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«ТРЫ БУ ТЫ» АСПРЭ ЧЫ ЛІ ТЫ ТУЛ
Інт ры га: 

хлоп цы су праць дзяў чат
За мах нуц ца на га на ро вае зван не ад ва жы-

лі ся: сту дэнт ІV кур са бу даў ні ча га фа куль тэ та 
Бе ла рус ка-Ра сій ска га ўні вер сі тэ та Мі ха іл КА-
РА БІЦ КІ, сту дэнт ка ІІ кур са фа куль тэ та мас тац-
тваў і ды зай ну Гро дзен ска га дзяр жаў на га ўні-
вер сі тэ та імя Я.Купалы На стас ся АЎ СЕЙ ЧЫК, 
сту дэнт ка ІV кур са фар ма цэў тыч на га фа куль-
тэ та Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ме ды цын ска га 
ўні вер сі тэ та Воль га СЯЧ КО, сту дэнт ка ІІ кур са 
эка на міч на га ўні вер сі тэ та Па лес ка га дзяр жаў-
на га ўні вер сі тэ та Аляк санд ра БА РЫ СЕН КА, 
сту дэнт ІV кур са ін жы нер на-тэх на ла гіч на га фа-
куль тэ та По лац ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 
Мі ка лай РО ЗУМ, сту дэнт ка ІІ кур са фі ла ла гіч-
на га фа куль тэ та Го мель ска га дзяр жаў на га ўні-
вер сі тэ та імя Ф. Ска ры ны Ган на ПЛА ХАТ НЮК, 
сту дэнт ка ІІІ кур са фа куль тэ та кам п'ю тар ных 
сіс тэм і се так БДУ ІР Ма рыя МАР ЧУК, кур сант-
ка ІІ кур са ін жы нер на га фа куль тэ та Ка манд-
на-ін жы нер на га ін сты ту та МНС Ма ры на ВІШ-
НЕЎ СКАЯ і сту дэнт ка V кур са ар хі тэк тур на га 
фа куль тэ та БНТУ Аляк санд ра МУР ЗОЎ СКАЯ. 
Усе яны ста лі пе ра мож ца мі рэ гі я наль ных эта-
паў. Два хлоп цы і сем дзяў чат! «Ці ёсць ней кія 
тлу ма чэн ні ў та ко га ві да воч на жа но ча га рас-
кла ду фі на лу?» — па ці ка ві лі ся мы ў сак ра та ра 
ЦК БРСМ Дзміт рыя ВА РА НЮ КА.

— На пэў на, дзяў ча ты больш ак тыў ныя і 
больш па спя хо выя ў ву чо бе, — па дзя ліў ся ён 
сва ёй дум кай. — Каб стаць удзель ні кам пра-
ек та «Сту дэнт го да», ся рэд ні бал кан кур сан та 
не мо жа быць ні жэй шым за 8 ба лаў! Ма ла ды 
ча ла век па ві нен ак тыў на пра явіць ся бе ў дзей-
нас ці пяр віч най ар га ні за цыі БРСМ, сту дэнц кім 
са ма кі ра ван ні, ра ён ных, га рад скіх, рэс пуб лі-
кан скіх і між на род ных кон кур сах, зай мац ца 
на ву ко ва-да след чай дзей нас цю... А так са ма 
мець здоль нас ці да твор ча га экс пром ту, вы-
со кую эру ды цыю, умен не вес ці па ле мі ку і, са-
мае га лоў нае, — пра ца ваць у ка ман дзе, бо 
за кож ным фі на ліс там ста іць вя лі кая ка ман да 
сту дэн таў з яго ВНУ!

Між ін шым, за ча ты ры га ды пра вя дзен ня 
кон кур су «Сту дэнт го да» пе ра ма га лі ў ім толь кі 
дзяў ча ты. Не вы пад ко ва ста лі жар та ваць: а ці 
не пе рай ме на ваць нам кон курс у «Сту дэнт ку 
го да»? Інт ры га па він на бы ла вы ра шыц ца праз 
не каль кі га дзін — хто пе ра мо жа на гэ ты раз?

