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— Два га ды та му ў Мiн ску 
быў за пу шча ны но вы пра-
ект, так бы мо вiць, экс клю-
зiў на га змес ту, — рас каз вае 
ды рэк тар гiм на зii-ка ле-
джа iмя I. В. Ахрэм чы ка Мi-
ха iл ПА ЗНI КАЎ. — Тра ды цый-
на пе ра ва га пры ад бо ры кан-
ды да таў на ра бо ту ў азда раў-
лен чым лет нi ку ад да ва ла ся 
пе да го гам з во пы там ра бо ты 
або сту дэн там пе да га гiч ных 
спе цы яль нас цяў. А ў бу ду ча-
га iн жы не ра або юрыс та шан-
цаў пры ме раць на са бе ро лю 
ва жа та га не бы ло. Без па пя-
рэд няй пад рых тоў кi, так бы 
мо вiць, ча ла ве ка з ву лi цы нi-
хто да дзя цей не да пус цiць.

«Экс клю зiў насць» пе-
да га гiч на га атра да «Бе лая 
Русь» як раз i за клю ча ец ца 
ў тым, што стаць ва жа ты-
мi або кi раў нi ка мi гурт коў 
мо гуць сту дэн ты лю бых 
ВНУ. Праў да, пры ад ной 
умо ве — пас ля пра хо джан ня 
спец пад рых тоў кi i атры ман ня 
ад па вед на га сер ты фi ка ту.

Пра ект быў за пу шча ны 
пры пад трым цы Мiн гар вы-
кан ка ма, Ка мi тэ та па аду-
ка цыi i Мiн скай га рад ской 
ар га нi за цыi БРСМ. Мес цам 
дыс ла ка цыi пе да га гiч на га 
атра да стаў Ту ап сiн скi ра ён, 
па сё лак Но ва мi хай лаў скi, 
дзе раз ме шча ны дзi ця чы са-
на тор на-азда раў лен чы цэнтр 
«За ла ты ко лас». Мi ха iл Па-
знi каў, пра цу ю чы ў Мiн скiм 
га рад скiм iн сты ту це раз вiц-
ця аду ка цыi, два га ды ку ры-
ра ваў гэ ты пра ект. Ме на вi та 
га рад скi iн сты тут раз вiц ця 
аду ка цыi i стаў той ба зай, 
дзе на ва бран цы пра хо дзi лi 
«ба я вое хры шчэн не».

Леп шыя пе да го гi пра во-
дзi лi для бу ду чых удзель-
нi каў пе да га гiч на га атра да 
май стар-кла сы i се мi на ры-
прак ты ку мы i да ва лi той мi нi-
мум ве даў, без яко га ў пра цы 
з дзець мi ну нi як не абы сцi ся. 
А пас ля за кан чэн ня на ву чан-
ня сту дэн ты зда ва лi за лiк i 
атрым лi ва лi (цi не атрым лi-
ва лi) сер ты фi ка ты.

— Пад час за лi ку сту дэн-
там трэ ба бы ло, на прык лад, 
пад рых та ваць тры атрад ныя 
ме ра пры ем ствы за пэў ны 
пра ме жак ча су. Да зва ля ла-
ся вы ка рыс тоў ваць iн тэр нэт i 
iн шыя кры нi цы. А на за лi ку 
тэс цi ра ва лi, як бу ду чы ва жа-
ты бу дзе па во дзiць ся бе ў той 
цi iн шай сi ту а цыi: на прык лад, 
што ён бу дзе ра бiць, ка лi дзi-

