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Вы ха ваў чы склад нік
— За ме жы Бе ла ру сі пла ну ец ца 

ад пра віць сё ле та звыш 600 ча ла век, 
— рас ка за ла ка ман дзір Рэс пуб лі-
кан ска га шта ба сту дэнц кіх атра-
даў ЦК БРСМ На дзея ША ХОЎ СКАЯ. 
— У Ар хан гель скую воб ласць ужо 
вы ехаў сэр віс ны атрад. За ім услед 
ад праў ля ец ца пе да га гіч ны атрад 
для пра цы ў дзі ця чым азда раў лен-
чым лет ні ку «Зо рач ка». Тра ды цый на 
ма ла дыя лю дзі бу дуць пра ца ваць у 
Крас на дар скім краі ў скла дзе пе да-
га гіч ных і сэр віс ных атра даў. Сель-
ска гас па дар чы атрад ад пра віц ца ў 
Пад мас коўе, сэр віс ны і бу даў ні чы 
атра ды — у Санкт-Пе цяр бург, яшчэ 
адзін бу даў ні чы атрад па е дзе ў Хан-
ты-Ман сій скую аў та ном ную акру гу. 
Сё ле та, на жаль, на шы сту дэн ты не 
бу дуць пра ца ваць пра вад ні ка мі на 
ра сій скай чы гун цы, але ў на ступ-
ным, спа дзя ём ся, мы ад но вім гэ тую 
прак ты ку.

Як ад зна чае на чаль нік упраў-
лен ня па спра вах мо ла дзі Мі ніс-
тэр ства аду ка цыі На тал ля ПША-
НІЧ НАЯ, па чы на ю чы з 2011 го да ў 
кра і не па ста ян на рас це коль касць 
удзель ні каў сту дат ра даў ска га ру ху: 
з 27 ты сяч да 70 ты сяч...

— Вель мі важ на ўтры маць гэ ту 
план ку. Але сён ня га лоў ную ўва гу і 
ак цэнт ха це лі б пе ра нес ці на змяс-
тоў насць пра цы, так бы мо віць, на 
фар мі ра ван не ідэа ло гіі сту дат ра даў-
ска га ру ху, па коль кі сту дат рад — гэ-
та не толь кі мес ца для за роб лі ван ня 
гро шай і маг чы масць за няць ся бе 
ў воль ны ад ву чо бы час, але і ма-
гут нае вы ха ваў чае ася род дзе, якое 
фар мі руе ў тым лі ку і бу ду чых лі да-
раў, — пад крэс лі ла На тал ля Пша-
ніч ная.

Паводле яе сло ў, про філь нае 
ве дам ства за ці каў ле на ў пры цяг-
нен ні ў склад сту дат ра даў боль шай 
коль кас ці не паў на лет ніх, у тым лі ку 
пад лет каў, якія па тра бу юць да ся-

бе больш па вы ша най пе да га гіч най 
ува гі, ста яць на ўлі ку ў ін спек цы ях 
па спра вах не паў на лет ніх. У та кіх 
атра дах цяж кія пад лет кі за ня ты 
ка рыс най дзей нас цю, ма юць маг-
чы масць раў няц ца на ста рэй шых. 
У 2014 го дзе ў Бе ла ру сі, на прык-
лад, бы ло за дзей ні ча на ў сту дат-
ра дах 28 ты сяч не паў на лет ніх, а ў 
2015-м — ужо больш за 34 ты ся чы... 
У сту дэнц кія атра ды мо гуць уклю-
чац ца ма ла дыя лю дзі ва ўзрос це ад 
14 да 31 го да.

