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Свой про фільСвой про філь

Лі та раль на дня мі атрад імя Ге роя Са вец-
ка га Са ю за І. П. Ма зу ру ка — адзі нац цаць 
на ву чэн цаў Мінск ага дзяр жаў на га ма шы-
на бу даў ні ча га ка ле джа — за няў мес цы 
за стан ка мі Мінск ага трак тар на га за во да. 
У пер шы дзень ра бо ты да іх за ві таў ка рэс-
пан дэнт «Чыр вон кі. Чыр во най зме ны».

Тое, што хлоп цы атрым лі ва юць про філь ную 
аду ка цыю і ма юць раз ра ды, да зва ляе ім пра ца-
ваць па спе цы яль нас ці. Усіх удзель ні каў атра да 
ўлад ка ва лі то ка ра мі і фрэ зе роў шчы ка мі ў ме-
ха ніч ны цэх №5, дзе ідзе вы твор часць ва лоў 
і шас цер няў, з якіх паз ней ро бяць вуз лы для 
трак та роў ма гут нас цю ад 9 да 350 кон скіх сіл.

— Ска жу шчы ра, пра ца ў сту дат ра дзе для 
мя не — гэ та ў пер шую чар гу маг чы масць тро хі 
пад за ра біць, — пры зна ец ца на ву чэ нец трэ ця-
га кур са спе цы яль нас ці «тэх на ло гіі ма шы на-
бу да ван ня» Мінск ага дзяр жаў на га ма шы на-
бу даў ні ча га ка ле джа Дзя ніс КО РА БАЎ. — Ра-
бо та на МТЗ для нас не ў на він ку — не каль кі 
ме ся цаў та му мы ўжо пра хо дзі лі ў гэ тым цэ ху 
прак ты ку, толь кі на ін шым участ ку. Та му з вы-
твор час цю ўжо доб ра зна ё мыя, ды і з хлоп ца мі 
адзін ад на го ве да ем ня бла га. Пра цую на стан ку 
глы бо ка га свід ра ван ня — раб лю з на рых то вак 
ва лы. Фак тыч на, вы кон ваю апош нюю апе ра-
цыю — свід рую ў іх ад ту лі ны. Вя до ма, усё вы-
кон вае ма шы на, я толь кі кант ра люю ра бо ту 
кам п'ю та ра. На прак ты цы бы ло тро хі цяж ка ва-
та — шум, вы со кая ад каз насць, але з ча сам да 
гэ та га пры вы ка еш. Ця пер ужо ад чу ваю ся бе ў 
«сва ёй та лер цы» і пра цую з за да валь нен нем. 
Маг чы ма, у бу ду чы ні прый ду пра ца ваць на МТЗ, 
але най перш ха чу скон чыць сваю на ву чаль ную 
ўста но ву і па сту піць у ВНУ — так бо лей шан цаў 
зра біць доб рую кар' е ру.

— Я так са ма пра цую ў пя тым цэ ху, — ка-
жа на ву чэ нец трэ ця га кур са спе цы яль нас ці 
«тэх нік-тэх но лаг» Ва дзім АЛЯШ КЕ ВІЧ. — 

Спе цы яль на пра сіў ся на тое са мае мес ца, дзе 
пра хо дзіў прак ты ку, бо для мя не тут ужо ўсё 
зна ё мае — ве даю, як пра ца ваць, якія па тра-
ба ван ні ў кі раў ніц тва. Зай ма ю ся вы твор час цю 
шас цер няў — кант ра люю ра бо ту стан ка, які 
на ра зае на іх зуб цы. Та му не ска жу, што гэ та 
цяж ка фі зіч на — прос та вы ма гае вы со кай кан-
цэнт ра цыі. Сам ро дам са Смар го ні, і для мя не 
га лоў най ма ты ва цы яй для та го, каб за пі сац ца 
ў сту дат рад, ста ла жа дан не не ся дзець ле там 
у Мін ску без спра вы. Гро шы — не га лоў нае, 
хоць пры ем на бу дзе ад клас ці неш та за роб ле-
нае ўлас ны мі ру ка мі на свае па трэ бы. За прак-
ты ку, на прык лад, атры маў 350 руб лёў — лі чу, 
для на ву чэн ца гэ та ня бла га. Да лей пла ную 
атрым лі ваць вы шэй шую аду ка цыю, а вось ці 
бу ду пра ца ваць у ма шы на бу да ван ні, яшчэ не 
ве даю — па гля дзім.