ця ўцяк ло; ка лi ў дзi ця чым ка-
лек ты ве ўзнiк кан флiкт i г. д. 
Гэ та зна чыць, пра па ноў ва-
лi ся рэ аль ныя пе да га гiч ныя 
сi ту а цыi, з якi мi да вя дзец ца 
су ты кац ца цi не што дня, — 
тлу ма чыць Мi ха iл Па знi-
каў. — На ту раль на, што на-
ву чыць уся му за пяць дзён 
пад рых тоў кi фак тыч на з ну-
ля — не рэ аль на. Та му на ву-
чан не пра цяг ва ла ся што дня i 
ў ла ге ры. Кi раў нi ка мi лет нi ка i 
яго на мес нi ка мi бы лi пе да го-
гi з вя лi кiм ста жам ра бо ты. 
Пла нёр кi з «на ва бран ца мi» 
маг лi доў жыц ца i га дзi ну, i 
паў та ры, ка лi да во дзi ла ся 
пра га вор ваць кож ную сi ту а-
цыю. Трэ ба да даць, што i кан-
тын гент у лет нi ку па да браў ся 
ня прос ты: дзе цi з так зва ных 
груп ры зы кi з усiх рэ гi ё наў 
Ра сiй скай Фе дэ ра цыi.

Пер шы за ня так быў пры-
све ча ны ар га нi за цый на му 
пе ры я ду. А гэ та, мiж iн шым, 
3—5 дзён: ка лi за гэ ты час 
ва жа ты не здо леў сфар мi ра-
ваць атрад, не вы явiў лi да ра i 
дзя цей, якiя зна хо дзяц ца па-
за ка лек ты вам, не сфар мi ра-
ваў ак тыў, то ча каць да лей 
гра мат на га ўза е ма дзе ян ня 
па мiж дзець мi i вы ха валь нi-
ка мi або дзець мi i ва жа ты мi 
не да во дзiц ца.

Яшчэ на стар це пра ек-
та бы ла пры ду ма на наз ва 
атра да — «Бе лая Русь» — i 
яго дэ вiз «Любить де тей, за-
быть про грусть — цель от-
ря да «Бе лая Русь». Ся род 
ах вот ных атры маць пер шы 
каш тоў ны пе да га гiч ны во-
пыт i ад ным ма хам ад па чыць 
на чар на мор скiм уз бя рэж жы 
бы лi сту дэн ты роз ных кур саў 
БНТУ, лiнг вiс тыч на га ўнi вер-
сi тэ та, Мiнск ага iн сты ту та кi-
ра ван ня, Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га ўнi вер сi тэ та фi зiч най 
куль ту ры, БДУ, ме ды цын ска-
га ўнi вер сi тэ та, ну i, без умоў-
на, пе да га гiч на га ўнi вер сi тэ-
та. Але больш чым на 90% 
пе да га гiч ны атрад скла даў ся 
са сту дэн таў не пе да га гiч ных 
спе цы яль нас цяў. Ма ла дыя 
лю дзi «за кры ва лi» фак тыч-
на ўвесь спектр «па сад»: 
пра ца ва лi ва жа ты мi, кi раў нi-
ка мi гурт коў, спар тыў ных сек-
цый, фiз ру ка мi, iн струк та ра мi 
па пла ван нi, ар га нi за та ра мi 
ме ра пры ем стваў, ды джэ я мi.

Да ро га ў абод ва ба кi iм 
аплач ва ла ся. Пра жы ван не i 
хар ча ван не так са ма бы лi 
бяс плат ныя. Ну а ў якас цi 

пры ем на га бо ну су — сон-
ца, мо ра, цу да твор нае па-
вет ра i за ро бак у па ме ры 
4—5 ты сяч расійскіх руб лёў, 
так бы мо вiць, на кi шэн ныя 
вы дат кi. На ту раль на, што 
ў бу даў нi чым атра дзе мож на 
за ра бiць на шмат больш, але 
кож ны сам для ся бе вы бi рае, 
што для яго най больш цi ка ва: 
мо ра, круг ла су тач ны iн тэр ак-
тыў з дзець мi або гро шы…

Ня гле дзя чы на цяж кас цi, 
з якi мi сту дэн там да вя ло ся 
су тык нуц ца ў па чат ку сва-
ёй «пе да га гiч най кар' е ры» 
(асаб лi ва ў пер шы ты дзень, 
якi пе ра тва рыў ся для мно гiх 
у са праўд ную шо ка тэ ра пiю), 
усе яны па спя хо ва адап та-
ва лi ся да сва ёй но вай ро лi. 
Са мы яск ра вы па каз чык — 
жа дан не i са мiх дзя цей, i сту-
дэн таў на на ступ ны год зноў 
вяр нуц ца ў ла гер. Ацэн ка 
пра цы звод на га пе да га гiч на-
га атра да бы ла вель мi вы со-
кай як з бо ку баць коў, так i 
з бо ку мяс цо вай ад мi нiст ра-
цыi. А гэ та зна чыць, што та-
кая ма дэль мо жа пра ца ваць i 
мае пра ва на iс на ван не.