Па лі мер ныя чып сы 
і кі раў ніц кія па ядын кі

Рас па ча ло ся ўсё з аба ро ны пра ек та. Воль-
га Сяч ко прад ста ві ла на суд жу ры да след чую 
ра бо ту, пры све ча ную ва ен ным ме ды кам — 
су пра цоў ні кам Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ме-
ды цын ска га ўні вер сі тэ та, ве тэ ра нам Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. Мі ка лай Ро зум пре зен та ваў 
свой сайт «Всту дот ря де.bу».

— Гэ та ўні вер саль ная пля цоў ка для аб' яд-
нан ня сту дат ра даў ска га ру ху Бе ла ру сі. Са цы-
яль ная сет ка, якая да па ма гае ма ла дым лю дзям 
па да браць для ся бе бу дат рад, знай сці пра цу і 
сяб роў, — па тлу ма чыў хло пец. — Пра ект за-
пу шча ны ме сяц та му, і па куль мы пра цу ем на 
Ві цеб скі рэ гён, але на ша мэ та — аха піць усю 
кра і ну і вый сці на ра сій скія бу дат ра ды.

Мі ка лай цу доў на ве дае гэ тую сфе ру: за ак-
тыў ны ўдзел у сту дат ра даў скім ру ху сту дэнт 
атры маў шэ раг уз на га род. У ве рас ні Мі ка лай 
уз на ча ліў штаб пра цоў ных спраў По лац ка га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та і ця пер да па ма гае 
сту дэн там свай го ВНУ знай сці пра цу ў воль ны 
ад ву чо бы час.

На рэс пуб лі кан скі маш таб за мах ну ла ся і 
сту дэнт ка БДУ ІР Ма рыя Мар чук. Ва ўні вер сі-
тэ це ўжо не пер шы год па спя хо ва дзей ні чае 
Ма ла дзёж нае тэ ле ба чан не БДУ ІР. У са цы-
яль най сет цы «УКан так це» ў яго на ліч ва ец-
ца 1,5 ты сячы пад піс чы каў і кры ху менш на 
YоuTubе. «Мы пра па ну ем ства рыць у кра і не 
адзі ны ма ла дзёж ны тэ ле ка нал, каб асвят ляць 
у рэ парт ажах па дзеі ва ўсіх ВНУ кра і ны», — па-
тлу ма чы ла Ма ша.

Мі ха іл Ка ра біц кі пра па на ваў жу ры азна ё міц-
ца з но вым бу даў ні чым ма тэ ры я лам, які не мае 
ана ла гаў на рын ку, — па лі мер ны мі чып са мі.

— Па-пер шае, гэ та эка ла гіч на (мы пе ра-
пра цоў ва ем дру гас ную сы ра ві ну і тым са мым 
вы зва ля ем зем лі ад смец ця), па-дру гое, прак-
тыч на і эка на міч на, і, па-трэ цяе, — эс тэ тыч на і 
ары гі наль на (чып сы магчыма па фар ба ваць у 
роз ны ко лер). Са стаў мож на вы ка рыс тоў ваць 
для вы ка нан ня вон ка вых ад дзе лач ных ра бот.

Бу ду чая на стаў ні ца бе ла рус кай мо вы Ган-
на Пла хат нюк рас пра ца ва ла пра ект па па пу-
ля ры за цыі ся род мо ла дзі род най мо вы «Бу-
дзем раз маў ляць па-бе ла рус ку». Аляк санд ра 
Мур зоў ская рас ка за ла пра ства рэн не ў БНТУ 
сту дэнц кай ку ра тар скай служ бы. Гэ ты ор ган 
сту дэнц ка га са ма кі ра ван ня да па ма гае пер ша-
курс ні кам хут чэй і пра сцей уліц ца ў сту дэнц кія 
буд ні, уцяг нуць іх у гра мад скае, на ву ко вае і 

спар тыў нае жыц цё фа куль тэ та. Аляк санд ра 
Ба ры сен ка рас па вя ла пра клуб кі раў ніц кай 
ба раць бы і кі раў ніц кія па ядын кі. Гэ та са цы яль-
ная гуль ня вая тэх на ло гія па на ву чан ні бу ду чых 
ме не джа раў. Гуль ня пра хо дзіць па між дву ма 
гуль ца мі ў фор ме вы ра шэн ня кан флікт най сі-
ту а цыі. А Ма ры на Віш неў ская з Ка манд на-ін-
жы нер на га ін сты ту та МНС агу чы ла пра па но ву 
па ства рэн ні і дзей нас ці ў кра і не ма ла дзёж ных 
атра даў выра та валь ні каў.

