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КАМПУС

Усё — у тва іх ру ках!Усё — у тва іх ру ках!

Го лас, які аб' яў ляе пры пы нак 

стан цыі мет ро, рас сей вае пры-

ем ныя ўспа мі ны. Пло шча Пе ра-

мо гі. Пе ра ход. Свят ла фор. І вось 

на тоўп сту дэн таў ім чыц ца спа сці-

гаць ве ды. Тэ ле фон раз ры ва ец ца 

ад бес пе ра пын ных па ве дам лен няў 

у ча це:

— Хто ве дае, дзе зна хо дзіц ца 

аў ды то рыя Д307?

— А-а-а, аў то бус не прый шоў, 

я спаз ня ю ся...

— Дзяў ча ты, па ча кай це мя не 

ў фае.

— Ар нольд, ты зра біў фа не ты-

ку?

За пля чы ма — пер шыя ме ся-

цы ву чо бы. Лек цыі, прак тыч ныя 

за ня ткі, се мі на ры, а хут ка за лі кі 

і эк за ме ны — та кія яшчэ ня звык-

лыя для пер ша курс ні каў рэ чы, якія 

па кі да юць шмат ура жан няў. У сту-

дэн таў, што ня даў на пе ра сту пі лі 

па рог ВНУ, ужо скла ла ся ўлас нае 

мер ка ван не аб уні вер сі тэ це, вы-

клад чы ках, ад на груп ні ках і, маг-

чы ма, аб сва ёй бу ду чай пра фе сіі. 

Ці мож на да вя раць пер ша му ўра-

жан ню? Пра гэ та я рас пы та ла ў 

сва іх ад на груп ні каў.

Лі за ве та МА КЕЙ ЧЫК:

— Са шко лы ба чы ла ся бе вы-

ключ на ў гу ма ні тар най ВНУ. Дак-

лад ныя на ву кі не ха це лі пад да-

вац ца, а ад зна кі па ма тэ ма ты цы і 

фі зі цы ўсё вы раз ней вы ма лёў ва лі 

да лей шыя перс пек ты вы. За ста-

ва ла ся толь кі вы ра шыць, ку ды 

па сту паць. Спа чат ку вы бар быў 

па між БДУ і МДЛУ. Важ ную ро лю 

ады гры ва ла ме на ві та вы ву чэн не 

мо вы. А што ў гэ тым пла не мо жа 

быць лепш за са мую прэ стыж ную 

лінг віс тыч ную ВНУ кра і ны? За ста-

ва ла ся зра біць яшчэ адзін важ ны 

вы бар — фа куль тэт. Тут, зноў жа, 

бы лі два ва ры ян ты: пе ра клад чыц кі 

або між куль тур ных ка му ні ка цый. 

Пра ана лі за ваў шы ўсю маг чы мую 

ін фар ма цыю, вы бра ла апош ні. 

І за раз ма гу ска заць, што за гэ-

ты час ні аб чым не па шка да ва ла. 

Ат мас фе ра фа куль тэ та на столь кі 

кам форт ная, што з пер шай хві лі ны 

ад чу ва еш ся бе на сва ім мес цы. Не 

су мня ва ю ся, на пер шым кур се бу-

дзе скла да на, але я су ця шаю ся бе, 

ус па мі на ю чы сло вы доб ра га сяб ра: 

«Сту дэнц кія га ды па він ны стаць 

са мы мі леп шы мі ў тва ім жыц ці. Па-

лю бі свой уні вер сі тэт, тое, чым ты 

зай ма еш ся, асно вы сва ёй бу ду чай 

пра фе сіі, і кож ную ра ні цу ты бу-

дзеш пра чы нац ца, усве дам ля ю чы, 

што ідзеш у мес ца, якое для ця бе 

як дру гі дом».

Анас та сія СІ НІЦ КАЯ:

— Да гэ та га ча су не ве рыц ца, 

што я ўжо не ву ча ні ца, а сту дэнт ка 

ўні вер сі тэ та, ды яшчэ та ко га эліт-

на га. У шко ле нас час та па ло ха лі 

рас ка за мі пра стро гіх і вель мі па-

тра ба валь ных вы клад чы каў ВНУ, 

пра не зра зу ме лы на пер шы по гляд 

ма тэ ры ял і скла да нас ці ў яго вы-

ву чэн ні. Мо жа, праз тое я ду ма ла, 

што лек цыі ва ўні вер сі тэ це — гэ-

та амаль паў та ры га дзі ны не вы-

раз на за пі са ных у спеш цы слоў. 

