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ПАКАЛЕННЕ XXI

У лі ку най леп шыхУ лі ку най леп шых

З «Ула да роў 
вёс кі» — 

у «Па чы на ю ча га 
фер ме ра»

БРСМ пра па нуе вяс ко вай мо ла дзі 

ўзяць удзел у біз нес-пра ек це з та-

кой наз вай, які мае на мер за пус ціць 

сё ле та.

Па за ду ме, ін тэ ле кту аль ная біз нес-

гуль ня аб' яд нае школь ні каў, якія жы вуць 

у вёс цы, сту дэн таў уста ноў аду ка цыі сель-

ска гас па дар ча га про фі лю, ма ла дых спе-

цы я ліс таў аграр на га сек та ра, а так са ма 

прад пры маль ні каў сфе ры АПК. Яна бу-

дзе спры яць раз віц цю ў сель скай мо ла дзі 

на вы каў біз нес-пла на ван ня, вы пра цоў цы 

кі раў ніц кіх ра шэн няў і ўмен ня пра ца ваць 

у ка ман дзе.

Гуль ня бы ла пра па на ва на Ра сій скім 

саю  зам сель скай мо ла дзі (РССМ) на па-

лях Між на род на га кан грэ са сель скай 

мо ла дзі. Ме ра пры ем ства ня даў на пра-

хо дзі ла ў Ка за ні (Та тар стан) і ста ла ка-

му ні ка цый най пля цоў кай, якая да зво лі ла 

БРСМ прэ зен та ваць на між на род най арэ-

не прак ты кі ра бо ты з мо лад дзю аг ра пра-

мыс ло ва га комп лек су.

БРСМ і РССМ пад пі са лі па гад нен не 

аб су пра цоў ніц тве яшчэ ў 2018 го дзе. 

Увесь гэ ты час уза е ма дзей ні ча лі, вы ву-

ча лі пра ек ты абедз вюх ар га ні за цый для 

сель скай мо ла дзі, аказ ва лі ад но ад на му 

ме та дыч ную да па мо гу.

На Між на род ным кан грэ се сель скай 

мо ла дзі фак тыч на ад быў ся аб мен пра ек-

та мі. Сё ле та біз нес-гуль ню «Па чы на ю чы 

фер мер» апра бу юць на аб лас ным уз роў-

ні, пла ну ец ца пра вес ці і рэс пуб лі кан скі 

фі нал.

У сваю чар гу Ра сій скі са юз сель скай 

мо ла дзі за ці ка віў ся на шым ся мей ным 

сель ска гас па дар чым пра ек там «Ула дар 

вёс кі» і пла нуе ў 2020 го дзе ўпер шы ню 

пра вес ці яго ў сва ёй кра і не.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ку ды пры вёў 
«Во жык 

у ту ма не»?
У гім на зіі № 10 Ма ла дзеч на ад крыў-

ся аду ка цый ны STEAM-цэнтр. Гэ та 

ста ла маг чы ма дзя ку ю чы кам па-

ніі «Апа лон Аппс», якая зай ма ец ца 

рас пра цоў кай ма біль ных пра грам і 

з'яў ля ец ца рэ зі дэн там Пар ка вы со-

кіх тэх на ло гій. Пад трым ку ака за лі 

так са ма аса цы я цыя «Аду ка цыя для 

бу ду чы ні» і ўпраў лен не па аду ка цыі 

рай вы кан ка ма.

— Пе рад гіс то рыя па дзеі на ступ ная. 

З ліс та па да да снеж ня 2018 го да гім на зія 

ўдзель ні ча ла ў рэс пуб лі кан скім кон кур се 

для ўста ноў аду ка цыі «Ха чу ву чыц ца ў 

«STEАM-кла се». На дру гім яго эта пе бы лі 

ад зна ча ны два нац цаць най леп шых пра-

ек таў. Мы з пра ек там «Во жык у ту ма не» 

за ня лі 11-е мес ца і бы лі ўклю ча ны ў рэ зерв 

на ад крыц цё цэнт ра. Для яго ар га ні за цыі 

бы ло за куп ле на не аб ход нае аб ста ля ван-

не: ноў тбу кі апош ня га па ка лен ня, ба за-

выя і рэ сурс ныя на бо ры па ро ба та тэх ні цы 

LEGO, тэ ле ві зар, ві дэа ка ме ра, мік ра фон, 

гра фіч ны план шэт. Усё гэ та да зво ліць на-

ву чэн цам пад кі раў ніц твам спе цы яль на 

пад рых та ва ных пе да го гаў зай мац ца па 

асноў ных STEАM-кі рун ках, — рас ка за ла 

ды рэк тар гім на зіі Тац ця на КАМ КО ВА.

