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Дру гім вы пра ба ван нем 
для ўдзель ні каў стаў кон курс 
пра моў ніц ка га май стэр ства. 
Тут ім са праў ды да вя ло ся па-
нер ва вац ца! Вя ду чыя (пе ра-
мож ца і фі на ліст ле таш ня га 
кон кур су Ксе нія Шын гі рэй і 
Аляк сандр Ко зы раў) аб вяс-
ці лі агуль ную для ўсіх тэ му, 
на якую трэ ба бы ло ар гу-
мен та ва на вы ка зац ца, — бе-
раж лі васць. За тым кож ны 
па ды хо дзіў і вы бі раў карт ку, 
на ад ва рот ным ба ку якой 
за дан не бы ло больш кан-
крэ ты за ва ным. Двац цаць 
се кунд на пад рых тоў ку — і 
ка лі лас ка, прад стаў ляй це 
свае тэ зі сы пуб лі цы! Не ўсе 
ўдзель ні кі змаг лі зла джа на і 
ла гіч на па бу да ваць свае пра-
мо вы. Але вар та ад зна чыць, 
што сту дэнт ка БНТУ Іры на 
Мар цін ке віч па ча ла вы ступ-
лен не, пры све ча нае кло па ту 
пра баць коў, без пад рых тоў кі. 
А ад ным з са мых воб раз ных і 
ар гу мен та ва ных ста ла вы каз-
ван не «гас па ды ні» кон кур су, 
сту дэнт кі Ка манд на-ін жы-
нер на га ін сты ту та На стас сі 
Лу фер чык. Раз ва жа ю чы пра 
важ насць бе раж лі ва га стаў-
лен ня да ве даў, дзяў чы на 
па раў на ла жыц цё ча ла ве ка 
з жыц цём дрэ ва: ча ла век, як 
і дрэў ца, на па чат ку свай го 
жыц ця сла бы і без аба рон ны; 
але з ча сам ён ста лее, на за-

па швае гэ тыя са мыя ве ды, 
што ста но вяц ца для яго свое-
асаб лі вым «ка рэн нем», пры 
да па мо зе яко га мож на моц на 
тры мац ца на зям лі.

Ад ным з най ці ка вей шых 
стаў кон курс сту дэнц кіх пра-
ек таў. Сту дэнт ка Ві цеб ска га 
дзяр жаў на га тэх на ла гіч на га 
ўні вер сі тэ та Ва ле рыя На сі-
кан звяр ну ла ўва гу на важ-
насць са цы яль най адап та цыі 
дзя цей-сі рот. Пры да па мо зе 
дзяў ча так з дзі ця ча га до ма 
яна па ка за ла дэ фі ле кас цю-
маў і пры чо сак, што яны зра-
бі лі ра зам у ды зайн-сту дыі 
«Крок у бу ду чы ню», ство ра-
най сту дэнт кай. Сяр гей Каз-
ло віч прэ зен та ваў цыкл ка-
рот ка мет раж ных філь маў-ін-
тэр в'ю з удзель ні ка мі Вя лі кай 
Ай чын най вай ны «Ве тэ ра ны: 
каб па мя та лі». А на ву чэн ка 
Брэсц ка га дзяр жаў на га ўні-
вер сі тэ та імя А. С. Пуш кі на 
Але ся Га па но віч прад ста ві ла 
пра ект «Го рыч не пра жы тых 
вёс наў», пры све ча ны па мя ці 
дзя цей, якія за гі ну лі пад час 
вай ны.

«І Ў МНС ПА ТРЭБ НА 
ПРЫ ГА ЖОСЦЬ…» 

Да на мі на цыі «Спар тыў ны 
мікс» фі на ліс ты так са ма па-
ды шлі твор ча і роз на ба ко ва. 
Ся род «ві даў спор ту» мож на 
бы ло па ба чыць «фіт нес су-
час ных дзяў чат пад час шо пін-
гу» ад Але сі Га па но віч і сцэн-
ку пра фут бол, па кла дзе ную 
на сцэ на рый шэкс пі раў скай 
пье сы «Ра мэа і Джуль е та» 
(уя віць вель мі цяж ка, але 
вы гля да ла гэ та са праў ды

крэ а тыў на, ве се ла, а мес ца мі 
на ват лі рыч на) ад кур сан та 
Го мель ска га ін жы нер на га ін-
сты ту та МНС Кі ры ла Чуп ру гі-
на. Але ў вы ні ку яго бу ду чая 
ка ле га, сту дэнт ка мінск ага 
Ка манд на-ін жы нер на га ін сты-
ту та На стас ся Лу фер чык, усіх 
пе ра ка на ла ў тым, што «мы 
здоль ныя пры вес ці Алім пі я ду 
ў Бе ла русь».

