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Вас 

чакае 
1 

KA.lJJ вы . · 
паз - . яшчэ не бщ · • · 

наемщца а гэ . • t у Вязынqы . . 
звычайньtх абс Tf!U неавычаuнаu ' у вас ёсуь магч 
Наунiверсiтэqк; фтав~нах. 12-14 IНЯсqовасqю g в ~сqь 

ШУШКЕВIЧ Станiслау 
Станiслававiч, прарэктар па 
навуковай рабоце Беларуска
Гi! дзяржаунага унiверсiтэта 
iмя У. 1. Ленiна. 

Галасаванне будзе право-

1 
ЯК ВЫКОНВАЮЦЦА 1 · вiдэамаrнiтафон 

естываль. мая тут адб11д едЬJНl не-
" зечча агgдь-

, дзiцца на тых жа выбарчых 
участках i па cnicax выбар
шчыкау, складзеных для пра

вядзення агульных выбарау, у 
строга iндывiдуальным па

рад.ку пры прад'яуленнi да
кумента, пацвярджаючага 

асобу. Звяртаем вашу увагу: 
час галасаваннJ! падоужаны: 

яно будзе праводзiцца з 7.00 
да 22.00. 

ПЛАНЫ . . . 

1 

Вы зможаце сустрэцца са 
арган~зацыина : пал~тыч~ых сваiмi добрымi знаёмымi з 
мерапрыемствау па рэал1за- • 

1 

цыi рашэнняу XXVII з'езда ycix факультэтау, набыць 
КПСС на бiялагiчным ·фа- новых - гэтаму абавязкова· 
культiще? . Аб гэтым iшла раз- будуць спрыяць Вясна i 
мова на апошнiм пасяджэннi Прырода, калi такiмi шчыры-
бюро 'партыйнага камiтэта. мi "атрымлiваюцца усялякiя 
Напярэдаднi была створана I размовы. Здарыцца так, што 
камiсiя, якая прааналi~авала смех i гаворка вам надаку-
стан работы бiяфака у даным чаць - далучайцеся да ме-
напрамку. Вось якiя вывады рапрыемствау, якiя рыхтуюц-
яна зрабiла. ца для вас ужо сёння. 
На факультэце распраца- lx будзе шмат! Спартыуныя 

спаборнiцтвы i атракцыёны, 

ныя nерсnектыуныя наnрамю ярмарка вырабау з унiверсi-
·работы партбюро i дэканата, тэцкай сiмволiкай i iнтэряр-
якiмi яны кiруюцца у nay- марка, nадрыхтаваная за-
сядзённай рабоце. Стыль ра- межнымi студэнтамi, аукцыё-
боты партбюро, накiраваны ны (тыя, хто удзельнiчау у 
на далейшае удасканаленне ix на Днях свайго факультэ

та, мабыць, не пройдуць 

• елагау __ з ун1ве_ рс_1_тэцкаи аду- мiма). Будуць i конкурсы з 
_...... сюрпрызамi - прабачце, аб _ кацыян, развщце навуковых 

-1 даследаван_ !fЯУ н_а факультэ- r~тым вы даведае,_\еся на мес
цы, сюрпрыз заусёды каштоу-

це, укараненне 1х у вытвор- ны нечаканасцю. .Яшчэ 
часць, дзелавы, творчы. святочны салют i прэс-кан-
у рабо~е nрактыкуюцца та-

кiя nрагрэсiуныя формы, як ферэнцыя з дэканамi факуль-

1 

тэтау, дыскатэка, якая пач-

1
3а';_л~хоуванне спра!'аздач кi- нецца апоуначы, а скончыц-
раунщпrа кафедрау, навуко- ца, калi усе' пойдуць сустра-
вых лабараторый на пар- каць свiтанак. 
тыйных сходах i бюро. Ак- Зможаце вы таксама па-
тыуна працуе факультэцкi 

глядзець i , выступление на-

:;;::ыяч:о~а с~i;:~·прiцопуо:~ шага роднага «Неруша», 
ф . • б I прыняць удзел у конкурсах 

1 
новых орм I метадау ра оты аутарскай i самаробнай (rэ-
са студэнтамi, абагульненне 
перадавога вопыту. lм вя- та таксама сюрпрыз) песнi. 

У Вязынку разам з вамi 
дзецца таксама nастаянны nрыедзе .шмат каштоуных уз-
пошук дзейсных форм сама- нагарод ДJtя пераможцау 
стойнай работы студэнтау i 

асобных спаборнiцтвау, а га-
кантролю за ёю. . 

1 1 
Але у рабоце партбюро i ~:t:~аф::а~н~,:р;:;-ма:iд::= 

дэканата бiяфака ёсць iстот-
культэт, якi зойме nершае 

ныя недапрацоукi. У прыват-
насцi, 'аслабл.ены бягучы агульнакаманднае месца. 

1 усё ж, ,такi, што будзе 
кантроль за якасцю вучобы самым арыriнальным у Вя-
студэнтау, арганiзацыяй пау· 1 зынцы? Пьнаемся аб гэтым у 

1 

сядзённай работы. Мала яш-

чэ п~с~ядоунасцi, ?ланамер
насщ у студэнцкаи навуко-

. 

· вай рабоце, уключаючы кон
курс лепшых работ, удзел у 

канферэнцыях iншых В НУ, 
улiк навуковых дася~ненняу 

1 

пры размеркаваннi. 1 
Адно з важнейшых пытан-

няу пасяджэння - аб мерах 
па удасканаленню арганiза
цыi работы у студэнцкiх ат
радах i аб ходзе падрыхтоу-

1 

;~::т~етнiх i асеннiх сельгас- , 
3. MIXHEBIЧ. 

ДНЮ ПЕРЛ-МОГ! 

прысвяцiлi сваю ударную 1 
nрацу студэнты-замежнiкi з 

1 
рэсnу~лiкi Тога. ~аnярэдаднi 
rадавшы перамог1 савецкага 

народа у Вялiкай Айчыннай 
вайне яны дружна выйшлi на 

1 

z~::~iк~т~:~:~:.~ :~i:p;~i= 1 
ны комплекс БДУ. Нездарма 

замежнiкi выбралi м~навiта 
яrо: яны таксама з нецярпен

нем чакаюць той дзень, калi 
змоrуць займацца у спартыу-

L
•Ых ,~ах ,ом мщу, """"' 1 

басеине. 

Т. ДОУНАР. 

- Ведаеце,- чууся на 
другiм канцы провада голас 

прарэктара · па вячэрняму i 
завочнаму навучанню С. А. 

Малевiча,- адзiн мой знаё

мы (студэнт Гродзенскага 
унiверсiтэта) неяк у размо
ве сказау: «Трэба перавесцi
ся да вас на завочнае, а 

то надакучь,ла запазычанасцi 
здаваць». Я адразу не знай

шоуся, што i адказаць . . 1 
крыудна стала, што iснуюць 

яшчэ такiя адносiны да вячэр
няга i завочнага навучання. 

Не адзiн раз на нарадах ycix 
рангау, за «круглымi стала

мi», на розных ·пасяджэннях 
ставiлася пытанне: «Як пад

няць прэстыж вячэрняга i за
вочнага аддзялення5'?,; Прау
да, зараз можна пачуць i 
такую думку: мауляу, вячэр- . 

няя i завочная вучоба_ мала 

што . даюць, аддзяленнi па
трэбна · закрываць. Я катэга
рычна супраць такога мерка

вання. Уся справа у свядомас-

Сяргея Балашэнкi, намеснi- ЧАСУ ЗАСТАЛО
ка <!акратара камiтэта кам-
самола унiверсiтэта па iдэа- . С Я ДЛЯ ЛАД

ДА 

ЗА 

•• 
лагiчнай рабоце. 

- Дождж! Калi ён nой
дзе - шмат цiкаваrа адбу
дзецца... адказау Сярrей. 

В. БЯГУН. 

PЫXTOS'KI 
ЯЕ. ТАМУ 
СПРАВУ! 