Аду ка цый ныя па слу гі для на ву чэн цаў 

бу дуць ар га ні за ва ны на бяс плат най асно-

ве ў фор ме фа куль та тыў ных за ня ткаў, 

аб' яд нан няў па ін та рэ сах у па за клас ны 

час, а так са ма ў рам ках шос та га гім на-

зіч на га дня. Пла ну ец ца, што тут бу дуць 

ву чыц ца дзе ці з уста ноў аду ка цыі ўся го 

ра ё на.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Двац ца ці га до вая Ка ця ры на 

ЖУК — ка ман дзір «Ме ды ка» — 

не ха вае па чуц цяў: для дзяў чы-

ны та кі до свед ака заў ся доб рай 

маг чы мас цю па прак ты ка вац ца ў 

пра фе сій най сфе ры, а так са ма 

за ра біць.

— За раз ву чу ся ўжо на чац-

вёр тым кур се пе ды ят рыч на га 

фа куль тэ та ГДМУ. Да зна ла ся 

аб сту дат ра даў скім ру ху ва ўні-

вер сі тэ це, ка лі ін шыя рас каз ва-

лі пра свой во пыт удзе лу ў ім. 

Мя не гэ та вель мі за ці ка ві ла. 

Ад ра зу ве да ла, што ха чу быць 

ка ман дзі рам атра да, бо я вель-

мі ак тыў ная і ка му ні ка бель ная. 

У нас на ват бы ла маг чы масць 

вы браць ад дзя лен не, дзе хо чам 

пра ца ваць. Я спы ні ла ся на ад-

дзя лен ні ра ды я ло гіі, — рас каз-

вае Ка ця.

Пра цоў ны се местр сту дэн-

таў-ме ды каў пра хо дзіў у Грод-

нен скай уні вер сі тэц кай клі ні цы 

і доў жыў ся амаль паў та ра ме-

ся ца. Ад нак, як за ўва жы ла Ка-

ця ры на, не ка то рыя за ста ва лі-

ся пра ца ваць там і на да лей па 

кант рак ту.

— Хто ву чыў ся на пер шым ці 

дру гім кур се, маг лі быць са ні та-

ра мі, хто на апош ніх — мед сёст-

ра мі. Ра бо чы дзень па чы наў ся 

а вось май га дзі не ра ні цы і за-

кан чваў ся ў во сем га дзін ве ча-

ра. Мне трэ ба бы ло са чыць за 

на зна чэн ня мі для па цы ен таў, 

да па ма гаць ін шым са ні та рам 

па ста лоў цы, раз но сіць таб лет-

кі, вы піс ваць на кі ра ван ні на ана-

лі зы, ра біць уко лы і ін шае. Ня-

лёг ка бы ло толь кі ў пер шыя дні, 

на пру жан не сы хо дзі ла па ме ры 

та го, як ад пра цоў ва лі ся на вы кі. 

У на шай ка ман дзе не бы ло тых, 

хто ха цеў спы ніц ца. Усе імк ну-

лі ся да па маг чы па цы ен там, бо 

ме на ві та з гэ тым звя за на на ша 

бу ду чая пра фе сія, — ка жа дзяў-

чы на.

Су раз моў ні ца па ве да мі ла, 

што дзей насць у рам ках студ-

атра да ні як не пе ра шка джае 

ву чо бе, та му вы клад чы кі доб ра 

ста вяц ца да та кой іні цы я ты вы 

сту дэн таў.

— Га лоў най ма ты ва цы яй для 

мя не з'яў ля ла ся атры ман не ка-

рыс на га во пы ту. Ва ўні вер сі тэ це 

ў боль шас ці на ву чан не мае тэ а-

рэ тыч ны кі ру нак, та му вель мі ха-

це ла ся па спра ба ваць свае сі лы 

на прак ты цы. Ды і ле та пра вес ці 

ак тыў на, ад чуць, як гэ та — быць 

не за леж най ад баць коў скіх гро-

шай. Дзя ку ю чы пра цы ў студ-

атра дзе зра зу ме ла, што ра бо та 

з дзець мі мне на шмат блі жэй-

шая, чым з да рос лы мі. Гэ тым 

ле там ха чу зноў сю ды пай сці, — 

пад су моў вае Ка ця.

Ва сям нац ца ці га до вы сту дэнт 

ля чэб на га фа куль тэ та ГДМУ 

Ягор ЛЯН КЕ ВІЧ лі чыць, што 

пра ца ў сту дат ра дзе — доб рая 

адап та цыя да да рос ла га жыц ця. 