— У асноў ным мы бра лі сту дэн таў стар шых 
кур саў, — рас ка за ла пер шы сак ра тар Пар-
ты зан скай ра ён най ар га ні за цыі БРСМ Ган на 
УЛЬ РЫХ. — Ад бор быў да стат ко ва сур' ёз ны, 
і да лё ка не ўсе ах вот ныя тра пі лі на ра бо ту на 
МТЗ. Атрад бу дзе пра ца ваць два тыд ні. Ле тась 
мы змаг лі ства рыць на ба зе трак тар на га за во-
да два атра ды: сэр віс ны і пе да га гіч ны (апош ні 
быў у ад ным з дзі ця чых ла ге раў прад пры ем-
ства), але сё ле та та кой вя лі кай па трэ бы ў кад-
рах ня ма. На огул, у Пар ты зан скім ра ё не мы 
сфар мі ра ва лі 14 атра даў агуль най коль кас цю 
ка ля 200 ча ла век. Адзін з іх пра цуе на Усе бе-
ла рус кай ма ла дзёж най бу доў лі ў Аст раў цы, а 
ў ста лі цы хлоп цы і дзяў ча ты ўлад коў ва юц ца 
ў «Мінск во да ка нал», «Мінск мет ра буд», «Зе-
лян буд» і ін шыя дзяр жаў ныя ар га ні за цыі. Пе-
ра важ на пра цу ем з ся рэд ні мі спе цы яль ны мі і 
пра фе сій на-тэх ніч ны мі на ву чаль ны мі ўста но-
ва мі, бо ў ВНУ ство ра ны ўлас ныя шта бы пра-
цоў ных спраў.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. 
lyskavets@zvіazda.by

Доб ра ах вот ніц кі ар хеа ла гіч ны 
атрад «Вед рыч» імя пра фе са ра 
С. Я. Рас са дзі на да сле дуе 
тэ ры то рыю вёс кі Га га лі 
Рэ чыц ка га ра ё на ў по шу ках 
пом ні каў гіс то рыі.

У склад ар хеа ла гіч на га атра да ўвай-
шлі дзе вяць доб ра ах вот ні каў, чле наў 
БРСМ — сту дэн ты і ма гіст ран ты гіс та-
рыч на га фа куль тэ та ГДУ імя Ф. Ска ры ны. 
Пад кі раў ніц твам кан ды да та гіс та рыч ных 
на вук, стар ша га на ву ко ва га су пра цоў ні ка 
ад дзе ла ар хеа ло гіі пер ша быт на га гра мад-
ства Ін сты ту та гіс то рыі НАН Бе ла ру сі Іга ра 
Язе пен кі ў вёс цы Га га лі ма ла дыя лю дзі 
дэ та лё ва да сле ду юць куль тур ны пласт, які 

ад но сіц ца да ІV—ІІІ ты ся ча год дзяў да на-
шай эры. Да атра да да лу чы лі ся і дзе сяць 
школь ні каў з Рэ чыц ка га ра ё на.

У воль ны ад на ву ко вай ра бо ты час 
удзель ні каў ча кае на сы ча ная пра гра ма: 
эк скур сіі па ра ё не, спар тыў ныя і куль тур-
ныя ме ра пры ем ствы.

Ар хеа ла гіч ны атрад фар мі ру ец ца ў Го-
мель скай воб лас ці дру гі год за пар. У жніў ні 
2016 го да яго ўдзель ні кі вы ву ча лі пом ні кі 
ста ра жыт на рус кай і ста ра бе ла рус кай куль-
ту ры ў Гор ва лі.

Ар га ні за та ра мі экс пе ды цыі вы сту па юць 
рэс пуб лі кан скі, Го мель скі аб лас ны і Рэ-
чыц кі тэ ры та ры яль ны шта бы сту дэнц кіх 
атра даў БРСМ пры пад трым цы Рэ чыц ка га 
рай вы кан ка ма.

Па чы на ю чы з 2003 го да, сту дат ра-
даў скі рух аха піў усі мі ві да мі дру-
гас най пра цоў най за ня тас ці больш 
за 975 ты сяч ма ла дых лю дзей. Сён-
ня сту дэнц кія атра ды пра цу юць на 
рэ кан струк цыі і бу даў ніц тве да рог, 
школ і дзі ця чых сад коў, спар тыў-
ных комп лек саў, жы лых да моў па 
ўсёй кра і не, збі ра юць ура джай, вы-
хоў ва юць дзя цей у азда раў лен чых 
ла ге рах.