ЖАДАЕМ 
ПОСПЕХУ! 1 ~А
ПАМ I НАЕМ , ШТО 
ПЕР ;\МОЖЦУ ·ЧА
КАЕ ГРАШОВАЯ 
ПРЭМIЯ ЛАМЕ
РАМ 30~0 PYБ.J1ES'. 

КОНКУРС 
ПРАЦЯГВАЕЦЦА 

У 1·991 
НАШАМУ 

ГОДЗЕ 
УН 1-

ВЕРСIТЭТУ с по-· 
S'НIЦЦА 
ВЯЛIКАЯ 
1 ЗУСIМ 

70 год. 
ДАТА, 
МАЛА 

·наnрыклад, аб'яулены кон
курс, i ён яшчэ не закончыуся , 
на лепшыя сiмвалы нашага 
унiверсiтэта: герб, i:цяг i гiмн. 
Першыя работы ужо пасту-. . .. . . 
шщ у кам1тэт камсамола, але 

ix пакуль не так многа. Сён
ня мы знаёмiм вас з rрыма 
узорамi унiверсiтэцкага герба 
(на здымку). Можа, iдэi ау
тарау гэтых работ абудзяць 
i у .в.ашай душы творчы по-
шук? -

• 

Прастыж «аа-вочнаrа)) дыппома 
цi чалавека. Здараецца, i вы
пускнiкi стацыянара маюць не 

надта высокiя веды. Лiквiда

вау1.1,1ы ж вячэрняе i завоч
нае аддзяленнi, мы тым са

мым пазбавiм людзей са
цыяльнага права на адука

цыю, га'рантаванага Кансты
туцыяй СССР ... 

1 вось я на нарадзе, на 
парадку дня якой пытанне: 

удаск·аналенне вучэбнай i вы
хаваучай работы на вячэрняй· 
i завочнай формах навучання. 
Зацiкауленую размову вя
дуць кiраунiцтва унiверсiтэ

та, намеснiкi дэканау факуль

тэтау па вячэрняму i завоч
наму навучанню, загадчыкi 

кафедрау, якiя забяспеч
ваюць вучэбны ' nрацэс на гэ
тых аддзяленнях, выкладчы

кi. У кожнага з ix - пытан
нi, заувагi, прапановы, для 
вь1рашэння якiх адных раз~ 
моу мала, патрэбны прак
тычныя крокi. 

Сапрауды, праблема завоч-

нага i вячэрняга аддзялен
няу стаiць вельмi востра. 1 
кiдацца з адной крайнасцi у 
другую нельга. Патрэбны 

нейкi канструктыуны пады
ход. Тым больш, iuтo у нашай 
краiне 40 працэнтау выпуск
нiкоу ВНУ атрымлiваюць вы
шэйшую адукацыю завочна 
i на вячэрнiх аддзяленнях. Ся
род ix - вядомыя · дзеячы 
лiтаратуры, навукi, мастацтва. 
Яны шмат i плённа працавалi · 
i у той , жа час вучылiся. 
Адно другому не перашка
джала, Наадварот, што можа 

бьщь лепш, як спалучэнне 
тэорыi з практыкай? А вячэр
няя i завочная вучоб~ гэтаму 
якраз i спрыяе. 
Але каб г'эта не засталося 

голай тэорыяй, неабходна 

шмат што змянiць у струк-rу
ры i арганiзацыi вучэбна
выхаваучага працэсу у сту
дэнтау-завочнiк,ау i вячэрнi-

. кау. У прыватнасцi, патрабуе 
перагляду с~м падыход вы-

кладчыкау да чытання лек
цый. Многiя з тых, хто вык

ладае на завочным, праi.J,уюць 

на стацыянары. 1 таму лiчаць 
лiшнiм абцяжарваць сябе 
дадатковымi клопатамi: пра

чытау лекцыю у студэнтау 
дзённай формы навучання i з 
тым жа канспектам - да за

вочнiка.у. Вынiк - выклад
чык не укладваецца у пра

грам у, а студэнт не можа 

·атрымаць поунага уяулення 

аб прадмеце, якi чытаецца 
i па якiм трэба будзе зда
ваць залiк цi экзамен. Таму 

у першую чаргу неабходна 
адкарэкцiраваць канспекты 

лекцый. Прауда, зрабiць гэта 
выкл_адчыку, нагрузка якога 

складае 800-1000 гад;зiн, не 

так проста. У нейкай ступенi 

вырашыць ' праблему дапа
магла б метадычная лiтара
тура. 

... як ·дабiцца таго, каб кант
рольныя работы, .:Нто выкон
ваюць студэнты ·• зёiвочнiкi, 

Запрашаем вас прыняць 
удзел у галасаваннi. 

АКРУГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ 
KAMICIЯ. 

Выбарwчыкi 

1юб1ць 

ацаваць nытаннi 
Штодзень па некалькi су

стр~ч з выбjlршчыкамi пра- · 
водзiць С. С. Шушкевiч. 1 
хоць iнтарэс да выбарау у 
апошнi час у большасцi 
насельнiцт.ва акругi не над,та 
высокi, i залы, дзе прахо

дзяць сустрэчы, рэдка бы
ваюць запоуненымi да адка

зу, выступленнi практычна 
нiкога не пакiдаюць абыя-
кавым. ' 
Доуга даводзiцца адказ-

ваць яму на самыя розныя 

nытаннi - аб экалагiчных 
праблемах у Беларусi, аб 
адносiнах да законау аб вы-· 
барах, мiтынгах i дэманстра
цыях, праблемах беларускай , 
мовы i культуры. Уменне да
кладна i коратка выказваць 

свае думкi, дакладна~ гра
мадзянская пазiцыя па · ycix 
спрэчных пытаннях нязменlа 
прыцягваюць да яго увагу 

аудыторыi, i мне, як пастаян
наму удзельнiку гэтых су
стрэч, здаецца, што боль~ 
шасць выбаршчыкау адда
дуць свае галасы за нашага 

кандыдата. . 
В. М. ГАРБАЧОУ, 

давераная асоба кандыдата. 

мелi болЬш высокi узровень? 
Цi нельга скласцi вучэбны 
план так, каб- у дзень здачы 
экзамена цi залiку не было 
лекцый? Як лепш наладзiць 

педагагiчную практыку для 
тых, хто вучыцца без адрыву 

ад вытворчасцi? Можна спа
дзявацца завочнiкам на мес.

ца . у iнтэрнаце на час cecii 
цi так i будуць яны туляцца 
па · кватэрах? У дзельнiкi нара
ды паспрабавалi зняць з па
радку ·дня. многiя пытаннi, 
некаторыя з ix яшчэ невядо
ма колькi часу так i застануц
ца адкрытымi, а завочнiкi i 
вячэрнiкi - часовь1мi людзь

мi на факультэтах. 1 пакуль 
мы не пераадолеем стэрэа

тыпныя адносiны да гэтай 
важнай справы, датуль бу

дзем абмяркоуваць праб
лемы, звязаныя з удаскана

леннем вучэбна:.выхаваучай 
работы на вячэрнiм i завоч
нь,м аддзяленнях . 

3. АЛ.ЯКСАНДРАВА. 



I 

се.Я рады -
-. 

ваине 

Прайшло тры .месяць1 пасля 
вайны. Вайны у Афганiста1;1е. 

Нашы хлопцы вяртаюцца да
дому. У Мiнску я ужо бачыу 
1х загарэлых, моцных, 

сур'ёзных, з баявымi узнага
родамi. 

Каму · была патрэбна гэтая 
вайна? Нiкому. Якую ролю 

выконвалi савецкiя войскi у 
Афганiстане? Цяпер мы гля~ 
дзiм 'праудзе у вочы . Гэта . 
вялiкая памылка. . Тым не 
менш, савецкiя салдаты не 
былi захопнiкамi на афган
..t:кай зямлi . 1 не патрэбна 
больш бiць па душах афган
цау, як робяць некаторыя, 
гаворачы « не я цябе туды па
сылау». Як нi разважай, яны 
выконвалi вайсковы , загад. 
Барыс Папiн служыу у Аф

ганiстане са снежня 1979 года. 
Цi ведау ён, навошта? Не. 
Як не ведалi усе астатнiя. 

