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КАМПУС

За лiк па са ма стой нас цiЗа лiк па са ма стой нас цi

Ува га, кон курс!Ува га, кон курс! Ка манд ны духКа манд ны дух

«МЫ — ТА КІЯ!..» 
А РАС КА ЖЫ ЦЕ — ЯКІЯ?!.

Што ра біць, ка лі ты ве да еш род ную мо ву, 
ка рыс та еш ся ёю, а ру ка са ма цяг нец ца да на тат ні ка 

ці кла ві я ту ры, каб за фік са ваць тое, што ці ка віць, хва люе? 
Што ра біць, ка лі ты ад чу ва еш ней кую ма гію ад дру ка ва ных 

рад коў ужо не толь кі як чы тач?..
Вя до ма ж, пі саць! Спра ба ваць свае сі лы ў та кой па куль яшчэ 

ня зве да най, але пры ваб най сфе ры, як жур на ліс ты ка! Пі саць і да-
сы лаць свае твор чыя пра цы ў «Чыр вон ку», якая су мес на з Мі ніс-
тэр ствам аду ка цыі аб вя шчае чар го вы кон курс для юных і ма ла-
дых ня штат ных аў та раў (на па пя рэд ні, пад наз вай «Но вы по гляд», 
прый шло шмат до пі саў, а ўсе тыя па чат коў цы, якія ак тыў на су-
пра цоў ні ча лі з рэ дак цы яй на пра ця гу го да, па сту пі лі на фа куль тэт 
жур на ліс ты кі). «Мы — та кія!..» Гэ тую наз ву па ра шэн ні рэд ка ле гіі 
кон курс атры маў сё ле та. Са праў ды, а якая су час ная мо ладзь?.. 
Вось пра гэ та і рас ка жы це ў сва іх ма тэ ры я лах.

Адзі ная прось ба: не пры цяг вай це «за ву шы» тэ му, не «вы цяг-
вай це» ін фар ма цыю з ін тэр нэ ту. Зір ні це на свет све жым во кам! 
Ва кол нас столь кі не звы чай ных лю дзей, ад бы ва ец ца столь кі ўся го 
ці ка ва га! Рас ка жы це пра кан крэт на га ча ла ве ка, які за ці ка віў вас 
сва ім лё сам ці, на прык лад, не звы чай ным хо бі. Маг чы ма, вы ве да-
е це ста ра жы ла, які па дзе ліц ца сва і мі ўспа мі на мі пра даў нія ча сы: 
рас ка жа пра гіс то рыю краю і лю дзей, што не ка лі жы лі і пра ца ва лі 
тут? Ці вы са мі ста лі ўдзель ні кам ці ка вых па дзей: ад ту рыс тыч на-
га па хо ду да ўдзе лу ў школь най біз нес-кам па ніі? Ба чы це, коль кі 
тэм на во кал!..

У якім жан ры пі саць? Ды ў якім за ўгод на: усе ма тэ ры я лы доб-
рыя, акра мя не ці ка вых. Рэ пар таж, ін тэр в'ю, эсэ, за ма лёў ка — вы-
бар за ва мі. Леп шыя до пі сы бу дуць на дру ка ва ны на ста рон ках 
«Чыр вон кі».

Па вы ні ках кон кур су трох пе ра мож цаў ча ка юць па мят ныя пры зы. 
Ка лі нех та з іх збі ра ец ца ў на ступ ным го дзе па сту паць на фа куль-
тэт жур на ліс ты кі — атры ма юць ад рэ дак цыі яшчэ і рэ ка мен да цыі. 
Кон курс бу дзе доў жыц ца да 1 мая (да та ад праў кі ма тэ ры я лаў). Свае 
твор чыя пра цы да сы лай це на элект рон ны ад рас га зе ты: kоnkursсhz@
mаіl.ru у фар ма це rtf (маг чы мыя ілюст ра цыі або фо та здым кі — асоб-
ным да лу ча ным фай лам) з аба вяз ко вай па зна кай «На кон курс «Мы 
— та кія!..» Або ў пісь мо вым вы гля дзе на ад рас «Звяз ды» (220013, 
г.  Мінск, вул. Б.  Хмяль ніц ка га, 10А) з той жа па зна кай.