Поў ным хо дам ідзе ра бо та звод на га бе-
ла рус ка-ра сій ска га сту дэнц ка га атра да на 
аб' ек тах бу даў ніц тва Бе ла рус кай атам най 
элект ра стан цыі (Усе бе ла рус кая ма ла дзёж-
ная бу доў ля); сту дэнц кіх атра даў аб лас ных 
ма ла дзёж ных бу доў ляў: на бу даў ніц тве аў-
та ма біль най раз вяз кі ў Брэс це, цэнт раль-
най ра ён най баль ні цы ў Аст раў цы; апе-

ра цый на га бло ка Ма гі лёў ска га аб лас но га 
ан ка ла гіч на га дыс пан се ра з устрой ствам 
рэ зер во вай ка цель ні на пры род ным га зе; 
доб ра ўпа рад ка ван ні аб' ек таў да Дня бе ла-
рус ка га пісь мен ства ў По лац ку і аб лас но га 
фес ты ва лю пра цаў ні коў вёс кі «Да жын кі 
2017» у Дуб роў не, рэ кан струк цыі дзі ця-
чай аб лас ной клі ніч най баль ні цы па ву лі цы 
Жар коў ска га ў Го ме лі. У ста лі цы бай цы 
сту дэнц кіх атра даў пра цу юць на га рад-
ской ма ла дзёж най бу доў лі — бу даў ніц тве 
Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра алім пій скай пад-
рых тоў кі па мас тац кай гім нас ты цы. Для 
ўдзель ні каў сту дэнц кіх атра даў ёсць ра-
бо та на 1 223 аб' ек тах (40 683 пра цоў ныя 
мес цы). Акра мя та го, бе ла рус кія сту дэнц кія 
атра ды пра цу юць за ме жа мі на шай кра і ны 
ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі і Поль шчы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. 
rs@zviazda.by

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
Уся го ў склад атра да ўва хо дзяць 

ча ты ры ўкра ін цы, столь кі ж ра сі ян і 
два бе ла ру сы. Ра зам з імі на гэ тай 
жа бу доў лі пра цуе сту дэнц кі атрад 
з Бе ла рус ка га на цы я наль на га тэх-
ніч на га ўні вер сі тэ та. Ня гле дзя чы на 
тое, што мно гія бай цы — ужо фак-
тыч на да рос лыя лю дзі, фі нан са вы 
ас пект для іх да лё ка не на пер шым 
пла не. Дзя ніс Чу ба ха сцвяр джае, 
што га лоў ным сты му лам для боль-
шас ці ста ла маг чы масць уба чыць 
су сед нюю кра і ну. За ро бак жа за ле-
жыць ад аб' ёмаў вы ка на най ра бо-
ты, ары ен ці ро вач ная ліч ба — ка ля 
700 руб лёў за ме сяц.

— Я пер шы сак ра тар кам са-
моль скай ар га ні за цыі на ша га ра ё-
на, — рас каз вае Ар цём ГЕР МАН, 
які пры ехаў у Бе ла русь з Пер-
ва май ска Мі ка ла еў скай воб лас ці 
Укра і ны. — Гэ тым ле там атры маў 
за пра шэн не ў Мінск на бу доў лю і 
доў га не раз дум ваў. У ва шай краі-
не ўпер шы ню, ура жан няў вель мі 
шмат — уся го не рас ка жаш. Спа-
чат ку пра ца ваць бы ло цяж ка, але я 
хут ка ву чу ся, та му ця пер праб лем 
ня ма. У нас вы дат ны ка лек тыў — 
«адзін за ўсіх і ўсе за ад на го». Ра-
зам га ту ем вя чэ ру, ад па чы ва ем. 
Ня даў на вось гу ля лі ў фут бол на 
ста ды ё не по бач з ін тэр на там, хо-
дзім на тур ні кі. Го рад вель мі пры-
го жы. Ка лі па раў ноў ваць з Кі е вам, 
у нас на ву лі цах вель мі шмат ліш-
ня га — кі ёс каў, рэ кла мы і ін ша га, 
а ў вас я ад чу ваю ся бе спа кой на. 
Уво гу ле, пры зна ю ся, што пад час 
гэ тай па езд кі за ду маў ся пра пе ра-
езд у Бе ла русь.

