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ЗА ДЗЕНЬ —
МЕ СЯЧ НАЯ СТЫ ПЕН ДЫЯ

— Ад Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
ўнi вер сi тэ та iн фар ма ты кi i ра дыё-
элект ро нi кi ў Мiн ску пра цу юць 19 бу-
даў нi чых атра даў, у якiх улад ка ва на 
ка ля трох сот ча ла век. Ад нак вы бар 
пра цы не аб мя жоў ва ец ца вы ключ-
на бу даў нi чай сфе рай, — рас каз-
вае сак ра тар ячэй кi Бе ла рус ка га 
рэс пуб лi кан ска га са ю за мо ла дзi 
БДУ IР Ган на УЛЬ РЫХ. — Ство ра-
ны i сэр вiс ныя атра ды, i ва лан цёр скi 
атрад «Па мяць», якi да па ма гае ве-
тэ ра нам вай ны, пры бi рае ма гi лы не-
вя до мых сал дат на вай ско вых мо гiл-
ках... Акра мя та го, сту дэн таў мож на 
су стрэць i ў пры ём най ка мi сii, дзе яны 
да па ма га юць абi ту ры ен там афарм-
ляць не аб ход ныя да ку мен ты.

За пра цу, на прык лад, у бу даў нi-
чым атра дзе сту дэн там абя ца юць 
шмат вы год. Па-пер шае, не бла гiя 
гро шы — ка ля ча ты рох мiль ё наў 
руб лёў. Па-дру гое, удзель нi кi атра-
даў атры ма юць на дзе сяць ме ся цаў 
жа да нае мес ца ў iн тэр на це. Плат нi-
кi так са ма мо гуць атры маць свое-
асаб лi вы бо нус у вы гля дзе знi жэн ня 
«цэн нi ку» на ня тан ную аду ка цыю. 
Але для гэ та га iм яшчэ не аб ход на 
мець доб ры ся рэд нi бал на пра ця гу 
на ву чаль на га го да.

Ад мет на, што ўдзель нi кi бу даў нi-
чых атра даў ужо дру гi год вы зва ле-
ны ад вы пла ты па да ход на га па да тку. 
Гэ та да дае ў iх кi шэ нi не каль кi со цень 
ты сяч руб лёў. Да та го ж яны ма юць 

пра цоў ную кнiж ку, карт ку са цы яль на-
га стра ха ван ня i iм на лiч ва ец ца пра-
цоў ны стаж. Асоб ным юна кам ужо 
пры сво i лi ква лi фi ка цыю плi тач нi ка 
дру го га цi трэ ця га раз ра ду — да дат-
ко вая спе цы яль насць яшчэ не пе ра-
шко дзi ла нi вод на му ча ла ве ку. Сё ле та 
не ка то рыя бу даў нi чыя трэс ты пай шлi 
яшчэ да лей. Яны про сяць сту дэн таў 
вый сцi на аб' ект у вы хад ныя, да плач-
ва ю чы пры гэ тым 430 ты сяч руб лёў за 
адзiн пра цоў ны дзень. А гэ тая су ма, 
мiж iн шым, толь кi кры ху мен шая за 
ме сяч ную сты пен дыю...

КА МУ КЕЛЬ НЮ
Ў РУ КI ДА ДУЦЬ?

Уз во дзiць но вы бу ды нак му зея 
Вя лi кай Ай чын най вай ны, што хут ка 
рас чы нiць дзве ры ка ля стэ лы «Мiнск 
— го рад-ге рой», да па ма га юць пе-
ра важ на дру га курс нi кi Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та iн фар ма-
ты кi i ра дыё элект ро нi кi. Ву чац ца яны 
на фа куль тэ це iн фар ма цый ных тэх-
на ло гiй i кi ра ван ня. Со рак ча ла век 
па дзе ле ны на два атра ды. Ня гле дзя-
чы на спя кот нае лi пень скае сон ца, 
якое не мi ла сэр на рас па ляе бе тон-
ныя плi ты да ху, i на спа ку шаль на 
пры го жыя края вi ды пар ку Пе ра мо гi, 
якiя рас сцi ла юц ца з вы шы нi пя та га 
па вер ха, ра бо та кi пiць. Юна кi ўклад-
ва юць на да ху звы чай ную дроб ную 
тра ту ар ную плiт ку.

