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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Мы збі ра ем бу я кі на по лі, бы-
вае, што пра цу ем і на су ніч ных па-
лях, — пра цяг вае Ві та лія. — Ча сам 
вы кон ва ем і ін шыя сель ска гас па-
дар чыя ра бо ты. Зар обак за ле жыць 
ад та го, коль кі ягад збя ром. Пра-
цоў ны дзень па чы на ец ца ў 8 га дзін 
ра ні цы і за кан чва ец ца ў 17 га дзін 
ве ча ра. Ёсць пе ра пы нак на абед. 
Трэ ба ра зу мець, што та кі за ня так 
дак лад на не для ўсіх, гэ та вя лі кая 
фі зіч ная на груз ка, у пры ват нас-
ці, з-за ўмоў на двор'я. Ка лі ідзе 
дождж, мы ўсё роў на пра цяг ва ем 
збі раць яга ды, толь кі на дзя ва ем 
пла шчы. Ка лі пя чэ сон ца — так са-
ма скла да на вы тры маць, асаб лі ва 
на віч кам. Та му і ад бор у ка ман ду 
быў сур' ёз ны, ад да ва лі пе ра ва гу 
больш ад каз ным і за ці каў ле ным. 
Ужо пад час ра бо ты, ка лі ба чым, што 
хтось ці ста міў ся, аба вяз ко ва да па-
ма га ем ад но ад на му, гэ та ма ты-
вуе і на тхняе кож на га. Акра мя та го, 
каб не за су ма ваць, раз маў ля ем, 
ча сам спя ва ем, слу ха ем му зы ку, 
аб мяр коў ва ем пла ны на ве чар.

Пе рад па чат кам ра бо ты з на мі 
пра во дзі лі ін струк таж, і мы вы ра шы лі, 
што нам па трэб ны свой ме дык, бо бы-
вае, што ку са юц ца роз ныя на ся ко мыя 
або мож на па рэ за цца ліс та мі рас лін. 
Вы бра лі ад ну са сту дэн так, і ця пер пры 
ёй заў сё ды ап тэч ка, ка лі што — да па-
мо га бу дзе за бяс пе ча на.

Хлоп цы і дзяў ча ты жы вуць на 
ба зе ад па чын ку «Вы со кі бе раг», 
што не да лё ка ад са мо га мес ца 
працы. Як ка жа Ві та лія, ён чымсь ці 
на гад вае лет ні дзі ця чы ла гер: там 
вель мі ўтуль на і ве се ла. «Ад па чы-
ва ем па-роз на му: гэ та кон кур сы, 
гуль ні, спар тыў ныя і куль тур ныя 
ме ра пры ем ствы. Нам па шан ца-
ва ла, бо на ша ба за ад па чын ку 
зна хо дзіц ца на бе ра зе во зе ра 
Ма лоч нае, і па ве ча рах, асаб лі ва 

ка лі цёп ла і пры го жыя змяр кан ні, 
су стра ка ем ся на пры ро дзе».

Су раз моў ні ца па дзя лі ла ся, што 
для яе пра ца ў сту дат ра дзе — гэ-
та перш за ўсё маг чы масць уця чы 
з га рад ской мі тус ні, пра нік нуц ца 
тра ды цы я мі і свя та мі сту дат ра-
даў ска га ру ху, а так са ма не бла гі 
спо саб за ра біць.

— Па мя таю, пас ля пер ша га 
кур са баць кі не ра зу ме лі, ча му я 
гэ тым зай ма ю ся, — пры зна ец ца 
Ві та лія. — Ка за лі «лепш ад пач ні, 
у ця бе на пе ра дзе ву чо ба, трэ ба 
на брац ца сіл», але я не слу ха ла 
і бы ла ўпэў не ная, што раб лю ўсё 
пра віль на. Ця пер жа яны ве да юць, 
што кож нае ле та для мя не — пра-
цоў нае, і доб ра да гэ та га ста вяц-
ца. З упэў не нас цю ма гу ска заць, 
што ў вы ні ку та ко га во пы ту ў мя не 
раз ві ва юц ца стрэ саў стой лі васць, 
лі дар скія якас ці, ад каз насць. Для 
мя не як для ка ман дзі ра гэ та вель мі 
важ на. Так са ма та кая дзей насць — 
маг чы масць на ла дзіць ста сун кі з 
кі раў ніц твам гас па дар кі, роз ны мі 
спе цы я ліс та мі, што дак лад на спат-
рэ біц ца ў да лей шым жыц ці. Пры ем-
на, што ме ра пры ем ствы і су стрэ-
чы для ўдзель ні каў сту дат ра даў 
пра хо дзяць на пра ця гу ўся го го да, 

так мы ста но вім ся яшчэ больш 
згур та ва ны мі. А яшчэ на ват тыя, 
хто ўжо вы пус ці лі ся з уні вер сі тэ та, 
час та ці ка вяц ца, як у нас прай шло 
ле та. Сту дат ра ды — асаб лі вая част-
ка сту дэнц ка га жыц ця, у на ступ ным 
го дзе я за кан чваю ўні вер сі тэт, і мне 
бу дзе вель мі іх не ха паць.