Пас ля фі зіч най ак тыў нас-
ці прэ тэн дэн там на зван не 
сту дэн та го да пра па на ва лі 
пра явіць ся бе ў твор час ці. 
Амаль ні ко га не здзі ві лі тан-
цы, спе вы і на ват фо ку сы. 
Ад мет ны мі бы лі хі ба што 
пес ня роў ская «Ка сіў Ясь ка-
ню шы ну», якую пра спя ваў 
Сяр гей Каз ло віч з бэк-ва-
ка ліст ка мі ў вы шы ван ках у 
спа лу чэн ні са сты лі за цы яй 
пад рок. Ды рас чу лі ла кам-
па зі цыя ўлас на га са чы нен ня 
На стас сі Лу фер чык пра рас-
ча ра ван не ў ка хан ні. З пес-
ні вы ні ка ла, што хло пец, які 
не за ха цеў стаць па жар ным, 

не мо жа звац ца муж чы нам. 
Та му ге ра і ня па кі ну ла яго і 
са ма пай шла слу жыць, ар гу-
мен ту ю чы гэ та тым, што «І ў 
МНС па трэб на пры га жосць, 
усмеш кі, за ча ра ван не…». 
Але ж най боль шае ўра жан не 
на гле да чоў зра бі ла па ста-
ноў ка ў вер шах «Ка ляд ны 
ба зар 1945 го да», якую прад-
ста ві ла ма гі ляў чан ка Ма рыя 
Фі лі мо на ва.

«Я БЫ ЛА ТА КАЯ, 
ЯКАЯ ЁСЦЬ» 

І вось на стаў час, ка лі ўсе 
вы пра ба ван ні прой дзе ны і 
за ста ло ся толь кі да ча кац ца 
вы ні каў жу ры. Хто ж ста не 
леп шым сту дэн там го да? 
На па чат ку па ве да мі лі вы ні-
кі ін тэр нэт-га ла са ван ня за 
ві дэа ро лі кі, прад стаў ле ныя 
на кон курс кож ным з удзель-

ні каў. З вя лі кім ад ры вам ад 
са пер ні каў пе ра мо гу і ты тул 
«Сту дэнт го да ONLІNE» за ва-
я ва ла сту дэнт ка БНТУ Іры на 
Мар цін ке віч.

А да лей усіх удзель ні-
каў і гас цей ча каў сюр прыз: 
упер шы ню за трох га до вую 
гіс то рыю кон кур су, акра мя 
да дат ко вай ан лайн-на мі на-
цыі і пер ша га мес ца, з'я ві-
лі ся дру гая і трэ цяя па зі цыі. 
Апош нюю з іх за няў сту дэнт 

Го мель ска га ка манд на-ін жы-
нер на га ін сты ту та Кі рыл Чуп-
ру гін. Дру гое мес ца да ста ла-
ся так са ма бу ду чай вы ра та-
валь ні цы На стас сі Лу фер-
чык. А пе ра мо гу не ча ка на 
для мно гіх за ва я ва ла Ма рыя 
Фі лі мо на ва. Не ча ка на та му, 
што з усіх удзель ні каў яна 
са праў ды вы лу ча ла ся. Але 
не дэ ман стра тыў най упэў не-
нас цю ў са бе, не кід кім па зі-
цы я на ван нем ся бе як са май 
леп шай, не па мкнен нем да 
пе ра мо гі лю бой ца ной, а… 
сва ёй на ту раль нас цю. Пры 
гэ тым вы гля да ла стыль на і 
пры го жа.

Зрэш ты, пе ра мож ца пры-
зна ла ся ка рэс пан дэн ту «Чыр-
вон кі», якая пер шая ўзя ла ў 
яе ін тэр в'ю, што для яе са-
мой пе ра мо га ста ла не ча ка-
нас цю.

— Я спа дзя ва ла ся на трэ-
цяе мес ца. Але ка лі аб вяс ці лі 
трэ цяе, а за тым дру гое, на ват 
ста ла кры ху сум на… І рап-
там я — пер шая! Бы ло вель-
мі не спа дзя ва на і ад гэ та га 
ўтрая больш пры ем на.

— Як ду ма еш, чым ска-
ры ла чле наў жу ры?

