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НЯСУМНАЕ ЛЕТА

Свой до сведСвой до свед

Па чаць за раб ляць са ма-

стой на — ад но з най важ-

ней шых ра шэн няў, з не аб-

ход нас цю пры няц ця яко га 

ма ла дыя лю дзі аба вяз ко ва 

су ты ка юц ца на пэў ным эта-

пе свай го жыц ця. За раз для 

юна коў і дзяў чат ёсць шы-

ро кі вы бар маг чы мас цяў 

як для лет няй пад пра цоў кі, 

так і для ра бо ты на па ста-

ян най асно ве. Ка неш не, усё 

за ле жыць ад ін ды ві ду аль-

ных здоль нас цяў і та лен таў 

са іс каль ні ка, яго за ці каў ле-

нас ці ў той ці ін шай сфе ры 

дзей нас ці. Ка лі ў вас ёсць 

жа дан не вы браць шлях да 

фі нан са вай не за леж нас ці, 

да вай це па зна ё мім ся з во-

пы там ра бо ты ў дзі ця чым 

ла ге ры сту дэнт кі трэ ця га 

кур са лінг ва гу ма ні тар на га 

ка ле джа МДЛУ Лі за ве ты 

КЕ МЕН.

— Што бы ло га лоў ным штурш ком 

у гэ тым тва ім ра шэн ні?

— Ра ней я раз да ва ла рэ клам ныя 

ліс тоў кі, шчы ра ва ла ў кол-цэнт ры, та-

му ма гу ска заць, што зна хо дзіць пад-

пра цоў ку ў па за ву чэб ны час для мя не 

бы ло не ў на він ку. Сё ле та за да ча па яе 

по шу ку ў ра зы ста ла ляг чэй шай у су вя зі 

з тым, што наш ка ледж дае для сту дэн-

таў трэ ця га кур са маг чы масць на лет ні 

час пра хо дзіць прак ты ку, якая аплач ва-

ец ца, у азда раў лен чых ла ге рах па ўсёй 

кра і не. Я бы ла ра да та кой маг чы мас ці, 

бо з са ма га дзя цін ства ез дзі ла ў іх на 

ка ні ку лах і, ка лі на зі ра ла за дзей нас цю 

вы ха валь ні каў-ва жа тых атра даў, заў-

сё ды ха це ла са ма апы нуц ца на іх мес-

цы. Гэ та вы дат ны і ці ка вы во пыт, тым 

больш, яшчэ і ня дрэн ны за ро бак. Хоць 

кі раў ніц тва ка ле джа пра па ноў ва ла нам 

шэ раг ла ге раў, з якіх мы маг лі вы бі-

раць, вы ра шы ла са ма стой на знай сці 

ад па вед нае для ся бе мес ца. Пра шту-

дзі ра ва ла вод гу кі ў ін тэр нэ це, у пры ват-

нас ці, да ве да ла ся мер ка ван не дзя цей, 

знай шла ва ры янт, па тэ ле фа на ва ла ту-

ды і — да мо ві ла ся на гу тар ку...

— Ці на вед ва ла спе цы яль ныя 

май стар-кла сы, се мі на ры або вэ бі-

на ры, каб не як пад рых та вац ца да 

па езд кі?

— Я ву чу ся на вы клад чы ка анг лій-

скай мо вы і мая бу ду чая пра фе сія мае 

на ўва зе не па срэд нае ўза е ма дзе ян не 

з дзець мі, іх на ву чан не і вы ха ван не. 

У ка ле джы мы на вед ва лі май стар-кла-

сы па ар га ні за цыі гурт коў, се мі на ры 

па фі зіч най пад рых тоў цы, пры дум ля лі 

гуль ні для дзя цей, наз вы атра даў, дэ-

ві зы, ма ля ва лі пла ка ты і ра бі лі мно гія 

ін шыя ці ка выя рэ чы. А за два дні да 

пры ез ду дзя цей пад рых тоў ва лі кар пу-

сы і пра хо дзі лі роз ныя се мі на ры ўжо 

не па срэд на ў са мім ла ге ры.

— Што най перш па трэб на, каб 

пра ца ваць вы ха валь ні кам-ва жа-

тым?

