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Ад па чыць і за ра біцьАд па чыць і за ра біць

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Пра чы нац ца трэ ба ледзь не ра ней, 

чым у шко лу. І, доб ра пад сіл ка ваў шы-

ся, з ба я вым на стро ем іс ці ў га лоў ны 

бу ды нак «На ву кі». Там з са ма га ран-

ку — мі тус ня, го ман, пы тан ні: «Ка лі 

ўжо па е дзем?», «На які ўчас так сён-

ня?» Юныя па моч ні кі тут ча ка юць 

за дан няў. Яны мо гуць атры маць іх з 

роз ных ад дзе лаў: се лек цыі, на сен ня-

вод ства збож жа вых і зер не ба бо вых 

куль тур, кор ма вы твор час ці.

Ка лі кож на му зна хо дзіц ца за ня так, 

у ка лі до рах ста но віц ца ці ха. Усе на па-

лет ках, у ан га ры ці на скла дзе — там 

па чы нае ві ра ваць пра цоў нае жыц цё.

Блі жэй за ўсё ад «На ву кі» да ан га ра. 

Ту ды я і на ве да ла ся перш за ўсё. За кры-

ты з усіх ба коў, ён доб ра ха вае ра бот-

ні каў і ад спё кі, і ад даж джу — умо вы 

на двор'я для іх не пе ра шко да. У ан га ры 

шчы ру юць трое: двое «на ву коў цаў» і 

ча тыр нац ца ці га до вая Алі на Ску ра то віч. 

Яна чэр пае вяд ром зер не і пе ра сы пае 

ў спе цы яль ны ба ул. Ру ха ец ца ба дзё ра, 

ні на хві лі ну не спы ня ю чы ся, моўч кі. Без 

звык лай кам па ніі ёй, ма быць, сум на. Ас-

тат нія сён ня шчыруюць на скла дзе.

На ім больш шум на, бо пра цу юць не 

толь кі лю дзі, але і ма шы ны. Трое пад-

лет каў — пят нац ца ці га до вы Ар тур Ла-

дуць ка, шас нац ца ці га-

до вая Ган на Тар лоў ская 

і ча тыр нац ца ці га до вая 

Ма ша Ма хіт ка — пе ра-

сы па юць на сен не з ба у-

лаў у мя хі, якія ста вяц ца 

на вя лі кія пра мыс ло выя 

ва гі. Па він на атры мац-

ца роў на 40 кі ла гра маў. 

На маё здзіў лен не, ча-

му яны та кія сур' ёз ныя, 

пад лет кі ка жуць: «Дык і 

ра бо та ў нас та кая, сур'-

ёз ная!» Ад нак на пы тан-

не, на што па тра цяць 

гро шы, ад каз ва юць ба-

дзё ра. Ар тур — на ся бе, 

Ма ша — на школь ныя 

пры ла ды, а Ган на на... 

ма та цыкл! Па гу та рыў-

шы з імі яшчэ пра тое-

сёе, пры га да ла свой до свед пра цы ў 

«На ву цы», які быў ча ты ры-пяць га доў 

та му. У нас у ка лек ты ве заўж ды бы ло 

ве се ла! Спа дзе ю чы ся, што ў іх так-

са ма па нуе сяб роў ская ат мас фе ра 

(мо жа, па куль не пра чну лі ся), вы пра-

ві ла ся да лей.

На по лі пра ца най больш скла да ная. 

Ле там час та аль бо дождж, аль бо ней-

ма вер ная спё ка. Гэ тым ра зам ту ды на-

кі ра ва лі збі раць га рох пят нац ца ці га до-

ва га Ула да Апа цка га, які ў «На ву цы» 

ўжо два ме ся цы. Ён хут ка збі ра ец ца 

па сту паць у мяс цо вы бу даў ні чы лі цэй, 

та му гро шы ліш ні мі не бу дуць.

...Ка лі скон чац ца ка ні ку лы, на шы 

ге роі, гле дзя чы на са ма стой на на бы-

тыя па куп кі, бу дуць ус па мі наць на сы-

ча нае пра цай ле та і га на рыц ца са бой. 

За не каль кі ме ся цаў яны ста лі больш 

да рос лы мі.

Юлія АДА МО ВІЧ, 

сту дэнт ка ІІІ кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

Улад Апа цкі шчы руе на по лі.

