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Удзельшкамi ал1мтяды для аб!турыентау нашага уш'вер&тэта сталi амаль 300 вучняу 10 ~ 11 класау 
устаноу агульнай сярэдняй адукацьн i выпускных курсау устаноу сярэдняй спецыяльнай адукацыi Вщебска, 

а таксама Вщебскай, Мшскай / Маплёускай абласцей. Варта адзначыць, што ал)мп'1яды па вучэбных 
предметах «Французская мова», «Агульная тэорыя права. Грамадзянскае права 

(агульная / асабл'юая частка)», «Педагопка» праводзЫся упершыню.
Удзельнжау ал1мп1яды airana Mi рас лава Юзэфау- 

на Бобрык, прарэктар па вучэбнай рабоце нашага 
ушверспэ'а, кандыдат геаграф1чных навук, дацзнт:

«У  гэтым годзе ВДУ стау лауреатам прэмн урада 
у галше якасф. I тэта дасягненне усяго калектыву.
Хутка, кал1 вы станеце нашым! студэнтам1, вы такса
ма адчуеце, што такое якасная адукацыя.

Ва ун|верс1тэце кожны абавязкова знойдзе свае 
прызванне Слецыяльнасф на любы густ, магчы- 
масць эаймацца нааукай i пастулфь у мапстратуру, 
а потым у acnipaHTypy, творчыя мерапрыемствы > 
спартыуныя спаборн!цтвы -  у нашым ун1верС1тэце

Юл1я РДБЕЦ 
(ф1л!ял Б Д ТУ  

«Вщебск! дзяржафны 
тэхналаНчны 

каледж »}:

«Я вырашыла прыняць 
удзел у ал1м тядзе па 
прадмеце «Агульная тэ 
орыя права. Грамадэян- 
скае права (агульная i 
асабл!вая частка)" невы- 
падкова. /lisy, што кож
ны чалавек пав1нен ве 
даць свае правы i аба 
вязкг У  будучым я хачу 
дапамагаць людэям вы- 
рашаць юрыдычныя пы- 
танн1, Марустацьстудэн- 
ткай ВДУ iMfl П.М. Машэ- 
рава».

Э|

створаны усе умовы для разв1цця кожнага студэнта 
i раскрыцця яго здольнасцяу».

Л1л1Я Львоуна Ал1зарчык, загадчык падрыхтоучага 
аддзялення 9н1верЫтэта, кандыдат ледагаг1чных 
навук, дацэнт, расказала, што наш ушверспэт адз- 
начыу 110-гадовы юбФей i што сёння ён спалучае 
векавыя традыцы1 з !навацыям! вышэйшай школы. 
Лйчя Львовна пазнаём1ла аб'ггурыентау са спецы- 
яльнасцям! гэтага года i звярнула у вагу на «навшку» 
-  спецыяльнасць «1нфармацыйныя астэмы i тзхна- 
norii (у ахове эдароуя)».

Я пафкавшася у аб!турыентау, у якой ал!мп1ядзе 
яны прымаюць удзел i куды плануюць паступаць.

В алерия CIH EBA 
(сярэдняя школа №4 

г. ВЩебска):
«Я удзельФца aniMni- 

яды па беларускай мове 
Л1чу нашу мову роднай i 
1мкнуся на ей размау- 
ляць. Хоць мы з сям'ёй i 
прыехал! з Pacii. але бе 
ларуская мова стала ча
ст кай нашага жыцця. 
Падрыхтавацца да ал!м- 
тяды  мне дапамагала 
напаунща беларускай

мовы i лларатуры Вольга 
Сцяпанауна ЗяэюлькЫа. 
Дарэчы, яна выпускн1ца 
вашага ун1верс1тэта».

Валерия 
М Я ДЗВ ЕД  ЗЕВ А 

(сярэдняя школа 
№ 27 г. В)цебска):
«Я удэельжчаю у aniM- 

п1ядэе na Псторыг Мне 
вельм! падабаецца тэты 
прадмет, бо псторыя ва- 
кол нас. Л!чу, што без 
мшулага не можа быць i 
будучага Kani выпадав 
магчымасць. зэадаваль- 
неннем удэельжчаю у 
ал!мФядах i канферэн- 
цыях, звязаных з псто- 
рыяй. Планую паступаць 
на спецыяльнасць «П с- 
торыя i грамадазнаучыы 
дысцыплЫы- у ВДУ*.

ВЫДАТНАЕ СУПРАЦОУНIЦТВА
На педагапчным факультэце прайшла прафарыентацыйная творчая сустрэча з удзельшкамi 

узорнага аматарскага калектыву «Альтанка». Мерапрыемства праводзшася у рамках святкавання
110-гадовага юбшею ВДУ.

У тэты дзень у актавай зале факультэта было весела i па- 
дамашняму цёпла i утульна Студэнты падрыхтавал! насычаную 
муэычкую праграму i здз!улял1 гасцей ярк1м! творчым: нумарамг 
3 прывлальмым словам выступфа дэкан ПФ, кандыдат педагапч- 
ных навук дацэнт 1на Шарапава. Яна расказала пра спецыяль- 
насф факультэта, насычанае студэнцкае жыццё i перспективы 
працауладкавання

14 стар. 29 красав1ка 2021 г. н н н в н

"Праводз1ць прафарыентацыйныя сустрэчы стала добрай тра- 
дыцыяй Для нас важна, каб на спецыяльнасць -Муэычнае мас- 
тацтва, рытм!ка i харзаграф'1я» паступал! абитуриенты, як'|я свядо- 
ма выб!раюць сваю будучую прафеФю.

Я niny, што сённяшняе мерапрыемства вельм! важнае не 
толью для  удэельФка? студьи «Альтанка*, але г для  нашых 
студэнтау Нашы калектыеы эмагл| пакаэаць свае уменФ, а 
таксама паглядзець, як!я новыя творчыя напрамю ёсць у 
В1цебску. У будучым, магчыма, студыя «Альтанка» будзе 
пашырацца i хтосьф са студэнтау там знойдзе першае пра- 
цоунае месца*.

Госф сустрэчы змагл! пазнаём!цца з творчым! калектывам1 
ВДУ, Мсторыяй ix уэнжнення, рэпертуарам i планам! на будучыню. 
Пра тэта расказал! ix к!ра9н!к!.

У сваю чаргу, удэельн1к! студьн «Альтанка- паказал! саае фкавыя 
музычныя нумары

«Так!я сустрэчы -  выдатная мадэль супрацоуфцтва У нас ёсць 
магчымасць прывесф i пазнаём1ць дзяцей, як!я займаюцца муэы- 
кай, з педагаг!чным факультэтам. Мнопя з навучэнцау мараць 
стаць педагогам!. Пабываць у ВДУ -  значыць адчуць дух студэн- 
цтва Тэта выдатная магчымасць пераняць умен Hi i навык! выклад- 
чыкау i студэнтау, у як!х ёсць вял!к> вопыт работы*, -  прыэнауся 
Мйсалай Радэюнау, xipayHix «Альтанк!»,

Алеся М ЯДЗШ Ь.
Ф о та  а$тара.

— МЫ i НАС


