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Доб рая на ві на для 

сту дэн таў — ця пе раш-

ніх і тых, хто ста не імі 

ў най блі жэй шы час, 

а так са ма іх баць коў 

і вы клад чы каў (як той 

ка заў, доб ры сту дэнт — 

сы ты сту дэнт): у кра і-

не ўста но вяць адзі ны 

па ра дак фар мі ра ван ня 

цэн і на цэ нак на пра-

дук цыю гра мад ска га 

хар ча ван ня, што рэа-

лі зу ец ца ва ўста но вах 

аду ка цыі. Ра ней пы тан-

ні цэ на ва га рэ гу ля ван ня 

ў гэ тай сфе ры зна хо-

дзі лі ся ў кам пе тэн цыі 

абл вы кан ка маў і Мін-

ск ага гар вы кан ка ма.

34 сту дэнц кія пе да га гіч ныя атра ды 

ство ра ны ў БДПУ. У іх склад увай шлі 

най леп шыя сту дэн ты, якія ма юць 

пос пе хі ў ву чо бе, з'яў ля юц ца лі да-

ра мі гра мад скіх ар га ні за цый, ма юць 

во пыт пе да га гіч най дзей нас ці. Усе 

яны на ву ча лі ся ў шко ле ва жац ка га 

май стэр ства.

— Для дзе ся ці пе дат ра даў ужо на сту-

пі лі пра цоў ныя буд ні. Сту дэн ты за дзей ні-

ча ны ў дзі ця чых азда раў лен чых ла ге рах, 

спар тыў на-азда раў лен чых комп лек сах, 

цэнт рах рэ абі лі та цыі, а так са ма ў На цы я-

наль ным дзі ця чым аду ка цый на-азда раў-

лен чым цэнт ры «Зуб ра ня», — рас ка за-

ла на чаль нік упраў лен ня вы ха ваў чай 

ра бо ты з мо лад дзю БДПУ Свят ла на 

МА ЛІ НОЎ СКАЯ. — У пры ват нас ці, пе-

да га гіч ны атрад фа куль тэ та са цы яль на-

пе да га гіч ных тэх на ло гій «Ні ка» пра цуе 

ў спар тыў на-азда раў лен чым комп лек се 

«Бры ган ці на», «Ім пульс» (Ін сты ту та псі ха-

ло гіі) — у азда раў лен чым комп лек се «Ра-

ке та», «Шып шы на» — у азда раў лен чым 

лет ні ку «Ба рок» (фі ла ла гіч ны фа куль тэт), 

«Бе ла ру сач ка» — у пан сі я на це «Зор ны» 

(звод ны атрад фа куль тэ та фі зіч на га вы ха-

ван ня і Ін сты ту та псі ха ло гіі), «Вет разь» — 

у дзі ця чых азда раў лен чых ла ге рах «Спа-

да рож нік» і «Па лі тэх нік».

Акра мя та го, у лет ні пе ры яд сту дэн ты 

БДПУ бу дуць пра ца ваць у скла дзе вась мі 

сту дэнц кіх сэр віс ных атра даў, сфар мі ра-

ва ных БРСМ Каст рыч ніц ка га ра ё на ста лі-

цы. Хлоп цы і дзяў ча ты бу дуць рых та ваць 

ін тэр на ты сту дэнц ка га га рад ка да но ва га 

на ву чаль на га го да.

Тры нац цаць сту дэнц кіх атра даў сфар-

мі ра ва ны Шта бам пра цоў ных спраў Бел-

дзярж уні вер сі тэ та. У гэ тым ме ся цы да пра-

цы ўжо пры сту пі лі сем пе да га гіч ных, два 

сель ска гас па дар чыя і ча ты ры сэр віс ныя. 

За піс у сту дэнц кія атра ды пра цяг ва ец ца 

ў су по лцы Шта ба пра цоў ных спраў БДУ 

«УКан так це» httрs://vk.соm/rаbоtаbrsmbsu. 

