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АКТУАЛЬНА 
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Пакуты па «бульбе» 

А Б I ТУРЫ Е t;I Т-90 

ХТО НА НОВЕНЬКАГА? 
У адпаведнасцi з Правiламi прыёму i \н

структыунымi пiсьмамi камiтэта Дзяржаду
кацыi СССР i Мiнадукацыi БССР загадам па 
унiверсiтэту NO 655-К ад 29 снежн я 1989 года 
была створана · прыёмная камiсiя пад стар
шынствам рэктара. 

Адказным сакратаром прыёмнай кaмicii 
быу прызначаны дэкан геаграфiчнага фа
культэта прафесар Р. А . Жмойдзяк. 

У вынiку праведзенай прыёмнай кам iсiяй 
падрыхтоучай работы унiверсiтэт змог забяс
печьщь дастаткова высокi конкурс паступаю

чых пры якаснай падрыхтоуцы выпускнi

коу сярэднiх школ. 

На 1925 месц было пададзена (без улi
ку падрыхтоучага аддзялення) 4347 заяу. Са
мым «залатым» аказаус я факультэт права

знауства, куды паступала 31_7 з 1596 меда
л iстау . 

126 пераможцау мiжн'ародных, усесаюзных, 
рэспублiканскiх (БССР), абласных i г . Мiнска 
алiмпiяд абралi месцам вучобы унiверсiтэт . 
Конкурс у сярэднiм па унiверсiтэту склау 

2,5 чалавека на месца. Самы высокi - на 
вытворчым аддзяленнi бiялагiчнага . факуль
тэта - 6,6 чалавека на месца. Самы нiз
кi - на педагагiчным аддзяленнi фiзiчнага 
факультэта - 1 чалавек на месца. 

З лiку паступаючых дзённую школу скон

чылi 4013 абiтурыентау, тэхнiкумы - 198, 
сптв - 155. . 

За права быць студэнтамi змага~iся 1.688 
юнакоу j 2659 дзяучат; 1852 м1нчан1ны, 
844 жыхары Мiнскай вобласцi, 232 - Брэс~
кай 273 - Вiцебскай , 190 - Гомельскаи, 
253' - Гродзенскай, 301 - Магiлёускай. 
На завочнае навучанне на 700 месц было 

пададзена 1555 заяу, у тым лiку ад 152 меда
лiстау. 
На вячэрНЯ!! навучанне на 175 месц . бы~о 

пададзена 198 заяу (25 - ад медал1стау). 
Уступныя экзамены здавалi 4297 абiту

рыентау (125 не з' явiлiся на .першы э~замен). 
Усе выпрабаваннi вытрымал1 2865 аб~т~рь,ен
тау. 850 з ix з першых дзён заяв1л1 «:_ябе 
прэтэндэнтамi на «чырвоны» дыnлом , здаушы 
уступныя экзамены на «выдатна». 138 пака
рылiся долi '«цixix троечн iкау» . 
Пацярпел i· ф i яска, атрымаушы ~ездавал~

няючыя адзнакi, 1100 абiтурыентау. «Прызе
ры» тут абiтурыенты,· што паступалi на сп~
цыяльнасць '«фiласофiя» (4,8 працэнтау ад тых, 
што nacтyniлi) . 
Найбольш высокi прахадны бал на дзён ным 

навучаннi быу па спецыяльнасцi руская мова 
i лiтаратура - 15, самы н i зкi на педага
гiчным аддзяленнi с:j> i зiчнага Ф.акультэта - 6. 

. Ствараючы у мiнулым 
· «вясковым» семестры выяз

ную рэдакцыю, мы прадба
члiва гrапярэджвалi : пакуль 
студэнты побач з i ншымi пры
цягнутымi сiламi з ' яуляюцца, 

па сутнасцi, асноунай вытвор
чай адзi н кай, якая забяспеч
вае уборку ураджаю, «буль
ба» застанецца звычайнай 
справай яшчэ гадоу на дзе-
сяць . I 

Для таго каб разгл~дзець 
у люстэрку сёлетняй не пад

лягаючай абскарджанню па
становы адбiтак м i нулагоднiх 
дэмакратычны х распара

джэняу, неабавязко~а быць 
аналiтыкам - спрадвечная сi
стэма пастаукi працоуных сiл 

была адным м;~хам скаса'ва
на, новай не пас пел i абма
ляваць нават славесна . Ву

чэб1;1ыя установы, глытнуушы · 
свежага паветра, звярнулi, 

нарэшце, увагу на уласныя 

праблемы nрадпрыем
ствы, якiя перайшлi на гас

падарчы разлiк, ад спе
цыялiстау з сельскагаспадар

ЧЫl'(I у х iлам адмауляюцца. 

Хоць i першым, i другiм 
зусiм не д.а спадобы нi па
вышэнне . цэн на прадукты 

харчавання~ (бульба, мiж iн
шым, на рынках рэспублiкi 
у параунанн i з мiнулым го

дам стала даражэйшай на 

14 капеек), нi модныя у наш 

час вiзiткi. Здаецца, прырода 
узяла у свае рукi справу са
цыяльнай абароны слабай 
чалавечай iстоты - забяспе-

САКРЭТ ФIРМЫ 

Р3~МЕНДУЕ ... 

ПАСТАР 
А што вы скажаце на тое, 

што звычайныя дакументы -
атэстаты i медьщынскiя да

ведкi - прыёмнай камiсiяй 

Латв i йскага унiверсiтэта ча
сам не прымалiся без пры
кладзенай да ix рэкаменда

цыi пастара прыхода? Дажы-
лiся?! -

З ·1 верасtiя галоуная ВНУ 
рэспублiкi пачынае рыхтаваць 
тэолагау . Ды й рэкаменда

цыя - не канец выпрабаван
ням . Акрамя замежнай мовы 
i сачынення на рэлiгiйную 

тэму, аб i турыенты зведваюць 
праверку музычных даных i 
рэniri йныХ вепаV 

чыла я го багатым ураджаем . 
ЯК САБРАЦЬ ГАТОВАЕ? Ад
класц i на час дэбаты i ра
тавацl сябе i. дзяцей сва iх 
ад бессэнсоунага голаду ся- ' 
род райскiх шатау. А студэн 
там, так i ужо лёс, ры хта
вацца да «боль uJ актыунага 
удзелу у правядзенн i убо
рачных работ». Пастановай 

~~=:::;т~;::lна;:р~~~:е н :: 
больш познi тэрмi н ( не 
звыш аднаго месяца) . 

Знарок цi выпадкова, толь
кi чамусьц i, nадпiсваючы « не
кралогi>> прагрэсiунаму i на
балеламу м iнулагод н яму 
«бульбяному» загаду, м н огiя 
нашы калегi не акцэнтавалi 
увагi на апошнiм з тых , 

што датычаць студэнтау, пун

.кце пастан овы . Мы ж, пабы
ваушы на нарадзе дэканау, 

загадчыкау кафедрау, прад
стаун i коу грамадскiх арга

н i зацый i прымаючых гаспа
дарак, лi чым не л i шнiм зару

чыцца гарантыяй , што будуць 
арган,заваны «належнае гра

мадскае харчаванне , куль

турна-бытавое i медьщын
скае абслугоуванне, створаны 
умовы для высокапрадук
цы йнай працы i матэры яльнай 

зацiкауленасц i у яе вын i ках» . 
1 яшчэ раз _!J_ераконваемся, 

што пагроза гiбелi бульбы - ·· 
не надзвычайнае ст'ановiшча , 
а прывычнае для наша i:i кра i 

ны iснаванне. Настолькi пры
вычнае , што кiраунiк i пад

шэфных гаспадарак пра не-

абходную , здаецца, больш 
за усё для ix нараду ва унi 
версiтэце забыл i с я. Ды й пра 
што гэта мы? Пра · бязлiкiя 
працоуныя адзiнкi? !:сць у ix, 
у гаспадарнi кау, час на такiя 
дробязi ! Што ж, вытрыма
ем: нам не прывыкаць. Але 

кал i « бульба» санкцыян i рава
на на такiм высокiм уроунi -
можна разл i ч в а iJ,ь i на належ
ную ступень кантролю за вы

кана ннем урадава й паста-

· н овы. Ды й рэктарат, пры
клаушы усе на маганнi да ар

га нi зацы i дзел ав ой сустрэчы , 

мае права пры адсутнасцi С' 
пап~рэдн яга заключэння да

гаворау у выдзял~нн i пра
цоуна й с iлы адм овiць. 