Сту дэн таў, якiя скон чы лi пер шы 
курс, тут амаль не су стрэць. Мно гiя з 
iх па раз' яз джа лi ся на два лет нiя ме-
ся цы хто ў ад па чы нак, хто да баць-

коў... Ды i мно гiя баць кi не асмель ва-
юц ца ад пус цiць пер ша курс нi каў на 
«воль ны хлеб». Лi чаць, што iх сы ны 
i дач кi яшчэ не зу сiм да рос лыя, каб 
за раб ляць са мiм.

Ня час тыя «гос цi» ў атра дзе i сту-
дэн ты ста рэй шых кур саў: пад час 
ву чо бы яны зна хо дзяць са бе пра-
цу па спе цы яль нас цi. Пра гра мiс там 
заў сё ды пла цяць ня дрэн на, ды i ра-
бо та ў iх больш кам форт ная, чым 
на бу доў лi.

— А цi мож на i мне ўзяць у ру кi 
кель ню? — пы та ю ся ў ка ман дзi ра 
атра да iмя Пят ра Ма шэ ра ва Ра ма-
на Бо гу ша.

— На жаль, я вы му ша ны ад мо-
вiць, — усмi ха ец ца Ра ман. — Вы ж 
па вiн ны прай сцi ме ды цын скую ка-
мi сiю, перш чым па чаць пра ца ваць. 
I аба вяз ко ва пра слу хаць iн струк таж 
па тэх нi цы бяс пе кi, здаў шы пас ля 
ад па вед ны за лiк па ахо ве пра цы. 
У нас з гэ тым вель мi стро га. А мо жа, 
у вас алер гiя на бу даў нi чыя су ме сi? 
Прак ты ка па каз вае, што тры з кож-
ных дзе ся цi прэ тэн дэн таў на мес ца 
ў атра дзе ад сей ва юц ца ме на вi та на 
гэ тым эта пе.

Тэх на ло гiя вы твор ча га пра цэ су, 
на пер шы по гляд, зу сiм не скла да-
ная. Зда ва ла ся б, кла дзi са бе плiт ку 
за плiт кай ды са чы, каб яна ля жа ла 
роў на i не ска са боч ва ла ся. Ад нак 
сту дэн ты па вiн ны са ма стой на па-
клас цi бу даў нi чую су месь, утрам-
ба ваць яе i вы раў няць. Бу даў нi чы 
атрад згор не пра цу толь кi праз ме-
сяц, 25 жнiў ня. За гэ ты час сту дэн ты 
па вiн ны вы клас цi амаль шэсць сот 
квад рат ных мет раў плiт кi.

КА ЛI ФI ЗIЧ НАЯ ПРА ЦА 
ДА СПА ДО БЫ...

— У лю бым вы пад ку гэ та лепш, 
чым ба вiць час, на прык лад, се дзя-
чы за кам п'ю та рам, — пра цяг вае 

Ра ман. — З ма ёй гру пы пер ша па-
чат ко ва ў атрад збi ра лi ся пра ца-
ўлад ка вац ца тры ча ла ве кi, ад нак да 
«фi нi шу» дай шоў толь кi я. Ад на го 
ча ла ве ка ад га ва ры лi сяб ры: маў ляў, 
пра ца ваць на бу доў лi для бу ду ча га 
пра гра мiс та — не ка мiль фо. Дру гi 
ўлад ка ваў ся груз чы кам у кра му, але 
ча мусь цi праз два тыд нi зволь нiў ся i 
за раз ба вiць воль ны час до ма. Але 
ж тут ве ся лей, бо по бач, як ка жуць, 
усе свае.

Вя до ма, што пад час на ву чаль на-
га го да знай сцi доб ра аплач ва е мую 
пра цу для сту дэн та дзён на га ад дзя-
лен ня ку ды больш скла да на. Ва ры-
ян таў не гус та, ды i з iх да во дзiц ца 
вы бi раць з па ста ян най агляд кай на 
рас клад за ня ткаў ва ўнi вер сi тэ це. 

А па ры мо гуць скон чыц ца як а га дзi-
не, так i а чац вёр тай...

