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ФА КУЛЬ ТЭТ 
ДОБ РЫХ СПРАЎ

Пер шым на тэ ры то рыі ла ге-

ра мы су стра ка ем Аляк санд ра 

Гры гор' е ва.

— Дзе ці нас на зы ва юць ва-

жа ты мі, як у доб рыя са вец кія 

ча сы, але афі цый на мы лі чым-

ся вы ха ва це ля мі, — ка жа но-

вы зна ё мы. — Ла гер пра цуе 

па сіс тэ ме «Уні вер сі тэ т — за 

зда ро вы лад жыц ця». Та му 

атра ды на зы ва юц ца фа куль-

тэ та мі. Наш, на прык лад, — 

«Фа куль тэт доб рых спраў».

Хло пец ву чыц ца ў Бе ла-

рус кай дзяр жаў най ака дэ міі 

авія цыі, а ў лет ні час вы ра шыў 

па пра ца ваць у пе да га гіч ным 

атра дзе імя мар ша ла авія цыі 

Аў дзе е ва.

— Ця пер не так прос та тра-

піць у сту дэнц кі атрад: вя лі кі 

кон курс, — сцвяр джае юнак. — 

Вы бі ра юць най леп шых. 

Я вель мі за да во ле ны, што 

тра піў ме на ві та сю ды. Ві даць, 

узя лі мя не, дзя ку ю чы во пы ту, 

які атры маў ра ней, ка лі пра-

ца ваў у сэр віс ным атра дзе ў 

па пя рэд нія га ды. У ма ёй гру пе 

пад лет кі ча тыр нац ца ці га доў, 

дзе ці з роз ных сем' яў, у тым 

лі ку з ня поў ных, пры ём ных, 

апя кун скіх, не ўлад ка ва ных. 

Ра ні цай бу джу вы ха ван цаў, 

са чу, каб пры вя лі ся бе ў на-

леж ны вы гляд, па мы лі ся, па-

елі, ве се ла і змяс тоў на ад па-

чы ва лі, удзель ні ча лі ва ўсіх 

ме ра пры ем ствах, ак цы ях, што 

пра вод зяц ца ў ла ге ры.

— Ча му вы ра шыў пра ца-

ваць, а не ад па чы ваць? — па-

ці ка ві ла ся ў Аляк санд ра.

— Ра бо та ў ла ге ры — ад-

но за да валь нен не, той жа ад-

па чы нак, — усмі ха ец ца мой 

су раз моў нік. — Так, бы вае 

цяж ка, дзесь ці не да сплю, не 

ха пае ча су на ся бе. Але на-

строй ма іх па да печ ных, удзяч-

насць іх баць коў — для мя не 

шмат зна чаць.

Ды і ма тэ ры яль ны бок 

спра вы ады гры вае не апош-

нюю ро лю. За роб ле ных гро-

шай хо піць на доў га, пры зна-

ец ца хло пец. Акра мя та го, не-

ка то рыя сту дэн ты зды ма юць 

ква тэ ры ў Мін ску. Для іх гэ тыя 

за роб кі — доб рая на го да на-

пе рад апла ціць арэн ду. А тут 

мож на сэ ка но міць і на пра жы-

ван ні, і на хар ча ван ні — яно 

трох ра зо вае. Для пер са на лу 

і дзя цей ство ра ны вы дат ныя 

ўмо вы: га ра чая ва да, элект-

рыч насць, сан ву зел, ста ло-

вая, гуль ня выя пля цоў кі.

— Але ж гэ та вя лі кая ад-

каз насць, не страш на? — да-

пыт ва ю ся ў двац ца ці га до ва га 

вы ха ва це ля.

— У Ака дэ міі я ад каз ваю за 

сто ча ла век аса бо ва га скла ду. 

Так што дыс цып лі ну тры маць 

умею, — упэў не на ад каз вае 

Аляк сандр.

