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НАЎЗДАГОН ЛЕТУ

Трэ ці пра цоў ныТрэ ці пра цоў ны

Ле там сту дэнц кія атра ды 

тра ды цый на пра цу юць 

на аб' ек тах па ўсёй 

Бе ла ру сі. І не толь кі. 

На прык лад, бу дат рад імя 

Ге роя Са вец ка га Са ю за 

Ва сі ля Мі чу ры на шчы ра ваў 

у Пе цяр бур гу — да па ма гаў 

уз во дзіць шко лу і ву чэб ны 

тэ атр для Ака дэ міі тан ца 

Ба ры са Эй фма на.

Тра піць у шэ ра гі бай цоў бы ло не 

так і прос та. Прый шло шмат заявак: 

на мес ца ў атра дзе прэ тэн да ва лі 

два—тры ча ла ве кі. Пры ад бо ры 

ў асноў ным ца ніў ся во пыт — каб 
ма ла дыя лю дзі год на прад ста ві лі 
на шу кра і ну.

Сту дэнт чац вёр та га кур са 
БДУІРа Дзміт рый КУ НІЧ НІ КАЎ, які 
ву чыц ца на ін жы не ра ме ды цын скай 
элект ро ні кі, у атра дах, на прык лад, 
быў ужо ў трэ ці раз. Да гэ туль ез дзіў 
збі раць яб лы кі і бу да ваць атам ную 
элект ра стан цыю ў Аст раў цы. У пі-
цер скай ка ман дзе яго на зна чы лі 

ка мі са рам. «Мы бы лі пад соб ны мі 
ра бо чы мі, — рас каз вае Дзміт рый. — 
Зай ма лі ся ман та жом рыш та ван няў, 
пры бі ра лі бу даў ні чае смец це, да па ма-
га лі сан тэх ні кам уста наў лі ваць ра ды-
я та ры, элект ры кам — пра клад ваць 
пра вод ку. Та кое ўсім пад сі лу. Не ка-
то рыя ка жуць: «На бу доў лі пра ца ваць 
не прэ стыж на». І не пра цу юць ні дзе. 
А я лі чу, што для сту дэн та на ле та гэ-
та ня дрэн ная ра бо та, якая да та го ж 
да зва ляе ад па чыць ад ву чо бы».

Пра цоў ны дзень у хлоп цаў цяг-
нуў ся з 9 да 18 га дзін. Жы лі яны ў 
хос тэ ле на Ва сіль еў скім вост ра ве. 
А хар ча ва лі ся ў ста лоў цы «Лен-
філь ма»: акра мя рэ гу ляр ных сня-
дан каў, абе даў і вя чэ раў (па сло вах 
бай цоў, кар мі лі іх вы дат на), быў і 
яшчэ бо нус — эк скур сія па най ста-
рэй шай у Ра сіі кі на сту дыі. Сту дэн ты 
ўба чы лі кас цю мы, у якіх з'яў ля лі ся 
на эк ра не ге роі філь маў «Ча ла век-
ам фі бія», «Шэр лак Холмс», па бы-
ва лі ў зды мач ным па віль ё не.

Куль тур ная пра гра ма ўво гу ле 
вы да ла ся на сы ча ная: Пе цяр гоф, 

Кранш тат, Ма ры ін скі тэ-
атр... Кож ныя вы хад ныя 
бы лі рас пі са ны.

— Вель мі спа да ба лі-
ся Эр мі таж і Цар скае ся-
ло. А яшчэ мы па бы ва лі 
з хлоп ца мі на Дні ва ен на-
мар ско га фло ту — свя та 
скон чы ла ся фан тас тыч-
ным са лю там, — дзе ліц ца 
ўра жан ня мі трэц ця курс нік 
БДУ І Ра Ар цём ЛАЙ ША.

Хлопец вы ву чае ва ўні-
вер сі тэ це ін фар ма цый ныя сіс тэ мы і 
тэх на ло гіі ў ла гіс ты цы. У сту дат ра дах 
ён не на ві чок: мі ну лым ра зам ез дзіў 
на бу доў лю Бе лА ЭС. А вось для трэц-
ця курс ні ка БНТУ Паў ла СЫ СЫ (спе-
цы яль насць «пад' ём на-транс парт ныя, 
бу даў ні чыя да рож ныя ма шы ны і аб-
ста ля ван не») гэ та быў пер шы па доб-
ны во пыт. «Шмат чуў аб дзей нас ці 
сту дат ра даў і вы ра шыў так са ма да іх 
да лу чыц ца. Да та го ж гэ та бы ла яшчэ 
маг чы масць па да рож ні чаць — я, на-
прык лад, у Пі це ры ра ней не быў, але 
вель мі ха це ла ся».

