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Ня бач ныя мас тыНя бач ныя мас ты

Першы пункт цал кам за ле-

жыць ад ку ра та раў. Га вор ка пра 

стар ша курс ні каў, якія бу дуць су-

пра ва джаць вас пер шы се местр, 

ад каз ваць на пы тан ні і да па ма гаць 

вы ра шаць праб ле мы. Ма ёй гру пе 

вель мі па шчас ці ла з імі. Хлоп цы 

знай шлі кож на га ў са цы яль ных 

сет ках, ства ры лі агуль ны дыя лог, 

і там мы да мо ві лі ся, што су стрэ-

нем ся ў воль ны час: зро бім пік нік 

з тор ці кам, гі та рай і гуль нёй «Уна». 

Так усе па зна ё мі лі ся, па ве ся лі лі ся 

і пра вя лі апош ні дзень ле та.

Пік нік на пры ро дзе — гэ та, ка-

неш не, клас на, але ў сце нах аль-

ма-ма тар ад чу ва еш ся бе зу сім 

па-ін ша му. Шмат лю дзей, усе ўсіх 

ве да юць (так мо жа пад ацца на 

пер шы по гляд), смя юц ца... А вы 

ста і це ў адзі но це, «пад пі ра е це» 

сця ну і ад чу ва е це ня ём касць... Але 

не хва люй це ся, ма гу вас аб ра да-

ваць — пер шыя два тыд ні вы бу-

дзе це ўсёй гру пай шу каць па трэб-

ную аў ды то рыю. Ад ным сло вам, 

сля пыя ка ця ня ты. І, па вер це, та кія 

по шу кі рэ аль на зблі жа юць! Бу дзе 

і гуч ны смех на ўвесь ка лі дор, і 

шмат жар таў, і бяс кон цыя спаз-

нен ні. Але ж у вас ёсць жа лез нае 

алі бі: вы — пер ша курс нік. Зрэш ты, 

я не за клі каю кож нае спаз нен не 

апраўд ваць ме на ві та гэ тым. Май це 

сум лен не!

Наступны пункт звя за ны з пры-

ем ным. Раз мо ва пой дзе пра ежу. 

Усе чу лі фра зу: «Заў сё ды га лод ны 

сту дэнт». Дык вось, гэ та чыс тая 

праў да! Але ж го лад больш знаё мы 

тым, хто ву чыц ца ў чу жым го ра дзе 

і ка го ма ту ля не ча кае з бор шчы-

кам, па куль вы вяр та е це ся з пар. 

Так што пра па на ва ная гар ба та 

з ва фель кай ці бу лач кай мо гуць 

пад няць на строй ва ша му па тэн цы-

яль на му сяб ру. Я, на прык лад, па 

пер шым ча се ця га ла «сса бой кі». 

Тэр мас са смач най ка вай і кан-

тэй нер з бу ці ка мі, які мне ра ні цай 

рых та ва ла ма ту ля, ад ра зу збі ра лі 

по бач амаль усю гру пу! А што, мне 

не шка да, еш це на зда роўе.

З па пя рэд ня га пунк та вы ця-

кае яшчэ адзін. Па мя тай це, у ВНУ 

пра цуе за кон уза е ма да па мо гі, 

а не «кож ны сам за ся бе». Так, 

гэ та кру та, ка лі ты мо жаш раз ліч-

ваць на ка гось ці ці са м вы ру чыць 

та ва ры ша. Даць руч ку, ка лі ў ад-

на груп ні ка ў ёй рап там скон чыў ся 

стры жань, ці апоў на чы дру ка ваць 

рэ фе рат, бо сяб ра зу сім за быў-

ся пра яго, а заўт ра з ім трэ ба да 

пер шай па ры, ці прос та па зы чыць 

гро шы на бі лет да до му.

Ёсць яшчэ та кі пункт. Як цу-

доў на, ка лі вы бу дзе це ра біць 

сюр пры зы на дзень на ра джэн ня 

ад на груп ні каў: торт, свеч кі, па да-

рун кі... Га лоў нае, каб усё бы ло ад 

шчы ра га сэр ца. Мож на зра біць ад-

мыс ло вы ка лян дар з та кі мі да та мі 

ў жыц ці ўсіх чле наў гру пы, та ды вы 

на 100 пра цэн таў не за бу дзе це ся 

пра свя та ў кож на га!

