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На факультэце журналістыкі адбыла- 
ся сустрэча з міністрам адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь Васілём Іванавічам Стра- 
жавым. Падчас сустрэчы была закрану- 
та праблема рэформы сярэднеадукацый- 
най школы — гутарка ішла пра дванац- 
цацігадовае навучанне. Высветлілася, што 
многія дзяўчаты хвалююцца за хлопцаў, 
якія будуць заканчваць школу ў 18 гадоў 
— а значыць, адразу трапяць у войска. 
Але Васіль Іванавіч падкрэсліў, што на 
момант канчатковага рэфармавання шко
лы ў рэспубліцы, магчыма, будзе ўжо існа- 
ваць прафесійная армія І праблема вы- 
рашыцца сама сабой.

На сустрэчы было закранута дэмаг- 
рафічнае пытанне. Прысутныя, даведалі- 
ся, што ў хуткім час^напоуненасц»! кла- 
саў знізіцца да 5-7 чалавек.

Што датычыць ВНУ, то Беларусь, як 
зазначыў міністр, стаіць не на апошнім 
месцы сярод іншых дзяржаў і ўзровень 
адукацыі ў нас — еўрапейскі.

Напрыканцы Васіль Іванавіч адзначыў, 
што беларускія рэктары маюць значна 
больш свабоды ў параўнанні з еўра- 
'пейскімі. Вось такая сучасная тэндэнцыя.

Валеры я А ЎС Я Н ІК
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"Інфарматыка-98"
3 14 па 16 красавікаў галоўным кор

пусе Б елдзярж ун іверс ітэта  пройдзе 
штогадовы семінар “ Інфарматыка-98” . 
Арганізатары мерапрыемства — Цэнтр 
інфармацыйных тэхналогій, фонд праг- 
рамных сродкаў БДУ.

Жадаючыя будуць мець магчымасць 
наведаць выставу праграмнага забес- 
пячэння і тэхнічных сродкаў, пазнаёмі- 
цца са спецыяльнай літаратурай і кам- 
п’ютэрнымі аксесуарамі, паслухаць дак- 
лады па разнастайнай тэматыцы:

- агляд і параўнаўчы аналіз сучас- 
най камп’ютэрнай тэхн ік і;

- новыя інфармацыйныя тэхналогіі 
для праф есійны х распрацоўш чы каў 
прыкладнога праграмнага забеспячэн- 
ня і карыстальнікаў;

- мультымедыйныя тэхналогіі ў аду- 
кацыі;

- тэхналогіі Internet;
- інтэграваны я аўтаматызаваныя 

сістэмы кіравання вытворчымі прадпры- 
емствамі і навучальнымі ўстановамі.

Па больш падрабязную інфармацыю 
аб правядзенні семінара можна звяр- 
тацца па тэл.: (017) 226-58-95, факс: 
(017) 220-77-52

E-mail FPS CIT.BSU.UNIBEL.BY

Т ^ еогр а ф ы -^ а м А ,р о ў м іж і
Ha геаграфічным факультэце групай энтузіястаў 
адраджаюцца ўжо крыху забытыя традыцыі: 
ствараецца універсітэцкі турыстычны клуб. Больш 
падрабязна пра гэта расказаў студэнт / курса 
Вячаслаў Баран, які стаў ініцыятарам гэтай справьі:

— Сапраўды, географ — па чых. Акрамя таго, плануем пра-
натуры вандроўнік. Зразу мела, 
яшчэ не час хадзіць у паходы. 
Але мы ўжо распрацоўваем да- 
кументацыю, маршруты рознай 
катэгорыі складанасці. A  з на- 
дыходам вясны думаем аргані- 
заваць паход для ўсіх жадаю-

весці Дні геафака за горадам, 
а таксама здзейсн іць шэраг 
кваліфікаваных паходаў.

Гэта неабходна для пад- 
рыхтоўкі сваіх інструктараў на 
далейшую працу.

Мы спадзяемся, што ў нас

усё атрымаецца. Тым больш, 
адчуваецца падтрымка з боку 
рэктарата і БПСМ Белдзяржу- 
ніверсітэта.

A  тым, каго зацікавіла ідэя 
турклуба, можна звяртацца да 
мяне (I курс, 3-я група) альбо 
перадаваць свае прапановы ў 
камітэт БПСМ БДУ (вул. Баб- 
руйская, 7, п. 304, тэл. 268-70
98).

Вадзім ЗУБРЫЦКІ, 
сакратар БПСМ геафака

ML К О Н К У Р С

Знак Студэнцкага Саюза
У сувязі з гадавінай стварэння Студэнцкага 

Саюза Белдзяржуніверсітэта праводзіцца конкурс 
"Знак Студэнцкага Саюза Белдзяржуніверсітэта” .

Усе жадаючыя могуць прыняць у ім удзел, прад- 
ставіўшы свае эскізы да 15 красавіка 1998 года ва 
Упраўленне выхаваўчай работы з моладдзю (вул. 
Бабруйская, 7, каб. 304, тэл. 268-70-98). Для іх раз- 
гляду створана камісія на чале з прарэктарам па 
вучэбна-выхаваўчай рабоце І сацыяльных пытан- 
нях У. Б. Аджаевым.

Для ўзнагароды пераможцы конкурсу ўстаноў- 
лена прэмія ў памеры пятнаццаці мінімальных за- 
робкаў.
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$ ш зя р ж у н & е р сШ й  
в в 'я ў л я е к о н к у р с :

1 . н а  з а ш и и ч э н н е  н а с а д  іш с т а ў н к а ў  
а н гл ш с х а й  м о в ы  ( 8 ) ,  б е л а р у с ка й
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2 . н а ' з ш ш и э ш е  в ш г а а й  н а с а д ы  

н а с т а в ш и  ш ф а р м а т ь ш  ( I ) .
Тэрм ін конкурсу— I  месяц  

з  дня апублікавання а б ’явы .
Адрас: г . MiBCS,

\  вул. М а ж о ў с ка га , 96, 
тэл. 221-04-10

Проект Калектыўны дагавор паміж рэктаратам / профкомам 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта на 1998-2000 гг.

I. Агульныя 
палажэнні

1.1. Д адзены  Д агавор  
заключены паміж рэктарам 
Б еларускага  д зя р ж а ўн а га  
ун іверс ітэта  (у далейшым 
Рэктарат) І прафкомам Бе
ларускага дзяржаўнага уні- 
версітэта (у далейшым Праф- 
ком) у адпаведнасці з Зако
нам Рэспублікі Беларусь “ Аб 
калектыўных дагаворах І па- 
гадненнях” , Указам Прэзі- 
дэнта Рэспублікі Беларусь ад 
1 5 .0 7 .9 5  г. № 278 “ А б  
развіцці сацыяльнага парт
нёрства ў Рэспубліцы Бела
русь” , У казам  П рэз ідэнта  
Р э с п у б л ік і Б е л а р у с ь  ад 
16.12.97 г. № 639 "А б  ме
рах па ўдасканальванню ўза- 
емадзеяння органаў дзяр- 
жаўнага кіравання і прафес- 
іянальных саю заў” .

1.2. Р эктарат прызнае 
Прафком паўнамоцным прад- 
стаўніком супрацоўнікаў ун- 
іверсітэта, якія з ’яўляюцца 
членамі прафсаюза работні- 
каў адукацыі і навукі, у ка- 
лектыўных перагаворах.

1.3. Дагавор з ’яўляецца 
нарматыўным актам, які кан- 
крэтызуе агульныя прынцы- 
пы сацыяльна-эканам ічных 
адносін, накіраваны на забес- 
пячэнне стабільнай і эфек- 
тыўнай дзейнасці навучаль- 
най установы, на вырашэнне 
сацыяльна-працоўных і пра- 
фесійных праблем супрацоў- 
нікаў універсітэта, грунтуец- 
ца на нормах, закладзеных у 
Канстытуцыі Рэспублікі Бе
ларусь і іншых заканадаўчых 
і нарматыўных актах.

1.4. Дагавор пачынае дзей- 
нічаць з дня яго падпісання да 
заключэння новага Дагавора, 
але не больш за 3 гады.

1.5. Дагавор распаўсю- 
джваецца на наймальніка, ра- 
ботнікаў, з якім і заключены 
працоўныя дагаворы (кант- 
ракты), якія знаходзяцца на 
прафабслугоўванні ў праф- 
саюзе работнікаў адукацыі і 
навукі, і мае для іх нарматыў- 
на-абавязковую сілу.

1.6. Дагавор не пераш- 
каджае ўстанаўленню дадат- 
ковых у параўнанні з дзею- 
чым заканадаўствам ільгот і 
гарантый, якія ўводзяцца за 
кошт асабіст,ых сродкаў пра- 
цоўнага калектыву, мясцова- 
га бю дж эту, фундатараў і 
іншых крыніц рэсурснага за- 
беспячэння.

1.7. Зм яненн і і дапаў- 
ненні ў Дагавор уносяцца са 
згоды бакоў па пісьмовай 
прапанове аднаго з бакоў у 
двухтыднёвы тэрм ін з дня 
паступлення прапановы  ў 
парадку, устандўленым ба
кам!.

1.8. Абодва бакі прыйшлі 
да пагаднення:

1.8.1. Выкананне Дагаво
ра па вын іках паўгоддзя раз- 
глядаць на сумесным пася- 
джэнні Рэктарата і Прафко- 
ма са справаздачай службо- 
вых асоб, а па выніках года 
— на канферэнцыі працоў- 
нага калектыву.

Кожны з бакоў забяспеч- 
вае магчымасць прысутнасці 
прадстаўнікоў другога боку з 
правам дарадчага голаса на 
пасяджэннях сваіх кіруючых 
органаў пры разглядзе пытан- 
няў, якія ўйаходзяць у састаў 
Дагавора, а таксама бакі забяс- 
печваюць адзін аднаго неаб- 
ходнымі матэрыяламі і даку- 
ментамі па гэтых пытаннях.

1.8.2. Прымаць неабход- 
ныя меры для вырашэння

канфліктных сітуацый шля
хам перамоў на падставе ўза- 
емнай пава гі. У вы падку 
ўзн ікне н ня  калекты ўны х і 
працоўных спрэчак прад’яў- 
ленне патрабаванняў ажыц- 
цяўляецца ў парадку, прадуг- 
леджаным дзеючым закана- 
даўствам.

1.8.3. Разглядаць у двух
тыднёвы тэрм ін  прадстаў- 
ленне аб недахопах у выка- 
нанні Дагавора і даваць ма- 
тываваны адказ у пісьмовай 
форме.

1.9. Выкананне Дагавора 
кантралю ецца Рэктарам  і 
Праф комам. П раверкі яго 
выканання праводзяцца не 
менш як 2 разы ў год са 
складаннем акта.

Рэктар І старшыня праф- 
ком а ун івер с ітэта  робяць 
справаздачу аб выкананні 
Д агавора на канф ерэнцы і 
працоўнага калектыву.

