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ПРАФЕСІЙНАЯ ГУТАРКА —
ТЭСТ НА ЭРУДЫЦЫЮ І МАТЫВАЦЫЮ ВЫБАРУ ПРАФЕСІІ
14 548 абітурыентаў зарэгістраваліся для праходжання прафесійна-псіхалагічнай гутаркі ў ВНУ. У 2009 годзе такіх ахвотнікаў
набралася 16 151 чалавек, аднак, трэба мець на ўвазе, што і колькасць выпускнікоў агульнаадукацыйных устаноў была летась
большая. Нагадаем, што рэгістрацыя абітурыентаў, якія плануюць
паступаць на 10 спецыяльнасцяў, дзе да прэтэндэнтаў дзяржавай
прад'яўляюцца асаблівыя патрабаванні, завяршылася 31 сакавіка. І той, хто на рэгістрацыю спазніўся, можа цяпер развітацца
з марай аб паступленні на гэтыя спецыяльнасці сама меней на
год. Ніякія тлумачэнні кшталту «я забыўся» ці «я нічога не ведаў»
прыёмнымі камісіямі брацца пад увагу не будуць. Дакументам
аб выніках праходжання гутаркі з'яўляецца рэкамендацыя для
ўдзелу ў конкурсе на атрыманне вышэйшай адукацыі, і без рэкамендацыі дакументы ў абітурыентаў прымацца не будуць...
З улікам той акалічнасці, што рэдні прафадбор, была перададзенекаторыя з абітурыентаў пажа- на Рэспубліканскаму інстытуту кантдалі прайсці гу тарку больш чым ролю ведаў невыпадкова, паколькі
па адной групе спецыяльнасцяў ў арганізатараў цэнтралізаванага
(та кая маг чы масць у іх ёсць), тэсціравання ёсць і тэхнічныя магагульная колькасць рэгістрацый чымасці, і багаты досвед па пошусклала 15 825 (у 2009 годзе — ку такіх хітруноў. Летась, дарэчы, з
17 573). На «эканамічнае права» і парушэннямі на прафесійны адбор
«правазнаўства» зарэгістраваліся зарэгістраваліся 132 абітурыенты.
8 873 чалавекі, на групу спецыяль- Цяпер тым, хто зарэгістраваўся на
насцяў «дзяржаўнае кіраванне», адну спецыяльнасць двойчы, будзе
«дзяржаўнае кіраванне і права» і прапанавана прайсці гутарку па ад«дзяржаўнае кіраванне і эканомі- расе першай рэгістрацыі.
ка» — 4187 чалавек. 864 чалавекі
А цяпер колькі слоў пра тое, што
зарэгістраваліся для паступлення такое прафесійна-псіхалагічная гуна спецыяльнасці «міжнародныя тарка. У Мініс тэрстве адукацыі
адносіны» і «міжнароднае права», ўпэўненыя ў тым, што такая гутар987 чалавек — «на мытную спра- ка карысная перш за ўсё для саміх
ву». А «журналістыка» і «міжнарод- маладых людзей, паколькі дазваляе
ная журналістыка» зацікавіла 914 ім загадзя ацаніць правільнасць вымаладых людзей.
бару будучай прафесіі і атрымаць
Рэс пуб лі кан скім ін сты ту там аб'ектыўную знешнюю ацэнку. У
кантролю ведаў былі выяўлены 122 склад камісій могуць уключацца
абітурыенты, якія зарэгістраваліся акрамя выкладчыкаў ВНУ псіхолагі,
на праходжанне прафесійна-псіха- сацыяльныя педагогі, прадстаўнікі
лагічнай гутаркі з парушэннямі вы- адпаведных галінаў эканомікі і сазначаных правілаў. Нагадаем, што цыяльнай сферы, здольныя ацаніць
прайсці гутарку на кожную з груп асабовыя якасці і матывацыю прэспецыяльнасцяў, дзе да прэтэн- тэндэнта на авалодванне той ці індэнтаў на паступленне дзяржавай шай прафесіяй. У Беларускім дзярпрад'яўляюцца асаблівыя патраба- жаўным універсітэце, дзе на гутарку
ванні, у тым ліку і да маральных зарэгістраваліся 3439 чалавек, сёіх якасцяў, можна не больш чым лета было сфарміравана 27 камісій,
адзін раз. Аднак 122 абітурыенты у склад якіх увайшлі прадстаўнікі
гэты пункт правілаў праігнаравалі міністэрстваў замежных спраў, іні вырашылі дадаткова падстраха- фармацыі, юстыцыі, Мытнага камівацца — зарэгістраваліся ў розных тэта, Генеральнай пракуратуры, а
навучальных установах.
таксама Вярхоўнага і Вышэйшага
Уся база звестак аб грамадзя- Гаспадарчага судоў. Гучыць сур'нах, якія зарэгістраваліся на папя- ёзна, аднак, як сведчыць практы-