Яў ге нія Ста сюн так са ма 

ву чыц ца ў той жа ўста но ве, у 

дзяў чы ны не менш ад каз ная 

па са да — ка ман дзір сэр віс на-

га атра да. Яе пад на ча ле ныя 

на во дзяць чыс ці ню ў служ-

бо вых, спаль ных па мяш кан-

нях, на тэ ры то рыі ла ге ра. 

У «За рні цы» дзяў чы на не пер-

шы год.

— Мне тут над та па да ба-

ец ца. У нас сяб роў ская ат мас-

фе ра, жы вём ад ной друж най 

сям' ёй, — сцвяр джае яна. — 

Кож ны раз я вяр та ю ся да до му 

з па зі тыў ны мі эмо цы я мі.

— Мы два га ды пра цу ем з Бе-

ла рус кім на цы я наль ным тэх ніч-

ным уні вер сі тэ там і два га ды — 

з Ака дэ мі яй авія цыі, — ус ту пае 

ў раз мо ву на чаль нік ла ге ра 

Тац ця на ЯР МА ЛІН СКАЯ. — 

І, вя до ма, вы бі ра ем са мых 

ак тыў ных, па зі тыў ных, пра-

ца здоль ных юна коў і дзяў чат. 

Наш ла гер круг ла су тач ны. Гэ-

та зна чыць, не аб ход ныя вы-

трым ка і фі зіч ная за гар тоў ка, 

а так са ма ад каз ныя ад но сі ны 

да сва іх аба вяз каў. Бо са мае 

га лоў нае для нас — бяс пе ка 

дзя цей.

ЗА ЛА ТЫЯ 
ХЛОП ЧЫ КІ

На ступ ны пры пы нак у 

Слуц кім ра ё не, у сель ска-

гас па дар чым фі лі яле «Аг ра-

За мос це» ад кры та га ак цы я-

нер на га та ва рыст ва «Слуц кі 

кам бі нат хле ба пра дук таў». 

У на ву чэн цаў Слуц ка га дзяр-

жаў на га пра фе сій на-тэх ніч на-

га ка ле джа ра бо та не з лёг кіх. 

Яны збі ра юць на по лі смец це, 

рэшт кі по лі эты ле ну, ка мя ні.

— Наш атрад на зы ва ец ца 

«Ім пульс», у ім дзе вят нац цаць 

хлоп цаў, — зна ё міць нас ка-

ман дзір Ва дзім Ба ры са вец. — 

Са Слуц ка нас за бі рае аў то-

бус, а пас ля 14.00 ад во зіць да-

до му. Ёсць у атра дзе і хлоп цы, 

якія жы вуць у ін шых га ра дах, 

а ву чац ца ў на шым ка ле джы. 

Пас ля пра цы яны жы вуць у ін-

тэр на це, дзе ство ра ны вы дат-

ныя ўмо вы: кух ня, тэ ле ві за ры, 

ха ла дзіль ні кі. А хар чу юц ца 

бяс плат на ў ста ло вай.

За роб ле ныя гро шы юна кі 

пла ну юць па тра ціць на свае па-

трэ бы, хтось ці — на зап част кі 

для ма шы ны, нех та — на но-

вую воп рат ку. «Мы ж не ма жо-

ры ней кія, каб у баць коў на шыі 

ся дзець», — жар ту юць яны.

— Гэ та са праў ды так, хлоп-

цы пра ца ві тыя, — па га джа ец-

ца кі раў нік атра да Свят ла на 

Клі шэ віч.

Свят ла на Аляк санд раў-

на — май стар вы твор ча га на-

ву чан ня ка ле джа. Яна со чыць, 

каб у атра дзе быў па ра дак, 

дыс цып лі на, бо ме на ві та яна 

ня се не па срэд ную ад каз насць 

за кож на га па да печ на га.