Тац ця на УРБА НО ВІЧ, сту дэнт ка 
трэ ця га кур са фа куль тэ та ве тэ ры-
нар най ме ды цы ны, пра во дзіць ле-
та ў сту дат ра дзе пер шы раз, хоць 
жа дан не па пра ца ваць у «Па ра чан-
цы» з'я ві ла ся ў дзяў чы ны яшчэ на 
пер шым кур се.

— Та ды, на жаль, не атры ма ла-
ся, бо мне не бы ло ва сям нац ца ці 
га доў. Па мя таю, што ва ўні вер сі тэ-
це па ста ян на ка за лі, што тут вель-
мі кру та, шмат зна ё мых так са ма 
бы лі част кай ка ман ды атра да і за-
ста лі ся за да во ле ныя. Зра зу ме ла, 
боль шасць сту дэн таў ідуць сю ды, 
каб за ра біць, а ў мя не бы ла і ін шая 
ма ты ва цыя — атры маць ка рыс ны 
во пыт, па зна ё міц ца і па сяб ра ваць з 
но вы мі людзь мі. Ка лі ска за ла ма ме, 
што ха чу па спра ба ваць ся бе «ў по-
лі», яна па пя рэ дзі ла, што гэ та вель мі 
скла да на і лёг ка не бу дзе. Ну і доб ра, 
па ду ма ла я. Мне ўсё роў на не ха це-
ла ся дар ма мар на ваць час на ка ні-
ку лах. Пе рад ра бо тай на ша ка ман да 
пра хо дзі ла па свя чэн не, ка ман дзір 
пра во дзі ла з на мі роз ныя трэ нін гі і 
гуль ні, якія да па маг лі згур та вац ца. 
Пер шыя дні бы лі са мыя цяж кія, але 
ця пер пры вык ла і ўсё да ец ца лёг-
ка. На столь кі ўцяг ну ла ся, што па 
на чах бы вае сніц ца: збі раю яга ды! 
Не апра ца ва ных ра доў яшчэ вель мі 
мно га, та му цал кам на стро е ны на 
пра цу. Уво гу ле ха це ла ся б і на ле та 
пры ехаць, але ў нас бу дзе вы твор чая 
прак ты ка і мы па він ны бу дзем пра ца-
ваць на прад пры ем стве. Ад нак, ка лі 
рап там з'я віц ца маг чы масць улад ка-
вац ца сю ды, бу ду толь кі ра да.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фо та да дзе ны ге ра і ня мі.

Ва біць іх яга да

Больш за 25 ты сяч юна коў 
і дзяў чат вы ка за лі сё ле та 
жа дан не пра ца ваць у сту-
дэнц кіх атра дах пад час трэ-
ця га пра цоў на га се мест ра. 
Пра гэ та рас ка за ла ка ман-
дзір Рэс пуб лі кан ска га шта-
ба сту дэнц кіх атра даў Цэнт-
раль на га ка мі тэ та БРСМ 
На дзея ША ХОЎ СКАЯ.

— Тра ды цый на ўдзель ні ка мі 
ру ху мо гуць стаць ма ла дыя лю-
дзі ва ўзрос це ад 14 га доў да 
31 го да. Адзін з кры тэ ры яў за-
лі чэн ня ў сту дат рад — доб рая 
па спя хо васць без ака дэ міч ных 
за па зы ча нас цяў. Пан дэ мія сё ле-
та ўнес ла не ка то рыя ка рэк ты вы: 
ра сій скія атра ды не змаг лі пры-
ехаць, ад нак мы з імі па ста ян на 
пра во дзім роз ныя ан лайн-кан фе-
рэн цыі. Сту дат рад — гэ та не толь-
кі пра цоў ная бры га да, якая дае 
маг чы масць за ра біць гро шы, але 
яшчэ і шанц па спра ба ваць ся бе ў 
пра фе сіі, згур та вац ца з ка лек ты-
вам, рас крыць свой твор чы па тэн-
цы ял. Да та го ж та кая дзей насць 
не абы хо дзіц ца без твор час ці: у 
сту дат ра дах ар га ні за ва ны воль-
ны час і пра вод зяц ца шмат лі кія 
кон кур сы. У ся рэд нім ба ец мо жа 
за ра біць ад 300–400 да 1000 руб-
лёў за пра цоў ны се местр. Усё за-
ле жыць ад аб' ёму вы ка на най ра-
бо ты. Ін шы мі сло ва мі, гэ та шко ла 
жыц ця для ма ла дых лю дзей.

