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Усе яны з'яў ля юц ца ўдзель ні ка мі 
на цы я наль най пра гра мы па по шу ку, 
ад бо ры і на ву чан ні ма ла дых 
ана лі ты каў для ор га наў дзяр жаў на га 
кі ра ван ня «Ра зум ныя сет кі». 
Ся род па тра ба ван няў да ах вот ні каў 
да лу чыц ца да пра ек та бы лі на яў насць 
ана лі тыч ных здоль нас цяў, шы ро кі 
па лі тыч ны кру га гляд і імк нен не ства раць 
ана лі тыч ны пра дукт для прак тыч на га 
вы ка ры стан ня ў ра бо це ор га наў 
дзяр жаў на га кі ра ван ня.

— Тры га ды та му, ка лі пра ект толь кі рас па-
чы наў ся, мы зна хо дзі лі ся зу сім у ін шых і геа па-
лі тыч ных, і эка на міч ных умо вах. Але за апош ні 
час свет моц на змя ніў ся, мы ста но вім ся свед-
ка мі дра ма тыч ных па дзей, якія тым ці ін шым 
чы нам за кра на юць і на шу кра і ну, — па дзя ліў ся 
сва ёй дум кай ды рэк тар Ін фар ма цый на-ана-
лі тыч на га цэнт ра Аляк сей ДЗЕР БІН. — Па лі-
тыч ная сі ту а цыя ўсклад ня ец ца і ста но віц ца ўсё 
менш праг на за ва най. У та кіх умо вах ро лю ана-
лі ты каў, здоль ных пра лі чыць роз ныя ва ры ян ты 
раз віц ця па дзей, цяж ка пе ра аца ніць. Пра ект 
«Ра зум ныя сет кі» стаў доб рым пры кла дам та го, 
як мо жа быць вы стра е на пра ца з ма ла ды мі ін тэ-
ле кту а ла мі, як ства ра юц ца і мо гуць функ цы я на-

ваць вер ты каль ныя ка на лы су вя зі, свай го ро ду 
«са цы яль ныя ліф ты» для ма ла дых лю дзей.

Сён ня пад эгі дай пра ек та «Ра зум ныя сет кі» 
ство ра на ма ла дзёж ная «фаб ры ка дум кі», якая 
аб' яд ноў вае ўжо больш як 180 ма ла дых ана лі-
ты каў ва ўзрос це да 35 га доў з усёй Бе ла ру сі... 
Сло ган пра ек та — «Пра па лі ты ку не для кух ні 
і не для фо ру му».

Сам «Па ра дак-2015» уяў ляе са бой цыкл з пя-
ці на ву ко ва-прак тыч ных кан фе рэн цый, якія пра-
хо дзі лі на ба зе БДУ і МДЛУ ў 2013-2015 га дах. 
Для ма ла дых лю дзей важ на, што іх пра па но вы 
не пы ляц ца на па лі цах, што яны мо гуць прый сці 
са сва ім пунк там по гля ду, са сва ёй ідэ яй у гэ ты 
пра ект і быць па чу ты мі на са мым вы со кім уз роў-
ні. Што яны мо гуць вес ці пра мы дыя лог з мі ніст-
ра мі, з ін шы мі ра бот ні ка мі дзяр жаў ных струк тур, 
пры во дзіць свае ар гу мен ты і дыс ку та ваць. Вось 
і на за вяр шаль ную су стрэ чу з ма ла ды мі ана лі-
ты ка мі прый шлі дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі.

Член па ста ян най пар ла менц кай ка мі сіі 
па ахо ве зда роўя, фі зіч най куль ту ры, ся-
мей най і ма ла дзёж най па лі ты цы Дзміт рый 
ШАЎ ЦОЎ па абя цаў, што пар ла мент ака жа 
пад трым ку ў рэа лі за цыі най леп шых ідэй пра-
ек та «Ра зум ныя сет кі».