З пер ша га кур са хло пец ак тыў на 

зай ма ец ца гра мад скай дзей нас-

цю, удзель ні чае ў роз ных рэс-

пуб лі кан скіх кон кур сах, та му не 

дзіў на, што і пад час пра цоў на га 

се мест ра ў «Ме ды ку» ўжо на 

дру гім кур се ён аб раў кі раў ні-

чую па са ду — ка мі са ра.

— Я з'яў ляў ся част кай ка лек-

ты ву рэ ані ма цый на га ад дзя лен-

ня клі ні кі, быў са ні та рам. Усё бы-

ло ў на він ку, мя не мож на бы ло 

па раў наць з цяп ліч най квет кай, 

якую вы ста ві лі на ву лі цу і якой 

трэ ба бы ло не як вы жыць. Вя до-

ма, што пра ца мед пер са на лу — 

ня прос тая, трэ ба мець вы трым-

ку, каб спраў ляц ца з на груз кай і 

стрэ сам, кож ны дзень маг чы мыя 

не ар ды нар ныя сі ту а цыі. Зме ны 

доў жы лі ся па 12, а то і па 24 га-

дзі ны. Што дзень я пра вя раў на 

тэ ле фо не ста тыс ты ку коль кас ці 

кро каў, якія прай шоў за ра бо чы 

дзень, — ён па каз ваў 15—20 кі-

ла мет раў. Та му мож на ска заць, 

што быў «на ад рэ на лі не», якім і 

за ра джаў ся кож ную хві лі ну. Уво-

гу ле лі чу, што атры маў вя лі кі во-

пыт, як мі ні мум на зі ра ю чы за ра-

бо тай ура чоў. А так са ма за ра біў 

гро шы, на якія пас ля з'ез дзіў на 

ад па чы нак у Львоў.

Пад час пра цоў на га се мест-

ра Ягор ад каз ваў за куль тур ныя 

ме ра пры ем ствы: злё ты, пік ні кі, 

спар тыў ныя гуль ні, эк скур сіі.

— Мы ла дзі лі для ся бе роз-

ныя ак тыў нас ці. Спя ва лі пес-

ні пад гі та ру, ад зна ча лі свя ты, 

а ад ной чы на ват за ка за лі па ром, 

дзе доб ра ад па чы лі. Да гэ туль 

з ка ман дай са сту дат ра да па-

ста ян на на су вя зі: тэ ле фа ну ем 

ад но ад на му, су стра ка ем ся.

Дзе вят нац ца ці га до вая Юлія 

ШЭЎ КА, якая ву чыц ца на трэ-

цім кур се ля чэб на га фа куль тэ-

та ГДМУ, да ве да ла ся аб маг-

чы мас ці пра ца ўлад ка ван ня ў 

сту дат ра дзе ад зна ё ма га, што 

так са ма ву чыц ца ў гэ тай ВНУ. 

І хут ка зра зу ме ла — вось тое, 

што па трэб на!

— Я шу ка ла пер шую ў жыц ці 

пад пра цоў ку на ле та. Пас ля дру-

го га кур са ва ўні вер сі тэ це ў нас 

не бы ло прак ты кі, та му вель мі 

ха це ла ся, каб пад пра цоў ка бы ла 

звя за на ме на ві та з ме ды цы най. 

Аб ра ла ўра ла гіч нае ад дзя лен не, 

ужо з пер шых дзён мя не ўзя лі 

пад на гляд больш да свед ча ныя 

са ні та ры. Па цы ен там я спа да-

ба ла ся, гэ та пры ем на здзі ві ла. 

Пас ля за кан чэн ня пра цоў на га 

се мест ра пе ра вя ла ся на кант-

ракт у гэ тую клі ні ку, пра ца ва ла 

да сту дзе ня, ну а пас ля па ча лі ся 

се сіі.

У пла нах Юлі — не спы няц-

ца, на да лей удзель ні чаць у студ-

атра даў скім ру ху.

— Па мя таю, баць кі ка за лі: 

мо жа, ты лепш пры е дзеш да до-

му і атры ма еш гэ тыя гро шы ад 

нас? Але для мя не спра ва не ў 

за роб ку, а ў жа дан ні раз ві вац ца, 

не ся дзець склаў шы ру кі. Лі чу, 

што тыя, хто прай шоў праз студ-

атра ды, ма юць вя лі кую пе ра ва гу 

пе рад ін шы мі сту дэн та мі: ця пер 

мне ляг чэй пра во дзіць роз ныя 

ме ды цын скія ма ні пу ля цыі і ка-

му ні ка ваць з людзь мі. Дзя ку-

ю чы «Ме ды ку» мы з ка ман дай 

на вед ва лі роз ныя га ра ды кра і-

ны, су стра ка лі ся ад но з ад ным 

на вы яз ных ме ра пры ем ствах. 