На дзея Ша хоў ская ад зна чы ла, 
што ў кра і не сту дат ра даў скі рух 
быў ад ро джа ны пры пад трым цы 

кі раў ні ка дзяр жа вы. І сён ня дзя -
ку ю чы яму, а так са ма ор га нам ула -
ды, за хоў ва ю чы свае най леп шыя 
тра ды цыі, ён раз ві ва ец ца і да лей. 
«Сё ле та пад пі са ны Указ № 58 «Аб 
ар га ні за цыі дзей нас ці сту дэнц кіх 
атра даў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі». 
Ён ус ту піць у сі лу з на ступ на га го-
да і зды ме вель мі мно гія бар' е ры 
пры фар мі ра ван ні сту дат ра даў, 
бу дзе спры яць та му, каб у сту д-
ат ра дах усіх про фі ляў хлоп цы і 
дзяў ча ты маг лі ад пра цоў ваць і 
ву чэб ную прак ты ку», — ка жа ка-
ман дзір шта ба сту дат ра даў.

У гэтым годзе між на род ны вы-
твор чы пра ект «Ат лант-2020» са-
браў ка ля 800 сту дэн таў з роз ных 
аб лас цей кра і ны, рас ка за ла яго 
ка ман дзір Хрыс ці на ХУ БУ ЛА ВА.

— Хлоп цы і дзяў ча ты зай ма-
юц ца збор кай ха ла дзіль ні каў, 
апра цоў кай ме та лу і вы кон ва-
юць ін шыя ра бо ты. Дзя ку ю чы 
спа бор ніц ка му ду ху яны імк нуц ца 
хут ка па ляп шаць свае па каз чы кі, 
пра ект дае сты мул пра ца ваць 
больш эфек тыў на. Быў ство ра ны 
элект рон ны жур нал улі ку пра цы, 
у ім ка ман дзі ры і ка мі са ры за-
піс ва юць аса біс тыя ка э фі цы ен-
ты ін тэн сіў нас ці ра бо ты кож на га 
бай ца, та кім чы нам вы ліч ва ец ца 
агуль ны ка э фі цы ент атра да, па 
якім мож на вы браць най леп шы. 
Так са ма для нас важ ная не толь кі 
ра бо та, але і тое, што за ста ец ца 
па-за ёй: роз ныя ме ра пры ем-
ствы, кон кур сы, гуль ні. На гэ та 
звяр та ем асаб лі вую ўва гу.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

У пер шы дзень жніў ня мо ладзь 
ад зна чы ла сваё пра фе сій-
нае свя та — Дзень бе ла рус кіх 
сту дэнц кіх атра даў. Хоць яго і 
ня ма ў ка лен да ры афі цый ных 
дат — гэ та тра ды цыя, якая бы-
ла за кла дзе на людзь мі, што 
ста я лі ка ля вы то каў сту дат ра-
даў ска га ру ху, і якую, як і сам 
рух, уда ло ся за ха ваць.

Ва ўсіх кут ках Бе ла ру сі, дзе пра-
цу юць сту дэнц кія атра ды, прай шлі 
лі ней кі з па свя чэн нем у іх бай цоў. 
Ад бы лі ся доб ра ах вот ніц кія пра цоў ныя ак-
цыі, ад кры тыя дыя ло гі з удзе лам юна коў 
і дзяў чат і ве тэ ра наў ру ху, спар тыў ныя 
спа бор ніц твы са зда чай нар ма ты ваў фіз-
куль тур на-спар тыў на га комп лек су «Зма-
гай ся! Імк ні ся! Пе ра ма гай!», а так са ма 
твор чыя кон кур сы, сту дат ра даў скія вог ні-
шчы, атрад ныя спеў кі і мно гае ін шае.

На сы ча ная пра гра ма свят ка ван ня 
Дня бе ла рус кіх сту дэнц кіх атра даў бы ла 
ў бай цоў звод на га сту дэнц ка га бу даў ні-
ча га атра да Усе бе ла рус кай ма ла дзёж-
най бу доў лі «Го рад ма ла до сці» і між на-
род на га вы твор ча га пра цоў на га пра ек та 
«Ат лант-2020». З са май ра ні цы на ба зе 
ін фар ма цый на га цэнт ра Бе ла рус кай АЭС 
для бай цоў ма ла дзёж най бу доў лі пра вя лі 
эк скур сію «Атам ная энер ге ты ка і бу даў-
ніц тва АЭС».