— Без умоў на, тыя пра ек ты, якія на са мрэч 
ака жуц ца вель мі знач ны мі і ка рыс ны мі, зной-
дуць свой пра цяг, — пад крэс ліў пар ла мен та-
рый. І да даў, што ся род пра па на ва ных ёсць 
вель мі ці ка выя ідэі: па не ка то рых з іх хо чац ца 
з аў та рам тут жа па ды ску та ваць...

На дум ку чле на Па ста ян най ка мі сіі Па ла-
ты прад стаў ні коў па бюд жэ це і фі нан сах, 
кан ды да та эка на міч ных на вук Ва ле рыя БА-
РА ДЗЕ НІ, ме на ві та ма ла дыя лю дзі з'яў ля юц ца 
«га лоў ным ру ха ві ком» у лю бым гра мад стве, 
таму «маладзёжную карту» ўсе спрабуюць 
разыграць:

— Я, на прык лад, не ра зу мею, ча му ў нас 
вы клад чык па ві нен пры му шаць сту дэн таў ву-
чыц ца, хоць ва ўсім све це ўсё ад бы ва ец ца на-
ад ва рот: сту дэн ты пры му ша юць вы клад чы ка 
ад даць ім усё, што ён ве дае і ўмее, і на ват 
больш. У эка на міч ным уні вер сі тэ це даў но ўсе 
зра зу ме лі, што перш чым іс ці да вы клад чы ка 
на эк за мен ці за лік, трэ ба як мі ні мум па чы таць 
пад руч нік. Плат ныя пе ра зда чы эк за ме наў у 
БДЭУ ўвя лі ўжо даў но.

Ана ла гіч нае пы тан не пра гу ча ла і з за лы ад 
ма ла дых ана лі ты каў: ча му вы клад чы кі па він-

ны пе ра ўтва рац ца ў ня нек для сту дэн таў? 
Бо гэ та раз бэшч вае і ма ла дых лю дзей, якіх 
пас ля за кан чэн ня ву чо бы ў ВНУ яшчэ два га ды 
да во дзіц ца пры ву чаць сіс тэм на пра ца ваць... 
Вы дзя лен не срод каў на фі нан са ван не ВНУ ў 
за леж нас ці ад коль кас ці сту дэн таў фак тыч на 
ро біць вы клад чы каў за ложніка мі сі ту а цыі: у 
ад лі чэн ні на ват сла бых сту дэн таў ні хто не за-
ці каў ле ны...

Па ці ка ві лі ся ма ла дыя ана лі ты кі і дум кай Ва-
ле рыя Ба ра дзе ні на конт зні жэн ня прад пры маль-
ніц кай ак тыў нас ці з бо ку ма ла дых лю дзей.

— Ва ўмо вах эка на міч на га кры зі су гэ та на-
ту раль на. Але я згод ны, што мо ладзь па він на 
пра яў ляць больш прад пры маль ніц кай іні цы я ты-
вы. Трэ ба ге не ры ра ваць ідэі, ства раць біз нес, 
не ба яц ца пра га рэць, трэ ба шу каць кры ні цы 
фі нан са ван ня, — пад крэс ліў ён. — Дзяр жа ва 
ча кае ад ма ла дых лю дзей но вых пра па ноў і 
но вых іна ва цый ных пра дук таў. Све жы, крэ а-
тыў ны по гляд ча сам бы вае вель мі ка рыс ны.

Не сак рэт, што дзяр жаў ныя ор га ны раз гля-
да юць удзель ні каў пра ек та «Ра зум ныя сет кі» як 
ін тэ ле кту аль ны кад ра вы рэ зерв і за пра ша юць 
на ра бо ту най больш ак тыў ных. Ана лі ты кі пра ек-
та ўжо пра цу юць у Ін фар ма цый на-ана лі тыч ным 
цэнт ры, у мі ніс тэр ствах эка но мі кі і аду ка цыі.