— У нас з хлоп ца мі цу доў-

нае ўзае ма па ра зу мен не. Па-

сла лі нас пра па лоць ся наж ныя 

тран шэі, дык яны так па ста-

ра лі ся, што ні вод най тра він кі 

не па кі ну лі. Я заў сё ды ка жу 

ім, што яны ў мя не за ла тыя 

хлоп чы кі. Дзе цям заў сё ды не-

аб ход ны па зі тыў. Доб рае сло-

ва для іх — сты мул імк нуц ца 

пра ца ваць лепш, а зна чыць, і 

за раб ляць больш.

Заў сё ды по бач з мо лад дзю 

і га лоў ны аг ра ном гас па дар кі 

Аляк сей Ма роз. Пры не аб ход-

нас ці пад ка жа, на ву чыць як і 

што ра біць.

Не госць у по лі і на чаль нік 

сель гас фі лі яла Ігар Фё да раў.

Заў сё ды пры ем на на зі-

раць, як пра цу юць ма ла дыя 

лю дзі, лі чыць кі раў нік. Для іх 

гэ та — не прос та пра цоў ныя 

буд ні, але і шко ла жыц ця. 

А для гас па дар кі, што мес ціц ца 

ў ка мя ніс тай мяс цо вас ці, — вя-

лі кая да па мо га. Тэх ні ка час та 

вы хо дзіць са строю. А сён ня 

га ра чая па ра — жні во, і тут не 

мо гуць пры цяг нуць сва іх лю-

дзей на пад соб ныя ра бо ты.

ПАС ЛЯ ЛАЗ НІ — 
ЛА ЗЕР ТАГ

Са лі горск рых ту ец ца з раз-

ма хам ад зна чыць 60-год дзе з 

дня за сна ван ня. Та му тут спя-

ша юц ца да свя та ўвес ці ў дзе-

ян не но выя гас ці ні цу, ін тэр нат 

і па лі клі ні ку. І на да па мо гу 

свое ча со ва прый шлі сту дэн ты 

Бе ла рус ка га на цы я наль на га 

тэх ніч на га ўні вер сі тэ та.

— Уся го ў на шым атра дзе 

«Друж ба» трыц цаць ча ла век, 

раз мер ка ва лі па дзе сяць на 

кож ны аб' ект. Пры бі ра ем за бу-

даў ні ка мі, пад но сім ма тэ ры я лы, 

раз меш ва ем рас твор. Сло вам, 

вы кон ва ем усе да ру чэн ні ста-

рэй шых, — рас ка заў ка ман дзір 

Аляк сей Ба ра вік. Мы — бу ду-

чыя ін жы не ры-бу даў ні кі, і тут 

для нас вель мі доб рая прак ты-

ка. Трэ ба ж па чы наць з са май 

ніз кай пры ступ кі, на бі рац ца 

во пы ту, каб стаць у бу ду чым 

доб рым спе цы я ліс там.

Хлоп цаў вель мі гас цін на 

су стрэ лі ў Са лі гор ску, па ся лі-

лі ў ін тэр нат з усі мі бы та вы мі 

вы го да мі, хтось ці хар чу ец ца 

ў ста ло вай не па да лё ку, нех та 

га туе сам.

— Апла та пра цы ў сту-

дэн таў здзель ная, на роз ных 

аб' ек тах яна ад роз ні ва ец ца ў 

за леж нас ці ад ві даў і аб' ёмаў 

вы ка на ных ра бот, — тлу ма-

чыць на мес нік ге не раль на-

га ды рэк та ра па агуль ных 

пы тан нях і ідэа ла гіч най ра-

бо це Са лі гор ска га до ма бу-

даў ні ча га кам бі на та Воль-

га ГАН ЧАР. — На прык лад, 

на па бу до ве па лі клі ні кі яны 

атрым лі ва юць па 25 руб лёў 

што дзень, ін тэр на та — больш 

за 30 руб лёў, гас ці ні цы — ка ля 

40 руб лёў.

Хлоп цы не толь кі доб ра 

пра цу юць, але і ад па чы ва юць. 