ДА ВЕДАМА СТУДЭН
ТАf. На на:радзе прынята 
рашэнне аб накiраваннi на 
сельгасработы другакурснi

кау у Шклоускi, Круглянскi 
i Асi по11iцк i раёны (дарэ
чы: В i ктар Анатольевiч 
Дзм iтрыеу, адказны работ
н i к Маг iлёускага абласнога 
аrрапрома, запэунiу, што «усе 
прымаючыя rаспадаркi ма

юць абсалютна «чысты~ ра
дыяцыйны фон», а мы, выяз
ная рэдакцыя «БУ», давяра
ем , але i праверым), пер

шакурсн iкау у Мядзельскi, 
В iл е й с кi'/ Маладзечанскi, 
Стаубцоускi, Пухавiцкi, Сма
·ля вi цкi , Клецкi, Валожын
ск i раёны Мiнскай вобласцi. 
Выезд сельгасатрадау пла

нуецца да 5 верасня. 

У ВАС ЕСЦЬ ШАНЦ 

Вучыся, с:ь1не! 
Спецыялiсты статыстычнага цэнта ' Ф i нл янды i i вучоныя 

унiверсiтэта г. )( ельсiнк i даследав алi залежнасць узроуню 
смяротнасцi ад уэроуню адукацы i у сваёй ~раiне. Былi 
прааналiзаваны даныя за п51тнаццаць год - з 1970 да 
1985 года. За гэты час у Ф iнляндыi смяротнасць с ярод 
асоб э вышэйшай адукацыяй скарацiлася н а 27 працэнтау, 
а сярод рабочых - толькi на 13 працэнтау. Апошнiя ч~ц~й 
за усё памiралi ад алкагольнага атручвання, рака легк1х, 

няшчасных выпадкау, канчалi жьщцё самагубствам . С ярод 
асоб з вышэйшай адукацыяй н айбольш распаусюджанай 
прычынай смерцi э ' яуляюцца эахворваннi органау крова
звароту. 

«Для нас стала адкрьщцём,- сказау на прэс-канферэн
цыi, прысвечанай абнародаванню вынiкау дас-ледаванн яу, 
к iраунiк групы прафесар Тапанi-Валконен,- што адроз
неннi у адукацыi выяуляюцца i у старасцi. Так , смяротнасць 
сярод пенсiянерау, якi я былi рабочымi, сял янамi i малод
шымi \ТР i у старасцi на 20 працэнтау вышэй , чым. сярод 
Ri..1rOW'~.=. n vwAR.:.Whl Y пюn~е й,, 



ЧАС - ПIК 

«11аспрабуйце на наступны ГОД>>, 

або Чаму простаму ~мяротнаму 
абiтур~1енту усё ЦSl>КЭЙ • 

паступ1ць у ВНУ 

/ 

«Цiшэй, iдуць экзамены!» 
- перасцераrае нас шыль

дачка . 1 усё ж давайце па
спрабуем заг лянуць у а дну 
з аудыторый ... 

Да'цэнты С. К. Жарко i 
М. Ф .. Чудаеу прымаюць усту
пны экзамен па ricтopыi. Да
рэчы, ён рашаючы у тых, хто 

выбрау для паступлення рус
камоунае аддзяленне гiста
рычнага факультэта. Да ста

ла адзiн за другiм нясмела 

прыладкоуваюцца абiтуры
енты . Боязь i непераадоль
нае хваляванне зрабiлi ix га
ласы амаль аднолькавымi -
цixiмi i .ледзь чутнымi, а 
адказы - падобнымi адзiн на, 

другi. Праслухаушы многiя з 
ix, мiжволi згаджаюся са 
старшы.нёй nрадметнай кaмi

cii па гiсторыi, дацэнтам ка
федры гiсторыi СССР даса

вецкага перыяду А. А. ЯНО9-
СКIМ, якi на пытанне аб ся
рэднiм узроунi падрыхтоукi 
абiтурыентау адказау: 

- Вельмi нiзкi . Я б сказау, 
шэры, з маленькiмi про9лi
скамi святла. 

У чым жа прычыны? lx не
калькi. У першую чаргу, ду
маю, зрабiла сваю справу 
адмена у школах экзамена 
па гiсторыi. У гэтым годзе, 

прауда, паспрабава!Ji выпра
вiць памылку, даушы магчы-

масць выпускнiкам самiмi 

вырашаць, якiя здаваць экза

мены. Але у абавязковы пе
ралiк гiсторыя не трапiла, а 

пайсцi на гэты крок самастой

на адважылiся нямногiя -
вельмi ужо вялiкi аб'ём ма
тэрыялу. Вось i атрымалася, 
што нават тыя, хто думау па

ступаць на гуманiтаJё>ныsi фа
культэты, здавалi што давя
дзецца, толькi не гiсторыю. 

А за два-тры тыднi, што былi 
у распараджэннi абiтурыен
тау, адолець курс, якi ахоплi
вае увесь перыяд гiсторыi на

шай краiны, згадзiцеся, не 
так ужо проста. (1 гэта яшчэ 
адна прычына дрэнных адка-

~ау.) 
Прычым, толькi прачы

таць падручнiк i запомнiць 
усе даты недастатк'ова,

зауважае А. А. Яноускi .
Абiтурыент павiнен арыента
вацца у сучаснай ацэнцы гi
старычных падзей, хаця б у 
цэлым ведаць гiпотэзы, якiя 
прапануюць тыя цi iншыя 

вучоныя. На жаль, дабiцца та
го, каб паступаючы выказау 
свой пункт гледжання на тую 

цi iншую праблему, удавала
ся нячаста. 

Напрыклад, вьщягнуу абi
турыент бiлет, а адно з пытан
няу у iм ~ калект.ывiзацыя. 
1 пайшоу спяваць дыфiрам
бы. Не прыдзярзшся - усё 
па / падручнiку, выдадзенаму 

у лепшым выпадку у ... канцы 
70-х - пачатку 80-'х гадоу. 
Спытаеш, якi асноуны прын
цып калектывiзацыi быу па
рушаны - маучанне. Высо

кiя патрабаваннi прад ' яуля
ем? Дык жа да тых, хто 
марьщь стаць гiсторыкам i 
проста абавязаны арыента
вацца у падзеях мiнулых i 
сённяшнiх, мець свой пункт 
гледжання на той цi iншы 

факт i умець яго выказаць. 
Для гэтага патрэбна не так 
ужо i многа - сачыць за пе
рыядычнымi выданнямi. Вось 

тады не будзе просьбау 
накшталт: «Задайце, калi лас
ка, яшчэ якiя-небудзь пытан
нi, я рыхтавалася». lдзеш на 
уступкi, але i гэта дапамагае . 
рэдка. 

Магчыма, 

што i сама 
варта сказаць, 

сiтуацыя, якая 
на некаторых фа-склалася 

культэтах унiверсiтэта, нау
рад цi спрыяла гэтаму. Яшчэ 

не паспеушы падаць заяву, 
абiтурыент даведваецца: на 
не надта ужо вялiкую коль

касць месц яшчэ да уступных 

экзаменау , залiчана энная 
колькасць чалаве'к . Потым 

незнарок чуеш, што нават 

здаушы экзамены паспяхова , 
ты станеш студ:h.'там у апош
нюю чаргу - ёсць вялiкi 

cnic _ тых, хто мае права ·на 
льготы i для каго гэтага вар'
яцкага конкурсу не iснуе . Гэта 

так называемыя «мэтавiкi)), 

воiны-афганцы, стажнiкi, дзе
цi-сiроты, жыхары забруджаL 
ных раёнау .. . 