Уні вер сі тэц кае ву чэб на-

до след нае прад пры ем ства 

«Шчо мыс лі ца» га ран туе ўсе 

са мыя леп шыя ўмо вы для 

сту дэн таў, якія са праў ды 

жа да юць пры клас ці, як той 

ка заў, свае ру кі да спра вы. 

Адзін з удзель ні каў сель ска-

гас па дар ча га атра да Ва дзім 

Кар пі шук, сту дэнт І кур са 

фа куль тэ та ра дыё фі зі кі і 

кам п'ю тар ных тэх на ло гій, 

рас каз вае пра асаб лі вас ці 

сва ёй пра цы:

— Асноў най за да чай для 

нас бы ла пра пол ка дэ ка ра-

тыў ных рас лін. Дзён ная нор-

ма — 50 мет раў. Дзяў ча ты 

толь кі па ло лі, а я яшчэ да-

па ма гаў ім, збі ра ю чы пус та-

зел ле ві ла мі. Атрад не вя лі кі: 

пра ца ва ла дзе сяць ча ла век. 

З ра ні цы аг ра ном вы дзя ляў 

нам град кі, а ўве ча ры — ча-

каў доб рых вы ні каў.

Тым, хто з са ма га дзя-

цін ства кож ную ра ні цу га-

та ваў ман ную ка шу для ма-

ло га бра ці ка або сяст рыч кі 

і гля дзеў з імі муль ці кі, бы-

ло да спа до бы пра ца ваць 

у якас ці пе да го га. Атра ды 

на ба зе цэнт ра «Рас ток» 

і спар тыў на-азда раў лен ча-

га комп лек су «Бры ган ці на» 

за пра ша лі да ся бе ўсю за-

ці каў ле ную мо ладзь. Лі я на 

Ша пя ле віч, сту дэнт ка ІІ кур-

са фі ла ла гіч на га фа куль тэ-

та, бы ла ў апош нім удзель-

ні цай сэр віс на га атра да, ад 

пра цы там ле там атры ма ла 

шмат ста ноў чых эмо цый.

— На шы на ма ган ні бы лі 

скі ра ва ны на якас нае аб-

слу гоў ван не тых, хто ад-

па чы вае ў ла ге ры. Маг лі 

пры бі раць тэ ры то рыю, да-

па ма гаць на кух ні. Так са ма 
ўбі ра лі асоб ныя комп лек сы: 
спар тыў ны, ме ды цын скі, 
звы чай ныя дзі ця чыя. Бы ла 
маг чы масць вы бі раць, чым 
зай мац ца, якую тэ ры то-
рыю аб слу гоў ваць. У ма ім 
атра дзе нас бы ло дзе сяць. 
Пра ца ва лі з 8 да 16 га дзін, 
а да лей — воль ны час. Да-

ва ла ся тры вы хад ныя, якія 
мож на бы ло браць у зруч ны 

для ся бе дзень. Бы ло ве се-

ла і ці ка ва, бы лі сту дат ра-

даў цы, якія пра ца ва лі ўжо 

не пер шы раз. Усё спа да-

ба ла ся, і я пла ную па ехаць у 

«Бры ган ці ну» на ле та зноў!

Сва і мі ўра жан ня мі дзе-

ліц ца і Ган на Гу ляй, сту-

дэнт ка І кур са фі ла ла гіч на-

га фа куль тэ та, якая ў лі пе ні 

пра ца ва ла ў На цы я наль-

най кам па ніі элект ра су вя зі 

«Бел тэ ле кам»:

— Я пе ра ка на ла ся, што 

не па мы лі ла ся, вы ра шыў-

шы пай сці пра ца ваць ле-

там. Цу доў ны ка лек тыў з 

пры ем най ат мас фе рай, 

доб ры за ро бак, які за ле жаў 

ад на шых на ма ган няў, зруч-

ны гра фік — усё гэ та вель-

мі пры ваб лі ва ла. Ра бо та на 

са май спра ве бы ла вель мі 

прос тая: рас паў сюдж ван-

не ін фар ма цыі пра па ке ты 

па слуг «Бел тэ ле ка ма». На-

ле та пла ную зноў пры няць 

удзел у ра бо це сту дэнц кіх 

атра даў!

