «Ат лант-2020» па чаў ся з 

ве рас ня мi ну ла га го да. Сту дэн ты 

на пра ця гу не каль кiх ме ся цаў па-

каз ва лi свае здоль нас цi i ўмен нi, 

удзель нi ча лi ў роз ных ме ра пры ем -

ствах, i ўвес ну мы кан чат ко ва вы-

зна чы лi ся з ка ман дай, — уся го ў 

нас у атра дзе 11 хлоп цаў i дзве 

дзяў чы ны. Наш атрад стар та ваў на 

аб' ек це пер ша га лi пе ня. Спа чат ку 

мно гiм бы ло ня лёг ка з-за та го, што 

доў га трэ ба ста яць на на гах, ад нак 

хут ка пры звы ча i лi ся. Мае аба вяз кi 

як ка ман дзi ра за клю ча юц ца ў тым, 

каб вы ра шаць пы тан нi, якiя ўзнi ка-

юць у ка ман ды, уза е ма дзей нi чаць 

з ка мi са рам, а так са ма вы кон ваць 

ра бо ту на са мiм прад пры ем стве. 

На прык лад, ка лi ка гось цi па ста-

вi лi на скла да ны пра цэс i ча ла век 

не спраў ля ец ца, я звяр та ю ся да 

май стра i ён дае сту дэн ту iн шае, 

ляг чэй шае за дан не. У асноў ным 

хлоп цы ста яць на кан ве е ры, збi-

ра юць ха ла дзiль нi кi, а дзяў ча ты 

со чаць за тым, каб усё 

бы ло зроб ле на якас на, а 

за тым аб клей ва юць тэх-

нi ку брэн дзi ра ва ны мi на-

клей ка мi.

Ула дзi слаў лi чыць, што 

пра ца ў сту дат ра дзе на 

та кiм маш таб ным пра ек-

це — гэ та не толь кi доб рая 

маг чы масць пад за ра бiць 

сту дэн ту, а так са ма сты-

мул год на прад ста вiць 

свой унi вер сi тэт ся род iн-

шых. «Мая га лоў ная мэ та 

на гэ ты час — на брац ца 

во пы ту i, ка лi атры ма ец ца, 

у да лей шым стаць ад ным 

з удзель нi каў га лоў на га 

ка манд на га скла ду БРСМ. 

Гэ та вель мi кру та!»

Ва сям нац ца цi га до вая 

Ан ге лi на ТУ РОК, сту дэнт-

ка трэ ця га кур са По лац ка-

га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ-

та, ра зам з Ула дзi сла вам 

пра цуе на «Ат лан це» ў 

ад ным атра дзе. Аб пра ек це дзяў-

чы на да ве да ла ся ад сва ёй сяб роў-

кi. «Па еха лi ту ды ра зам?», — пра-

па на ва ла яна Ан ге лi не, i вось яны ў 

скла дзе ка ман ды «Эй фа рыi».

— Зра зу ме ла, быў страх, рап-

там штось цi не атры ма ец ца, бу-

дзе фi зiч на цяж ка, не ве да ла, ча го 

ча каць ад на шай за ду мы, — усё 

ж та кi дзяў чат тут ня шмат. Ад нак 

хут ка зра зу ме ла, што хва ля вац ца 

не вар та, спе цы я лiс ты ўся му на ву-

чаць. Баць кi так са ма пад тры ма лi. 

У пер шы ра бо чы дзень бы ло да-

во лi цяж ка, але на да лей ужо ста-

ла пра сцей, i пе ра жы ван нi амаль 

сыш лi. Мы пра цу ем на аб' ек це i ў 

пер шую, i ў дру гую зме ну. Праз 

кож ныя дзве га дзi ны — пе ра пын кi, 

у тым лi ку i на абед. Так са ма ка лi 

на пра ця гу дня ёсць воль ны час, 

аб мяр коў ва ем i рых ту ем ся да на-

ступ ных ме ра пры ем стваў. Пас ля 

на сы ча на га дня вяр та ем ся ў iн тэр-

нат, i доб ра тое, што ў ма iм бло ку 

жы вуць дзяў ча ты з iн шых атра даў, 

мож на па дзя лiц ца з iмi сва i мi ўра-

жан ня мi i па слу хаць iх.

Ан ге лi на ўпэў не на, што пра цоў-

ны се местр на «Ат лан це» прой дзе 

лёг ка i цi ка ва: «Ха чу тут знай сцi 

сяб роў i атры маць ка рыс ны во пыт 

для бу ду чы нi, доб ра пра вес цi час з 

iн шы мi сту дэн та мi. А яшчэ важ най 

ма ты ва цы яй для мя не з'яў ля ец ца 

маг чы масць за ра бiць улас ныя 

гро шы для да лей ша га на ву чан ня 

ў аў та шко ле. Ду маю, сту дат рад 

дае ма ла дым лю дзям уяў лен не 

пра фi зiч ную пра цу i ра зу мен не 

та го, што гро шы не пры хо дзяць 

лёг ка. Па пра ца ваў шы на за вод зе, 

ужо зу сiм па-iн ша му стаў лю ся да 

iх. Спа дзя ю ся, у на ступ ным го дзе 

мне па шчас цiць iз ноў пры ехаць 

сю ды».

Для двац ца цi га до ва га сту дэн та 

Бе ла рус ка-Ра сiй ска га ўнi вер сi тэ-

та Яў ге на ЕРА ШО ВА пра цоў нае 

ле та ў рам ках сту дат ра да сё ле та 

ад бы ло ся ўпер шы ню i ад ра зу ўда-

ла, — ка ман да «BRUklin» вы бра ла 

хлоп ца сва iм ка мi са рам.

— Наш ка лек тыў скла да ец ца з 

28 хлоп цаў i ад ной дзяў чы ны, — 

са мых ак тыў ных, iнi цы я тыў ных 

ма ла дых лю дзей на шай ВНУ. 

У нас усе роў ныя па знач нас цi, гэ-

та без умоў на кру та: ка лi ўзнi кае 

пэў нае пы тан не або праб ле ма, 

вы ра ша ем іх ра зам. Спа чат ку на 

прад пры ем стве з на мi пра во дзi ла-

ся на ву чан не, iн струк та жы. Пер шы 

пра цоў ны ты дзень прай шоў для 

ўсiх нас доб ра, мы на стро е ныя на 

плён ную пра цу. Тут не аба вяз ко ва 

быць вель мi моц ным у фi зiч ным 

пла не — зы хо дзя чы з фi зiч ных да-

ных, для кож на га сту дэн та май стар 

зной дзе ра бо ту. Ра дуе, што кож ны 

дзень рас пi са ны, на поў не ны па-

дзея мi, роз ны мi ме ра пры ем ства мi, 

як спар тыў ны мi, так i за баў ляль ны-

мi — дак лад на не за су му еш.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

IХ НА ЗВА ЛI АТ ЛАН ТА МI

З «БА ЗАЙ» У ГА ЛА ВЕ
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