Так са ма зна ё мі лі ся са сту дэн-

та мі з ін шых атра даў. Да рэ чы, 

так су стрэ ла свай го ця пе раш ня-

га хлоп ца. Мож на ска заць, што 

БРСМ зблі жае сэр цы!

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

У сту дат ра дзе — круг лы год

Но выя стар тыНо выя стар ты

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны

«Ме дык» даў га лоў нае — 
пра фе сій ны до свед»

Пе ра за груз каПе ра за груз ка

Прэ зі дэнт пад пі саў Указ № 58 аб ар га ні за-

цыі дзей нас ці сту дэнц кіх атра даў.

Да ку мен там за ма ца ва ны шэ раг но вых нор-

маў, якія да зво ляць сіс тэ ма ты за ваць пра цэ ду ру 

іх фар мі ра ван ня, па вы сяць эфек тыў насць дзей-

нас ці, уз моц няць ар га ні за цый ную і ме та дыч ную 

пад трым ку сту дат ра даў ска га ру ху з бо ку за ці каў-

ле ных ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня, мяс цо вых 

вы ка наў чых і рас па рад чых ор га наў.

У пры ват нас ці, ва ўка зе кан крэ ты за ва на па-

няц це «сту дэнц кі атрад», вы зна ча ец ца ўзрост 

ма ла дых гра ма дзян, якія мо гуць вес ці пра цоў ную 

дзей насць у іх скла дзе, — ад 14 да 31 го да. За ма-

цоў ва ец ца маг чы масць су мя шчаць на ву чаль ную 

і вы твор чую прак ты ку з ра бо тай у сту дэнц кім 

атра дзе пры ўмо ве яе ад па вед нас ці спе цы яль-

нас ці на ву чэн ца, на прык лад ін жы не ра-бу даў ні ка. 

Ін шы мі сло ва мі, дзей насць у скла дзе атра да для 

шэ ра гу бай цоў мо жа быць за лі ча на як на ву чаль-

ная ці вы твор чая прак ты ка. Сту дэнц кім атра дам 

так са ма да ец ца пра ва вес ці дзей насць круг лы 

год, ка лі яна не пе ра шка джае аду ка цый на му 

пра цэ су.

Акра мя та го, ука зам пра ду гледж ва ец ца на-

дзя лен не ЦК ГА «БРСМ» пра вам на ступ на га 

раз мер ка ван ня па між на кі роў ва ю чы мі ар га ні-

за цы я мі срод каў, якія па сту пі лі на яго раз лі ко вы 

ра ху нак у вы ні ку вы зва лен ня пры ма ю чых сту-

дэнц кія атра ды ар га ні за цый ад вы пла ты аба-

вяз ко вых стра ха вых уз но саў (пен сій нае стра-

ха ван не). Ра ней у Са ю за мо ла дзі ўзні ка лі цяж-

кас ці з фі нан са ван нем на кі ра ва ных на раз віц цё 

дзей нас ці сту дэнц кіх атра даў ме ра пры ем стваў, 

што ла дзі лі ся на ра ён ным ці аб лас ным уз роў ні. 

Ця пер БРСМ змо жа пе ра во дзіць гро шы і на іх, 

пад трым лі ва ю чы гэ ты рух на ват на ўзроў ні пяр-

віч ных ар га ні за цый.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Бай цы сту дат ра да «Ме дык».Пад час ле таш ня га Усе бе ла рус ка га з'ез да сту дэнц кіх атра-

даў «Ма ла досць. Пра ца. Ра ман ты ка» тра ды цый на ад зна-

чы лі най леп шыя сту дэнц кія атра ды кра і ны. Пер шым ся род 

ме ды цын скіх па вы ні ках трэ ця га пра цоў на га се мест ра стаў 

«Ме дык» Гро дзен ска га дзяр жаў на га ме ды цын ска га ўні вер-

сі тэ та. Атрад ад мет ны яшчэ і тым, што і яго ка ман дзір, і яго 

ка мі сар так са ма вы зна чы лі ся ў ад па вед ных на мі на цы ях як 

са мыя іні цы я тыў ныя і пра ца ві тыя. З бай ца мі мы і па гу та ры лі 

аб атры ма ным во пы це.