Аба вяз ко ва на пі шы це пра ся бе: уз рост, мес ца пра цы ці ву чо бы,  
коль кі слоў пра свае за хап лен ні, жыц цё выя па мкнен ні. Па знач це 
кан такт ныя ну ма ры тэ ле фо наў, па якіх з ва мі мож на бу дзе звя-
зац ца. Для на лі чэн ня га на ра ру, ка лі ваш ма тэ ры ял з'я віц ца на 
ста рон ках га зе ты, ука жы це для бух гал тэ рыі свой паш то вы ад рас 
(з ін дэк сам), паш парт ныя звест кі (кім і ка лі быў вы да дзе ны, ну мар, 
аса біс ты ну мар (доў гі ра док з ліч баў і лі тар), сваё імя, імя па баць ку, 
проз ві шча. Уся гэ тая ін фар ма цыя па він на быць па да дзе на на рус-
кай і бе ла рус кай мо вах. Ка лі да сла ныя ма тэ ры я лы не па ды хо дзяць 
да дру ку, яны не рэ цэн зу юц ца.

Па вер це, тых, хто прай грае, у кон кур се не бу дзе. Зы чым твор-
чых пос пе хаў!

Рэ дак цыя «Чыр вон кі».

Што мо жа аб' яд наць но вы 
ка лек тыў мац ней, чым агуль ная 

мэ та? Ка манд ная гуль ня — 
вось тое, што ў ста не зра біць 

но ва спеча ных сту дэн таў 
са праўд ны мі сяб ра мі, а больш 

дак лад на, спар тыў на-ін тэ-
ле кту аль ны кон курс «Ку бак 

пер ша курс ні ка», які прай шоў 
у Бе ла рус кім дзяр жаў ным 

уні вер сі тэ це ўжо ў дру гі раз...
За ключ на му эта пу кон кур су, што 

пра хо дзіў у гаі ка ля па сёл ка Шча-
мыс лі ца, па пя рэд ні ча лі ад бо рач ныя 
ту ры на фа куль тэ тах, якія пра во дзі-
лі ся па-роз на му: дзесь ці ад бі ра лі ся 
леп шыя па вы ні ках ту рыс тыч на га 
злё ту, а не дзе ўдзель ні каў на бі ра лі 
з «доб ра ах вот ні каў».

Бу ду чыя эка на міс ты Ар цём і 
Аляк сей жар тоў на пры зна лі ся, што 
вы ра шы лі паў дзель ні чаць у кон кур-
се, бо іх... абя ца лі на кар міць. Што ж, 
ві даць, пер шыя ме ся цы сту дэнц ка га 

жыц ця хлоп цаў не па шка да ва лі...
У вы ні ку на старт вый шлі ка ман-

ды ад 13 фа куль тэ таў. Па чар зе ім 
да вя ло ся прай сці се рыю кон курс ных 
пі ке таў-вы пра ба ван няў.

Яны бы лі са мыя роз ныя: трэ ба 
бы ло пры ду маць рэ клам ны сло ган, 
паў дзель ні чаць у чаў ноч ным бе гу 
(з якім мно гія спа дзя ва лі ся раз ві тац-
ца яшчэ ў шко ле) у спе цы яль ным 
аб мун дзі ра ван ні, раз га даць «хіт рыя» 
за гад кі. Ад ным з са мых «ары гі наль-
ных» быў кон курс на ка манд ны дух. 
Трэ ба бы ло раз ма таць, не па рваў-
шы, на мет раў 10-15... ру лон ту а-
лет най па пе ры, а за тым скру ціць 
яго зноў. Спра ва гэ та не та кая ўжо 
прос тая, ка лі ўлі чыць, што ўсё пра хо-
дзі ла ў ле се, ды і лю дзей у ка ман дах 
бы ла роз ная коль касць: ад 7 да 12 
ча ла век.