Я лі чы ла, што сту дэн ты на ват не 

за дум ва юц ца, пра што пі шуць. 

Пры знац ца шчы ра, на па чат ку ўсё 

так і бы ло, але з ча сам па чы на еш 

улі вац ца ў гэ ты пра цэс. Ты мо жаш 

на столь кі за ці ка віц ца но вай ін фар-

ма цы яй і яе асэн са ван нем, што за-

бы ва еш пра час.

На огул, мно гія дыс цып лі ны ўжо 

звя за ны з пер шай мо вай, якую вы-

ву ча ем, — анг лій скай. І ме на ві та 

яны, фа не ты ка і гра ма ты ка, да юц-

ца нам скла да ней за ўсё. Да во-

дзіц ца шмат і ўпар та пра ца ваць, 

а вы клад чык нас пад трым лі вае, 

на стой ва ю чы, што лю бая пра ца 

не за ста нец ца не ўзна га ро джа най! 

Ці ўсё ад гук нец ца на ка лок ві у ме.

Здзі ві лі і са мі вы клад чы кі, якія, 

зна ё мя чы са сва і мі прад ме та мі, 

рас каз ва лі шмат ці ка ва га пра сту-

дэнц тва, пры во дзі лі пры кла ды з 

жыц ця і прос та жар та ва лі. Асаб лі-

ва па да ба юц ца за ня ткі, на якіх мы 

не прос та моўч кі ся дзім і слу ха ем 

пе да го га, але і пры ма ем ак тыў ны 

ўдзел у раз мо ве, спра ча ем ся, ад-

стой ва ем свой пункт гле джан ня, 

ад каз ва ем на пы тан ні аль бо за-

да ём іх са мі.

Тац ця на КОТ:

— Я з Го ме ля і, шчы ра ка жу чы, 

ра да, што мне да лі ін тэр нат. За 

ня доў гае зна хо джан не тут змаг ла 

вы лу чыць ужо шэ раг плю соў. Па-

пер шае, вы гад нае раз мя шчэн не. 

У той час як мно гім ад на курс ні кам 

пры хо дзіц ца ехаць праз увесь го-

рад, у мя не ёсць маг чы масць хут-

ка да брац ца да ўні вер сі тэ та. Мож-

на, на прык лад, не на сіць з са бой 

увесь дзень фор му для фіз куль ту-

ры, а сха дзіць па яе пе рад за ня тка-

мі. Па-дру гое, гэ та са мы не да ра гі 

ва ры янт пра жы ван ня ў Мін ску, бо 

за ін тэр нат мы пла цім, мож на ска-

заць, ка пей кі.

Яшчэ ад на пе ра ва га за клю ча-

ец ца ў тым, што по бач у ін тэр на-

це жы вуць ад на курс ні кі, да якіх у 

лю бы мо мант мож на звяр нуц ца па 

пад мо гу. Я лі чу, мне па шан ца ва ла 

з су сед ка мі, мы ад ра зу раз зна ё мі-

лі ся з дзяў ча та мі ў бло ку. Уво гу ле, 

тут не за су му еш. Ка лі на пер шым 

ча се ўсе мае дум кі бы лі толь кі пра 

тое, як я ха чу да до му, дык ця пер 

па да ба ец ца гэ тая са ма стой насць, 

тое, што я ўсё раб лю са ма.

Мне да спа до бы аб ста ноў ка, 

якая скла ла ся ў гру пе. Усе та ва-

рыс кія і пры яз ныя, мы ад ра зу ж 

знай шлі агуль ную мо ву і ў лю бы 

мо мант га то выя пад тры маць ад но 

ад на го. Не як у шко ле мне ска за лі: 

«Сяб роў пра сцей за ўсё на быць у 

шко ле і ўні вер сі тэ це, паз ней зра-

біць гэ та бу дзе ўжо не па раў наль на 

скла да ней», — і я цал кам з гэ тым 

згод ная.

Яў ге нія ПУ ЛІ НА:

— Ужо з пер шых дзён ву чо-

бы зра зу ме ла, што маё сту дэнц-

кае жыц цё прой дзе не толь кі за 

кан спек та мі, але і за ак тыў ным 

удзе лам у раз на стай ных ме ра-

пры ем ствах, якія пра во дзіць ВНУ. 

Тут ство ра ны ўсе ўмо вы для роз-

на ба ко ва га раз віц ця: ёсць спар-

тыў ныя пля цоў кі, тан ца валь ныя 

за лы, мност ва гурт коў, пра во-

дзіц ца шмат ме ра пры ем стваў і 

кон кур саў.