Не, зразумейце мяне пра
вiльна: я не супраць мiла
сэрнасцi, · але катэгарычна 
пратэстую супраць розных 

паблажак. Надта многа ix 
было у мiнулым. 1 да чаго 
мы I прыйшлi? Да таго, што 
звялi да мiнiмуму iнтэлекту
альны патэнцыял краiны. 

Спачатку аддавалi перавагу 
сельскiм абiтурыентам. За

·раз такая магчымасць прад

стаулена: калi у цябе мэта
вае накiраванне - здавай на 
тройкi i дарога ва унiверсiтэт 
адкрыта. А тыя, у каго у экза

менацыйных лiстах «выдат
на» i «~обра» - пасnрабуйце 
на наступны год, магчыма вам 

пашанцуе. Але пасля ycix па
кут адважваюцца на такi 

крок нямногiя. Дзе ж, даз

вольце задаць пытанне, роу

нае права на атрыманне вы

шэйшай адукацыi? Вось тут, 

лiчу, калi мы кл .апоцiмся аб 
будучым нацыi, па'вiнна icцi 

Крытэрый-~iласэрнасць?-------
БЕЗ ВIЗЫ 

Якiмi льготамi карыстаюц
ца абiтурыенты з МагiJ!ёускай 
вобласцi? 

М. ЮРЧЫК. 

Як нампаведамiлi у прыём
най кaмicii, iльготы сапрауды 

iснуюць. Яны распаусюдж
ваюцца на тых выпускнiкоу 
школ, якiя жывуц~ у дванац

цацi раёнах Магiлёускай во

бласцi: Краснапольскiм, 
Слаугарадскiм, Касцюковiц
кiм, Клiмавiцкiм, Чэрыкау
скiм, Быхаускiм, Магiлёускiм, 
Крычаускiм, Чаускiм, Бялы
нiцкiм, Клiчаускiм, Кiрау
скiм . У адnаведнасцi з пiсь
мом мiнiстра народнай аду

кацыi БССР М. 1. Дзямчука 
ад 28 чэрвеня гэ т ага года 

сёлета льготы абiтурыентам 

з зоны жорсткага сан,тарн.ага 

кантролю пры паступл е ннi у 

сярэднiя i вышэйшыя нав,у

чальныя установы рэспублiкi 

пашыраны . 

На заклiк Магiлёускага аб
ласнога Савета народных дэ
путатау уважлiва аднесцiся 
да абiтурыентау, якiя ' пра
ж ь ,в а юць на забруджанаi; у 
вынiку аварыi на Чарнобыль
скай f>.ЭС тэрыторыi, амаль 
усе мiнiстэрствы адрэагавалi 
аднолькава: мы - ,,за» . Вы
рашылi: каб выпускнiк, якi 
прыехау з «зоны», стау сту
дэнтам-першакурснiкам, да

статкова мець накiраванне 

адпаведных мясцовых арганi

зацый i прадпрыемствау. 
Прычым, некаторыя ВНУ не 
вызначаюць нiякага колькас

нага абмежавання (для да
ведкi: lнстытут фiзiчнай куль
туры i спорту гатовы быу 
прыняць сё'лета 14 чалавек, 

lнсты:rут культуры - 24). 
Прауда, знайшлiся i цвяро

зыя галовы. Мiнiстэрства ахо

вы здароу11 вырашыла : лi-

чым, што у сённяшнiх умо

вах немэтаэгодна прымаць 

абiтурыентау з пералiчаных 
раёнау без усту'пных экзаме
нау, таму што гэта прывядзе 
да значнага знiжэння якас

нага узроуню паступаючых i у 
' будучым - да выпуску не
квалiфiкаваных спецыялiстау. 

Прыёмная камiсiя наша~а 
унiверсiтэта паспрабавала 
знайсцi кампрамiс: паступiць 
мiласэрна i у той жа час не 
забываць аб тым, якiх мы пад
рыхтуем маладых спецыялi

стау. Усе абiтурыенты, што 
прыехалi з забруджанай зоны 
i мелi у атэстаце выдатныя i 
добрыя адзнакi, у абавязко
вым парадку праходзiлi субя

седаванне (i медалiсты так
сама, якiя згодна з загадам 
мiнi.tтра павiнны былi залi
чвацца адразу). Па яго вынi

ках i вялося залiчэнне на пер
шы курс .. 

/ 

Блат с:с:ЗН iзу»? 
Чула, быццам сёлета у вы

шэйшы;,с: навучальных устано
вах рэспублiкi nраводзiцца 
эксперымент. Сутнасць яго у 
тым, што на уступных экзаме
нах залiчваецца адзнака, вы
стауленая абiтурыенту на 
выпускных экзаменах v шко
ле настау-нiкамi-мета 1iыстамi 
i nедаrоrамi-наватарамi. Цi 
не будзе rэта б_латам «знiзу »? 

Т. ЕМЯЛЬЯНАВА, 
абiтурыентка. 

Каб даць кампетэнтны ад
каз на пастауленае пытанне, 

мы вырашылi звярнуцца да 
адказнага сакра,:ара прыём

най кaмicii Р. А. ЖМОйДЗЯ
КА. 

- Сапрауды, быу загад мi
нiстра № 124 ад 14 мая 
1990 года «Аб правядзеннi 
эксперымента у вышэйшых 

навучальных устан6вах Мiнi
стэрства народнай адукацыi 

БССР: прыняцце у якасцi 
адзнакi на уступных экзаме
нах адзнак, выстауленых ра

не11 абiтурыентам · настау-

нiкамi-прадметнiкам i на 'вы
пускных экзаменах у шко

ле» . У сувязi з гэт~;1м ужо 
другiм загадам - начальнiка 
упраулення народнай адука
цыi Мiнскага аблвыканкома 
былi зацверджаны настаунiкi
метадысты, якjя удзельнiчалi 
у эксперыменце. 

Атрымлiваецца, што абiту
рыенты - навучэнцы настау

нiкау-метадыстау i педаго
гау-наватарау - аказваюцца 
па-за канкурэнцыяй - яны у 

больш выгадным становiшчы, 
чым медалiсты, бо апошнiм 
трэба здаваць экзамен па 
прафiлюючаму прадмету. 
Мы не згодны з такой паста
ноукай пытання i выказалi 
свой пункт гледжання у мiнi

стэрстве. 3 яго згоды унеслi 
невялiкiя карэктывь~' у экспе

рымент: абiтурыен, ы, якiя 

вучылiся у настаун i к ау-мета
дыстау педагогау-навата
р~у, павiнны былi прайсцi 
субяседаванне. Калi яны па
цвярджалi адзнаку, выстау

леную у школе, яна i залiчва-

лася у якасцi адзнакi на уступ

ным экзамене. У адваротным 

выпадку камiсiя рэкаменда

вала яго дапусцiць да здачы 

уступных экзаменау па да
дзенаму прадмету у адпавед

насцi з Правiламi прыёму. 
На нашу думку, такое нова

увядзенн~ было б апрау'дана 
у тым выпадку, к·алi б коль
касць паступаючых н~ пера

вышала колькасцi планавых 

месц . Пакуль ж~ усё наадва
рот. Калi улiчыць, што па 

Мiнскай вобласцi такiх на
стаунiкау-метадыстау i педа
гогау-наватарау каля сотнi, 
а у Мiнску - больш трыцца
цi, то не надта радасная пер
спектыва вымалёуваецца для 

простага смяротнага абiтуры

ента (дадайце сюды яшчэ ме
далiстау). Наша ж задача -
даць аднолькавую магчы

масць · паспрабаваць свае сi
лы i атрымаць вышэйшую 
адукацыю кожнаму выпускнi

ку. 