У кам бі на та ёсць свае Дом 

куль ту ры, пад шэф ная шко ла, 

ім пра па на ва лі ўдзель ні чаць у 

ме ра пры ем ствах, што тут ла-

дзяц ца, гу ляць у спар тыў най 

за ле. Пе рад на шым ад' ез дам 

сту дат ра даў цы пас ля вась мі-

га дзін най зме ны збі ра лі ся ў 

лаз ню, якую ім ар га ні за ва лі, а 

за тым — па ме рац ца спры там і 

сі ла мі ў тур ні ры па ла зер та гу.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ



Трэ ці се местрТрэ ці се местр  

КУ ДЫ ЧАР ГА? У СТУ ДАТ РАД!
Тра піць сю ды мож на толь кі па кон кур се

 Ка мен та рый
Воль га ШЫБ КО, за гад чык сек та ра ма ла дзёж най па лі-

ты кі га лоў на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры 

і па спра вах мо ла дзі Мі набл вы кан ка ма:

— Трэ ці пра цоў ны се местр у са мым раз га ры. У абл вы-

кан ка ме ўжо ўзгод не на 285 сту дэнц кіх атра даў агуль най 

коль кас цю 3,3 тысячы ча ла век. У тым лі ку больш за ты ся-

чу ма ла дых лю дзей пра цуе і бу дзе пра ца ваць у дзі ця чых 

азда раў лен чых ла ге рах у скла дзе пе да га гіч ных атра даў. 

За па тра ба ва ны ся род мо ла дзі і сэр віс ныя атра ды па ака-

зан ні па слуг у сфе ры ганд лю, ра бо це з пер са на лам, пра ца 

на вы твор час ці.

У эка ла гіч ных атра дах па доб ра ўпа рад ка ван ні і азе ля нен-

ні тэ ры то рый у Круп ках, Жо дзі не, у Слуц кім, Чэр вень скім і 

Ва ло жын скім ра ё нах за ня та ка ля 150 ча ла век.

У сель ска гас па дар чыя атра ды воб лас ці пла ну ец ца ўлад-

ка ваць больш як ты ся чу на ву чэн цаў цэнт раль на га рэ гі ё на і 

сту дэн таў вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў ста лі цы. Яны 

ра зам са школь ні ка мі бу дуць да па ма гаць аг ра ры ям Мін шчы-

ны ва ўбор цы ўра джаю, пра ца ваць на мехд ва рах і зер не су-

шыль ных комп лек сах у раз на стай ных сель гас ар га ні за цы ях 

і ву чэб на-до след ных прад пры ем ствах. Акра мя та го, бу дуць 

да па ма гаць збі раць га род ні ну і са да ві ну, яга ды ў буй ных 

аг ра кам бі на тах Мін шчы ны.

У воб лас ці ёсць і між на род ныя сту дат ра ды. На прык лад, 

у атра дзе «Звяз да» на ба зе ад кры та га ак цы я нер на га та ва-

рыст ва «Даў гі на ва» Ві лей ска га ра ё на ра зам са сту дэн та мі 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га аграр на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та 

шчы ру юць ра сій скія сяб ры з Ні жа га род скай і Кур скай сель гас-

ака дэ мій. Ся род шас нац ца ці ча ла век — дзве дзяў чы ны.

Бу даў ні чыя атра ды ўзво дзяць і рэ кан стру ю юць са цы яль на 

знач ныя аб' ек ты: па лі клі ні кі, дзі ця чыя са ды і шко лы ў Са лі-

гор ску, Фа ні па лі, Мар' і най Гор цы.

Пры ём ная кам па нія — 2018Пры ём ная кам па нія — 2018  

СФЕ РА ІН ТА РЭ САЎ —
ІТ І ПРА ВА ЗНАЎ СТВА
У ССНУ пра цяг ва ец ца пры ём 

да ку мен таў на бюд жэт
Кім жа да юць быць вы пуск ні кі бе ла рус кіх 

школ? Па доб на на тое, што ма ла дыя бе ла ру-

сы ма са ва вы ра шы лі стаць ай ціш ні ка мі. Гэ та 

па цвяр джае і пры ём ная кам па нія ва ўста но вах 

вы шэй шай і ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі. 

