
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Бы ва ла, што не ка то рыя 

тэ ле фа на ва лi баць кам i скар-

дзi лi ся, на коль кi iм цяж ка на 

бу доў лi. Iх зра зу мець мож на, 

бо та кая пра ца не для ўсiх: у 

ка го ня ма стрэ саў стой лi вас-

цi, та му скла да ней. Да па ма-

га ла «раз рад ка» ў вы гля дзе 

роз ных ак тыў нас цяў: спар-

тыў ных гуль няў, кан цэр таў, 

кон кур саў i спа бор нiц тваў. 

Твор чы склад нiк на шай дзей-

нас цi вель мi важ ны, мне гэ та 

блiз ка. Ка лi трэ ба, ма гу пра-

спя ваць, стан ца ваць, пад тры-

маць у лю бым вi дзе спор ту. 

Та му ле тась i ка ман ду збi раў 

ад па вед ную: энер гiч ных i iнi-

цы я тыў ных.

Ула дзi слаў пры зна ец ца, 

што дзя ку ю чы ра бо це ў «Дой-

лi дах» ён на ву чыў ся ўза е ма-

дзей нi чаць у да рос лым ка лек-

ты ве, а так са ма пры маць кры-

ты ку. «Шчы ра ка жу чы, быць 

ка ман дзi рам па да ба ец ца мне 

на шмат больш, чым бай цом. 

Хоць i лi чу, што вы лу чац ца на 

па са ду трэ ба праз не каль кi 

га доў пас ля та го, як атры ма-

еш пер шы во пыт ра бо ты, бо 

толь кi так бу дзе зра зу ме ла, 

на што ты здат ны i якiя ма-

еш перс пек ты вы. Сё ле та ха чу 

па спра ба ваць ся бе ў больш 

ад каз най i вы со кай ро лi — ка-

ман дзi ра бу доў лi, ка лi ка ман-

да пад тры мае».

Ле таш нi ка мi сар «Дой лi-

даў» Ва лян цiн БА РА НОЎ СКI, 

якi ця пер ву чыц ца на пя тым 

кур се iн жы нер на-бу даў нi ча га 

фа куль тэ та, кан ста туе, што 

ва ўнi вер сi тэ це рух сту дэнц-

кiх атра даў у кож на га на слы-

ху. Та му ня дзiў на, што ўжо два 

га ды хло пец вы бi рае за мест 

лет ня га ад па чын ку пра цу.

— Та кi во пыт — гэ та вы дат-

ны спо саб пра ве рыць ся бе на 

тры ва ласць. Акра мя та го, не-

бла гая маг чы масць за ра бiць 

i за ра дзiц ца доб ры мi эмо цы-

я мi. Як ка мi сар я ад каз ваў за 

куль тур ныя ме ра пры ем ствы, 

але асноў ным што дзён ным 

аба вяз кам бы лi да рож ныя ра-

монт ныя ра бо ты. Каб мож на 

бы ло па спра ба ваць свае сi лы 

ў роз ных спра вах, да зва ля ла-

ся мя няц ца зо най ад каз нас цi 

са сва i мi ка ле га мi. Дзяў чат у 

на шым атра дзе па куль што 

ня ма, але мы пра цу ем над 

тым, каб гэ та змя нiць, — дзе-

лiц ца Ва лян цiн.

Су раз моў нiк рас ка заў, 

што пад час трэ ця га се мест ра 

ў Аст раў цы ён на быў но выя 

на вы кi, якія вель мi да па ма га-

юць яму цяпер у паў ся дзён-

ным жыц цi.

— Ра ней не ўмеў нi чо га ра-

бiць у гра фiч ных рэ дак та рах 

кштал ту фо та шо па, але так 

вый шла, што для пад рых тоў-

кi да ад на го кон кур су гэ тыя 

ве ды спат рэ бi лi ся. Хут ка на-

ву чыў ся, i мне спа да ба ла ся. 

Так са ма зра зу меў, што нi хто, 

акра мя мя не, не вы ра шыць 

мае праб ле мы: з'я вi лi ся — вы-

ра шай.