Падрыхтавала 
3. АЛЯКСАНДРАВА. 

Ведамi узбройваюцца 
/ 

дзяды 
3вычайна у такiм узросце бавяць час за партыяй у шашкi· цi 

вязанием моднага швэдра д.ля унучкi. Аднак «грамадская 
традыцыя» не у стане забаранiць «дзiвакам»-пенсiянерам вы
вучаць гiсторыю мастацтвау, французскую мову або набываць 
навыкi журналiсцкага майстэрства. Тым больш, калi iснуе ва 
унiверсiтэце Калгары праграма вольнага наведвання для 
тых, каму за шэсцьдзесят. 

Састарэлыя «ву&нi» (як, дарэчы, i усе астатнiя) выбiраюць 
,цысцыплiн.ы на свой густ з агульнагаспiсу навук. Рознiца памiж 
дваццацirадовай Катрын Янг i шасцiдзесяцirадовай Гейл 
Пейс у, тым, што апошняя атрымлiвае адукацыю бясплатна, 
дJ1s1 nрыёму яе у групу дастаткова згоды выкладчыка. 

Пры агульным недахопе вучэбных аудыторый i нешматлiкiм 
выкладчыцкiм штаце унiверсiтэт не мае нiякай карысцi ад 
арrанiзацыi праграмы для студэнтау пенсiённага узросту, за
тое у тых, хто адважваецца у старасцi вярнуцца да падручнi0 

кау, шмат пераваг. Яны не абавязаны выконваць патрабаван
нi, якiя не адпавядаюць ix уласным iнтарэсам,- залiкi i экзаме
ны можна пакiнуць у спадчыну маладзейшым. 
Часам , сябры не разумеюць ix. А што тут дзiунага, калi 

сямiдзесяцirадовы урач Цiм Глова усё жыццё цiкавiуся riсто
рыяй i, нарэшце, дзякуючы праграме унiверсiтэта Калгары 
атрымау магчымасць вывучаць прадмет сiстэмна, а шасцiдзе
сяцiгадовая настаунiца Валеры Кэн разблытвае уласныя фi
нансавыя праблемы з дапамогай выкладчыкау бiзнес-факуль
тэта? 
Жыць - значыць авалодваць новымi ведамi. Таму каталог 

прадметау унiверсiтэта Калгары у руках Гейл Пейс - з 'ява 
амаль сiмвалiчная. 

3 . МАРАВА. 
Калгары - Мiнск. 

РЭПЛ'IКА 

НАШЧАДКI 63НД3РА' 
Хто самы знаходлiвы чала

век на свеце? «Безумоуна, 

Астап Бэндэр»,- не задум
ваючыся адкажаце вы. 

Але усе рэкорды маюць 
адну уласцiвасць: з часам яны 

перастаюць быць рэкорда
мi . Пацярпела крах i дасяг
ненне Бэндэра. Знайшлiся iн
шыя людзi 1 больш к.емлiвыя 
i руплiвыя. Хто яны? Закона
творцы з Мiнiстэрства народ-

30 жнiуня 1990 года «БЕЛАРУСКI УНIВЕРСIТЭТ» 

справядлiвая барацьба, · без 
усялякiх скiдак i прывiлей. Ад 
гэтага залежьщь, якiя у нас 

будуць заутра настаунiкi, 
iнжынеры, юрысты , медыкi. 
Магчыма, варта выкары

стаць замежны вопыт, дзе у 

ВНУ прымаюць ycix жадаю
чых без усялякiх экзаменау i 
гутарак. Ужо пасля першага 

семестра яны пакрыху адсей

в'°цца: каго вык,:~ючаюць 

за непаспях овасць, хто сам 

бачьщь, што не па Сеньку 
шапка, i пакiдае вучобу : цi 

варта дарма трац i ць грошы? 
Вышэйшай адукацыi дауно 

патрэбны перамены. Ужо 
сёння, у горшым выпадку -
заутра. Час адкрыць дарогу 
разумным, талковым мала

дым людзям. Гэта у першую 

чаргу . Але паку ль, на жаль, 
не заусёды так атрымлiваец
ца . 

Такiя вось не зусiм радас
ныя уражанн i вынесла я пасля 

наведвання уступных экзаме

нау у нашым унiверсiтэце . 

3. АЛЯШКЕ ВI Ч. 

Фота М. АХРАМЕНЮ. 

f 

най адукацыi. Яны вынайшлi 
столькi спосабау ускладн i ць 
жьщцё абiтурыентау ужо з 
першага дня знаёмства з пры

ёмнай камiсiяй, што папу
лярнаму герою рамана ix нi

колi не абскакаць . 
Пачынаецца усё з падачы 

заявы. Вам даюць запау
няць анкету, у якой каля двац

цацi пунктау i усе адказы 
патрэбна пiсаць ' разборлiва, 
друкаванымi лiтарам i . Запоу
нiлi у грамадскай прыёмнай, 
панеслi разам з дакумен
тамi у камiсiю . Там пагля
дзелi ... i вярнулi назад: «Для 
паступлення на педагагiчныя 

спецыяльнасцi патрэбна рэ
камендацыя савета школы 

цi працоунага калект1<>1ву, цi 
райкома камсамола». ' Гэтага 
патрабуюць Правiлы прыёму. 
( .А , кажуць, у краiне «на
пражона» з паперай.) Па
~:,,iскаюць плячыма аб i турыен
ты i ix бацьк i : навошта гэта 
фармальнасць? Усе ж веда
юць, што нiякi савет у шко

ле дзеля гэтага не засядае 

i нiякага рашэння не прымае. 
Ды, урэшце, дзе ж зноу

такi аднолькавае права на 
атрыманне адукацыi? Выхо

дзiць, караць цi м iлаваць вы

рашае савет школы . 

Паспрабуйце знаi;сцi ра
цыю i у наступным патра
баваннi . Пры паступленнi ад 
вас патрабуюць медьщын
скую даведку, якую выдае 

палiклiнiка па месцы . жы

харства абiтурыента. Але 
сёння мlы прывыклi браць 
усё пад сумненне . Таму i 
r:iacaдзiлi у асобным пакоi 
асобнага чалавека, каб пра
вярау адпаведнасць здароуя 

паступаючага даведцы. Вi
даць, вельмi высока 11 ква

лiфiкацыi сядзiць спецыялiст, 

калi з пер шага погляду 

вызначьщь, нармальны вы 

чалавек цi з нейкiмi адх i
леннямi . 

Можна было б яшчэ весцi 
размову аб · супярэчнасцях 
i недасканаласцi сiстэмы 

прыёму дакументау i уступ
ных экзаменау, але хопiць. 

Дайце хоць малюсеньк i шанц 

Астапу Бэндэру утрымаць рэ

путацыю самага ~находл i 

вага . 

3 . MIXHEB IЧ . 

2 стар. 



РЭК.ВIЕМ 

с:с:Зачынi за -МНОИ 

дзверы ... >> 

Вiктар ЦОй за:.iнуу 
маладым. Але за свае ка
роткае жыццё ён паспеу 

зрабiць шмат. Яrо любiлi 
мiльёны. 1 не толькi мо· 
ладзь . У яrо песнях шука
лi i знаходзiлi адказы на 
пытаннi, што задавала 
жыццё. Думаецца, яшчэ 
прыйд3е час, калi мы асэн 
суем сtрату па-сапраудна
му. 

ка11крутныя залы, цяпер _ 
будуць хадз iць сюды, да 
яrо маriлы . Ты ся•1ы лю

дзей пабывал i тут у дзень 
пахавання, памяць аб iм 
застанецца у 1,ожным. 
Вiктара няма, але rучаць 
песнi, што спявау ён. Тава
рышы дапрацуюць апошнi 

· альбом , я к i -паспел i запi, 
саць да смерцi Цоя , i rру
пы «Юно» больш не будзе. 