Усе, хто доб ра зда ў на ЦТ фі зі ку, вы бі ра юць 

спе цы яль нас ці ІТ-га лі ны. Так, у БДУ ІР — вя ду-

чай уста но ве ў кра і не па пад рых тоў цы ІT-кад-

раў — ся рэд ні бал за лі ча ных на бюд жэт ную 

фор му склаў 339 (у 2017 го дзе — 332). А су му 

ба лаў не менш як 300 ма юць больш за 75 пра-

цэн таў бу ду чых пер ша курс ні каў.

У топ-5 спе цы яль нас цяў з са мы мі вы со кі мі пра-

хад ны мі ба ла мі сё ле та ўвай шлі: «эка но мі ка элект-

рон на га біз не су» — 384 (паў пра хад ны бал — 383); 

«элект рон ны мар ке тынг» — 377 (паў пра хад ны — 

376); «ін фар ма ты ка і тэх на ло гіі пра гра ма ван ня» — 

371 (паў пра хад ны — 370); «пра грам нае за бес пя чэн-

не ін фар ма цый ных тэх на ло гій» — 370 (паў пра хад-

ны — 369) і «ін фар ма цый ныя сіс тэ мы і тэх на ло гіі 

(у гуль ня вой ін дуст рыі)» — 368.

Без ус туп ных іс пы таў у БДУ ІР за лі ча ны 23 ча ла-

ве кі, з іх — два лаў рэ а ты спе цы яль на га фон ду Прэ-

зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь і 21 пе ра мож ца алім пі яд 

роз на га ўзроў ню.

Уся го ў 2018 го дзе 100 ба лаў на бра лі на цэнт ра-

лі за ва ным тэс ці ра ван ні 392 абі ту ры ен ты, і 97 ча ла-

век з іх па да лі да ку мен ты ў Бе ла рус кі дзяр жаў ны 

ўні вер сі тэт ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі. ЦТ па 

ма тэ ма ты цы на 100 ба лаў зда лі 155 ча ла век у кра і не, 

і амаль па ло ва з іх (67 абі ту ры ен таў) аб ра лі мес цам 

свай го бу ду ча га на ву чан ня БДУ ІР. Ва ўні вер сі тэт 

так са ма за яві лі свае да ку мен ты пяць ста баль ні каў 

ЦТ па фі зі цы, 17 — па рус кай і бе ла рус кай мо вах і 

восем ча ла век, якія ма юць ста баль ныя сер ты фі ка ты 

па анг лій скай і ня мец кай мо вах. Ся род вы біт ных абі-

ту ры ен таў гэ та га го да 16 ча ла век атры ма лі най вы-

шэй шы бал па двух прад ме тах, і шэсць з іх за лі ча ны 

на то па выя спе цы яль нас ці ў БДУ ІР.

Да 4 жніў ня ва ўніверсітэце пра цяг ва ец ца пры ём 

да ку мен таў на плат ную фор му на ву чан ня, але ўжо 

сён ня тут склаў ся кон курс амаль на ўсе то па выя спе-

цы яль нас ці, якія ка рыс та лі ся ў абі ту ры ен таў по пы там 

пры па ступ лен ні на бюд жэт.

А 20 лі пе ня рас па ча ла ся пры ём ная кам па нія ў 

ся рэд ніх спе цы яль ных на ву чаль ных уста но вах. І абі-

ту ры ен ты ма са ва пай шлі па да ваць свае да ку мен ты ў 

Мін скі ра дыё тэх ніч ны ка ледж — фі лі ял БДУ ІР. І зноў-

та кі на ІТ-спе цы яль нас ці. Так, на асно ве ба за вай 

аду ка цыі пры па ступ лен ні на спе цы яль насць «пра-

грам нае за бес пя чэн не ін фар ма цый ных тэх на ло гій» 

