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НЯСУМНАЕ ЛЕТА

У 
пе да га гіч ным атра-

дзе «Дзе ці Нё ма на» 

дзяў чы на трэ ці год. 

Як толь кі па сту пі ла 

ва ўні вер сі тэт, вы ра шы ла за няць 

воль ны час ка рыс най спра вай. 

Пра тое, што ёсць та кі кі ру нак за-

ня тас ці, яна ве да ла, бо са ма з'яў-

ля ец ца стар шы нёй пяр віч кі БРСМ 

на сва ім фа куль тэ це.

— «Дзе ці Нё ма на» аб' яд ноў-

ва юць два атра ды: пе да га гіч ны 

(ва жа тыя) і сэр віс ны (афі цы ян ты). 

Бя руць ту ды ўсіх ах вот ных, але пе-

рад тым, як па ехаць пра ца ваць за 

мя жу, трэ ба прай сці на ву чан не. На 

ба зе ўні вер сі тэ та ёсць шко ла ва-

жац ка га май стэр ства, дзе заняткі 

доў жац ца адзін се местр. Ка лі 

ста віц ца да іх не сур' ёз на і пра пус-

каць — па збаў ля еш ся маг чы мас ці 

тра піць у склад вы яз ной гру пы, — 

рас каз вае Анас та сія.

Дзяў ча ты і хлоп цы са сту дат ра-

да вы яз джа юць на ра бо ту ў Ана пу 

ўжо шос ты год — у са на тор на-азда-

раў лен чы комп лекс «Жам чу жы на 

Ра сіі». Фар мі ру юц ца два за ез ды: з 

1 чэр ве ня да 15 лі пе ня і з 15 лі пе ня 

да 31 жніў ня. Та кім чы нам, ад пра-

цоў ва юц ца дзве дзі ця чыя ла гер-

ныя зме ны. Ка ман дзі ры атра даў 

кож ны год мя ня юц ца, вы бі ра юць 

больш во пыт ных і ад каз ных, тых, 

хто пра яў ляе най боль шую ак тыў-

насць у сту дэнц кім жыц ці.

— На кож ны пра цоў ны се местр 

на бі ра ец ца 30—40 ча ла век у адзін 

атрад. Я па спе ла па спра ба ваць 

свае сі лы як у пе да га гіч ным, так 

і ў сэр віс ным. Са мае кру тое, што 

дзяў ча ты і хлоп цы са мі вы бі ра юць, 

дзе ім пра ца ваць, час та пры хо-

дзяць кам па ні я мі, каб бы ло ве ся-

лей, — ка жа су раз моў ні ца.

Сту дэн ты ўсту па юць у сту дат-

рад па роз ных пры чы нах. Ад ны 

хо чуць атры маць ура жан ні і во-

пыт, дру гія — прай сці прак ты ку, 

су мя шча ю чы яе з ад па чын кам, 

трэ ція — каб за ра біць гро шы. Не-

ка то рыя на столь кі лю бяць пэў ны 

са на то рый, што ра ней за ўсіх пі-

шуць за яву, па жа дан не (ку ды б ха-

це лі тра піць), бра ні ру юць мес ца і 

ча ка юць ста ноў ча га ад ка зу.

— Га лоў нае ў на шай ра бо це — 

гэ та эмо цыі: ад дзя цей, з які мі пра-

цу еш, ад пры га жос ці, што ба чыш 

кож ны дзень. Ці ка ва, што пад час 

па ез дак нех та з нас зна хо дзіць не 

толь кі сяб роў, але і ка хан не, — 

пра цяг вае Анас та сія. — Уво гу ле 

мы ра зам ез дзім на роз ныя злё ты 

сту дат ра даў, збі ра ем ся ў воль ны 

час на пры ро дзе, дзе спя ва ем пес-

ні пад гі та ру. Не ад маў ля ем ся і ад 

су стрэч са ста ры мі сяб ра мі з ін-

шых кра ін.

Мы па га ва ры лі не толь кі з ка пі-

та нам пе да га гіч на га атра да, але і з 

ін шы мі чле на мі «Дзя цей Нё ма на». 

Вось што яны рас ка за лі пра свой 

во пыт ра бо ты за мя жой.