- Два з паловай месяцы 
'Займалiся уладкаваннем тэ
рыторьii, на якой размяшча

лася наша часць. Hi стрэлау, 
нi выбухау,- расказвае Ба
рыс.- Усё цiха. Потым пер

шы выхад у горы i абстрэлы. 
Ен быу механiкам-вадзiце

лем перадзвiжнога развед

вальнага пункту (ПРП) . Зау

сёды з разведчыкамi у гарах . 

У палку за увес.ь тэрмiн 
службы правёу якiх-небудз~ 
два месяцы. 

- Барыс, калi прасвiсталi 
першыя кулi , табе было 
страшна? 

~ Было незвычайна. Потым 

канец>> 

прыйшло а'смыслеftне, што 
кулi свiшчуць на вайне. 

... Герат, здавалася, кiшэу 

. душманамi. У цэнтры горада 
яны зацiснулi нашу р9ту. 
У хлопцау заканч11алiся бое
прыпасы. Трэба бьгло nрар
вацца да ix i дапамагчы ад- -
бiцца ад муджахедзiнау. 
ПРП Барыса Папiна стаяу 

на адной .з вулiц, якая вяла 

да цэнтра. Але яна была 
ве_льмi вузкай i на ёй зна

ходзiлiся старыя i жанчыны . 
Барыс не кранау машыну з 
месца. 

- Наперад! прагучау 
голас камандзiра. 

- Там жа людзi ... 
- Я загадваю: наперад! 
Яны выратавалi роту з вог

неннага пекла. Вайна ёсц~ 
вайнi!, 

- Розныя людзi сустрака-

., лiся там,- працягвае Ба
рыс.- Але падонкi рэдка 

тr,апля.лi . ~ны проста не вы
трымл~вал~. 

Адносiны памiж салдатамi 
i афiцэрамi былi хутчэй чала
вечымi, чым статутнымi. Гэта 

i дапамагала у цяжкiя моман
ты. Успамiнаецца адзiн з 
апошнiх выхадау у гqры. 

Душманы збiлi верталёт. 
Мы накiравалiся на пошукi 
збiтай «вяртушк i » . Хутка тра
пiл i у засаду пад , мо!,\ны 
агонь. Быу паранены на

чальнiк разведкi, . як i е х ау у 
маёй машыне, была разбiта . 

рацыя . Страцiушы . свядо
масць, мы , галоднl,я i стом-

леныя, " блукалi ·чатыры днi у 
гарах, пакуль не выйшлi_ да 

сваiх, але выратавалi каман
дзiра . 

- Увогуле, у Афганiстане 
кожны з нас рабiу сумленна 

сваю справу,- гаворыць 

Барыс . 

Так, нягледзячы н i на што , 
- сумленна. У той жа час 

ПА ДОБРАН 
ТРАДЫЦЬ/1 

6 мая у 433 аудыторыi ад
бьщося ушанаванне ветэранау 
Вялiкай Айчыннай вайны , 

выкладчыкау i супрацоунiкау 
унiверсiтэта·, якое праводзi
лi савет в.етэранау вайны, 

партком, камiтэт камсамола 

рэктарат. 

Павiншавалi 
вялiк iм святам 

могi, пажадалi 

ветэранау з 
Днём Пера

iм , здароуя, 

шчасця i далейш~й натхне

най працы рэктар унiверсi
тэта л. - 1 . Кiсялеускi, старшы

ня савета ветэранау БГУ Т. Я . 
Дудара·ва i намеснiк сакрата
ра парткома В. А. Прокашава. 

Ветэраны успомнiлi _ слау-

нае баявое мiнулае, ушанава

лi памяць загiнуушых у гады 

Вялiкай Айчыннай вайны i 
тых, хто выбыу са строю у 
апошнi час. 

. На заканчэнне ветэраны 

сфатаграфавалiся каля Мема- · 
рыяльнага знака унiверсiтэ
та . 

3. ВАЛНIСТЫ : 

1м . стралялi у спiну, калi, .. ------------------------------------------------, пакiнуушы прадукты харча-
вання у якiм-небудзь ауле, 
яны выходз.iлi з яго . У то й 

час, к~лi на радзiме у газетах 
пiсалi, што савецкiя часцi 
займаюцца страявой i палi

тычнай падрыхтоукай. 1 ншы 
раз даходзiла да абсурду: 
быццам яны знаходзяцца на 
адпачынк.у. 

Хто ж прыдумау для Аф
ганiстана тыя тэрмjны «страя

вая» i «палiтычная» падрых
тоука, калi к~ЖН"II дзень зна
ходзiуся у такi.м напружаннi, 

што звiнелi, гатовыя лопнуць, 
нервы ад таго, што чакаеш, 

з якога боку будзе ляцець 
куля цi грана,;а; калi тыя, ка
му заставалася некалькi дзён . 
да· дэмабiлiзацыi, у · апошнiх 
сваiх баявых выхадах закрь,
валi сабою ад куль «м_ала
дых » ; калi пакiдал i для сябе 

апошнюю гранату цi патро н ? 

Ад тых, хто служыу у Аф
ганiстане, даводзiлася чуць : 
мы (афганцы) можа горш за 
тых, хто там не быу, там у 

што бачылi шмат смярце й. 
Цi гэта так? .. 

- Барыс, калi у цябе наро
дзiцц·а сын, ты будзеш рас
казваць яму пра тое, што 

перажыу? 

- Падрасце, буду. Як 
нам расказвалi пра Вялiкую 

Айчынную вaiiiнy. У Афганi
стане людзi . таксама правя

ралiся на чалавечнасць. 

д . МАЛIНОrсю. 

' 
с«Хnопч111к 

З nебедзеМ>> 
Гэтаму скверу, любiма

му кутку мног iх м i нчан , ужо 

бо~ьш за паутара стагоддзя. 
У 1834 годзе на пустцы у цэн
трь) горада был i пасаджаны 

першыя дрэвы i закладзе ны . 
Гарадскi сад (яго яшчэ назы
валi Аляксандраускiм) . 3 
1872 года ён стау звацца 
W,энтральным СJ<Верам . 
У 187 4 .годзе у го нар ад

крыцця у Мiнску першага ва

даправода у цэнтры сквера 
з' явiуся фантан са скульпту
рай «Хлопчык з лебедзем»; 

Першы раз яго рэканстру
явалi у 1967 годзе да 50-год
дзя Савецкай улады i 900-год
дзя iснавання Мiнска. 

Наступная рэстаурацыя, 

вельмi сур'ёзная, спатрэб i
лася нечакана у 1981 годзе. 

Тады п яныя хул i ганы па
шкодзiлi гэты твор мастацт

ва больш, чым разбуральная 
сiла мiнулай вайны. Скульп
туру а'днауляу Уладзiмiр Аля-

ксандравiч Маслыка, рэст~у

ратар Дз.яржаунага музея 
БССР . 1 зноу мы радавалiся 
цудоунаму фантану ... 

Але за доуг.iя гады матэ
рыял , з якога зроблена ~куль

птура, знасiуся - патрэбна 
новая рэстаурацыя. Зараз 

прынята рашэнне зраб i ць 
дакладную копiю кампазi

цыi, адлiць яе у бронзе. 
Менавiта копiя будзе цяпер 
упрыгожваць фантан. Арыгi

нал жа пасля рэстаурацыi ста

не экспанатам Дзяржаунага 
музея БССР. Работа па рэ

стаурацыi i стварэнню копii 
абыйдзецца прыкладна у 
1 О ООО рублёу. . 
Але не толькi фантанам 

«Хлопч ?,к з лебедзем» вы
датны наш Цэнтральны сквер. 

Тут жа знаходзiцца- будынак 
тэатfDа iмя Янкi Купалы, якi 

быу узведзены у 1890 годзе 
як памяшканне дnя _ Мiнскага . 

гарадс.кога тэатра . 

Сквер упрыгожаны дэкара- f 
тыунай агароджай, у афарм
леннi якой выкарыстана чы

гуннае лiццё. Яго цэнтраль
ная алея пакрыта мармуро

вым крышывам . 