Гурт «Нестандартны варыянт»:

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

ка папярэдніх гадоў, стаўленне да
абітурыентаў з боку членаў камісіі
вельмі добразычлівае. Летась у БДУ
не змаглі атрымаць рэкамендацыі
толькі 23 абітурыенты. Самі вінаватыя: не трэба было ўсур'ёз заяўляць, што Беларусь мяжуе з Кітаем
ці што Беларусь уваходзіць у НАТА.
А па ўсіх ВНУ не прайшлі адбор 103
абітурыенты, або 0,6 працэнта ад
агульнай колькасці жадаючых. Ва
ўсіх выпадках члены камісіі абгрунтавалі ў пратаколах прычыну сваёй
адмовы і патлумачылі абітурыентам
сваё рашэнне, таму, напэўна, і пратэстаў з боку апошніх у міністэрства
не паступала.
Галоўная задача абітурыента
падчас гу таркі — паказаць сябе
камісіі з лепшага боку. Членаў камісіі звычайна цікавіць агульны ўзровень развіцця абітурыента, яго эрудыцыя, кругагляд, дзелавыя якасці,

Гасцёўня

«БЕЛАРУСКАМОЎНУЮ ПЕСНЮ
ЗАПІСАЛІ ЗА ДЗЕНЬ —
БЕЗ РЭПЕТЫЦЫЙ, ЗАТОЕ З ДУШОЙ»
Некаторыя артысты любяць трымацца навідавоку і наверсе: круцяцца, здымаюцца, нешта
запісваюць — але слухаць іх часта ўжо нецікава
з-за мноства самапаўтораў. Іншыя ж страляюць
рэдка ды метка, і кожны іх альбом становіцца
яркай з'явай, адметнай для слухачоў і крытыкаў. Да ліку апошніх належыць гурт «Нестандартны варыянт». За дзесяць гадоў існавання
барысаўскія хлопцы здолелі даказаць, што рэп
— гэта не заўжды гламур і самалюбаванне, што
гэта музыка можа быць сацыяльнай па змесце
і меладычнай па афармленні, непадобнай да
іншых і пры тым папулярнай, ды яшчэ на беларускай гучаць — ого як!
Таму асабіста для мяне той факт, што сёлета «Нестандартны варыянт» атрымаў «Рок-карону» ў адмыслова для яго створанай намінацыі «Лепшы рэп-праект», стаўся цалкам лагічным — даўно варта было. А
вось самі ўдзельнікі гурта — Дзмітрый Міхневіч (Міх)
і Васіль Садкоўскі (Базыль) — дагэтуль здзіўляюцца,
чым заслужылі ўзнагароду:
— Мы насамрэч нічога не зрабілі такога, каб нас
гэтак ушаноўвалі, — разводзіць рукамі Міх, — а сам
канцэрт быў афігенны, і ўзнагароды вельмі крутыя...
— А гледачы, якія былі на «Рок-каранацыі»,
сцвярджаюць, што вы прыбядняецеся. Зрэшты,
пытанне ў мяне іншае — як вы падзялілі гэту ўзнагароду, карона ж адна, а вас двое?
Міх: Тут недалёка, літаральна цераз пад'езд, знаходзіцца наша студыя, а ў ёй — музей, дзе стаяць усе
атрыманыя гуртом узнагароды. Зрэшты, адна штука
ў музей не трапіла, мы яе адразу пасля атрымання
зламалі, і ў мяне ўсё не даходзяць рукі пачыніць. А
наконт «Рок-кароны» спрэчак не было — я адразу
забраў, Вася пагадзіўся. (Смяецца.)
Базыль: Калі вельмі спатрэбіцца, я папрашу «панасіць» на пару дзён, Дзіма мне не адмовіць...