1.10. Асобы, вінаватыя ў 
н е в ы ка н а н н і (п а р у ш э н н і) 
умоў Дагавора, могуць быць 
пазбаўлены прэміі часткова 
ці поўнасцю, на іх таксама 
можа быць накладзена дыс- 
цыплінарнае спагнанне.

Прадстаўленні аб накла- 
данні дысцыплінарных спаг- 
нанняў на кіраўнікоў бакоў 
накіроўваюцца ў вышэйста- 
ячыя органы ў парадку пад- 
началенасці, я к ія  павінны 
інфармаваць калектыў уні- 
версітэта аб прынятых мерах 
у месячны тэрмін.

1.11. Рэктарат і Прафком 
універсітэта.даводзяць тэкст 
дадзенага Дагавора да пад- 
началеных аддзелаў і служ- 
баў, праф саюзных бю ро і 
садзейнічаюць яго рэаліза- 
цыі на месцах.

1.12. Абмеркаванне ка-

лектыўнага Дагавора ажыц- 
цяўляецца на канферэнцыі 
працоўнага калектыву.

II. Арганізацыя 
і аплата працы
2.1. Рэктарат абавязваец-

ца:
2.1.1. Пры ўвядзенні но

вых умоў аплаты працы, уня- 
сенні змяненняў у існуючыя 
аператыўна даводзіць іх да 
ведама кіраўнікоў структур
ных падраздзяленняў, лра- 
водзіць семінары (нарады) 
па растлумачэнню іх зместу 
і парадку ўвядзення.

Забяспечыць магчымасць 
удзелу ў семінарах (нарадах) 
прадстаўнікоў Прафкома.

2.1.2. Своечасова пра- 
водзіць індэксацыю заработ- 
най платы супрацоўнікаў ун- 
іверсітэта ў адпаведнасці з 
заканадаўствам.

2.1.3. Ажыццяўляць вы
дачу разліковых л істкоў па 
ўсіх відах заработнай платы.

2.2. Прафком абавязва- 
ецца: .

2.2.1. Прымаць удзел у 
распрацоўцы праектаў даку- 
ментаў, якія датычацца ўмоў, 
арганізацыі і аплаты працы. 
Дамагацца выканання закон
ных правоў і інтарэсаў су- 
працоўнікаў універсітэта.

2 .2 .2 . А ператы ўна да- 
водзіць да ведама прафса- 
юзнага актыву кіруючыя да- 
кум е н ты , р а с тл у м а ч э н н і, 
інструкцыйныя пісьмы, пра- 
водзіць семінары для праф- 
саюзнага актыву.

2.2.3. Кантраляваць сво- 
ечасовасць і паўнату ўвя- 
дзення ў дзеянне пастаноў 
урада па пытаннях заработ
най платы, арганізацыі і нарм-

іраванню працы, інфармаваць 
Рэктарат аб выпадках пару- 
шэнняў тэрмінаў альбо па
радку ўвядзення.

2.2.4. Згодна з дзеючым 
працоўным заканадаўствам 
Рэспублікі Беларусь спаганяць, 
у выпадку неабходнасці, у су
довым парадку з вінаватых 
асоб кампенсацыю за несво- 
ечасова выплачаную заработ
ную плату і адпускныя.

2.3. Рэктарат І Прафком 
абавязваюцца:

2.3.1. Аналізаваць паўна- 
ту фінансавання універсітэ- 
та, сацыяльна-эканам ічнае 
становішча работнікаў. Па- 
в од л е  в ы н ік а ў  а н а л із у  
ўносіць прапановы Савету 
Міністраў, Рэспубліканскаму 
камітэту прафсаюза.

2.3.2. Садзейнічаць вы- 
дзяленню з бюджэту універ- 
сітэта дадатковых сродкаў 
на фінансаванне мерапрыем- 
стваў, прадугледжаных ка- 
лектыўным Дагаворам па са- 
цыяльнай абароне супрацоў- 
нікаў універсітэта.

2.3.3. Прымаць меры для 
своечасовай выплаты зара
ботнай платы і адпускных ва 
універсітэце.

2.4. Бакі прыйшлі да па
гаднення:

2.4.1. Усе пытанні, якія 
датычацца нарм іравання і 
аплаты працы, вырашаюцца 
Рэктаратам па ўзгадненні з 
Прафкомам.

2.4.2. Прэміраванне су- 
п р а ц о ў н іка ў  у н ів е р с іт э т а  
ажыццяўляецца згодна з Па- 
лажэннем аб прэміраванні. 
Палажэнне зацвярджаецца 
рэктарам І Прафкомам пас- 
ля яго адабрэння на канфе- 
рэнцыі працоўнага калекты
ву і з'яўляецца неад’емнай

часткай калектыўнага Дага
вора універсітэта. Зэканом- 
леныя па фонду заработнай 
платы сродкі падлічваюцца 
штомесячна і накіроўваюцца 
на матэрыяльнае стымуля- 
ванне супрацоўнікаў у адпа- 
веднасці з калектыўным Да
гаворам, які дзейнічае ва ун- 
іверсітэце.

2.4.3. Устанаўленне над- 
бавак да ставак заработнай 
платы і службовых акладаў 
за высокія творчыя дасяг- 
ненні ў працы, складанасць І 
напружанасць працы, выка
нанне асабліва важных (тэр- 
міновых) работ на час іх пра- 
вядзення і іншых, звязаных з 
умовамі працы, а таксама 
парадак аказання матэры- 
яльнай дапамогі І яе памеры 
рэгулю ю цца Палажэннямі, 
якія дадаюцца да Дагавора, 
пасля іх зацвярджэння рэк
тарам І Прафкомам.

2.4.4. Размеркаванне ву- 
чэбнай нагрузкі педагагічных 
работнікаў праводзіцца Рэк
таратам  па ўз га д н е н н і з 
П ра ф ком а м . П апярэдняе 
размеркаванне вучэбнай на- 
грузкі на наступны навучаль- 
ны год ажыццяўляецца да 
пачатку летніх водпускаў.

2.4.5. Аб'ём вучэбнай на- 
грузкі ў разліку на выклад- 
чыка ў кожным навучальным 
годзе ўстанаўліваць у адпа- 
веднасці з рашэннем вучэб- 
на-метадычнага савета уні- 
версітэта па гэтаму пытанню.

2.4.6. Дазволіць штатным 
супрацоўнікам універсітэта 
па рашэнні кафедраў дадат- 
ковае выкананне вучэбнай 
нагрузкі да 0,5 штатнай па- 
сады і пагадзіннай — да 240.

(Працяг 
на 2-йстар.)



п Раект Калектыўныда fa вор пам / профкомам
(Пачатак но 1-йстар.)

2.4.7. Ажыццяўляць раў- 
намерную нагрузку выклад- 
чыкаў па семестрах, не дапус- 
каць правядзення двух экза- 
менаў у дзень адным выклад- 
чыкам, больш 6 гадзін аўды- 
торных заняткаў па асноўнай 
рабоце, 9 гадзін з улікам су- 
мяшчальніцтва ў дзень. Ра
боту ў выхадныя дні дазва- 
ляць у выключных выпадках, 
афармляючы яе ў адпавед- 
насці з КЗаП РБ са згоды 
выкладчыка.

2.5. Абодва бакі прыйшлі 
да згоды:

2.5.1. Лічыць мэтазгод- 
нымі ўсталяваныя кваліф іка- 
цыйныя патрабаванні да ла- 
барантаў і тэхнікаў:

Вядучы лабарант з вы- 
шэйшай адукацыяй: вышэй- 
шая спецыяльная адукацыя 
і стаж работы на пасадзе 
лабаранта I катэгор ы і не 
менш 3 гадоў.

Лабарант I катэгоры і з 
вышэйшай адукацыяй: вы- 
шэйшая спецыяльная адука
цыя і стаж работы на паса
дзе лабаранта Il катэгорыі не 
менш 3 гадоў.

Лабарант Il катэгорыі з вы
шэйшай адукацыяй: вышэй- 
шая адукацыя і стаж работы 
на пасадзе лабаранта без ка- 
тэгорыі не менш 3 гадоў.

Лабарант без катэгорыі з 
вышэйшай адукацыяй: вы- 
шэйшая адукацыя без прад’- 
яўлення патрабаванняў да 
стажу.

Лабарант I катэгорыі з ся- 
рэдняй адукацыяй: сярэдне- 
спецыяльная адукацыя або 
3 курсы ВНУ і стаж работы 
на пасадзе лабаранта Il ка- 
тэгорыі не менш 2 гадоў.

Лабарант Il катэгорыі з 
сярэдняй адукацыяй: сярэд- 
не-спецыяльная адукацы я 
або вучоба у ВНУ і стаж ра
боты на пасадзе лабаранта 
без катэгорыі не менш 2 га- 
доў.

Лабарант без катэгорыі з 
сярэдняй адукацыяй: агуль- 
насярэдняя адукацы я без 
прад’яўлення патрабавання 
да стажу.

Тэхнік I катэгорыі: сярэд- 
не-спецыяльная адукацыя і 
стаж работы на пасадзе тэх- 
ніка Il катэгорыі не менш 2 
гадоў.

Тэхнік !I катэгорыі: сярэд- 
не-спецыяльная адукацыя і 
стаж работы на пасадзе тэх- 
ніка без катэгорыі не менш 
1 года.

Тэхнік без катэгорыі: ся- 
рэдне-спецыяльная адукацыя, 
вучоба ў ВНУ па спецыяль- 
насці без прад'яўлення пат- 
рабаванняў да стажу рабо
ты.

2.5.2. Выплата заработ- 
най платы штатным супра- 
цоўнікам і сумяшчальнікам 
ажыццяўляецца ў 1998 го- 
дзе не радзей 2-х разоў у 
месяц:

— авансавыя выплаты з 
18 па 21 дзень кожнага ме
сяца;

— разлік за месяц з 3 па 
5 дзень наступнага месяца.

III. Прававое 
забеспячэнне 

працоўных адносін. 
Развіццё 

сацыяльнага 
партнёрства

3.1. Рэктарат абавязваец-
ца:

3.1.1. Праводзіць сем і- 
нары для к ір а ў н іко ў  струк
турн ы х  па д р а зд зя л е н н я ў  
універсітэта ў кожны м з се- 
местраў па пытаннях пра- 
цоўнага заканадаўства, па 
парадку заклю чэння калек- 
тыўнага дагавора і адказ- 
насці за яго выкананне. У к - 
лючаць адпаведныя тэмы ў 
планы правядзення занят- 
каў з усім і супрацоўнікам і 
па праф есіянальнай пад- 
рыхтоўцы.

3.1.2. Аператыўна паве- 
дам л яць ус ім  к ір а ў н ік а м  
структурных падраздзялен- 
няў і начальнікам службаў 
універсітэта аб змяненнях і 
дадатках, унесеных у закана- 
даўчыя акты аб працы, праф- 
саюзах, сацыяльным партнёр
стве.

3.1.3. Паведамляць праф- 
кому, прафгрупам не пазней 
за 2 тыдні аб выданні зага- 
даў, інструкцый, службовых 
абавязкаў і іншых распара- 
джэнняў рэктарата, якія да- 
тычацца працоўных і сацы- 
яльна-эканам ічны х правоў 
супрацоўнікаў універсітэта.