— На сён няш нi дзень 
та кой прак ты кi — ка лi б 
сту дэн ты не пе да га гiч ных 
спе цы яль нас цяў пра ца ва лi 
з дзець мi ў азда раў лен чых 
лет нi ках — у Бе ла ру сi ня ма. 
Але я ўпэў не ны, што аль тэр-
на тыў ныя па ды хо ды ў пра цы 
з дзець мi ў азда раў лен чых 
уста но вах па вiн ны ўка ра няц-
ца хоць бы па той прос тай 
пры чы не, што ка лi да ра бо-
ты ў ла ге рах са мых роз ных 
про фi ляў бу дуць да пус кац ца 
толь кi пе да го гi i сту дэн ты пе-
да га гiч ных спе цы яль нас цяў, 
то мы не змо жам за поў нiць 
усе па са ды. Да та го ж i пе да-
го гi не вель мi ах вот на едуць 
ле там пра ца ваць у ла гер, 
па коль кi ў гэ тым вы пад ку iм 
да во дзiц ца ах вя ра ваць улас-
ным вод пус кам. А ёсць жа 
яшчэ i школь ныя лет нi кi 
дзён на га зна хо джан ня, да 
пра цы ў якiх так са ма пры-
цяг ва юц ца пе да го гi.

У Мi нiс тэр стве аду ка цыi 
ўжо так са ма пры зна юць, што 
трэ ба раз гле дзець пы тан не 
аб до пус ку да пра цы вы ха-
валь нi ка мi i ва жа ты мi сту дэн-
таў не толь кi пе да га гiч ных, 
але i iн шых спе цы яль нас цяў 
з улi кам iх пад рых тоў кi да 
ра бо ты з дзець мi. Ёсць не аб-
ход насць вы зна чэн ня ста ту-
су ва лан цё раў, якiя пра цу юць 
у вы ха валь на-азда раў лен чых 
уста но вах.

Тым жа, хто па жа дае ў на-
ступ ным азда раў лен чым се-
зо не стаць удзель нi кам «аль-
тэр на тыў на га» пе да га гiч на га 
атра да, мож на па ра iць звяр-
тац ца або ў свае «пяр вiч кi» 
БРСМ, або ў Мiн скую га рад-
скую ар га нi за цыю БРСМ. Да-
рэ чы, пяр вiч ныя ар га нi за цыi 
БРСМ ВНУ так са ма аказ-
ва юць сту дэн там да па мо гу 
ў да тэр мi но вай зда чы лет-
няй эк за ме на цый най се сii або 
ў пе ра но се тэр мi наў вы ха ду 
на ву чо бу, ка лi раз мо ва iдзе 
пра ра бо ту ў лет нi ку ў ве рас нi 
цi каст рыч нi ку.

Шан цы мае кож ны кан-
ды дат. Па жа да ныя якас цi 
для ва жа та га — ад каз насць, 
ка му нi ка бель насць, на зi раль-
насць, твор чы па тэн цы ял, 
здоль насць зна хо дзiць вый-
сце з не стан дарт ных сi ту а-
цый, умен не са браць ва кол 
ся бе ка ман ду за ка рот кi час, 
па ста вiць пе рад ёй за да чу i 
пры вес цi да пос пе ху.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.
Фота з афіцыйнага сайта Мінскай 

гарадской арганізацыі БРСМ.

Для мно гіх яб лык — гэ та не прос та сім вал 
во се ні, але і сім вал зда ро вай усмеш кі 
ды і ўво гу ле зда ро ва га ла ду жыц ця. 
Для пра гра міс таў яб лык, ка лі пры га даць 
кам па нію Apple, — гэ та яшчэ і сім вал 
пра ры ву ў раз віц ці ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій. А для сту дэн таў БДУ ІР, 
дзе рых ту юць спе цы я ліс таў для 
ІТ-сфе ры, яб лык сім ва лі зуе ця пер 
і пер шае, і дру гое. Дня мі тут стар та ваў 
пра ект «Мой стыль жыц ця сён ня — 
маё зда роўе і пос пех заўт ра».