Ін шае вы пра ба ван не бы ло на ват 
і не вы пра ба ван нем, а за да валь нен-
нем. Сту дэн ты па він ны бы лі з'ес ці 

па тры цу кер кі на хут касць. І ні чо га 
страш на га, што нель га бы ло да па-
ма гаць са бе ру ка мі — не ка то рыя 
смач нень кае і з па пер кай з'я да лі! 
На «рас пра ву» з цу кер ка мі кож ная 
ка ман да атрым лі ва ла 100 се кунд, 
але боль шасць спраў ля ла ся і за 30.

За тое кон курс на эру ды цыю — 
«хіт рыя за гад кі» — пры му сіў «па па-
цець». Ну вось са мі зда га дай це ся: 
якая птуш ка но сіць наз ву тан ца? 
Сту дэн там геа фа ка не па шан ца ва-
ла — у га ла ву доў га ні чо га вар та га 
не пры хо дзі ла, хоць амаль што ад-
ра зу «вы плыў» ва ры янт з фла мін-
га. Але фла мін га — гэ та зу сім не 
фла мен ка, які, ві даць, ме лі на ўва зе, 
пер ша курс ні кі.

Пас ля столь кіх вы пра ба ван няў 
сту дэн там, вя до ма, за ха це ла ся пад-
сіл ка вац ца, та му звы чай ная ка ша з 
грэц кіх круп ака за ла ся вель мі «ў тэ-
му» — па яе вы стра і ла ся са праўд ная 
чар га. За тым кож ная ка ман да вы-
сту пі ла са сва ім твор чым ну ма рам, 

які па ча ла рэ пе ці ра ваць яшчэ 
ме сяц та му.

Не ка то рыя ка ман ды пад-
рых та ва лі гу ма рыс тыч ную пра-
гра му, іншыя — тан ца валь ную. 
А пер ша курс ні кі геа гра фіч на га 
фа куль тэ та БДУ змаг лі ства рыць 
ат мас фе ру са праўд на га па ход-
на га пры ва лу — з вог ні шчам, па-
лат кай і пес ня мі пад гі та ру.

Іван Жу каў, рэ жы сёр па ста-
ноў кі ме ра пры ем стваў сак ра та-
ры я та БРСМ БДУ — ад на го з ар-
га ні за та раў кон кур су, пад крэс-
ліў, што ку бак гэ та га кон кур су 
па ві нен кож ны год пе ра хо дзіць 
да фа куль тэ та-пе ра мож цы. 
Ле тась пе ра маг лі пер ша курс-
ні кі гіс та рыч на га фа куль тэ та. 
У гэ тым го дзе ўла даль ні ка мі куб-
ка ста лі сту дэн ты ва ен на га фа-
куль тэ та. Дру гое мес ца за ва я -
ва лі «га лод ныя» эка на міс ты, а 
трэ цяе — бу ду чыя ге ог ра фы.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ,
фота аўтара.

Па мя таю, на пер шым 
кур се, акра мя сту дэнц кiх 

дыс цып лiн, я вы ву ча ла 
яшчэ ад ну, жыц цё вую,  — 

як пра вiль на вес цi аса-
бiс ты бюд жэт. Спа чат ку 

бы ло так: баць кi да сы ла лi 
гро шы, а я на ра дас цях 

ля це ла ў кра му i на бы ва-
ла там роз ныя ла сун кi. А 

пер шыя сты пен дыi дык 
i ўво гу ле ра зы хо дзi лi ся 
за адзiн-два днi. По тым, 

ка лi да во дзi ла ся ся дзець 
пэў ны час на «хле бе i ва-

дзе» (у лi та раль ным сэн се 
гэ тых слоў), з'яў ля лi ся 

ра зум ныя дум кi, што трэ-
ба ўсё ж та кi жыць больш 

эка ном на.
I са праў ды, мя не ча ка ла 

цэ лая на ву ка — як са ма-
стой на i пра вiль на раз лiч-
ваць свой бюд жэт. А гро шы 
ў сту дэн та «ця куць» як ва-
да... Бы вае, ся дзiш i ду ма-
еш: «А ку ды яны ўсё ж та кi 
знi ка юць?»