Пад атко выя льго ты
У кра са ві ку ў Мін ску прай шло 

па ся джэн не Са ве та па спра вах мо-
ла дзі СНД, на якім ак тыў на аб мяр-
коў ва лі ся пы тан ні су пра цоў ніц тва і 
фар мі ра ван ня су мес ных атра даў. 
Бе ла рус кім до све дам ар га ні за цыі 
сту дат ра даў ска га ру ху за ці ка ві лі ся 
Ка зах стан і Азер бай джан. У на шу 
кра і ну пра ца ваць у скла дзе сту дат-
ра даў пры едуць гэ тым ле там сту-
дэн ты з Ра сіі, Укра і ны і Ка зах ста на 
(ка за хі, якія на ву ча юц ца ў Том скім 
дзяр жаў ным уні вер сі тэ це).

18 атра даў, у тым лі ку ін тэр на-
цы я наль ных, бу дуць за дзей ні ча ны 
на Усе бе ла рус кай ма ла дзёж най 
бу доў лі ў Аст раў цы (уся го ка ля 400 
ча ла век). Для та го, каб тра піць сю-
ды, трэ ба мець доб рае зда роўе, 
бо да вя дзец ца пра ца ваць на вы-

шы ні, і не менш як 3-ці раз рад па 
лю бой бу даў ні чай спе цы яль нас ці. 
Гэ тым ле там на ўзвя дзен ні Бе ла-
рус кай АЭС за па тра ба ва ны звар-
шчы кі, стро паль шчы кі, бе тон шчы кі, 
ма ля ры, ін жы не ры... Да рэ чы, са-
мы вы со кі за ро бак пад час трэ ця га 
пра цоў на га се мест ра быў ле тась 
ме на ві та ў Аст раў цы — ён да хо дзіў 
да 11,8 міль ё на руб лёў.

Вось ужо дру гі год за пар ін тэр-
на цы я наль ны бе ла рус ка-ра сій ска-
ўкра ін скі атрад бу дзе пра ца ваць і на 
рэ кан струк цыі ста ды ё на «Ды на ма» 
ў Мін ску — гэ ты аб' ект быў аб' яў-
ле ны Мін гар вы кан ка мам га рад ской 
ма ла дзёж най бу доў ляй. У яго склад 
увой дуць 30 сту дэн таў, якія бу дуць 
шчы ра ваць на зна ка вым аб' ек це ка-
ля 1,5 ме ся ца і вы кон ваць шы ро кі 
спектр бу даў ні чых ра бот: зем ля ныя 
і бе тон ныя ра бо ты, вяз ку ар ма ту ры, 
дэ ман таж і ін шыя. А ў воль ны ад пра-
цы час ма ла дых лю дзей ча ка юць 

між на род ны тур нір па мі ні-фут бо лу, 
эк скур сіі па ста лі цы, на вед ван не му-
зея Вя лі кай Ай чын най вай ны, мас-
тац кай га ле рэі Мі ха і ла Са віц ка га, 
кан цэрт ных пля цо вак і ін шыя ме ра-
пры ем ствы.

На тал ля Пша ніч ная на га да ла, 
што дзей насць сту дат ра даў у Бе-
ла ру сі рэг ла мен туе Указ кі раў ні ка 
дзяр жа вы «Аб ар га ні за цыі дзей нас-
ці сту дэнц кіх атра даў», які знач на 
спрас ціў іх фар мі ра ван не і ўзгад нен-
не пе ра лі ку аб' ек таў, дзе сту дэн ты 
мо гуць і пра ца ваць, і за ра біць, і 
дзе ёсць ра бо та для сту дэнц кіх рук. 
Што год гэ ты да ку мент ка рэк ту ец-
ца з улі кам рэа лій і па жа дан няў мо-
ла дзі. «Так, на прык лад, прак ты ка 
па ка за ла, што та го пе ра лі ку сту-
дэнц кіх атра даў, які ёсць ва ўка зе, 
сён ня ўжо не да стат ко ва. Мо ладзь 
пра яў ляе ці ка васць да пра цы ў ме-
ды цын скіх атра дах, на вы твор час ці. І 
гэ ты пе ра лік быў па шы ра ны. Маг чы-
ма, ка лі-не будзь гэ ты пе ра лік ста не 
ад кры тым, — ад зна чы ла на чаль нік 
упраў лен ня. — На прык лад, перс-
пек тыў ным кі рун кам з'яў ля юц ца ІТ-
атра ды, якія ўжо пра цу юць у БДУ ІР 
і тэх ніч ных уні вер сі тэ тах».