Спе цы яль на для ўдзель ні каў «Ра зум ных се-
так» у ве рас ні 2014 го да у Ака дэ міі кі ра ван ня 
пры Прэ зі дэн це Бе ла ру сі ад кры ла ся ма гіст-

ра ту ра па спе цы яль нас ці «Па лі тыч ны ана ліз і 
па лі тыч ныя тэх на ло гіі ў ме ды яс фе ры». За раз 

у ёй на ву ча юц ца 14 ана лі ты каў пра ек та.
На пя тай за ключ най кан фе рэн цыі ма ла дыя 

ана лі ты кі аб мяр коў ва лі ме ры дзяр жаў най пад-
трым кі гра мад скіх іні цы я тыў у сфе ры рас паў-
сюдж ван ня на ву ко вых ве даў і па пу ля ры за цыі 
на ву ко вай дзей нас ці, праб ле мы ар га ні за цыі 
служ бы «Ад но акно» і пра ект «Ін фар ма ты-
за цыя і ана ліз у ра бо це са зва ро та мі гра ма-
дзян», кан цэп цыю «Ма ла дзеж ныя лі да ры 2.0» 
па пад рых тоў цы но ва га па ка лен ня не толь кі 
ма ла дзёж ных лі да раў, але і, маг чы ма, бу ду чых 
лі да раў кра і ны, ства рэн не аса цы я цыі наф та-
хі міч най пра мыс ло вас ці, ма ла дзёж ны пра ект 
«Бе ла русь ва ча мі бе ла ру саў або Bеlаrus BY» 
і ін шыя.

Эк за мен для «фаб ры кі дум кі»
Маз га вы штурмМаз га вы штурм

Дзяр жаў ныя ор га ны раз гля да юць 
удзель ні каў пра ек та «Ра зум ныя сет кі» 
як ін тэ ле кту аль ны кад ра вы рэ зерв 
і за пра ша юць на ра бо ту най больш 
ак тыў ных. Ана лі ты кі пра ек та 
ўжо пра цу юць у Ін фар ма цый на-
ана лі тыч ным цэнт ры, у мі ніс тэр ствах 
эка но мі кі і аду ка цыі.

Па вел ЛА РЫ Ё НАЎ, сту дэнт V кур са Між на род на га дзяр жаў на га эка ла гіч на га 
ін сты ту та БДУ:

— Я і мой су аў тар, сту дэнт-пя ці курс нік БНТУ Юрый Ста ра вой таў, пра па ну ем увес ці курс 
даў ра чэб най ме ды цын скай да па мо гі ва ўсіх ВНУ. Сам я ву чу ся на спе цы яль нас ці «ме ды-
ка-бія ла гіч ная спра ва», але на ват у нас та кіх ве даў сту дэн там не да юць. Част ко ва «азам» 
пер шай да па мо гі дзяў чат на ву ча юць у шко ле ў рам ках ме ды цын скай пад рых тоў кі. Част ко ва 
да юць ад па вед ныя ве ды ў аў та шко лах, але там пе ра важ на раз гля да юц ца сі ту а цыі, звя за ныя 
з да рож на-транс парт ны мі зда рэн ня мі. А ці мно гія ве да юць, на прык лад, ал га рытм дзе ян няў 
пры ўку се змяі? Ці вось яшчэ ад на сі ту а цыя: ма лень кае дзі ця пра глы ну ла хі міч на агрэ сіў нае 
рэ чы ва (а та кіх ва кол нас ця пер шмат)...

Мы з сяб рам пра вялі ан ке та ван не, каб да ве дац ца са праўд ны ўзро вень ве даў па ака за ні 
пер шай да па мо гі ся род сту дэн таў на ша га ін сты ту та і на гіс та рыч ным фа куль тэ це БДУ. Дык 
вось, толь кі 17 пра цэн таў апы та ных па ве да мі лі, што ў боль шас ці вы пад каў яны змо гуць ака-
заць пер шую да па мо гу. Пра па ноў ва лі роз ныя сі ту а цыі: па ра жэн не элект рыч ным то кам, уку сы 
жы вё лін і на ся ко мых, рап тоў ныя ро ды, вост рыя атру чэн ні і гэ так да лей... Ка лі ў гра мад скім 
мес цы ча ла ве ку ста но віц ца дрэн на, ма ла хто па ды хо дзіць, каб яму да па маг чы. Мяр кую, што 
гэ та ад бы ва ец ца не та му, што ўсе ва кол абы яка выя, а та му, што большасць з нас не ўпэў-
не ны, што змо жам зра біць усё пра віль на. Вось ча му мы пра па ну ем ін тэ гра ваць усе ве ды ў 
адзі ны ву чэб ны курс па ака зан ні пер шай ме ды цын скай да па мо гі. Маг чы ма, ме на ві та яны і 
бу дуць са мы мі ка рыс ны мі і за па тра ба ва ны мі.