На ле та ў «Дой лi даў» пла-

ну юц ца не ка то рыя змя нен нi ў 

па са дах. Ця пер ка ман дзi рам 

бу дзе сту дэнт чац вёр та га кур-

са iн жы не ра-бу даў нi ча га фа-

куль тэ та Эду ард ЮРОЎ СКI, 

а ка мi са рам — сту дэнт та го ж 

кур са ме ха нi ка-тэх на ла гiч на га 

фа куль тэ та Ула дзi слаў КО НА-

ХАЎ.

— Ус ту пiў у бу дат рад на 

пер шым кур се, ха це ла ся 

атры маць но выя ўра жан нi, — 

ка жа Ула дзi слаў. — Ра да ва ла 

тое, што гэ та нi я кiм чы нам не 

пе ра шка джа ла ву чо бе, бы-

ло лёг ка су мя шчаць абедз ве 

спра вы. Ле тась быў бай цом, 

сё ле та атры маў ста тус ка мi-

са ра — што год та кiя зван нi 

вы бi ра юц ца з да па мо гай ад-

кры та га га ла са ван ня ка ман-

ды. Мне па шчас цi ла па пра ца-

ваць як на Аст ра вец кай АЭС, 

так i ў са мiм го ра дзе. Га лоў най 

ма ты ва цы яй для ся бе лi чыў 

жа дан не не пад вес цi iн шых i 

стаць най леп шым, што ў нас 

i атры ма ла ся.

Ула дзi слаў пры зна ец ца: яго 

баць кi пер ша па чат ко ва здзi-

вi лi ся, што хло пец за цi ка вiў ся 

сту дэнц кiм ру хам, ду ма лi, што 

гэ та не пра цяг нец ца доў га. 

«Але ка лi пе ра ка на лi ся ў сур' ёз -

ных на ме рах на гэ ты конт, па-

ра да ва лi ся. Сяб ры i зна ё мыя 

так са ма не ра зу ме лi, што там 

ра бiць, ад нак праз не ка то ры 

час са мi з ах во тай ус ту па лi ў 

роз ныя атра ды».

— Пас ля пра цоў ных се-

мест раў на ша сяб роў ства з 

ка ман дай не за кан чва ец ца, 

мы збi ра ем ся на вы яз ных 

ме ра пры ем ствах, на вед ва ем 

дзi ця чыя да мы з кан цэр та мi, 

ез дзiм у пры ту лак для хат-

нiх жы вёл. Ана лi зу ю чы, што 

мне дае та кая дзей насць, ра-

зу мею: тут з'яў ля ец ца ад каз-

насць пе рад са бою i iн шы мi. 

Так са ма рас кры ва юц ца здоль-

нас цi i та лен ты. Ся род на шых 

бай цоў пер ша па чат ко ва нех та 

быў са рам лi вы, хтось цi — не-

ка му нi ка бель ны, але пад час 

трэ ця га се мест ра гэ тыя ры сы 

ха рак та ру змя нi лi ся ў леп шы 

бок. Што да ты чыц ца за роб ку, 

то та кая маг чы масць не бы ла 

для мя не га лоў най мэ тай, мы 

еха лi перш за ўсё па ўра жан-

нi. I па пра ца ва лi, i змаг лi ад-

па чыць, як бо нус — з'я вi лi ся 

аса бiс тыя гро шы, — ус па мi нае 

су раз моў нiк.

Эду ард Юроўскі дзей насць 

у бу дат ра дзе рас па чаў яшчэ 

пер ша курс нi кам у якас цi бай-

ца. I вось ця пер праз тры га ды 

хло пец быў абра ны ка ле га мi 

як ка ман дзiр.

— Та му пы тан не аб тым, цi 

па да ба ец ца там пра ца ваць, 

за лiш няе (усмi ха ец ца). Ме-

на вi та для мя не, атрым лi ва ю -

чы та кi до свед, бы ло важ на 

раз вiць ся бе твор ча, ад чуць 

спа бор нiц кi рух i па пра ца-

ваць з ка рыс цю. Зра зу ме ла, 

на па чат ку бы ло цяж ка ва та, 

пас ля — знач на ляг чэй. Да па-

ма га ла пад трым ка сва я коў i 

сяб роў. Уво гу ле ўдзел у сту д-

ат ра дах мож на па раў наць з 

да рос лым жыц цём. Бо i там, 

i там шмат вы пра ба ван няў i 

ра зам з тым пры ем ных па-

дзей. А яшчэ, зра зу ме ла, но-

вых зна ём стваў, — па дзя лiў ся 

Эду ард. 