— На ват не ве даю… Я 
бы ла та кая, якая ёсць, ра бі-
ла тое, што па да ба ец ца, бы ла 
шчы рай.

— І як гэ та — ад чу ваць 
ся бе сту дэн ткай го да?

— Па куль я яшчэ не вель-
мі зра зу ме ла, але ма гу толь-
кі ска заць, што гэ та цу доў на! 
Не, гэ та — су пер!

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та

Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.
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На пі шу на «мы ла» рэк та руНа пі шу на «мы ла» рэк та ру

Эк скур сія
па за кры тых мес цах 

— А на ша за да ча — да па маг чы 
мо ла дзі зра біць пра віль ны вы бар, — 
пад крэс лі вае рэк тар уні вер сі тэ та Мі-
ха іл Ба ту ра, — та му за пра ша ем усіх 
на абноўлены сайт «Элект рон ны абі-
ту ры ент». Наш сайт — прын цы по ва 
но вы крок ва ўза е ма дзе ян ні са сту-
дэн та мі. Фак тыч на гэ та плат фор ма 
для на ладж ван ня жы вых стасункаў і 
дыя ло гу. Сайт мае два ві ды до сту пу: 
звы чай ны — для не за рэ гіст ра ва ных 
ка рыс таль ні каў і па шы ра ны — для 
ка рыс таль ні каў, што 
прай шлі рэ гіст ра цыю. 
Апош нія змо гуць праз 
сайт, як у са цы яль ных 
сет ках, аса біс та па гу-
та рыць з за гад чы ка мі 
ка фед раў, дэ ка на мі 
фа куль тэ таў і на ват з 
рэк та рам, за даць ім 
пы тан ні і атры маць ад-
ка зы, так бы мо віць, з 
са мых пер шых рук.

Так са ма на сай це 
бу дуць ла дзіц ца ві дэа-
кан фе рэн цыі па ўсіх 
ню ан сах па ступ лен ня 
ў БДУ ІР, а ўся но вая 
ін фар ма цыя, што ты-
чыц ца пры ёму, тут жа 
бу дзе рас сы лац ца ўсім 
ак тыў ным яго ка рыс-
таль ні кам. Акра мя та го, у абі ту ры ен-
таў бу дзе до ступ да ад кры тых ві дэа-
уро каў з раз бо рам за дач па фі зі цы і 
ма тэ ма ты цы. А ў Дзень за кры тых 
дзвя рэй (ён на зы ва ец ца ме на ві-
та так), які пла ну ец ца пра вес ці ў 
кра са ві ку, абі ту ры ен ты змо гуць 
здзейс ніць на сай це «Элект рон ны 
абі ту ры ент» вір ту аль ную эк скур-
сію па са мых за кры тых мес цах 
ва ўні вер сі тэ це, ку ды ў звы чай-

ны дзень тра піць скла да на, або 
не маг чы ма (на прык лад, за зір нуць 
у ка бі нет рэк та ра або ў на ву ко ва-
да след чыя ла ба ра то рыі).

План шэт і…
мес ца ў ін тэр на це 

Мі ха іл Ба ту ра па ве да міў, што 
22 ліс та па да на сай це «Элект рон ны 
абі ту ры ент» стар та ваў ін тэр нэт-кон-
курс «Ха чу стаць сту дэн там БДУ ІР». 
Кон курс скла да ец ца з пя ці эта паў. 
Пер шы этап — твор чы. Абі ту ры ен-
там пра па ну юць на пі саць эсэ на тэ-

му «Ча му я ха чу стаць сту дэн там 
БДУ ІР?» Ле тась ана ла гіч ны кон курс 
прай шоў на «ўра». Ня гле дзя чы на 
тое, што ў БДУ ІР рых ту юць не фі-
ло ла гаў ці жур на ліс таў, а бу ду чую 
тэх ніч ную элі ту кра і ны, мо ладзь 
ака за ла ся на вы шы ні, а не ка то рыя 
ўдзель ні кі да сы ла лі эсэ на ват у вер-
ша ва най фор ме.