— У са ка вi ку, ка лi я ву чыў ся 
на дру гiм кур се, ста рас та гру пы 
пра па на ваў па пра ца ваць улет ку ў 
Мiн ску. Ды i ехаць на зад у род ны 
Ба ры саў не вель мi ха це ла ся, — раз-
ва жае дру га курс нiк Па вел Лах цi каў. 
— З до све ду сва iх та ва ры шаў ве-
даю, што iм уда ло ся без асаб лi вых 
цяж кас цяў улад ка вац ца пра даў ца мi 
ў кра мы. Але, на прык лад, тлу ма чыць 
увесь дзень па куп нi кам, як пра цуе 
ма бiль ны тэ ле фон, — гэ та дак лад-
на не маё. Для мя не лепш не каль кi 
ме ся цаў на год па пра ца ваць фi зiч на 
на ад кры тым па вет ры.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

А вось дру гую ра бо ту да вя ло ся шу каць цэ-
лы ме сяц. На ўзбя рэж жа што год ле там пры-
яз джае вель мі шмат сту дэн таў з Бе ла ру сі, 
Ра сіі, Укра і ны, Бал га рыі, Кі тая, та му кан ку-
рэн цыя над звы чай вост рая. Але аме ры кан скіх 
сту дэн таў там ня шмат. Маг чы ма, та му, што 
за гэ ту ра бо ту пла цяць за ка на даў ча вы зна-
ча ны мі ні мум. У Н'ю-Джэр сі менш, чым 7 до-
ла раў 25 цэн таў за га дзі ну най маль нік пла-
ціць не мо жа. Але з гэ тай су мы вы ліч ва юц ца 
яшчэ і па да ткі, та му «чыс ты мі» атрым лі ва ец ца 
не дзе кры ху больш як 6 до ла раў. Асноў ную 
коль касць пра цу ю чых на ку рор це скла да юць 
сту дэн ты. Най маль ні кам пра сцей узяць 
на ра бо ту сту дэн та, чым пла ціць за ра-
бо ту аме ры кан цу.

Урэш це, знай шла ся для мя не ра бо та 
ў «Мак до наль дсе». У прын цы пе, ра бот ні-
кам там да во дзіц ца зай мац ца аб са лют на 
ўсім, але асноў ным ма ім аба вяз кам бы ло 
ўпа коў ваць клі ен там за ка зы. Мяс цо вае 
на сель ніц тва і ад па чы валь ні кі вель мі доб-
ра зыч лі ва і цярп лі ва ста вяц ца да сту дэн-
таў, якія іх аб слу гоў ва юць. І гэ та ня гле-
дзя чы на на шу… не зу сім дас ка на лую 
анг лій скую мо ву.

Праз пэў ны час я змя ні ла «Мак до-
нальдс» на ра бо ту ў пар ку ат рак цы ё наў. 
Кож ны дзень мы пра ца ва лі на но вым ат-
рак цы ё не. А ў якас ці бо ну са ў свой вы-
хад ны дзень нам да зва ля ла ся прый сці, 
атры маць спе цы яль ны брас ле цік і бяс-
плат на ка тац ца.

«І AM SORRY»,
«І AM SORRY»…

Жы ла я ў до ме, які бяс плат на пра да-
стаў ляў сту дэн там мой пер шы най маль нік. 
Штось ці кштал ту ін тэр на та, з асоб ны мі 
сек цы я мі — для хлоп цаў і дзяў чат. Па кой 
дзя лі ла з дзяў ча та мі з Ра сіі. Так што не па-
ра зу мен няў з-за роз на га мен та лі тэ ту ў нас 
не бы ло. Уво гу ле, да во лі шмат сту дэн таў 
пры яз джа лі ў Н'ю-Джэр сі ўжо дру гі раз.

