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У падарунак гораду новы сад
у сталічным “Каскадзе”
12 лютага ў Мінску прайшла цырымонія адкрыцця ясляўсада № 30 “Пад ветразямі дзяцінства”, пабудаванага групай
кампаній “Юнівест-М”. У мерапрыемстве прынялі ўдзел
прадстаўнікі адміністрацыі Фрунзенскага раёна і камітэта па
адукацыі Мінгарвыканкама, а таксама кіраўніцтва кампаніізабудоўшчыка. Новы дзіцячы сад размясціўся ў прыгожым
двухпавярховым будынку ў цэнтры міні-поліса “Каскад”. Ён
гарманічна дапоўніў інфраструктуру жылога комплексу.

М

іні-поліс “Каскад” практычна ўжо сфарміраваўся, у яго
развітая ўнутраная інфраструктура. На тэрыторыі комплексу
функцыянуе каля 20 аб’ектаў сацыяльна-бытавога прызначэння. Тут і
прадуктовы магазін, і майстэрні па
рамонце адзення і абутку, салоны
прыгажосці, стаматалагічны цэнтр.
У хуткім часе ў міні-полісе адкрыецца супермаркет. Згодна з генпланам, у “Каскадзе” зараз вядзецца будаўніцтва яшчэ аднаго жылога
дома, шостага па ліку. На сённяшні
дзень у міні-полісе прададзена каля
1700 кватэр (76% ад усёй колькасці,
якая ўключае і пабудаванае жыллё, і
тое, якое яшчэ будуецца).
Будаўніцтва ясляў-сада № 30
пачалося ў кастрычніку 2013 года
і вялося згодна з індывідуальным
праектам “Мінскграмадзянпраекта”. Агульная сума капіталаўкладанняў у аб’ект — каля 25 млрд
беларускіх рублёў. Сад “Пад ветразямі дзяцінства”, можна сказаць,
адпавядае сваёй назве: на яго даху
месціцца флюгер у выглядзе карабля, вялікая гульнявая пляцоўка ў дворыку каля сада таксама
нагадвае карабель. Будынак установы двухпавярховы, пафарбаваны ў яркія колеры: жоўты, зялёны,
сіні, чырвоны. Вокны розных памераў, некаторыя з іх таніраваныя.

Яны будуць пералівацца на сонейку рознымі адценнямі і радаваць
малышоў.
Сад гатовы прыняць 95 дзяцей
рознага ўзросту. Плануецца арганізаваць 5 груп (у тым ліку адну
ясельную). Для выхаванцаў прадугледжаны музычная і трэнажорная залы, камп’ютарны клас для
дадатковых заняткаў. Адкрыецца і група кароткачасовага знаходжання “Мама + малыш”: для маці
і дзяцей, якія пакуль не наведваюць установу, будуць арганізаваны
развіццёвыя заняткі.
Пры добраўпарадкаванні сада
ўсё было прадумана да дробязей.
У групах для захавання прагулачнага інвентару ёсць асобныя пакоі.
Дзіцячыя шафы абсталяваны вентыляцыйнымі адтулінамі, што значна паскарае працэс сушкі адзення
пасля прагулак. Падлога на першым паверсе з падагрэвам. Пакоі
груп даволі прасторныя, а ў спальнях дзіцячыя ложкі рэгулююцца па
вышыні. Для бяспекі дзяцей устаноўлена сістэма відэанагляду.
Паклапаціліся будаўнікі і пра
супрацоўнікаў сада, стварылі камфортныя ўмовы для іх работы.
Дарэчы, педагогаў у штаце 10, а
таксама 5 памочнікаў выхавальнікаў, педагог-псіхолаг, настаўнікдэфектолаг, музычны кіраўнік,