Дру гі этап — гіс та рыч ны, пры-
мер ка ва ны да 50-год дзя БДУ ІР. Яго 

ўдзель ні кам бу дуць пра па на ва ны 
пы тан ні з гіс то рыі ўні вер сі тэ та. Трэ-
ці этап — рэ клам ны: пе рад абі ту ры-
ен та мі па ста вяць за да чу ства рыць 
кам п'ю тар ны пла кат на за да дзе ны 
сло ган, і жу ры вель мі спа дзя ец ца 
на крэ а тыў насць ма ла дых лю дзей. 
Чац вёр ты — ін тэ ле кту аль ны (на ве-
дан не абі ту ры ен та мі фі зі кі, ма тэ ма-
ты кі і ін фар ма ты кі). І пя ты — праф-
ары ен та цый ны (спе цы яль ны тэст). 
Да лу чыц ца да ўдзе лу ў кон кур се 
мож на на лю бым эта пе. Усе яны 
ацэнь ва юц ца асоб на, па 10-баль най 
шка ле. Пе ра мож цаў і пры зё раў ча-

ка юць каш тоў-
ныя па да рун-
кі — план шэт, 
тэ ле фон і элект-
рон ная кні га. А 
ін ша га род нім 
пе ра мож цам і 
пры зё рам кон-
кур су га ран ту-
юць так са ма 
(пры ўмо ве па-
ступ лен ня) мес-
ца ў сту дэнц кім 
ін тэр на це.

—  З а  д а  ч а 
на шых кон кур-
саў — ма бі лі за-
ваць ма ла дых 
лю дзей: пры му-
сіць іх ду маць 
пра БДУ ІР, вы-

ву чаць, вы свят ляць, ці ка віц ца і рых-
та вац ца, — тлу ма чыць рэк тар. — Але 
цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не — 
гэ та зу сім ін шая гіс то рыя. Ні я ка га 
да чы нен ня да цэнт ра лі за ва ных вы-
пра ба ван няў мы не ма ем. І стаць 
сту дэн там БДУ ІР змо жа толь кі абі-
ту ры ент, які на бя рэ на тэс ці ра ван ні 
па трэб ную коль касць ба лаў…

Да рэ чы, пе ра мож ца па пя рэд ня га 
кон кур су эсэ «Мая ма ра — БДУ ІР» 

Ма рыя Мар чук сваю ма ру ўва со бі ла 
ў жыц цё — ста ла сту дэнт кай БДУ ІР.
На браў шы ў су ме за тры сер ты фі ка-
ты і ся рэд ні бал да ку мен та аб аду ка-
цыі 386 ба лаў, Ма ша па сту пі ла на са-
мую за па тра ба ва ную ў абі ту ры ен таў 
спе цы яль насць «Ін фар ма ты ка і тэх-
на ло гіі пра гра ма ван ня» фа куль тэ та 
кам п'ю тар ных сіс тэм і се так. Між 
ін шым, паў пра хад ны бал на гэ тую 
спе цы яль насць склаў 375 ба лаў!

А пры зё ры кон кур су Ра ман Сіт-
ке віч і Мі кі та Чай чыц так са ма ста лі 
сту дэн та мі бюд жэт най фор мы на ву-
чан ня. Ра ман аб раў спе цы яль насць 
«Элект рон ныя і ін фар ма цый на-кі-
ру ю чыя сіс тэ мы фі зіч ных уста но-
вак», дзе рых ту юць спе цы я ліс таў 
для пер шай бе ла рус кай АЭС, а 
Мі кі та — перс пек тыў ную спе цы яль-
насць «Пра гра му е мыя ма біль ныя 
сіс тэ мы». Абедз ве гэ тыя спе цы яль-
нас ці бы лі ад кры ты толь кі ў гэ тым 
го дзе, і пры ём на іх ажыц цяў ляў ся 
ўпер шы ню.

На мен шае — не згод ны…
Што ты чыц ца вы ні каў апош няй 

пры ём най кам па ніі, то яна ме ла ў 
БДУ ІР шэ раг ад мет нас цяў. Па-пер-
шае, у па раў на нні з 2012 го дам іс-
то тна вы рас лі пра хад ныя ба лы на 
не ка то рыя спе цы яль нас ці (на 55–
62 ба лы). Па-дру гое, пе ра лік спе-
цы яль нас цяў тэх ні ка-тэх на ла гіч на га 
про фі лю, якія маг лі ўказ ваць абі ту-
ры ен ты ў па рад ку пры яры тэ таў, 
па вя лі чыў ся з пя ці да ся мі. Больш 
як 50% абі ту ры ен таў ска рыс та лі ся 
пра да стаў ле най маг чы мас цю, але 
больш як 20% абі ту ры ен таў за мест 
маг чы мых ся мі ўка за лі толь кі ад ну — 
дзве спе цы яль нас ці, што свед чыць 
аб мэ та на кі ра ва нас ці іх вы ба ру.