«Зачынi за мной дзве-БАГАСЛОS'СКIЯ МО
ПЛКI S' Л/:НIНГРАДЗЕ. 
Раней хадзiлi «на Цоя » у 

ры ... » .С . ГРЫЦ. 

Ф ота аутара. 

СКАРБОНКА 

КАРЫСНЫХ ПАРАД 

ЛЕПШЫ 

ПАДАРУНАК.

СШЫТАК 
Вас, напэуна, прывучылi ужо назапашваць 

любыя тавары загадзя, агульныя сшытю у 
тым лiку. Без ix студэнцкае iснаванне немаг
чыма -': паведамляем для першакурснiкау. 

/ усiм раiм пакуль не баяцца «сшытачнага 
дэфiцыту». СШЫТКI 'J1 КРАМАХ ЕСЦЬ. 
Прауда, набьщь без школьных талонау мож
на толькi аrульныя. Спатрэбяцца тонкiя -
наладжвайце кантакты з вучнямi сярэднiх 
школ, калi маеце надзею, што яны выдзеляць 

для вас колькi-небудзь ·адзiнаi< з тых трьщцацi 
сшыткау, якiя прадаюцца iм на талон. 
Акрамя тонкiх сшыткау, тое-сёе можна 

купiц& i без талонау. Тольк i з пустымi рукамi 
у краму усё р6уна не варта хадзiць -
пашпарт спатрэбiцца абавязкова, той, што са 
штампам аб прапiсцы у Беларусi. Але мы ужо 
звыклiся з яго дыктатам . · Цi не? .. 
АКРАМЯ МАГАЗIНА «ШКОЛЬНIК» ПА 

ВУЛЩЫ СВЯРДЛОВА, 3, СШЬIТКI МОЖ
НА НАБЫЦЬ У СПЕЦЫЯЛIЗАВАНЫХ МА
ГАЗIНАХ «КАНП,ТАВАРЫ» ПА ПРАСПЕК
ЦЕ ПУШКl'НА, 77 I ПРА.СПЕКдЕ РАКА
СО'J'СКАГА, 114, А ТАКСАМА У АДПАВЕД
НЫХ СЕКЦЫЯХ УНIВЕРМАГ АУ 1 - ЧА
САМ - У КJЕСКАХ «САЮЗДРУКУ». НА 
ПОШУКI! НАМ НЕ ПРЫВЫКАЦЫ 

УЯВIЦЕ САБЕ! 

ВАЛЮТА IДЗЕ f PYKI 
10 тысяч доларау ! Прыкладна такую суму 

-nрынесла унiверсiтэту навучанне у мiнулым rо-
дзе на падрыхтоучым факультэце для замеж- • 
ных rрамадзян сямi студэнтау з Кувейта. 
Спроба была першай для БДУ. 1 удалай: 
«валютныя» навучэнцы, акрамя аднаrо, па

спяхова закончылi падрыхтоучы курс; Трое 
з ix сталi студэнтамi Мiнскаrа медыцынс'кага 
iнстытута, астатнiя будуць працяrваць наву
чанне у Маскве. 
У rэтым rодзе плануецца прыезд да нас на 

вучобу каля 40-50 грамадзян Кувейта - на 
той жа, rрашовай, аснове. Падрыхтоучы фа
культэт чакае ix. Але ваенныя п адзеi у раёне 
Персiдскаrа залiва пакуль не даюць iм маrчы
масцi крануцца далей за аэрапорт. 

ЗаробJ1еныя долары выкладч~кi i супрацоу
нiкi факультэта на уласныя вочы не бачылi. 
Але хутка яны- разам са студэнтамi атрымаюць 
магчымасць карыстацца ксераксам, набытым 
на частку тых грошай. 

) 

ПА СЛЯДАХ ПАДЗЕI 

НАДЗВЫЧАЙНА 
ПАЛАЖЭННЕ 

У самым пачатку жнiуня яны скiнулi з сябе 
ваенную форму. Hanicaлi заявы («па прычыне 
майго нежадання праходзiць ваенныя збо

ры ... », «па сямейных абставiнах ... ») 'i 
тольк1 ix спiны i бачылi ... 
Вы ужо маглi прачытаць у рэспублiкан

скiх газетах аб iнцыдэнце з удзелам сту
дэнтау гуманiтарных факультэтау БДУ, -што 
адбыуся на ваенных збора·х ва Уруччы. 39 з 
ix - прыкладна трэцяя частка - у першыя днi 
зборау пакiнулi ix. 

Пэуна, кожны з чытачоу вырашыу для ся
бе, якiя словы больш падыходзяць у такой 
сiтуацыi: надзвычайн ае здарэнне, сабатаж, 
дэзерцiрства... А нехт.а, магчыма, палiчыу 

яго наогул не вартым · увагi: мауляу, каго сён
ня, сярод навалы. у жыццi самых вострых сю

жэтау, можа здзiвiць падобная дробязь. 
Тым больш, што. iснуе ужо афiцыйны дазвол 
не наведв аць заняткi на ваеннай кафедры тым 

студэнтам, якiя адбылi тэрмiновую службу у 
apмii. 

Яны, · тыя трьщцаць дзевяць, у apмi i ад
служыл i. ! ваенную 1<афедру прайшлi - 450 
вучэбных гадзiн. Заставалася мала: месяц 
зборау - i ты -~фiцэр запасу, камандзiр 
узвода мотастралкоу. Не за·хацелi? Не здо
лелi? 

Слова аднаму з удзель'нiкау .падзей, з якiм 
давялося пагаварыць. Ен пажадау · выражаць 
свае думкi для газеты ананiмна: 

- Я быу настроены на зборы з . самаrа 
пачатку, нават з жаданнем ехау на ix: 
месяц на прыродзе - зусiм нядрэнна. Але 
тое, што чакала нас на месцы... Такiх 

свiнскiх умоу за два гады у apмi i я не бачыу. 
Сnачатку ад удзелу у зборах вырашылi 

адмовiцца усе . Але _пасля размовы з ка
мандаваннем чаецi i прадстаунiкамi рэктара: 
та такiх аказалася 2~ яшчэ 14 вярнулiся да
дому на другi дзЕ;нь. Самыя крыкуны заста
лiся ... 

. Асабiста я далучыуся да «пратэстантау» 
таму, што л i чь1у неабходным стрымаць сваё 
слова. Думаю, што першы я 25 чалавек -
гэта т ыя, хто умее рабiць выбар памiж 
«так» i «не». Наш учынак - не пратэст 
супраць выкладчыкау ваеннай кафедры, да 
ix мы прэтэнзiй не маем. Мы змагалiся 

за чалавечыя умовы для сябе . Hi · у якiм 
разе гэта . i не адмова служьщь у Савецкай 
Apмii, i не хацелася 6, ~аб палiтычнае 
становiшча у нашай кр.аiне · змянiлася на
столькi, што нашы дзеяннi расцанiлi б як 
здраднiцтва. Сабатажам яны таксама не былi: 
мы 6 наогул не выязджалi на збьры, каб 
збiралiся ix iгнараваць ... 
У загадчыка ваеннай кафедры падп,~л

коунiка Ю. 1. БАЛЬШАКОВА меркаваннi з 
гэтай нагоды iншыя. Ен nадаэрае, што не-

калькi студэнтау падрыхтав'ал i заявы яшчэ до
ма, да выязду на палiгон. Яны, на думку Юрыя 
lльiча, i сталi асноунымi зачыншчыкамi па
дзей. Ен лiчыць, што гэта здарэнне выгля
дае надзвычайным з маральнага боку: вы
ходзiць, кафедра не ·дапрацавала у пытаннях 
выхавання студэнтау ... 
Падпалкоунiк Бальшакоу упэунены, што 39 

чалавек , якiя не засталiся на зборах, толькi 
нашкодзiлi самi сабе : пасля заканчэння унi
в~рсiтэ,:а iм усё роуна давядзецца выехаць 
на зборы, толькi ужо на трохмесячныя. А хто 
не трапiць на ix, не стан_е афiцэрам - таксама 
сутыкнецца nотым з праблемамi. Напрыклад, 
калi-небудзь апынецца на зборах у складзе 
сваиго прадпрыемства цi установы , д-зе будзе 
праца_ваu,ь кiраунiком падраздзялення. 1 яго 
падначалены на службе буд~е яго каман
дзiрам у справах ваенных. 

