
Сту дэнт, як вя до ма, веч на сон-
ны і веч на га лод ны. Ка лі пер шае 
вы пра віць мож на толь кі ад ным 
спо са бам — прос та вы спац ца, 
то для дру го га іс ну юць роз ныя 
ва ры ян ты. Мы вы свет лі лі, дзе 
і чым хар чу юц ца і коль кі гро-
шай тра цяць на ежу сту дэн ты 
ста ліч ных ВНУ.

Каб бу ду чыя ма ла дыя спе цы я ліс-
ты не ма ры лі ся бе го ла дам пад час 
за ня ткаў, амаль пры кож ным уні-
вер сі тэ це ёсць ста ло выя. Ад нак ці 
мож на на зваць іх сту дэнц кі мі, ка лі 
ў час пік вя ліз ныя чэр гі тут ства рае 
не стом ле ная ад лек цый мо ладзь, а 
ра бот ні кі з най блі жэй шых бу доў ляў, 
офі саў і вы твор час цяў, за маў ля юць 
і пер шае, і дру гое, і кам пот з дэ сер-
там. У той час, як сту дэн ты, якіх тут 
не так ужо і шмат, вы бі ра юць са бе 
неш та ад но.

— Гэ та, на пэў на, звя за на з тым, 
што сён ня не кож ны сту дэнт мо жа 
да зво ліць са бе паў на цэн ны абед у 
ста ло вай. Для пры кла ду, 130 гра-
маў сві ні ны, за пе ча най з па мі до ра мі, 
у нас каш туе 3,7 руб ля. Гэ та са мая 
да ра гая па зі цыя ў ме ню. Кошт су пу 

звы чай на ка ля руб ля, са ла ты бы ва-
юць ад са ра ка ка пе ек, — рас каз вае 
за гад чы ца ста ло вай ад ной са ста-
ліч ных ВНУ.

За пы та ла ся ў сва іх зна ё мых сту-
дэн таў, як час та яны ла су юц ца «ста-
лоў скі мі кат лет ка мі». Вы свет лі ла ся, 
што чым ста рэй шы курс, тым ра дзей. 
Ужо на дру гі год на ву чан ня хлоп цы 
і дзяў ча ты па чы на юць за дум вац ца 
пра эка но мію срод каў. Акра мя ад-
сут нас ці гро шай, яшчэ ад на рас паў-
сю джа ная пры чы на не хар ча вац ца ў 
ста ло вай — не да хоп ча су. 

Пры ўсім гэ тым ёсць сту дэн ты, 
якія зна хо дзяць і гро шы, і час, каб 
што дня ха дзіць у ста ло вую. На прык-
лад, чац вёр та курс нік фа куль тэ та 
між на род ных ад но сін БДУ Ра ман 
Ка зак.

— Заў сё ды бя ру на пер шае суп, 
на дру гое — мя са. У ся рэд нім па ход 
у ста ло вую абы хо дзіц ца ў 5 руб лёў, 
ка лі пад лі чыць, коль кі вы дат коў ваю 
на абе ды за ме сяц, атрым лі ва ец ца 
не та кая ўжо і ма лень кая су ма, але 
для мя не важ на хар ча вац ца пра-
віль на і пры гэ тым не тра ціць час на 
пры га та ван не ежы. У ін тэр на це, дзе 
я жы ву, ад на кух ня на па верх, там 
не зу сім зруч на ку лі на рыць, — рас-
каз вае Ро ма.

Ку ды больш ва бяць сту дэн таў рэ-
ста ра ны се так хут ка га хар ча ван ня, 
коль касць якіх у ста лі цы з кож ным 
го дам рас це. У ад ным з та кіх я амаль 
га дзі ну на зі ра ла за на вед валь ні ка мі, 
пры слу хоў ва ла ся да іх раз моў і зра-
бі ла вы сно ву: у асноў ным за сто лі-
ка мі ся дзе лі сту дэн ты.  «Як я люб лю 
чыз бур гер!» — вы даў ма ла ды ча ла-
век, на ім гнен не за быў шы ся пра ву-
чо бу, ад нак хут ка зноў пад клю чыў ся 
да раз мо вы пра се мі нар скія за ня ткі ў 
но ва га вы клад чы ка. Яр кія ін тэр' еры, 
гуч ная му зы ка і ў ме ню толь кі мод-
ныя за па зы ча ныя сло вы — зда ец ца, 
тут усё толь кі для мо ла дзі і ство ра на. 
Усё, акра мя цэн.