Пра «нібыта папулярнасць»
— Карона каронай, але ўсё ж назва вашага
апошняга альбома — «Ледзьве чутна» — атрыма-

лася сумна прароцкай. Нават рэпер Сярога нядаўна зазначыў — у нашым жанры «Нестандартны
варыянт» адзін з лепшых, аднак іх апошнім часам
ледзьве чутна... Чаму так?
Міх: Калі звярнуць увагу на вокладку гэтага альбома, там намаляваны персанаж, увесь высушаны
— дык вось гэта я. Я адчуваю сябе сёлета менавіта
такім чалавекам. Альбом рабіўся вельмі цяжка, лёс
яго няпросты. Хутка будзе год, як не стала нашага
аранжыроўшчыка, геніяльнага чалавека Руслана Гудзіеўскага — і такіх цяжкіх выпрабаванняў, розных непрыемных здарэнняў за гэты час мы перажылі вельмі
многа. А назва «Ледзьве чутна» цалкам адпавядае
рэчаіснасці: з аднаго боку, мы як быццам папулярныя
ў Беларусі, але насамрэч нас не пускаюць на радыё,
тэлебачанне, і папулярнасць прыйшла, можна сказаць, выпадкова — мы калісьці дасылалі свае песні
па інтэрнэце, людзі самі перадавалі іх адно аднаму,
ніякай адмысловай піяр-кампаніі ніколі не было.
— Значыць, наступнага альбома, мяркуючы па
заведзенай традыцыі, ад вас чакаць не раней як
праз пяць гадоў?
Базыль: Папярэдні альбом мог выйсці раней, і за
два гады, усё было гатова, але ўзнікла шмат пабочных абставінаў. Гэта доўгая і сумная гісторыя, лепш
не будзем яе ўзгадваць.
Міх: Я ўвогуле баюся загадваць, ці будзе наступны
альбом. Бо даволі доўгі час я хварэў — лічу, якраз з-за
сваёй празмернай апантанасці музыкай, з-за гэтага
ладу жыцця. Падкрэслю: быць музыкантам-альтэрнатыўшчыкам у Беларусі ўвогуле цяжка, а мы дагэтуль
атрымліваем штодня мноства лістоў ад прыхільнікаў
— маўляў, дзе новыя песні? Я ўжо не адказваю на іх
некалькі месяцаў, на пэўны час мы закінулі ўсё — і
творчасць, і свой сайт... Бо работа над кожным альбомам — гэта не гадзіна і не дзве, а месяцы і гады.
«Нестандартны варыянт» ніколі не рабіў музыку, каб
проста яе выпусціць ці заключыць з кімсьці кантракт
— калі мы і выпускаем альбом, то ўкладваемся ў яго
на 100 працэнтаў сваіх магчымасцяў.
(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

камунікатыўная кампетэнтнасць і
ўменне фармуляваць свае думкі.
Напрыклад, людзі, якія плануюць
паступаць на спецыяльнасці «міжнароднае права» і «міжнародныя
адносіны», павінны сама меней
арыентавацца ў працэсах, што адбываюцца ў сучасным свеце. Будучыя работнікі СМІ — ведаць рэспубліканскія газеты, моладзевыя выданні і тэлепраграмы. Як сведчыць
практыка двух папярэдніх гадоў,
далёка не кожны абітурыент можа
патлумачыць камісіі, чаму ён абраў тую ці іншую спецыяльнасць,
расказаць пра свае планы на будучыню, прадэманстраваць уменне
і жаданне працаваць у камандзе,
свае арганізатарскія здольнасці.
Асабліва складана абгрунтаваць
свой прафесійны выбар маладым
лю дзям, якія «за мах нулі ся» на
«дзяржаўнае кіраванне»...

Абі ту ры ен там не па шко дзіць
ведаць, што кандыдат, які па ўважлівай прычыне не зможа прайсці
гутарку ў прызначаны тэрмін, згодна з рашэннем камісіі, можа быць
дапушчаны да ўдзелу ў гу тарцы ў
межах тэрмінаў, вызначаных графікам правядзення гу таркі. Праўда, уваж лі вая пры чы на па він на
быць пацверджана дакументальна. Калі ўважлівай прычыны для
пропуску гу таркі не будзе, у абітурыента застаецца магчымасць паспрабаваць паступіць у гэтым годзе на любую са спецыяльнасцяў,
дзе папярэдні прафесійны адбор
не ажыццяўляецца. Нагадаем, што
рэгістрацыя для ўдзелу ў цэнтралізаваным тэсціраванні распачынаецца ў маі, пасля завяршэння
правядзення ў ВНУ прафесійнапсіхалагічнай гу таркі.
Надзея НІКАЛАЕВА.