— Без умоў на, ён па ві нен ва ло даць 

пэў ным на бо рам якас цяў. Гэ та і ка му-

ні ка бель насць — умен не вы бу доў ваць 

ста сун кі і зна хо дзіць агуль ную мо ву з 

дзець мі, і ар га ні за тар скія здоль нас ці, 

і твор чы па ды ход да пра цы, і крэ а тыў-

насць, і стрэ саў стой лі васць. А яшчэ 

спа гад лі васць і ад каз насць, што асаб-

лі ва важ на, ка лі вы пра цу е це з дзець мі, 

га тоў насць пра яў ляць не толь кі твор-

чую, але і фі зіч ную ак тыў насць. Я лі чу, 

што ва ло даю мно гі мі якас ця мі з гэ та га 

спі са.

— Ці ўзні ка лі скла да нас ці пад час 

зна хо джан ня ў ла ге ры?

— Бы лі, але не кры тыч ныя. Трэ ба 

браць пад ува гу, што ўсе дзе ці — роз-

ныя, да кож на га па трэб ны ін ды ві ду аль-

ны па ды ход. У нас у атра дзе са бра ла ся 

50 хлоп чы каў і дзяў чы нак ва ўзрос це 

ад 9 да 12 га доў. Пер шыя тры дні 

бы лі са мыя цяж кія: трэ ба бы ло 

па зна ё міц ца з кож ным, за пом-

ніць усіх па ім ёнах, па ста рац ца 

да ве дац ца пра іх псі ха фі зі я ла гіч-

ныя асаб лі вас ці... Скла да ней за 

ўсё бы ло адап та вац ца дзе цям, 

якія ўпер шы ню пры еха лі ў ла гер. 

Яны су ма ва лі па баць ках, ча сам 

пла ка лі, а мы, у сваю чар гу, па-

він ны бы лі пры клас ці ўсе на ма-

ган ні, каб ства рыць спры яль ную 

ат мас фе ру і даць ім маг чы масць 

хут чэй пры вык нуць да но ва га 

мес ца. Уз ні ка лі не ка то рыя цяж-

кас ці ў пад рых тоў цы да роз ных 

кон кур саў, але мы спра ві лі ся. 

Наш атрад за няў пер шае мес-

ца ў ма лод шай дру жы не, больш 

за тое, на пра ця гу ўсёй зме ны 

мы зай ма ем толь кі пры за выя 

мес цы. І, як я лі чу, гэ та і ёсць 

па каз чык та го, што мы з ма лень-

кі мі вы ха ван ца мі ста лі вы дат най 

зла джа най і друж най ка ман дай.

— А як ты ўво гу ле лі чыш: ці трэ-

ба ма ла дым лю дзям акра мя ву чо бы 

яшчэ і пад пра цоў ваць?

— Ка лі ёсць маг чы масць, ча му б і 

не? Асаб лі ва ка лі хлоп цы і дзяў ча ты, 

як і я, ву чац ца на плат ным і зды ма юць 

ква тэ ру. Гро шы дак лад на ліш ні мі не 

бу дуць. Тым больш, ка лі сту дэнт па-

чы нае пра ца ваць па спе цы яль нас ці, на 

якую ву чыц ца, то да за кан чэн ня на ву-

чаль най уста но вы ў яго бу дзе рэ аль ны 

до свед у абра най сфе ры, ад па вед на 

больш вы со кія шан цы знай сці вы со ка-

аплат ную ра бо ту. І ка лі пад час ву чо бы 

з-за пад пра цоў кі мо жа па гор шыц ца па-

спя хо васць, то лет няя пры ня се толь кі 

ка рысць. Ця пер мож на знай сці роз ныя 

ва ры ян ты да дат ко ва га за роб ку і вы-

браць той, які па ды дзе ме на ві та вам. 

Пад пра цоў ваць ста но віц ца на ват мод-

на. Та му, ка лі ў вас ёсць та кое жа дан-

не, то — на пе рад!

На дзея БОБ РЫК, сту дэнт ка 

І кур са фа куль тэ та між куль тур ных 

ка му ні ка цый МДЛУ.

