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БУДЗЕМ ЗНАЁМЫЯ
09 07 2020 г.

IХ НАЗВАЛI АТЛАНТАМI

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
— Гэта новы для ўсiх нас вопыт,
сюды ў асноўным набiралi тых, хто
яшчэ нiколi не быў у студатрадзе,
таму прыемнае хваляванне перад
першымi працоўнымi буднямi было. Аднак ужо зараз магу сказаць,
што студэнтам працаваць тут спадабалася. Хлопцы i дзяўчаты заступаюць у дзве змены па восем
гадзiн штодня, за кожным з iх замацаваны вопытны майстар. Жывём у iнтэрнаце, дзе вельмi ўтульна i добра кормяць, адпачынак
праводзiм актыўна. Да закрыцця
працоўнага семестра, якое адбудзецца 21 жнiўня, запланаваны
спаборнiцтвы па футболе, валейболе, стрытболе, тэнiсе, шахматах, цiкавыя конкурсы накшталт
«Вiзiтоўка атрада», на найлепшую
студатрадаўскую песню, таксама
iнтэлектуальныя гульнi, творчы
фестываль «АтлантФЭСТ». I гэта
далёка не ўвесь спiс, — расказвае
Крысцiна.
Дзяўчына дзелiцца, што ў наступным годзе ёй хацелася б i надалей удзельнiчаць у падобных
праектах: «Калi ўпершыню замест
тыповага адпачынку летам я абрала работу ў студатрадзе, з боку
матулi сустрэла неразуменне. Аднак праз некаторы час яна ўбачыла, наколькi гэта для мяне важна
i цiкава. Я стала больш адкрытай
i камунiкабельнай, лiчу, што гэты
вопыт безумоўна дае добры старт
для ўсебаковага развiцця кожнага
студэнта».
Двац ца цi га до вы Ула дзi слаў
СА ВЕЛЬ ЕЎ, чац вёр та курс нiк

Камандзір праекта «Атлант-2020» Крысціна ХУБУЛАВА і камісар Кірыл РАМАНАЎ.

Полацкага дзяржаўнага ўнiверсiтэта, на «Атланце» займае пасаду
камандзiра ў «Эйфарыi» — атрадзе сваёй ВНУ.
— Дагэтуль два гады запар
летам ездзiў на Усебеларускую
ма ла дзёж ную будоўлю. Ад нак
сёлетнi праект адрознiваецца ад
усiх папярэднiх, таму цiкава, што
ён нам прынясе. Адбор байцоў на
праект «Атлант-2020» пачаўся з
верасня мiнулага года. Студэнты
на працягу некалькiх месяцаў паказвалi свае здольнасцi i ўменнi,
удзельнiчалi ў розных мерапрыемствах, i ўвесну мы канчаткова вызначылiся з камандай, — усяго ў
нас у атрадзе 11 хлопцаў i дзве
дзяўчыны. Наш атрад стартаваў на
аб'екце першага лiпеня. Спачатку

многiм было нялёгка з-за таго, што
доўга трэба стаяць на нагах, аднак
хутка прызвычаiлiся. Мае абавязкi
як камандзiра заключаюцца ў тым,
каб вырашаць пытаннi, якiя ўзнiкаюць у каманды, узаемадзейнiчаць
з камiсарам, а таксама выконваць
работу на самiм прадпрыемстве.
Напрыклад, калi кагосьцi паставiлi на складаны працэс i чалавек
не спраўляецца, я звяртаюся да
майстра i ён дае студэнту iншае,
лягчэйшае заданне. У асноўным
хлопцы стаяць на канвееры, збiраюць халадзiльнiкi, а дзяўчаты
сочаць за тым, каб усё
было зроблена якасна, а
затым абклейваюць тэхнiку брэндзiраванымi наклейкамi.
Уладзiслаў лiчыць, што
праца ў студатрадзе на
такiм маштабным праекце — гэта не толькi добрая
магчымасць падзарабiць
студэнту, а таксама стымул год на прад ста вiць
свой унiверсiтэт сярод iншых. «Мая галоўная мэта
на гэты час — набрацца
вопыту i, калi атрымаецца,
у далейшым стаць адным
з удзельнiкаў галоўнага
каманднага складу БРСМ.
Гэта вельмi крута!»
Васямнаццацiгадовая
Ангелiна ТУРОК, студэнтка трэцяга курса Полацкага дзяржаўнага ўнiверсiтэта, разам з Уладзiславам
працуе на «Атланце» ў