Акцыi БРСМ

НАШ ВЫБАР — ЗДАРОЎЕ!
У краiне ладзiцца маладзёжны рух Беларускага рэспублiканскага саюза моладзi «Я люблю цябе, жыццё!», накiраваны на
фармiраванне моды на здаровы лад жыцця, прафiлактыку
тытунёвай, алкагольнай, наркатычнай залежнасцi.
Сёння ў яго рамках актывiсты Гродзенскай абласной арганiзацыi
БРСМ запрашаюць усiх жадаючых адзначыць Сусветны дзень здароўя
ўрачыстым адкрыццём «Тыдня здароўя». Як адзначылi арганiзатары,
сёння ў Гродне разгорнецца маладзёжная пляцоўка «Лабараторыя
здароўя». Студэнты Гродзенскага медыцынскага ўнiверсiтэта — актывiсты БРСМ — дадуць гараджанам i гасцям абласнога цэнтра магчымасць прайсцi комплекснае абследаванне: памераць свой рост, вагу,
цiск i нават — вызначыць настрой. Там жа будзе арганiзавана работа
перасоўнага пульмаскана. Дарэчы, вынiкi абследавання плануецца
афармляць на спецыяльным бланку з сiмволiкай БРСМ i назвай руху
«Я люблю цябе, жыццё!». Да таго ж адбудзецца дэгустацыя безалкагольных напояў, што выпускаюцца Гродзенскiмi прадпрыемствамi.
Як чакаецца, у Сусветны дзень здароўя маладзёжны рух «Я люблю цябе, жыццё!» падтрымаюць гродзенскiя асiлкi, скейтбардысты
i велатрыялiсты, а таксама лепшыя маладзёжныя калектывы ВНУ
Гродзеншчыны, паказальныя выступленнi якiх парадуюць удзельнiкаў
«Тыдня здароўя».
Святлана СУХАРКО.

МОЛАДЗЬ ВЫБІРАЕ ЗДАРОЎЕ!
Рэспубліканская акцыя «Моладзь Беларусі выбірае здароўе» пройдзе ва ўстановах адукацыі з 7 па 14 красавіка. Адкрыццё акцыі прымеркаванае да Сусветнага дня здароўя, які адзначаецца на планеце
7 красавіка. У гэты дзень ва ўсіх установах адукацыі пройдзе адзіны
тэматычны ўрок (інфармацыйная гадзіна) «Тваё здароўе ў тваіх руках».
Акрамя таго рэдакцыяй газеты «Пераходны ўзрост» будзе праведзена
канферэнцыя ў рэжыме on-lіne на тэму «Ад дня здароўя — у здаровае
жыццё» з удзелам прадстаўнікоў устаноў адукацыі, аховы здароўя,
праваахоўных органаў, дзіцячых і моладзевых грамадскіх аб'яднанняў. 8 і 9 красавіка ва ўстановах адукацыі пройдуць мерапрыемствы
у рамках Дня без канфліктаў, прысвечаныя псіхалагічнаму здароўю.
А дзень 10 красавіка пройдзе пад дэвізам «Хочаш жыць прыгожа —
адмаўляйся ад алкаголю і піва!».
У рамках рэспубліканскай акцыі прадугледжана правядзенне інфармацыйна-асветніцкіх, культурна-забаўляльных і спартыўна-масавых
мерапрыемстваў, скіраваныя на прапаганду здаровага ладу жыцця.
Надзея НІКАЛАЕВА.

