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ПАКАЛЕННЕ XXI

Пе ра ем насцьПе ра ем насць

Гра мад скасць На ва-

груд ка вы сту пі ла з 

іні цы я ты вай доб ра-

ўпа рад ка ван ня тэ-

ры то рыі кры ні цы, 

раз ме шча най у са-

мым цэнт ры го ра да, 

у ва ко лі цах Зам ка вай 

га ры.

Ра ён ныя ар га ні за цыі 

БРСМ і «Бе лай Ру сі» ар-

га ні за ва лі з гэ тай на го ды 

пра цоў ную ак цыю. Ак тыў 

гра мад скіх аб' яд нан няў 

пра вёў аб кош ван не пус-

та зел ля на во кал, ачыс ціў 

са му кры ні цу ад ка мен ня 

і га лі нак. Дзя ку ю чы су-

мес ным на ма ган ням яна 

на бы ла но вы да гле джа ны 

вы гляд. Ця пер жы ха рам 

і гас цям го ра да бу дзе 

зруч на на браць ва ды ў гэ-

тым пры го жым ку точ ку.

— На шы прод кі заў-

сё ды ста ран на абе ра га лі 

кры ні цы. Лю дзі са чы лі, каб 

у ва ду не трап ля ла смец-

це, упры гож ва лі мес цы 

ва кол іх. На жаль, су час-

нае жыц цё, цэнт раль нае 

во да за бес пя чэн не пры вя-

лі да та го, што не ка то рыя 

кры ні цы ста лі за кі ну ты-

мі і не за па тра ба ва ны мі. 

Апош нім ча сам для нас 

жыц цё ва важ най праб ле-

май з'яў ля ец ца вяр тан не 

да вы то каў, ад ра джэн не 

бе раж лі ва га стаў лен ня да 

роз ных пры род ных аб' ек-

таў, — ка жа пер шы сак-

ра тар На ва груд скай ра-

ён най ар га ні за цыі БРСМ 

Воль га ШНІ ГІР. — У тым 

лі ку і кры ні цы не аб ход-

ныя ўсім нам, каб па мя-

таць прод каў, па ва жаць 

тра ды цыі на ро да, сва ёй 

ма лой ра дзі мы. Да та го 

ж яны свай го кштал ту па-

каз чык эка ла гіч на га ста ну 

та го мес ца, у якім зна хо-

дзяц ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У ста ліч ным Дзі ця чым пар ку імя 

Мак сі ма Гор ка га ад быў ся ва лан-

цёр скі open-aіr «Мы — ка ман-

да!». На су стрэ чу пад ад кры тым 

не бам Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі 

са юз мо ла дзі за пра сіў кан ды да-

таў у ва лан цё ры на Між на род ны 

дзі ця чы кон курс пес ні «Еў ра ба-

чан не-2018» і ўдзель ні каў гэ та га 

кон кур су роз ных га доў.

Оpen-aіr аб' яд наў ка ля 70 ак ты-

віс таў Са ю за мо ла дзі, мно гія з якіх 

ме лі доб ра ах вот ніц кую прак ты ку 

на буй на маш таб ных між на род ных 

спар тыў ных і куль тур на-за баў ляль-

ных ме ра пры ем ствах. Свае пы тан-

ні яны маг лі за даць Воль зе Са цюк, 

пер шай бе ла рус цы, якая прад ста ві ла 

кра і ну пес няй «Тан цуй» на дзі ця чым 

«Еў ра ба чан ні» ў 2003 го дзе, і ва лан-

цё ру БРСМ «Доб рае Сэр ца» Хе ле не 

Ме ра аі — прад стаў ні ку Бе ла ру сі на 

гэ тым па пу ляр ным кон кур се ў 2017 

го дзе.

У пра гра ме ме ра пры ем ства бы ла 

ра бо та ін тэр ак тыў ных пля цо вак і ін-

фа пунк та па пры ёме за явак «Я ва-

лан цёр!», трэ нін гі на ка ман даў тва рэн-

не, аб мен во пы там удзе лу ў пра ек тах 

між на род на га фар ма ту, тан ца валь ны 

батл «Мы ра зам!» і ін шае.