Сярод гэтых дрэу захоу

ваецца памяць аб адной жу

даснай старонцьi мiнулага. 
У 1942 годзе недалёка ад 
фантана фашысты павес1л~ 

сакратара Мiнскага падполь

нага гарк,ома КПБ lсая К:а
зiнца i некалькi яго тавары

шау . У. 1979 годзе на месцы 
ix пакарання быу устаноуле~ы 
мемарыяльны знак-помн1к. 

Але нам нельга адкупiц
ца ад нашай · памяцi толькi 

наяунасцю помнiкау. Галоу

нае - каб у нашых сэрцах 
пастаянна жыло жа-данне за

хоуваць тое, што пакiну.та нам 

гiсторыяй. У тым лiку 
прыгажэйшы куток Мiнска -
Цэнтральны сквер. 

У . ДЖУ_НЬ, 
адказны сакратар 

Мiнскага гарадскоrа 
доt:iраахвотнага 

таварыства аховы 

помнiкау гiсторыi i 
кул ьтуры. 

«PYKAMI ... ДАКРАНАЦЦАlt 

Чым жа будзе займацца 
цэнтр i цi знойдуцца у нас 
такiя спецыЯлiсты, якiя змо
гуць абслугоуваць камп' ,qтэ

ры? Што датычыць · апошняга, 
то Т . Дыттус _ у сал i днасцi 

такой прэстыжнай навучаль

най установы, як унiверсiтэт 1 
не сумняваецца. 1 у тым, што 
тут ёсць выдатныя спецыялi

сты, таксама. А работы будзе 

дастаткова: гара _нтыйнае i 
_ паслягарантыйнае абслугоу-

... Звычайны экран. Зусiм 
як тэлевiзiйны. На экране -
ну xro не паверьщь.- што· iдзе 

мультфiльм? Мiтусяцца, . бе
гаюць адзiн за а.Ь,ным смеш

ныя чалавечкi, то з ' яуляюц

ца, то знiкаюць нейкiя загад
кав~;1:Я персанажы. А ля экра

на - школьнiкi. 1 м тут вель 
мi цiкава, таму гэта навед
ванне выстаукi камп'ютэрау 
заходнеберлiнскай фiрмы 

«У.нiверсал», якая -праходзiла 
ва унiверсiтэце, не першае . 

"Асаблiва да спадобы. вучням 
сярэдняй школы № 51 г. 

М i нска Алёшу Х'аладзiнска
му, Алегу Лёганькаму, Юру 
Гапонаву, Сашу Свiрскаму 
школьныя камп ' ютэры або як 

ix яшчэ называюць камп ' ютэ
ры для гульняу. 

'А _побач - такi ж тэлевi
зар. Толькi на экране .. . Недi!
сведчанаму чалавеку нават 

цяжка разабрацца, што на 
iм : розныя лiнii, формулы, 
знакi. Чалавек дзесяць сту

дэнтау спрабуюць працаваць 
на камп ' ютэрах. 

.- Вось каб нам ,:акiя,
з . запалам гаворьщь студэнт

ка механiка-матэматычнага 

факультэта Святлана Хмыз.

Працавау бы не адрываючы-

ся. Добра, што на выстауцы 
далi магчымасць не толькi 
паглядзець на экспанаты зда

лёк, а i дазволiлi, як кажуць, 
дакрануцца да ix рукамi, 

папрацаваць . Прауда, не 

заусёды i скемiш 1 як iмi 
карыстацца. 

- Вось-вось, далi папраца
ваць, а што з гэтага атры

малася? - , запярэчыу не 'хта 
з выкладчыкау .- Некалькi 

камп'ютэрау ужо сапсаваны . 
Чаму б не арганiзаваць вы
стауку так, каб-- прадстаунiкi 
фiрмы «lнтэрпэгра» («Унiвер
сал» •не можа заключаць бар
тэрныя здзелкi З ; савецкiмi 

гандлюючымi арга'нiзацыямi, 
таму у якасцi пасрэднiка вы
ступае « 1 нтэрпэгра» ), якiя дэ
манструююць тэхнiку, спачат

ку давал i кансультацыю, як . 
карыстацца апаратурай, а 

потым ужо дазвалялi сту

дэнтам папрактыкавацца? 

Такой думкi быу i Тадэвуш 
Дыттус - прадстаунiк "бюро 
фiрмы «Унiверсал» у Варша
ве, мой гiд па выстауцы . · 
Але хутка яму давялося змя
нiць свае перакана_ннi: Яуген 
:Анатольевiч Свiрскi - загад

чык галiновай навукова-да
следчай лабарат,орыi па рас
працоуцы АСК горна-х iмi~
нымi прадпрыемствамi, пера
канау яго, што лепш усё ж 

дазволiць наведвальнiкам 
«пасядзець» за ·камп ' ютэра
мi. Рэзультат не надта пры
емны: некалькi з ix выйшлi 
са строю . 

. Адрамантаваць апараты , 
вядома, не складана. Але 
Т . Дыттус занепаi<оены, што 
зараз, магчыма, нехта засум

няваецца у надзейнасцi кам

п'ютэрау. Гэтага не здарыла
ся 6, калi б наведвальнiкi 
выстаукi _ правiльна умела 
карысталiся тэхнiкай . 

._t::tапэуна, таму i размова 

2 стар. • « ь EJiлl>'"'Y"CIO УА IВ EPC I i Э 1 » -

наша на пачатку крыху не 

атрымлiвалася . Але паступо
ва мой · субяседнiк сам ужо 
захапiуся гутаркай i пачау 
распавядаць 1:1е толькi пра 

тое, як арганiзоувалася вы
стаука, але i увёу у курс 

спе_ау . фiрмы «Унiверсал » . 

•• i I мая • 

Есць, на яго думку, фiрмы 
~уйнейшыя за гэту, але- i яны 
не лыкам шытыя: узровень 

канкурэнтаздольнасцi «Унi- · 
версала» давол i высок i . 

1 сапрауды, ты я , х тс> пабы
вау на выстауцы, змаглi ува
чавiдкi пераканацца у тым , 

што с'ловы Т. Дыттуса - не 
пахвальба. Так яно ёсць на 
самой справе . 

- Прафесiйныя uщоль7 
ныя камп ' ютэры, якiя вы 
бачылi тут,- расказвае 
Т. Дыттус, выраблены ' сусвет
навядомымi фiрмамi «Шнай
дэр», «Амстрад», «Ф ' ючэ» . lx 
добра ведаюць у многiх 
краiнах, куды эскпартуецца 
прадукцыя. У Беларусi гэта, 

у прыватнасцi, "гродзенскае 
вытворчае аб ' яднанне 

«Азот» . У час работы вы
стаук1 прадстаунiкi «lнтэр-' 
пэгра» спрабавалi наладзiць 
кантакты i з прадпрыемства
мi Мiнска. 
А каб спажыуцы мел i маг

чь1масць больш падрабязна 
даведацца аб перавагах i ула
сцiвасцях заходнеберлiнскай 
тэхнiкi, пры неаб х однасцi 
адрамантаваць яе, плануец

ца адкрьщь пры унiверсiтэце 

кансульrацыйl'tы сервi<;ны 

цэнтр з пастаянна дзеючай 

выстаукай. 

ванне; кансультацыi па выба

РУ, камплектацыi i эксплуа

тацыi тэхнiкi, а таксама iншыя 
паслуri, звязаныя з яе выка

рыстаннем. 

- Як лiчьще, справiцеся 
з такой работай? - пытаюся 
у Я. А . Свiрскага . 

- Думаю, наурад цi давя
дзецца нам рамантаваць кам-

' 1 1 ... 
п ютэры - гарантыины :г эр-

мiн службы ix дастаткова вя
л1к1. Наша асноуная задача 

Нi!ВУЧЬЩЬ ТЫХ, ХТО Mi!e такую 
тэхнiку, правiльна карыс~:ацца 

ёю. Тады i неабходнасць у 
р·амонце адпадзе. А калi та

кая патрэба узнiкне, упэуне

ны, мы выраш~1м яе. 