Ка ля 50 ма ла дых ана лі ты каў са бра ла пя тая, за ключ ная, 
рэс пуб лі кан ская на ву ко ва-прак тыч ная кан фе рэн цыя «Па ра дак-2015»

Адзі нац ца ці клас нік Лі цэя БДУ 
Па вел Бяль ке віч уда сто е ны 
дып ло ма Між на род на га 
Бал тый ска га кон кур су эсэ 
па фі ла со фіі для 
школь ні каў — 2015 
(Bаltіс Sеа Рhіlоsорhу 
Еssау Еvеnt — 2015). 
Гэ тую ўзна га ро ду ён за ва я ваў 
за сваё фі ла соф скае эсэ 
«Адзі нац ца ты тэ зіс Кар ла 
Марк са пра Фе ер ба ха».

Свае ра бо ты юныя фі ло са фы прад-
ста ві лі ў рэ жы ме ан лайн. Эсэ да сла лі 
160 на ву чэн цаў з 13 кра ін: Бе ла ру сі, Да-
ніі, Эс то ніі, Фін лян дыі, Грэ цыі, Венг рыі, 
Ін дыі, Із ра і ля, Мек сі кі, Нар ве гіі, Поль-
шчы, Сер біі і Паўд нё вай Ка рэі. Трак та-
ты бы лі вы ка на ны стар ша клас ні ка мі на 
анг лій скай мо ве. Тэ мы вы зна ча лі са мі 
ар га ні за та ры.

Ра бо ты ацэнь ва ла між на род нае жу-
ры. Пры гэ тым бра лі ся пад ува гу ра зу-
мен не за яў ле най фі ла соф скай праб ле-
мы, пе ра ка наў часць пры ве дзе ных ар-
гу мен таў, пас ля доў насць і ла гіч насць 
вы кла дан ня сва ёй па зі цыі і ары гі наль-
насць эсэ.

Між на род ны Бал тый скі кон курс эсэ 
па фі ла со фіі для школь ні каў іні цы я ва ны 
Фін скай і Нар веж скай аса цы я цы я мі фі-
ла соф скіх та ва рыст ваў пры пад трым цы 
ЮНЕС КА. Па тра ды цыі ён пры мер ка ва-
ны да Су свет на га дня фі ла со фіі.

Ве дай на шых!Ве дай на шых!

ПА РАЗ ВА ЖАЎ 
ПРА ФЕ ЕР БА ХА

Матэрыялы паласы падрыхтавала На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by

У Мін ску вы зна чы лі ся 
пе ра мож цы га рад ско га 
эта пу рэс пуб лі кан ска га 
кон кур су «Сту дэнт 
го да — 2015». За пу цёў ку 
ў рэс пуб лі кан скі фі нал 
зма га лі ся 13 сту дэн таў 
са мых буй ных ста ліч ных 
уні вер сі тэ таў (шас цё ра 
юна коў і сем дзяў чат), 
якія пе ра маг лі на 
ана ла гіч ных спа бор ніц твах 
у сва іх ВНУ.