па пя рэд ні пра хад ны бал на сён няш ні дзень скла дае 

9,8 (паў пра хад ны 9,7); на спе цы яль нас ці «пра гра му-

е мыя ма біль ныя сіс тэ мы» па пя рэд ні пра хад ны бал 

9,5 (паў пра хад ны 9,4), «элект рон ныя вы лі чаль ныя 

срод кі» — 9,0 (паў пра хад ны — 8,9). На га да ем, што 

абі ту ры ен ты, якія па да юць свае да ку мен ты ў ССНУ 

пас ля за кан чэн ня ба за вай шко лы, па сту па юць па 

ся рэд нім ба ле да ку мен та аб аду ка цыі.

На пад ста ве агуль най ся рэд няй аду ка цыі на 

спе цы яль нас ці «пра грам нае за бес пя чэн не ін фар-

ма цый ных тэх на ло гій» у ка ле джы пра ду гле джа на 

25 бюд жэт ных мес цаў, на якія ўжо прэ тэн ду юць 

44 ча ла ве кі.

Ма са вае жа дан не ма ла дых лю дзей стаць ай ціш ні-

ка мі мож на бы ло б ухва ліць, але не зу сім зра зу ме ла, 

хто ж бу дзе бу да ваць мас ты і да ро гі, аб слу гоў ваць 

атам ную элект ра стан цыю і, у рэш це рэшт, ву чыць 

но выя па ка лен ні бе ла ру саў фі зі цы, без якой бу ду-

чы ня ІТ вы гля дае да во лі цьмя на. 

Так са ма нель га на зваць не ча ка ным і вя лі кі ін та-

рэс мо ла дзі да юрыс пру дэн цыі. Так, у Юры дыч ным 

ка ле джы БДУ на спе цы яль нас ці «пра ва знаў ства» на 

асно ве ба за вай аду ка цыі на 25 мес цаў ужо па да дзе-

на 138 за яў, пры чым 69 абі ту ры ен таў ма юць ся рэд ні 

бал атэс та та ад 9 да 10 ба лаў.

Пры ём на ўзро вень ся рэд няй спе цы яль най аду ка-

цыі ажыц цяў ля юць сё ле та па кра і не 111 ка ле джаў, 

у тым лі ку 10 пры ват най фор мы ўлас нас ці, а так-

са ма 86 уста ноў аду ка цыі, якія рэа лі зу юць аду ка-

цый ныя пра гра мы ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі. 

Уся го пла ну ец ца пры няць 39,3 ты ся чы ча ла век, з іх 

24,5 ты ся чы ча ла век — за кошт срод каў бюд жэ ту. 

Пры ём да ку мен таў на асно ве агуль най ба за вай 

аду ка цыі бу дзе ажыц цяў ляц ца ў ССНУ на бюд-

жэт ныя мес цы да 3 жніў ня, на плат най асно ве — 

да 14 жніў ня (ка лі не пра ду гле джа ны ўступ ныя 

іс пы ты).

На асно ве агуль най ся рэд няй і пра фе сій на-тэх-

ніч най аду ка цыі да ку мен ты на бюд жэт па да юц ца 

да 9 жніў ня, на плат ную фор му на ву чан ня — да 

16 жніў ня.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



Яшчэ на пад' ез дзе да дзі ця ча га азда раў лен ча га ла ге ра 

«Зар ні ца» ва Уз дзен скім ра ё не, які на ле жыць прад пры-

ем ству «Ін тэ грал», мож на зда га дац ца, што на сель ні кі 

ўста но вы ве се ла ба вяць час. Вось куп ка дзя цей га няе 

мяч, по бач яшчэ ад на пус кае па тра ве роз на ка ля ро выя 

агень чы кі з ней ка га спе цы яль на га пры ста са ван ня. А на 

сцэ не хлоп чык спя вае. Пад за до рную ме ло дыю лі ха тан-

цу юць яго сяб ры. І пры ма лых — аба вяз ко ва да рос лы. 

Зра зу ме ла, за імі па трэб на піль нае во ка.