Яшчэ адзін сэр віс ны 

атрад «Бу кі ніс ты» шчыруе 

ў ААТ «Бел кні га». Сту дэн ты 

роз ных на ву чаль ных уста-

ноў што год пра цу юць на 

скла дах гэ та га прад пры ем-

ства. Але на Пу за на ва, сту-

дэнт ка ІІ кур са бія ла гіч на га 

фа куль тэ та, якая тра пі ла ў 

сту дат рад пер шы раз, рас-

ка за ла пра асаб лі вас ці сва-

ёй ра бо ты:

— Я ха це ла пра ца ваць у 

кра ме ААТ «Бел кні га», але 

ні коль кі не за сму ці ла ся, ка-

лі зра зу ме ла, што пай ду ў 

ін шае мес ца. Ра бо та кла-

даў шчы ка прос тая, але ад-

каз ная. Я бы ла на скла дзе 

кан цы ляр скіх та ва раў, там 

га лоў ным бы ло ўсё пра віль-

на пад лі чыць.

Ма рыя КАС КО, 

сту дэнт ка І кур са 

фі ла ла гіч на га фа куль тэ та 

БДУ.

ЧАС ІКС,
або Да па мо га ў вы ба ры пра фе сіі

Ле там мно гія школь ні кі ма раць за ра біць на кі шэн-

ныя рас хо ды. Кож ны вы бі рае свой шлях: пар ні кі, 

збі ран не ягад і гры боў, вы са джван не дрэў, рас клей-

ван не аб' яў... А ў ка му наль ным жыл лё вым уні тар ным 

прад пры ем стве «Ак цябр скае», што ў ад най мен ным 

па сёл ку на Го мель шчы не, стар ша клас ні кі ма юць 

маг чы масць атры маць як во пыт, так і гро шы вель мі 

ці ка вым шля хам: пра цу ю чы над ін фар ма цый на-кар-

та гра фіч най сіс тэ май ка му ні ка цый (ІКС) ра ё на. Та кім 

чы нам яны пры мя ня юць свае ве ды ін фар ма ты за цыі 

і пра ек та ван ня на прак ты цы ў скла дзе сту дат ра да, 

ство ра на га пры мяс цо вым рай ка ме БРСМ. Аб тым, 

што са бой уяў ляе гэ ты за ня так, як з'я ві ла ся ідэя на-

конт іна ва цый на га сту дэнц ка га атра да і што за на вы кі 

мож на атры маць пад час твор ча-ін тэ ле кту аль най пра-

цы, рас каз вае на чаль нік вы твор час ці па ка цель нях 

і цеп ла вых сет ках, ін жы нер-пра гра міст, іні цы я тар 

пра ек та па рас пра цоў цы ІКС Аляк сандр ФУРС.

— ІКС, ка лі га ва рыць прос тай мо вай, гэ та пе ра вод ра-

ней шых кар таў-схем во да пра вод ных і цеп ла вых се так, вы-

ка на ных на па пе ры, у элект рон ную фор му, што да зва ляе 

знач на спрас ціць іх по шук, фар мі ра ваць спра ва зда чы ўпаў-

на ва жа на му су пра цоў ні ку на ват з ма біль на га тэ ле фо на або 

план шэ та. Ства рэн не ІКС — не аб ход ная ўмо ва, каб якас на 

вы бу да ваць улік і кант роль за экс плу а та цы яй і пла на ван нем 

раз віц ця аб' ек таў і се так прад пры ем стваў (не толь кі ка му-

наль ных), апе ра тыў на пры маць ра шэн ні пад час над звы чай-

ных сі ту а цый (раз ры ваў на сет ках), — ка жа су раз моў нік.

Усё па ча ло ся з та го, што сё ле та ў лю тым у якас ці экс-

пе ры мен та на бра лі гру пу дзя цей. Хут ка зра зу ме лі, што не 

па мы лі лі ся, ка лі ўба чы лі за ці каў ле насць вуч няў. Яны час та 

пра сі лі ся за стац ца яшчэ на па ру га дзін або прый сці па ву-

чыц ца на вы хад ных.

Та му пры ства рэн ні сту дат ра даў на ле та рай кам БРСМ 

рас паў сю дзіў ін фар ма цыю пра маг чы масць та ко га пра ца-

ўлад ка ван ня. На прад пры ем ства бы ло на кі ра ва на 17 вуч няў 

ва ўзрос це ад 14 га доў. У асноў ным прый шлі хлап чу кі. Яны 

афі цый на пра ца ўлад ка ва ны і на пры кан цы атры ма юць свае 

гра шо выя бо ну сы.

Ра бо та вя дзец ца толь кі над рэ аль ны мі аб' ек та мі, якія 

ідуць у пра мыс ло вую экс плу а та цыю. Кан чат ко вы вы нік 

ча ка ец ца праз два га ды.