Іні цы я та ра мі пра ек та, які пра во дзіц ца ў вы-
шэй шых на ву чаль ных уста но вах упер шы ню, 
вы сту пі лі Мін скі га рад скі цэнтр зда роўя і Мін скі 
га рад скі цэнтр гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі. А БДУ ІР, 
як трап на за ўва жыў га лоў ны ўрач Мінск ага 
га рад ско га цэнт ра зда роўя Іван ТА РАШ КЕ-
ВІЧ, лас ка ва пра да ста віў шы коў ную пля цоў ку 
для «ме ды цы ны «за сце ра галь най», якой на ле-
жыць бу ду чы ня».

— Для та го, каб сён ня пра соў вац ца па служ-
бе, ад на го толь кі ро зу му не да стат ко ва. Лю дзі, 
якія вя дуць зда ро вы лад жыц ця, заў сё ды бу дуць 
больш за па тра ба ва ны. У са лід ную кам па нію, 
у пер шую чар гу, возь муць ча ла ве ка без шкод-
ных звы чак, ча ла ве ка, які ра зу мее каш тоў насць 
зда роўя. Та му на ша за да ча — змя ніць псі ха ло-
гію ма ла дых лю дзей, пе ра ка наць іх у тым, што 
за ха ван не ўлас на га зда роўя — гэ та не прос та 

іх пра ва, а аба вя зак, — пад крэс ліў Іван Та раш-
ке віч. — Ча му мы вы бра лі БДУ ІР? Та му што 
тут на ву ча юц ца са мыя «пра су ну тыя» сту дэн-
ты, тут пра цуе са мы не абы яка вы і прын цы по вы 
рэк та рат.

Як па ве да міў пад час прэ зен та цыі пра ек та 
рэк тар БДУ ІР Мі ха іл БА ТУ РА, у гэ тым го дзе іх 
уні вер сі тэт пер шым у кра і не цал кам пе рай шоў 
на схе му на ву чан ня 4+2: гэ та зна чыць, ча ты ры 
га ды на ву чан ня на пер шай сту пе ні і два га ды — 
у ма гіст ра ту ры. Фак тыч на за ча ты ры га ды сту-
дэн ты па він ны бу дуць ава ло даць ты мі ж кам-
пе тэн цы я мі, што і іх па пя рэд ні кі за пяць га доў 
на ву чан ня. Та му, без умоў на, ін тэн сі фі ка цыя 
ву чэб на га пра цэ су бу дзе мець мес ца, а зна-
чыць, трэ ба ду маць як мі ні мі за ваць маг чы мыя 
на ступ ствы для зда роўя ма ла дых лю дзей.

ПЕР ША КУРС НІ КІ — ПАД УДА РАМ!
Пра ект ахо піць 2000 пер ша курс ні каў. Ку ра-

тар пра ек та ўрач-ва ле о лаг Сня жа на КАЎ РЫ-
ГА сцвяр джае, што ме на ві та гэ тая ка тэ го рыя 
ма ла дых лю дзей ува хо дзіць у гру пу ры зы кі: 
фі зі я ла гіч ныя і ана та міч ныя змя нен ні ў ар га ніз-
ме, вы со кая псі ха эма цы я наль ная і ра зу мо вая 
на груз ка, не аб ход насць пры ста соў вац ца да 
но вых умоў пра жы ван ня і на ву чан ня, фар мі-
ра ван не між асо бас ных уза е ма ад но сін па-за 
сям' ёй вя дуць да зні жэн ня іму ні тэ ту і сур' ёз ных 
ме ды цын скіх і са цы яль на-псі ха ла гіч ных праб-
лем. Да та го ж ме на ві та ў ася род дзі пер ша-
курс ні каў най больш эфек тыў ная пер ша сная 
пра фі лак ты ка роз на га ро ду за леж нас цяў.