Дзміт рый ІЗ ВЕ КАЎ, вы пуск нік 

фі зі ка-тэх ніч на га фа куль тэ та:

— У скла дзе пе да га гіч на га 

атра да пра цую два га ды. Да ве-

даў ся ад зна ё мых, што мож на 

не толь кі доб ра за ра біць гро шай 

ле там, але і кру та ад па чыць. Мой 

пер шы во пыт у дзі ця чым са на-

то рыі «Жам чу жы на Ра сіі» быў у 

якас ці ра та валь ні ка, у дру гі раз 

пра ца ваў афі цы ян там. Спа чат ку 

бы ло скла да на, мы хут ка стам ля-

лі ся, але праз ты дзень што дзён-

най прак ты кі ўсё ста ла на свае 

мес цы. Тым больш пры га жосць, 

якая нас це шы ла пас ля ра бо ты, 

да ва ла моц ную энер гію. Ця пер я 

на апош нім кур се ўні вер сі тэ та, і ў 

мя не апош няя маг чы масць па быць 

у скла дзе сту дат ра да. Упэў не ны, 

што гэ та бу дзе кру та!

Мі кі та ГУ РА, вы пуск нік юры-

дыч на га фа куль тэ та:

— У «Дзе цях Нё ма на» я дру гі 

год. Да ве даў ся ад ста рас ты гру пы і 

ад ра зу вы ра шыў — па еду. У Ана пе 

быў ва жа тым і ха рэо гра фам-па-

ста ноў шчы кам. Вы хад ных не бы-

ло, на ват ка лі з'яў ля ла ся воль ная 

хві лі на — не ся дзеў склаў шы ру-

кі, а ішоў да па ма гаць ін шым. Для 

мя не важ ныя во пыт і за ро бак — 

я атрым лі ваю іх у пе да га гіч ным 

атра дзе. Спа дзя ю ся, што та кая 

маг чы масць з'я віц ца ў мя не не 

апош ні раз.

Ган на ШЧУ КА, ІІІ курс, фі ла-

ла гіч ны фа куль тэт:

— Да ве да ла ся пра гэ ты сту дат-

рад яшчэ пе рад па ступ лен нем ва 

ўні вер сі тэт. Ка лі па чу ла, што ра бо та 

за мя жой, по бач з мо рам, уз нік ла вя-

лі кае жа дан не ту ды па ехаць. Дзя ку-

ю чы та му, што я ак тыў на пра яў ля ла 

ся бе ў жыц ці ВНУ, бы ла ак ты віст кай 

БРСМ, мне пра па на ва лі стаць ка мі-

са рам атра да. Та кім чы нам пра цую 

ў скла дзе сэр віс на га атра да ўжо два 

га ды. Та кі від за ня тас ці не лі чу цяж-

кім, пра цоў ны се местр — гэ та ма-

лень кае жыц цё. Но выя зна ём ствы 

(з мно гі мі дзяў ча та мі і хлоп ца мі з 

ін шых кра ін мы су стра ка ем ся і да гэ-

туль), па чуц цё ад каз нас ці за ін шых 

лю дзей... Дзя ку ю чы атры ма на му 

во пы ту ця пер ма гу хут ка зна хо дзіць 

вы хад з лю бых сі ту а цый. Акра мя 

та го, чле ны сту дат ра да — вя лі кая 

сям'я, і ка лі ка мусь ці па трэб на да па-

мо га ці пад трым ка, мы мо жам раз-

ліч ваць ад но на ад на го.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

«Дзе ці Нё ма на» ў Ана пе, 
або Най леп шыя на вы ез дзе

Трэ ці пра цоў ныТрэ ці пра цоў ны

Ла ка цыі ак тыў нас ціЛа ка цыі ак тыў нас ці

Цы ры мо нія ўру чэн ня пра-

цоў ных пу цё вак сту дэнц кім 

атра дам ста лі цы і ўзняц це 

сця га Мінск ага га рад ско га 

шта ба сту дэнц кіх атра даў 

(МГШСА) сё ле та ўпер шы-

ню ад бы лі ся на бу даў ні чай 

пля цоў цы стан цыі «Юбі лей-

ная пло шча» Мінск ага мет-

ра па лі тэ на.

Мес ца для пра вя дзен ня 

ме ра пры ем ства, у якім бра-

лі ўдзел больш за 250 бай-

цоў, ка ман дзі раў, ка мі са раў 

сту дэнц кіх атра даў з роз ных 

раё наў ста лі цы, бы ло абра на 

не вы пад ко ва. Бу даў ніц тва 

трэ цяй лі ніі мінск ага мет ро 

аб ве шча на га рад ской ма-

ла дзёж най бу доў ляй. Та кое 

ра шэн не пры няў Мін скі га-

рад скі вы ка наў чы ка мі тэт.

