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Ка жуць, што ка лі пад час ву чо-
бы ва ўні вер сі тэ це ты не жыў у 
ін тэр на це, то і са праўд ны смак 
сту дэнц тва не ад чуў. Але для 
мно гіх хлоп цаў і дзяў чат яно 
звя за на са здым ным жыл-
лём. Мы па пра сі лі сту дэн таў 
(бы лых і ця пе раш ніх) рас ка-
заць пра ўлас ны «ква тэр ны 
по быт».

Вы пуск нік БДУ Аляк сандр ШЭ-
ЛЕ ГАЎ на пер шых кур сах ву чо бы 
«вы бі ваў» са бе ін тэр нат удзе лам у 
гра мад скім жыц ці ўні вер сі тэ та, але 
ў пэў ны мо мант пра мя няў яго на 
здым ную ква тэ ру.

— Прос та зра зу меў: для мя не 
гэ та больш не ва ры янт. І на са мрэч 
з'я ві лі ся пры чы ны, каб ад мо віц ца 
ад лож ка мес ца на чац вёр тым кур-
се, як бы дзіў на гэ та ні пра гу ча-
ла. У ін тэр на це нель га за хоў ваць 
ве ла сі пед, а я люб лю па га няць на 
ім па го ра дзе, тым больш што ў 
Мін ску для гэ та га ство ра ны ўсе 
ўмо вы. Вя до ма, яго мож на па кі-
нуць на два рэ, але гэ та не бяс печ-
на: і кра дзя жы зда ра юц ца, і дождж 
са сне гам моц на псу юць асоб ныя 
дэ та лі. Так са ма час ад ча су ўзні-
ка лі не па ра зу мен ні з су се дзя мі 
па па коі з-за та го, што для мя не 
га лоў нае — пра ца, а для іх — ад-
па чы нак. І ме на ві та та ды я па чаў 
за раб ляць столь кі, што ўжо мог да-
зво ліць са бе здым нае жыл лё.

Сён ня Са ша жы ве ў двух па ка ё-
вай ква тэ ры ра зам з дву ма та кі мі ж 
вы пуск ні ка мі, як ён сам. Су се дзяў 
хло пец шу каў праз са цы яль ныя 
сет кі: даў аб' яву і ча каў, па куль ад-
гук нуц ца зна ё мыя аль бо зна ё мыя 
зна ё мых. На яго дум ку, спа чат ку 
лепш вы зна чыц ца з су се дзя мі і 
толь кі по тым ужо ра зам па чы наць 
по шу кі ква тэ ры.

— Пры клад на паў та ра ме ся ца 
мы па тра ці лі на тое, каб раз гле-
дзець усе ва ры ян ты, якія знай шлі 
ў ін тэр нэ це. Ада бра лі ка ля дзе ся-
ці і ез дзі лі іх па гля дзець. Са мым 
га лоў ным для нас, на пэў на, бы лі 
мес ца зна хо джан не жыл ля і яго пло-
шча. У вы ні ку спы ні лі ся на гэ тай 
ква тэ ры, бо яна ў цэнт ры го ра да 
і тут мож на па ста віць на шы ве ла-
сі пе ды, — ка жа хло пец і па каз вае 
ка лі дор, пра сто ру яко га амаль поў-
нас цю зай ма юць два ро ва ры.

Са ша жы ве ў асоб ным па коі, за 
сця ной — су се дзі. Кож ны пла ціць 
па 115 до ла раў у ме сяц, для ма-
ла дых спе цы я ліс таў — да ра га ва та, 
за тое ква тэ ра ўтуль ная, «з ра мон-
там» і по бач з мет ро.