Да ро гу ў абод ва ба кі сту дэн ты аплач ва-
юць са ма стой на. Але па коль кі мы ля це лі па 
сту дэнц кім та ры фе, то і бі ле ты ў нас бы лі 
са мыя тан ныя — да ро га ў Аме ры ку праз 
Маск ву і на зад каш та ва ла мне не дзе кры ху 
больш як 700 до ла раў. Вя до ма, вы дат ка ва-
ныя на да ро гу гро шы я за тры ме ся цы пра цы 
вяр ну ла. Але спра ва ўсё ж не ў гэ тым. Га-
лоў нае, што мне ўда ло ся кры шач ку па ванд-
ра ваць па Аме ры цы. На ве да ла Ва шынг тон, 
Нью-Ёрк, Ат лан цік-Сі ці. Але са мае не за быў-
нае ўра жан не па кі нуў Ні я гар скі ва да спад. 
Ён зна хо дзіц ца на мя жы Злу ча ных Шта таў і 
Ка на ды, іх аб' яд ноў вае агуль ны вод ны ма сіў, 
і ў Ка на ду мож на тра піць са Шта таў па звы-
чай ным мос це.

Што ў Аме ры цы пры ем на здзі ві ла? На пэў-
на, гэ та вет лі васць лю дзей. Аме ры кан ская 
ўсмеш ка — зу сім не на цяг ну тая, як у нас мно-
гія па мыл ко ва лі чаць. Мне зда ец ца, гэ та звы-
чай ны стан іх ду шы. Усміх нуц ца не зна ё ма му 
ча ла ве ку, па ві тац ца з ім, на ват па ці ка віц ца 
яго спра ва мі — нор ма для аме ры кан цаў. Ка лі 
ты бу дзеш ста яць пе рад віт ры най, і аме ры-

кан цу трэ ба бу дзе прай сці па між та бой і 
віт ры най, ты па чу еш ад яго ты ся чу пра-
ба чэн няў. Там не пры ня та па ру шаць аса-
біс тую пра сто ру ін ша га ча ла ве ка. У мет ро 
ні хто не бу дзе ста яць тва рам у твар. Там 
па ча ка юць ін шы цяг нік. А ка лі ця бе рап там 
штурх ну лі ў кра ме ці ў транс пар це, то ад 
коль кас ці па чу тых пра ба чэн няў ужо ты сам 
бу дзеш ад чу ваць са бе ві на ва тым.

ЗА МЕСТ СА ЛА ТЫ — ФАСТ ФУД 
Да рэ чы, пер шы па ход у кра му стаў для 

мя не са праўд ным шо кам — я вый шла ад-
туль уво гу ле без па ку пак. Як мы звы чай на 
дзей ні ча ем? За хо дзім у ганд лё вы пункт і 
на кі роў ва ем ся да па ліц з та ва рам — зна ё-
мыя ганд лё выя мар кі, зна ё мыя пра дук ты, 
зна ё мыя вы твор цы. У Мін ску я хоць і ву чы ла 
анг лій скую мо ву, але ка лі зай шла ў Аме ры-
цы ў кра му, то зу сім раз гу бі ла ся. Фаст фуд 
у Аме ры цы каш туе тан ней за га род ні ну. І ча-
ла ве ку знач на пра сцей ку піць га то вую пі цу, 
за су нуць яе ў мік ра хва лёў ку і пад' ес ці. Гэ та 
бу дзе для яго на шмат тан ней, чым ку піць 
ага род ні ну і зра біць з яе са ла ту. Шчы ра ка-
жу чы, мы так са ма гра шы лі фаст фу дам.

З бы та вых мо ман таў вель мі здзі ві ла 
на яў насць кан ды цы я не раў ва ўсіх аў то бу-
сах (там мож на бы ло на ват пра сту дзіц ца), 
а так са ма тое, як ар га ні за ва ны пра цэс мыц-

ця бя ліз ны. У Аме ры цы не пры ня та мець до ма 
праль ную ма шы ну. Але паў сюд на ёсць так 
зва ныя гра мад скія праль ні. Блі жэй шая да нас 
праль ня зна хо дзі ла ся ў пя ці хві лі нах ха ды. Ты 
пры хо дзіш ту ды са сва ёй бя ліз най, за сы па еш 
па ра шок, кі да еш ма нет ку і… воль ны. Мо жаш 
у гэ ты час пай сці, на прык лад, у кра му. За тым 
да стаў чыс тую бя ліз ну, а по бач ста іць ма шы на 
для суш кі. Праз дзве хві лі ны за бі ра еш з са бой 
чыс тыя рэ чы.