Удзель ні кі пра цоў на га пра ек та 
«Ат лант-2020», у сваю чар гу, па зна ё мі лі ся 
з аб' ек та мі ста лі цы, на якіх пра ца ва лі сту-
дэнц кія атра ды ў роз ныя га ды. За тым хлоп-
цы і дзяў ча ты па бы ва лі на эк скур сіі ў Ха ты-
ні, а на Лі ніі Ста лі на іх ча ка ла вы ступ лен не 

за слу жа на га ка лек ты ву Бе ла ру сі ан самб ля 
пес ні і тан ца ўнут ра ных вой скаў МУС і рэ-
кан струк цыя бою Вя лі кай Ай чын най вай-
ны. У дру гой па ло ве дня па між бай ца мі 
сту дэнц кіх атра даў прай шоў фі нал тур ні ру 
па на столь ным тэ ні се.

Твор чыя і ін тэ ле кту аль ныя склад ні кі 
свя та пра цяг ну лі ся і на на ступ ны дзень. 
Пад час кон кур су «Срод кі ін ды ві ду аль най 
ахо вы» атра ды прад ста ві лі кас цю мы, якія 
рас кры лі тэ му тэх ні кі бяс пе кі і ахо вы пра цы 
на вы твор час ці, і па зма га лі ся ў ка манд най 
за баў ляль най гуль ні «Маз га бой ня».

Зна ка вы мі аб' ек та мі для сту дэнц кіх 
атра даў у 2020 го дзе ста лі Бе ла рус кая 
АЭС і са цы я куль тур ныя аб' ек ты Аст раў ца, 
ЗАТ «Ат лант» у Мін ску, агуль на аду ка цый-
ная ся рэд няя шко ла на 1020 мес цаў у Ба-
ра на ві чах, рэ кан струк цыя комп лек су бу-
дын каў га рад ской клі ніч най баль ні цы № 3 
Грод на, ся рэд няя агуль на аду ка цый ная 
шко ла ў Го ме лі, рэ кан струк цыя брац ка га 
па ха ван ня на мес цы спа ле най вёс кі Ола ў 
Свет ла гор скім ра ё не, па лі клі ні кі ў Са лі гор-
ску і Ма гі лё ве.

Сяр гей СТА РЫ НАЎ.

Па лат ка 
і вог ні шча 
сяб роў ства
Спар тыў ны ла гер для 

за меж ных сту дэн таў 

«BSUCamp» упер шы ню 

ар га ні за ва ны ў БДУ.

Ак цыя скі ра ва на на зна ём -
ства мо ла дзі з ін шых кра ін 
з тра ды цы я мі ўні вер сі тэ та, 
фор ма мі пра вя дзен ня воль-
на га ча су, а так са ма па пу-
ля ры за цыю зда ро ва га ладу 
жыц ця і па ход на га ту рыз му.

Яго пра гра ма ўклю чае 
ве ла па хо ды, эк скур сіі, пік-
ні кі і спар тыў ныя гуль ні, 
май стар-кла сы па су час ных 
тан цах і ас но вах фо та май-
стэр ства. Клю ча вое ме ра-
пры ем ства — ту рыс тыч ны 
па ход. У за меж ных сту дэн-
таў бу дзе маг чы масць пра-
ве рыць свае сі лы ў ня звык-
лых для го ра да ўмо вах, на-
ву чыц ца ары ен та вац ца на 
мяс цо вас ці, ста віць па лат кі, 
май стра ваць схо ві шча і раз-
во дзіць вог ні шча.

Так са ма іх па зна ё мяць з 
пры род ны мі сла ву тас ця мі 
ва ко ліц Мін ска, ся дзіб на-пар-
ка вым комп лек сам «Ло шыц-
кі парк» і Му зе ем ва лу ноў.

А р  г а  н і  з а  т а  р а м 
«BSUCamp» вы сту пае 
ўпраў лен не між на род ных 
су вя зяў БДУ.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ра бо та кі піць 
не за леж на ад умоў на двор'я.

З на го дыЗ на го ды

ЗА ХОЎ ВА Ю ЧЫ ТРА ДЫ ЦЫІ 
МА ЛА ДЗЁЖ НА ГА РУ ХУ

У ак тыў ным У ак тыў ным 

рыт мерыт меСту дат ра ды 
як шко ла жыц ця

Фо
 та

 з 
са
й т
а Б

РС
М.

Бай цы і пра ад па чы нак не за бы ва юць.

У лі пе ні ад свят ка ваць Но вы год? 
Лёг ка! (ка ман дзір Ві та лія — 

у ніж нім ра дзе ў цэнт ры).
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