— Ні хто не со чыць, у коль кі я 
вяр та ю ся да до му ці ка го пры вод жу 
ў гос ці. Ад ной чы мы за пра сі лі да 
ся бе шмат сяб роў, але, зра зу ме ла, 
ста ра лі ся па во дзіць ся бе ці ха, бо 
гэ та ж не на ша жыл лё, — ка жа Са-
ша. — Па да ба ец ца яшчэ і тое, што 
ні я кіх стро гіх пра ві лаў на конт пры-
бі ран ня ў нас ня ма. Мо жам і ра зам 
па ра дак на вес ці, мо жам і па чар зе 
«па дзя жу рыць», а мо жам за пяць 
хві лін да пры хо ду гас цей, як сён ня. 
Га ту ем звы чай на асоб на і ў роз ны 
час. Вай ны за плі ту ці ван ны па кой 
у нас не бы вае. Маг чы ма, та му што 
мы хлоп цы...

Для Анд рэя ЖДА НО ВІ ЧА, сту-
дэн та пя та га кур са БНТУ, той 
факт, што мес ца ў ін тэр на це яму 
не да дуць, стаў не пры ем ным сюр-
пры зам не па срэд на ў дзень за ся-
лен ня.

— Да гэ туль я там жыў не каль кі 
кур саў, ха ця і не меў ні я кіх іль гот, 
але спа дзя ваў ся на леп шае, — ус-
па мі нае Анд рэй. — На пра сіў ся 
пе ра на ча ваць у да лё ка га сва я ка 

і праз сяб роў-зна ё мых па чаў по шу кі 
ква тэ ры. Як па мне, гэ та са мы хут-
кі і на дзей ны спо саб: та бе дак лад-
на не па ра яць дрэн ны ва ры янт, не 
пад ма нуць і не кі нуць, ада браў шы 
гро шы.

Зна ё мы ўзяў Анд рэя да ся бе на 
пад ся лен не, але ў тым жа го дзе ён 
скон чыў уні вер сі тэт і з'е хаў з Мін ска 
пра ца ваць па раз мер ка ван ні. Ця-
пер пя ці курс нік адзін зай мае дру гі 
па верх не вя лі ка га до ма ў пры ват-
ным сек та ры. Уні зе жы ве гас па ды-
ня — ба бу ля 83 га доў.

— За жыл лё пла чу 150 руб лёў, 
част ку з якіх за раб ляю сам, а част-
ку да юць баць кі. Па коль кі я да па-
ма гаю гас па ды ні па гас па дар цы, 
то апла ту за ка му наль ныя па слу-
гі з мя не не бя руць. У цэ лым яна 
вель мі доб ра да мя не ста віц ца, без 
за ліш няй ува гі. Ве даю ад сяб роў 
пра та кіх гас па да роў, што лю бяць 
усу нуць свой нос у чу жое жыц цё. 
Мне ў гэ тым пла не па шан ца ва ла. 
З дру го га бо ку, час ад ча су бы вае 
сум на ад на му, у ін тэр на це, зра зу-
ме ла, жыц цё больш на сы ча нае. 
Мож на бы ло са брац ца вя лі кай кам-
па ні яй. За раз да мя не пры хо дзяць 
сяб ры, але гэ та ўжо не тое... Асаб лі-
ва не «па гал дзіш». Гас па ды ня хоць 
і ста ла га ўзрос ту, але чуе доб ра. 
Бы вае, рых ту ю ся да кант роль ных 
ці эк за ме наў ноч чу, ха джу па па коі 
ту ды-сю ды, а яна мне ран кам: «Ты 
ча го не спаў?»

Асноў ная праб ле ма, з якой су-
тык нуў ся Анд рэй, жы ву чы на ква тэ-
ры, — ад сут насць ін тэр нэ ту. Гас па-
ды ня ў ім ні я кай па трэ бы не ме ла, 
та му і не пра во дзі ла, а ма ла до му 
ча ла ве ку, ён, вя до ма, не аб ход ны: 
«Пад клю чаць неш та ў сва ім до ме 
ба бу ля ад маў ля ла ся, бо ба я ла ся, 
што за ўсё ёй прый дзец ца пла ціць 

са мой. Та ды я зра біў гэ та без яе да-
зво лу, але хут ка праў да ад кры ла ся: 
з-за но ва га ка бе лю, які я пра вёў за 
свой кошт, тэ ле фон ная су вязь ста-
ла леп шай. Атры ма ла ся, што і я, і 
яна за ста лі ся ў вый гры шы».