Мы ўза е ма дзей нi ча ем не 

толь кi ад но з ад ным у рам ках 

свай го атра да, але i з iн шы мi. 

На прык лад, ня даў на я ўзяў 

удзел у мiж на род най ак цыi 

«Снеж ны дэ сант» у Ом ску, 

быў част кай ка ман ды Мiж на-

род на га атра да снеж на га дэ-

сан ту «Бра тэр ства». Да рэ чы, 

гэ та быў пер шы раз, ка лi Бе-

ла русь удзель нi ча ла ў ёй. Дзе-

сяць дзён без iн тэр нэ ту i са цы-

яль ных се так — толь кi шчы рыя 

эмо цыi i доб рыя спра вы. Мы 

вы яз джа лi i ў Ка зах стан. Пры-

хо дзi лi на да па мо гу ве тэ ра нам: 

пры бi ра лi снег, да па ма га лi па 

гас па дар цы, так са ма ла дзi лi 

кан цэр ты з мяс цо вы мi жы ха ра-

мi. Кож ны дзень — но вае мес-

ца. Акра мя та го, што дзень пра-

во дзi лi лек цыi для школь нi каў, 

на якiх зна ё мi лi iх з Бе ла рус сю. 

У кож най са школ ла дзi лi спар-

тыў ныя спа бор нiц твы. Да рэ чы, 

ва ўсiх мес цах, дзе нам уда-

ло ся згу ляць у ва лей бол, мы 

зай ма лi пер шае мес ца.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.
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«Ана лi зу ю чы, што мне дае 
та кая дзей насць, 
ра зу мею: тут з'яў ля ец ца 
ад каз насць пе рад са бою 
i iн шы мi». 

«Мож на бы ло 
па спра ба ваць свае 
сi лы ў роз ных спра вах, 
да зва ля ла ся мя няц ца 
зо най ад каз нас цi са сва i мi 
ка ле га мi».

«ДОЙ ЛI ДЫ» 
СВА IХ ДОБ РЫХ ЭМО ЦЫЙ

Эду ард Юроў скi.

«ВЫ БI РА ЕМ 
СТУ ДАТ РАД»

Ак цыя пад та кой наз вай стар та ва ла 
ў Бе ла ру сi. Га лоў ная за да ча пра ек та — 
пра iн фар ма ваць ма ла дых лю дзей, 
сту дэн таў ВНУ, на ву чэн цаў ся рэд нiх 
спе цы яль ных уста ноў i стар ша клас нi каў 
аб маг чы мас цi па пра ца ваць у трэ цiм 
пра цоў ным се мест ры ў скла дзе 
сту дэнц кiх атра даў роз ных про фi ляў.

Ме ра пры ем ствы рэс пуб лi кан скай ак цыi бу-

дуць што ты дзень да чэр ве ня пра во дзiць шта бы 

пра цоў ных спраў пяр вiч ных ар га нi за цый БРСМ, 

уста ноў вы шэй шай, ся рэд няй спе цы яль най i пра-

фе сiй на-тэх нiч най аду ка цыi, а да лi пе ня — тэ-

ры та ры яль ныя шта бы. Стаць удзель нi кам ак цыi 

мо жа лю бы ах вот ны. Яна бу дзе на поў не на роз-

ным iн тэр ак ты вам, ад нак ня змен ны мi за ста нуц ца 

су стрэ чы юна коў i дзяў чат з бай ца мi сту дат ра даў, 

якiя па дзе ляц ца сва i мi ўра жан ня мi i эмо цы я мi ад 

ра бо ты ў ка ман дзе.

Са юз мо ла дзi ста вiць пе рад са бой мэ ту яшчэ 

да па чат ку трэ ця га пра цоў на га се мест ра ства рыць 

ба зу па тэн цый ных удзель нi каў сту дат ра даў ска га 

ру ху 2020 го да, да ве дац ца пра iх па жа дан нi, та му 

пад час ак цыi бу дзе аба вяз ко вае ан ке та ван не — 

па да ча свое асаб лi вай за яў кi для за пi су ў сту д-

ат рад. Да рэ чы, сё ле та гэ та мож на зра бiць як пад-

час ме ра пры ем ства, так i ан лайн.