Дарэчы, наш ананiмны субяседнiк лiчыць 
трохмесячныя эборы зусiм не абавязковым i, 
i у гэтым сэнсе спакойны ... 

. .. Тыя, хтСL зi!сталiся тады на зборах, у па
латках .у полi не жылi. Камандаванне ваеннай 
часцi, дзе яны былi размеркаваны, у адказ 

· на пратэст студэнтау прадаставiла iм на увесь 
тэрмiн зборау казарму. Гавораць, лепшую у 
ваеннай акрузе. У сталоуцы памiж сталамi 
растуць пальмы i iн_шыя п ауднёвыя дf:'эвы -
цытрусавыя плады л~таf)альна валяцца у талер

кi у час с недання цi, абеду ... 
А хто ж жыу у той узорнай казарме 

i харчавауся у то й казачнай сталоуцы раней? 
Мабыць , салдаты, якiм «не хап iла характару», 
каб не зrадзiцца вые::,;аць з казармы у поле , 
вызвалiушы месца для студэнтау. А можа 
мы проста не ведаем аб ix пратэсце ... 
Сярод нашых студэнтау ён за час зборау не 

паутарауся. Усё добра, усё у парадку? 
Ю. 1. Бальшакоу паведамi у, што з гэт.ага 

вучэбнага года заняткi на ваеннай кафедры 
будуць праводзiцца тол ькi для тых, x:ro па
дасць заяву аб жаданнi у ix удзел ьнiчаць. 
Ен нават дапускае магчымасць выбару лепшых 
студэнтау сярод жадаючых - у выnадку, калi 
вучэбных месц на кафедры будзе не хапаць. 
Студэнты ж зараз на тэрмiновую ваенную 
слу~бу не прызываюцца . · 
А яны тым часам аспрэчваюць -саму неаб

ходнасць iснавання ваенных кафедрау у 
ВНУ. Аргументы Юрыя · lльiча аб дзешавiз
не такой падрыхтоукi афiцэрау .У параунаннi 

з затратамi на вучобу у ваенных вучылiшчах - / 
не факты для юнакоу. Рэальны факт для ix -
скарачэнне apмii. Для nадГJалкоу.нiка Бальша
кова - недахоп у ёй афiцэрау. 
А самай-самай аб'ектыунай рэальнасцю для 

ycix застаецца iснаванне такiх праблем, патрэ
ба ix абмяркоуваць, неабходАасць насiць 
зброю i ваенную форму. Не iснаваць бы 
гэтай форме наогул. Ва усiм свеце ... 

. В. БЯГУН. 

НА fСЯЛЯКI ВЫПАДАК 

ПАМЫЛJ{А ЦI РОНА 
Стэнаграфiю nрыдумау вялiкi Цiрон, раб славутаrа 

· Цыцэрона. · , 

23 КАСТРЫЧНIКJJ. ад-
{iудзецча XXIV з'езд . 
ЛКСМ Беларусi. Ка111са
мольскую арганiзаqыю -
унiверсiтэта тtа illt будуqь 
прадстау,4Яqь 4 дэлегаты. 
Выбарьr адбудуqqа 24 ве
расня а 18-ii гадзiне на 
пашыран.11ш п.асяджэн.нi 

камiтэта камсш1ола ун.i
версiтэта. Права вылу
чачь дэлегатау маюqь: 
кш~са;нvльскiя арган.iза

qыi груп, кафедрау, фа
культэтау. Магчы.л,~а i са
м.авылу•tэнне. 
Матэрыялы аб вы.лу

чэнтti тсан.дыдатау у дэле
гаты ( пратаколы сходау) 
падавачь у камiтэт кам
самола унiверсiтэта да 

24 верасня гэтага года . 
За ва111i - ваш выбар! 

КАМIТЭТ КАМСАМОЛА. 

У той час узровень ведау npa мову быу недастаткова 
высокi, i Цiрон даnусцiу некаторыя недакладнасцi. Ен 
вырашыу, што стэнаrрафiчныя знакi павiнны быць па
добнымi на адnаведныя ryкi звычайнага niсьма. У такiм 
разе, разважау Цiрон, вывучаць стэнаrрафiчны алфавiт 
будзе лягчэй. 

Аднак' вывучаюць знакi толькi адзiн раз, але калi у 
цэлым алфавiт акажацца няудаJlым, то nакутуюць з 
iм ... ужо дзве тысячы гадоу. 
Памылка Цiрона пераходзiла з адной сiстэмы у дру

гую i так дажыJ1а да нашых дзён. З'явiлiся i iншыя. 
За прайшоушыя тысячагоддзi мовазнауства узбагацi

лася новымi адкрыццямi, але, на жаль, яны не былi на 
карысць стэнаграфii . У складаным слове «стэнаrрафiя» 
другая частка «графо» - гэта значыць «пiшу». Тым не 
менш паслядоунiкi Цiрона замест rpaфiкi аддавалi пера
ваrу... фанетыцы: гукам, блiзkiм фанетычна, давалi 
nадобныя наniсаннi. Такая умоунасць зноу nрыводзiла 
да нязручных сnалучэнняу i ускладняла тэорыю. 
А патрэбна было усяrо толькi раз i назаусёды адмовiц

ца i ад сляпога пераймання лiтар звычайнаrа пiсьма, i 
ад фанетычнага прынцыnу пабудовы стэнаграфiчнага 
алфавiту, i ад iншых няпэуных тэорый . 
Для кожнай лiтары варта пад~браць такi знак, каб 

усе разам яны скл;1.лi rарманiчны дружны алфавiт, -nры 
якiм асобныя знакi J1ёrка i nJ1ayнa сnалучаюцца адзiн 
з адным, а пяро рухаецца па nanepы рытмiчна i хутка. 

Менавiта · такую задачу nаставiлi перад сабой суnра
цоунiкi курсау стэнаграфii пры факультэце rрамадскiх 
прафесiй унiверсiтэта. У вынiку шматгадовай работы i 
з'явiлася рытмiчная. стэнаrрафiя~ Тэорыя стэнаграфiчна
rа пiсьма сnрасцiлася у некалькi разоу - скарацiуся 
тэрмiн навучання. Студэнты унiверсiтэта, якiя займаюц
ца на факультэце rрамадскiх прафесiй, затрачваюць на 
навучанне стэнаrрафii не два гады, як прынята, а толькi 
адзiн вучэбны год. 

_Хочаце nаспрабаваць? Мы чакаем вас на факультэце 
rрамадскiх nрафесiй: Студэнты-nершакурснiкi яшчэ не 
ведаюць, дзе знаходзiцца ФГП? Гэта ж там, дзе nадрых
тоучыя курсы, толькi на адзiн паверх вышэй (вул: Баб
руйская, 9, п. 61). 