Есць i другi бок медаля: 
камп ' ютэры, якiя мы атрыма

ем ад « Унiверсала», нам вель

мi _спатрэбяцца у вучэбным 
працэсе. 

/ 

3 . АЛЯШКЕВ I Ч. 
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г Па рашэнню ХХ з' езда 1 ВЛКСМ у канцы л i стапада 

1 

гэтага года на працягу пяцi 

дзён .мяркуецца правесцi 

Усеса19зны студэнцк i форум . 
На iм будуць разгледжаны 

. усе пытаннi, звязаныя з жьщ
цём i вучоба й стуАэнтау 

1
1~~~;;~:~:::;::аукат~~тнэi:у::~ 
рума (у яго уваходзiць 21 
член) зацверджаны ЦК 

ВЛКСМ, ВЦСПС i Дзяржау, 
ным камiтэтам СССР па на-

J 

роднай адукацыi у лютым . 

)1 яго састау увайшлi прад
стаунiкi моладзi ВНУ i тэхнi 

. кумау, а таксама арганiза
цы~-заснавальнiкау. Праве
дзена два пасяджэннi, на 

1 

1 

1 

якiх выпрацавана палажэнне 
аб Падрых'тоучым камiтэце 
Усесаюзнага ст_удэнцкага фо
рума i рэгламент яго рабо

ты, а таксама рабочая пра
грама. 

Увазе студэнтау прапану
ецца парадак выбарау дэле
гатау i перал iк тэматы'1ных 
дыскусi й~ых цэнтрау. Про

сiм накiроуваць свае прапа

новы, пытаннi для абмерка

вання у праф,ко .:Л студэнтау 
(тэл. 26-59-57, 20-96-13, п. 
302, 304) цi у ~амiтэт кам
самола (п . 311 ). Можна да
сылаць свае прапановы у 

ПК ВСФ - 125015, Масква, 
Новадмiтрауская, 5-А, « Сту-
денческий меридиан» 

УСФ . 

дБ 

д . ЮШКЕВIЧ, 
ПК УСФ, старшыня 
прафкома студэнтау . 

ПАРАДКУ ВЫБАРАУ 
ДЭЛЕГАТАУ НА · . 1 

член 

УСЕСАЮЗНЫ СТУДЭНЦЮ 

1 

1 

1 

1 

ФОРУМ 

Выбары дэлегатау на Усе
саюзны студэнцк i форум ад 
навучальных устаноу (дзён

н.,~й формы навучання) пра

водзяцца · на конкурснай ас

нове, пры усебаковым абмер
каваннi вылучаемых канды
датур у сту:дэнцкiх калекты

вах, без усялякiх абмежаван-
няу. , . 

1. Для вышэйшых наву
чальных устаноу норма прад

стаунi,рва - адзiн дэлегат 

ад кожнай ВНУ, фiлiялу з 
правам i ВНУ, два дзлегаты -
ад ВНУ, колькасць студэн ,:ау 
якiх на момант правядзення 

выбарау складае больш 1 О 
тысяч . Для правядзення вы

барау камi,тэтам камсамола, 
студэнцкiм (аб ' яднаным) пра

фкомам ВНУ, студэнцкiмi ар- · 
ганiзацыямi i аб ' яднаннямi 

1 

навучальнай установы ства

раецца в .ыбарчая камiсiя. 
Права рашаючага голасу 

пры выбарах д:элегатау на 
форум маюць студэнты i 
аспiранты (дзённа й формы 
навучання) ВНУ . 

1 

Па вынiках галасавання вы
барчая камiсiя зацверджвае 
пратакол {з указаннем коль-

, ::~~~ ~=~=~~;~~~;~дз~н:~л;~ 
кожнага кандыдата ) i у тро х

дзённы тэрмiн прадастауляе 

1 

(накiроувае) яго у Падры х 
тоу чы камiтэт. П fDЫ та йным 

галасаваннi бюлетэнi з вын i 
камi галасавання аnячатваюц

ца пасля падлiку галасоу i за
хоуваюцца у старшынi выбар-

1 

чай кaмicii ВНУ да заканчэння 
форума . 

2. Выбары дэлегатау ад 
сярэднiх спецыяльных наву

чальных устаноу праводзяц
ца па рэгiёнах - абласцях, 

краях, рэспублiках, зыходзя-

1 

чы з колькасцi гэтых устаноу 
з наступнай нормай прад

. стаунiцтва: 1 О сярэднiх спе
цыяльных навучальных уста

ноу i' менш - 1 дэлегат, ад 
11 да 29 2 дэлегаты , ад 
30 да 49 - 3 дэлегать1, ад 
50 д'а '19 - 4 дэле.гаты, 80 
устаноу I больш - 5 дэле
гата _у, Ленiнградская воб

л асць - 6 дэлегатау, г. Маск
ва - 8 дэлегатау. 
Парадак i працэдура выба-

1 

рау дэлегатау ·ад сярэднiх 
спецыяльных навучальны х ус

таноу вызначаюцц.~ мясцо

вымi (абласнымi, краявымi, 
рэспублiканскiмi) камсамоль
скiмi i . прафсаюзны.м i орга
намi, якiя п,а вынiках выбран-
ня iнфармуюць ПК ::.;'СФ . 

3. ЦК ВЛКG:М, ВЦСПС, 
Дзяржаду.кацыя СССР дэле-

зны 
с у ЭНЦ 1 

Жа.даеце fjраfjнаванне .з двума невядомымi? Калi ласка. 
Скажам, у чым мае патрэбу сённяшнi студэнт? У грошах, бо вельмi часта 

даводзiцца зазiраць у «бацькоfjскую кiшэню»,а рэальныя даходы навучэнцаfj 
застаюцца яшчэ аднымi з самых нiзкiх у icpaiнe . . 
У колькасцi месцаfj у iнтэрнатах, .якiх дofjгi час не, будзе хапаць для fjcix 

жадаючых. 
· У рэальным самакiраваннi ~ прадстаfjнiкам студэнтаfj у вучоным савеце 
далёка не заfjсёды fjдаецца спраfjджваць надзеi астатнiх. 
У ilадатковых iлыотах на транспарце, у больш уважлiвым клопаце сту

дэнцкiх прафсаюзаfj, .у павышэннi fjзpofjня выкладання ... Словам, не хапае 
сту"дэнту многага. 
Што студэнт можа? Паскардзiцца на выклад.чыка? Распачаць сварку fj 

кабiнеце каменданта iнтэрната? Напiсаць жаласлiвы лiст у вышэйстаячую 
. iнстанцыю, пакрыfjдзifjшыся на начальнiка, якi · не выканаfj нiводнага 
пункта палажэння аб маладых · спецыялiстах? Каму спадабаецца такое 
бecnpafje? 
Выйсце шукаюць усе. Рыхтуецца Усесаюзньi студэнцкi форум, якi, па пе

ракананню ~Комсомольской правды», зможа: 
1) рэальна ацанiць новь~я з'явы fj · жыццi студэнтаfj; 
2) выпрацаваць прапановы па паляпшэнню сацыяльнага матэрыяль-

нага самаадчування студэнтаfj; 
3) абмеркаваць перспектывы развiцця студэнцкага руху fj краiне; 
4) звярнуць увагу «дзяржаfjных, прафсаюзных орган.ау, шырокай грамад-

скасцi на асноfjнь~я праблемы студэнцтва». , 
Падрыхтоfjкай форума займаецца студэнцкi падрыхтоfjчы камiтэт, у якi 

fjвайшлi студэнты, а таксама аспiранты, камсамольскiя -i прафсаюзнь~я 
актывiсты, «нефарма;~ы». · 

гуюць прадстаунiкоу на фо

рум рашэннем сваiх органау 

(не больш 75 чалавек). 
4. Вылучыць 1 О дэлегацкi х 

месц дл я пераможцау · кон 

курсау газет,;, « Комсомоль

ская правда», 1 О - часопiса 
«Студенчески й меридиан». 