3.1.4. Своечасова накі- 
роўваць прафкому загады і 
іншыя дакументы рэктарата, 
якія датычацца ўмоў, аргані- 
зацыі, нарміравання, аховы і 
аплаты працы, сацыяльна- 
эканамічнага становішча су- 
працоўнікаў універсітэта.

3.2. Камітэт прафсаюза 
абавязваецца:

3.2.1. Удзельнічаць у на- 
радах, семінарах, сходах і 
іншых мерапрыемствах, якія 
правод зіць  адм ін істрацы я 
універсітэта.

3.2.2. Ажыццяўляць бяс- 
платнае кансультаванне су- 
працоўнікаў універсітэта па 
пытаннях заканадаўства аб 
працы і інш.

3.2.3. Садзейнічаць адмі- 
ністрацыі універсітэта ў ме
рапрыемствах, накіраваных на 
павышэнне плённай працы ва 
універсітэце, паляпшэнне ўмоў 
працы супрацоўнікаў.

3.2.4. Усе спрэчныя пы- 
танні вырашаць з адміністра- 
цыяй на дабрачыннайаснове.

3.3. Абодва бакі прыйшлі 
да згоды:

3.3.1. Забяспечваць маг- 
чымасць удзельнічаць у се- 
мінарах, нарадах, сходах і 
іншых мерапрыемствах, якія 
праводзяцца бакамі і даты
чацца сацыяльна-эканаміч- 
ных і прафесіянальных інта- 
рэсаў супрацоўнікаў універ- 
сітэта, прадстаўнікі другога 
боку ўдзельнічаюцьз правам 
дарадчага голасу.

3.3.2. Загады па пытан
нях змянення аплаты працы, 
ахове працы, працоўных і 
сацыяльна-эканамічных пра
вах супрацоўнікаў універсі- 
тэта, выдаюцца і прымаюцца 
рэктарам пры згодзе Праф- 
кома.

3.3.3. Жанчыне, якая вы- 
хоўвае дваіх і больш дзяцей 
ва ўзросце да 16 гадоў, па яе 
асабістай заяве кожны месяц 
даецца адзін дзень па дог
ляду за дзецьмі з захаван- 
нем сярэднемесячнага за- 
робку.

3.3 .4 . Ж анчы нам , як ія  
маюць дзіця ва ўзросце да 
16 гадоў, па іх асабістай зая
ве м о ж а  п р а д с та ў л я ц ц а  
адзін дзень у месяц па дог
ляду за дзіцём без захаван- 
ня заробку.

3.3.5. Па пісьмовай зая
ве супрацоўніка яму можа 
быць прадастаўлены водпуск 
без захавання заробку па 
сямейных абставінах і іншых 
прычынах да аднаго калян- 
дарнага месяца ў бягучым 
каляндарным годзе.

3.3.6. Захаваць у адпа- 
веднасці з дзеючым палажэн- 
нем для праф есарска-вык- 
ладчыцкага саставу конкур- 
сны парадак замяш чэння 
пасад незалежна ад уз рос
ту. Дазволіць адміністрацыі 
заключаць кантракты з асо- 
бамі пенсійнага толькі пас- 
ля заканчэння тэрміну выб- 
рання на пасаду.

3.3.7. Дазволіць Рэктара- 
ту ажыццяўляць часовы пе- 
равод работніка, з яго згоды, 
на тэрмін да аднаго месяца 
ў летнія канікулы:

— на рабочыя пасады 
гардэробшчыкаў, прыбіраль- 
шчыц, ліфцёраў, вартаўнікоў;

— на адпаведныя пасады 
служачых, лабарантаў, інжыне- 
раў, тэхнікаў — з ліку вучэб- 
на-дапаможнага саставу;

-  выкладчыкам, свабод- 
ным ад правядзення заняткаў, 
даручыць выконваць аргані- 
зацыйную і выхаваўчую ра
боту пры правядзенні ўступ- 
ных экзаменаў, работу з за- 
межнымі студэнтамі і на сель- 
скагаспадарчых работах.

3.3.8. Дазволіць рэктару, 
акрамя конкурснага  замя
шчэння пасад выкладчыкаў, 
заключаць працоўны дагавор 
па загаду з маладымі спецы- 
ялістамі, выпускнікамі аспі- 
рантуры і высокакваліф іка- 
ванымі спецыялістамі, у як іх  
няма педагагічнага вопыту, 
таксама па загаду заключаць 
працоўны дагавор з выклад
чыкам!, што дасягнулі пенс- 
ійнага ўзросту і ў якіх закон- 
чыўся тэрмін выбрання — 
тэрмінам на адзін навучаль- 
ны год і ў далейшым, пры не- 
абходнасці, з перазаключэн- 
нем дагавору.

3.3.9. Для прафесарска- 
в ы кл а д ч ы ц к а га  с а с та в у  
(ПВС) устанаўліваецца шас- 
цігадзінны рабочы дзень, у 
межах якога выкладчыкі па- 
вінны весці ўсе віды вучэб- 
най, вучэбна-метадычнай і 
навукова-даследчай работы.

3.3.10. Для служачых і 
рабочых, якія непасрэдна не 
ўдзельнічаюць у вучэбным 
працэсе, устанаўліваецца 5- 
дзённы працоўны тыдзень з 
8 - га д з ін н ы м  п р а ц о ў н ы м  
днём.

3.3.11. Кожны  к іра ўн ік  
структурнага падраздзялен- 
ня арганізоўвае ўлік працоў- 
нага часу падначаленых. Да 
пачатку працы кожны супра- 
цоўнік (акрамя ПВС) павінен 
адзначыць свае прыбыццё, а 
па заканчэнні — час адыхо- 
ду з працоўнага месца.

3.3.12. Забяспечыць умо
вы павышэння кваліф ікацыі 
выкладчыкаў і супрацоўнікаў 
па асноўных спецыяльнас- 
цях: вылічальнай тэхн іцы , 
вывучэнню беларускай і за- 
межных моў, згодна планам 
падраздзяленняў.

3.3.13. С упрацоўнікі ун- 
іверсітэта абавязуюцца за- 
хоўваць дысцыпліну, дамагац- 
ца выканання гэтага патра
бавання ад студэнтаў.

3.3.14. Ba універсітэце 
прымяняюцца наступныя за- 
ахвочванні:

рэктарам па ўзгадненні з 
Прафкомам:

- узнагарода каштоўнымі 
падарункамі;

- выдача грашовай прэміі;
- аб'яўленне падзякі і вы

дача грашовай прэміі;
- узнагароджанне Гана- 

ровай граматай і выдача гра
шовай прэміі.

Р э кта р а м  с у м е с н а  з 
Прафкомам:

- прадстаўленне да ўзна- 
гароды Міністэрства адука- 
цыі;

- прадстаўленне да ўзна- 
гарод урада і Нацыянальна- 
га Сходу Рэспублікі Беларусь, 
Прэзідэнта Рэспублікі Бела
русь.

3.3.15. Да памеру выхад- 
ной дапамогі, замацаванай у 
артыкуле 36 КЗаП РБ, дада- 
ецца:

Артыкул 29 п.З — пры- 
зыў або паступленне на ва- 
енную службу, выплачваецца 
дапамога ў памеры месячна- 
га акладу;

Артыкул 33 п.1 — пры 
звальненні на пенсію тых, хто 
працаваў у нашай навуковай 
установе:

- менш 10 гадоў, дапамо
га выдаецца ў памеры двух- 
тыднёвага заробку;

- ад 10 да 20 гадоў — 1 
месячны аклад;

- звыш 20 гадоў — 2 ме- 
сячныя аклады.

3.3.16. He радзей адна
го разу ў год праводзіць су- 
месныя праверкі выканання 
заканадаўства аб працы ва 
універсітэцез наступным раз- 
глядам вынікаў на сумесным 
п а с я д ж э н н і Р э кт а р а т а  і 
Прафкома.

IV. Гарантыі 
занятасці

4.1. Рэктарат абавязваец
ца:

4.1.1. Прымаць неабход- 
ныя меры па недапушчэнню, 
калі на тэта не будзе абгрун- 
таваных прычын, звальнення 
супрацоўнікаў па скарачэн- 
ню штатаў, а калі наступіць 
пэўная патрэба, прымаць усе 
неабходныя меры па працаў- 
ладкаванню тых, хто падпа- 
дае пад звальненне.

4.1.2. Уведамляць Праф- 
ком не пазней чым за тры 
месяцы аб маючай адбыцца 
ліквідацыі ці рэарганізацыі 
структурных падраздзялен- 
няў універсітэта, поўным ці 
частковым прыпыненні рабо
ты, калі тэта пацягне за са
бой скара чэнн е  рабочы х 
месцаў ці пагаршэнне ўмоў 
працы. Праводзіць з Праф
комам перагаворы па заха- 
ванні правоў і законных інта- 
рэсаў супрацоўн ікаў , як ія  
вызваляюцца.

4.2. Прафком абавязва
ецца:

4.2.1. Ажыццяўляць кан- 
троль за выкананнем зака- 
надаўства аб занятасц і з 
прадстаўленнем вызваленым 
супрацоўнікам ільгот і кам- 
пенсацый.

4.2.2. He здымаць з праф- 
саюзнага ўліку вызваленых суп- 
рацоўнікаў да таго часу пакуль 
яны не працаўладкуюцца.

4.2.3. Ахоўваць працоў- 
ныя правы р а б отн ікаў  — 
членаў прафсаюза работні- 
каў адукацыі і навукі пры 
заключэнні або скасаванні 
працоўных дагавораў (кант- 
рактаў). .

4.3. Абодва бакі прыйшлі 
да згоды:

4.3.1. Скасаванне пра- 
цоўнага дагавора па ініцыя- 
тыве наймальніка па пунктах 
1, 2, 3, 4, 5 артыкула 33, пункта
2 артыкула 254 КЗаП Рэс- 
публікі Беларусь праводзіцца
3 папярэдняй згоды Прафко
ма, па пунктах 6, 7, 8 артыку
ла 33, пункта 3 артыкула 254 
КЗаП Рэспублікі Беларусь — 
пасля папярэдняга, не пазней 
чым за два тыдні, паведам- 
лення ў Прафком.

4 .3 .2 . Пры скара чэнн і 
колькасці аоо штату супра- 
цоўнікаў разам з пераважным 
правам застацца на працы, у 
выпадку роўнай прадукцый- 
насці і кваліфікацыі (акрамя 
катэгорый, адзначаных у ар- 
тыкулах 34, 238 КЗаП РБ і 
іншых заканадаўчых актах), 
перавага аддаецца супрацоў- 
нікам:

- адзіным у сям’і карм- 
ільцам;

- супрацоўнікам, якія ат- 
рымалі паш коджанне зда- 
роўя ва універсітэце;

- маючым больш працяг- 
лы стаж працы ва універсі- 
тэце;

- маючых 3-х і больш 
дзяцей ва ўзросце да 16 га- 
доў;

- моладзі ва ўзросце да 
18 гадоў;

- супрацоўнікам перад- 
пе нс ій на га  ўзр о сту  (за 2 
гады);

- воінам-інтэрнацыяналі- 
стам, удзельнікам Вялікай 
Айчыннай вайны і прыраўна- 
ваным да іх асобам.