Бай цы пераважна зай ма юц ца 
пад соб най ра бо тай. Хлоп цы да па-
ма га юць му ля рам, па да юць цэг лу 
і рас твор, збі ра юць і раз бі ра юць 
рыш та ван ні, пры бі ра юць смец це, 
раз гру жа юць аў та транс парт. Не-
каль кі бай цоў, у якіх ужо ёсць во-
пыт работы на бу доў лях, пра цу юць 

цес ля ра мі-бе тон шчы ка мі. Шчы-
ра ваць усе пла ну юць поў ны тэр-
мін — амаль два ме ся цы. Да ро гу 
ў Бе ла русь і на зад усім апла ці лі 
ар га ні за та ры.

— Я ўжо дру гі раз у бу дат ра дзе, 
у 2015 го дзе так са ма пра ца ваў у 
вас на «Ды на ма», — рас каз вае 
Ула дзі мір КУП РЭЙ ЧУК з Оў ру ча 
Жы то мір скай воб лас ці. — Ад той 
па езд кі за ста лі ся вы дат ныя ўра-
жан ні, та му і вы ра шыў вяр нуц ца 
ў Мінск. Адзі нае, ча го ха це ла ся б 
аса біс та мне, — больш ак тыў на га 
ад па чын ку. Па про філь най аду ка-
цыі я ге а дэ зіст, але ні ко лі не ста-
жы ра ваў ся па спе цы яль нас ці, та му 
зай ма ю ся ў асноў ным пад соб ны мі 
ра бо та мі. Мя не фі зіч ная пра ца не 
па ло хае, яна ачы шчае га ла ву ад 
дур ных ду мак (смя ец ца). Мінск — 
пры го жы, ка лі бу дзе маг чы масць, 
аба вяз ко ва вяр ну ся яшчэ раз.

Бай цоў па ся лі лі ў пят нац ца ці хві-
лі нах ха ды ад бу доў лі — у ін тэр на це 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер-
сі тэ та фі зіч най куль ту ры. Умо ва-
мі пра жы ван ня ўсе за да во ле ныя, 

тым больш, што ў па ко ях хлоп цы 
фак тыч на толь кі на чу юць. Што да-
ты чыц ца ра бо ты, то, як ка жа Дзя-
ніс Чу ба ха, на бу доў лях ні ко лі не 
бы вае лёг ка. Уз вя дзен не Цэнт ра 
алім пій скай пад рых тоў кі па мас тац-
кай гім нас ты цы ён на зы вае «сур'-
ёз ным пра ек там». Тут уваж лі ва 
со чаць за ўсі мі дро бя зя мі, вель мі 
жорст ка кант ра лю юць вы ка нан не 
мер бяс пе кі.

— Ра ней ні ко лі не ўдзель ні чаў у 
бу дат ра дах, ця пер вось да га няю, — 
пры зна ец ца на стаў нік гіс то рыі і 
анг лій скай мо вы ад ной са школ 
Ра за ні Ула дзі мір ГРУ ША ВОЙ. — 
Ка лі быў сту дэн там, тро хі пад пра-
цоў ваў на бу доў лях, та му ра бо та 
для мя не не но вая. Хоць усё ад но 
цяж ка прывыкнуць, ка лі до ма ні чо-
га ця жэй за руч ку не па ды ма еш. У 
Бе ла ру сі ўпер шы ню. Ка лі па раў ноў-
ваць з мес цам, дзе жы ву, то Мінск 
вель мі пры го жы. Пер шае, што кі-
да ец ца ў во чы, — пра сто ра: у мя не 
по зірк ад па чы вае, і на ду шы ста но-
віц ца спа кой на. Спа да баў ся Верх ні 
го рад, тро хі гу ля лі па пра спек це, 

але ка лі шчы ра, то ча су на ад-
па чы нак ня шмат — у асноў-
ным гэ та вы хад ныя. А яшчэ ў 
вас не ве ра год ныя дзяў ча ты! 
Для мя не гэ та па езд ка — каш-
тоў ны до свед, бо мож на да ве-
дац ца шмат ка рыс ных рэ чаў: 
як клас ці цэг лу, за меш ваць 
рас твор — ні я ка му муж чы ну 
гэ та не бу дзе ліш нім. Фі нан са-
вае пы тан не так са ма пры сут-
ні чае, але для мя не яно не га-
лоў нае — я ехаў па ўра жан ні.

Пад час на ша га ві зі ту бай цы 
да па ма га лі ўзво дзіць ка лі дор, 
дзе бу дуць раз мя шчац ца рас-
пра наль ні, ду ша выя ка бін кі, 
пры бі раль ні. Ад сюль ужо бач-
ныя дзве ве лі зар ныя за лы, дзе праз 
не каль кі га доў бу дуць вы хоў ваць 
но вых «зо рак» ай чын на га спор ту. 
Хлоп цы ман ці ру юць рыш та ван ні — 
не са мая цяж кая, але вель мі ад каз-
ная ра бо та.