За ро бак, які атры ма лі бай цы, 
скла дае ка ля 650 руб лёў у ме сяц, 
ка лі пе ра лі чыць на бе ла рус кія гро-
шы. Для сту дэн та зу сім ня дрэн на! 
Ці ка вім ся, на што па тра ці лі за роб-
ле нае.

— Ужо ні чо га не за ста ло ся, — 
смя ец ца Дзміт рый. — За ву чо бу 
за пла ціў.

— А я па да рыў баць кам на га-
да ві ну вя сел ля шча ня біг ля, — дзе-
ліц ца Ар цём.

Аб тым, што ле там пры йшло ся 
шчы ра ваць, а не ад па чы ваць на ка-

на пе, хлоп цы не шка ду юць. Столь кі 
зна ё мых і сяб роў за вя лі дзя ку ю чы 
сту дат ра ду! А га лоў нае, пра цу ю чы 
по руч з май стра мі, атры ма лі каш-
тоў ны во пыт, які да зво ліць больш 
упэў не на ад чу ваць ся бе пры да лей-
шым улад ка ван ні на ра бо ту.

«Тут ву чыш ся пра ца ваць у ка-
лек ты ве, раз ві ва еш лі дар скія якас-
ці і ста но віш ся больш да рос лым, — 
лі чыць Ацём. — Бу дат рад на ву чыў, 
што трэ ба ца ніць лю бую пра цу.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubnеuskауа@zvіаzdа.bу

ІT-ла гер — су мес ны пра ект Мі ніс тэр ства аду ка цыі і кам па ніі 
МТС, які быў рэа лі за ва ны ў жніў ні. Яго парт нё рам вы сту пае 
Аду ка цый ны цэнтр Пар ка вы со кіх тэх на ло гій.

У рам ках пра ек та ў 
дзі ця чым азда раў лен-
чым ла ге ры «На ро ста-
нях» бы лі ар га ні за ва ныя 
кур сы «Пра гра ма ван не 
гуль няў на мо ве Sсrаtсh». 
На за ня тках дзе ці ву чы-
лі ся ства раць улас ныя 
ані ма ва ныя і ін тэр ак тыў-
ныя гіс то рыі, прэ зен та цыі, 
ма дэ лі і гуль ні. Уся го для 
дзя цей ва ўзрос це ад 7 да 

14 га доў бы ло пра ве дзе на 16 уро каў. Школь ні кі зай ма лі ся ў гру-
пах бяс плат на, а на пры кан цы на ву чан ня прад ста ві лі жу ры ўлас ныя 
ІT-пра ек ты — мульт філь мы і ін тэр ак тыў ныя гуль ні на мо ве Sсrаtсh.

З дзят вой пра ца ва лі су пра цоў ні кі Аду ка цый на га цэнт ра ПВТ, 
у якіх ёсць ад па вед ны до свед. У вы ні ку ў лет нім ІT-ла ге ры дзе ці 
па зна ё мі лі ся з ас но ва мі пра гра ма ван ня, на ву чы лі ся пра ца ваць у 
ка ман дзе і ана лі тыч на раз ва жаць, паў та ры лі школь ную пра гра му 
па ін фар ма ты цы, ма тэ ма ты цы, фі зі цы і на ват лі та ра ту ры.

— Мі ніс тэр ства аду ка цыі ўдзя ляе асаб лі вую ўва гу ліч ба вай транс-
фар ма цыі га лі ны. Ад на з най важ ней шых за дач, якую мы ста вім сён-
ня пе рад са бой, — на ву чыць дзя цей адап та вац ца да ды на міч на га 
раз віц ця тэх на ло гій, — пра ка мен та ваў па дзею ды рэк тар Га лоў на-
га ін фар ма цый на-ана лі тыч на га цэнт ра Мі ніс тэр ства аду ка цыі 
Павел ЛІС. — Пра гра ма на ву чан ня ў ла ге ры бы ла скла дзе на та кім 
чы нам, каб вуч ні маг лі рас крыць свой па тэн цы ял, пе ра тва рыць ідэі 
ў кан крэт ныя пра ек ты. А да па маг лі ім у гэ тым во пыт ныя ІT-спе цы-
я ліс ты.

— Мэ та су мес на га пра ек та МТС і Мі ніс тэр ства аду ка цыі — на-
ву чыць дзя цей вы ка рыс тоў ваць су час ныя тэх на ло гіі ква лі фі ка ва на 
і з ка рыс цю, бо за гэ тым бу ду чы ня. У ІT-ла ге ры школь ні кі не толь кі 
атры ма лі ўяў лен не аб пра гра ма ван ні, але і на ву чы лі ся  ра шаць не-
стан дарт ныя ла гіч ныя за да чы, атры ма лі сты мул раз ві вац ца да лей. 
ІT-ла гер — гэ та пі лот ны пра ект, які мы пла ну ем пра цяг ваць, — да-
да ла кі раў нік пра ек та На дзея БАС.