Сё ле та МГШСА ар га ні-

зуе на ма ла дзёж най бу доў-

лі пра цу звод на га бе ла рус-

ка-ра сій ска га сту дэнц ка га 

атра да агуль най коль кас цю 

120 бай цоў, якія бу дуць вы-

кон ваць роз ныя ві ды ра бот: 

зем ля ныя і бе тон ныя, пад-

нос ар ма ту ры і ін шыя.

Усі мі струк ту ра мі МГШСА 

ўжо за клю ча на больш за 120 

да га во раў на пра ца ўлад ка-

ван не дзвюх ты сяч ча ла-

век. Аб' ек та мі для ра бо ты 

сту дэнц кіх атра даў ста нуць 

най буй ней шыя прад пры ем-

ствы: Бе лА ЭС, УП «Мінск-

мет ра буд», КУП «Біз нес-

цэнтр «Ста лі ца», ААТ «Ат-

лант», УП «Зе лян буд», ДВА 

«Мінск буд», ААТ «ДарОрс», 

КУП «Мінск хлебпрам», 

ТАА «Еў ра ган даль», ААТ 

«МТЗ», КУП «Мінск-

транс», РУП «Бел тэ ле кам», 

УП «Мінск во да ка нал», 

ААТ «Амка дор» і ін шыя.

Акра мя та го, у Мін ску 

сфар мі ра ва на дзе сяць сту-

дэнц кіх сэр віс ных атра даў 

з 300 бай цоў з лі ку сту-

дэн таў БНТУ, БДУ, МДЛУ і 

Мінскага дзяр жаў на га ка ле-

джа сфе ры аб слу гоў ван ня, 

якія пра цу юць на ІІ Еў ра пей-

скіх гуль нях у ста лі цы. Яны 

аказ ва юць са дзе ян не ў ар-

га ні за цыі хар ча ван ня гас цей 

і ўдзель ні каў Гуль няў.

А, ска жам, у Мін скай воб-

лас ці сё ле та пад час трэ ця га 

пра цоў на га се мест ра за пла-

на ва на ра бо та 138 сту дэнц-

кіх атра даў (больш за тры 

ты ся чы ча ла век) роз на га 

про фі лю. На прык лад, у Ка-

пыль скім ра ё не — вы твор-

ча га сту дэнц ка га атра да па 

па шы ве па сцель най бя ліз-

ны ў мяс цо вым дзяр жаў ным 

ка ле джы. У Пу ха віц кім бай-

цам сту дэнц ка га вы твор ча га 

атра да да ве раць збор ку вы-

ра баў з пласт мас у збо рач-

ным цэ ху ААТ «Ру дзенск». 

У Ва ло жын скім ра ё не ў дзі-

ця чым азда раў лен чым ла ге-

ры «Па ла чан ка» ў сту дэнц-

кім пе да га гіч ным атра дзе бу-

дуць пра ца ваць 42 ча ла ве кі, 

а ў фі лі яле «Азда раў лен чы 

комп лекс «Спа да рож нік» 

ААТ «Мінск рам буд» — ка ля 

100 ча ла век. Ар га ні за цыя 

сту дэнц кіх сель ска гас па дар-

чых атра даў за пла на ва на 

прак тыч на ва ўсіх рэ гі ё нах 

Мін шчы ны. Са мыя шмат лі-

кія з іх — у Клец кім, Мін скім 

і Чэр вень скім ра ё нах. Сту-

дэнц кія атра ды эка ла гіч на га 

про фі лю ство раць у Бя рэ зін-

скім, Ві лей скім, Дзяр жын-

скім, Круп скім, Ла гой скім, 

Лю бан скім, Мя дзель скім, 

Сма ля віц кім, Са лі гор скім, 

Стаўб цоў скім, Уз дзен скім, 

Чэр вень скім ра ё нах і Жо-

дзі не. Сту дат ра ды бу даў-

ні ча га про фі лю ча ка юць у 

Ба ры саў скім, Лю бан скім, 

Ма ла дзе чан скім, Сма ля-

віц кім ра ё нах. Так, мо ладзь 

Сма ля віц ка га ра ё на бу дзе 

пра ца ваць ад ра зу на двух 

аб' ек тах рэ гі ё на: на пад соб-

ных ра бо тах у фі лі яле КУП 

«Мінск аб лдар буд» — «Да-

рож нае ра монт на-бу даў ні-

чае ўпраў лен не № 123» і ў 

ААТ «Пе ра соў ная ме ха ні за-

ва ная ка ло на № 72». Ме ды-

цын скі сту дат рад пла ну ец ца 

ар га ні за ваць у Стаўб цоў-

скай цэнт раль най ра ён най 

баль ні цы.