Не лі чы це, што толь кі на ва шы 

кво лыя пле чы зва лі ла ся цяж кая 

но ша зна ём ства з ін шы мі сту дэн-

та мі. Уні вер сі тэт так са ма спраў на 

ўно сіць сваю леп ту ў гэ тую спра-

ву. Іс нуе шмат свят, да якіх трэ ба 

рых та вац ца вя лі кім гур там. Ад но 

з іх — дзень пер ша курс ні ка. Вось 

та ды ў вас і бу дзе маг чы масць па-

ка заць не толь кі сва ім ад на груп-

ні кам, але і ўся му па то ку, ста рэй-

шым сту дэн там і вы клад чы кам, 

які вы та ле на ві ты і роз на ба ко вы. 

І па вер це, пе ра мо га ў та кіх кон кур-

сах — не са мае га лоў нае. Доў гія 

рэ пе ты цыі ў ка лі до рах да па сі нен-

ня, усё но выя і но выя ідэі і ра шэн ні 

для сцэ на рыя, пі рог, што пры нес ла 

твая ад на груп ні ца, якая ра бі ла яго 

на ста рэнь кай плі це ў ін тэр на це... 

Гэ тыя цёп лыя, ні бы коў дра, ус па-

мі ны бу дуць доў гі час грэць ва ша 

сэр ца.

Шмат ча го для вас зро бяць і 

вы клад чы кі. Не ка то рыя на па рах 

пра вод зяць гуль ні для зна ём ства. 

Ад на з пе да го гаў та кім чы нам гу-

ля ла з на мі: па куль га рэ ла за пал-

ка, трэ ба бы ло рас ка заць пра ся бе 

як ма га больш. Вель мі за баў на бы-

ло чуць, як не ка то рыя та ра то ры лі і 

маг лі вы даць не толь кі сваю бія гра-

фію, але баць коў і дзя доў. У гру-

пы ёсць яшчэ клас ны кі раў нік (ка-

жу чы па-школь на му). У сту дэн таў 

гэ тая важ ная для пер ша курс ні каў 

асо ба за вец ца ку ра та рам. На шы 

ку ра тар скія га дзі ны пра хо дзі лі на 

ка фед ры. З гар ба тай, пер ні ка мі, 

апо ве да мі пра ся бе.

Зна ём ствы, як вя до ма, ад бы ва-

юц ца не толь кі ў сце нах уні ве ра. 

У ін тэр на це так са ма ёсць шмат 

пе рад умоў да гэ та га. Най перш, 

су сед ства. Ра зам у па коі мо жа 

жыць не толь кі ваш ад на груп нік, 

але і сту дэнт з па то ку ці на ват са 

ста рэй ша га кур са. Па коль кі са ма 

я з Мін ска, то пра та кія пер шыя 

су стрэ чы ў бло ку ін тэр на та мне 

рас ка за лі ін ша га род нія ад на груп-

ні цы. «У гэ тым ня ма ні чо га страш-

на га. Ці да ця бе за хо дзяць у па кой 

і зна ё мяц ца, ці, на ад ва рот, ты так 

ро біш, — па дзя лі ла ся Лі за Та на на. 

«А я са бра ла ад ра зу ўсіх. Хоць ра-

зу мею, што ча ла век я скла да ны, 

а жыць са мной — яшчэ скла да-

ней», — пры га да ла Элі на Сі вак. 

Ста сун кі бу ду юц ца не толь кі пры 

да па мо зе бы ту. У па коі мож на ла-

дзіць ве ча ры ны з гі та рай, пес ня мі 

і гуль ня мі. І ўво гу ле, на зі ра ю чы за 

«Ін стаг ра ма мі» ма іх ад на груп ні-

каў, ма гу ска заць: жыць у ін тэр-

на це ве се ла.

А вось яшчэ не каль кі «не ле-

галь ных» спо са баў ад шу каць сва іх 

ад на дум цаў.

Ся рэд няя коль касць за ня ткаў 

у ВНУ — ча ты ры па ры. Ча ты ры 

па ры — гэ та во сем уро каў у шко-

ле. Па пер шым ча се вы се дзець 

іх вель мі цяж ка. Але ж мож на... 