адным атрадзе. Аб праекце дзяўчына даведалася ад сваёй сяброўкi. «Паехалi туды разам?», — прапанавала яна Ангелiне, i вось яны ў
складзе каманды «Эйфарыi».
— Зразумела, быў страх, раптам штосьцi не атрымаецца, будзе фiзiчна цяжка, не ведала, чаго
чакаць ад нашай задумы, — усё
ж такi дзяўчат тут няшмат. Аднак
хутка зразумела, што хвалявацца
не варта, спецыялiсты ўсяму навучаць. Бацькi таксама падтрымалi.
У першы рабочы дзень было даволi цяжка, але надалей ужо стала прасцей, i перажываннi амаль
сышлi. Мы працуем на аб'екце i ў
першую, i ў другую змену. Праз
кожныя дзве гадзiны — перапынкi,
у тым лiку i на абед. Таксама калi
на працягу дня ёсць вольны час,
абмяркоўваем i рыхтуемся да наступных мерапрыемстваў. Пасля
насычанага дня вяртаемся ў iнтэрнат, i добра тое, што ў маiм блоку
жывуць дзяўчаты з iншых атрадаў,
можна падзялiцца з iмi сваiмi ўражаннямi i паслухаць iх.
Ангелiна ўпэўнена, што працоўны семестр на «Атланце» пройдзе
лёгка i цiкава: «Хачу тут знайсцi
сяброў i атрымаць карысны вопыт
для будучынi, добра правесцi час з
iншымi студэнтамi. А яшчэ важнай
матывацыяй для мяне з'яўляецца
маг чы масць за ра бiць улас ныя
грошы для далейшага навучання
ў аў ташколе. Думаю, студатрад

дае маладым людзям уяўленне
пра фiзiчную працу i разуменне
таго, што грошы не прыходзяць
лёгка. Папрацаваўшы на заводзе,
ужо зусiм па-iншаму стаўлюся да
iх. Спадзяюся, у наступным годзе
мне пашчасцiць iзноў прыехаць
сюды».

Для дваццацiгадовага студэнта
Беларуска-Расiйскага ўнiверсiтэта Яўгена ЕРАШОВА працоўнае
лета ў рамках студатрада сёлета
адбылося ўпершыню i адразу ўдала, — каманда «BRUklin» выбрала
хлопца сваiм камiсарам.
— Наш калектыў складаецца з
28 хлопцаў i адной дзяўчыны, —
самых ак тыўных, iнiцыятыўных
ма ла дых лю дзей на шай ВНУ.
У нас усе роўныя па значнасцi, гэта безумоўна крута: калi ўзнiкае
пэўнае пытанне або праблема,
вырашаем іх разам. Спачатку на
прадпрыемстве з намi праводзiлася навучанне, iнструктажы. Першы
працоўны тыдзень прайшоў для
ўсiх нас добра, мы настроеныя на
плённую працу. Тут неабавязкова
быць вельмi моцным у фiзiчным
плане — зыходзячы з фiзiчных даных, для кожнага студэнта майстар
знойдзе работу. Радуе, што кожны
дзень распiсаны, напоўнены падзеямi, рознымi мерапрыемствамi,
як спартыўнымi, так i забаўляльнымi — дакладна не засумуеш.
Дар'я ШЛАПАКОВА.