— Зра зу ме ла, што коль касць 
ба лаў у сер ты фі ка тах гэ тых ма-

ла дых лю дзей да зва ля ла ім быць 
упэў не ны мі ў сва ім па ступ лен ні. 
Яны маг лі да зво ліць са бе ры зы ка-
ваць, хоць ры зы ка бы ла, вя до ма, 
умоў най, па коль кі аў та ма ты за ва-
ная сіс тэ ма пры ёму за яў і за лі чэн ня 
абі ту ры ен таў не да зво ліць за стац-
ца за бор там ула даль ні кам вы со кіх 
ба лаў у сер ты фі ка тах. А ўво гу ле 
з ко ла за лі ча ных на пер шы курс 
дзён най бюд жэт най фор мы на ву-
чан ня больш як 63% ме лі ў су ме 
за тры сер ты фі ка ты і да ку мент аб 
аду ка цыі 300 ба лаў і больш, — за ў-
ва жыў Мі ха іл Ба ту ра.

Вя лі кай па пу ляр нас цю ў абі ту-
ры ен таў гэ та га го да ка рыс та ла ся 
но вая спе цы яль насць «Праграмуе-
мыя ма біль ныя сіс тэ мы». Кон курс 
на яе пе ра вы сіў 4 ча ла ве кі на мес ца, 
а пра хад ны бал склаў 341. Сён ня 
ў БДУ ІР пра цу юць над ад крыц цём 
яшчэ ад ной но вай спе цы яль нас ці 
«Ін фар ма цый ныя сіс тэ мы ана лі зу 
і кі ра ван ня біз не сам» і вель мі спа-
дзя юц ца, што па спе юць атры маць 
да звол пра вес ці на яе на бор да па-
чат ку пры ём най кам па ніі.

Да рэ чы, тра ды цый ны дзень ад-
кры тых дзвя рэй — з кан цэрт най 
пра гра май, прэ зен та цы яй фа куль тэ-
таў, вы ста вай на ву ко вых рас пра цо-
вак — прой дзе ў БДУ ІР 27 са ка ві ка. 
Але, па чы на ю чы са снеж ня, тут па 
су бо тах бу дуць ла дзіц ца яшчэ і Дні 
абі ту ры ен та на фа куль тэ тах. Так, 
7 снеж ня ўсіх ах вот ных за пра шае ў 
гос ці фа куль тэт кам п'ю тар ных сіс-
тэм і се так БДУ ІР. Ма ла дыя лю дзі 
змо гуць па бы ваць на лек цы ях, у ла-
ба ра то ры ях, па гу та рыць са сту дэн-
та мі і вы клад чы ка мі. Та кім чы нам, 
у абі ту ры ен таў бу дзе ўні каль ная 
маг чы масць на пра ця гу на ву чаль-
на га го да на ве даць усе фа куль тэ ты 
і ка фед ры ўні вер сі тэ та.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

«СТУ ДЭНТ ГО ДА — 2013»: СА МА НЕ ПА СРЭД НАСЦЬ!

УС ТУП НАЯ КАМ ПА НІЯ 
ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА... СЁН НЯ

У Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це ін фар ма ты кі 
і ра дыё элект ро ні кі ўпэў не ны: вы ні кі апош няй пры ём най 
кам па ніі, якім мо гуць па зайз дрос ціць мно гія ВНУ, — зу сім 
не пад ста ва для та го, каб спа чы ваць на лаў рах, та му но вую 
ўступ ную кам па нію трэ ба рас па чы наць лі та раль на па 
«га ра чых сля дах», па куль па тэн цы яль ныя абі ту ры ен ты яшчэ 
вы зна ча юц ца са сва ім пра фе сій ным вы ба рам.

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

На дру гой сту пе ні — бу ду чы вы ра та валь нік На дру гой сту пе ні — бу ду чы вы ра та валь нік 
На стас ся На стас ся ЛУ ФЕР ЧЫКЛУ ФЕР ЧЫК..Упер шы ню 

за трох га до вую 
гіс то рыю 
кон кур су, 
акра мя 
да дат ко вай 
ан лайн-
на мі на цыі 
і пер ша га 
мес ца, з'я ві лі ся 
дру гая і трэ цяя 
па зі цыі. 

Трэ цяе мес ца да ста ла ся сту дэн туТрэ цяе мес ца да ста ла ся сту дэн ту
Го мель ска га ка манд на-ін жы нер на га ін сты ту та Го мель ска га ка манд на-ін жы нер на га ін сты ту та 

Кі ры лу Кі ры лу ЧУП РУ ГІ НУЧУП РУ ГІ НУ..
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