НЕ ВУ ЧО БАЙ АДЗI НАЙ
Сту дэн ты «са ста жам» ра-

яць: пас ля та го, як атры маў 
сты пен дыю або гро шы ад 
баць коў, трэ ба ад ра зу вы лi-
чыць i ад клас цi пэў ную су му 
на на быц цё пра яз но га, квiт ка 
да до му, апла ту за iн тэр нэт i 

ма бiль ны тэ ле фон. I ў вы нi-
ку атрым лi ва ец ца, што ўсе 
гэ тыя вы дат кi плюс па ход у 
кра му за бi ра юць па ло ву сты-
пен дыi.

Знач ная гра шо вая су ма ў 
сту дэн та iдзе на што дзён нае 
«пад сiл коў ван не». Скла да на 
вы тры маць паў дня без ежы, 
асаб лi ва будучым ме ды кам. 
У iх, як пра вi ла, за ня ткi доў-
жац ца з 8 га дзiн ра нi цы да 5 
га дзiн ве ча ра. Та му на вед-
ван не ста ло вай аба вяз ко вае. 
У ся рэд нiм поў ны абед каш-
туе 20-25 ты сяч.

Пра цэс на ву чан ня ня спын-
ны, та му сту дэн там пе ры я-
дыч на трэ ба на бы ваць кан-
цы ляр скiя та ва ры — сшыт кi, 
руч кi, алоў кi, на тат нi кi, фай-
лы...

Амаль што дзён на сту-
дэн ту да во дзiц ца пла цiць за 
раз дру коў кi ма тэ ры я лаў да 
за ня ткаў. У ся рэд нiм адзiн 
ар куш абы хо дзiц ца ў 500-
700 руб лёў.

На шчас це, сту дэнц тва 
— не толь кi ву чо ба. I да во-
лi шмат срод каў iдзе на ад-
па чы нак — куль тур ны i не 
вель мi. Плат ны мi з'яў ля юц ца 
«вы лаз кi» ў ка вяр ню, тэ атр, 
му зей, на вы ста ву i кан цэр-
ты. Тым больш што апош нiм 
ча сам у Мiн ску час та вы сту-

па юць ле ген дар ныя гур ты. 
Праў да, квiт кi на iх кан цэр ты 
зу сiм не тан ныя.

КАБ НЕ ЛЮД СКIЯ 
СЛА БАС ЦI...

Як ска заў сту дэнт 5 кур-
са хi мiч на га фа куль тэ та БДУ 
Ва дзiм Шчаг лоў, «у лю дзей, 
якiя не ку раць i не зло ўжы ва-
юць ал ка го лем, гро шы заўж-
ды ёсць i iх ха пае. А вось ка лi 
сту дэн ты лю бяць пе ры я дыч-
на доб ра «ад па чы ваць», то 
сi ту а цыя з без гра шоў ем у iх 
да во лi час та паў та ра ец ца». 
Са праў ды, ка лi кож ныя вы-
хад ныя не «га лi ву дзiць», то 
гро шай ха пае. Але без гра-
шоўе мо жа на сту пiць i па iн-
шых пры чы нах.

У кож на га ча ла ве ка ёсць 
свае сла бас цi. На прык лад, я 
«хво рая» на но выя i цi ка выя 
кнi гi. З-за май го набытага 
яшчэ ў дзя цiн стве пра вi ла «не 
вы ходзь з кнi гар нi з пус ты мi 
ру ка мi» я час та аказ ва ю -
ся «на ме лi».

Мая сяб роў ка на бы вае са-
бе ша ка лад кi са сло ва мi: «Я 
ве даю, што да кан ца тыд ня 
мне прый дзец ца не ес цi, але 
не шка дую, бо не ма гу без 
ша ка ла дак. Ка лi не з'ем, то 
нi я кай ра дас цi не ад чую». 
А вось Вiк то рыя Пронц кус, 

сту дэнт ка 2 кур са БДМУ, ка-
жа: «Не ма гу пра жыць без 
ёгур таў i цу ке рак, та му на ват 
у кры тыч ных сi ту а цы ях усё 
роў на заўж ды iх на бы ваю».

