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Праз цер нi — да «зо рак»
Ган на Бе рас цень прый шла пра ца ваць у 

БДУ IР дзесь цi год таму, ад ра зу пас ля за кан-
чэн ня на ву чан ня па спе цы яль нас цi «Аў ды я-
вi зу аль ныя СМI» на фа куль тэ це жур на лiс ты-
кi БДУ. Ця пер яна — рэ дак тар вi дэа сту дыi, 
ка рэс пан дэнт прэс-служ бы, жур на лiст. Так 
атры ма ла ся, што ме на вi та год таму скон чы лi 
БДУ IР са мыя пра фе сi я наль ныя ка рэс пан дэн-
ты, i на iх мес ца прый шлi но выя, зу сiм яшчэ 
ня во пыт ныя. Зра зу ме ла, ра бiць тэ ле сю жэ-
ты, ман цi ра ваць вi дэа нель га на ву чыц ца за 
не каль кi га дзiн. А са ма стой на — яшчэ скла-
да ней. Та му дзяў чы на ўзя ла ся сур' ёз на за 
пад рых тоў ку но ва га па ка лен ня жур на лiс таў. 
«Я чы та ла са праўд ныя лек цыi, рас каз ва ла 
асноў нае з тэ о рыi, не аб ход най для пад рых-
тоў кi сю жэ таў», — ус па мi нае Ган на. Рэ гу ляр на 
бы лi за ня ткi па тэх нi цы маў лен ня, ды i за раз 
у ка бi не це, дзе зна хо дзiц ца «штаб-ква тэ ра» 
сту дэнц ка га тэ ле ба чан ня, над ста лом Ган ны 
вi сяць ско ра га вор кi — каб бы ло чым за няц ца 
ў воль ную хвi лi ну.

Для ка рэс пан дэн та, без умоў на, важ на га-
ва рыць чыс та i пра вiль на, але яшчэ больш 
важ ны змест, тое, пра што i якi мi сло ва мi рас-
каз ва ец ца. Сту дэн там тэх нiч най на ву чаль най 
уста но вы мож на неш та да ра ваць, але жур-
на лiс там — на ўрад цi. Ка му цi ка ва гля дзець 
тэ ле сю жэт, на поў не ны за штам па ва ны мi вы-
ра за мi i паў то ра мi? Та му i над гэ тым да вя-
ло ся па пра ца ваць. «За тое ўжо пас ля 4-5-га 
сю жэ таў мне амаль не бы ло да ча го пры ча-
пiц ца», — ад зна чае Ган на. Вi даць, што за ня ткi 
не прай шлi да рэм на. Вось i атры ма ла ся, што 
пас ля пер шых, маг чы ма, не пра фе сi я наль ных, 
ча сам ня ўда лых сю жэ таў, ма ла дыя ка рэс пан-
дэн ты «СтудTV» упэў не на ста лi на шлях, якi, 
не вы клю ча на, зро бiць iх са праўд ны мi зор ка мi, 
ня хай i ў маш та бе alma mater.

Пад пра цоў ка або пра фе сiя?
Ала Ба яр ка, кi раў нiк прэс-служ бы БДУ IР, 

на маё пы тан не, цi з'яў ля ец ца «СтудТБ» мес-
цам прак ты кi для тых сту дэн таў, якiя атрым-
лi ва юць спе цы яль насць, звя за ную з тэ ле ба-
чан нем, ад ра зу ж ад ка за ла ад моў на. Гэ та 
зу сiм роз ныя вi ды дзей нас цi. Тым не менш 
не ка то рыя сту дэн ты, якiя пад час сва ёй ву чо бы 
шмат ча су ад да ва лi сту дэнц ка му тэ ле ба чан-
ню, ця пер пра цу юць на ТV або атрым лi ва юць 
дру гую аду ка цыю на фа куль тэ це па вы шэн ня 
i пе ра пад рых тоў кi кад раў Iн сты ту та жур на лiс-
ты кi БДУ. Для боль шас цi аў та раў сю жэ таў для 
сту дэнц ка га тэ ле ба чан ня гэ та, хут чэй, цi ка вая 
маг чы масць пра явiць ся бе ў но вай ро лi.