5. Прадаставiць права дэ
легаваць па аднаму прад

стаунiку ад Усесаюзных аб ' -

. яднанн яу : асацыяцыi студэн 
тау-медыкау ; каардынацый

на-метадычнага цэнтра сту - · 
дэ l:! цкi х д~ужь(н па ахове 

прыроды ; аэракасм iчнага 
аб'яднання; савета студэнцкiх 

арганiзацый горных, геалагiч
Н!>IХ, нафтавых i ~етал ургiч
ных ВНУ i факультэтау. 
Прадастав iць статус дэле

гата форума савецкаму прад

стаунiку у мес. 

lншыя аб'яднаннi i арга нi
зацыi студэнцкай моладзi 
да 1 кастр~,,,чнiка 1989 ' года 
падаюць заяук i на удзел у 

форуме у Падрыхтоучы ка

мlтэт1 якi прымае канчат1< 0-
вае рашэнне зыходзяы з п а-

ступлення заявак .у кожным 

канкрэтным 13ыпадку. 

6. Пытанне аб прадастау
леннi статуса дэлегатау чле

нам ПК вырашае Усесаюзны 
студэнцкi ф0рум. 

7. Выбары дэлегатау за
кончыць да 20 кастрыч нiка 

гэтага года. Паунамоцтвы дэ

л егатау · пацв ярджаюцца ман
датнай камiсiяй УСФ. 

8. Запрасiць для удзелу 
у рабtще форума прадстаунi
коу · партыйных , урадавых, 

-
грамадск i х органау i арганi
зацый, 

· ТЭМАТЫЧНЫЯ 
ДЫСКУСIЙНЫЯ ЦЭНТРЫ 

1. Пе'рабудова вы-
шэйшай адукацыi, ар
rанiзацыя вучэбнаrа 
працэсу : а) · па ВНУ; 
б) па сярэднiх спецы
яльных навучальrых 

установах. 

Прыкладныя пытаннi для 
_абмеркавання : 

Студэнт. i выкладчык, праб
лемы ·i формы супрацоунiцт
ва , 

Самастойная работа сту
дэнтау. 

ВНУ - вытворчасць. ·Фор
мы супрацоунiцтва. 

Пошук «сва йго» абiтурыен

та - што гэта? . Паскоr.анае 

рэпетытарства, пошук тален

тау? 

2. Удзел студэнтау у 
кiраваннi навучальнымi 
установамi: ~) па ВНУ; 
б) па сярэднiх спецы
ял ьных навучаль1;1ых 

установах : 

Аналiз канкрэтнай практы
кi: чаг.о бол ьш - поспехау 
цi расчараванняу? 

Студэнт у , вучоным савеце 
ВНУ, савеце ВНУ . ' 

·выкл~дчык , адмiнiстрацыя, 
студэнты - хто арганiзуе 

вучэбны працэс1 
Самакiраванне цi самааб-

с-лугоуванне~ ' 
Якiя i ц i патрэбны наогул 

органы студэнцкага самак i

равання? 

Сту'дэнцкi парламент . 

3. Студэнт i ваенная 
кафедра: 
Практыка i перспектывы 

падрыхтоук 1 афiцэрау запасу 

на ваенньiх кафедрах. 
Новыя вучэбныя праграмы 

i планы, матэрыяльна-тэхнiч
нае забеспячэн не вучэбнага 
пра цэсу. 

Медыцынс кая падрыхтоука 
дзяучат . 

Падрь,хтоука па курсу гра
мадзянскай абароны, 

· Ваен ная кафедра i воiны 
запасу, воi ны-i нтэрнацы яналi 
сты , 

Ваенна-патрыятычнае вы
хаванне. 

Паць.1фiзм у . студэнцкiм 
асяроддзi - добра гэта цi 
дрэнна? , 

4. Выкладанне rра-
мадскiх навук : 
Выкладанне грамадtк iх ды

цыплiн i працэсы перабудовы 
савецкага грамадства. 

· Выкладчык кафедры гра
мадскiх навук - хто ты~ 

Гуманiтарызацыя тэхнiчнай 
адукацыi . 

5. Навукова-тэхнiч 
ная творчасць студэнц

кай мо.цадзi: 
Практыка арганiзацыi наву

кова-тэхнiчнай творчасцi -
недахопы i дасягненнi. Якiм 
шл яхам icц i далей? 

Стварэнне умоу для твор
чага росту будучых спецыя
лiстау . 

Пошук i падтрым~а талена
в iтай маладзi: што неабходна 
зрабiць? . 

Студэнцкiя ·аб 'яднаннi 
НТТМ - шлях вырашэння 
праблемы, 

Конкурсы, а·л iм пiяды, а гля
ды . 

6. (:тудэнцтва i rра
мадска палiтычныя 

праблемы rрамадства: 
Сапраудны паплечнiк цi 

iмiтатар - погляд на пра
блему. 

Навыкi кiраунiцкай дзей-

насцi неабходнас ць цi 
уласнае жаданне кожнага, 

Дэмакратыя i галоснасць. 
Што далей? 

Тво й iдэал сёння . Палiтыч
ныя клубь1, 
Нефармальныя . аб 'яднаннr. 

· Маральныя каштоунасцi. 

7. Праблемы адпа-
чынку студэнтау : 
Шляхi паляпшэн н·я арганi

зацы i адпачынку, павышэнне 

культуры студэнтау, сiстэма 

эстэтычнага выхавання . 

Укараненне новых форм 
арган i зацыi адпачынку. 

8. Сацыяльныя~ 
тавыя праблемы студэн-

цтвfi : 1 Стыпендыя плата за 

работу цi сацыяльная дапа-

мо;:;антыi , · ль;оты, 'кампен- . 
сацыi. 

Выкарыстанне чатырох пра- 1 
цэнтау сацыяльнага фонду. 

Прававое палажэнне i га
рантыi . студэнта, маладога 

спецыялiста, адказнасць 

прадпрыемства{ ' 
Студэнт у iнтэрнаце. 

Студэнцкая сям'я . 1 
9. Працоуная дзей-

насць студэнтау: 
Студэнцк i я будаунiчыя ат

рады - як разгортваць рух? 
Студэнт i асеннiя сельска-

гаспадарчыя работы . 1 
Гаспадарча разл i ковы-я 

аб ' яднаннi студэнцкай мола
дзi - сённяшнi дзень . А 
з1утра? 
. 10. Студэнт i экала- , 
пчныя прабле!\1Ы гра- · 
мадства: 

Экалагiзацыя с iстэмы аду
кацыi . 

.НТТМ у вырашэннi экала: 
гiчных праблем. . 
У дзел студэнцкай моладз i 

у грамадскiм экалагiчным ру
х'у - праблемы i перспекты-

вы. I Маладзёжны экалаг i чны 
рух у барацьбе за м'iр i ума-· 
цаванне даверу памiж наро

дамi. 

Экалогiя i культура. 
11 . Студэнцкi рух, 

студэнцкiя арrанiза- 1 
цыi : 

Асацыяцыi i аб ' яднаннi сту

дэнтау па сацыяльных i пра
фесiйных iнтарэсах. 

Студэнцк i савет СССР, Са-

юз студэнтау, студэнцкi 1 
прафсаюз - сумненнi i мэ

тазгоднасць. 

, Студэнцкiя саветы, камса-· 

мол i · пр~фсаюзы. . 
12 . Нацыянальнае 

iнтэрщщыянальнае у 1· 

студэнцкiм жыццi : 

П ытаннi выкладання 

нацыянальных мовах . на 1 Нацыянальная культура. 

Новы саюзны дагавор 
сепаратысцк i лозунг цi аб 'ек
тыуная неабходнасць 1 

ванне моладзi - праблемы, 

шляхi в~1рашэння. 

1 нтэрнацыянальнае выха-

1 13. Мiжнароднае су
працоунiцтва савецкаrа 
студэнцтва : 

Мiжнародныя кантакты са

вецкага ,студэнцтва - праб- 1 
лемы , шляхi вырашэння, 

Прафесi йны студэнцкi ту
рызм. 

Безвалютныя абмены. 
У дзел , у мiжнародных сту-

дэнцкiх арганiзацыях. 

1 

14. Камсамол : шляхi 
перабудовы : 

Якi камсамол нам патрэб
ны? 