Трэ ці 
пра цоў ны — 
трэ цяй лі ніі 

мет ро
Пад час ад крыц ця трэ ця га пра цоў на га се мест ра ў 

ста лі цы бы ло аб ве шча на, што трэ цяя лі нія мінск ага 

мет ро ста не га рад ской ма ла дзёж най бу доў ляй.

На аб' ек тах уні тар на га прад пры ем ства «Мінск мет-

ра буд» пра цуе сту дэнц кі бу даў ні чы атрад імя Ге роя Са-

вец ка га Са ю за Ге ор гія Сяр ге е ві ча Та мі лоў ска га. У яго 

ўвай шлі 20 на ву чэн цаў фі лі яла БНТУ «Мін скі дзяр жаў ны 

ар хі тэк тур на-бу даў ні чы ка ледж». Пра цоў ныя буд ні бай цы 

бу даў ні ча га атра да пры свя ча юць па груз цы, вы груз цы і 

транс пар ці роў цы бу даў ні чых ма тэ ры я лаў, ачыст цы скаль-

ных асна ван няў, сар та ван ню зап час так пры раз бор цы 

ін стру мен та і ін шым ві дам ра бот.

У па чат ку жніў ня да пра цы на Мін скай га рад ской ма-

ла дзёж най бу доў лі да лу чыў ся сту дэнц кі бу даў ні чы атрад 

«Ад ра джэн не» з Санкт-Пе цяр бур га.

Паступіў сам — 
да па ма жы ін шым

Сё ле та Мін скім га рад скім шта бам сту дэнц кіх атра-

даў бы ло сфар мі ра ва на 15 сэр віс ных атра даў «Штаб 

Абі ту ры ент», у рам ках якіх пра ца ўлад ка ва на больш 

як 150 юна коў і дзяў чат.

Асноў ным функ цы я на лам для іх ста ла да па мо га абі-

ту ры ен там у за паў нен ні да ку мен таў для па ступ лен ня ў 

ВНУ, кан суль та цыя па ву чэб ных пы тан нях, а так са ма 

са дзей ні чан не ў ар га ні за цыі ўступ ных эк за ме наў для 

абі ту ры ен таў, якія па сту па юць на ска ро ча ную фор му 

на ву чан ня.

На прык лад, сту дэнц кі сэр віс ны атрад Мінск ага дзяр-

жаў на га лінг віс тыч на га ўні вер сі тэ та «Штаб Абі ту ры ент» 

імя Ге роя Са вец ка га Са ю за Іо сі фа Гу са коў ска га ў коль-

кас ці 12 ча ла век пра ца ваў з 10 лі пе ня да 4 жніў ня. За гэ ты 

час бы ло пры ня та больш за дзве ты ся чы за яў. 

Ма ла дыя лі да ры жні ва
Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз мо ла дзі даў старт 

рэс пуб лі кан ска му пра ек ту «Мо ладзь — за ўра-

джай!»

Тра ды цый на ён пра во дзіц ца ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны ў 

пе ры яд убо рач най кам па ніі. Спа бор ніц твы ар га ні зу юц-

ца ся род ма ла дзёж ных экі па жаў кам бай наў і ма ла дых 

кі роў цаў, за ня тых на ад воз цы збож жа вых і зер не ба бо-

вых куль тур. Пры кож ным тэ ры та ры яль ным ка мі тэ це 

БРСМ ства ра юц ца шта бы, якія зай ма юц ца пы тан ня мі, 

звя за ны мі з пра ек там і ўдзе лам мо ла дзі ва ўбо рач най 

кам па ніі.

Спа бор ніц твы прой дуць у на мі на цы ях «Ма ла дзёж ны 

экі паж кам бай не раў, які да сяг нуў най боль ша га на ма ло ту» 

і «Ма ла ды кі роў ца, што пе ра вёз най боль шую коль касць 

збож жа». Пе ра мож ца мі ста нуць пер шыя экі па жы-ты сяч ні кі 

і кі роў цы, якія за ня лі пры за выя мес цы па вы ні ках убо рач-

най кам па ніі.