З «Тэ ле вяр шы ні» — 
на вя сел ле

Ці ка вы мі і за па мі наль ны мі атры ма лі ся ў 
мно гіх з кан кур сан таў і іх «ві зі тоў кі». Для та-
го, каб па зна ё міць — у лю бой твор чай фор-
ме — усіх са сва ёй пер со най за ча ты ры хві лі-
ны, Мі ка лай Ро зум на пі саў верш. А каб «гіс то-
рыя жыц ця» ў вер ша ва най фор ме не за ня ла 
больш ча су, чым ад ве дзе на, вы ра шыў па кі нуць 
у сва ім апо ве дзе пе ра важ на ад ны дзея сло вы: 
«... Рос, гу ляў і раз ві ваў ся. Лі чыў, пі саў, фар мі-
ра ваў ся. Вы рас, да пі саў і да ву чыў. Рых та ваў ся 
і па сту піў. «Са браў ся — да кан ца да вя дзі, ста-
рай ся, баць коў не пад вя дзі». Спя ваў, ву чыў ся, 
вы ву чаў. Сеў, па ду маў, ай, за су ма ваў... «Пець 
уме еш?» — раз да ло ся. Прый шоў, вы сту піў і 
«па ня сло ся». Спяваў, тан ца ваў, пра во дзіў, аб'-
яў ляў. Жар та ваў, вы сту паў, ска раў, пе ра ма гаў. 
Пра ца ваў, кі ра ваў і ўзна га ро ду атры маў. Пра-
цяг бу дзе... (За бя га ю чы на пе рад, ска жам, што 
кам па зі цыя «Ка сіў Ясь ка ню шы ну» ў вы ка нан ні 
«РО ЗУМ бэн да» ў твор чым эта пе кон кур су ста-
ла хі том гэ та га ве ча ра. Так што спя ваць Ко ля і 
са праў ды ўмее. Не вы пад ко ва яго на зы ва юць 
ча ла ве кам-ар кест рам...)

Мі ха іл Ка ра біц кі ін сцэ ні ра ваў уру чэн не што-
га до вай на цы я наль най прэ міі «Тэ ле вяр шы на» 
ў 2020 го дзе. Да рэ чы, бу ду чы ін жы нер-бу даў нік 
ужо не каль кі га доў пра цуе вя ду чым ма ла дзёж-
най тэ ле пе ра да чы «Аль ма-ма тар» на аб лас-
ным те ле ба чан ні «Бе ла русь 2» і ка мен туе на 
га рад скім ста ды ё не не толь кі бе ла рус кія, але 
і між на род ныя мат чы па фут бо ле. Ся род прэ-
тэн дэн таў на зван не най леп ша га вя ду ча га рэ-
гі я наль на га тэ ле ба чан ня — вя ду чы пра гра мы 
«Сель скае жыц цё» Жэ рар Дэ па рд'е, тэ ле ка нал 

«Бе ла русь 88», аг ра га ра док Ра там ка, Мін скі 
ра ён; вя ду чы пра гра мы «Іг рай, гар мон» Аляк-
сандр Са ла ду ха, тэ ле ка нал «Бе ла русь 37», 
га рад скі па сё лак Ра даш ко ві чы, Ма ла дзе чан скі 
ра ён. Ну і, зра зу ме ла, Мі ха іл Ка ра біц кі, тэ ле-
ка нал «Бе ла русь 2»...

Воль га Сяч ко — бу ду чы фар ма цэўт — прад-
ста ві ла ўва зе гле да чоў ме ды цын скі ка пус нік. 
Уя ві це ся бе вя сел ле ў сям'і ме ды каў. Вы куп 
за ня вес ту доў жыц ца чац вёр ты дзень. «Что-
бы даль ше вам пройти, за бахилы заплати». 
«Что бы быть вам до лго вмес те, уга дай, где 
ЭКГ не вес ты». «Сра зу видно, ты но ва тор — 
испытай дефибриллятор».

«Лёд кра нуў ся, спа да ры...»
У кон кур се ара тар ска га май стэр ства га-

лоў най за да чай, якая ста я ла пе рад кан кур сан-
та мі, бы ло да ка заць перс пек тыў насць сва ёй 
пра фе сіі.