Тыя, чые сю жэ ты бы лi ўклю ча ны ў вы нi ко-
вы вы пуск на вiн (звы чай на ён вы хо дзiць адзiн 
раз на ме сяц, але транс ля цыя яго паў та ра ец-
ца на эк ра нах у роз ных кар пу сах шмат ра зоў), 
паз ней атрым лi ва юць не вя лi кiя гра шо выя прэ-
мii. Та кiм чы нам, «СтудТV» мож на на зваць 
за хап лен нем, якое пры но сiць пры бы так.

Да сту ка лi ся!
Ёсць шмат кан цэп цый та го, якой па вiн на 

быць жур на лiс ты ка. Ся род iх знач нае мес-

ца па-ра ней ша му зай мае кан цэп цыя «чац-
вёр тай га лi ны ўла ды». Гэ та зна чыць, што 
праб ле ма, за кра ну тая ў срод ках ма са вай 
iн фар ма цыi, мо жа быць па спя хо ва вы ра-
ша на — так, як гэ та бы ло б, ка лi б ча ла-
век звяр нуў ся да прад стаў нi коў ула ды. Мне 
ста ла цi ка ва, а цi мо жа рэ пар таж «СтудТV» 
вы ра шыць праб ле му, якая чымсь цi пе ра шка-
джае сту дэн там БДУ IР?

Вы свет лi ла ся,што ёсць спе цы яль ная пра-
гра ма — «Да сту кац ца». Яна праб лем на га ха-
рак та ру. Так, у ад ным з кар пу соў зi мой увесь 
час уз нi ка ла праб ле ма «за то раў». Сту дэн таў 
шмат, а дзве ры — толь кi ад ны. Ад ным трэ-
ба вый сцi, дру гiм — зай сцi. По бач — яшчэ 
двое дзвя рэй, але яны ча мусь цi заў сё ды бы лi 
за мкнё ныя. Да на Ка ва лё ва, вя ду чая пра гра-
мы, зра бi ла сю жэт на гэ тую тэ му, i не ўза ба ве 
праб ле ма вы ра шы ла ся. Вi даць, увесь гэ ты 
час клю чы бы лi згуб ле ны, а пас ля тэ ле сю жэ та 
рап там знай шлi ся.

Дру гая праб ле ма — хар ча ван не сту дэн-
таў. Анек до ты пра га лод ных сту дэн таў ужо 
ад рошч ва юць «ба ро ды». Але ў ста ло вых роз-
ных фа куль тэ таў БДУ IР цэ ны рап там ста лi 
ад роз нi вац ца. Зра зу ме ла, што сту дэн ты тых 
бу дын каў, дзе «пе ра ку сiць» каш туе тан ней, 

шум не пад нi ма лi, а вось тыя, што пе ра плач-
ва лi, па ча лi зла вац ца i на ра каць. Рэ пар таж 
пра ста ло выя вы ра шыў пы тан не: цэ ны ста лi 
ад ноль ка вы мi ва ўсiх кар пу сах.

Ча му трус не гу ляе ў ха кей
Як па дзя лi ла ся са мной Ган на Бе рас цень, 

сю жэ ты бы ва юць як бе ла рус ка моў ныя, так i 
рус ка моў ныя. Адзiн з бе ла рус ка моў ных мы з 
ёю i па гля дзе лi. На зы ваў ся ён: «Ча му трус не 
гу ляе ў ха кей?». Спа дзя ю ся, чы та чы за ўва жы-
лi па мыл ку ў пе ра кла дзе, ча го не ска жаш пра 
сту дэн таў БДУ IР. Ну дзе вы ба чы лi... тру са, 
якi гу ляе ў ха кей або хоць у ва лей бол? У ча-
ла ве чыя гуль нi гу ля юць, хут чэй за ўсё, толь кi 
дрэ сi ра ва ныя жы вё лы.