РАЗ ЛIК АБО... 
ГА ЛА ДОЎ КА?

Са мы па пу ляр ны спо-
саб эка но мii, якi за стаў ся ў 
свя до мас цi яшчэ са шко лы, 
— «не ес цi». Але, як бы ло 
апi са на вы шэй, ва ўнi вер сi-
тэ це пры трым лi вац ца гэ та га 
пла на скла да на, а ча сам на-
ват не бяс печ на i шкод на для 
зда роўя. Та му сту дэн ты, якiя 
кла по цяц ца пра свой бюд-
жэт, iдуць па iн шым шля ху. 
Яны на бы ва юць та лон чы кi 
на ме сяч нае хар ча ван не, 
якiя, на прык лад, у БДУ каш-
ту юць 190 ты сяч. А по тым 
што дзён на мо гуць сiл ка вац-
ца абе да мi на су му, не боль-
шую за 30 ты сяч руб лёў. 
Роз нi цу па мiж «ап то вай» 
ца ной та лон чы каў i кош там 
рэ аль ных страў па кры вае 
праф са юз. Доб рая эка но мiя 
атрым лi ва ец ца!

Сэ ка но мiць мож на i на 
воп рат цы. Анас та сiя Фё-
да ра ва, сту дэнт ка 2 кур са 
БНТУ, ка жа, што ад роз нi ва-
ец ца ад мно гiх тым, што не 
«хва рэе» на шо пiнг. I гро шы, 

якiя сту дэнт кi звы чай на мо-
гуць па тра цiць на чар го вую 
коф тач ку, яна эка но мiць.

ПРА ЦА ВАЦЬ 
ХА ЦЯ Б ЧА СО ВА

Амаль усе сту дэн ты iмк-
нуц ца, па маг чы мас цi, кiмсь цi 
пад пра цоў ваць: пра моў та ра-
мi, мар кi роў шчы ка мi, кур' е-
ра мi, афi цы ян та мi. Рэд ка 
хто пра цуе ста бiль на, але на 
не каль кi ме ся цаў сту дэн ты 
ўлад коў ва юц ца да во лi-та кi 
час та.

Iн шая спра ва — сту дэн ты 
ста рэй шых кур саў. Тыя ўжо 
на ма га юц ца пра ца ваць па 
сва ёй спе цы яль нас цi, каб i 
до свед на за па шваў ся, i гро-

шы бы лi. Ган на Ма ро за ва, 
сту дэнт ка 5 кур са фа куль тэ-
та ра дыё фi зi кi i кам п'ю тар-
ных тэх на ло гiй БДУ, пра цуе 
па сва ёй бу ду чай спе цы яль-
нас цi, i яе за роб ку ха пае на 
тое, каб зды маць жыт ло i не 
пра сiць гро шай у баць коў.

Але не ўсе сту дэн ты мо-
гуць пра ца ваць: хто з пры чы-
ны зда роўя, хто з-за вя лi кай 
за ня тас цi ва ўнi вер сi тэ це. 
Та му ў кож на га свая нор ма 
вы дат каў i коль касць «без-
гра шо вых дзён». Але цi мож-
на лi чыць та го, хто нi вод на га 
ра зу не «ад чуў» пус тэ чу ў кi-
шэ нях, са праўд ным сту дэн-
там?

Вiк то рыя ЧАП ЛЕ ВА.

ГРО ШЫ Ў СТУ ДЭН ТА: 
АД КУЛЬ БЯ РУЦ ЦА I КУ ДЫ ЗНI КА ЮЦЬ?

Фо
 та

 М
а р

ы н
ы 

БЕ
 ГУ

Н К
О В

АЙ
.

РА ЗАМ У ВУ ЧО БЕ, 
РА ЗАМ — ПА ЖЫЦ ЦІ

Пад рых тоў ка да не стан дарт на га чаў ноч на га бе гу.Пад рых тоў ка да не стан дарт на га чаў ноч на га бе гу.