— Мы ўсе ма ры лі ў дзя цін стве быць кас ма-
на ўта мі, па жар ні ка мі, даль на бой шчы ка мі, але я 
не пры га даю, каб хтось ці ска заў: «Я ма ру стаць 
наф та ві ком»... І вось я за ду маў ся, а што ўва мне 
па він на быць та ко га, каб я мог да лу чыц ца да 
прад стаў ні коў гэтай прафесіі? І знай шоў дзве 
важ ныя якас ці — упэў не насць і ад каз насць. 
Наф та вік — пра фе сія толь кі для ўпэў не ных у 
са бе лю дзей, — лі чыць Мі ка лай Ро зум.

Для Аляк санд ры Мур зоў скай ар хі тэк ту-
ра — тое, што дае сва бо ду твор час ці і са ма-
вы яў лен ня, але і дык туе свае пра ві лы: «Трэ ба 
ве даць лю дзей і го рад, ад чу ваць іх, па ва жаць 
мі ну лае, але і ду маць пра бу ду чы ню. Я ву чу-
ся гля дзець шы рэй, звяр таць ува гу на дэ та лі, 
шу каць аль тэр на тыў ныя ра шэн ні. Не бы вае 
ідэа льнай пра фе сіі для ідэа льнай бу ду чы ні. 
За тое ёсць пры зван не. Ме на ві та яно га ран туе 
ваш пос пех. Я ар хі тэк тар да моз гу кас цей. І я 
ні за што не спы ню ся».

Але, на пэў на, са мым яск ра вым і за па мі-
наль ным ста ла вы ступ лен не бу ду ча га пра гра-
міс та Ма рыі Мар чук у воб ра зе Аста па Бэн да ра: 
«Престижно, до стой но и прибыль хо ро ша. Всё 
есть для счастья, и так по ет ду ша...».

— Але хто та кі пра гра міст? Гэ та гі гант дум кі, 
сын сла вян ска га ма та на лі зу. Асо ба, на блі жа-

ная да ін тэ гра ла. У вас ёсць смарт фон? Дык 
вось ўсё, што ёсць у ва шым смарт фо не, — вы-
нік плён най пра цы пра гра міс таў. «Але дзе ж 
узяць гэ тых свет лых лю дзей?» — за пы та е це ся 
вы. Вам па трэб на клас ная аду ка цыя ў сфе ры 
ІТ? Яна ёсць у Бе ла ру сі. Най леп шыя ўні вер-
сі тэ ты — БДУ, БНТУ, ну і, вя до ма, БДУ ІР! Я 
па ча ла пра ца ваць па спе цы яль нас ці ўжо гэ тай 
во сен ню. А што гэ та азна чае? Гэ та азна чае, 
што лёд кра нуў ся, спа да ры... Лёд кра нуў ся...

На пы тан не ад чле наў жу ры, кім жа Ма ша 
ба чыць ся бе ў бу ду чы ні, уліч ва ю чы яе ак тыў ны 
ўдзел у ра бо це Ма ла дзёж на га тэ ле ба чан ня, 
дзяў чы на ад ка за ла: «Ха чу раз ві вац ца гар ма-
ніч на. Мой уні вер сі тэт рых туе, у пер шую чар гу, 
не пра гра міс таў ці сіс тэ ма тэх ні каў, а па спя хо-
вых лю дзей...».

Апош ні твор чы кон курс «Ма ла дая Бе ла-
русь», у якім кан кур сан ты спя ва лі і тан ца ва-
лі, па ста віў кроп ку ў «Сту дэнц кіх гуль нях». 
Паў га дзін ная паў за — і, на рэш це, аб' яў ле ны 
пры зё ры і но вы ўла даль нік ты ту ла «Сту дэнт 
го да». Трэ цяе мес ца да ста ло ся твор чай на-
ту ры, бу ду ча му мас та ку-пе да го гу, сту дэнт цы 
Гро дзен ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та На-
стас сі Аў сей чык. Дзяў чы на з'яў ля ец ца ак тыў-
най ва лан цёр кай ру ху БРСМ «Доб рае сэр ца», 
удзель ні цай даб ра чын на га ма ра фо ну «Усе 
фар бы жыц ця для ця бе», даб ра чын най ак цыі 
ў дзі ця чым са цы яль ным пры тул ку «Пра цяг ні 
ру ку да па мо гі» і ін шых. Дру гое мес ца да ста-
ло ся Мі ха і лу Ка ра біц ка му (Бе ла рус ка-Ра сій скі 
ўні вер сі тэт). А аб са лют най пе ра мож цай ста ла 
Ма рыя МАР ЧУК — сту дэнт ка Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та ін фар ма ты кі і ра-
дыё элект ро ні кі.