кіраўнік фізвыхавання, кухары і
інш. У кожнага педагога ва ўстанове ёсць свой невялікі кабінет, дзе
ён можа рыхтавацца да заняткаў.
Кабінеты спецыялістаў аснашчаны
камп’ютарамі. Сёння вельмі важна
не толькі прывіць дзецям першыя
навыкі карыстання камп’ютарам,
але і выхаваць у іх культуру работы
за камп’ютарам.
Ва ўстанове прадугледжаны

пакой для дзяжурнага персаналу і пакой псіхалагічнай разгрузкі для педагогаў, дзе яны могуць
адпачыць, паслухаць музыку, папіць гарбату. Ёсць і канферэнц-зала для правядзення разнастайных
пасяджэнняў. Ёсць медыцынскі
блок з ізалятарам і харчаблок з параканвекцыйнай печчу. Абсталяваны і цэхі харчаблока: кухня-раздатачная, мыечная, нарыхтовачны і
агароднінны цэх, кладоўка. У хар-

Без святла і без вады —
ні туды і ні сюды
Эканомія і беражлівасць — тэмы, якія
застаюцца актуальнымі заўсёды.
Таму і рэспубліканскі конкурс
“Энергамарафон” праводзіцца
штогод. Днямі ў тэатральнай зале
Мінскага дзяржаўнага палаца дзяцей
і моладзі адбылася цырымонія
ўзнагароджання пераможцаў і
прызёраў гарадскога этапу конкурсу.

Я

шчэ ў фае палаца ўдзельнікі і госці цырымоніі адчувалі атмасферу “Энергамарафону” — тут праходзіла выстава
творчых работ з цвёрдых бытавых адходаў. Сярод экспанатаў наведвальнікі ўбачылі алюмініевага кухара, калажы, кошыкі,
альбомы, шкатулкі, адзенне і шмат іншых
цікавых і прыгожых рэчаў, зробленых рукамі навучэнцаў Мінскага дзяржаўнага прафесійна-тэхнічнага каледжа кулінарыі,
Цэнтра дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі “Эўрыка”, гімназіі № 34, іншых устаноў адукацыі сталіцы.
А ў зале літаральна яблыку не было
дзе ўпасці. Першым удзельнікаў конкурсу
павіншаваў старшыня камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама Міхаіл Уладзіміравіч
Мірончык, які пажадаў дзецям заставацца
эканомнымі гаспадарамі горада. Зрэшты ў
гарадскім этапе “Энергамарафону-2014”
ўдзельнічалі прадстаўнікі больш чым 60-ці
навучальных устаноў горада, як вучні, так і
выкладчыкі.
Усяго гарадскі этап конкурсу ўключаў дзевяць намінацый. Першымі былі названы лаўрэаты ў намінацыях “Лепшы педагог па арганізацыі работы па выхаванні
культуры энергазберажэння ў навучэнцаў”, “Лепшы практычны цэнтр (музей)
па энергазберажэнні” і “Лепшая ўстанова адукацыі па стварэнні сістэмы работы ў
галіне энерга- і рэсурсазберажэння”. Лепшай у першай з названых намінацый стала
Алена Анатольеўна Пратасевіч з Мінска-