На пя рэ дад ні на ба зе 33-й сту дэнц кай па-
лі клі ні кі г. Мін ска бы ла пра ве дзе на дыс пан-
се ры за цыя ўдзель ні каў, якая вы яві ла не аб-
ход насць ства рэн ня ў рам ках пра ек та груп ін-
ды ві ду аль на га кан суль та ван ня па ма се це ла, 
а так са ма пра фі лак ты кі сар дэч на-са су дзіс тых 
за хвор ван няў. Ёсць сту дэн ты, якім па тра бу ец ца 
кан суль та цыя кар ды ё ла га або ін шых «вуз кіх» 
спе цы я ліс таў.

Як свед чаць вы ні кі дыс пан се ры за цыі, аб-
са лют на зда ро вых ся род аб сле да ва ных пер-
ша курс ні каў уся го 12,3%. Сту дэн таў, якія ма-

юць хра ніч ныя 
за хвор ван ні, — 
23,3%. А са мую 
вя лі кую гру-
пу скла да юць 

прак тыч на зда-
ро выя ма ла дыя 
лю дзі і сту дэн ты 
з ня знач ны мі ад-
хі лен ня мі ў ста не 
зда роўя (64,4%). 
На пер шым мес цы 
ў струк ту ры за хва-
раль нас ці пер ша курс-
ні каў БДУ ІР ідуць за хвор ван ні зро ку (26,2%). 
На дру гім мес цы — за хвор ван ні кос на-мы шач-
най сіс тэ мы: ма юц ца на ўва зе па ру шэн ні по ста-
ці, ска лі ё зы (ад пер шай сту пе ні да вы ра жа най), 
плос ка ступ нё васць (24,6%). А за мы ка юць пер-
шую трой ку за хвор ван ні сіс тэ мы кро ва зва ро ту 
(19,7%).

ГУ МА НІ ТА РЫІ ХВА РЭ ЮЦЬ 
ЧАС ЦЕЙ 

— За да ча ме ды каў — на зі раць сту дэн таў 
не толь кі з хра ніч ны мі за хвор ван ня мі, але 
і зда ро вых і прак тыч на зда ро вых ма ла дых лю-
дзей, — пад крэс лі ла га лоў ны ўрач 33-й па лі-
клі ні кі Але на ХАР КО ВА. — А ў ідэа ле нам бы 
ха це ла ся на мо мант за вяр шэн ня пра ек та па вя-
лі чыць гру пу прак тыч на зда ро вых.

Між ін шым, шмат га до выя на зі ран ні свед-
чаць, што сту дэн ты-гу ма ні та рыі, асаб лі ва пер-
ша курс ні кі, хва рэ юць час цей, чым сту дэн ты 
тэх ніч ных ВНУ. У пер шую чар гу гэ тая за ка на-

мер насць тлу ма чыц ца тым, што пры пры ёме 
ў ВНУ на спе цы яль нас ці гу ма ні тар на га кі рун ку 
ме ды цын скія аб ме жа ван ні па ста не зда роўя — 
мі ні маль ныя, ме на ві та та му на гу ма ні тар ных 
спе цы яль нас цях на ву ча ец ца больш дзя цей-
ін ва лі даў або ма ла дых лю дзей з хра ніч ны мі 
за хвор ван ня мі.

Але пры па ступ лен ні на тэх ніч ныя і сель ска-
гас па дар чыя спе цы яль нас ці спіс ме ды цын скіх 
про ці па ка зан няў на мно га шы рэй шы. Пе ра шко-
дай для атры ман ня пра фе сіі мо гуць стаць, на-
прык лад, за хвор ван ні ор га наў ды хан ня, сэр ца, 
ва чэй і ін шыя.

33-я па лі клі ні ка кант ра люе ў ста лі цы зда роўе 
сту дэн таў 14 дзяр жаў ных і 11 не дзяр жаў ных 
ВНУ. Са мыя «хва ра ві тыя» сту дэн ты на ву ча-
юц ца ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным пе да га гіч ным 
уні вер сі тэ це, дзе асноў ны кан тын гент скла да-
юць дзяў ча ты. А на апош ніх рад ках у рэй тын гу 
зва ро таў да ме ды каў зна хо дзяц ца сту дэн ты 
Бе ла рус ка га аграр на-тэх ніч на га і Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га тэх на ла гіч на га ўні вер сі тэ таў. 