Сту дэнт чац вёр та га кур са 
БДУ І Ра Пётр ЗА ЯЦ і ра ды быў бы 
за ся ліц ца ў ін тэр нат, але мес ца для 
яго не ха пі ла. За тое ўні вер сі тэт да-
па мог з по шу ка мі ква тэ ры.

— Пе рад па чат кам на ву чаль-
на га го да мне пра па на ва лі ад ра-
сы жыл ля, дзе ча ка юць ме на ві та 
сту дэн таў. Ця пер я зды маю па кой 
у ква тэ ры, дзе жы вуць і гас па-
да ры — муж і жон ка. Пры ем ныя 
лю дзі. Ка лі за ся ляў ся, яны ад ра зу 
ска за лі: мо жаш пры во дзіць у гос ці 
сяб роў ці дзяў чы ну, ты ма ла ды, і 
мы ўсё ра зу ме ем. Гас па ды ня на-
ват га туе мне ежу, я толь кі за га дзя 
пра дук ты на бы ваю. За гэ та ёй, вя-
до ма, асоб ны вя лі кі дзя куй! — ка-
жа Пе ця. — А на пер шым кур се мы 
з ад на клас ні кам жы лі на ква тэ ры ў 
жан чы ны да во лі ста ла га ўзрос ту. 
Дык гэ та бы ло ня прос та. Яна па-
ста ян на за бы ва ла ся вы клю чыць 

ва ду ці свят ло, а пас ля аб ві на вач-
ва ла нас. Та му ўсім, хто цяпер зна-
хо дзіц ца ў по шу ках жыл ля, раю: 
гля дзі це не толь кі на ўмо вы, але і 
на гас па да роў. Лепш, ка лі вы ад ра-
зу зной дзе це з імі агуль ную мо ву.

Пры ўсім кам фор це, што сён-
ня ёсць у хлоп ца, ён бы ўсё роў на 
не ад мо віў ся жыць у ква тэ ры без 
гас па да роў. У на ступ ным се мест-
ры Пе ця збі ра ец ца шу каць но вае 
мес ца, каб зды маць яго ра зам з 
сяб ра мі, та ды і гро шай прый дзец-
ца ад да ваць больш. За ця пе раш ні 
па кой яго баць кі пла цяць 80 до-
ла раў.

— Да та го ча су трэ ба бу дзе 
ўлад ка вац ца на пра цу, каб са мо-
му вы ра шаць пы тан не з апла тай. 
Хо чац ца цал кам ні ад ка го не за ле-
жаць, а па куль гас па ды ня чымсь ці 
на гад вае мне ма ці. Бы вае, вы хо джу 
ку ды-не будзь уве ча ры, а яна мне: 
«Ты ку ды?» Гэ та не дрэн на, прос та 
я ад чу ваю: на дый шоў час ста на віц-
ца да рос лым і са ма стой ным.

Ган на КУ РАК, 
сту дэнт ка V кур са Ін сты ту та 

жур на ліс ты кі БДУ.

Вя лі кі плюс здым на га жыл ля: 
га та ваць мож на, ка лі ду ша і страў нік па жа да юць.

СТУ ДЭНТ 
І ЗДЫМ НАЕ ЖЫЛ ЛЁ
Ча го ча каць, на што раз ліч ваць?

Ідзе ўжо ка то ры ме сяц 
на ву чаль на га го да. Ін-
ша га род нія сту дэн ты, 
ка му па шчас ці ла, увесь 
гэ ты час жы вуць у ін тэр-
на тах. Я вы ра шы ла да-
ве дац ца пра ра ман ты ку і 
буд ні іх но ва га жыц ця.