— Ся рэд ні за каз сту дэн та — 
5—6 руб лёў, — па ве да міў су пра-
цоў нік ад на го з рэ ста ра наў, які і сам 
яшчэ ву чыц ца. — На та кую су му ў 
нас не раз гу ля еш ся: вый дзе бур гер 
(ці буль ба фры), на пой і дэ серт. Але 
для пе ра ку су па між па ра мі хо піць.

Ра зам з тым усё больш сту дэн таў 
спра бу юць ку лі на рыць са ма стой на. 
Зу сім не рэд касць, ка лі на пе ра пын ку 
ва ўні вер сі тэ це нех та да ста не «сса-
бой ку», дзе бу дзе і мя са, і ка ша, і 
са ла та. Та кі ва ры янт са мы тан ны для 
сту дэн та, але і са мы ня прос ты, бо, 
як мі ні мум, трэ ба ўмець га та ваць, 

а, як мак сі мум, па ста ян на пра чы нац-
ца ра ней, каб па спець «са браць» 
ежу на дзень.

Да р'я Бе ра зюк ву чыц ца на 4 кур-
се МДЛУ. Яна амаль не хо дзіць у 
ста ло выя і бу фе ты, а фаст фуд есць 
толь кі за кам па нію раз у не каль-
кі ме ся цаў. Дзяў чы на хар чу ец ца ў 
асноў ным тым, што са ма га туе ў ін-
тэр на це. Так, па яе сло вах, пра сцей і 
на дзей ней за ўсё сфар мі ра ваць пра-
віль ны ра цы ён, аба пі ра ю чы ся на не-
вя лі кі сту дэнц кі бюд жэт:

— Ран кам — аба вяз ко вы сня да-
нак. Звы чай на гэ та аў ся ная ка ша, 
ёгурт ці ам лет, зрэд ку ма гу абы сці-
ся бу тэрб ро дам з гар ба тай/ка вай. 
Бы вае, пе ра кус ваю яб лы кам ці ба-
на нам. Абе даю ры сам з ку ры цай 
або каў ба сой, са ла тай з се зон най 
ага род ні ны. Ма гу вы піць ма ла ка ці 
ке фі ру. Вя чэ ра ў мя не лёг кая: тва-
рог, хляб цы з сы рам, чай. Ста ра юся 
хар ча вац ца пра віль на, больш-менш 
са чыць за фі гу рай. Але вель мі люб-
лю са лод кае, час ад ча су да зва ляю 
са бе ша ка лад ку, мар ме лад ці пе чы-
ва, — дзе ліц ца дзяў чы на. — За ме-
сяц на хар ча ван не ў мя не сы хо дзіць 
пры клад на 150—170 руб лёў. Гэ та 
пры тым, што я яшчэ і ад баць коў 
пры во жу пра дук ты.

Ка лі ты сту дэнт і за кла по ча ны 
тым, як па мен шыць су мы, якія вы-
дат коў ва еш на хар ча ван не, то спе-
цы яль на для ця бе мы пад рых та ва лі 
на ступ ныя па ра ды:

1. Пе рад па хо дам у кра му аба вяз-
ко ва скла дзі спіс та го, што бу дзеш 
на бы ваць, і пра гля дзі ў ін тэр нэ це, якія 
зніж кі дзей ні ча юць у су пер мар ке тах. 
Мо жа як раз не аб ход ныя та бе пель ме-
ні ці кру пы дзе-не будзь пра да юць па 
ак цыі. Акра мя та го, не ка то рыя кра мы 
ўве ча ры зні жа юць цэ ны на пра дук-
цыю ў ку лі нар ных ад дзе лах.