���
Па куль не ка то рыя асаб лi ва прын цы по выя 

вы клад чы кi на ра ка юць на спаз нен нi сту дэн таў 
з-за та го, што тыя пад час пе ра пын ку не па-
спе лi па гля дзець да кан ца пе ра да чу пра «ся бе 
лю бi мых», аў та ры пра ек та ду ма юць, як зра-
бiць «СтудТV» яшчэ больш цi ка вым. Кар па-
ра тыў ны ха рак тар пра ек та — «усе ве да юць 
адзiн ад на го» — па куль за да валь няе, та му 
за да ча транс фар ма ваць «СтудТV» у агуль-
на рэс пуб лi кан скi ка нал не ста iць. З дру го га 
бо ку, сту дэнц кае тэ ле ба чан не не мае сет кi 
вя шчан ня — пра гра мы вы хо дзяць та ды, ка лi 
iх пад рых ту юць, i транс лю юц ца на эк ра нах 
у роз ных кар пу сах. Ка лi ж з'я вiц ца, на рэш-
це, рас клад — што i праз якi пра ме жак ча су 
па вiн на вы хо дзiць — «СтудТV» мож на бу дзе 
на зваць паў на цэн ным кар па ра тыў ным тэ ле-
ка на лам.

Зноў жа, ужо за раз пра ект цi ка вы пе ра-
да ча мi пра жыц цё мо ла дзi, якiх так не ха пае 
на цэнт раль ных ка на лах бе ла рус ка га тэ ле-
ба чан ня. Маг чы ма, ней кiя сю жэ ты не ўза ба ве 
пач нуць вы хо дзiць на «Бе ла русь-1» або АНТ? 
Ду маю, гэ та бу дзе доб рая iдэя.

На дзея ЮШ КЕ ВIЧ.

ГА ВО РАЦЬ I ПА КАЗ ВА ЮЦЬ.. . 
СТУ ДЭН ТЫ

«МА ДЭР НІ ЗА ЦЫЯ» 
ПЕ ДА ГА ГІЧ НЫХ 

СПЕ ЦЫ ЯЛЬ НАС ЦЯЎ
З 2013 го да Бе ла рус кі дзяр жаў ны пе да га гіч ны ўні вер сі тэт 
цал кам пе ра хо дзіць на ча ты рох га до вы тэр мін на ву чан ня. 
Зме ны за кра ну лі 10 з 12 фа куль тэ таў. Два фа куль тэ ты — фі-
зіч на га вы ха ван ня і псі ха ло гіі — пад рых та ва лі ся да пе ра хо ду 
на ча ты рох га до вы тэр мін на ву чан ня яшчэ ра ней.

Адзін зна ё мы ін дус, які на ву чаў ся 
ў Ві цеб скім дзяржаўным 
ме ды цын скім уні вер сі тэ це, рас па вёў 
мне, якім чы нам ён апы нуў ся 
ў Бе ла ру сі. Ад ной чы баць кі 
па ста ві лі пе рад ім пы тан не ру бам: 
ку ды збі ра еш ся па сту паць? Са мрат 
(так за вуць май го зна ё ма га) 
за ду маў ся. «Хо чаш у Бе ла русь?» — 
«А як я ту ды бу ду да бі рац ца?» — 
«На са ма лё це». На са ма лё це 
Са мрат ні ко лі не ля таў, 
а па спра ба ваць вель мі ха це ла ся. 
Ад ным сло вам, вы бар быў зроб ле ны 
на ка рысць да лё кай кра і ны. 
А па якіх кры тэ ры ях 
вы бі рае і пра фе сію, 
і на ву чаль ную ўста но ву 
бе ла рус кая мо ладзь?