В. ДЗЯНIСАS'. 
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ДЗЕЙНIЧАЕМ 

Кожнай асобе -

сацыяпыую абаронуl 
/ 

Гэты час чакаем з хваляваннем: прынясе пераход на рынач-
ныя адносiны нешта станоучае цi, наадварот, зробiць жыццё 
звычайнага чалавека яшчэ больш складаным? 1 як быць не 
толькi малазабяспечаным студэнтам, але i работнiкам народ
най адукацыi, чые фiнансавыя справы не такiя ужо i выдат-
ныя? · . 
Калектыу нашага унiверсiт~а распрацавау щэраr п~апа

ноу, накiраваных на забеспячэнне дадатковых rарантыи са; 
цыяльнай абароненасцi i паляпшэнне умоу жыцця ветэранау 
вайны i працы, iнвалiдау i сем'яу, якiя страцiлi кармiльцу, i 
накiравау ix у Рэспублiканскi вучэбна-метадычны кабiнет 
Мiнiстэрства народнай адукацыi БССР: 

- Штоrод для асоб, якiя страцiлi .кармiльцу i вучацца у 
В НУ, тэхнiкумах з адрывам ад вытворчасцi, аказваць матэры
яльную-цапамоrу памерам 2,00 рублёу для палепшанага харч11-
вання цi набыцця неабходных рэч_ау. 

- Выдзяляць неабходную колькасць пуцёвак у дамы адпа
чынку, \:анаторыi для студэнтау - дзяцей-сiрот i воiнау
iнтэрнацыяналiстау у вольны ад вучобы час (у перыяд зiмовых 
i летнiх канiкулау). 

- Аказваць штоrод асобам, якiя набылi пры выкананнi слу
жбовых абавязкау працоуныя калецтвы i перайшлi на пенсiю 
па iнвалiднасцi, непрацаздольным матэрыяльную дапамоrу у 
памеры месячнага аклада па пасадзе, якую яны займалi да 
няшчаснага выпадку. 

- Пры афармленнi на пенсiю ветэрана вайны i працы вы
плачваць аднаразовую дапамоrу у памеры 500 рублёу. 

Мы вучымся лiчыць. Ка
лi раней, каб сэканомiць 
час, дамаrалiся: «кожна

му работнiку рэдак1-'-ыi -
па дыктафону», то ця
пер не прамiнем дадаць: 

« .. .i мlкракалькулятару». 
Скнарамi нас не наза
веш - проста rаспадар

лiвыя. 1, як звычайны 
гаспадар, перш за усё 
клапоцiмся пра парадак 
у сваiм доме. Вось i на
думалi мы, што пераход 
на рыначныя адносiны па
вiнен быць прывабным для 
ycix удзельнiкау вытвор
часцi. Не выключэнне· i 
тыя, хто рыхтуе спецыялi
стау. 

Студэнт i рынак: як 
выжыць? Тэма сённяшняй 
размовы. Данайце ж rля
дзець шырэй: ВНУ на 

самазабеспячэннi - бяз
r луздзiца? 

ХУТКУЮ ДАПАМОГУ! 

Расплата 

· за 1 бясплатнасць 

- Зацвердзiць надбаукi ·да neнcii асобам, я-кiя прапрацавалi Колькi яго нi угаворвалi, мой 
у сiстэме народнай адукацыi не менш дваццацi (жанчыны) i малодшы брат ад паступлення у 
дваццацi пяцi гадоу (мужчыны) у памеры 20 працэнтау налi-

кацыi прызнаны толькi на словах, 
а за аднолькавымi дыпломамi 

хаваюцца зусiм розныя спецыя
лiсты? Яны ж, зауваж, пасля 
прыняцця оалажэння аб правах 
прадпрыемства, бясспрэчна, ·асу
джаны на беспрацоуе. «Размер
каваных» iнжы~ерау ужо не · на 
кожным прадпрыемстве бяруць -
аддаюць перавагу магчымасцi 

павялiчыц~ заработную плату за 
кошт скарачэння штатау. 

спадзявацца на павел~чэнне пакуп

ной здольнасцi студэнцкага ка- · 
шалька не даводзiцца. Будатрады ВНУ а,1;1мовiуся. На мяне з надзечанай neнcii (з часу увядзення новаrа Закона аб пенсiях). 

- Аказваць дапамогу у паляпшэннi жыллёвых умоу ветэра- яй пазiралi бацькi: пераканай . . 
нау вайны i працы, якiя маюць у rэтым патрэбу. ~ я ~.ама · пера~а~алася .- не такi 

- Павялiчыць працягласць штоrадоваrа аплачваемага ад- ужо ен гультаи I баязл~вец. Про-

i падработка грузчыкам дадаюць 
штомесячна у сярэднiм 50 рублёу, 

пачынку працуючым пенсiянерам (для rаспадарча-абслугоу- ста больш разважлiвы за мяне 
ваючаrа персаналу сiстэмы народнаir адукацыi) да 24 рабочых- - i больш начытаны за сваiх ,адна-
дзён. годкау. 

· што наурад цi ураунаважыць хiст
кi· бюджэт. 

Так што студэнты, ."i 
I 
увогуле 

вышэйшая школа, жывуць не па 

сродках. Не xanae iнтэрнатау, ву
чэбных плошчау, матэрыяльна
тэхнiчных сродкау. 1 «калi зы
ходзiць з пазiцый разумнага сэн

су», з боку адмiнiстрацый ВНУ 
прыём трэба скарацiць на 20-30 
працэнтау, а студэнты «перабу
доуваюцца» стыхiйна - па прагно

зах сект ара молад'зi I нстытута 
сацыялогii АН СССР, у хуткiм часе 
пяц1м1льённая армiя савецкага 
студэнцтва скароцiцца у некалькi 

разоу. 

БЮРО ПА ПРАЦАS'ЛАДКАВАН НЮ 

Па ·чым фунт ппiтак? 
Mixaiл Васiльевiч KPA

S'ЦOS', начальнiк аддзе
ла кадрау аб'яднання 
«Мiнскбудматэрыялы», не 
чака~qчы, пакуль студэнты 

адчуюць ... пустату сваiх 
кашалькоу i скуднасць. 
бацькоускiх датацый, сам 
выходзiць з прапановай 
аб дзелавым суп_рацоу
нiцтве: 

- А што? Нават перша
курснiкам пад сiлу. У нас 

на прадпрыемстве · нала
джаны выпуск керамiчных 

i аблiцовачных плiтак ycix 
вiдау, цэглы, будаунiчай 
керамiкi, уцяпляльных ма
тэрыялау. Студэнты, ды i 
увогуле моладзь, у аб ' яд
наннi кадры прывiлеява
ныя - працуюць толькi 

на механiзаваных працэ
сах. Кантралёрамi-пры
ёмшчыкамi (правяраюць, 
сартыруюць i укладваюць 
плiтку) цi прэсаушчыкамi. 
Зарплату атрымлiваюць 
за фактычна выкананы 

аб'ём. работ - калi дзвес
це з «хвосцiкам»·, калi на

ват трыста. 1 змену кожны 
мае права падабраць у 
адпаведнасцi з занятасцю: 

з 8 да 16 або з 16 да 
22. Пры наяунасцi сярод 
аднакурснiкау надзейна
rа зменшчыка маrчымы 

варыянт з няпоуным nра
цоуным днём. Няхай не 
пужае вас неразрыунасць 
вузау супрацоунiцтва: на , 
час cecii дагавор можна 
расторгнуць. 

Так што, калi здаецца 
вам цесным бацькоускi 
карак, хутчэй за даведкай 
у дэканат, прыхапiушы па
шпарт, i да нас. Звяр
тай'цеся на адрас: вул. 
Сярова, 2, ,аб'яднанне 
«Мiнскбудматэрыя л ы », 
аддзел кадрау. Праезд 
аутобусамi №№ 12, 45, 
73 i тралейбусамi №№ 43, 
59. 
Па чым фунт 

Праверце самi. 
плiтак? 