4.3.3. Пры недастатковым 
фінансаванні аплаты працы 
ў падраздзяленнях навукова- 
даследчай частк і прадас- 
тавіць адміністрацыі права 
пераводзіць супрацоўнікаў 
па іх асабістай заяве на ня- 
поўны рабочы дзень, на ня- 
поўны рабочы тыдзень, з зар- 
платай прапарцыянальна ад- 
працаванаму часу ці прадас- 
таўляць ім адпачынак (неап- 
лочваемы) тэрм інам  да 3 
месяцаў.

4.3.4. Даплаты спецыялі- 
стам і служачым могуць ус- 
танаўлівацца за сумяшчэнне 
абавязкаў супрацоўніка, які 
часова адсутнічае (хвароба,

дэкрэтны водпуск па догля
ду за дзіцём да 3-х гадоў, 
працяглая камандзіроўка) і 
па рабочых пасадах з апла- 
тай да 100% .

4.3.5. Запаўненне вакан
тных пасад уборшчыкаў, двор- 
нікаў, гардэробшчыц можа 
праводзіцца па сумяшчальні- 
цтву на поўную стаўку.

4.3 .6 . Ж анчы нам , як ія  
маюць дзяцей ва ўзросце ад 
3 да 6 год, прадстаўляць па 
іх заяве дадатковы неаплоч- 
ваемы водпуск па догляду за 
дзіцём з захаваннем месца 
работы (пасады).

V. Абарона працы і 
навакольнага 

асяроддзя
5.1. Рэктарат абавязваец

ца:
5.1.1. Кож ны  год  пад- 

водзіць вынікі работы універ- 
сітэта па паляпшэнню ўмоў 
аховы працы і прафілактыкі 
траўматызму і іншых няшчас- 
ных выпадкаў.

5.1.2. Ажыццяўляць пас- 
таянны кантроль за станам 
аховы працы, выкананнем 
правілаў тэх н ік і бяспекі ў 
падраздзяленнях універсітэ- 
та, прымаць меры па ўдаска- 
наленню гэтай работы.

5.1.3. 3 мэтай папярэ- 
джання і высвятлення прафе- 
сійных захворванняўі выпад- 
каў сістэматычна (не менш 1 
разу ў год) арган ізоўваць 
правядзенне м еды цы нскіх  
аглядаў.

5.1.4. Своечасова забяс
печваць супрацоўнікаў, заня
тых на работах са шкоднымі 
ўм овам і, інды відуальны м і 
сродкамі аховы, мыйнымі і 
іншымі сродкамі, якія вызна- 
чаны дзею чы м і нормам і і 
правіламі.

5.1.5. Даваць вызначаным 
дзею чы м  заканадаўствам  
катэгорыям работнікаў, заня
тым на работах са шкоднымі 
ўмовамі працы, дадатковы 
адпачынак, а таксама лячэб- 
на-праф ілакты чнае харча- 
ванне.

5.1.6. Выплачваць супра- 
цоўнікам у якасці аднаразо- 
вай кампенсацыі сярэдняме- 
сячны заробак за кожны пра- 
цэнт страты працаздольнасці, 
што наступіла ў выніку пра- 
фесійнага захворвання аль- 
OO няшчаснага выпадку пры 
вы кананн і ім і сл уж оо вы х 
абавязкаў.

5.1.7. Ажыццяўляць ра
боты па падтрыманню нар- 
мальнага стану карпусоў і 
інтэрнатаў на ўвесь навучаль- 
ны тэрмін.

5.2. Прафком абавязва
ецца:

5.2.1. Ажыццяўляць гра- 
мадскі кантроль за станам 
аховы працы ў падраздзя
леннях універсітэта, дабівац- 
ца для супрацоўнікаў неаб- 
ходных ільгот і кампенсацый.

5.2.2. Абараняць інтарэ- 
сы і законныя правы супра- 
цоўнікаў на здаровыя і бяс- 
печныя ўмовы працы, матэры- 
яльныя інтарэсы пацярпелых 
у выніку няшчаснага выпад
ку альбо страціўшых працаз- 
дольнасць з-за прафесійна- 
га захворвання пры выка- 
нанні прафесійныхабавязкаў, 
членаў іх сем'яў.

5.2.3. Аналізаваць стан 
траўматызму і ўзровень пра- 
фесійных захворванняў, паў- 
нату прадстаўлення прадуг- 
леджаны х заканадаўствам 
ільгот і кампенсацый за ра
боту ў неспрыяльных умовах 
працы.

5.3. Абодва бакі прыйшлі 
да згоды:

5 .3 .1 . У паўнаваж аны я 
прадстаўнікі Прафкома ва 
ўстаноўленым парадку ажыц- 
цяўляюць ва ўсіх падраздзя
л еннях у н ів е р с ітэ та  гра - 
мадскі кантроль за выканан
нем заканадаўства аб працы, 
нормаў правіл па ахове пра
цы. Вынікі праводзімых пра- 
верак даводзяцца да веда- 
ма рэктара універсітэта.

VI. Арганізацыя 
адпачынку і 
санаторна- 

курортнага лячэння
6.1. Рэктарат абавязваец

ца:
6.1.1. Садзейнічаць арга- 

нізацыі адпачынку, санатор- 
на-курортнага лячэння ра- 
ботнікаў, арганізацыі дадат- 
ковых медыцынскіх аглядаў 
работнікаў, звязаныхз небяс- 
печнымі і шкоднымі ўмовамі 
працы.

6.1.2. Забяспечыць су- 
п р а ц о ў н іка ў  у н ів е р с ітэта  
ільготнымі пуцёўкамі ў сана- 
торыі, дамы адпачынку, панс- 
іянаты. Набываць дадатко- 
выя пуцёўкі на лячэнне і ад
пачынак за кошт фонду са
цыяльнага развіцця універс- 
ітэта.

6.1.3. Арганізаваць пра
вядзенне адпачынку выклад- 
чыкаў і супрацоўнікаў шля
хам прадстаўлення пуцёвак 
на:

- санаторна-курортнае 
лячэнне;

- адпачынак дзяцей су- 
працоўнікаў у дзіцячых ла
герах.

6.1.4. Забяспечыць выка- 
рыстанне спартыўных і куль- 
турна-бытавых памяшканняў 
у вольны ад вучэбных занят- 
каў час для мэтаў аздараў- 
лення выкладчыкаў і супра- 
цоўнікаў.

6.1.5. Адлічваць не менш 
0 ,15% ад фонду аплаты пра
цы на разл іковы  рахунак 
Прафкома для правядзення 
культурна-масавых і спар- 
тыўных мерапрыемстваў, пра- 
па ганды  з д а р о в а га  ладу 
жыцця і адраджэння нацыя- 
нальнай культуры.

6.2. Прафком абавязва
ецца:

6.2.1 .Забяспечыць фінан- 
саванне труп здароўя ў ад- 
паведнасці з каштарысам 
прафкама.

6.2.2. Арганізаваць цэн- 
тралізаванае забеспячэнне 
білетамі на канцэрты, у кіно 
і тэатры.

6.2.3. Садзейнічаць арга- 
нізацыі культурнага адпачын
ку і ахове здароўя выклад- 
чыкаў і супрацоўнікаўунівер- 
сітэта.

6.3. Бакі прыйшлі да зго
ды:

6.3.1. Прадастаўляць для 
работнікаў у бясплатнае ка- 
рыстанне памяш канні для 
заняткаў калектываў мастац- 
кай  са м а д зе й н а сц і, ама- 
тарскіх аб’яднанняў і клубаў 
па інтарэсах, спартыўных сек- 
цый і гурткоў (пры іх адсут- 
насці аплачваць арэнду).

6.3.2. Пры прадстаўленні 
работніку пуцёўкі на сана
торна-курортнае лячэнне на 
працягу навучальнага года ў 
перыяд, які не супадае са 
штогадовым водпускам, яму 
прадстаўляецца водпуск за 
кошт чарговага, а ў выпадку 
яго выкарыстання — вод
пуск без захавання заработ- 
най платы.

6.3.3. Практыкаваць ар- 
ганізацыю экскурсій супра- 
цоўнікаў па роднаму краю з 
частковай аплатай.

6.3.4. Садзейнічаць ма- 
ральна і матэрыяльна раз- 
віццю мастацкай самадзей- 
най творчасці супрацоўнікаў 
універсітэта.

6.3.5. Уключаць у склад 
камйісій універсітэта па аз- 
дараўленню і санаторна-ку- 
рортнаму лячэнню супрацоў- 
нікаў і студэнтаў прадстаўн- 
ікоў прафсаюзных камітэтаў 
супрацоўнікаў і студэнтаў.

6.3.6. Арганізаваць у са- 
наторы ях-праф ілакторы ях 
аздараўленне маці і дзіцяці 
ў летні час.

6.3.7. 1 млрд. рублёў ад 
пазабюджэтных сродкаў на- 
кіроўваць для вырашэння са- 
цыяльных пытанняў супрацоў- 
нікаў універсітэта і іх сем'яў.

(Працяг на 3-йстор.)
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Беларускага дзяржаўнаю універсітэта на 1998-2000 .
(Пачатак на 1-2стар.)

VII. Паляпшэнне 
жыллёва-бытавых 
умоў, гандлёвага
абслугоўвання і 

харчавання 
супрацоўнікаў

7.1. Абодва бакі абавяз- 
ваюцца дамагацца:

7.1.1. !льготных крэдытаў 
для будаўніцтва жылля су- 
працоўнікам універсітэта.

7.1.2. Выдзялення з бюд- 
жэту сродкаў на сацыяльнае 
развіццё калектыву універс- 
ітэта, аказанне матэрыяльнай 
дапамогі маючым патрэбу.

7.1.3. Фінансавага забес- 
пячэння калектыўнага дага- 
вора.

7.1.4. Стварэння ва ун і- 
версітэце ў каштарысе фон
ду вытворчага і сацыяльнага 
артыкула для аказання пад- 
трымкі маючым вострую пат
рэбу.

7.1 .5 . Забеспячэння ў 
пунктах грамадскага харча
вання наяўнасці ў меню ды- 
етычных страў.

7.2. Абодва бакі прыйшлі 
да пагаднення:

I. Агульныя палажэнні
1. Палажэнне аб прэміра- 

ванні і ўстанаўленні надбавак 
да службовых акладаў работн- 
ікам Белдзяржуніверсітэта 
ўводзіцца ў мэтах матэрыяль
най зацікаўленасці іх у павы- 
шэнні эфектыўнасці працы, удас- 
каналенні і дыферэнцыяцыі 
матэрыяльнага стымулявання.