Мяр ку ец ца, што пра цоў ны се местр пра-

цяг нец ца да па чат ку ве рас ня.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Смач на ес ці!Смач на ес ці!

Ка ло рыі 
па пры маль ных 

цэ нах

Для ўсіх ах вот ныхДля ўсіх ах вот ных

Доб рая на ві на для сту дэн-

таў, чыё ле та пра хо дзіць на 

ба бу лі ных гра дах, — на вы кі 

пра пол кі мож на «пра даць». 

На прык лад, улад ка ваў шы ся 

ў сель ска гас па дар чы атрад. 

Адзін з та кіх, у скла дзе яко-

га хлоп цы і дзяў ча ты з БДУ, 

як раз ця пер пра цуе на ўні-

вер сі тэц кім ву чэб на-во пыт-

ным прад пры ем стве «Шчо-

мыс лі ца».

У га да валь ні ку дэ ка ра тыў ных 

рас лін раз вод зяць дрэ вы, кус ты, 

хвой ні кі і квет кі. Амаль усё гэ та 

пра да ец ца ста ліч ным служ бам 

азе ля нен ня. Сту дэн ты сю ды пры-

хо дзяць на прак ты ку час та. Хлоп цы 

і дзяў ча ты з бія ла гіч на га фа куль тэ-

та ста вяць до сле ды над рас лі на мі: 

бя руць тут узо ры і вы рошч ва юць у 

ла ба ра то рыі ў пра бір ках. Ці вы ву-

ча юць па ра зі тыч ныя гры бы. А сту-

дэн ты геа гра фіч на га фа куль тэ та 

бя руць про бы грун ту.

Тыя ж, хто тра піў ле там на пра-

цу ў атрад, шчы ру юць у асноў ным 

на пра по лцы.

— Мы пра сі лі на чэр вень лю-

дзей па бо лей, бо ўсе сі лы ідуць 

на тое, каб па ту шыць «зя лё ны 

па жар». Вы ра та ваць па се вы ад 

пус та зел ля — га лоў ная за да ча. 

Дзесь ці да па ма га юць гер бі цы ды, 

але не ўсё мож на да ве рыць «хі-

міі», — тлу ма чыць пер шы на мес-

нік ды рэк та ра прад пры ем ства 

Дзміт рый КАЛ БА НАЎ. — У лі пе ні 

ста не кры ху ляг чэй з пра пол кай, 

мо жа, бу дзем пры цяг ваць мо ладзь 

да ча ран ка ван ня.

Ба раць ба з пус та зел лем у сту-

дэн таў па чы на ец ца з вась мі ра-

ні цы. Па куль іх ад на курс ні кі ад-

сы па юц ца, бай цы атра да ўжо на 

па ля вых «па зі цы ях» — з ма ты ка мі, 

тач ка мі і пра цоў ным на стро ем.

Ад се дзец ца ўба ку не атры-

ма ец ца — пла цяць за коль касць 

вы ка на най ра бо ты. Рас цэн кі та-

кія: за квад рат ны метр — дзе вяць 

ка пе ек. Сту дэн ты ка жуць, што за 

дзень па спя ва еш пра па лоць ка-

ля 50 мет раў, а зна чыць, за ра біць 

ча ты ры руб лі. Уся го за зме ну (два 

тыд ні) атрым лі ва ец ца руб лёў 50. 

Плюс са мым ста ран ным па абя ца-

лі прэ мію.

Ка мі сар атра да Тац ця на СЛІН-

ЧАК ву чыц ца на трэ цім кур се 

эка на міч на га фа куль тэ та. Яна — 

бу ду чы спе цы я ліст па фі нан сах і 

крэ ды тах.

— Я ста ра юся ак тыў на ўдзель-

ні чаць у жыц ці ўні вер сі тэ та. Ужо 

не пер шы год ус ту паю ў сту дэнц кі 

атрад. Пры чын не каль кі. Так у ак-

ты віс таў больш шан цаў атры маць 

па кой у ін тэр на це, а так са ма гэ та 

но выя во пыт, зна ём ствы, не вя лі кі, 

але за ро бак.