га дзяржаўнага прафесійна-тэхнічнага каледжа будаўнікоў імя У.Г.Каменскага. Першае месца ў другой намінацыі журы аддало
гімназіі № 50 Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга, у трэцяй з пералічаных — гімназіі № 1 імя Францыска Скарыны. Самыя
актыўны педагогі ўсіх устаноў-лаўрэатаў
атрымалі прызы ад сацыяльных партнёраў
конкурсу — білеты ў тэатр. Прызы, канечне, уручылі і пераможцам, і прызёрам ва
ўсіх іншых намінацыях.
Лепшым раёнам горада па арганізацыі
работы ўстаноў адукацыі ў сферы энерга- і
рэсурсазберажэння прызнаны Маскоўскі,
а лепшы праект практычнага мерапрыемства па энергазберажэнні сярод навучэнцаў устаноў адукацыі прадставіў навучэнец каледжа будаўнікоў імя У.Г Каменскага
Павел Вакар. Віншаванні ў яго адрас і адрас іншых лаўрэатаў і дыпламантаў намінацыі прагучалі ад намесніка дырэктара
Дзяржстандарту дырэктара дэпартамента
па энергаэфектыўнасці Сяргея Аляксандравіча Сямашкі.
Былі ўзнагароджаны і навучэнцы, якія
перамаглі ў некалькіх творчых намінацыях — “Плакат”, “Відэаролік” і г.д. Хлопчыкі і дзяўчынкі, якія перамаглі або атрымалі
дыпломы за ўдзел у конкурсе, вучацца ў
Мінскім дзяржаўным каледжы электронікі,
сярэдняй школе № 61, Мінскім дзяржаўным прафесійным ліцэй № 5 транспартнага будаўніцтва, гімназіі № 8 і інш. А лепшай агітбрыгадай журы палічыла каманду
“Энергія сонца” мінскай гімназіі № 21.
Многія з удзельнікаў цырымоніі ўзнагароджання ў Мінскім дзяржаўным палацы дзяцей і моладзі ўжо ў сакавіку
сустрэнуцца ў Віцебску ў фінале рэспубліканскага конкурсу “Энергамарафон2014”. Прынамсі, менавіта ў Віцебскай
вобласці калісьці і пачынаў свой шлях
гэты конкурс.
Марына ХІДДЖАЗ.

Генеральны дырэктар групы кампаній ТАА “Юнівест-М” Уладзімір
Мікалаевіч Здабноў (справа) разам з загадчыкам ясляў-сада № 30 “Пад
ветразямі дзяцінства” Дзіянай Вячаславаўнай Іваненка і першым намеснікам
кіраўніка адміністрацыі Фрунзенскага раёна Сяргеем Уладзіміравічам
Жалезняком адкрываюць установу.

чаблоку ўстаноўлены сучасныя халадзільныя камеры.
Аднак супрацоўнікі ТАА “Юнівест-М” ацэньваюць рэалізаваны
праект не толькі з пункту погляду
грашовых выдаткаў на яго. Генеральны дырэктар групы кампаній
Уладзімір Мікалаевіч Здабноў адзначыў: “Нашы будаўнікі ставіліся
да ўзвядзення гэтай дзіцячай установы як да будаўніцтва ўласнай
кватэры і стараліся зрабіць усё,

каб сад выглядаў святочна, быў
зручным і камфортным як для малышоў, так і для работнікаў”.
Нагадаем, што ў лютым мінулага года кампанія перадала гораду
новы корпус сярэдняй школы № 16
у Фрунзенскім раёне. Узвядзенне
сада сёлета — гэта яшчэ адзін крок
у той важнай місіі, якую ажыццяўляе кампанія ў адносінах да жыхароў мікрараёна.
Сімвалічны ключ ад установы
Уладзімір Мікалаевіч уручыў загадчыку сада Дзіяне Вячаславаўне Іваненка. Яна разам з першым
намеснікам кіраўніка адміністрацыі Фрунзенскага раёна Сяргеем
Уладзіміравічам Жалезняком запрасіла першых выхаванцаў у яслісад № 30 Мінска з такой цудоўнай
назвай “Пад ветразямі дзяцінства”.
Ад імя ўсіх жыхароў міні-поліса, ад
бацькоў, чые дзеці будуць наведваць сад, словы ўдзячнасці выказала адна з мам Вольга Уладзіміраўна Фёдарава. Потым для
ўсіх прысутных на мерапрыемстве
адбылася экскурсія па садзе.
Надзея ЦЕРАХАВА.
terekhova@ng-press.by
Фота Алега ІГНАТОВІЧА.

Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт у кансорцыуме з удзельнікамі з Расіі,
Украіны, Літвы, Германіі і Вялікабрытаніі прымае ўдзел у праекце Tempus NETCENG
(New Model of the Third Cycle in Engineering Education Due to Bologna Process in BY,
RU, UA), што ў перакладзе азначае “Новая мадэль трэцяга ўзроўню вышэйшай
інжынернай адукацыі ў адпаведнасці з рэкамендацыямі Балонскага працэсу ў
Беларусі, Расіі і Украіне”). Акрамя БНТУ, ад Беларусі ў праекце ўдзельнічаюць
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт і Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт.