На га да ем, у па чат ку лі пе ня Са юз 

мо ла дзі даў старт на бо ру ва лан цё раў, 

якія пад эгі дай Бел тэ ле ра дыё кам па ніі 

ў пе ры яд з 1 да 27 ліс та па да бу дуць 

за дзей ні ча ны ў ра бо це з за меж ны мі 

дэ ле га цы я мі, што пры бу дуць у Бе ла-

русь для ўдзе лу ў ме ра пры ем ствах 

дзі ця ча га кон кур су пес ні «Еў ра ба-

чан не-2018», а так са ма тэх ніч на га, 

твор ча га пер са на лу, які зай ма ец ца 

пад рых тоў кай і пра вя дзен нем гэ та га 

маш таб на га між на род на га фо ру му.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз мо ла дзі 

даў старт но ва му пра ек ту «100 дзён да 

100-год дзя», які пры све ча ны ве ка во му 

юбі лею ВЛКСМ.

Мож на па-роз на му ста віц ца да ідэа лаў мі-

ну ла га: на сталь гі ра ваць па іх ці, на ад ва рот, 

лі чыць пе ра жыт кам мі ну лай эпо хі, але той 

факт, што кам са мол даў пу цёў ку ў жыц цё 

мно гім ма ла дым лю дзям і стаў для іх са праўд-

най шко лай жыц ця, бяс спрэч ны.

ВЛКСМ па клаў па ча так ма ла дзёж на му ру-

ху і ў на шай кра і не. Яго най леп шыя тра ды цыі, 

толь кі ў су час ным фар ма це, вось ужо амаль 

16 га доў раз ві вае Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі 

са юз мо ла дзі.

Но вы ме ды яп ра ект скі ра ва ны на за ха-

ван не пе ра ем нас ці па ка лен няў і тра ды цый, 

фар мі ра ван не ў су час ных юна коў і дзяў чат 

ці ка вас ці да вы ву чэн ня гіс то рыі ма ла дзёж на-

га ру ху і пра ду гледж вае пра вя дзен не маш таб-

най да след чай ра бо ты па вы ву чэн ні подз ві гаў 

сла ву тых кам са моль цаў, а так са ма прос тых 

чле наў ар га ні за цыі, чые юнац тва і ма ла досць 

за гар тоў ва лі ся ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай-

ны, хто сва ёй пра цай уз ды маў кра і ну з ру і наў 

у пас ля ва ен ны пе ры яд, раз ві ваў эка но мі ку, 

на ву ку і куль ту ру, пра слаў ляў спар тыў ны мі 

да сяг нен ня мі.

Бе ла ру сы змо гуць па дзя ліц ца ся мей ны мі 

гіс то ры я мі пра кам са мол. Аб са лют на кож-

ны мо жа рас ка заць пра ся бе, сва іх баць коў 

і дзя доў, да слаць фо та здым кі і ма тэ ры я лы... 

Ці ка васць уяў ляе ўсё: зна ка выя бу доў лі на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі, ма ла дзёж ныя вя сел лі, 

тур па хо ды і злё ты, пра ца ў бу дат ра дах...

Пад час рэа лі за цыі ме ды яп ра ек та 

«100 дзён да 100-год дзя» на сай це «Мо ладзь 

Бе ла ру сі» brsm.by і ў ад най мен най гру пе 

ў са цы яль най сет цы «УКан так це» бу дзе ство-

ра ны ка лян дар зна ка вых па дзей ма ла дзёж-

на га ру ху.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Упер шы ню Рэс пуб лі кан-

ская на ву ко ва-да след чая 

шко ла прай шла ў 1995 го-

дзе на Ві цеб шчы не, у па сёл-

ку Лу жас на, дзе дзей ні ча-

ла шко ла-ін тэр нат-гім на зія 

для здоль ных і адо ра ных 

дзя цей. Яе ўдзель ні ка мі 

та ды ста лі 65 школь ні каў і 

30 пе да го гаў. Паз ней ар га-

ні за цыя шко лы пе рай шла 

да фа куль тэ та пры клад ной 

ма тэ ма ты кі і ін фар ма ты кі 

БДУ. Ка лі праз коль кі га доў 

яе ўдзель ні кі ста но вяц ца 

на шы мі сту дэн та мі, то ўжо 

са мі да па ма га юць з ар га-

ні за цы яй чар го вай лет няй 

зме ны для вуч няў.