Упер шы ню гэ тым ле там Рэс пуб лі-
кан скі штаб сту дэнц кіх атра даў фар-
мі руе ар хеа ла гіч ны сту дэнц кі атрад. 
Ён бу дзе пра ца ваць у Рэ чыц кім ра-
ё не Го мель скай воб лас ці. Уся го пла-
ну ец ца на браць 30-40 ча ла век. Уз на-
ча ліць ар хеа ла гіч ную экс пе ды цыю 
пра фе сар Сяр гей Ра са дзін. Кон курс 
ся род ах вот ных пла ну ец ца аб' явіць 
у лі пе ні, а пра ца ваць атрад пач не 
з 1 жніў ня.

Доб рай на ві ной для сту дэн таў 
ста ла да паў нен не, уне се нае ў Па-
д атко вы ко дэкс. Згод на з ім, ад па-
да ход на га па да тку ця пер бу дуць 

вы зва ляц ца да хо ды, атры ма ныя за 
пра цу ў скла дзе сту дэнц кіх атра даў 
не толь кі на тэ ры то рыі на шай кра-
і ны, але і на тэ ры то рыі дзяр жаў — 
удзель ніц СНД.

— На шы сту дэн ты, якія ў скла дзе 
сту дат ра даў пра цу юць у Ра сіі, за пла-
цяць там па да так у 13%, як і ра сій скія 
сту дат ра даў цы. А па вяр тан ні да моў 
ім ця пер ужо не трэ ба бу дзе па да-
ваць дэк ла ра цыю і дру гі раз пла ціць 
па да так, — па тлу ма чы ла На тал ля 
Пша ніч ная.

Пер шы пра цоў ны 
ка пі тал

Тры га ды та му ў на шай кра і не — 
амаль пас ля 20-га до ва га за быц ця — 
па ча лі ад ра джаць дзей насць лет ніх 
ла ге раў пра цы і ад па чын ку. І гэ ты від 
ар га ні за цыі баў лен ня ча су пра цяг вае 
на бі раць аба ро ты.

Пе ра лік аб' ек таў, дзе бу дуць 
пра ца ваць пад лет кі, фар мі ру ец ца 
на рэ гі я наль ным уз роў ні, а па трэ бы 
пра ліч ва юц ца, зы хо дзя чы са спе-
цы фі кі рэ гі ё на: ка лі рэ гі ён сель ска-
гас па дар чы, то асноў ны мі аб' ек та мі 
ста нуць аг ра пра мыс ло выя ар га ні за-
цыі, а ка лі рэ гі ён пра мыс ло вы, то, 
без умоў на, для стар шых школь ні каў 
зной дзец ца не ква лі фі ка ва ная пра-
ца на пра мыс ло вых прад пры ем ствах 
ці ў ганд лё вых аб' ек тах. У бя гу чым 
го дзе праз пра цоў ныя лет ні кі прой-
дуць 14,2 ты ся чы ча ла век, але толь кі 
2,2 ты ся чы пад лет каў бу дуць пра ца-
ваць і ад па чы ваць у ла ге рах з круг-
ла су тач ным зна хо джан нем.