ПЕЛЬ МЕ НІ —
НЕ СТУ ДЭНЦ КАЯ ЕЖА?

— Да ка за на, што най больш пра дук тыў най 
фор май ра бо ты з'яў ля ец ца ра бо та ў ма лых гру-
пах. Та му мы бу дзем ары ен та вац ца на лі да раў 
груп — іх ста раст, якія і ста нуць га лоў ны мі дзе-
ю чы мі асо ба мі ў на шым пра ек це, — па ве да мі ла 
Сня жа на Каў ры га. — У рам ках пра ек та бу дзе 
вы ка рыс тоў вац ца фор ма ра бо ты «роў ны на ву-
чае роў на га». Ве ды, якія ста рас ты груп бу дуць 
атрым лі ваць ад ме ды цын скіх ра бот ні каў на спе-
цы яль ных за ня тках, тыя бу дуць пе ра да ваць 
сва ім ад на груп ні кам пад час ку ра тар скіх га дзін. 
Ра вес ні кі больш да вя ра юць ад но ад на му.

Тэ мы бу ду чых за ня ткаў за ці ка ві лі на ват рэк-
та ра ўні вер сі тэ та, і Мі ха іл Ба ту ра па абя цаў, 
што ка лі ў яго бу дзе воль ная хві лін ка, то ён 
аба вяз ко ва так са ма за зір не, каб па слу хаць па-
ра ды ад спе цы я ліс таў. Сту дэн там збі ра юц ца 
рас каз ваць пра пра фі лак ты ку за леж нас цяў, 
ін фек цыі, якія пе ра да юц ца па ла вым шля хам, 
уплыў на зда роўе кам п'ю та ра і ма біль на га тэ-
ле фо на, асно вы ра цы я наль на га хар ча ван ня. 
Вось толь кі ці зной дуць сту дэн ты ў са бе сі лы, 
каб ад мо віц ца ад са сі сак, каў ба сы, пель ме няў, 
чып саў і кан ды тар скіх вы ра баў?

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Пе да га гiч ны «эк стрым»Пе да га гiч ны «эк стрым» Не ву чо бай адзі найНе ву чо бай адзі най

НА ВУ КУ АДО ЛЕЕ ТОЛЬ КІ 
ЗДА РО ВЫ СТУ ДЭНТ!

ЗНАЙ СЦI СЯ БЕ —
«ЛЯ СА МА ГА ЧОР НА ГА МО РА» 

Каб тра пiць ле там на мо ра, у сту дэн таў 
ва ры ян таў ня шмат. Пер шы — су мя шчаць 
ву чо бу i пра цу i ад клад ваць на па езд ку гро шы 
ўвесь на ву чаль ны год. Дру гi ва ры янт — узяць 
гро шы ў баць коў. Ёсць i трэ цi ва ры янт, пра якi, 
маг чы ма, яшчэ не ўсе сту дэн ты ве да юць: на мо ра 
мож на ад пра вiц ца, каб не без пры год, i тым больш 
не без ка рыс цi пра вес цi час у азда раў лен чым 
лет нi ку. Так, як гэ та ро бяць удзель нi кi звод на га 
пе да га гiч на га атра да «Бе лая Русь». Але цi ёсць 
шан цы стаць ва жа тым у сту дэн таў не пе да га гiч ных 
спе цы яль нас цяў?

«Са мыя «хва ра ві тыя» 
сту дэн ты на ву ча юц ца 
ў Бе ла рус кім 
дзяр жаў ным 
пе да га гіч ным 
уні вер сі тэ це, 
дзе асноў ны 
кан тын гент 
скла да юць дзяў ча ты. 
А на апош ніх 
рад ках у рэй тын гу 
зва ро таў да ме ды каў 
зна хо дзяц ца сту дэн ты 
Бе ла рус ка га 
аграр на-тэх ніч на га 
і Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га 
тэх на ла гіч на га 
ўні вер сі тэ та».
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