Якія ж якас ці па він ны 

быць улас ці выя са праўд на-

му ву чо на му? Ар га ні за та ры 

шко лы ўпэў не ны, што гэ та 

твор часць і крэ а тыў насць, 

умен не су пра цоў ні чаць, 

зна хо дзіць па ра зу мен не і 

ка манд ны дух, ду хоў насць і 

ін тэ лі гент насць. Та му, акра-

мя аду ка цый на га, тут не за-

бы ва юц ца і пра куль тур ны 

склад нік. На прык лад, ла-

дзяць лі та ра тур ныя ве ча ры-

ны. Вер шы гу чаць на роз ных 

мо вах: бе ла рус кай, рус кай, 

поль скай, фран цуз скай, анг-

лій скай...

Са школь ні ка мі пра цу юць 

больш як 40 вы клад чы каў 

з роз ных уні вер сі тэ таў краі-

ны, ву чо ныя з На цы я наль-

най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, 

ся род якіх дак та ры і кан ды-

да ты на вук, кі раў ні кі бе ла-

рус кіх ка ман даў на між на-

род ных алім пі я дах, тур ні рах 

і кан фе рэн цы ях.

Так са ма да юных ма тэ-

ма ты каў пры яз джа юць вы-

клад чы кі з Ра сіі, ся род якіх 

сё ле та быў і док тар фі зі ка-

ма тэ ма тыч ных на вук, пра-

фе сар ба за вай ка фед ры 

Ма тэ ма тыч на га ін сты ту та 

імя У. А. Сцяк ло ва РАН 

Аляк сандр БУ ФЕ ТАЎ.

— Я пра цую з дзець мі з 

1995 го да і ба чу, што тут, у 

Бе ла ру сі, шмат та ле на ві тых 

ма ла дых ма тэ ма ты каў з вя-

лі кім па тэн цы я лам. Але, на 

жаль, мно гія з іх, най час цей 

юна кі, ары ен та ва ныя на ІТ-

сфе ру. У пэў най сту пе ні ма-

тэ ма ты ка аказ ва ец ца «па пя-

луш кай» у пра гра ма ван ня. 

А мне хо чац ца да ка заць 

гэ тым над звы чай адо ра-

ным ма ла дым лю дзям, што 

яна — так са ма перс пек тыў-

ны кі ру нак. Для іх са ма рэа-

лі за цыі ў гэ тай сфе ры ёсць 

усе ўмо вы. У «Бры ган ці не» я 

чы таю курс па тэ о рыі мност-

ваў. Апроч свай го вы ключ на 

ма тэ ма тыч на га змес ту, тэ-

о рыя пе ра клі ка ец ца і з фі-

ла соф скай праб ле ма ты кай. 

Яна, на жаль, не ўклю ча ец ца 

ў школь ную пра гра му, ад нак 

у ба га жы ў кож на га ма тэ ма-

ты ка па він на быць.

За раз у све це вель мі ак-

тыў на раз ві ва ец ца STEAM-

аду ка цыя: S — scіence, T — 

technology, E — engіneerіng, 

A — art, M — mathematіcs 

(пры ро да знаў чыя на ву кі + 

тэх на ло гія + ін жы нер нае 

мас тац тва + твор часць + 

ма тэ ма ты ка). Вы клад чы кі 

па цвяр джа юць, што дзя цей 

трэ ба ву чыць і вы хоў ваць 

комп лекс на, рых та ваць ад-

на ча со ва па ўсіх гэ тых кі рун-

ках. За мя жой та кі прад мет, 

як «scіence», ёсць у кож-

най шко ле. Ён пры све ча ны 

пры ро да знаў чым на ву кам і 

ары ен та ва ны на 4-6 кла сы. 

Дзя цей не ву чаць фі зі цы або 

хі міі, а па чы на юць на ву чан-

не з кур са, які ўклю чае ма-

тэ ры я ліс тыч нае ра зу мен не 

све ту.