Даведачна-бiблiяrрафiчны 

аддзел бiблiятэкi 
(2-гi паверх, галоуны корпус). З 1 верасня 
узнауll:,Яе !!JT работу ~Стаука НОВЫХ пастуn
ленняу лtтаратуры, , якая працуе па паня

дзелках, ауторках i серадах з 10 да 17 га
дзiн. 
Выстаука прапагандуе кнiгi i iнфармацый

ныя матэрыялы, што паступiлi у фонд бiблiя-
тэкi за тыдзень. ' 

Чытачы, якiя наведаюць выстауку, маюць 
магчымасць атрыма,ць лiтаратуру па заяjка)f 
на працягу тыдня пасля замены экспазщы~. 
ПАВАЖАНЫЯ ЧЫТАЧЫ! ЗАПРАШАЕМ 

ВАС РЭГУЛЯРНА НАВЕДВАЦЬ НАШУ ВЫ
СТАУКУ! 

- Калi зыходзiць з пазiцый 
разумнага сэнсу ... - пачынае ён. 

Мiф пра бясплатнае навучанне 
прывучае да сцiпласцi. Адзiн, 

камп'ютэр на дзвесце чалавек? 
Дзякуй. Адно кой~а-месца на усю 
студэнцкую групу? 'Прымiце нашы 
вiншав·аннi. Пасрэдныя веды, атры
маныя у руiнах, што былi калiсьцi 
карпусамi? д · мы, прызнацца, i не 
разлiчвалi на выжыванне жорст
кага стымулу - калi спецыялiст 
дрэнна адукаваны, ён не атрымае 

добрага месца: цiкавай работы, 
высокай зарплаты. 

А шматлiкiя анекдоты пра са
мага . жабрацкага прадстаунiка 
самай немаёмай у краiне узро
ставай катэгорыi? Яны не узнi

каюць без падстау. 73 працэнты 
бацькоу затрачваюць на дзяцей
студэнтау у сярэднiм 690 руб

лёу у год. Улiчваючы працэнт 
iнфляцыi, якi пастаянна расце 
(з 1981 да 1989 года, па самых 
сцiплых падлiках, складае 45 пра
цэнтау), а таксама усеаб'ёмны та.
варны голад, што падкрадаецца 

1 Як нi сумна, але гэта яшчэ 
больш знiзiць культурны патэнцы
ял нацыi. Нашто мне гэта зачараванае ко

ла, дзе прыярытэт вышэйшай аду- сёння да прадуктау харчавання, М. СТАТКЕВIЧ. 

ПАДЛIЧЫМ? 

КОШТ СПАЖЫВЕЦКАЙ КАРЗIНЫ 
Спажывецкая карзiна - гэта м1н1мум прадуктау хар

чавання, адзежы, абутку, бялiзны, культтаварау, прадметау 
санiтарыi i гiгiены, лекау, выдаткау на культурна-асвет
нiцкiя мерапрыемствы, жыллё, бытавыя i камунальныя паслу-

. гi, транспарт, адпачынак, другiя сацыяльныя патрэбы чалавека. 

Дзяржкампрацы - · штомесячны дахо~ у 84 рублi, ВЦСПС 
вызначае гэту суму у 97 рублёу, Дзяржкамстат - 80 рублёу. 
Пры кошту карзiны 80 рублёу- адпаведнай будзе мiнiмаль

ная зарплата, мiнiмальная пенсiя, грашовая даплата па до
гляду за дзiцем ва узросце да 1 ,5 года . 

у· новых умовах спажывецкая карзiна таварау i паслуг 
зрабiлася значна даражэйшай i каштуе 80 рублёу. 1 усё ж 
мiнiмум сродкау, неабходных для нармальнага iснавання 
аднаго чалавека, вылiчваецца па-рознаму. Паводле падлiкау 

Пакуль што гэтыя разлiкi папярэднiя, а рыса беднасцi 
па•ранейшаму 75 рублёу. 11 працэнтау насельнiцтва краiны 
працягваюць iснаваць за гэтай рысай. А студэнты (з тых, 
што не у стане стаць у наступным годзе выдатнiкамi) 
застануцца за ёй i nотым. Бачыце як! 

МАЛАДЗЕЖНАЯ 
ГАСРАЗЛ/КОВАЯ ФIРМА 
«СЕРВ/С УН/ВЕРСУМ» 

аб'яfjляе конкурс на pgc
npau,ofjкy фiрменных знака i 
сты.ля МГФ «Сервiс Унiвер
сум». 

Устаноfjлена fjзнагаро-
джанне для пераможи,ы кон
курса памерам 500 ( пяи,ьсот) 
рублёfj. 

Тэрмiн падачы работ на 
конкурс - да 20 верасня 
1990 года. 
Жадаючыя азнаёмiцца з 

палажэннем аб конкурсе 

знойдуи,ь яго у 306-м ПАКОI 
ГАЛОУНАГА КОРПУСА 
УН/ВЕРС/ТЭТА. -3ВЯРТАЦ
ЦА ДА Аксаны ЗЫБ/НАй. 

rДаведкi ПА ТЭЛЕФОНЕ 
20-66-85. 

РЭКЛАМА 

РАСПРАЦОУШЧЫЮ ПРАГРАМНАГА ЗАБЕСПЯЧЭННЯ 
ДЛЯ ПЕРСАНАЛЬНЫХ КАМП'ЮТЭРАУ! 

МЫ ЗНОЙДЗЕМ ВЫГАДНЫХ ПАКУНIКОУ 
ДЛЯ ВАШЫХ РАСПРАЦОВАК 

1 

ФОНД АЛГАРЫТМАУ I ПРАГРАМ МIНСКАГА ФIЛIЯЛА САВЕЦКА
АМЕРЫКАНСКАГА СУМЕСНАГА ПРАДПРЫЕМСТВА «ДЫЯЛОГ,..» 
МАЕ ШЫРОЮЯ МАГЧЫМАСЦI У АРГАНIЗАЦЫI ВЫХАДУ НА УНУТ
РАНЫ I СУСВЕТНЫ РЫНАК ПРАГРАМНЫХ ПРАДУКТАУ: 

- камерцыйную сетку з прадстаунiцтвамi больш чым у 40 гарадах ССС,Р; ' 
- высокаквалiфiкаваных экспертау i праграмiстау; 
- камп'ютэры i сiстэмы праграмiравання. 
ЗАПРМШАЕМ ДА СУПРАЦОУНЩТВА АГРАНIЗАЦЫI, -ГРУПЫ АСОБНЫХ РАСПРАЦОУ

ШЧЫКАУ. 

Прымаюцца прапановы практычна па любой сферы дзейнасцi - ад гульн'яу да самых скла
даных сiстэм аутаматызацыi iнжынернай i навуковай працы. 
ГАНАРАР' СКЛАДАЕ ДА 50 ПРАЦЭНТА.У ПРАДАЖНАГА КОШТУ! . 
Найбольш перспектыуныя распрацоукi наша тэхналагiчная служба пры неабходнасцi да

водзiць да стану праграмнага прадукта, якi адп,авядае сусветным стандартам. lм прысвой
ваецца сертыфiкат якасцi i арганiзуецца шырокая рэклама. 

~1mь'iцРд.ёПРАl.lОУЮ ПРЫНЯСУ.ЦЬ ВАМ УДАЧУ! 
СП «Дыялог» , Мiнскi фi;iял! - - · 
БССР, Мiнск, 220002, Старав\ленскi тракт, 41. 
Тэлефон 378-326, тэлефакс 377-941. 

Рэкламная фiрма «БЕЛОР». 

m [Б) _ БЕЛАРУСКI УНIВЕРСIТЗТ Цана 2 кап . 

Мiнская п алiг рафiчная фабр1,11, . 

« ЧырвоНЭ !! зорка » МВП \ 
iмя Я. Колас :.1. 

30 жнiуня 
Зак. 2020. 

т. 2000 экз. 

220080, Мiн.ск-80, ~Н/ВЕР(;J
ТЭЦК/ ГАРАДОК, ВУЛ. БАБ· 
РУЙС!(АЯ. .9, ПАВЕРХ 4, 
ПАКОI 74-75. 
ТЭЛЕФUН 20-68-27. 

Рэдактар 
М. Г. ЗАГОРСКАЯ. 