Пашырэнне самасто йнасцi 
камсамольскiх арга нi зацы й.

1 
Фiнансавая i эканам iчн ая 

дзейнасць камiтэтау ВЛКСМ . 
lдэалагiчна я работа камi

тэтау камсамола. 

Цi патрэбна праrрама 
ВЛКСМ? . 
Камсамол i нефармал!/ныя 

аб ' яднаннi . 
Новыя функцыi i структура 

камiтэта камсамола. 

flраблемы узаемааднос iн 
з . партыйнаi; арганiзацыяй, 

вышэйстаячымi камсамоль-
1 

скiмi органамi . 1 
15. Прафсаюзы у на-

вуча,!!ьных установах : 

Сацыяльная абароненасць 
навучэнцау - што можа зра
бiць прафком? · 

Матэры яльна-тэхнiчная ба- 1 
за . студэнцкага адпачынку i 

' быту. 
Прафсаюзныя арган i зацыi 

сёння : у чым сутнасць hе-
рабудовы? , 

Творч ыя самадзейныя ,аб '

яднаннi студэнтау - · трады- 1 
цыйнае i новае у арганiзацыi 
адпачынку . 

16. Праблемы pэлi-
rii i студэнцтва. 

17. Здароуе студэн 
тау : 

Фiзiчная культура i СГ)орт. 
Матэрыяльная база. 
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·:.\;:: РАзмвJiк.~вАнJiв: якiм яму выцы 

1 .. .1 справа _ у ;~~: .. "·-":::. n;:,;.a::a~: 
метрау ад Мiнска. 

1
. капеп IOW ЬI Што датычыць работы, то 

я вельм1 задаволена. Прыня-

лi мяне у калектыве цудоу

«Размеркаванне: якiм яму быць?» - вось ·асноунае nы- на, усе неабходныя умовы, 
танне, узнятае у матэрыяле «А я n_аеду у вёску да дзеда?» · прадугледжаныя маладому 
( « Беларускi унiверЕ:iтэп, .№ 12 за 6 красавiка r.r.). спецыялiсту, выканалi: выпла
Сёння nачатую размову nрацягвае выnускнiц~ факультэта цiлi пад'ёмныя, на чацвёрты 

1 

журналiстыкi АЛЕНА ГРЫШКЕВIЧ, якой таксама выпала дзень выдзелiлi месца у iн
nаехаць «на перыферыю». тэрнаце з yciмi выгодамi, 

паставiлi у· чаргу на кватэру. 
\:\ОСЬ ужо хутка пяць га- назначылi мяне адказным са- Прауда, праз колькi гадоу 

доу, як . я працую у рэдакцы i кратаром. У гэтым, напэуна, атрымаю свой куток, цяжка 

Капыльскай раённай газеты нiякай асаблiвай маёй заслу- сказаць: жыллёвае будаунiц-
«Слава працы». Спачатку бы- ri няма - проста не хапае тва iдзе марудна. 

людзей. Старыя кадры iдуць Калi гаварьщь пра умовы 
на адпачынак, а маладых ею- адпачынку, то лепш наогvл 

ды i калачом 1-)е заманiщ. :""аучаць . Самi разумееце : нi 

ла карэспандэнтам, потым за

гадчыкам аддзела пiсьмау, а 

нядауна пайшоу другi год, як 

Яшч::1 зусiм нядауна магчымасць nадзарабiць для студэнта 
лiчылася вялiкай. удачай. Уладкавацца на работу па сумяui
чальнiцтву з вучобай было значна цяжэй, чым nотым 
nрацаваць. Права на nрацу nрадастаулялася толькi «nры-
еiлеяванай» частцы студэнцтва . i гарантавалася выключн'а дэ
канатам. Зараз nрацэс дэмакратызацыi унёс змены i у гэты 
немалаважны бок студэнцкага жыцця: умацаваць сваё фiнан
савае становiшча можна i без згоды кiраунiцтва факультэта. 
Дарэчы, i блукаць у пошуках работы доуrа не трэба. Амаль у 
кожнай В НУ створаны nры камiтэце камсамола iнфармацый
ныя бюро па працауладкаванню. Таму не трацячы часу на 
роздум, я адразу ж вырашыу звярну1ща да блiжэйшай «бiржы 
працы». 

ПА ЧЫМ ФУНТ ПЛIТАК? 

Асартымент праф~сiй, пра- -
nанаваных Юлiяй Кавальчук 

Выконваем бюракратычныя 
фармальнасцi, камплектуем 

rрупы. У гэтым сэнс'е наша 
бюро неабходна. 

·тэатра, нi фiлармонii.Кара

цей, духоунага жьщця нiяка

га. А чаму 6, скажам, сталiч
ным артыстам не прыязд

жаць у госцi да вяскоуцау 

i жыхароу раённых цэнтрау? 
Мне да спадобы славы сту

дэнткi хiмфака, прыведзеныя 
у артыкуле «А я паеду у 
вёску да дзеда?» (дарэчы, 
назва яга велымi удалая -
ёю сказана усе) наконт таго, 
каб пасылаць туды пенсiяне
рау. Я таксама лiчу, што на
кiроуваць у неперспектыуныя 
вёскi мал13дых дзяучат,
антыгуманна. Колькi той ма

ладосцi i яна растрацiцца 
дарэмна. А калi i удасца 

\ ствар9iць сям'ю, то часта яна 

нешчаслiвая, бо iнтарэсы у 
мужа i жонкi розны,я: яна -
настаунiца, .ён - траА:тарыст. 
Кожнага з ix :Хвалююць 
асабiстыя праблемы i цяжка 
знайсцi тэму для агуль1,1ай 
размовы . 

Зараз хачу выказаць тое, 
што набалела. Я не дарэмна 
пачала свой лiст не з самога 

размеркавання. Стараюся _ на

агул радзей npa яга успамi
наць, бо вельмi непрыемны 
асадак застауся на душы" 
Сядзяць у кам1с11 людзi: 
.вопытныя, паважаныя. Mнo
rix з ix ведаеш не адзiн год. 
А перад iмi - ты адзiн. 

Сапрауды, лёс твой у ix руках. 
1 вельмi крыудна, калi пачы-

наюць пераконваць цябе у 
дзяржауных iнтарэсах. А хiба 
дзяржава нешта страцiла, ка

лi 6 я працавала не у Капылi, 
а у Маладзечне цi Вi-лейцы,

rэта блiжэй да майго дому? 
Прауда, пайшлi на уступкi: 
размеркавалi на Мiнскi абком 
партыi·. Тут н'е палiчылi не
абходным звяртаць ' увагу на 
сямейныя абставiны, на так 
званы чалавечы фактар. 

«Трэба!» - i . гэтым сказана 
усё. ·.nадмахнулi ' «прысуд» 

· - ·i справа -у капелюшы . 
1 вось я працую т·ам, дзе 

nрацую. 

А . ГРЫШКЕВIЧ, 
выпускнiца факультэта 

журналiстыкi 1984 . года. -
Пя11нац 

цаць Руб ··u 
за хутк; . леу 

я ног,~ . 

загадчьщай студэнцкага 

iнфармбюро нашага унiвер
сiтэта, развеяу усе мае нас 
дзеi на абагачэнне .без урону 
для навучання. Адзiная «муж- , 

чь1нская» работа - сарцiроу
ка плiткi на заво;цзе будматэ
рыялау. Праца не складаная, 

але васьмiгадзiнная. Хочаш 

не хочаш, а каб зарабiць, 
200 рублёу i н.е прапус;каць 
заняткi ва унiверсiтэце, да

вядзецца штомесяц не дасы.

паць (цi дакладней не спаць) 
176 гадзiн. Зрэшты, эканомiю 
на уласным · здароуi можна 
памяняць на ашчаджэнне ча

су за кошт вучобы. Аднак 
гэты варь1янт . мажа апынуц

ца «трагiчным» у час cecii. 