Ле тась дзяў чы на ез дзі ла ў ла-

гер ва жа тай. На гэ ты год вы ра-

шы ла па спра ба ваць ся бе ў ін шай 

дзей нас ці. Да пра цоў на га мес ца 

не вель мі да лё ка да бі рац ца, та му 

за ста ец ца больш воль на га ча су.

Ці ка вім ся: коль кі сён ня сту дэн ту 

трэ ба гро шай на ме сяц? Тац ця на 

за дум ва ец ца. «Мі ні мум — руб лёў 

150: на ежу, пра яз ны, ін тэр нэт... 

Рас хо даў ха пае». Па кры ваць іх 

дзяў чы не да па ма га юць баць кі — 

пад пра цоў кі ў яе ня ма. Тлу ма чыць, 

што скла да на су мя шчаць дзён нае 

на ву чан не і ра бо ту, бо най маль ні кі 

звы чай на шу ка юць спе цы я ліс таў 

на поў ную стаў ку.

На што па тра ціць сту дат ра даў-

скі за ро бак, бу ду чы эка на міст па-

куль не вы ра шы ла. «Мо жа, куп лю 

аба не мент у ба сейн ці трэ на жор-

ную за лу. Заў сё ды трэ ба быць у 

фор ме», — усмі ха ец ца.

Трэ ця курс нік мех ма та Дзміт-

рый МА ЧА ЛАЎ гру зіць пус та зел ле 

на тач ку.

— Пра ца ваць не асаб лі ва скла-

да на — толь кі ка лі спя кот на бы-

вае. Да та го ж пры ем ны ка лек тыў, 

шмат пры го жых дзяў чат, — дзе-

ліц ца хло пец.

За мі ну лыя га ды ён па спеў па-

спра ба ваць ся бе ў бу даў ні чым і 

сэр віс ным атра дах. У апош нім 

пра ца ваў афі цы ян там у пя ці зор-

ка вы мі га тэ лі. Ус па мі нае, што 

ме на ві та ў сэр віс-атра дзе атрым-

лі ваў больш за ўсё. «За ме сяц 

мож на бы ло спа кой на за ра біць 

руб лёў 500. На гэ тыя гро шы рэ-

аль на жыць».

Дзміт рый, да рэ чы, ужо год пра-

цуе ў той гас ці ні цы — яго афор мі-

лі па да га во ры пад ра ду. Спа чат ку 

быў афі цы ян там, ця пер пра вя рае 

па коі. Па ры ў хлоп ца ў дру гую зме-

ну, та му ра бо ту бя рэ на ра ні цу.

— Гэ тая ча со вая пад пра цоў-

ка, — па пя рэдж вае. — Паз ней я 

пла ную пай сці на кур сы ў ІТ-кам-

па нію і ў да лей шым там пра ца-

ваць.

На за роб ле нае Дзміт рыю ўда ло-

ся ку піць но вы тэ ле фон, сха дзіць 

з дзяў чы най у ка вяр ню. Жар туе, 

што дру гі пункт рас хо даў вель мі 

да ра гі.

На га дзін ні ку поў дзень — час 

па абе даць. Атра даў цы бя гуць у 

бы тоў ку па «сса бой кі». А мы пра-

цяг ва ем гу та рыць з імі.

Дзі я на БЯЗ ЗУ БЕН КА, трэ ця-

курс ні ца філ фа ка, у сту дат ра дзе 

пер шы раз.

— Жыц цё вы во пыт, на бы ты ў 

ба бу лі на ага ро дзе, вель мі спат рэ-

біў ся, — усмі ха ец ца. — Ця пер не 

так хут ка стам ля ю ся і ма гу зра біць 

ра бо ты на ват кры ху больш за ін-

шых. Не шка дую, што за пі са ла ся ў 

атрад, мне па да ба ец ца. Тут ад па-

чы ва еш на све жым па вет ры.

Адзі ная скла да насць — па ра-

лель на трэ ба рых та вац ца да се сіі. 