Пад час пра вя дзен ня про-

ма-ак цыі БРСМ «Вы бі ра ем 

сту дат рад!» толь кі з са ка ві ка 

да мая за яў кі на пра ца ўлад-

ка ван не ў скла дзе сту дэнц кіх 

атра даў па да лі ка ля дзвюх з 

па ло вай ты сяч прад стаў ні коў 

мо ла дзі Мін шчы ны.

Ста тус Усе бе ла рус кай ма-

ла дзёж най бу доў лі пры свое-

ны сё ле та Ука зам Прэ зі дэн та 

аб' ек там са цы яль най інф ра-

струк ту ры, якія ўзво дзяц ца ў 

Аст раў цы. Ця пер там шы ро ка 

вя дзец ца жыл лё вае бу даў-

ніц тва. Згод на з пра гно за мі, 

да 2020 го да коль касць на-

сель ніц тва го ра да вы рас це з 

10 да 22—23 ты сяч ча ла век, 

што звя за на са з'яў лен нем 

БелАЭС. У Аст раў цы за пла-

на ва на ўзвя дзен не шмат-

функ цы я наль на га спар-

тыў на га комп лек су, кры тай 

ля до вай пля цоў кі, шко лы, 

баль ні цы, дзі ця ча га са да, 

аў та вак за ла. Да бу даў ніц-

тва аб' ек таў мяр ку ец ца 

пры цяг ваць не толь кі сту-

дэнц кія атра ды, але і ма ла-

дых лю дзей ва ўзрос це ад 14 

да 31 го да, якія па жа да юць 

зай мац ца ў го ра дзе пра цоў-

най дзей нас цю. Уво гу ле за 

апош нія пяць га доў на аб'-

ек тах Бе лА ЭС па пра ца ва лі 

больш за дзве ты ся чы бай-

цоў з бе ла рус кіх і ра сій скіх 

атра даў.

На га да ем, што 2019 год 

аб' яў ле ны БРСМ Го дам сту-

дэнц кіх атра даў. Так што не 

ўпус ці це свой шанц!

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Дзе сту дэн там мож на «ру кі пры клас ці»?
Сё ле та ўра чыс тая цы ры мо нія рэс пуб лі кан ска га 

ад крыц ця трэ ця га пра цоў на га се мест ра з удзе лам 

больш чым 400 бай цоў, ка ман дзі раў, ка мі са раў сту-

дэнц кіх атра даў з роз ных рэ гі ё наў кра і ны прай шла 

на тэ ры то рыі Ме ма ры яль на га комп лек су «Брэсц-

кая крэ пасць-ге рой». У гэ тым го дзе ён пры све ча ны 

75-год дзю вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц-

кіх за хоп ні каў. Цэнт раль нае мес ца ў ме ра пры ем стве 

бы ло ад ве дзе на ак цыі «Бе ла русь па мя тае»: удзель-

ні кі тры ма лі ў ру ках больш за 200 парт рэ таў Ге ро яў 

Са вец ка га Са ю за ча соў Вя лі кай Ай чын най вай ны і 

ге ро яў-кам са моль цаў, ура джэн цаў Бе ла ру сі. Пас-

ля бай цы за ня лі ся доб ра ўпа рад ка ван нем тэ ры то рыі 

Брэсц кай крэ пас ці, а так са ма сім ва ліч на вы са дзі лі 

75 елак.

Пе да га гіч ны атрад з Гро дзен ска га ўні-

вер сі тэ та імя Ян кі Ку па лы з та кой наз-

вай стаў ле тась най леп шым вы яз ным 

атра дам па вы ні ках рэс пуб лі кан ска га 

кон кур су «Пра цоў ны се местр». Гэ та бы-

ло ад зна ча на на Усе бе ла рус кім злё це 

сту дэнц кіх атра даў «Ма ла досць. Пра ца. 

Ра ман ты ка». Ка мандзір атра да, трэ ця-

курс ні ца Анас та сія ПРА ТА СА ВІЦ КАЯ рас-

ка за ла «Чыр вон цы. Чыр во най зме не», ці 

кож ны мо жа стаць яго чле нам, а так са ма 

пра тое, як гэ та — пра ца ваць по бач з 

Чор ным мо рам...