Пад час лет няй шко лы 

та кі курс пра хо дзяць вуч ні 

ма лод шых кла саў. Са ма му 

ма лень ка му ўдзель ні ку бы-

ло ўся го 6 га доў. А адзін 

з са мых да рос лых і во пыт-

ных удзель ні каў Рэс пуб лі-

кан скай шко лы — Да ні іл 

Гом за. Гэ тым ле там юнак 

у скла дзе збор най Бе ла ру сі 

за ва я ваў «зо ла та» на Між-

на род ным тур ні ры юных 

ма тэ ма ты каў у Фран цыі. 

Акра мя та го, ён з'яў ля ец-

ца ўла даль ні кам дып ло ма 

дру гой сту пе ні га рад ской 

алім пі я ды па ма тэ ма ты цы 

і дып ло ма дру гой сту пе ні 

за ключ на га эта пу Рэс пуб-

лі кан скай алім пі я ды па ма-

тэ ма ты цы. З шос та га кла-

са хло пец на вед вае «ЮНІ-

цэнтр-ХХІ». Гэ та на ву ко-

ва-да след чы і ме та дыч ны 

цэнтр для вы клад чы каў і 

на ву чэн цаў, які функ цы-

я нуе на ба зе фа куль тэ та 

пры клад ной ма тэ ма ты-

кі і ін фар ма ты кі БДУ ўжо 

больш за 20 га доў. По бач 

з ім (на фо та) — яго сяб-

роў ка і ад на клас ні ца Аляк-

санд ра Но вік (абое ву чац ца 

ў ста ліч най гім на зіі № 41), 

якая пры вез ла «се раб ро» 

з Еў ра пей скай ма тэ ма-

тыч най алім пі я ды ся род 

дзяў чат. Ін тэ ле кту аль нае 

спа бор ніц тва пра хо дзі ла ў 

Фла рэн цыі (Іта лія) у кра-

са ві ку.

«З гэ ты мі дзець мі ня-

прос та раз маў ляць, ім ад-

ра зу зра зу ме ла, што ка лі 

два кан цы «не вя жуц ца», 

то ні чо га тал ко ва га з гэ-

та га не атры ма ец ца. Ме-

на ві та з та кіх на ву коў цы і 

вы рас та юць, — усмі ха ец-

ца Па вел Манд рык. — Ка-

лі ўдзель ні кі лет няй шко лы 

рас ста юц ца, то пла чуць. 

За тое по тым яшчэ не раз 

су стра ка юц ца. Тут зна-

хо дзяць са праўд ных сяб-

роў...»

Мно гія з апош няй зме-

ны су стрэ нуц ца ўжо зу сім 

хут ка. У снеж ні пад эгі дай 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі ад-

бу дзец ца XX Рэс пуб лі кан скі 

тур нір юных ма тэ ма ты каў. 

У два эта пы (у каст рыч ні ку 

сё ле та і ў лю тым — са ка ві ку 

2019 го да) прой дзе Між на-

род ны ма тэ ма тыч ны тур нір 

га ра доў. Са мыя во пыт ныя 

бу дуць прад стаў ляць Бе ла-

русь вяс ной на ступ на га го да 

на між на род ных кан фе рэн-

цы ях ма ла дых на ву коў цаў і 

між на род ных тур ні рах юных 

ма тэ ма ты каў і фі зі каў. Праз 

год усіх зноў збя рэ ўжо 

XXІV Рэс пуб лі кан ская лет-

няя на ву ко ва-да след чая 

шко ла на ву чэн цаў і на стаў-

ні каў. Пад час цы ры мо ніі 

за крыц ця ўсім удзель ні-

кам до раць фут бол кі з ла-

га ты пам Рэс пуб лі кан скай 

лет няй шко лы і над пі сам 

«Бры ган ці на». Пас ля юныя 

да след чы кі з го на рам бу-

дуць іх на сіць і ра да ваць нас 

сва і мі да сяг нен ня мі.

Па лі на ДАЎ ГІ ЛЕН КА, 

сту дэнт ка ІІІ кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі 

БДУ.

«ЗА МЕСТ БА СЕЙ НА РА ША ЮЦЬ ЗА ДА ЧЫ»

ВЛКСМ — ПУ ЦЁЎ КА Ў ЖЫЦ ЦЁ Ва лан цёр, 
да дзі ця ча га 

«Еў ра ба чан ня» 
будзь га тоў!

Кры ні ца, дай ва ды на піц ца!


