
Хто таю сучасны сгудэнт, чым 
ён ц1кавщца, акрамя вучэбнай 
дзейнасц!, яюя мае дасягненн/? Гэга 
I не тольк/ абмеркавал! на прэс- 
канферэнцы! "Якасная адукацыя — 
залог паспяховай будучыш моладз!. 
Дасягненн! беларусюх студэнгау у 
спорце, мастацтве I навуцы".

Рэспубл1канскага цэнтра ф1з1чнага выхаван- 
ня I спорту навучэнцау I студэнтау В1таль Стры- 
гельск!. —  Студэнты выступал! у 4 в1дах спорту: 
б1ятлон, фрыстайл, лыжныя гоню I лыжнае ары- 
ентаванне. У вын1ку заваяваны тры медал!: два 
залатыя I адз1н сярэбраны. Таксама сёлета у Не- 
апал! прайшла Сусветная летняя ун1верс1яда. У 
васьм! прадстауленых в1дах спорту нашы студэ
нты змагл! заваяваць пяць медалёу: адз1н зала- 
ты, тры сярзбраныя I адз1н бронзавы”.

Поспехам! сва1х студэнтау падзялшася

Поспей студэнтау -  поспей к р а ш
“Сучасны студэнт —  шматгранная асоба, 

якая мае ун1кальную магчымасць засвойваць 
вельм! шырок! спектр ведау”, —  пачау гутарку на- 
чальн1к галоунага упраулення прафес1йнай аду- 
кацьм М1нютэрства адукацы! Сяргей Каспяров1ч. 
Для якасиага развЦця студэнтау створана мно- 
ства умоу. Напрыклад, паспяхова рэал1зоуваец- 
ца канцэпцыя “Ун1верс1тэт 3.0”, у якой задзейн!- 
чаны 8 УВА. Яна дазваляе набыць веды I навык! 
у сферы прадпрымальн1цтва, прычым не тольк! у 
тэоры1, але I на практыцы. Яшчэ адна новая з’ява, 
да якой студэнты ужо могуць далучыцца, —  гэта 
асобныя падыходы канцэпцы! “Л1чбавы ун!верс1- 
тэт”. “Важна разумець, што сучасны студэнт мае 
усе магчымасц!! умовы для матывацы!, —  адзна- 
чыу Сяргей Каспяров!ч. —  Гэта! работа з адора- 
най моладдзю,! магчымасць актыуна ул!вацца у 
навуковую, навукова-даследчуюдзейнасць, гра- 
мадскае, творчае! спартыунае жыццё”.

Больш падрабязна на навуковым аспекце 
спын!уся намесн1к начальн!ка упраулення навук! 
! !навацыйнай дзейнасц! М!н1стэрства адукацы! 
Пётр Пякуцька. Ён адзначыу, што гэтая сфера 
разв1ваецца у тым л1ку дзякуючы конкурсам. У 
м!нулым навучапьным годзе прайшоу XXV Рэс- 
публ1канск! конкурс навуковых работ студэнтау, 
куды было даслана больш за 3700 работ Удзел 
прымал! усе УВА кра1ны, але найбольш актыуны- 
м! был! БДМУ, БДУ БИТУ, ГрДУ 1мя Янк! Купалы. 
“Па вын!ках конкурсу званне лаурэата атрымал! 
а^ары 70 навуковых работ, —  прыводз!ць л!чбы 
Пётр М!калаев!ч. —  Што дае званне лаурэата? 
Акрамя сацыяльнага эфекту, студэнт атрымл!вае 
ф!нансавую падтрымку за кошт сродкау рэспуб- 
л1канскага бюджэту”.

Спорт займае не менш важную ролю ва ун!- 
верс!тэтах. Каб знайсц! сярод тысяч студэнтау 
сапраудныя таленты, у Беларус! праводз!цца 
рэспубл!канская ун1верс!яда па 24 ал!мп1йск!х ! 
9 неал!мп!йск!х в!дах спорту. 1Мног!я адтуль трап- 
ляюць на сусветныя летн!я ! з!мн!я ун!верс!я- 
ды. Беларусь! на так1х форумах выступаюць 
давол! паспяхова: за 25 гадоу студэнты зава- 
явал! 233 медал! (66 залатых, 87 сярэбраных ! 
85 бронзавых). “У 2019 годзе наша кра!на пры- 
мала удзел у Сусветнай з!мняй ун!верс!ядзе, якая 
праходз!ла у Краснаярску, —  расказау дырэктар

Алена Ф1льг!на, прарэктар па вучэбнай рабо- 
це БДУФК. “Галоуным для кра!ны у спартыуным 
жыцц! з’яуляецца удзел у Ал!мп!йск!х гульнях. 
13 студэнтау нашага ун!верс!тэта прадстауля- 
л! Беларусь на 31-й летняй Ал!мп!ядзе у Рыа-дэ- 
Жанэйра. Чэмп1ёнам стау Уладз!слау Ганчароу. 
Прызёрам, бронзавай медал!сткай —  наша вы- 
пускн!ца Аляксандра Герас!меня”. Таксама гонар 
БДУФК абаран!л! удзельн!к! II Еурапейсюх гульняу 
! лёгкаатлетычнага матча “Еуропа —  ЗША”. Алена 
Вас!льеуна нагадала, што у склад зборных каманд 
Беларус! па вщах спорту уваходзяць 569 студэн
тау ун!верс1тэта. Больш за па^ысячы!

Значным! дасягненням! ганарыцца ! Бела- 
руская дзяржауная акадэм!я музык!. Дэкан ва- 
кальна-харавога факультэта Юрый Караеу па- 
ведам!у, што у 2019 годзе у акадэм!ю паступ!ла 
155 чалавек, 30 з як1х —  лаурэаты м!жнародных 
конкурсау ! стыпендыяты спецыяльнага фонду 
Прэз!дэнта Рэспубл!к! Беларусь па падтрымцы 
таленав!тай моладз!. У акадэм!! роб!цца усё маг- 
чымае, каб колькасць здольных студэнтау павя- 
л1чвалася. “У нас заключана каля 70 дагаворау аб 
супрацоун!цтве з кансерваторыям! у Еуропе, К!- 
та1, кра!нах СНД, —  удакладн!у Юрый Анатолье- 
в!ч. —  Штогод студэнты выязджаюць за мяжу, 
абменьваюцца вопытам”.

Але адным задавальненнем ад дасягненняу не 
пражывеш! матывацыю заваёуваць новыя медал!
! узнагароды трэба падтрымл!ваць. Як адзначыу 
генеральны сакратар Беларускай асацыяцы! сту- 
дэнцкага спорту В!таль Карнавушанка, прадугле- 
джаны розныя формы стымулявання студэнтау. 
Па-першае, згодна з указам прэз!дэнта, прызё
рам ! пераможцам Сусветнай ун!верс!яды вы- 
плачваецца грашовае заахвочванне. Па-другое, 
прызёры ! пераможцы чэмп!янатау свету ! Еуро- 
пы сярод студэнтау атрымл!ваюць ф!нансавую 
падтрымку ад Беларускай асацыяцы! студэнцкага 
спорту (летась !х было 43). Па-трэцяе, БАСС увя
ла спецыяльныя прызы “За лепшую тэхн!ку” ! “За 
волю да перамог!”, як!я уручаюцца на рэспубл!- 
канск!х ун!верс!ядах. Падтрымл!ваюцца не тольк! 
студэнты. Выкладчык!! трэнеры таксама матыву- 
юцца прыводз!ць да поспехау сва!х выхаванцау.

Настасся ХРЫШЧАНОВ1Ч.
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