Святлана КАЗАКЕВІЧ працуе ў
Стружскай сярэдняй школе толькі
трэці год. Але ўжо цяпер пра яе гавораць як пра добрага настаўніка.
— Такіх маладых спецыялістаў,
як Святлана Іванаўна, сёння няшмат. Яна ўпэўненая ў сабе і сваіх педагагічных ведах, цудоўна
спраўляецца са сваімі абавязкамі,
— характарызуе настаўніцу дырэктар школы Міхаіл Рыгоравіч
Харавец.
Доказам майстэрства і прафесіяналізму стала перамога Святланы
ў раённым конкурсе педагагічнага
майстэрства сярод маладых спецыялістаў.
Якая ж яна — малады педагог, які
ўпэўнена крочыць па жыцці? На
гэтае пытанне паспрабавала знайсці адказы ў час гутаркі з настаўніцай біялогіі Святланай Казакевіч.
— Якія яркія дзіцячыя ўспаміны засталіся ў вашай памяці? Пра што тады марылі?
— У дзяцінстве была баявой. Сябравала з хлапчукамі. Яшчэ — лета ў бабулі,
якая жыве воддаль ад вёскі. Там, на хутары, які абступае лес і луг, і нарадзілася
мая любоў да прыроды.
Дзіцячыя мары былі рознымі... Але, калі ў мяне першы раз спыталі, кім хачу быць, то адказала: «Настаўнікам». Пасля крыху падумала і дадала: «Не, медыкам». Медыцынскім работнікам
хацела быць, каб дапамагаць людзям.
— Выбар прафесіі звычайна робіцца пад
нейкім уплывам.
— Маім класным кіраўніком у Белавушскай
школе, дзе я вучылася, была настаўніца біялогіі Лідзія Мікалаеўна Богдан, а хімію выкладала
дырэктар школы Антаніна Міхайлаўна Волчык.
Яны змаглі прывіць любоў да гэтых навук, таму і выбрала факультэт хіміі і біялогіі. На іх педагагічным прыкладзе працую і сама: настаўнік
павінен быць патрабавальным, але і не строгім.
А ў педагогіку людзі павінны ісці па прызванні.
Іншым часам даводзіцца адказваць на пытанне
знаёмых, калі б выпала магчымасць пачаць усё
с пачатку. Мой адказ адназначны: зноў выбрала
б школу. А калі б давялося кінуць школу, то пайшла б у... іншую.
— На фінале конкурсу «Малады настаўнік
года» вы далі даволі цікавы міні-ўрок. Урокі з
элементамі гульні часта выкарыстоўваеце
ў сваёй практыцы?
— З шасці-сямікласнікамі — пастаянна. Час
ад часу і са старшакласнікамі. Наогул кожны
ўрок павінен мець сваю асаблівасць, каб ён запомніўся вучням, каб яны ўспрынялі і зразумелі
матэрыял, які хачу ім данесці.
— Няўжо — кожны! Гэта ж вельмі складана ў плане падрыхтоўкі?
— Таму іншым часам сяджу над планам урока
2-3 гадзіны, а іншы раз думка прыходзіць вельмі
хутка. Падключаю да арганізацыі ўрока і вучняў.
Калі на папярэднім уроку яны мне скажуць, што
хацелі так і так, то абавязкова гэта выкарыстаю.
— Настаўнік. Хто ён у вашым разуменні?
— Ён павінен ведаць свой прадмет, умець
карыстацца методыкамі навучання, абавязкова
мець аратарскія магчымасці, быць упэўненым,
ісці да сваёй мэты, быць паважлівым — прыслухоўвацца да думкі вучняў.
— Чыё меркаванне важна для вас пры
ацэнцы работы?
— Кожнага. І абавязкова хачу пачуць яго думку: не добрыя словы, а свае «мінусы», каб было над чым працаваць, да чаго ісці. Гэтую маю

ДЗЕ ЛЕПШ
КОРМЯЦЬ
СТУДЭНТАЎ?
Міністэрства гандлю сумесна з Міністэрствам адукацыі
падвяло вынікі рэспубліканскага конкурсу на лепшую
арганізацыю харчавання навучэнцаў у ВНУ і сярэдніх
спецыяльных навучальных
установах.
У намінацыі «Лепшы гандлёвы аб'ект грамадскага харчавання пры ВНУ» перамаглі комплекс
грамадскага харчавання Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. Куляшова, сталоўка
УЛК-5 аб'яднання сталовак Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта і адасобленае структурнае
пад раз дзя лен не Бе ла рус ка га
дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі.
У намінацыі «Лепшы гандлёвы аб'ект грамадскага харчавання пры ССНУ» перамога дасталася сталоўцы Гродзенскага
дзяржаўнага прафесійнага тэхналагічнага каледжа.
Надзея НІКАЛАЕВА.