ска ра ціць коль касць пар. Ме на ві та 

та кі пра гул (і не абы-якой лек цыі, 

а вы ні ко ва га дык тан та) да па мог 

мне знай сці сяб роў ку. Ха вац ца 

пад лес ві цай ва ўні ве ры, а по тым 

імкнуцца не тра піць на во чы вы-

клад чы ку, з па ры яко га вы збег-

лі, — гэ та вель мі зблі жае. Я, ка-

неш не, не раю вам зло ўжы ваць 

та кім кро кам, так мож на ра біць 

у вы ключ ных вы пад ках. Ну, ка лі 

вель мі-вель мі хо чац ца...

Яшчэ мне зда ец ца, што ня ма 

та ко га сту дэн та, які б не ка рыс-

таў ся га лоў най збро яй су праць 

не зда валь ня ю чых ад знак. Так, 

раз мо ва пра спіс ван ні да маш ніх 

за дан няў. Вы не ду май це, што мы 

та кія гуль таі. Гэ та ўсё на двор'е! 

Птуш кі спя ва юць, ду ша ра ду ец-

ца... А по тым бац — і ў ця бе міль-

ён «хвас тоў»! Яшчэ здзіў ля еш ся: 

ад куль яны маг лі па вы ла зіць?! Так 

што су мес нае спіс ван не «да маш-

кі» за дзе сяць хві лін да па чат ку 

па ры не толь кі аб' яд ноў вае, але і 

ро біць доб ры рэй тынг усёй гру пе. 

І вы ма лай цы, і вы клад чы ку пры-

ем на. Толь кі т-с-с-с, я вам гэ та га 

не ка за ла!

Да ра гія сяб ры, зра зу мей це, што 

ўсе вы, пер ша курс ні кі, у ад ноль-

ка вых умо вах, і ўсім вам кры ху 

страш на ва та. Ні чо га не бой це ся, 

га лоў нае — будзь це са бою!

Ка ця ры на ЯРА ШЭ ВІЧ, 

сту дэнт ка ІІ кур са фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі БДУ.

(Заканчэнне. 

Пачатак 

на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Што бы ло зроб ле-

на сё ле та пе рад тым, як 

сю ды за еха лі но выя па-

стаяль цы?

— Кож нае ле та ў нас 

функ цы я нуе сту дэнц кі 

атрад па доб ра ўпа рад ка-

ван ні ін тэр на таў. Сё ле та 

на пра ця гу чэр ве ня і лі пе ня 

180 ча ла век — па 20—30 на 

адзін ін тэр нат — на во дзі лі 

па ра дак у па мяш кан нях да 

но ва га на ву чаль на га го да. 

Фар ба ва лі сце ны, ба та рэі, 

ра ман та ва лі і ўста наў лі ва-

лі мэб лю, вы кон ва лі ін шыя 

дроб ныя ра бо ты. Ін тэр на ты 

№ 4 і № 11 бы лі за дзей ні-

ча ны ў ІІ Еў ра пей скіх гуль-

нях, да іх там быў зроб ле ны 

кас ме тыч ны ра монт. Да та-

го ж у гэтым годзе па чаў ся 

ка пі таль ны ра монт у ін тэр-

на це № 6 — за ме на вок наў 

у бло ках і аб наў лен не фа-

са да. Скла дзе ны пра ект на 

та кі ж ра монт у ін тэр на це 

№ 10 — там з'я віц ца но вы 

цеп ла ву зел, так са ма за ме-

няць вок ны, уцеп ляць фа сад 

і аб но вяць дах. Та кія ра бо ты 

пра вод зяц ца без ад ся лен ня 

сту дэн таў з па ко яў.

— Што пра па ну ец ца на-

сель ні кам для баў лен ня 

воль на га ча су?

— Ін тэр нат — дру гі дом 

для сту дэн та, а для не ка га і 

пер шы. Тут яны пра вод зяць 

боль шую част ку свай го дня, 

та му зра зу ме ла, што без ар-

га ні за цыі роз ных за ня ткаў 

па ін та рэ сах не абы сці ся. 

У кож ным ін тэр на це ёсць 

па коі ад па чын ку, са ма кі-

ра ван ня, са ма пад рых тоў кі. 

Акра мя та го, трэ на жор ныя 

і чы таль ныя за лы, спарт-

за ла. Ак тыў на раз ві ва ец ца 

сту дэнц кае са ма кі ра ван-

не — тыя, хто ад чу ва юць па-

трэ бу ў рэа лі за цыі твор чых 

і кі раў ніц кіх здоль нас цяў, 

мо гуць да лу чыц ца, пры ма-

юц ца ўсе ах вот ныя. Для та го 

каб зра біць доб рыя ўмо вы 

для пра жы ван ня сту дэн таў 

з аб ме жа ва ны мі маг чы мас-

ця мі, у ін тэр на тах №№ 2, 3, 

4 і 11, уста ноў ле ны пан ду сы 

і ліф ты-пад' ём ні кі.