2. Не са ро мей ся браць з са бой 
на ву чо бу ежу ў кан тэй не рах, за га-
дзя пры га та ва ную до ма. На пе ра-
пын ку па між за ня тка мі аба вяз ко ва 
за хо чац ца ес ці. Але ў ця бе не ўзнік не 
спа ку сы бег чы ў бу фет па бул ку ці да 
аў та ма та па чып сы.

3. На се зон ных рын ках мож на на-
быць га род ні ну і са да ві ну ўдвая тан-
ней, чым у кра ме (толь кі будзь піль-
ным у вы ба ры!). А на кры ты Ка ма роў-
скі ры нак пры во зяць хлеб, ма лоч ныя 
і мяс ныя пра дук ты з усіх бе ла рус кіх 
рэ гі ё наў. Та му мно гія цэ ны тут ні жэй-
шыя за ся рэд нія па го ра дзе.

Ган на КУ РАК, 
сту дэнт ка V кур са 

Ін сты ту та жур на ліс ты кі.

Знай сці 
дру гую па ла він ку

Юлія Сто ляр, вы пуск ні ца 
фа куль тэ та між на род ных ад-
но сін БДУ 2015 го да, пры зна-
ла ся, што ў сту дэнц кае са ма-
кі ра ван не імк ну ла ся тра піць 
га лоў ным чы нам дзе ля та го, 
каб атры маць мес ца ў ін тэр-
на це. Дзяў чы на з пер шых ме-
ся цаў ву чо бы ста ра ла ся быць 
ак тыў най: ха дзі ла на ўсе маг-
чы мыя ме ра пры ем ствы, ма-
ля ва ла пла ка ты, на сцен га зе-
ты і інш.

— Ка лі мне пра па на ва лі 
да лу чыц ца да гра мад скай ін-
фар ма цый най служ бы студ га-
рад ка БДУ, тут жа зга дзі ла ся. 
Па мя таю, ні бы та гэ та бы ло 
ўчо ра, як мне да лі пер шае 
за дан не — на пі саць ма тэ ры-
ял пра су стрэ чу сту дэн таў з 
та га час ным трэ не рам БА ТЭ 
Вік та рам Ган ча рэн кам. Бы ло 
не звы чай на спра ба ваць свае 
сі лы ў якас ці жур на ліс та (па 
спе цы яль нас ці я эка на міст-пе-
ра клад чык), тым больш што 
ад чу ва ла: у мя не атрым лі ва-
ец ца. У тым го дзе ін тэр нат 
мне так і не да лі, але ў служ бе 
мне спа да ба ла ся...

Сту дэнц кае са ма кі ра ван не 
«за цяг ну ла» Юлю на тры га-
ды, два з па ло вай з якіх яна 
бы ла стар шы нёй гра мад скай 
ін фар ма цый най служ бы. Па-
ра лель на не ка то ры час дзяў-
чы на з'яў ля ла ся га лоў ным 
рэ дак та рам фа куль тэц ка га 
вы дан ня «ФМА-ан лайн». Па 
фак це і там, і там Юля шу ка ла 
лю дзей, якія ха це лі б пі саць 
тэкс ты, зды маць фо та і ві дэа, 

ра біць афі шы. Раз мяр коў ва ла 
за дан ні, а пас ля кант ра ля ва ла 
іх вы ка нан не. Яна пры зна ец-
ца, што до све ду ў гэ тай спра-
ве да гэ туль не ме ла і толь кі 
пад час пра цы ву чы ла ся ма ты-
ва ваць, за ах воч ваць і... кры-
ты ка ваць ка лек тыў.