Тэх ні ку, на якой пра цуе мо ладзь, па зна ча юць ад мыс ло-

вы мі на леп ка мі «Ма ла дзёж ны экі паж» і «Ма ла ды кі роў ца». 

Уша на ван ні лі да раў з уру чэн нем пе ра мож цам дып ло маў і 

вы мпе лаў пра хо дзяць на па лях. А іх баць кам на кі роў ва юць 

пад зяч ныя ліс ты... Пе ра мож цаў спа бор ніц тваў у каст рыч-

ні ку за про сяць на рэс пуб лі кан скі фо рум сель скай мо ла дзі, 

дзе ўру чаць каш тоў ныя па да рун кі.

Са чыць за хо дам рэс пуб лі кан ска га пра ек та «Мо ладзь — 

за ўра джай!» мож на на афі цый ных ін тэр нэт-рэ сур сах 

БРСМ, а так са ма ў гру пах ма ла дзёж най ар га ні за цыі ў 

са цы яль ных сет ках пад хэш тэ га мі #молодежьзаурожай, 

#жатвабеларуси2019, #малаяродина. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Пад та кой наз вай БРСМ пра во-

дзіць рэс пуб лі кан скі кон курс, 

пры све ча ны Го ду сту дэнц кіх 

атра даў.

На яго пры ма юц ца ка ля ро выя і ма-

на хром ныя фа та гра фіі, атры ма ныя 

ана ла га вым або ліч ба вым спо са бам, 

зроб ле ныя ў пе ры яд трэ ця га пра цоў-

на га се мест ра 2019 го да. Яны па він-

ны ўтрым лі ваць сім во лі ку ру ху: шаў-

ро ны, на шыў кі, знач кі, эмб ле мы, сця гі, 

сту дат ра даў скія курт кі, май кі, га зе ты 

і дыс ла ка цый ныя стэн ды сту дэнц кіх 

атра даў. Фо та ра бо ты пры ма юц ца 

як у ары гі наль ным вы ка нан ні, так і ў 

артап ра цоў цы гра фіч ны мі рэ дак та ра-

мі. Твор чае спа бор ніц тва пра во дзіц ца 

па дзе ся ці тэ ма тыч ных тыд нях.

На па чат ку кож на га з іх у гру пе «Бе ла-

рус кія сту дэнц кія атра ды» ў са цы яль най 

сет цы «УКан так це» пуб лі ку ец ца тэ ма, 

па якой пры ма юц ца фа та гра фіі ад шта-

боў пра цоў ных спраў. Кон курс ная ка мі сія 

іх ацэнь вае і вы стаў ляе на ўсе агуль нае 

га ла са ван не. З са мых рэй тын га вых фа-

та гра фій па вы ні ках дзе ся ці кон курс ных 

тыд няў жу ры вы зна чыць дзя сят ку са мых 

ці ка вых ра бот і зноў вы ста віць іх на га ла-

са ван не. У вы ні ку пе ра мож ца мі ста нуць 

як шта бы пра цоў ных спраў, якія па да лі 

адмысловыя заяўкі, так і сту дат ра ды, што 

ад люст ра ва ныя на гэ тых здым ках.

Пе ра мож цаў ча ка юць каш тоў ныя 

па да рун кі. А фа та гра фіі прад ста вяць 

на вы стаў цы ў час злё ту сту дат ра-

даў, на якім бу дуць пад ве дзе ны вы-

ні кі пра цоў на га се мест ра гэ та га го да. 

Апроч та го, яны бу дуць вы ка ры ста ны 

ў студат ра даў скай па лі гра фіі.

Кон курс бу дзе доў жыц ца да 6 каст-

рыч ні ка.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ка манд ны духКа манд ны дух

«У АБ' ЕК ТЫ ВЕ СТУ ДАТ РАД»
Но выя стар тыНо выя стар ты

«Пад пра цоў ваць 
ста но віц ца на ват мод на»

Бу ду чы вы клад чык — аб ра бо це ў дзі ця чым ла ге ры і не толь кі

Лі за ве та (край няя спра ва) 
з вы ха ван ца мі.

У атра дзе бы лі дзе ці 
ад 9 да 12 га доў.