— Мы ні ко га з пад лет каў не за трым лі ва ем, — да дае 

Аляк сандр Фурс, — бо па ві нен быць вы бар, трэ ба са мо му 

пра бі ваць да ро гу і браць ад жыц ця не аб ход нае.

Коль касць школь ні каў, ах вот ных прай сці праз ка му наль ны 

на ву чаль ны клас, да зво лі ла вы бу да ваць сіс тэ му рэй тын га для 

кад ра ва га ад бо ру: на кож на га за вод зяц ца аса біс тыя спра вы, 

у якіх па зна ча юц ца здоль нас ці і схіль нас ці пад лет каў у пра-

цы. На ле та з Ак цябр скім рай ка мам БРСМ бы ло за клю ча на 

па гад нен не аб пра ца ўлад ка ван ні школь ні каў мяс цо вых школ 

і на ву чэн цаў сель ска гас па дар ча га лі цэя ў скла дзе трох студ-

ат ра даў. Пас ля вы пус ку на ву чэн цы атры ма юць да дат ко вае 

па свед чан не «Спе цы я ліст па ства рэн ні ІКС у ка му наль най 

сфе ры». Гэ та дасць ім маг чы масць пай сці на ад но з прад пры-

ем стваў ка му наль на га сек та ра па гэ тым кі рун ку са стар та вай 

апла тай пра цы, эк ві ва лент най 200—250 до ла рам.

На пад ста ве рас па ча та га кі раў ніц твам прад пры ем ства 

экс пе ры мен та на ву чан не бы ло вы ра ша на па доў жыць на 

ўвесь год. У пра гра му так са ма ўвой дуць эк скур сіі на прад-

пры ем ствы ка му наль най га лі ны, на вед ван не вы ста вак і 

кан фе рэн цый, удзел у пе ра мо вах. Па га дзі це ся — ці ка ва!

Без умоў на, прак тыч нае пры клад ное пра гра ма ван не — 

ад каз ная спра ва для пад лет каў. Але ў гу тар цы з Яў ге нам 

Па та пен кам, вуч нем 9 кла са, і Ар цё мам До нчан кам, вуч нем 

10 кла са, стаж якіх скла дае па паў го да, гэ та га не ад чу-

ваец ца. Для іх ра бо та над ІКС не цяж кая, яна ўся го толь кі 

па тра буе ўваж лі вас ці, аку рат нас ці, дак лад нас ці і цяр пен ня. 

За апош ні час сту дат ра даў ца мі, якія шчы ру юць у якас-

ці пра гра міс таў на прад пры ем стве КЖУП «Ак цябр скае», 

бы ло пе ра ве дзе на больш за 150 кар таў-схем з па пя ро ва га 

ва ры ян ту ў элект рон ны. Свой пра цоў ны се местр школь ні кі 

за вер шаць у кан цы жніў ня.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА, 

сту дэнт ка ІІІ кур са фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

Ка рыс ны до сведКа рыс ны до свед

ДА ХОД НЫЯ КАНІКУЛЫ ДА ХОД НЫЯ КАНІКУЛЫ 
Ў «НА ВУ ЦЫ»Ў «НА ВУ ЦЫ»

Ха чу ў сту дат рад! Ха чу ў сту дат рад! 
Яшчэ і яшчэ!Яшчэ і яшчэ!

Не толь кі «мех мат» ве дае, што ўраў нен не 

цу доў на га лет ня га ад па чын ку мае не каль кі 

склад ні каў: ко ла най леп шых сяб роў, мно га-мно га 

ма рожанага, тан цы да сві тан ня і... маг чы масць 

пра явіць ся бе ў пра фе сій най сфе ры. Штаб 

пра цоў ных спраў БРСМ БДУ доб ра ве дае гэ тую 

«ма тэ ма ты ку» су час най мо ла дзі і дае маг чы масць 

кож на му ах вот на му не толь кі за ра біць, але 

і най перш знай сці за ня так па ду шы, па зна ё міц ца 

з ак тыў ны мі ра вес ні ка мі. На пра ця гу ўся го 

ле та ад уні вер сі тэ та пра цу юць сту дэнц кія 

атра ды шас ці кі рун каў: пе да га гіч ны, бу даў ні чы, 

сель ска гас па дар чы, сэр віс ны, эка ла гіч ны 

і вы твор чы. Па зна ё мім ся з не ка то ры мі блі жэй.