— У ста лі цы ў пра цоў ных ла ге рах 
з дзён ны м зна хо джан нем па жа да лі 
пра ца ваць гэ тым ле там 1150 дзя цей, 
— рас ка за ла на чаль нік ад дзе ла 
вы ха ваў чай і ідэа ла гіч най ра бо ты 
Ка мі тэ та па аду ка цыі Мін гар вы-
кан ка ма Ган на РЫ СЯ ВЕЦ. — Свае 
пра цоў ныя ла ге ры ства ра юць Мін скі 
па лац дзя цей і мо ла дзі і ін шыя ўста-
но вы да дат ко вай аду ка цыі. Да та го ж 

пра цоў ныя зме ны бу дуць ар га ні-
за ва ны і на ба зе 10 ста цы я нар ных 
за га рад ных лет ні каў. Яны ка рыс та-
юц ца вя лі кім по пы там: най леп шай 
рэ кла май для та кіх змен ста но віц ца 
«са ра фан нае» ра дыё...

У 2014 го дзе пе ра лік ра бот, да 
якіх мо гуць пры цяг вац ца пад лет кі, 
быў па шы ра ны, і сён ня ў яго ўва хо-
дзяць пра пол ка са джан цаў і се ян-
цаў, рых лен не гле бы, збор ка лас-
коў, суш ка збож жа на та ку, доб-
ра ўпа рад ка ван не ме ма ры я лаў, 
во ін скіх па ха ван няў і абел іс каў, 
ра монт школь ных па мяш кан няў 
і мэб лі, збор ягад у сель ска гас-
па дар чых прад пры ем ствах, ра-
бо ты па доб ра ўпа рад ка ван ні ма-
лоч на та вар ных фер маў, па шыў 
спец адзен ня, бя ліз ны, па ду шак 
і коў драў з сін тэ по ну. Пад лет кі 
афарм ля юць віт ры ны, зай ма юц ца 
вы клад кай та ва ру, да стаў ля юць 
пош ту, ро бяць су ве ні ры, раз но-
сяць ам бу ла тор ныя карт кі ў па-
лі клі ні ках.

На ту раль на, у мно гіх уз ні кае пы-
тан не, а коль кі пад ле так мо жа за ра-
біць? Усё за ле жыць ад ві ду ра бот, 
пра дук цый нас ці пра цы і пра цяг лас ці 
зме ны. У ла ге рах, дзе пад лет кі пра-
ца ва лі 18 дзён, ле тась за ро бак да-
хо дзіў да 2 міль ё наў. Не вар та за бы-
ваць, што пра цу юць пад лет кі ўся го 
4 га дзі ны...

У 2016 го дзе па мер фі нан са вых 
срод каў на за бес пя чэн не ча со вай 
за ня тас ці мо ла дзі, за кла дзе ных у 
Дзяр жаў ную пра гра му са дзей ні чан-
ня за ня тас ці, па вя лі чыў ся ў 1,5 ра за: 
на гэ тыя мэ ты пла ну ец ца на кі ра ваць 
45,5 млрд руб лёў. Праз служ бы за-
ня тас ці пра ца ўлад коў ва юц ца што год 
ка ля 30 ты сяч на ву чэн цаў (85 пра-
цэн таў з іх — гэ та школь ні кі).

Іс нуе не каль кі спо са баў па спра-
ба ваць знай сці для ся бе на ле та 
пад пра цоў ку. Па-пер шае, школь ні-
кам мож на звяр нуц ца да на мес ні ка 
ды рэк та ра па вы ха ваў чай ра бо це і 
агу чыць сваё жа дан не. Яму па він ны 
пад ка заць, у якой уста но ве аду ка цыі 
бу дзе дзей ні чаць ла гер пра цы і ад-
па чын ку. Дру гі спо саб — звяр нуц ца 
ў служ бу за ня тас ці па мес цы жы хар-
ства. Трэ ці — па ці ка віц ца маг чы мас-
цю пра ца ўлад ка вац ца ў сту дат рад 
у Шта бе пра цоў ных спраў ВНУ, у 
ра ён ным ці аб лас ным шта бе пра-
цоў ных спраў БРСМ. Пры на яў нас ці 
ва кант ных мес цаў школь ні кам там 
не па він ны ад мо віць...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

АД КРАС НА ДА РА — 
ДА ХАН ТЫ-МАН СІЙ СКА

Геа гра фія сту дат ра даў ска га ру ху па шы ра ец ца

Добры пачынДобры пачын

Маладыя памочнікі лесу
З 1 чэр ве ня ў сіс тэ ме Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі ўпер шы ню 
пач нуць ра бо ту ма ла дзёж ныя атра ды.