— Пры яз джаю ў Мінск ўжо дру гі 
год, — ка жа сту дэнт За па рож ска-
га на цы я наль на га ўні вер сі тэ та 
Ула дзі слаў СА ХА БУТ ДЗІ НАЎ. — 
У Бе ла ру сі мне вель мі па да ба ец ца 
па ра дак, па чы на ю чы ад рас кла ду 
аў то бу саў, якія пры яз джа юць хві-
лі на ў хві лі ну, і за кан чва ю чы са цы-
яль най ары ен та ва нас цю дзяр жа-
вы. Яшчэ звяр нуў ува гу, што боль-
шасць пра дук таў зроб ле на ў сва ёй 
кра і не — гэ та вы дат на, бо ў нас 
усё ім парт нае. Пра ца ваць люб лю, 
для мя не гэ та не праб ле ма, а тут 
ад на ча со ва мож на яшчэ па ба чыць 
ін шую кра і ну. Та му бу дат рад — 
прос та шы коў ная маг чы масць для 
гэ та га.

Для між на род на га атра да, як 
заў сё ды, рас пра ца ва лі куль тур ную 
пра гра му. У хлоп цаў за пла на ва ны 
ві зі ты на га лоў ныя прад пры ем ствы 
го ра да: МАЗ, МТЗ, за вод «Ат лант», 
фаб ры ку «Ка му нар ка». Не за ста-
нуц ца без ува гі і му зеі гіс то рыі Вя лі-
кай Ай чын най вай ны і За іра Азгу ра. 
Так са ма бай цы на ве да юць ста ліч ны 

аква парк. Ад бу дзец ца фут боль ны 
матч з атра дам з Санкт-Пе цяр бур-
га, які сё ле та пра цуе на рэ кан струк-
цыі «Ды на ма».

— На прак ты цы пас ля дру го-
га кур са нам аба вяз ко ва трэ ба 
па пра ца ваць на якім-не будзь бу-
даў ні чым аб' ек це, — тлу ма чыць 
сту дэнт бу даў ні ча га фа куль тэ та 
Бе ла рус ка га на цы я наль на га тэх-
ніч на га ўні вер сі тэ та Ула дзі слаў 
ГУ МЯ НЮК. — У БРСМ пра па на-
ва лі спа лу чыць ка рыс нае з пры ем-
ным і пай сці ў бу да т рад да кан ца 
ле та, та му я ад ра зу зга дзіў ся. Да-
сюль та ко га во пы ту ў мя не не бы ло, 
але ця пер я ў за хап лен ні. Вель мі 
ўзра да ва ла, што з на мі пра цу юць 
хлоп цы з Ра сіі і Укра і ны. Мы з усі мі 
ла дзім, раз маў ля ем на роз ныя тэ-
мы, дзе лім ся мер ка ван ня мі — гэ та 
заў сё ды ці ка ва. А яшчэ для мя не 
важ на, што мы ўзво дзім са праў ды 
ўні каль ны аб' ект. Я ба чыў ма кет, і 
ўпэў не ны, што бу ды нак бу дзе не-
стан дарт ны. Як сту дэн ты про філь-
най спе цы яль нас ці, да па ма га ем 
уста наў лі ваць апа луб ку, за лі ва ем 
сцяж ку — усё гэ та да па мо жа нам 
у бу ду чай пра фе сіі.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. 
lyskavets@zvіazda.by

Фо та Сяр гея НІ КА НО ВІ ЧА.

УДЗЕНЬ — БУ ДОЎ ЛЯ, 
УВЕ ЧА РЫ — МУ ЗЕЙ

Ман таж рыш та ван няў — не скла да ная, 
але вель мі важ ная для лю бой бу доў лі ра бо та.

Праз не ка то ры час тут бу дуць вы хоў ваць 
но вае па ка лен не бе ла рус кіх гім нас так.

З РАЗ РА ДАМ — ЗА СТА НОК
На ву чэн цы ма шы на бу даў ні ча га ка ле джа пра цу юць на МТЗ

Сту дат рад як шко ла жыц ця

ЗНАЙ СЦІ ПОМ НІ КІ ГІС ТО РЫІ
Ах вот ныя — у по ле!Ах вот ныя — у по ле!

Бы ло б жа дан неБы ло б жа дан не