Да па чат ку кон кур су ў фае Ка-
манд на-ін жы нер на га ін сты ту та 
МНС раз гар ну лі ся не каль кі ін тэр-
ак тыў ных пля цо вак. На пля цоў-
цы «#Я вы бі раю Мінск_БРСМ» 
«вы рас ла» ма ла дая яб лынь ка — 
сім вал Го да мо ла дзі, а дзяў ча ты-
ва лан цё ры з хэш тэ гам, пры све-
ча ным Мін скай га рад ской ар га-
ні за цыі БРСМ, пра па ноў ва лі ўсім 
ах вот ным зра біць па мят нае фо та 
на фо не цу доў на га дрэ ва. Зра-
біць сэл фі ці гру па вы фо та зды мак 
мож на бы ло так са ма на пля цоў-
цы «Тэ атр па чы на ец ца з ве шал-
кі» — тут гас цей су стра ка лі да мы 
ў ся рэ дя веч ных стро ях і муж чы-
ны ў фра ках. На пля цоў цы меў ся 
тэ ат раль ны рэ кві зіт — кас цю мы і 
мас кі, якія мож на бы ло пры ме раць 

на ся бе пад час фа та гра фа ван ня. 
По бач раз мяс ці ла ся май стэр ня 
«МіМ БДУ», дзе з да па мо гай мас-
та коў-акваг ры мё раў мож на бы ло 
ў лі ча ныя хві лі ны зай мець ці ка вы 
фейс-арт. А па да ро зе ў гля дац кую 
за лу гас цей ча ка ла фо та суш ка, на 
якой гос ці маг лі блі жэй па зна ё міц-
ца з кан кур сан та мі.

Мін скі ад бо рач ны тур уклю чаў 
пяць кон кур саў. Яшчэ да па чат-

ку спа бор нітц ваў жу ры вы ста ві ла 
ацэн кі па трох «за воч ных» кон-
кур сах. Ацэнь ва лі ся «Парт фо ліа 
ўдзель ні ка» (ма тэ ры я лы пра да-
сяг нен ні кан кур сан таў у ву чо бе, 
твор час ці, на ву цы, спор це і гра-
мад скай дзей нас ці), аў тар скі ві-
дэа ро лік «Я — сту дэнт» і «Пра ект 
у Год мо ла дзі» (прэ зен та цыя ма ла-
дзёж на га пра ек та, рэа лі за ва на га 
кан кур сан там у бя гу чым го дзе).

Па ча так воч ным спа бор ніц твам 
па клаў ну мар «Ка ра лі нач ной Ве-
ро ны» ў вы ка нан ні... кур сан таў 
Ака дэ міі МУС. Пад гэ тую вя до мую 
кам па зі цыю ўдзель ні кі вый шлі на 
сцэ ну ў кас цю мах тэ ат раль ных і 
кі на ге ро яў. Да лей у кон кур се «Прэ-
зен та цы-Я» кож ны з удзель ні каў 
рас каз ваў пра ся бе, сваю пра фе сію 
і ўні вер сі тэт. А ў твор чай эс та фе це 
«Ма ла дая Бе ла русь» кан кур сан-
ты дэ ман стра ва лі ін ды ві ду аль ныя 
та лен ты — пе лі, тан ца ва лі, чы та лі 
вер шы, па каз ва лі гу ма рыс тыч ныя 
сцэн кі, ад ным сло вам, спра ба ва лі 
здзі віць і пры цяг нуць ува гу чле наў 
жу ры. Атры ма ла ся гэ та ў тра іх: 
ра шэн нем жу ры у рэс пуб лі кан-
скі фі нал вый шлі Воль га СЯЧ КО 
(Бе ла рус кі дзяр жаў ны ме ды цын-
скі ўні вер сі тэт), Аляк санд ра МУР-
ЗОЎ СКАЯ (БНТУ) і Ма ры на ВІШ-
НЕЎ СКАЯ (Ка манд на-ін жы нер ны 
ін сты тут МНС).

А ў ін тэр нэт-кон кур се «Сту дэнт 
го да onlіne», які пра хо дзіў у су пол-
цы «Мінск—БРСМ» у са цы яль най 
сет цы «УКан так це» пе ра маг ла 
Аляк санд ра Мур зоў ская, якая на-
бра ла 1228 га ла соў ін тэр нэт-ка-
рыс таль ні каў.

«КА РА ЛІ НАЧ НОЙ ВЕ РО НЫ»... 
АД ПА ЧЫ ВА ЮЦЬ!

Сту дэнт го даСту дэнт го да

У трой цы най леп шых — ад ны дзяў ча ты