— Не ка то рыя хлоп цы і 
дзяў ча ты, з які мі мы ра зам 
бы лі ў гра мад скай ін фар-
ма цый най служ бе, пас ля 
вы пус ку пра цяг ва юць свой 
жур на лісц кі шлях, пра цу ю чы 
ка рэс пан дэн та мі, фа то гра фа-
мі, ві дэа апе ра та ра мі ўжо на 
больш сур' ёз ным уз роў ні, хоць 
і ву чы лі ся на фа куль тэ тах, ні як 
не звя за ных з гэ тай сфе рай. Я 
зра бі ла вы бар на ка рысць ра-
бо ты па спе цы яль нас ці, та му 
па куль не ма гу ска заць, што 
до свед, атры ма ны ў сту дэнц-
тве, ка рыс ны для мя не ў пра-
фе сій ным пла не. За тое ён да-
па ма гае мне па жыц ці, — ка-
жа Юля. — Азі ра ю чы ся на зад, 
я ра зу мею, што ні за што б 
не вы крас лі ла са ма кі ра ван не 
са свай го сту дэнц тва. Дзя ку-
ю чы яму ад бы ло ся шмат зна-
ём стваў з цу доў ны мі людзь мі, 
з які мі я сяб рую і ця пер. А за 
ад на го з іх я зу сім ня даў на 
вый шла за муж!

Да дат ко вы ар гу мент 
для най маль ні ка

Іры на До раш атры ма ла 
дып лом БДУ ІР толь кі ле тась. 
Ма ла ды спе цы я ліст пры зна-
ец ца, што яшчэ не зу сім ады-
шла ад сту дэнц кіх спраў: «Я 
па ста ян на пад трым лі ваю су-
вязь са сва і мі бы лы мі ка ле-
га мі па студ са ве це, пы та ю ся 

ў іх што ды як. Яны так са ма 
час ад ча су про сяць па ра ды. 
Мне не ха пае ка ман ды, не 
ха пае аб мер ка ван няў, ідэй, 
іні цы я тыў нас ці. Ні дзе больш 
не знай сці столь кі энер гіч ных 
і на тхнё ных лю дзей, як у сту-
дэнц кім са ма кі ра ван ні».

Іра пры гад вае, што па ста-
ян на зна хо дзі ла ся ў по шу ках 
но вых, не звы чай ных за ня ткаў 
для ся бе. Дзяў чы на бы ла кі-
раў ні ком ва лан цёр скай гру пы 
БДУ ІР «Су зор'е», пас ля ўзна-
чаль ва ла студ са вет уні вер сі-
тэ та, а ка лі з'я віў ся гра мад скі 
рэс пуб лі кан скі сту дэнц кі са вет 
пры мі ніст ры аду ка цыі, да лу-
чы ла ся і да яго. Па сло вах Іры, 
ад ным з са мых цяж кіх у пла не 
пад рых тоў кі і ў той жа час са-
мым ці ка вым пра ек там, над 
якім ёй да во дзі ла ся пра ца-
ваць, ста ла пер шая між на род-
ная сту дэнц кая кан фе рэн цыя 
па са ма кі ра ван ні. «За тое як 
клас на бы ло аб' яд наць столь кі 
мо ла дзі з роз ных га ра доў!»

— Пад час удзе лу ў студ-
са ма кі ра ван ні я на ву чы ла ся 
зна хо дзіць агуль ную мо ву са 
сту дэн та мі, вы клад чы ка мі і 
ад мі ніст ра цы яй свай го ўні-
вер сі тэ та, акра мя та го, да во-
лі час та ўза е ма дзей ні ча ла з 
прад стаў ні ка мі ін шых ВНУ і ар-
га ні за цый. Гэ та да зво лі ла мне 
раз віць упэў не насць у са бе, 
знік ла бо язь кан так таў з не-
зна ё мы мі людзь мі. Упэў не на, 
што спат рэ біц ца ў да лей шым 
і до свед пуб ліч ных вы ступ лен-
няў, і ўмен не ар гу мен та ва на 
ад стой ваць свой пункт гле-
джан ня. Як мне зда ец ца, сту-
дэнц кае са ма кі ра ван не дае 
цу доў ны шанц рэа лі за ваць 
ся бе па спе цы яль нас ці яшчэ 
да вы пус ку з уні вер сі тэ та. 
Мая пра фе сія — мар ке то лаг, 
і я ўжо па спе ла пе ра ка нац ца: 
шмат якія з ця пе раш ніх пра-
цоў ных аба вяз каў вы кон ва ла 
і да гэ туль.