Не раз лі чыў шы сва іх сіл спа-

чат ку, я ўсту пі ла ў мно гія ка лек-

ты вы. Але паз ней, усвя до міў шы, 

што з та кі мі тэм па мі мя не на доў-

га не хо піць, вы бра ла для ся бе 

асноў ныя на прам кі, у лі ку якіх бы-

ла ва каль ная сту дыя «Арт-груп». 

Я ні ко лі пра фе сій на не зай ма ла ся 

ва ка лам, але гэ та мя не не спы ні-

ла. Прый шло ся пры клас ці ўсе на-

ма ган ні пры пад рых тоў цы. І як жа 

бы ло пры ем на ўба чыць сваё імя 

ў спі се тых, хто прай шоў ад бор. 

Спа дзя ю ся, у хут кім ча се я зма гу 

пры маць удзел у роз ных ме ра пры-

ем ствах і кон кур сах як ва ўні вер сі-

тэ це, так і за яго ме жа мі.

Вось та кіх роз ных уча раш ніх 

школь ні каў аб' яд наў у сва іх сце-

нах Мін скі дзяр жаў ны лінг віс тыч ны 

ўні вер сі тэт. Але мэ та ў ця пе раш ніх 

сту дэн таў ад на — дас ка на ла ава-

ло даць за меж ны мі мо ва мі і стаць 

за па тра ба ва ны мі спе цы я ліс та мі.

На дзея БОБ РЫК, 

сту дэнт ка І кур са 

фа куль тэ та між куль тур ных 

ка му ні ка цый МДЛУ.

...У той ра дас ны дзень, ка лі абі ту ры ен ты жур фа-

ка БДУ да ве да лі ся пра тое, што ста лі сту дэн та мі, 

пе рад усі мі ін ша га род ні мі ад ра зу ж паў ста ла ак ту-

аль нае пы тан не: а дзе жыць пад час на ву чан ня? Ці 

да ста нец ца за па вет нае мес ца ў ін тэр на це? Ах вот-

ныя на пі са лі за явы на вы дзя лен не лож ка-мес ца 

і з'е ха лі да до му з на дзе яй уба чыць у «аса біс тым 

ка бі не це» сту дэн та ін фар ма цыю аб за ся лен ні. Праз 

ней кі час я пра чы та ла ў ім доў га ча ка нае: «Вам вы-

дзе ле ны ін тэр нат па ад ра се...»

Як жы вец ца ў сла ву тай «дзя ся тач цы», раз ме шча-

най на са мым вы ез дзе са ста лі цы, за МКА Дам, 

не да лё ка ад стан цыі мет ро «Ма лі наў ка»? З гэ тым 

пы тан нем я звяр ну ла ся да сва іх ад на груп ні каў пас-

ля не каль кіх ме ся цаў ву чо бы.

Ма ры на КІШ КУР НО, па сту пі ла з Ві цеб ска:

— У ін тэр на це («общаге», — бо ме на ві та гэ тае рус кае 

слоў ца най лепш пе рад ае дух мес ца. — Аўт.) на па чат ку бы-

ло вель мі ве се ла. За дан няў яшчэ не да ва лі, усе сту дэн ты 

бы лі воль ныя, та му мы вы хо дзі лі ў двор спя ваць пес ні пад 

гі та ру, ка му ні ка ваць на пры ро дзе. А за раз ве ча ра мі гу ля ем 

у «Ма фію»... Асноў ны «рух» ар га ні зоў ва юць сту дэн ты стар-

шых кур саў. Ра дыё фі зі кі — хлоп цы вель мі вя сё лыя! І ні я кай 

«дзе даў шчы ны»! Усе дру жа люб ныя, твор чыя. Акра мя ве ся-

лос ці, плюс ін тэр на та ў тым, што гэ та са праўд ная «шко ла 

жыц ця». Тут і пры бі раць на ву чыш ся, і га та ваць. А яшчэ, 

жы ву чы пад ад ным да хам з ча ла ве кам, ты дак лад на зра-

зу ме еш, кам форт на та бе з ім ці не. Су мес ны по быт вель мі 

да па ма гае ў гэ тым.