Са мае час тае пы тан не, якое мне за да ва лі 
пас ля вяр тан ня, ці ве да юць аме ры кан цы пра 
Бе ла русь? (смя ец ца). Ска жу так: не ка то рыя 
штось ці чу лі… Дзяў чы на з Ка зах ста на рас каз-
ва ла, што ў яе ад ной чы па ці ка ві лі ся, ад куль 
яна пры еха ла. Тая ад каз вае: «З Ка зах ста на». 
«Ка зах стан — гэ та там, дзе Поль шча?» 

Мне ўво гу ле зда ло ся, што для аме ры кан-
цаў іс нуе Еў ро па, а асоб ныя кра і ны на еў ра-
пей скім кан ты нен це яны не вы лу ча юць. Ім 
вель мі скла да на ары ен та вац ца ў кар це Еў-
ро пы. Але я, на прык лад, не ве даю, што лепш: 
мець шы ро кі кру га гляд або раз ві вац ца ў ней-
кай вуз кай га лі не? У ЗША ма ла дыя лю дзі імк-
нуц ца стаць вы са как лас ны мі спе цы я ліс та мі 
ме на ві та ў кан крэт най сфе ры.

Ці па ра і ла б я ка мусь ці па ехаць на за роб кі 
ў ЗША? А ча му б і не? Мая ма ці мя не не ад-
га вор ва ла, а на ад ва рот, пад тры ма ла ў ма іх 
сме лых пла нах. Тры ме ся цы са ма стой на га 
жыц ця ў чу жой кра і не, на ін шым кан ты нен-
це, не аб ход насць пры ста соў вац ца пад ін шых 
лю дзей, пад ін шы мен та лі тэт — гэ та вель мі 
каш тоў ны жыц цё вы во пыт. Плюс маг чы масць 
уба чыць ін шую кра і ну. Да та го ж, у ЗША вель-
мі доб ра ар га ні за ва ны пра гра мы для сту-
дэн таў, якія пад час лет ніх ка ні кул жа да юць 
пад за ра біць.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

СМЕ ЛЫМ ПЛА НАМ І АТ ЛАН ТЫ КА —
НЕ ПЕ РА ШКО ДА

Ра ман ты ка ру хуРа ман ты ка ру ху

БУ ДАТ РАД: ДОБ РЫЯ ГРО ШЫ I МЕС ЦА Ў IН ТЭР НА ЦЕ
Гiс то рыя сту дэнц кiх атра даў вя дзе свой ад лiк з па чат ку шас цi-
дзя ся тых га доў. У тыя да лё кiя (па мер ках су час най мо ла дзi) ча сы 
на ву чэн цы iн сты ту таў i ўнi вер сi тэ таў да па ма га лi асвой ваць ца лi ну, 
вы хоў ва лi дзя цей у пi я нер скiх ла ге рах, бу да ва лi Бай ка ла-Амур скую 
ма гiст раль... Пе ра жыў шы за ня пад у пе ра бу до вач ную эпо ху, гэ ты 
рух зноў на браў моц. Су час ныя сту дэн ты пра цу юць улет ку пра вад-
нi ка мi, вы ра та валь нi ка мi, ва жа ты мi... А са мыя ду жыя за пiс ва юц ца 
на два ме ся цы ў бу даў нi чы атрад.

«Удзель нi кi бу даў нi чых атра даў ужо дру гi год вы зва ле ны 
ад вы пла ты па да ход на га па да тку. Гэ та да дае ў iх кi шэ нi не-
каль кi со цень ты сяч руб лёў. Да та го ж яны ма юць пра цоў ную 
кнiж ку, карт ку са цы яль на га стра ха ван ня i iм на лiч ва ец ца пра-
цоў ны стаж.

Са мае час тае пы тан не, якое мне 
за да ва лі пас ля вяр тан ня, ці ве да юць 
аме ры кан цы пра Бе ла русь? Ска жу 
так: не ка то рыя штось ці чу лі…

У Нью-Джэр сі менш чым 7 до ла раў 
25 цэн таў за га дзі ну най маль нік 
пла ціць не мо жа. Ім пра сцей узяць 
на ра бо ту замежнага сту дэн та, 
чым пла ціць за ра бо ту аме ры кан цу.