Іра рас каз вае, што ка лі 

ўлад коў ва ла ся на пра цу, па-
зна ча ла ў рэ зю мэ, што ме ла 
да чы нен не да сту дэнц ка га 
са ма кі ра ван ня. На гу тар цы 
ў ар га ні за цыі гэ тым фак там 
за ці ка ві лі ся, пы та лі ся, чым 
кан крэт на зай ма ла ся, якіх 
пос пе хаў да сяг ну ла. «Ка неш-
не, у пер шую чар гу гля дзяць 
на пра фе сій ныя на вы кі, але і 
сту дэнц кі до свед без ува гі не 
па кі да юць. Та му не са ро мей-
це ся і пры пра ца ўлад ка ван ні 
заў сё ды пра яго ка жы це, ліш-
нім дак лад на не бу дзе», — ра-
іць дзяў чы на ця пе раш нім сту-
дэнц кім лі да рам, у якіх вы пуск 
яшчэ на пе ра дзе.

Ва лан цёр ства — 
шко ла люд скас ці

Мак сім Бя лец, бу ду чы сту-
дэн там Го мель ска га дзяр жаў-
на га ўні вер сі тэ та імя Ф. Ска-
ры ны, не аб мя жоў ваў ся бе ад-
ным кі рун кам: меў да чы нен не 
і да студ са ве та, і да БРСМ.

— Над звы чай важ ным 
для мя не стаў удзел у ва лан-
цёр скай ар га ні за цыі «Сяб ра 
дзя цей». Кож ны Но вы год мы 
ста ві лі каз кі, збі ра лі гу ма ні тар-
ную да па мо гу для вы ха ван цаў 
Жу ра віц ка га до ма-ін тэр на та. 
Ма ля ва лі дэ ка ра цыі, ства-
ра лі кас цю мы, рэ пе ці ра ва лі 
да дзя ся тай га дзі ны ве ча ра! 
За тое дзень вы ступ лен ня на 
сцэ не ін тэр на та заў сё ды быў 
за па мі наль ным.

Праз ва лан цёр скую ар га-
ні за цыю Мак сім упер шы ню 
тра піў у ін тэр нат. Ён мяр куе, 
што да лё ка не кож ны га то-
вы да ста сун каў з дзець мі з 
асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га 
раз віц ця. «У нас, сту дэн таў-
ва лан цё раў, ні я кай бо я зі не 
бы ло, маг чы ма, та му, што 
мы ба чы лі: дзе ці цяг нуц ца да 
нас, заў сё ды ча ка юць су стрэ-
чы». Мак сім тлу ма чыць, што 
ва лан цёр ства зра бі ла яго не 
жа лас лі вым ча ла ве кам, а, на-

ад ва рот, больш моц ным, да-
зво лі ла пе ра гле дзець улас ныя 
маг чы мас ці.

На ват ле там, ка лі сту дэнц-
кія спра вы за ці ха юць у су вя зі 
з ка ні ку ла мі, хло пец не ад па-
чы ваў на ка на пе:

— У 2014 го дзе пад час 
пра вя дзен ня цэнт ра лі за ва на-
га тэс ці ра ван ня ў на шым уні-
вер сі тэ це быў ар га ні за ва ны 
сту дэнц кі атрад «Дэль та», — 
рас каз вае хло пец. — А го дам 
паз ней мне да вя ло ся стаць ка-
мі са рам сэр віс на га атра да імя 
Ільі Ка ту ні на ва Усе ра сій скім 
дзі ця чым цэнт ры «Ар ля ня». 
Там атры ма ла ся не толь кі па-
пра ца ваць, але і ад па чыць на 
мо ры. Цу доў ная маг чы масць 
з мі ні маль ны мі фі нан са вы мі 
вы дат ка мі.

Ці ка ва, што та кая ак тыў ная 
дзей насць не па су ну ла ву чо бу 
хлоп ца на дру гі план: Мак сім 
з'яў ля ец ца аў та рам пят нац ца-
ці на ву ко вых пуб лі ка цый і мае 
дып лом з ад зна кай.