Інавацыйны вектар
у падрыхтоўцы аспірантаў
T

empus NETCENG — гэта новы міжнародны адукацыйны праект па падрыхтоўцы
аспірантаў. Так, ва ўніверсітэтах-партнёрах,
у якіх можна атрымаць вышэйшую інжынерна-тэхнічную адукацыю, будуць выкарыстоўвацца эксперыментальныя праграмы, якія
адпавядаюць нормам Балонскага працэсу.
Напрыклад, толькі ў БНТУ ў рамках праекта з
2014 па 2016 год будуць распрацаваны і акрэдытаваны 8 базавых і тры рабочыя вучэбныя праграмы па дысцыплінах, якія, як плануецца, у хуткім часе будуць выкладацца на
мэтавых кафедрах БНТУ: “Лазерная тэхніка і тэхналогія”, “Робататэхнічныя сістэмы”,
“Інфармацыйна-вымяральная тэхніка і тэхналогіі”, “Энергазберажэнне і аднаўляльныя
крыніцы энергіі”, “Арганізацыя аўтамабільных
перавозак і дарожнага руху”.
У рамках праекта прадугледжваецца пра-

вядзенне міжнародных летніх навуковых школ
для аспірантаў і семінараў павышэння кваліфікацыі для выкладчыкаў на базе ВНУ-партнёраў,
дзе і аспірантам, і выкладчыкам можна будзе
навучыцца новым метадам работы. Для рэалізацыі праекта будзе распрацавана спецыяльная вэб-платформа. Таксама для падтрымкі
выпускнікоў аспірантуры на рынку працы будуць адкрыты офісы DLM.
Нагадаем, што стартавая канферэнцыя
праекта Tempus NETCENG праходзіла ў сакавіку 2014 года ў Вільнюскім тэхнічным універсітэце імя Гедымінаса, які з’яўляецца каардынатарам праекта.
М.В.КУЛЯШОЎ,
загадчык кафедры
“Лазерная тэхніка і тэхналогія”
прыборабудаўнічага факультэта БНТУ.

Інфармацыйныя рэсурсы БДУІР — для ўсіх студэнтаў універсітэта
Жыхары студэнцкага інтэрната № 2 БДУІР палову года жылі ў чаканні. У верасні
інтэрнат быў адкрыты пасля капітальнага рамонту, дзе не хапала толькі адзінага, —
сеткі, якая дазваляе атрымаць доступ да інфармацыйных рэсурсаў універсітэта і выхаду
ў інтэрнэт. І такая сетка была створана. Прэзентацыя яе прайшла ў гэтую сераду.
гэтая падзея важная не толь“Думаю,
кі для студэнтаў, якія жывуць у інтэрнаце № 2, але і для ўсяго ўніверсітэта. Зрабілі
самую сучасную камп’ютарную сетку ў інтэрнаце, якая разлічана на 1340 карыстальнікаў.
Цяпер з дапамогай сеткі з універсітэтам звязаны ўсе 4 інтэрнаты БДУІР. Трэба адзначыць,
што ва ўніверсітэце самая вялікая колькасць
камп’ютараў, завязаных у камп’ютарную сетку,
— амаль 4,5 тысячы”, — адзначыў прарэктар

па вучэбнай і выхаваўчай рабоце БДУІР Сяргей
Канстанцінавіч Дзік.
У пракладванні камп’ютарнай сеткі актыўны
ўдзел прымалі студэнты. Яны будуць і абслугоўваць яе пачынаючы ад кантролю інфармацыі, якая з’яўляецца ў сетцы, да падключэння
новых карыстальнікаў.
Святлана ШЫЯН.
shiyan@ng-press.by