2. Палажэнне распрацава- 
на ў адпаведнасці з Кодэксам 
Законаў аб працы Рэспублікі 
Беларусь (артыкулы 77, 83, 84, 
85, 131) і Пастановамі Савета 
Міністраў і Міністэрства працы 
Рэспублікі Беларусь, якія рэгла- 
ментуюць пытанні матэрыяльна
га стымулявання працы работ- 
нікаў вышэйшых навучальных 
устаноў.

3. Адлічэнні сродкаў на прэ- 
міраванне і ўстанаўленне над
бавак адбываецца ў адпавед- 
насці з Указам Прэзідэнта Рэс- 
публікі Беларусь Ns 477 ад 
20.10.96 г.

4. Крыніцамі сродкаў, якія 
накіроўваюцца на матэрыяль- 
нае стымуляванне работнікаў 
БДУ, з'яўляюцца:

а) дзяржаўныя сродкі ў па- 
меры 50% фонду заработнай 
платы;

б) эканомія фонду аплаты 
працы;

в) сродкі ад пазабюджэтнай 
дзейнасці.

5. Надбаўкі да службовых 
акладаў кіраўнікам структурных 
падраздзяленняў, спецыялістам 
і служачым і прэміі працуючым 
улічваюцца пры вылічэнні ся- 
рэдняга заробку ў выпадках і ў 
парадку, прадугледжаным дзе- 
ючым заканадаўствам.

6. Палажэнне аб матэры- 
яльным стымуляванні зацвяр- 
джаецца рэктарам БДУ па 
ўзгадненню з прафсаюзным ка- 
мітэтам.

7. Палажэнне аб матэры- 
яльным стымуляванні распаў- 
сюджваецца на штатных кіраў- 
нікоў структурных падраздзя- 
ленняў, спецыялістаў, служачых 
і сумяшчапьнікаў (апрача работ- 
нікаў навукова-даследчых пад- 
раздзяленняў і ўстаноў), якія 
ўтрымліваюцца за кошт срод- 
каў дзяржаўнага бюджэту і за 
кошт сродкаў ад пазабюджэт
най дзейнасці.

II. Парадак і ўмовы 
ўстанаўлення надбавак 
да службовых акладаў 

работнікаў 
Белдзяржуніверсітэта

1. Работнікам устаноў уста- 
наўліваюцца наступныя віды 
надбавак да службовых акла- 
даў:

а) кіраўнікам, спецыялістам 
і служачым:

- за творчыя дасягненні ў 
рабоце, якія патрабавалі рашэн- 
ня прынцыпова новых задач, 
прымянення нетрадыцыйных

7.2.1. Ажыццяўляць рэгу- 
лярны кантроль за работай 
пунктаў грамадскага харча
вання з мэтай забеспячэння 
належных санаторных умоў, 
вы сокай якасц і гатаванай 
ежы і высокай культуры аб- 
слугоўвання.

7.2 .2 . А д м ін істрацы я і 
прафком універсітэтаабавяз- 
ваюцца выканаць у 1998 го- 
дзе ўсю неабходную работу 
дзеля пачатку будаўніцтва на 
платнай аснове дома.

7 .2 .3 . П р а д стаўл ен н е  
жылой плошчы пры ўмове 
выдзялення ажыццяўляць у 
адпаведнасці са спісам чаргі 
наатрыманнежылля і !льгот
ным спісам супрацоўнікаў.

7.2.4. Пастаноўку на ўл ік 
у чаргу для забеспячэння 
жы лой плошчай ажыццяў- 
ляць сумесны м рашэннем 
рэктара і прафкама ў адпа- 
веднасці з дзеючым закана- 
даўствам  і нарматы ўным і 
дакументамі.

7.2.5. Прызнаць патрэбу 
ў паляпшэнні жыллёвых умоў 
супрацоўнікаў, якія адпраца- 
валі ва універсітэцебольш 20 
гадоў, маюць высокія дасяг- 
ненні ў працы і менш 8 кв. м 
на кожнага члена сям’і.

наватарскіх падыходаў, формаў 
і метадаў работы;

- за актыўную работу, якая 
вызначыла перспектыву раз- 
віцця універсітэта;

- за вытворчыя дасягненні, 
якія забяспечылі ўстойлівае 
функцыянаванне і развіццё ВНУ, 
яго структурных падраздзялен- 
няў, якасць і аператыўнасць вы- 
канання службовых абавязкаў, 
ажыццяўленне падрыхтоўкі спе- 
цыялістаў у адпаведнасці з пра- 
д'яўленымі дзяржавай патраба- 
ваннямі;

- за пленную падрыхтоўку 
кандыдатаў і дактароў навук 
пры паспяховым заканчэнні ас- 
пірантуры, за арганізацыю па- 
вышэння прафесійнай кваліфі- 
кацыі кадраў;

- за работу па навукова-ме- 
тадычнаму забеспячэнню наву- 
чальнага працэса, распрацоўку 
вучэбных і метадычных дапа- 
можнікаў, за ўдзел у камп’ютэ- 
рызацыі, укараненне новай 
тэхнікі ў навучальны працэс;

- за абнаўленне і развіццё 
матэрыяльна-тэхнічнай базы ун- 
іверсітэта, забеспячэнне цэласці 
матэрыяльных каштоўнасцей, 
эканомію электра- і цеплаэ- 
нергіі, паляпшэнне ўмоў працы 
супрацоўнікаў, аспірантаў і сту- 
дэнтаў універсітэта;

- за выкананне асабліва 
важных (тэрміновых) работ, не 
прадугледжаных службовымі 
абавязкамі супрацоўнікаў на пе- 
рыяд выканання, але не больш 
бягучага года, пазапланавых 
надзвычайных работ па выка- 
нанню тэрміновых даручэнняў 
кіраўніцтва універсітэта, што 
патрабавапа ад выканаўцаў вы- 
сокага прафесійнага майстэр- 
ства і асаблівых творчых нама- 
ганняў, дадатковых затрат часу 
і павышанай інтэнсіўнасці пра
цы на перыяд іх выканання;

б) рабочым:
- за прафесійнае майстэр- 

ства (у мэтах стымуляванага 
прафмайстэрства і ўзмацнення 
матэрыяльнай зацікаўленасці і 
адказнасці за выкананне дару- 
чанай работы).

2. Памер надбавак у пра- 
цэнтах да службовых акладаў 
супрацоўнікаў БДУ устанаўліва- 
ецца загадам рэктара на квар
тал, па прадстаўленню прарэк- 
тараў і кіраўнікоў структурных 
падраздзяленняў. Выплата ад
бываецца штомесячна, зыходзя- 
чы з вызначаных памераў. Над- 
баўкі некаторым асобам канк- 
рэтнымі памерамі не абмяжоў- 
ваюцца, але не павінны перавы- 
шаць 100% памеру службова- 
га аклада.

VIII. Прававыя 
гарантыі дзейнасці 

прафкома і яго 
прафактыву

8.1. Рэктарат абавязваец-
ца:

8.1.1. Даваць прафкому 
інфармацыю, якая неабход- 
на для вядзення калектыў- 
ных перегавораў і рэалізацыі 
правоў прафсаюза па абаро- 
не працоўных і сацыяльна- 
эканамічных інтарэсаў супра- 
цоўнікаў.

8.2. Прафком абавязва- 
ецца:

8.2.1. Праводзіць наву- 
чанне прафактыву па пытан- 
нях працоўнага заканадаў- 
ства, аховы працы, сацыяль
нага страхавання,заработнай 
платы.

8.3. Абодва бакі прыйшлі 
да пагаднення:

8.3.1. Прафсаюзныя ак- 
тывісты — члены абраных 
прафсаюзных органаў выз- 
валяюцца ад асноўнай пра
цы для ўдзелу ў рабоце з ’ез- 
даў, канферэнцый, пленумаў 
і іншых статутных мерапры- 
емстваў, а таксама каротка- 
тэрміновай прафсаюзнай ву-

3. Пасля сканчэння вызна
чаных загадам тэрмінаў выпла
та надбавак работнікам спыня- 
ецца.

4. Пры перарасходзе срод- 
каў, прадугледжаных на аплату 
працы, надбаўкі адмяняюцца.

5. Надбаўкі не налічваюц- 
ца за перыяды:

- чарговага водпуска;
- часовай непрацаздоль- 

насці;
- выпрабаваўчага тэрміну;
- водпуска без захавання за

работнай платы;
- водпуска па догляду за 

дзіцём;
- знаходжання на курсах па- 

вышэння кваліфікацыі і іншыя 
перыяды, капі за работнікам у 
адпаведнасці з дзеючым зака- 
надаўствам захоўваецца сярэд- 
няя заработная плата.

6. Надбаўкі работнікам за 
незахаванне тэрмінаў ці зніжэн- 
не якасці выканання даручанай 
работы, пры парушэнні працоў- 
най і вытворчай дысцыпліны ад
мяняюцца ці змяншаецца іх па
мер.

чобы з захаваннем сярэдня- 
га заробку. Im даецца сва- 
бодны час для выканання 
грамадскіх абавязкаў на ка- 
рысць калектыву.

8.3.2. Абраным прафса
юзным работнікам пасля за- 
канчэння іх паўнамоцтва на 
выбарнай пасадзе даецца 
магчымасць працаваць на 
папярэднім месцы працы (па
садзе), а пры яе адсутнасці 
са згоды работніка прапану- 
ецца другая раўназначная 
работа (пасада).

8.3.3. Захоўваецца існу- 
ючы парадак платы прафса
юзных узносаў шляхам пера- 
лічэння праз бухгалтэрыю  
універсітэта.

8.3.4. Наймальнікам за- 
бяспечваюцца матэрыяльныя 
ўмовы для дзейнасці Праф
кома (прадстаўленне памяш- 
кання без аплаты, аргтэхнікі, 
канцтавараў, паперы, сродкаў 
сувязі І г.д.).

8.3.5. Звальненне па ініцы- 
ятыве наймальніка, а таксама 
прыцягненне да дысцыплінар- 
най адказнасці асоб, абраных 
у склад Прафкома універсітэ- 
та, прафсаюзных бюро І праф- 
груп І не вы звалены х ад

NI. Парадак і ўмовы 
прэміравання работнікаў 

Белдзяржуніверсітэта
Паказчыкі:
1. Прэміраванне работнікаў 

адбываецца за:
а) высокую якасць і эфек- 

тыўнасць выкананых работ;
б) выкананне даручанай ра

боты датэрмінова І якасна;
в) эканомію матэрыяльных 

і энергетычных рэсурсаў;
г) збор І здачу лома І адхо- 

даў чорных, каляровых і каш- 
тоўных металаў;

д) садзеянне ўводу ў дзе- 
янне аб’ектаў будаўніцтва;

е) укараненне ў практыку 
новых форМаў і метадаў арга- 
нізацыі працы;

ж) абнаўленне матэрыяль- 
на-тэхнічнай базы І забеспячэн
не цэласці матэрыяльных каш- 
тоўнасцей;

з) работу па навукова-ме- 
тадчнаму забеспячэнню наву- 
чальнага працэса, распрацоўцы 
вучэбных І метадычных дапа- 
можнікаў І г.д.

2. Паказчыкі прэміравання 
для асобных структурных пад-

вытворчай працы, дазваляец- 
ца з папярэдняй згоды Праф
кома універсітэта.