Умен не 
ства раць ка ман ду

Аляк сандр Сян чук за сем 
га доў у сту дэнц кім са ма кі ра-
ван ні прай шоў лі та раль на ўсе 
сту пе ні: ад ста рас ты па вер ха ў 
ін тэр на це Брэсц ка га дзяр жаў-
на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та 
да на мес ні ка рэс пуб лі кан ска-
га сту дэнц ка га са ве та БРСМ. 
Ад нак не маг чы ма ву чыц ца 
веч на. Аляк сандр, які мае два 
дып ло мы аб вы шэй шай аду-
ка цыі, сён ня пра цуе на мес ні-
кам ге не раль на га ды рэк та ра 
«Брэс таб лаў татранс» — ды-
рэк та рам фі лі яла «Аў та вак-
зал г. Брэс та».

— У студ са ве тах я на ву-
чыў ся кі ра ваць людзь мі, якія 
пра цу юць за ідэю, а так са ма 
вы ра шаць пы тан ні з вы шэй-
ста я чым кі раў ніц твам. Але 
га лоў нае, што мне да ло сту-
дэнц кае са ма кі ра ван не, — гэ-
та ўмен не пад бі раць кад ры і 
ства раць ка ман ду.

І не па ве рыць хлоп цу нель-
га, бо ме на ві та ён стаў іні цы-
я та рам пра вя дзен ня ў сва ёй 
аль ма-ма тар сту дэнц ка га фо-
ру му «Пры ві тан не, Уні вер!» 
Гэ ты пра ект на кі ра ва ны на 
зна ём ства пер ша курс ні каў з 
уні вер сі тэ там да 1 ве рас ня, 
каб ім ляг чэй бы ло адап та-
вац ца ў но вым ася род ку. Та-
му ду ма ец ца, што ва ўсіх, хто 
сён ня пры хо дзіць пра ца ваць у 
ка лек тыў Аляк санд ра, не ўзні-
кае ні я кіх праб лем з адап та-
цы яй — та кі кі раў нік дак лад на 
ве дае сак рэ ты доб рай ра бо-
чай ат мас фе ры.

...Ві да воч на, што сту дэнц-
тва ак ты віс та на сы ча на ці ка-
вы мі па дзея мі, зна ём ства мі, 
яно са праў ды за пом ніц ца на 
ўсё жыц цё. З ін ша га бо ку, 
удзел у бяс кон цых ме ра пры-
ем ствах і пад рых тоў ка да іх 
за бі ра юць шмат ча су, і та ды 
паў стае пы тан не: а ву чыц ца 
ка лі? Усё ін ды ві ду аль на. Нех-
та на ма га ец ца па спець паў-
сюль, за бы ва ю чы ся на сон і 
ежу. А хтось ці вы бі рае неш та 
ад но, ах вя ру ю чы ін шым, і тут 
га лоў нае — пра віль на рас ста-
віць пры яры тэ ты, каб паз ней 
не па шка да ваць.

Ган на КУ РАК, 
сту дэнт ка V кур са 

Ін сты ту та 
жур на ліс ты кі БДУ.
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Па вес ці за са бойПа вес ці за са бой

Пер шыя на шля ху да мэ ты
Аб жыц ці лі да раў-актывістаў пас ля ВНУ

Іры на До раш пад час ву чо бы (у цэнт ры).

КА ЛІ РУ БЕЛЬ КА ЛО РЫІ БЕ РА ЖЭ,
ці Дзе «за пра віц ца» сту дэн ту

Не ву чо бай адзі найНе ву чо бай адзі най

У кож най на ву чаль най уста но ве аба вяз ко ва 
зной дуц ца хлоп цы і дзяў ча ты, якіх на зы ва юць 
ак ты віс та мі. Хто яны та кія і чым зай ма юц ца, 
тлу ма чыць не трэ ба. А вось што ад бы ва ец ца 
з ма ла ды мі людзь мі пас ля за кан чэн ня ву чо бы, 
ма ла хто ве дае. Мы па пра сі лі бы лых сту дэнц кіх 
лі да раў пры га даць сваё нядаўняе жыц цё і рас ка заць, 
ці да па ма гае ім до свед, на бы ты ў тыя ча сы.