На дзея ЛА ЗЕР КА, сту-
дэнт ка І кур са бія ла гіч на га 
фа куль тэ та БДУ. Жы ве ў 
ін тэр на це БДУ №10:

— Тут но выя для мя не ўмо-
вы, ня звык ла бы ло па пер шым 
ча се, за тое ёсць і доб рыя мо-
ман ты. На прык лад, цу доў ныя 
су се дзі: да па ма га ем ад но ад-
на му ў ву чо бе, ра зам ба вім 
час. Ся род мі ну саў — ня ма 
сва ёй пра сто ры і аса біс та га 
ча су. Я не ма гу за стац ца сам-
на сам з улас ны мі дум ка мі. 
Зда ра ец ца, пе ра шка джа юць 
спаць, ву чыц ца, ці я са ма за-
мі наю ін шым. Да во дзіц ца ву-
чыц ца са ма стой нас ці, ужы ва-
цца з людзь мі.

Га лі на ЖЭР КА, сту дэнт-
ка І кур са пе ра клад чыц ка га 
фа куль тэ та МДЛУ. Жы ве ў 
ін тэр на це №3 уні вер сі тэ та:

— Я заў сё ды лі чы ла, што 
ін тэр нат — гэ та су пер ме га-
кру та: заў сё ды ве се ла і ці-
ка ва, га лоў нае, каб су се дзі 
доб рыя бы лі. Але ўсё ака-

за ла ся не так ка зач на. Мне 
не па шчас ці ла за ся ліц ца ў 
сту дэнц кую вёс ку, мой ін-
тэр нат не та кі ўжо і но вы, 
та му, каб зра біць гэ та мес-
ца ўтуль ным, я пры вез ла 
ды ван, сто лік, цац кі. Вя лі кі 
мі нус ін тэр на та — ка та стра-
фіч ны не да хоп мес ца. Мне 
ня ма ку ды клас ці рэ чы. Яшчэ 
тут да во лі скла да на штось-
ці ву чыць, асаб лі ва ка лі ты 
і твае су се дзі ву чаць мо вы, 
і вам трэ ба прак ты ка ваць 
вы маў лен не слоў. Скла да-
на скан цэнт ра вац ца, але 

амаль паў сюд на ёсць па коі 
для са ма пад рых тоў кі. Мож на 
за ста вац ца ў біб лі я тэ цы ва 
«ўні ве ры» і ву чыць там.

Мне вель мі па шчас ці ла з 
су сед ка мі, мы па сяб ра ва лі, 
ра зу ме ем ад на ад ну, га ту ем 
ра зам, та му з хар ча ван нем 
праб лем ня ма. На конт са ма-
стой на га жыц ця: не так гэ та 
і скла да на. Адзі нае, трэ ба 
раз ліч ваць гро шы, ра зу мець, 
на што яны спат рэ бяц ца, і 
тра ціць іх з ро зу мам.

Вік то рыя ПАЎ ЛЮЦЬ, 
сту дэнт ка І кур са аў та трак-

тар на га фа куль тэ та БНТУ. 
Жы ве ў ін тэр на це №4 уні-
вер сі тэ та:

— Я ве да ла, у якіх умо-
вах да вя дзец ца жыць, та му 
што ўжо да во дзі ла ся су стра-
кац ца з ін тэр на та мі пад час 
удзе лу ў алім пі я дах і пле нэ-
рах. Мой чац вёр ты «рэ кла-
ма ва лі» як са мы дрэн ны з 
усіх ін тэр на таў БНТУ. Але ў 
мя не цу доў ныя су сед кі. Мы 
агуль ны мі сі ла мі ўсё ўпа рад-
ка ва лі, зра бі лі па кой утуль-
ным. Мэб лі бы ло ня шмат, 
та му кож ная вез ла па тро ху: 
хто — па лі цы, хто — тум бы, 
хто — стол. Мес ца ледзь ве 
ха пае ча ты ром, але мы пры-
вык лі. Га лоў ныя не да хо пы — 
ста ры бу ды нак і адзін душ на 
ўсіх. З «плю саў» ін тэр на та — 
мност ва но вых зна ём стваў 
і маг чы масць ад чуць, што 
та кое са ма стой нае жыц цё, 
яко га я да рэм на ба я ла ся.