Да рэ чы, сё ле та ад зна ча ец ца 10-год дзе ства рэн ня Sсrаtсh. Да 
юбі лею быў пры мер ка ва ны шэ раг між на род ных кан фе рэн цый, якія 
прай шлі ў Фран цыі, Кос та-Ры цы, Чы лі, Бра зі ліі, Кі таі і Венг рыі.

Пра фе сар Міт чэл Рэз нік, кі раў нік да след чай гру пы Lіfеlоng 
Kіndеrgаrtеn Ма са чу сец ка га тэх на ла гіч на га ін сты ту та, на між на-
род най кан фе рэн цыі Sсrаtсh Соnfеrеnсе 2017 у Бу да пеш це вы со ка 
аца ніў пра цу бе ла рус кіх на стаў ні каў.

«...Я з за хап лен нем да ве даў ся пра тое, як вы вы ка рыс тоў ва е це 
Sсrаtсh у Бе ла ру сі. Дзя куй вам за да па мо гу ў на ву чан ні школь ні каў 
крэ а тыў ным маг чы мас цям пра гра ма ван ня ў ася род дзі Sсrаtсh», — 
вы ка заў Міт чэл Рэз нік сло вы па дзя кі бе ла рус кім пе да го гам.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

Мі ну ла ле та... 
Пад час ка ні кул 
пад лет кі імк ну лі ся 
ці ка ва і з ка рыс цю 
ад па чыць, 
каб вяр нуц ца 
на ву чо бу з но вы мі 
сі ла мі. Хтось ці 
ез дзіў з баць ка мі 
за мя жу, нех та 
за баў ляў ся до ма, 
а не ка то рыя 
вы ра шы лі 
пад за ра біць 
на кі шэн ныя 
вы дат кі.

...У ле са га да валь ні ку 
на ўскрай ку Чэр ве ня ча ка-
лі «пя шчот най» пра пол кі 
елач кі, якія ледзь да рас лі 
да дзе ся ці сан ты мет раў. 
Кла па ціц ца пра ма лень кіх 
ляс ных «жы ха роў» да ру-
чы лі руп лі вым пад лет кам.

— Сё ле та мы за пра сі-
лі школь ні каў на пра пол ку 
пас ля доў га га пе ра пын ку, — рас каз-
вае на чаль нік ле са га да валь ні ка 
Тац ця на МА РОЗ. — У нас пра ца ва лі 
пад лет кі, пе ра важ на ад ча тыр нац ца ці 
да шас нац ца ці га доў. Хоць пры хо дзі лі 
так са ма і сту дэн ты. Хтось ці да вед-
ваў ся пра маг чы масць пад за ра біць 
праз аб вест ку БРСМ, хтось ці — праз 
«са ра фан нае ра дыё». На ра бо ту ча-
мусь ці ха дзі ла больш хлоп цаў. Па 
шчы рас ці я су мня ва ла ся: «Ня ўжо бу-
дуць па лоць?!» Але вы ра шы ла: ня хай 
па спра бу юць. Ака за ла ся, пра цу юць 
яны лепш за дзяў чат!

— А ка гось ці з дзяў чы нак мо-
жа це ад зна чыць?

— Бы ла та кая! Яна ва ўсіх га рад-
скіх свя тах удзель ні чае. Спя вае, тан-
цуе. Ма быць, без яе не абы хо дзіц ца 
ні ад но ме ра пры ем ства. Я спа чат ку 
здзі ві ла ся: «Да ша, і ты тут?». Яна 
пры хо дзі ла што дня больш за ме сяц. 
Вы кон ва ла сваю ра бо ту як мае быць. 
І за ра бі ла, да рэ чы, больш за ўсіх.

— А коль кі маг лі за ра біць пад-
лет кі?

— Мы пла цім ім па агуль ных рас-
цэн ках, як і па ста ян ным ра бот ні кам. 
Але не за га дзі ну, а за пэў ную коль-

касць зроб ле на га. Каб атры маць пры-
клад на 10 руб лёў, трэ ба пра па лоць 
ад ну сот ку — метр на сто мет раў. Ка-
лі да рос лы гэ тую нор му вы кон вае, то 
дзе цям мы да ём толь кі па ло ву, мі нус 
пят нац цаць пра цэн таў. Атрым лі ва ец-
ца 0,4 сот кі. Хоць на са мрэч яны спраў-
ля юц ца і з боль шы мі аб' ёма мі.