Пад час цы ры мо ніі ўзна га ро джан ня на чаль-
нік упраў лен ня па спра вах мо ла дзі Мі ніс тэр-
ства аду ка цыі На тал ля Пша ніч ная пад крэс лі ла, 
што вель мі важ на, ка лі ма ла ды ча ла век не абы-
яка вы, ка лі ён хо ча раз ві вац ца: «Кож ны з нас 
у кож ную хві лі ну свай го жыц ця ро біць вы бар: 
мож на ле на вац ца, а мож на пра ца ваць. Мож-
на па спаць, а мож на пай сці на пер шую па ру. 
Та му трэ ба пры ву чаць ся бе да пра віль на га 
вы ба ру...».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

«Пець уме еш?» — раз да ло ся. 
Прый шоў, вы сту піў і «па ня сло ся». 
Спяваў, тан ца ваў, пра во дзіў, аб' яў ляў. 
Жар та ваў, вы сту паў, ска раў, 
пе ра ма гаў. Пра ца ваў, кі ра ваў 
і ўзна га ро ду атры маў».

ТРЫ ПЫ ТАН НІ ДА ПЕ РА МОЖ ЦЫ
— Ма рыя, Но вы год — гэ та час па да-

рун каў. Які з іх быў са мы за па мі наль ны 
ў тва ім жыц ці?

— Мой дзень на ра джэн ня бліз кі да свят-
ка ван ня Но ва га го да, і мне час та до раць 
су ме шча ныя па да рун кі. Ле тась за не каль кі 
дзён да май го дня на ра джэн ня адзін з ад на-
груп ні каў вы пад ко ва вы пус ціў мой ноў тбук, 
ды так... Ка ра цей, па зба ві ла ся я ноў та. Для 
пра гра міс та гэ та са праўд ная тра ге дыя! Не-
ча ка най ра дас цю для мя не ста ла, ка лі сяб-
ры са сту дэнц ка га са ве та май го фа куль тэ та 
скі ну лі ся і па да ры лі мне но вы! Гэ та бы ло 
быц цам у каз цы. Я яшчэ доў га не ве ры ла 
ў тое, што з мя не не па жар та ва лі, і не рас-
кры ва ла па да ру нак, ба ю чы ся ўба чыць там 
толь кі кар дон ную ка ро б ку.

— Што па про сіш у Дзе да Ма ро за на 
гэ ты раз?

— Пос пе ху, зда роўя, но вых ідэй, і каб Год 
мо ла дзі для мя не не скон чыў ся 31 снеж ня.

— А які мі па дзея мі ён за пом ніў ся?
— Дру гі раз у БДУ ІР прай шоў пра ект «Шко-

ла жур на ліс таў». Мы з сяб ра мі са сту дэнц ка га 
са ве та за пус ці лі пра ект «Сцэ на», які ўяў ляе з 
сябе тэ ат раль ную шко лу, ар га ні за ва ную па 
прын цы пе «сту дэнт на ву чае сту дэн та». Мой 
лю бі мы фа куль тэт — фа куль тэт кам п'ю тар-
ных сіс тэм і се так — ад зна чыў юбі лей. Наш 
фа куль тэт, на рэш це, пе ра мог у кон кур се «Сту-
дэнц кая вяс на». І мя не ўзя лі на пра цу!

Ма рыя Мар чук 
у воб ра зе 

Аста па Бэн да ра: 
«Лёд кра нуў ся...».

Мі ха іл Ка ра біц кі вы браў для твор ча га кон кур су «Ма ла дая Бе ла русь» ва ен ную кам па зі цыю.

На стас ся Аў сей чык: конкурс «Ві зіт оўка».Фо
та
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)