— Ці мож на «за слу-

жыць» мес цы ў ін тэр-

наце?

— У пер шую чар гу яны 

да юц ца льгот ні кам. Ка лі 

вы не ўва хо дзі це ў іх лік, 

атры маць мес ца так са ма 

мож на, для гэ та га трэ ба па-

пра ца ваць у сту дат ра дзе 

або быць част кай бу дат ра-

да ін тэр на таў — ах вот ных, 

да рэ чы, ха пае. Мы не бя ром 

сту дэн таў-стар ша курс ні каў 

з за па зы ча нас ця мі па ву чо-

бе, бо лі чым, што на ву чан не 

ва ўні вер сі тэ це па він на быць 

на пер шым мес цы.

— А ча го ра біць не трэ-

ба, каб не стра ціць атры-

ма нае?

— Ін тэр нат — гэ та мес-

ца, дзе у кож на га ёсць свае 

ін та рэ сы і аса біс тыя ме жы, 

якія трэ ба па ва жаць. Тут за-

ба ро не на ку рыць, ужы ваць 

спірт ныя на поі, па ру шаць 

нор мы ці шы ні і са ні тар ныя 

нор мы. Па ка ран не за па ру-

шэн не бы вае роз нае: мож-

на атры маць па пя рэ джан-

не, а мож на — вы мо ву са 

ска са ван нем да мо вы. Гэ та 

зна чыць, што на на ступ ны 

на ву чаль ны год ве ра год нас-

ці, што за лі чаць у ін тэр нат 

на ват пры на яў нас ці льго таў 

або доб рых па каз чы каў па 

ву чо бе, ня ма.

— На га дай це пра апла-

ту пра жы ван ня...

— Яна за ле жыць ад ты пу 

ін тэр на та. За пра жы ван не 

ў па коі ква тэр на га ты пу — 

1,2 ба за вай ве лі чы ні, блоч-

на га — 0,8, ка лі дор на га — 

0,4. У сту дэн таў-бюд жэт ні каў 

гэ тая су ма мо жа ады мац ца 

ад сты пен дыі па іх пісь мо вых 

за явах. Тым, хто ву чыц ца на 

плат най асно ве, і тым, хто 

стра ціў пра ва на атры ман не 

сты пен дыі, да 25-га чыс ла 

кож на га ме ся ца трэ ба ўно-

сіць апла ту ў лю бым бан ку, 

ін фа кі ёс ку, бан ка ма це ці 

праз ін тэр нэт-бан кінг па ну-

ма ры сту дэнц ка га бі ле та.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

ТА КОЕ ЖА ДА НАЕ ЛОЖ КА-МЕС ЦА

Ка лі імя вам — пер ша курс ні кі...

Зруч ныя кух ні ў ін тэр на це № 4...

...і не менш утуль ныя па коі там жа.

Па ра ды бы ва лых 
на конт зна ём стваў 
з ад на груп ні ка мі

Ну што, вось і здзейс ні ла ся тое, ча го вы так доў га ча ка лі, мае 

да ра жэнь кія адзі нац ца ці клас ні кі. Ой, пра бач це, пер ша курс ні кі! 

На рэш це пас ля столь кіх на ма ган няў дзве ры ВНУ ад чы ні лі ся і для 

вас. Ця пер мож на сме ла рых та вац ца да шмат лі кіх змя нен няў: 

но вых ве даў, но ва га спо са бу жыц ця (я пра бяс сон ныя сту дэнц кія 

но чы пе рад эк за ме нам, ка лі што), но вых сяб роў. Доб ра-доб ра, 

пра ву чо бу да лей не бу ду рас каз ваць, са мі з ця гам ча су да ве да-

е це ся што да ча го. Мне зда ец ца, вам больш ці ка ва і ка рыс на на 

гэ тым эта пе бу дзе па слу хаць, як лепш вы бу доў ваць ста сун кі з 

ад на курс ні ка мі. Вось не каль кі лай фха каў для «пер ша коў»...

…і разам накрыты стол 
са студэнцкімі прысмакамі. 

Нішто так не збліжае, як сумесныя 
вечарыны пад гарбату…