Па тэн цый ным удзель нi кам ру ху да ец ца маг-

чы масць па даць за яў ку i праз афi цый ную гру пу 

«Бе ла рус кi сту дэнц кi атрад» у са цы яль най сет цы 

«УКан так це». Тут зме шча на шмат iн фар ма цыi пра 

ра бо ту сту дэнц кiх атра даў: бу даў нi чых, пе да га гiч-

ных, сель ска гас па дар чых, сэр вiс ных, эка ла гiч ных, 

ме ды цын скiх i вы твор чых.

Тра ды цый на важ най част кай ма ла дзёж на га 

пра ек та так са ма з'яў ля ец ца пра вя дзен не да га вор-

най кам па нii для ар га нi за цыi ра бо ты сту дэнц кiх 

атра даў i по шу ку доб ра сум лен ных ра бо та даў-

цаў.

У лi ку най больш зна ка вых аб' ек таў гэ та га го-

да — Усе бе ла рус кая ма ла дзёж ная бу доў ля «Го-

рад ма ла до сцi» ў Аст раў цы, аб лас ныя i Мiн ская 

га рад ская ма ла дзёж ныя бу доў лi. У гэ тым се зо не 

су мес на з ЗАТ «Ат лант» бу дзе рэа лi за ва ны Усе-

бе ла рус кi вы твор чы пра цоў ны пра ект з удзе лам 

бе ла рус кiх i ра сiй скiх сту дэн таў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ХТО ТУТ 
У КА МУ НI КА ТА РЫ?

У БДУ ад кры ты пры ём за явак на ўдзел 
у XIII Мiж на род ным ад кры тым 
сту дэнц кiм фо ру ме. Што га до вае 
ме ра пры ем ства «РR-квет ка — 2020» 
прой дзе на фа куль тэ це жур на лiс ты кi 
з 1 да 3 кра са вi ка. Кан цэп цы яй 
ця пе раш ня га се зо на ста не 
«Не па та ем нае та ва рыст ва 
ка му нi ка та раў».

Фо рум пры зна ны ўнi каль най пля цоў кай для 

аб ме ну iдэ я мi i во пы там па мiж абi ту ры ен та мi, 

сту дэн та мi, пра фе сi я на ла мi ў сфе ры ка му нi ка цыi 

i ма ла ды мi спе цы я лiс та мi з роз ных кра iн. У яго 

рам ках удзель нi кi да ве да юц ца пра тэн дэн цыi ў 

кар па ра тыў ных стра тэ гiч ных ка му нi ка цыях, прэ-

зен ту юць вы ра шэн нi ак ту аль ных пра фе сiй ных 

за дач.

Для ўдзе лу не аб ход на за поў нiць элект рон ную 

за яў ку да 15 са ка вi ка ўключ на i вы слаць ка рот кае 

апi сан не сва ёй ра бо ты ў ад ной з сек цый: «Ка мер-

цый ныя пра ек ты», «Не ка мер цый ныя (са цы яль-

ныя) пра ек ты». Удзель нi чаць у фо ру ме мож на як 

iн ды вi ду аль на, так i ў скла дзе ка ман ды да шас цi 

ча ла век. За пра ша юц ца так са ма стар ша клас нi кi, 

якiя да сяг ну лi ўзрос ту 16 га доў.

З пад ра бяз най iн фар ма цы яй аб ме ра пры ем стве 

i па тра ба ван ня мi да афарм лен ня пра ек таў мож на 

азна ё мiц ца на сай це http://prkvetka.bsu.by.

Ар га нi за та рам фо ру му вы сту пае ка фед ра тэх-

на ло гiй ка му нi ка цыi i су вя зяў з гра мад скас цю фа-

куль тэ та жур на лiс ты кi, су ар га нi за тар — кан са л-

тын га вая кам па нiя IPR Belarus.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

Лакацыі актыўнасціЛакацыі актыўнасці

Майстар-класМайстар-клас

Ва лян цiн Ба ра ноў скi.

Ула дзi слаў Шын ке вiч.

Ула дзi слаў Ко на хаў.

«Уво гу ле ўдзел 
у сту дат ра дах мож на 
па раў наць з да рос лым 
жыц цём. Бо i там, i там 
шмат вы пра ба ван няў 
i ра зам з тым пры ем ных 
па дзей. А яшчэ, зра зу ме ла, 
но вых зна ём стваў».