НАВУКА ПРЫШЫЦЬ ГУЗІК
Матэрыяльныя цяжкасці, недахоп часу ці звычайная абыякавасць бацькоў, «сяброўства» тых жа
бацькоў са шкоднымі звычкамі. Прычын можа быць
шмат, але вынік тут часцяком бывае аднолькавым
— бездагляднасць дзяцей, іх ранняе знаёмства з
чаркай і цыгарэтамі, падлеткавая злачыннасць. Пры
гэтым сёння ў Вілейскім раёне перакананыя, што
накіраванне ў тыя ж дамы-інтэранты — яшчэ далёка
не выйсце. І што займацца вырашэннем праблемы
трэба значна раней.
Задума стварыць пры раённым тэрытарыяльным
цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва
своеасаблівую «групу падоўжанага дня» для дзяцей, што апынуліся ў няпростай сямейнай сітуацыі,
з'явілася тры гады таму. З самой ідэяй пазнаёміліся ў
Польшчы. Прычым вопыт суседняй краіны паказаўся
цікавым, а праблемы — па сутнасці, агульнымі.
— Для пачатку мы высветлілі, якія сем'і знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным стане ці ў групе
рызыкі, якім сем'ям цяжка, а потым проста пайшлі
па дамах з прапановай, каб у вольны ад навучання
час дзеці прыходзілі сюды, — распавядае спецыяліст тэрытарыяльнага цэнтра па сацыяльнай рабоце
Святлана Паўлава. — І, ведаеце, бацькі адгукнуліся
на прапанову ахвотна. Усе хацелі, каб іх дзеці не
проста сноўдаліся без справы, а былі пад пастаянным кантролем.
Першае ж знаёмства з дзецьмі з сацыяльна «слабых» сем'яў засведчыла: у такіх дзяцей недастаткова
добрыя ўвага і памяць, яны дрэнна вучацца, калі-нікалі не ведаюць, як даглядаць сябе, не ўмеюць кан-

тактаваць з людзьмі — некаторыя нават не могуць
выказаць уласную думку. Але ці не самае сумнае,
што амаль усе адчувалі няўпэўненасць, проста «замкнуліся» ў сабе, і ў якасці галоўнай абарончай рэакцыі абралі агрэсію на навакольны свет. А азлоблены
чалавек заўжды небяспечны.
— Да нас ходзяць дзеці ад 8 да 14 гадоў, а ў гэтым узросце яшчэ можна паспець многае змяніць
— штосьці зрабіць пазней будзе ўжо надзвычай
складана, — адзначае Святлана Паўлава. — Але
тут у першую чаргу неабходна заваяваць іх давер,
а таксама знайсці індывідуальныя падыходы. Так,
на некага даводзіцца і павышаць голас, а вось у
адносінах да другіх такое «ўздзеянне» цалкам непрымальнае — пасля прад'яўлення якіх-небудзь
прэтэнзій усё будзе зроблена дакладна наадварот. Прычым у любым выпадку варта памятаць,
што гэта не якія-небудзь «асаблівыя» дзеці — яны
такія ж, як усе, прос та не могуць паказаць свае
лепшыя бакі.
Тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва наведвае дзве групы — па сем
чалавек у кожную з дзвюх змен. Прычым тут вырашылі адразу і адназначна: ніякага прымусу быць не
павінна. І, разам з тым, «прагулаў» — няма. Дзецям
проста цікава, бо ёсць магчымасць заняцца маляваннем, зрабіць цацкі ці аплікацыі, схадзіць на прагулку
ці экскурсію. Але перш-наперш трэба падрыхтаваць
хатняе заданне. І, дарэчы, існуе правіла: старэйшыя
павінны дапамагчы малодшым.
(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ.»)