У ся рэд нім у пад лет каў вы хо дзі ла 
пры клад на па 120 руб лёў. Са мы вя-
лі кі за ро бак — 350 руб лёў — атры-
ма лі толь кі трое. Яны ха дзі лі кож ны 
дзень на пра ця гу ме ся ца. Так змо жа 
не кож ны, бо пра ца ўсё ж цяж кая.

— А са мыя скла да ныя ўмо вы, 
пры якіх да во дзі ла ся пра ца ваць? 
Га ра чы ня?

— Так, але ка лі бы ло больш за 
трыц цаць гра ду саў, я ім не да зва-
ля ла вы хо дзіць на по ле ўво гу ле. 
З вась мі ра ні цы да апоўд ня мож на 
бы ло і со неч ны ўдар атры маць. Хто 
ха цеў, пры хо дзіў а шос тай ра ні цы. 
А хто не мог пра чнуц ца — уве ча ры, 
а пя тай: у нас спе цы фіч ная пра ца, 
та му гра фік да зва ляе.

— А ка лі дождж?..
— Та ды ў нас вы хад ны! Ка лі ён 

моц ны... А ка лі дроб нень кі — на ад-

ва рот, доб ра. Пра ха ло да, 
ні я кіх на ся ко мых...

...А вось май ра ні цы, па-
хмур нае не ба, збі ра ец ца 
на дождж. Але на га да-
валь ні ку ўжо шчы ру юць 
тры дзяў чын кі і два хлоп-
чы кі.

Зна ё мім ся: Мак сім 
Сяч ны, Да ні ла Аль хо вік, 
Ган на Кас це віч, сяст рыч-
кі Ма ры на і Лі за Смяц кія. 
Пер шым чац вя рым — па 
пят нац цаць га доў, ву чац-
ца ў шко ле. А мі ні я цюр-
най Лі зе — двац цаць, яна 
сту дэнт ка пе да га гіч на га 
ўні вер сі тэ та. Ад нак мэ та 
ака за ла ся ва ўсіх ад на — 
за ра біць гро шай, каб не 
на пруж ваць баць коў. 
Мак сі му, на прык лад, яны 
па трэб ныя, каб пай сці ву-
чыц ца ў аў та шко лу. Ма ры-
на зай ма ец ца ў мас тац кай 
шко ле і пла нуе на быць для 
ся бе доб рыя фар бы. Лі за 

за раб ляе на сту дэнц кае жыц цё і мод-
нае адзен не. А вось Ган на і Да ні ла не 
за дум ва лі ся пра гро шы, прос та не 
ха це лі мар на ваць свой воль ны час... 
Усе пра цу юць з сур' ёз ны мі тва ра мі, 
рэд ка пе ра маў ля юц ца. Дзяў ча ты 
яшчэ і трэ цяй част кі не прай шлі, а 
Мак сім ужо ў кан цы свай го ўчаст ка! 
Ка жа, што на трэ ні ра ваў ся ра біць усё 
хут ка.

Гле дзя чы на ста ран ную пра цу 
дзяў чат і хлоп цаў, пры га да ла ўлас ны 
пра цоў ны во пыт пад час школь ных 
ка ні ку лаў. Зда ец ца, не так даў но са-
ма вы хо дзі ла на по ле. Ка лі вяр та ла-
ся да до му — кла ла ся на ка на пу і не 
маг ла зва рух нуц ца. Але на на ступ ны 
дзень уста ва ла ра зам з сон цам, каб 
зноў уба чыць сяб роў-ка лег. Атры-
маў шы гро шы, ад чу ла пэў ную не за-
леж насць ад баць коў...

Так і гэ тыя пад лет кі. Па зна ё міў-
шы ся з імі блі жэй, зра зу ме ла, што ў 
іх — па доб ныя па чуц ці. За раб ля ю чы 
свае пер шыя гро шы, яны імк нуц ца 
да са ма стой нас ці...

Юлія АДА МО ВІЧ, 
сту дэнт ка ІІІ кур са Ін сты ту та 

жур на ліс ты кі БДУ.

У ПІ ЦЕ РЫ — 
БУ ДА ВАЦЬ

Бе ла рус кія сту дэн ты да па ма га лі ўзво дзіць 
у го ра дзе на Ня ве шко лу тан цаў

Ад «азоў» — да ўлас на га 
мульт філь ма

Больш за 300 пра ек таў ства ры лі 
бе ла рус кія школь ні кі ў ІT-ла ге ры

З ба зай у га ла веЗ ба зай у га ла ве І ад па чыць, і за ра біцьІ ад па чыць, і за ра біць

ПРА ПА ЛОЦЬ ЕЛ КІ? 
ЗМО ЖА І ПАД ЛЕ ТАК!

Куль тур ная пра гра ма ў сту дэн таў вы да ла ся на сы ча най.