8 .3 .6 . З ва л ьн е н н е  па 
ініцыятыве наймальнікаасоб, 
абраных у склад абласнога, 
Р эспубл іканскага  кам ітэта 
прафсаюза І не вызваленых 
ад вытворчай працы, дазваля- 
ецца, акрам я захоўвання  
агульнага парадку звальнен- 
ня, з пісьмовага папярэдняга 
паведамлення ў абмежаваны 
тэрмін у прафсаюзны орган, 
членам якога яны абраны.

8.3.7. Вызваленыя прафса
юзныя работнікі з ’яўляюцца 
раўнапраўнымі членамі пра- 
цоўнага калектыву універсітэ- 
та і карыстаюцца ўсімі правамі 
і ільготамі нароўні з імі.

IX. Захаванне 
інтарэсаў работнікаў 

пры пераходзе да 
рыначнай эканомікі

9.1. Абодва бакі прыйшлі 
да пагаднення:

9.1.1. Пры змяненні фор- 
маў уласнасці і гаспадаран- 
ня, стварэнні (заснаванні) 
дачэрніх, сумесных, іншых 
прадпрыемстваў, фірмаў, ка-

раздзяленняў і асобных катэ- 
горый работнікаў вызначаюцца 
кіраўнікамі.

3. Прэміраванню падлягаюць:
- кіраўнічы персанал (рэк- 

тар, прарэктары, кіраўнікі струк
турных падраздзяленняў);

- прафесарска-выкладчыцкі 
састаў;

- вучэбна-дапаможны і 
інжынерна-тэхнічны персанал;

- гаспадарча-абслугоўваю- 
чы персанап і рабочыя.

4. Вылучэнне на прэміра- 
ванне кіраўнікоў цэнтраў, упраў- 
ленняў, аддзелаў і іншых струк
турных падраздзяленняў, дэка- 
наў факультэтаў і загадчыкаў 
агульнауніверсітэцкіх кафедраў 
— па рашэнню прарэктараў-ку- 
ратараў, а прарэктараў — рэк
тарам па ўзгадненню з прафса
юзным камітэтам Белдзяржун- 
іверсітэта.

5. Загадчыкі кафедраў, на- 
меснікі дэканаў, выкладчыкі і 
супрацоўнікі факультэтаў прад- 
стаўляюцца да прэміравання дэ- 
канамі факультэтаў па ўзгад- 
ненню з прафсаюзным бюро.

6. Рашэнне аб прадстаў- 
ленні да прэміравання работн- 
ікаў цэнтраў, упраўленняў, ад- 
дзелаў і іншых службаў пры- 
маюць кіраўнікі гэтых структур
ных падраздзяленняў сумесна 
з прафсаюзным бюро.

Прэміраванне рэктара ад
бываецца за месячный вынікі 
працы ў парадку І памерах, пра
дугледжаных для кіраўніцтва 
універсітэта. Пры наяўнасці заў- 
ваг Савет Міністраў Рэспублікі 
Беларусь па выніках працы за 
справаздачны перыяд, прадстаў- 
леных да 15 дня месяца, наступ- 
нага за справаздачным, рэктар 
пазбаўляецца прэміі часткова 
ці поўнасцю. Пры адсутнасці 
заўваг і прапаноў рэктар уні- 
версітэта прэміруецца ў паме- 
ры, прадугледжаным для кіраў- 
ніцтва БДУ.

7. Прэміраванне адбываец
ца штомесячна на падставе за- 
гада рэктара. Супрацоўнікі, якія 
працавалі не поўны месяц (пры- 
нятыя на працу ў сярэдзіне ме
сяца ці зволеныя па ўласнаму 
жаданню, не адпрацаваўшы 
поўны месяц), прэміраванню не 
падлягаюць.

8. Прэміраванне адбываец
ца за вынікі работы мінулага 
месяца.

9. Памер прэміі кожнаму 
работніку вызначаецца ў межах 
выдзеленай сумы прэміяльных 
сродкаў на падраздзяленне І 
дыферэнцыруецца з улікам аса- 
бістага ўкладу.

аператываў, дзе задзейніча- 
ны асноўныя фонды і сродкі 
ун іверс ітэта , праводзяцца 
папярэдн ія  перагаворы  з 
Прафкомам з мэтай дасяг- 
нення агульнай згоды  па 
пытаннях, якія закранаюць 
сацыяльна-эканамічныя інта- 
рэсы калектыву.

9.1.2. Перадача, здача ў 
арэнду маёмасці, якая нале- 
жы ць ун іверс ітэту, право- 
дзіцца ў адпаведнасці з за- 
канадаўствам РБ з улікам 
меркавання Прафкома.

9.2. Прафком абавязва- 
ецца:

9.2.1. Прымаць удзел у 
абмеркаванні праблем пры- 
ватызацыі ва універсітэце, яе 
мэтазгоднасці, адстойваць 
пры гэтым інтарэсы супра- 
цоўнікаў.

9.2.2. Уносіць прапановы, 
якія забяспечваюць сацыяль- 
на-эканамічныя і прававыя 
гаранты і р а б отн ікам  пры 
змяненні формаў уласнасці.

9.2.3. Ажыццяўляць гра- 
мадскі кантроль за правя- 
дзеннем прыватызацыі, не да- 
пускаць прыняцця неабгрун- 
таваных рашэнняў і прыму- 
совай прыватызацыі.

10. Прэміі канкрэтным ра- 
ботнікам з улікам аб'ёмаў і 
якасці выкананых работ максі- 
мальнымі памерамі не абмяжо- 
ўваюцца. Ураўнілаўка пры прэ- 
міраванні супрацоўнікаўне да- 
пускаецца.

11. Па выніках навучальна- 
га і каляндарнага года прэмі- 
раванне супрацоўнікаў адбыва
ецца па выніках іх працы ў спра
ваздачным перыядзе з улікам 
фактычна адпрацаванага часу.

12. Работнікі Белдзяржуні- 
версітэта могуць быць:

а) пазбаўлены прэміі част
кова за:

- нядобрасумленнае выка
нанне функцыянальных абавяз- 
каў, пацверджанае вынікамі пра- 
верак, кантролю;

- парушэнне правіл унутра- 
нага працоўнага распарадку, 
Статута і іншых~дакументаў, якія 
рэгламентуюць дзейнасць уні- 
версітэта;

- парушэнне правіл аховы і 
тэхнікі бяспекі;

- невыкананне ў тэрмін аба- 
вязкаў па калектыўнаму дага- 
вору;

- іншыя парушэнні, прадуг- 
леджаныя ў Папажэнні аб ма- 
тэрыяльным стымуляванні ра- 
ботнікаў;

б) пазбаўлены прэміі поў- 
насцю:

- прагул без уважлівай пры- 
чыны;

- атрыманне вымовы, стро
гай вымовы;

- з ’яўленне на працы ў не- 
цвярозым стане;

- невыкананне абавязкаў па 
калектыўнаму дагавору;

- невыкананне функцыя
нальных абавязкаў, пацверджа
нае вынікамі праверак, кантро
лю;

- грубае парушэнне аховы 
працы і тэхнікі бяспекі;

- грубае парушэнне інструк- 
цый і іншых заканадаўчых да- 
кументаў;

- іншыя парушэнні, прадуг- 
леджаныя ў Палажэнні аб ма- 
тэрыяльным стымуляванні пра
цы работнікаў.

13. Работнікам, зволеным па 
ініцыятыве кіраўніцтва, прэмія не 
выплачваецца.

14. Змяншэнне памеру ці 
пазбаўленне прэміі таксама 
афармляецца загадам рэктара 
БДУ з абавязковым указанием 
прычын.

15. Прэміраванне сумя- 
шчальнікаў, якія працуюць ва ун- 
іверсітэце, адбываецца паводпе 
гэтага Палажэння.

16. Гэтае Папажэнне дзей- 
нічае да ўвядзення новых умоў 
аплаты працы работнікаў, уста- 
наўлення надбавак, даплат і 
іншых выплат стымулюючага 
характеру , зацверджаны х 
Міністэрствам адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь, і можа па не- 
абходнасці ўдакладняцца.

Праект
Палажэнне аб парадку 

выкарыстання каштарысу ФМД БДУ 
на аднаразовую дапамогу

1. Сродкі, якія выдзяляюцца на аднаразовую дапамогу, 
выдаткоўваюцца ў сувязі:
NsNs Падстава Памер аднаразовай
пп дапамогі (не менш)
1. Нараджэнне дзіцяці 1 службовы аклад
2. Вяселле 1 службовы аклад
3. Смерць супрацоўніка або 10 мінімальных

членаў сям’ і заробкаў
4. Дапамога непрацуючым 

незаможным пенсіянерам
2 мінімальныя заробкі

5. Дапамога маці-адзіночкам 2 мінімальныя 
заробкі

6. Дапамога шматдзетным 3 мінімальныя
сем’ям (3 і больш дзяцей) заробкі

7. Дапамога ў сувязі з доўгай 
хваробай (больш за 1 месяц) 
і амбулаторным лячэннем

1 службовы аклад

2. Пры стыхійных бедствах і іншых непрадбачаных акал- 
ічнасцях аднаразовая дапамога аказваецца, з абгрунтаваннем 
сітуацыі, па сумеснаму рашэнню рэктарата і прафсаюзнага 
камітэта.

3. Аднаразовая дапамога, як правіла, аказваецца 1 раз на 
працягу каляндарнага года.

4. Асабістая заява на матэрыяльную дапамогу, з указан
ием прычын, падаецца на імя рэктара і ўзгадняецца з прафко
мам.

5. У асобных выпадках рэктар, па ўзгадненню з прафко
мам, можа аказваць аднаразовую матэрыяльную дапамогу ве- 
тэранам універсітэта і працуючым супрацоўнікам, пры 
ўзнікненні інфляцыйных працэсаў, росце цэн на тавары пер- 
шай неабходнасці і паслугі, без іх асабістага звароту.

“БЕЛЯРУСК! УНВЕРСІТЭТ-

Проект
Палажэнне аб матэрыяльным стымуляванні працы 
работнікаў Беларускага дзяржаўнага універсітэта



П 4 Л Я Т К А

М е о я с п е  ч н ы я  “л л ір ы ы я  '’р э ч ы в ы
J V L  Ш Г К 4 Ю  P A G O T rt

За апошнія гады ў краі- 
не назіраецца развіццё роз
ных гал ін прамы словасці, 
якія вырабляюць і выкарыс- 
тоўваюць у вытворчасці вял- 
ікую колькасць атрутных рэ- 
чываў моцнага ўздзеяння.

М ін с к  не з ’ я ў л я е ц ц а  
хімічна небяспечным гора- 
дам, аднак і ў нас ёсць прад- 
прыемствы, якія выкарыстоў- 
ваюць у вытворчасці атрут- 
ныя рэчывы: мясакамбінат, 
мясаперапрацоўчы завод, га- 
радскія вадаправодныя стан- 
цыі, гарадскія малаказаводы 
Ns -1 і Ns 3, BA “ Кры ніца” , 
холадакамбінаты Ns 1 і Ns 2 
і шэраг іншых невялікіх аб’- 
ектаў.