Як вы ні кае з апо ве даў абі ту ры ен таў гэ та га і па-
пя рэд ніх га доў, свя до мы вы бар — лёс ня мно гіх. 
Да во лі час та вы бар ВНУ вы пуск ні кі ро бяць пад 
уплы вам баць коў. Але ся Аст раў цо ва, сё лет няя 
абі ту ры ент ка, удзель ні чае ва ўступ най кам па ніі 
ўжо дру гі год за пар, бо яе баць ка, пра цу ю чы на 
ра дыё, вель мі ха цеў, каб дач ка пай шла па той жа 
сцеж цы. За пла ціў шы за пер шы се местр на ву чан-
ня на жур фа ку, Але ся... за бра ла да ку мен ты. А за 
ас тат нія паў го да асі лі ла з рэ пе ты та рам бія ло гію і 
ажыц цяў ляе за раз сваю даў нюю ма ру — па сту пае 
ву чыц ца на псі хо ла га.

І та кія сі ту а цыі, на жаль, не рэд касць. Доб ра 
яшчэ, ка лі зроб ле ную па мыл ку ма ла дыя лю дзі зра-

зу ме юць яшчэ на пер шых кур сах, а не ўлад ка ваў-
шы ся на пра цу пас ля атры ман ня дып ло ма.

Па вел Ак сі но віч, вы пуск нік лі цэя №1 г. Мін-
ска, ма рыў па сту піць на жур фак яшчэ з 9 кла са. 
Але на га да вых кур сах пры ўні вер сі тэ це зра зу меў, 
што не адо лее твор чых іс пы таў, а, зна чыць, не тра-
піць на бюд жэт. Та ды хло пец стаў рых та вац ца на 
гіст фак. На пы тан не «А як жа жур фак?», Па ша ад-
ка заў: «Не ў гэ тым го дзе». І ён не ўтой вае, што на 
гіст фак ідзе, толь кі каб атры маць дып лом.

Але, вя до ма, вя лі кі пра цэнт і тых, хто свя до ма 
па сту пае на тую ці ін шую спе цы яль насць, тых, 
хто па тра ціў га ды пад рых тоў кі, каб доб ра здаць 
тэс ты. Вы пуск ні ца гім на зіі г. Бе ра зі но Юлія 
Вяр біц кая ма ры ла стаць пе ра клад чы цай яшчэ 
з 8-га кла са. Спа чат ку раз ліч ва ла на Бел дзярж-
уні вер сі тэт, бо там ні жэй шы пра хад ны бал. Але 
по тым усё ж та кі вы ра шы ла спра ба ваць па сту-
паць у лінг віс тыч ны ўні вер сі тэт. Увесь 11-ты клас 
упар та пра ца ва ла з на стаў ні ка мі і рэ пе ты та ра мі. 
І, да рэ чы, зда ла рус кую мо ву на 97 ба лаў. Ка лі 
вы бар пра фе сіі свя до мы, асэн са ва ны, то з'яў ля-
ец ца і ма ты ва цыя. Ка лі ёсць мэ та, то і вы нік не 
пры му сіць са бе ча каць.

На жаль, вы шэй шая аду ка цыя — гэ та свое-
асаб лі вая ідэя фікс для су час най мо ла дзі: яна 
па трэб на ўсім (пры нам сі, так усе ду ма юць). І вя-
лі кая коль касць абі ту ры ен таў, якія не на бра лі 
сё ле та на ЦТ мі ні маль ныя ба лы, — кра са моў ны 
до каз та го, на коль кі «свя до ма» яны рых та ва лі ся 
да ўступ най кам па ніі. 

За тое, мо жа, ця пер го ра-абі ту ры ен ты бу дуць 
гля дзець на жыц цё больш рэ аль на і вы бі раць 
пра фе сію ў ад па вед нас ці са сва і мі схіль нас ця-
мі і здоль нас ця мі? Праў да, на ма ган няў для да-
сяг нен ня мэ ты да вя дзец ца пры кла даць на шмат 
больш...

Вік то рыя ЧАП ЛЕ ВА.

За прак ты кай спра ва не ста ла. 
I хут ка па якас цi тэ ле пра дук ту 
жур на лiс ты з тэх нiч най аду ка цы яй 
ужо не са сту па лi тым, 
хто ву чыц ца на тым жа 
жур фа ку.