асаблівасць ужо ведаюць педагогі нашай школы,
якія наведвалі ўрокі, таму і пачынаюць адразу з
заўваг...
— Як вы звычайна праводзіце водпуск?
— У вёсцы летам работы хапае. Але штогод знаходжу некалькі дзён, каб паехаць у горад
свайго студэнцкага жыцця — у Брэст. Там сустракаюся з сябрамі, абавязкова іду ў кінатэатр.
— Твор, які вы прачыталі і ён не пакінуў
вас абыякавай?
— Гэта «Признаки и предрассудки о животных» Заянчкоўскага. У кнізе даецца навуковы і
народны пункт погляду. Парэкамендавала б усім
яе прачытаць. А сама хацела б пачытаць штонебудзь, дзе б расказвалася пра вынаходніцтвы
беларускіх вучоных.
— Хто вашы настаўнікі, якія дапамаглі і
дапамагаюць вам у педагагічным станаўленні?
— Гэта выкладчык Брэсцкага дзяржаўнага
педагагічнага ўніверсітэта імя Пушкіна Нона
Сцяпанаўна Ступень. Яшчэ на першым курсе
яна дала зарад той энергіі, якой карыстаемся і цяпер. Гэта і ўвесь калек тыў Стружскай
школы. Да каго б я ні звярнулася па дапамогу,
кожны тлумачыў, падказваў. А мае аднакурснікі,
якія працуюць у іншых раёнах, расказвалі зусім
пра іншыя выпадкі, калі не толькі адмаўлялі ў
дапамозе, а нават прыніжалі маладых спецыялістаў.
— З кім з вядомых людзей нашага часу
хацелі б пагутарыць?
— З міністрам адукацыі пра адмену тэсціравання (смяецца).
— У якой краіне хацелі б пабываць?
— Хацела б убачыць флору і фаўну Аўстраліі. Яна моцна адрозніваецца ад нашай — гэта
мне вельмі цікава. А яшчэ пабываць у тропіках,
убачыць насякомаедных раслін — хоць і страшнавата, але вельмі хочацца.
— Вы — упэўнены ў сабе чалавек, а ці бываеце незадаволены сабою?
— Калі не магу дапамагчы чалавеку. Калі не
магу паставіць вышэйшую адзнаку вучню, які
добра працаваў на ўроку, але не дацягнуў да
крытэрыяў, даведзеных нам.
— Дзякую за гутарку і поспехаў вам,
Святлана Іванаўна.
Гутарыла Таццяна СЕГЕН.
Фота аўтара.

Наступает сезон
фотоохоты
на Белого лося!
Охотники и местные
жители Логойского района
неоднократно видели
в охотоугодьях «ГТФ «Неман»
лося удивительной окраски – БЕЛОЙ!

Охотничье хозяйство

ОАО «ГТФ «Неман»
объявляет фотоконкурс «Белый лось».
Конкурс проводится с целью популяризации природы нашей
страны и пропаганды здорового образа жизни.
К участию в фотоконкурсе приглашаются профессиональные
фотографы и фотолюбители.
На конкурс предоставляются цветные фотографии лосяальбиноса форматом 20х30 см, сделанные в охотничьих угодьях
охотохозяйства «ГТФ «Неман», расположенных в восточной и юговосточной частях Логойского района Минской области. Каждый
отпечаток должен сопровождаться электронным оригиналом с
максимально возможным разрешением.
Условия участия:
Каждый участник конкурса обязательно должен прислать вместе с фотографиями их список с названиями, указанием даты, места и условий съемки, бэдж участника конкурса (выдается егерем
обхода № 2), сведения о себе (ф.и.о., адрес, № телефона).
Срок проведения конкурса – до 30 апреля 2010 года.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НАГРАЖДАЮТСЯ:

1-е место – 5 000 000 белорусских рублей
2-е место – 3 000 000 белорусских рублей
3-е место – 2 000 000 белорусских рублей
Все расходы, связанные с уплатой причитающихся налогов,
несет победитель.
Организаторы конкурса оставляют за собой право использования фотографий в издании журналов, книг, брошюр, буклетов,
фотоальбомов, а также размещения на «билл-бордах» с обязательным указанием фамилии автора.
Фотографии, присланные на конкурс, авторам не возвращаются.
Работы на фотоконкурс принимаются по адресу:
230771, г. Гродно, ул. Орджоникидзе, 18 с пометкой «Фотоконкурс», или на e-mail: info@tabak.by
Результаты конкурса будут опубликованы 6 мая 2010 года в
газете «Паляўнічы і рыбалоў».
По вопросам возможного местонахождения лося-альбиноса
обращаться к егерю (тел. +375 29 787 28 02 (Балаш Валерий (обход № 2)).

По вопросам условий конкурса
обращаться по телефону +375 152 54 20 31.