Найбольш “ папулярныя” 
ў сталічных умовах атрутныя 
рэчывы: хлор, аміяк, акрылн- 
ітрыл, серавуглярод, сінільная 
кіслата.

У раёне універсітэта зна- 
ходзіцца 5 патэнцыяльна не- 
бяспечных аб’ектаў, якія вы- 
карыстоўваюць у вытворчай 
дзейнасці атрутныя рэчывы 
моцнага ўздзеяння . А чы - 
шчальная вадаправод ная

з ^ А Р О г е

станцыя BA "М інск-водака- 
нал” выкарыстоўвае ў выт- 
ворчым працэсе да 40 тон 
хлору. На гармалзаводзе Ns 1 
на ўтры манні знаходзіцца  
4,5 тон ам іяку. Завод меды- 
цынскіх прэпаратаў выкары- 
стоўвае ў тэхналагічным пра
цэсе больш за 3 тоны амія- 
ку. Завод эндакрынных прэ- 
паратаў — 9 тон та го  ж  
рэчыва, а “ салодкая” “ Каму- 
н а р ка ” — а ж  да 10 тон. 
Падчас узнікнення аварыі на 
кожны м з пералічаных аб’- 
ектаў  м ож а вы кідвацца 1 
тона хлору І 1-2,5 тоны ам- 
іяку. Для чалавека хлор не- 
бяспечны тым, што пры яго 
ўзнікненні магчымы смярот- 
ны вынік, пары ўздзейніча- 
юць вельмі раздражняльна 
на слізістыя абалонкі і ску- 
р у , в ы к л ік а ю ц ь  а п ё к і 
слізістай абалонкі дыхаль- 
ных шляхоў, вачэй, скуры. 
А м ія к  выкл ікае моцны ка- 
шаль, задушша, пары моцна 
р а з д р а ж н я ю ц ь  с л із іс т ы я  
абалонкі і скуру, выклікаюць 
слёзы, судакрананне са ску- 
рай выклікае абмаражэнне,

сэрцабіццё, парушэнне час- 
таты пульсу, насмарк, цяж- 
касць дыхання, пачырванен- 
не і сверб скуры, рэзь у ва- 
чах, пры ўдыхванні вялікіх 
канцэнтрацый надыходзіць 
смерць.

Для абароны ад гэтых 
атрутных рэчываў выкарыс- 
тоўваюць грамадзянскі пра- 
цівагаз, прамысловыя праці- 
вагазы, рэспіратары.ахоўныя 
акуляры, гумавыя пальчаткі, 
боты, плашчы, ватна-марле- 
выя павязкі, якія папярэдне 
змочваюць растворам соды. 
Каб аказаць пацярпеламу 
першую дапамогу, яго трэба 
вынесці на свежае паветра, 
даць увільготнены кісларод, 
пры адсутнасці дыхання — 
зра б іц ь  штучнае метадам 
“ рот у рот” . Скуру, слізістыя 
абалонкі, вочы прамыць ва- 
дой ці 2-працэнтным раство
рам борнай кіслаты на пра- 
цягу 15 хвілін.

Штабам грамадзянскай 
абароны Мінска вызначаны 
наступны  парад ак апавя- 
шчэння насельніцтва аб эк- 
стрэмальнай сітуацыі мірных

часоў: кароткачасовае ўклю- 
чэнне сірэн, завадскіх гудкоў, 
што азначае сігнал “ Увага 
ўсім!” . Па гэтаму сігналу не- 
абходна ўключыць радыёт- 
рансляцыйны прыёмнік, тэле- 
візар, пераключыўшы яго на 
мясцовую праграму, і праслу- 
хаць інфармацыю.

Пачуўшы паведамленне 
аб аварыі на адным з аб’ек- 
таў народнай гаспадаркі, не- 
абходна хутка апрануць ват- 
на-марлевую павязку і як 
мага хутчэй пакінуць зону 
магчымага заражэння. Трэ
ба выходзіць у бок, перпен- 
дыкулярны нак ірунку  руху 
паветра. Для аховы органаў 
дыхання можна выкарыстоў- 
ваць падручны я с р о д к і з 
ткан ін , змочаных у вадзе, 
футравыя і ватныя часткі 
адзення. Пасля вы хаду з 
зоны заражэння, людзі, якія 
атрымалі паражэнні, павінны 
звярнуцца ў меды цы нскія  
ўстановы.

Міхаіл ГЕДРЭВІЧ,
начальнік штаба 

грамадзянскай абароны

У апошнія дзесяцігоддзі 
наркаманія распаўсюдзілася 
як эпідэмія па ўсяму свету.

У Беларусі ў 1997 годзе 
наркаманы сталі асноўнымі 
носьбітамі невылечнай у наш 
час інфекцыі — СНІДу. Ця- 
пер вы яўл е н а  ў ж о  кал я  
дзвюх тысяч наркаманаў.

С я р э д н е с т а т ы с т ы ч н ы  
наркаман не старэйшы за 25 
гадоў. Гандляры наркоты - 
камі далучаюць да іх нават 
10-17-гадовых дзяцей.

Зразумела, наркаманія — 
гэта хвароба. Усе наркатыч- 
ныя рэчы вы  в ы кл ік а ю ц ь  
адурманьвальны стан. Далей 
нарастание наркатычнай за- 
лежнасці прымушае павялі- 
чваць дозу і частату прыёму 
наркоты ка , што вядзе да 
пс іхалагічнага  і ф із ічн а га  
знясілення арган ізм а  і да 
заўчаснай смерці. Людзі, якія 
прымаюць наркотыкі, па-роз-

наму ўспрымаюць іх дзеян- 
не — у ад н ы х н аступав  
ўзбуджэнне, у іншых затар- 
можанасць. У стане ўзбу- 
джэння наркаману здаецца, 
што ён поўны энергіі, здоль- 
ны на творчы я ад кры цц і. 
Хаця гэта толькі ілюзія, гуль- 
ня ўяўл ен н я , в ы кл іка н а я  
ўздзеяннем наркотыка.

Н екаторы я наркам аны  
адчуваюць прыгнечанасць, 
незразумелы страх, які часам 
пераходзіць у паніку, альбо 
іх мучаць жахлівыя прывіды.

Якім чынам узнікае нар- 
катычная залежнасць? Звы- 
чайна ў чалавека пасля не- 
калькіх прыёмаў наркотыка 
развіваецца моцная непера- 
адольная цяга да наркатыч- 
н а га  с та н у . Гэта  і ёсць

псіхічная залежнасць. Больш 
глыбокая — фізічная. Hap- 
котыкі па меры іх ужывання 
ўваходзяць у хімічны склад 
тканак арганізма.

У наркамана з фізічнай 
залежнасцю адсутнасць нар
котыка выклікае сіндром ад- 
мены: з ’яўляецца трывога і 
страх, які вядзе да адчаю і 
пачуцця безнадзейнасці, а 
нярэдка — і да думкі пра 
самазабойства. Акрамя таго, 
моцна баліць галава, жывот, 
паясніца, хворы дрыжыць, яму 
перашкаджаюць канечнасці.

Усё гэта суправаджаецца 
сутаргамі, зрокавымі і слуха- 
вымі галюцынацыямі. Можа 
спыніцца дыханне, парушыц- 
ца крывезварот.

Уж ы ванне  н а р ко ты ка ў  
заўсёды прыводзіць да не- 
зваротнага парушэння жыц- 
цядзейнасці арганізма і дэг- 
радацыі асобы.

А тр учв а н н е  а р га н ізм а  
роб іцца прычынай хвароб 
унутраных органаў, асабліва 
пячонкі і нырак. A  выкарыс- 
танне брудных голак і шпры- 
цоў вядзе да інфекцыйных 
захварванняў — у тым л іку 
гепатыту, СНІДу, венерычных.

3  медыцынскага пункта 
гледжання, наркаманія — 
цяжкае захворванне, а ўсяля- 
кую  хваробу лягчэй папя- 
рэдзіць, чым лячыць. I калі 
з ’яўляюцца нейкія праблемы, 
лепш падзяліцца імі з блізкімі, 
роднымі, сябрамі.

А. А. ФАМІНА, урач 33-й  
гарадской паліклінікі.

С П О Р  r n s in u o г к л

Ca штангай па жыцці
Спаборніцтвы па паўэрліф- 

тынгу завяршылі чарговы этап 
універсітэцкай спартакіяды. У 
вазе да 52 кг не было роўных 
Аляксандру Мазаніку з фізфа- 
ка (сума 285 кг). A  Яўген LLIay- 
цоў з юрыдычнага факультэта 
стаў другім толькі таму, што 
быў лягчэй за свайго калегу 
Антона Кельмутца (у абодвух 
215 кг).

У вазе да 56 кг першын- 
стваваў Вячаслаў Уласенка 
(330 кг) з Ф ПМ . Д р у г і — 
Дзмітрый Пучкоў з гістфака 
(280 кг). A радыёфізік Андрэй 
Лысуха ў апошняй спробе цягі 
не падняў 137,5 кг і з “ сотняй” 
застаўся толькі трэцім (245 кг).

He атрымалася барацьбы і 
ў вазе да 60 кг. Аляксандр 
Біндзіч з ФПМ — першы (390 
кг). I на другім, і трэцім месцах 
два юрысты. Адпаведна — Па
вел Кавальчук (330 кг) і Дзяніс 
Шуклін (280 кг).

A ў вазе 67,5 кг пасля пры- 
сядання і ціску лежачы Раман 
Чаркасаў з ФПМ быў толькі 
трэцім, праігрываючы лідэру 
Мікалаю Тарановічу 22,5 кг. 
Але, падняўшы 210 кг, абыйшоў 
у станавой вазе ўсіх (445 кг). 7 
з паловай кілаграмаў яму прай- 
граў радыёфізік Мікола Tapa- 
новіч (437,5 кг). I трэці студэнт 
РФФ Дзмітрый Кутны (402,5 кг).

У вазе да 75 кг на першую 
прыступку ўзняўся Дзяніс Ce-

мяніда з ФПМ (460 кг), на дру
гую — Аляксандр Бажкоў з 
фізфака (415 кг), на 10 кг ад 
яго адстаў таксама ф ізік Павел 
Ратнікаў (405 кг). Прычым чац- 
вёртым стаў Аляксей Ратнікаў, 
брат-блізнец Паўла.

У вазе да 82,5 кг хлопцы 
спаборнічалі ціха І без сюрпры- 
заў. Першы — мехматавец 
Дзмітрый Казлоў (500 кг), другі 
— Вячаслаў Цянкевіч з радыёф- 
із ікаў (405) і трэці — юрыст 
Максім Маеўскі (370).