Спар так АН ТО НЕН КА, пры ехаў з Го ме ля:

— Плю сы жыц ця ў ін тэр на це: усё ро біц ца ра зам, якая-не-

будзь да па мо га ад ад на курс ні каў з хат ні мі за дан ня мі бы вае 

вель мі да рэ чы. І апра ча ву чо бы зай мац ца чымсь ці ра зам 

ве ся лей. Ад сут насць кант ро лю з бо ку баць коў так са ма 

плюс. Га лоў нае, не зло ўжы ваць гэ тай воль ні цай... З мі ну саў: 

зда ра ец ца, ня ма га ра чай ва ды на верх ніх па вер хах ран кам 

і поз на ўна чы. Во сем ча ла век у бло ку — гэ та да стат ко ва 

шмат, так што бы вае цес на ва та... З ін ша га бо ку, жыць у 

Мін ску менш чым за 30 руб лёў у ме сяц, — гэ та ўда ча. Ква-

тэ ру і на ват па кой зды маць бы ло б на шмат да ра жэй.

Воль га ПЛЮ ХА Е ВА, жы ла ў По лац ку:

— Ад праў ля ю чы мя не ў ін тэр нат, баць кі не су мня ва лі ся, 

што праб лем у мя не тут не бу дзе. Я зу сім не кан флікт ны 

ча ла век, лепш ліш ні раз са ступ лю, чым бу ду «гнуць сваю 

лі нію». На ша «дзя ся тач ка», ка неш не, не пя ці зор ка вы га-

тэль, але ж умо вы пры маль ныя.

...Што ж да ты чыц ца аса біс та мя не, то я зра бі ла свой 

вы бар — усё ж та кі з'яз джаю... Але гэ та толь кі та му, што 

баць коў скі дом зна хо дзіц ца зу сім не па да лё ку ад ста лі цы, 

за ней кія со рак кі ла мет раў, — у Сма ля ві чах. Уліч ва ю чы 

тое, што да бі рац ца з ву лі цы Кур ча та ва да кор пу са БДУ на 

Каль ва рый скай не на шмат хут чэй, чым з май го го ра да да 

ўні вер сі тэ та, — вы бар стаў ві да воч ны. Бо роз ні ца ў 20 хві-

лін лёг ка зні кае, ка лі па раў наць цёп лы хат ні па кой, зруч нае 

ра бо чае мес ца, ма мі ны сня дан кі і вя чэ ры і прос та цяп ло 

род на га до ма з цвёр дым мат ра цам ін тэр на та... Тым не 

менш па жыў шы ў ін тэр на це зу сім ня шмат, я па спе ла шмат 

ча го да ве дац ца і аса біс та пра ся бе, і пра лю дзей ва кол. І не 

шка дую, што ў мя не з'я віў ся та кі ка рыс ны до свед...

Па лі на ПРА КА ПЕ НЯ, 

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

Ра ні ца. Зда ва ла ся б, яшчэ ня даў на не па-асен ня му цёп лыя дні 

на гад ва лі пра лет нюю бес кла пот насць... Ця пер жа ад чу ван не 

ха ла дэ чы па да ро зе ва ўні вер сі тэт на вя вае лёг кі сум. Ад нак 

па кры се ажыў лен не на ву лі цах вяр тае ў рэ аль насць і дае зра-

зу мець, што па ра ўва хо дзіць у пра цоў ны рытм. У мет ро по зірк 

па дае на ліс тоў ку са зна ё мы мі сло ва мі «Да ро гу аду жае той, 

хто ідзе», і на тва ры з'яў ля ец ца ўсмеш ка, а дум кі пе ра но сяц-

ца ў той дзень, ка лі я ўпер шы ню па чу ла гэ ты вы раз з вус наў 

рэк та ра Мінск ага дзяр жаў на га лінг віс тыч на га ўні вер сі тэ та. 

Ім На тал ля Пят роў на Ба ра на ва за да ла пер ша курс ні кам ста ноў-

чы на строй, за ра дзі ла па зі ты вам і пры ві таль нае сло ва дэ ка на 

фа куль тэ та між куль тур ных ка му ні ка цый Дзміт рыя Іга ра ві ча 

Ту пі ка. Прад стаў ні кі БРСМ і пра фка ма да лі зра зу мець, што 

маг чы масць зра біць на сы ча ным сваё сту дэнц кае жыц цё ёсць 

у кож на га, трэ ба толь кі па ды сці да гэ тай за да чы крэ а тыў на 

і з жа дан нем...

СТА ТУС АБ НОЎ ЛЕ НЫ — 
«СТУ ДЭНТ»,
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ці Пер шыя глыт кі но ва га жыц ця

Не ву чо бай адзі найНе ву чо бай адзі най

Ін тэр нат... Як мно га ў гэ тым сло ве!