А па коль кі бай цы ву чац ца на роз-

ных спе цы яль нас цях, эк за ме ны 

ва ўсіх роз ныя — кан спект на по лі 

ра зам не па чы та еш.

Бу ду чы фі ло лаг Іло на ЖАЎ-

ТОК за кан чвае чац вёр ты курс. 

Рас каз вае, што ў лі пе ні так са ма 

бу дзе пра ца ваць у сту дат ра дзе: 

мо жа, на сель ска гас па дар чым 

прад пры ем стве, а мо жа, у «Мінск-

тран се» — кант ра лё рам. Але і пад-

час на ву чаль на га го да дзяў чы на 

без ра бо ты не ся дзе ла. Ча сам па 

вы хад ных, ка лі пры яз джа ла на 

ра дзі му ў Аст ра вец, спя ва ла на 

вя сел лях. За роб ле нае ад кла да ла 

на ад па чы нак. «Пла ную па ехаць у 

жніў ні, яшчэ не вы ра шы ла ку ды».

Па пад лі ках Іло ны, мі ні маль ны 

пра жыт ко вы мі ні мум для сту дэн-

та — 200 руб лёў. Гэ та ка лі тра-

ціц ца толь кі на ежу. А ка лі хо чаш 

на бы ваць што-не будзь з адзен ня і 

ў кі но ха дзіць, то на ме сяц руб лёў 

400 спат рэ біц ца.

Але шо пінг і за ба вы — паз ней. 

Па куль ча ка юць гра ды. «На два 

тыд ні за бы лі ся на ма ні кюр. Ні чо-

га, пас ля зме ны бу дзем ад наў ляц-

ца, — смя ец ца дзяў чы на. — Нам 

тут не сум на».

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Пра цоў ны се местрПра цоў ны се местр

АТРА ДЫ — НА ЛЮ БЫ ГУСТ, 
ВЫ БІ РАЙ!

ПА ТУ ШЫЦЬ «ЗЯ ЛЁ НЫ ПА ЖАР»ПА ТУ ШЫЦЬ «ЗЯ ЛЁ НЫ ПА ЖАР»
У гэ тым га лоў ная за да ча бай цоў па ля во га «фрон ту»

Па пра ца ва лі — мож на і па ес ці.

Хлоп цы ка жуць, што ра бо та не скла да ная. 
Тым больш у кам па ніі не сум на.

У за ка на даў ства бы лі ўне се ны змя нен ні ў част цы пе ра да чы 

Мі ніс тэр ству ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю паў на-

моц тваў па рэ гу ля ван ні цэн і на цэ нак на пра дук цыю гра мад-

ска га хар ча ван ня, якая рэа лі зу ец ца ва ўста но вах аду ка цыі. 

Пры чы най пры няц ця та ко га ра шэн ня па слу жы ла вы яў лен не 

шмат лі кіх па ру шэн няў па рад ку фар мі ра ван ня цэн на пра-

дук цыю гра мад ска га хар ча ван ня ва ўста но вах аду ка цыі, а 

так са ма не аб ход насць за ма ца ван ня вы раз ных нор маў для 

ска ра чэн ня коль кас ці па стаў шчы коў-па ся рэд ні каў пра дук таў 

хар ча ван ня.

Для та го каб вы клю чыць двай ное тлу ма чэн не пры фар мі-

ра ван ні цэн, Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і 

ганд лю рас пра ца ва ла ме та дыч ныя рэ ка мен да цыі. Сут насць іх у 

тым, што ганд лё вая над баў ка ў па ме ры 20 пра цэн таў пры мя ня-

ец ца не да ца ны апош ня га па стаў шчы ка, а да ца ны вы твор цы. 

Та кім чы нам бу дзе вы ра шац ца і праб ле ма па ся рэд ні каў.

Гэ тыя змя нен ні ўсту пяць у сі лу з 27 жніў ня, пе рад са мым 

па чат кам но ва га на ву чаль на га го да. Так што смач на і тан на 

ес ці, школь ні кі і сту дэн ты!

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