Мехматавец Андрэй Kapa- 
стылёў, які змагаўся за пера- 
могу ў вазе да 90 кг, ужо ў 
першых спробах прымусіў ас- 
татніх забыць пра існаванне

першага месца. Узяўшы ў дру
гой спробе ў ц іску 150 к г  і ў 
цязе 250 кг, трэція спробы ён 
на в ат не в ы к а р ы с т о ў в а ў . 
Агульная сума — 615 кг. Д ру
гое месца не з такой вялікай 
сумай, але таксам а давол і 
ўпэўнена заняў Андрэй Ж уро 
(440) з геаф ака . Т рэц і — 
Кірыл Рулінскі з Ф ЭФ а (405). 
Прычым рады ёф із ік Андрэй 
Лакуц прайграў яму ўсяго 5 
кг (400).

У вазе да 100 кг заваяваў 
“ золота” мехматавец Аляксей 
Саўчук (530 кг), “ срэбра" — 
Сяргей Астапчук (480) і “ брон
зу” — Мікола Бароўскі з бія- 
фака (435).

У вазе 110 кг першым стаў 
ф із ік  Валерый Петух (505), 
другім — Дзмітрый Заплешні- 
каў з юрфака (405) і трэцім — 
Андрэй Атраш кевіч з Ф М А 
(330).

У вазе да 125 кг і звыш таго 
пераможцы сталі вядомы яшчэ 
да пачатку спаборніцтваў, бо ў 
гэтых катэгорыях было толькі 
па аднаму ўдзельніку. У вазе да 
125 кг чэмпіёнам стаў юрыст 
Аляксей Лапцевіч (300), а звыш 
125 к г — Дзмітрый Федаровіч 
з фізфака (180 кг).

Андрэй Карастылёў выка- 
наў нарматыў кандыдата ў май- 
стры спорту, а А ляксандр  
Біндзіч, Дзяніс Семяніда, Раман 
Чаркасаў, Мікола Тарановіч і 
Дзмітрый Казлоў сталі перша- 
разраднікамі.

У агульным заліку насупе- 
рак прагнозам гіерамог юры- 
дычны факультэт.

н я м а  р о ў н ы х
У спортком пл ексе  БДУ 14-15 сакав іка  

сабраліся 115 мацнейшых студэнтаў-гірав і- 
коў  рэспуб л ік і. У вазе да 60 к г  першае мес
ца заняў кандыдат у майстры спорту А н д 
рэй Стальмаш онак (I курс ф ізф ака). У вазе 
да 65 к г  першым быў кандыдат у майстры 
спорту Яўген С ясіцкі (I курс ю рф ака). У вазе 
70 к г  перамог майстар спорту Дзм ітры й Бар
кан (III курс ФПМ ). Тут жа бронзавы медаль 
у Вадзіма П раўрацкага ( Икурс гістф ака). У 
вазе да 75 к г  другое месца — у кандыдата ў 
м айстры  спорту  С яргея Гаркуш ы  (I курс  
ф ізф ака). У вазе да 80 кг на другім  месцы 
майстар спорту Алег Ш чур (III курс ф ізф а-

ка). У вазе да 90 к г  не было роўных майстру 
спорту Аляксандру Ваўку (I курс юрф ака). У 
вазе да 100 к г  абагнаў ус іх  канкурэнтаў Алег 
Сямёнаў (V курс гістф ака). I ў гэтай жа катэ- 
горы і срэбра ў Дзмітрыя Заплешнікава (II курс 
юрф ака). Каманда БДУ заняла першае агуль- 
накам анднае месца. У зна гарод ж анн е  пра- 
водзіл і дэканы Аляксандр В іктаравіч LLIapana 
(ф акультэт м іж народны х адносін ) і В іктар  
М іхайлавіч Ан іш чы к (ф ізічны  факультэт).

Выпуск падрыхтаВала 
Вольга КАЗДЗЕРКА

Ветпівасць.
I пажадана 

без авангарду
Шмат хто з сучасных сту- 

дэнтаў не супраць у вольную 
ад навучання гадзіну падп- 
рацаваць.

Некаторыя шукаюць мес
ца самі, некаторыя ідуць у 
цэнтр занятасці. Сёння па 
адрасу Я куба Коласа, 69 
існуе база дадзеных цэнтра, 
дзе можна з дапамогай кам- 
п’ютэра даведацца, якія ва- 
кансіі прапануюцца ў дадзе- 
ны момант на рынку працы.

Вы браць праф есію  на 
свой густ — яшчэ не азна
чае атрымаць працу. Самае 
галоўнае — зрабіць добрае 
ўражанне на працадаўцу, спа- 
дабацца настолькі, каб цябе 
захацелі бачыць на прадпры- 
емстве.

Адна з галоўных памы- 
лак моладзі — завышаная 
самаацэнка: “ Я незвычайна 
разумны чалавек. Вам па- 
ш анцавала, ш то я сю ды  
прыйшоў.” На самой справе, 
спецыялістаў, што не маюць 
вопыту, бяруць з вялікай не- 
ахвотай. I, як паказвае прак- 
тыка, маладому чалавеку да- 
вядзецца абысці 20 месцаў 
перад тым, як ён атрымае 
станоўчы адказ. Таму з са- 
м ага  п а ч а тку  н е а б ход на  
быць падрыхтаваным да ад- 
мовы. У той жа час, не трэба 
загадзя папярэджваць пра- 
цадаўцу словамі кшталту: "Я, 
канешне, не маю вопыту, яшчэ 
малады і ўвогуле ... . Для 
кагосьці гэта не мае значэн- 
ня, а вашыя “ сам апры н і- 
ж э н н і” тол ьк і непры емна 
ўразяць.

Як вядома, маладосць — 
гэта той недахоп, які з часам 
праходзіць, а пакуль ён у вас 
усё ж  такі ёсць, суцяшайце- 
ся шэрагам іншых сваіх вар- 
тасцяў: “ Ну І што, што мала
ды, затое — прыгажун, неаб- 
цяжараны сям’ёй, дзецьмі, 
лёгка вучуся...” І г.д. У рэш- 
це рэшт, кожная катэгорыя 
л ю дзей  мае аб ’екты ўны я 
прычыны, каб ёй адмовіць. 
Важна паказаць працадаў- 
цам, што, акрамя адсутнасці 
вопы ту, нед ахопаў у вас 
няма. Дасягнуць гэтага мож
на наступным чынам.

Першым крокам да по- 
спеху з ’яўляецца знешні выг- 
ляд: ахайная вопратка, памы- 
тыя валасы, чыстыя пазногці, 
наваксаваны абутак — усё 
гэта робіць станоўчае ўра- 
жанне пры ацэнцы вашай 
асобы.

Д а р эчы , варты  ж а л ю  
знешні выгляд стаіць на пер
шым месцы ў шэрагу прычын, 
па якіх людзям адмаўляюць 
у працы. (А 25-е займае не- 
ахайнасць.)

Асабліва трэба звярнуць 
на сябе ўвагу аматарам аван- 
гарднай моды. Стэрэатып 
добрага работніка існуе: гэта 
сур'ёзны чалавек, адным з 
паказчыкаў якога з ’яўляец- 
ца салідны касцюм. Ультра- 
модныя рэчы могуць стаць 
прычынай адмовы пры ўлад- 
каванні на працу. Есць, ка
нешне, і сярод начальнікаў 
выключэнні, аднак лепш не 
рызыкаваць.

Даволі часта прэтэндэн- 
там прапаноўваецца анкета. 
Да гэтага трэба ставіцца су- 
р’ёзна. Яна не павінна быць 
безаблічнай. Шэрая, пасіўная 
інф армацыя тут не пады- 
ходзіць. Калі яна будзе пе- 
радаваць вашую асабістую 
энергію  і жаданне працаваць,

то гэта дасць вам шанец 
стварыць аб сабе станоўчае 
меркаванне. He забываючы- 
ся, канешне, на праўду.

Важнымі пры субясед- 
ванні з ’яўляюцца натураль- 
ныя паводзіны, праўдзівасць 
і ўпэўненасць у сабе.

Тут трэба адзначыць, што 
яшчэ дамаўляючыся аб аса- 
бістай сустрэчы па тэлефо- 
не, вы ствараеце першае ўра- 
жанне аб сабе. Для таго, каб 
яно было станоўчым, не трэ
ба імкнуцца вырашыць усе 
пытанні па тэлефоне. Галоў- 
нае дамовіцца аб асабістай 
сустрэчы, якая дасць магчы- 
масць атрымаць больш аб’- 
ектыўную інфармацыю і па- 
кідае больш месца для твор- 
часці ў самапрэзентацыі.

Размаўляючы па тэлефо
не, лепш быць лаканічным.

Узаемныя прывітанн і І 
знаёмства — 0,5 хвіл.;

увядзенне суразмоўцы ў 
курс справы, інфармаванне 
аб мэце тэлефанавання — 1 
хвіл.;

дасягненне мэты размо- 
вы, г.зн. дамова аб сустрэчы 
— 2-4 хвіл.;

заканчэнне размовы, раз- 
втайне — 0,5 хвіл.

Павага да суразмоўцы І 
яго працоўнага часу амаль 
заўсёды пакідае добрае ўра- 
жанне.

Ведайце, што рашэнне аб 
тым, браць вас на працу ці 
не, складаецца ў першыя 5-7 
хвілін сустрэчы.

Каб выкарыстаць гэта, 
трэба звярнуць увагу на тое, 
як вы заходзіце, як гучыць 
ваш голас, што вы ражае 
твар. Тут д робязяў няма. 
Спакой, павага, добразычлі- 
васць у размове, натуральныя 
паводзіны — вось эталон.

У працэсе размовы не 
трэба саромецца паказаць 
свае моцныя і лепшыя бакі 
як работніка, так І чалавека. 
He трэба даваць сабе ацэнак 
і хваліць сябе галаслоўна.

Галоўным для поспеху 
з ’яўляецца ўменне выклікаць 
давер у слухача, паўстаць 
перад ім кампетэнтным, сум- 
ленным, энергічным, прымаць 
блізка да сэрца яго прабле
мы і клопаты, жадаць І маг- 
чы гэтыя праблемы выра
шыць.

He забудзьцеся.сканчаю- 
чы размову, дамовіцца аб тым, 
калі І як вы даведаецеся аб 
выніках. Пажадана, каб ініцы- 
ятыва засталася за вамі: 
лепш дамовіцца, што вы бу- 
дзеце тэлефанаваць у прыз- 
начаны вам час, а не чакаць 
тэлефанавання.

Развітваючыся, падзякуй- 
це суразмоўцу за гутарку І 
праяўленую ўвагу.

Напрыканцы хочам да- 
даць: памятайце аб залатой 
сярэдзіне. Прычынамі адмо
вы бываюць як манеры ўсяз- 
найкі, так І нерашучасць, як 
адсутнасць інтарэсу і энтузі- 
язму, так і залішні ціск. Гэта 
можа быць ваша няўменне 
размаўляць: слабы голас, 
дрэнная дыкцыя І граматыч- 
ныя памылкі; адсутнасць пла
на кар ’еры І дакладных мэт 
І задач; недахоп шчырасці і 
раўнавагі...

У кожным выпадку памя
тайце пра ветлівасць, выха- 
ванасць і такт. Такія рэчы 
дапамагаюць трымаць мар
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