Алі на МІ РОН ЧЫК, сту-
дэнт ка І кур са Ін сты ту та 
біз не су і ме недж мен ту тэх-
на ло гій БДУ. Жы ве ў ін тэр-
на це №1 уні вер сі тэ та:

— Спа чат ку бы ло цяж ка, 
бо прый шло ся вый сці з зо-
ны кам фор ту. Тут усё ін шае: 
ма лень кі ха ла дзіль нік на сем 
ча ла век, ад на па лі ца для та-
ле рак і по су ду, плі та са сва-

і мі асаб лі вас ця мі, не вя лі кая 
ша фа, ін тэр нэт ад сут ні чае, 
люс тэр ка ня ма! Ня гле дзя чы 
на ўсе праб ле мы, па сту по ва 
пры ста са ва ла ся, на ват па ча-
ло па да бац ца. Но выя лю дзі, 
ты сам па са бе і ні ад ко га 
не за ле жыш. Ды і пла ціць за 
ін тэр нат трэ ба знач на ме ней, 
чым за ква тэ ру ў Мін ску.

Крыс ці на ГУ НЕ ВА, сту-
дэнт ка ІІІ кур са пе ды ят-
рыч на га фа куль тэ та БДМУ. 
Жы ве ў ін тэр на це №2 уні-
вер сі тэ та:

— У мя не зда ры ла ся цэ-
лая гіс то рыя з за ся лен нем. 
Каб афор міць усе да ку мен ты, 
спат рэ бі лі ся два на пру жа ныя 
дні. Па куль ста я ла ў чар зе 
на за ся лен не, та ко га на слу-
ха ла ся... А пас ля прый шла ў 
свой двух мес ны па кой. Су-
сед ка — пры ем ная, спа кой-
ная дзяў чы на... У нас ня ма 
ні ха ла дзіль ні ка, ні ды ва на. 
На мат ра цах ба лю ча спаць. 
Па куль не пры вез ла свой, 
на ча ва ла ў мін скай сяб роў-
кі. За раз па кры се ства раю 
ўтуль насць.

Ган на БОН ДАР, сту дэнт-
ка ІІ кур са ля чэб на га фа-
куль тэ та БДМУ. Жы ве ў ін-
тэр на це №4 ужо дру гі год:

— У пер шыя дні мне ўсё 
бы ло дзіў ным. Ня гле дзя чы 

на тое, што бы лі прой дзе-
ны ўсе «кру гі» алім пі я ды, 
пад час якіх жы ла ў роз-
ных ін тэр на тах. Спа чат ку 
тэ ле фа на ва ла ма ці амаль 
са слязь мі. Але па сту по ва 
пры звы ча і ла ся і да агуль-
на га ду ша, ад на го на пяць 
па вер хаў. Ця пер пра жыц-
цё тут ду маю толь кі ў па зі-
тыў ным клю чы. Ва кол ёсць 
доб рыя лю дзі, якія заўж ды 
да па мо гуць. На ват ка лі б 
з'я ві ла ся маг чы масць пе-
ра ехаць у ін шы ін тэр нат, 
за ста ла ся б са сва і мі.

Мне па да ба ец ца ін тэр-
на цкае жыц цё, бо тут заў-
сё ды штось ці ад бы ва ец ца. 
Мяр кую, ін тэр нат — адзін з 
аба вяз ко вых скла даль ні каў 
сту дэнц ка га жыц ця. Не толь-
кі да маш нім спра вам тут ву-
чыш ся, але і ча мусь ці больш 
важ на му, на прык лад уза е ма-
ра зу мен ню. Та му мне кры ху 
шка да тых, хто ў свае сту-
дэнц кія га ды гэ та га не меў. 
Не праз тое, што згу бі лі ней-
кую маг чы масць па ве ся ліц-
ца, — яны так і не атры ма лі 
ўрок са ма стой на га жыц ця. А 
ён тут не толь кі ў тэ о рыі, але 
і на прак ты цы.

Па лі на ЗА БЕ ЛА, 
ву ча ні ца 11 кла са гім на зіі 
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«Пар тал» у са ма стой насць
Да яе доб ра пры ву чае ін тэр нат

Усё атры ма ец ца!Усё атры ма ец ца!

Па лі ца і гі та ра Ган ны БОН ДАР.