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе мі ніс тэр ства, яны бу дуць ство ра ны з лі ку 
мо ла дзі і сту дэн таў для ака зан ня да па мо гі па вя дзен ні ма ні то рын гу ста-
но ві шча ў ля сах і ўдзе лу ў вы ка нан ні ме ра пры ем стваў па па пя рэ джан ні 
і лік ві да цыі ляс ных па жа раў. Атра ды бу дуць ства рац ца з лі ку доб ра ах-
вот ні каў. Іні цы я та рам ідэі вы сту піў Мін ляс гас, да яе да лу чы лі ся БРСМ, 
БДТУ, Мі на ду ка цыі. Да рэ чы, мо ладзь і ра ней пры цяг ва ла ся ў якас ці доб-
ра ах вот ных па моч ні каў, на прык лад ле тась члены школь ных ляс ніц тваў 
вя лі агі та цый ную ра бо ту з на сель ніц твам, раз да ва лі ліс тоў кі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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Упер шы ню гэ тым ле там 
Рэс пуб лі кан скі штаб 
сту дэнц кіх атра даў фар мі руе 
ар хеа ла гіч ны сту дэнц кі 
атрад. Ён бу дзе пра ца ваць 
у Рэ чыц кім ра ё не 
Го мель скай воб лас ці.

Ад па да ход на га па да тку 
ця пер бу дуць вы зва ляц ца 
да хо ды, атры ма ныя за пра цу 
ў скла дзе сту дэнц кіх атра даў 
не толь кі на тэ ры то рыі 
на шай кра і ны, 
але і на тэ ры то рыі дзяр жаў — 
удзель ніц СНД.

Даведка ЧЗ
З 1 сту дзе ня па 1 мая 2016 го-

да роз ны мі фор ма мі дру гас най 
за ня тас ці бы лі ахоп ле ны 13 335 
ма ла дых лю дзей. З іх 272 ча ла-
ве кі пра ца ва лі ў 26 бу даў ні чых 
атра дах, 48 ча ла век — у двух 
сель ска гас па дар чых атра дах, 
1245 — у 52 эка ла гіч ных атра дах, 
402 — у 25 сэр віс ных атра дах і 
703 ча ла ве кі — у 43 ме ды цын-
скіх атра дах. Уся го ў сту дат ра-
дах пра ца ва лі 2660 ча ла век, з іх 
590 — не паў на лет ніх.

У доб ра ах вот ніц кіх атра дах 
пра ца ва лі 11 378 ча ла век, з іх 
ва ўзрос це ад 14 да 18 га доў — 
7809 ча ла век. Уся го роз ны мі 
фор ма мі дру гас най за ня тас ці 
бы лі ахоп ле ны 505 пад лет каў, 
якія ста яць на ўлі ку ў ін спек цыі 
па спра вах не паў на лет ніх.

Не менш як 70 ты сяч ма ла дых лю дзей і пад лет каў пла нуе 
сё ле та пра ца ўлад ка ваць Рэс пуб лі кан скі штаб сту дэнц кіх 
атра даў. Ак цыя Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га са ю за 
мо ла дзі «Вы бі ра ем сту дат рад!» стар та ва ла ў кра і не 
1 кра са ві ка, але са мыя мэ та на кі ра ва ныя сту дэн ты па ча лі 
пры но сіць за яў кі ў шта бы пра цоў ных спраў яшчэ зі мой... 
І гэ та не дзіў на, бо ў мно гія сту дат ра ды сур' ёз ны кон курс. 
Хто ж ад мо віц ца ад на ча со ва і ад па чыць, і пад за ра біць, 
і па гля дзець су сед нюю кра і ну?