З «БАЗАЙ» У ГАЛАВЕ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
Юныя гараджане шчыра дзякавалi за
тое, чаму навучылiся ў многiх настаўнiкаў.
I, як у папулярнай праграме «Поле цудаў»,
карыстаючыся выпадкам, абавязкова прасiлi перадаць iм словы ўдзячнасцi са старонак газеты. Заўсёды з цеплынёй будуць
успамiнаць Людмiлу Iванаўну Малiноўскую,
класнага кiраўнiка, настаўнiка рускай мовы
i лiтаратуры. Аляксей вельмi дзякаваў Iрыне
Iванаўне Грыгор'евай, настаўнiцы пачатковых класаў сярэдняй школы № 5, дзе хлопец
вучыўся раней...
Задаў пытанне пра нядаўнюю хвалюючую
падзею ў iх жыццi: што запомнiлася на цырымонii выпускнога? Аляксей сказаў, што не
толькi яго, а ўсiх уразiла, як Яраслаў падарыў
настаўнiцы кветкi, стаўшы на калена. Такiм
чынам падзякаваў ад iмя аднакласнiкаў аднаму з найлепшых выкладчыкаў праграмавання
не толькi ў Беларусi — Веранiцы Лакцiной.
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Яе выхаванцы традыцыйна ў спiсе найлепшых падчас мiжнародных спаборнiцтваў.
Дарэчы, вучнi называюць яе i Вiкторыяй,
i яна гэтым вельмi задаволена. Напэўна,
таму што шмат разоў заваёўвалi з ёй тую
самую вiкторыю падчас вельмі складаных
выпрабаванняў. Цiкава, што былыя яе выхаванцы фiнансава дапамагаюць цяперашнiм,
калi неабходна аплацiць паездку за мяжу, напрыклад. У прыватнасцi, вядомы праграмiст
Дзмiтрый Лук'яненка пералiчыў грошы на
бiлеты на самалёт у Казахстан для Аляксея
Ульянава. А той жа мог i не паехаць з-за дарагавiзны квiткоў у Алматы, дзе традыцыйна праходзiць Мiжнародная Жаўтыкаўская
алiмпiяда па матэматыцы, фiзiцы i праграмаваннi. Сёлета яна адбылася шаснаццаты
раз. На ёй Аляксей Ульянаў стаў бронзавым
прызёрам. А залаты медаль — у Яраслава
Барысава. Да таго ж хлопец стаў яшчэ i абсалютным чэмпiёнам сярод пераможцаў. Да
гэтага быў там бронзавым прызёрам.

А ўсе вiцебскiя ўдзельнiкi разам прывезлi
дамоў з Казахстана сем медалёў. I тры з iх
лiку — у скарбонцы гiмназii № 8. Усяго ў гэтым прэстыжным «форуме разумнiкаў» брала ўдзел каля 85 камандаў з 20 краiн. У 26
беларусаў у вынiку было па шэсць залатых i
сярэбраных плюс 11 бронзавых узнагарод.
Да гэта га Аляксей i Яраслаў разам
удзельнiчалi i ў адкрытай XX Усерасiйскай
каманднай алiмпiядзе школьнiкаў па праграмаваннi, якая ў лiстападзе прайшла ў
Санкт-Пецярбургу. У ёй спаборнiчала каля
250 камандаў з дзясятка краiн. Мае суразмоўнiкi былi ў складзе той, якая атрымала
дыплом другой ступенi.
У скарбонцы перамог Яраслава i «серабро» ў бакiнскай Мiжнароднай алiмпiядзе па
iнфарматыцы сярод школьнiкаў, якую правялi летась у жнiўнi. Яшчэ юнак — абсалютны пераможца заключнага этапу рэспублiканскай алiмпiяды па iнфарматыцы, i ў яго
дыплом другой ступенi за поспех у сталiцы

Расii падчас алiмпiяды па праграмаваннi.
Сёлета павiнен быў ехаць у Сiнгапур, але
з-за пандэмii «турнiр» пройдзе ў сусветным
павуцiннi.
Аляксей сур'ёзна займаецца iнфарматыкай некалькi гадоў. Дадаў, што гэта заслуга
Веранiкi Лакцiной, дзякуючы якой ён нават
перайшоў вучыцца з iншай школы. А да гэтага займаўся ў яе гуртку.
Яраслаў жа прызнаўся, што ў пятым класе наогул не любiў тое, дзякуючы чаму яго
цяпер ведаюць як вельмi перспектыўнага
айцiшнiка. Нават прагульваў факультатыўныя заняткi...
Сябры разам будуць вучыцца ў ВНУ.
Сказалi, што вырашылi стаць студэнтамi
факультэта прыкладной матэматыкi i iнфарматыкi БДУ, бо там цяпер ёсць магчымасць
павучыцца i ў выкладчыкаў з «Яндэкса». Чулi, што ёсць шанц прайсцi добрую практыку
ў гэтай транснацыянальнай кампанii.
Аляксандр ПУКШАНСКI.