Пас ля пер шых, маг чы ма, 
не пра фе сi я наль ных, ча сам ня ўда лых 
сю жэ таў, ма ла дыя ка рэс пан дэн ты 
«СтудTV» упэў не на ста лi на шлях, якi, 
не вы клю ча на, зро бiць iх са праўд ны мi 
зор ка мi, ня хай i ў маш та бе alma mater.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

МЫ ВЫ БІ РА ЕМ... 
ЗА НАС ВЫ БІ РА ЮЦЬ?

Ідэя фіксІдэя фікс Будзь у кур сеБудзь у кур се

У су вя зі з гэ тым шмат спе цы яль-
нас цяў змя ні лі свае наз вы. На прык лад, 
спе цы яль насць «Ма тэ ма ты ка. Ін фар-
ма ты ка» ста ла на зы вац ца «Ма тэ ма-
ты ка і ін фар ма ты ка», «Фі зі ка. Ін фар-
ма ты ка» — «Фі зі ка і ін фар ма ты ка», 
«Бія ло гія. Хі мія» — «Бія ло гія і хі мія» 
і г.д. Ва ўні вер сі тэ це за пэў ні ва юць, 
што для бу ду чых вы пуск ні коў ні чо га 
прын цы по ва не зме ніц ца — яны змо-
гуць вы кла даць пер шы і дру гі прад мет. 
Не ка то рыя транс фар ма цыі ад бы лі ся 
ў змес це аду ка цый ных пра грам: так, 
бы ло вы клю ча на дуб лі ра ван не не ка-
то рых тэм, да вя ло ся «ах вя ра ваць» і 
не ка то ры мі не ак ту аль ны мі, дру га рад-
ны мі тэ ма мі...

Але не ка то рыя «па двое ныя» спе цы-
яль нас ці ўсё ж стра ці лі дру гую, да дат-
ко вую спе цы яль насць. Так, фа куль тэт 
спе цы яль най аду ка цыі ця пер пра па ноў-
вае спе цы яль насць «Ла га пе дыя» за-
мест «Ла га пе дыя. Спе цы яль ная псі ха-
ло гія», «Алі гаф рэ на пе да го гі ка» за мест 
«Алі гаф рэ на пе да го гі ка. Да школь ная 
аду ка цыя». Без «да дат каў» за ста лі ся 
«Сур да пе да го гі ка» і «Тыф ла пе да го гі-
ка».

Знік лі да дат ко выя спе цы яль нас ці і 
на фа куль тэ це са цы яль на-пе да га гіч-
ных тэх на ло гій. За мест «Са цы яль най 
пе да го гі кі. Прак тыч най псі ха ло гіі», 
«Са цы яль най пе да го гі кі. Вы ха ваў чай 
ра бо ты ў аду ка цый ных уста но вах» 
бу дзе ажыц цяў ляц ца на бор прос та 
на «Са цы яль ную пе да го гі ку». Ёсць 
так са ма спе цы яль нас ці, на якія ўні-
вер сі тэт уво гу ле не бу дзе пры маць 
абі ту ры ен таў сё ле та. На прык лад, на 
спе цы яль насць «Бія ло гія. Фі та ды зайн 
ланд шаф ту і ін тэр' ера», «Геа гра фія. 
Эк скур сій на-края знаў чая ра бо та». 
Так са ма не бу дзе на бо ру на спе цы-
яль насць «Фі зі ка. Ма тэ ма ты ка». Але 
з'я ві лі ся та кія спе цы яль нас ці, як «Фі зі-
ка і ін фар ма ты ка» і «Фі зі ка і тэх ніч ная 
твор часць». Так са ма не бу дзе ажыц-
цяў ляц ца на бор на спе цы яль насць 
«Па чат ко вая аду ка цыя. Бе ла рус кая 
мо ва і лі та ра ту ра». Але ва ўні вер сі тэ це 
за ста юц ца спе цы яль нас ці «Бе ла рус-
кая мо ва і лі та ра ту ра» на фа куль тэ це 
бе ла рус кай і рус кай фі ла ло гіі і «Па-
чат ко вая аду ка цыя» — на фа куль тэ це 
па чат ко вай аду ка цыі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