А вось Mixaiл Мятлiкау -
калега Юлi, лiчьщь, што для 
БПI iнфармбюро ужо не 
патрэбна. «Большасць сту
дэнтау самi заключаюць ча
совыя дагаворы з трактарным 

заводам, МАЗам, знаходзяць 
месцы вахцёра або гардэ

робшчыка. Да нас студэнты 
звяртаюцца вельмi рэдка. 1 
што мы можам прапанаваць? 

Сёння, напрыклад, толькi 
разгрузку вагонау на ВА 

«Крь,нiца». Работа з разраду 
пыльных i не -кожнаму пад 

сiлу. Куды лягчэй заключьщь 
«кантракт» з якой-небудзь 
бабулькай i прадаваць у пад
земным пераходзе кветкi». 

Аднак, няпрофiльныя спецы
яльнасцi, папауняючы кiшэнi 

студэнта, крадуць яга iнтэ

лектуальны ·скарб. А чаму б 

не звязаць тэорыю з прак

тыкай? Скажам, даць магчы
масць студэнту н13 працягу 

вучэбнага года працаваць па 
спецыяльнасцi, роднаснай бу
дучай npaфecii. Такая ·прапа

нов13 здащ,ся Mixaiлy зусiм 

нерэальнай. «Зрэшты, тут усё 

залежыц·ь у большай ступенi 
ад кафедрау. Практыка i на
вуковая работа у ix. кампе
тэнтнасцi»,- заключыу Мят
лiкау. 

ШУК Ю 
Cjf[ У JJ· Э 

Прауда, Юля запэунiла, 
што нягледзячы на усё гэта, 

уладкоуваюцца на працу 

ледзь- · не ко_жны дзень у ся- · 

рэднiм каля чатырох чалавек. 

Прычым, займаюцца муж
чынскай справай i дзяучаты. 
Хоць для ix ёсць р·абота на
многа лягчэйшая - праса
ваць бялiзну у пральнi. 
А мажа i сапрауды не такi 

страшны чорт, як яга малю

юць? «Ды не,- цяжка уздых
нулi у адказ на маё запытан
не студэнткi фiлалагiчнага 

факультэта.- Працаваць .на 

заводзе i адначасова вучыц
ца сапрауды нялёгка. Больш 

месяца пратрымацца нiкому 

не удаецца, сiл не хапае. 

На лекцыях потым cniw, на 
практычных занятках нiчога 

не цямiш». 

Наракаць на каго-небудзь 

дзяучаты, вядома, не могуць. 

Самi выбралi сабе такую до
лю. lншай у iнфармацыйным 

бюро пакуль прапанаваць не 
МОГУL!Ь, 

- lснуем мы усяго два 
месяцы,- гаворыць Юля 

Кавальчук,- кантактау з 
пра.р,прыемствамi яшчэ не 

наладзiлi .. ,Мяркуем · у блi-. 

жэйшы час павялiчьщь cnic 
nрадастауляемых работ з да
памогай бюро па nрацаулад

каванню ;<астрычнiцкага i 
Ленiнскага раёнау. А, увогу
ле, найбольш прадпрыймаль
ныя студэнты самi знаходзяць 

сабе месца на заводах цi ва 
установах. Шлях у гарадскiя 
бюро па nр_?цауладкаван·ню \ 
для студэнтау таксама не за

крыты. 

Тады цi мэтазгодна ства

раць службы накшталт ва
шай? 1:.1,i не прасцей разве
сiць аб ' явы з адрасамi рабо
тадацеляу? 

- У iдэале гэтак павiнна 
бьщь. Аднак мы не толькi 
даём накiраванне на работу, 
мы уладкоуваем студэнта. 

'· 

ЯКЗАБIЦЫРО! ЗАйЦОУ? 

lдэя, якую у БДУ i БПI ад
кiнулi, як неажьщцявiмую, 
на дзiва добра укар.анiлася у 
Мiнскiм радьаётэхнiчным iн
стытуце. Пры камiтэце кама 

само.гiа, прафкоме i савеце 
СНТТ (студэнцкае навуковае 
тэхнiчнае тавар~1ства) паспя
хова дзейнiчае гасраэлiковае 
прадпрыемства маладэёж

най iнiцыятывы «Квант;,. Не
пасрэдна праз яга атрымлi

ваюць работу «без адрыву 
ад спецыяль·насцi» сотнi сту-

. дэнтау, аб'яднаных у навуко
ва-вытворчыя атрады. На ад

ным TOi'JbKi канструктарска> 

тэхналагiчным факультэце 

126 студэнтау працуюць на 
НВА «lнтэграл», ВА «Гары~ 
зонт», заводзе «Калiбр~>. Ад~ 
начасова замацоуваюць на , 

nрактыцы. набытыя веды. 

Трэцяй немалаважнай i 
вельмi зручнай асаблiвасцю 
гэтых атрадау з ' яуляецца зэ
каномлены час для летняга 

адпачынку цi паездкi · У буд
атрад. Не пр_ападае марна i 
навуковая работа студэнтау. 

Дзякуючы намаганням сак
ратара камiтэта камсамола 

iнстытута Леанiда Сацукевiча 
рэарганiзавана структура сту
дэнцкiх канструктарскiх бю-

« Куды ляrчэй 
заключыць кантракт 

з якой-небудзь 
бабулькай» ... 

ро . Зараз у СКТБ iнстытута 

nрацуе 298 студэнтау. 1 як 
nрацуюць! За 1988 год iмi 

было выканана работЬ1 на 
304,5 тыс. рублёу, экана
мiчны эфект ад укаранення 
навуковых вынаходнi_цтвау 

студэнтау склау 245 тыс . 
рублёу. 
Няцяжка знайсцi работу у 

MPTI i для менш таленавiтых 
студэнтау. У падшэфным мi
крараёне «Зялёны Луг-6» 

·шмат гурткоу, секцый, камл '

ютэрных школьных цэнтрау, 

якiя арганiзавалi i узначаль
ваюць студэнты iнстытута. 

На базе клуба «Гаспадыны.<а» 
дзяучаты вырашылi стварьщь 

студэнцкi кааператыу па па
шыву верхняга адзення. Ад
мiнiстр_ацыя iнпрнатау, кi
раунiкi дыскатэк, вiдэасалсi

·нау, персанал камсамольска

маладзёжнага кафэ «Су

зор'е» - усе гэтыя працоу
ныя кадры фармiруюцца з 

лiку студэнтау радыётэхнiчна
га iнстытута. Выходзiць, што 
работы i у сценах роднай 
«альма матэр» хапае, калi 

БЕ. 4PVCKI 
gн1вЕРс·1тзт 

Цана 2 каП. 

· Мiнская палir:рафiчная фабр1,1 ~,.а 
с Чырвон а ~i зорка » МВ П ,\ 

iмя Я.. Коласа. 

11 мая 

Зак. 1622. 

ст-удэнты адчуваюць сябе у 
ёй сапрауднымi гаспадарамi. 

Аднак i, пры такой вельмi 
зладжанай, дакладна адпра

цаванай сiстэме забеспячэн
ня працай студэнтау, як у 

МРТI, задаволiць патj:>эб~,1 
ycix · жадаючых працаваць па 
профiлю немагчыма. Але 

становiшча усё-такi не бязвы
хаднае, Акрамя iнфармацый-

, н~1х бюро ВНУ у, Мiнску 
арганiзаваны кааператыу па 
працауладкаванню студэнтау. 

СТУДЭНТЫ 
НА ПАБЯГУШКАХ 

Кааператыу «lнi.щыятыва» 
iснуе амаль два гады, а на
бьщь папулярнасць сярод 
студэнтау так i не змог. На- · 
адварот, апошнiм часам усё 

менш i менш звяртаюцца да 
яга паслуг (зараз ,усяго двац
цаць чалавек падтрымлi

ваюць з кааператывам дзе

лавыя адносiны). 

Умовы дагавору «lнiцыя

тыва» прапануе даволi пры

мальныя: ' 20 працэнтау ад 

А чаму б 
не звязаць , 

тэорыю 'з практыкай? 

зар.обленага атрымл.iвае ка
аператыу, астатняе - чысты 

даход студэнта. Лiтаральна 
за 3-4 гадзiны можна за

рабiць 1 3-16 рублёу за са
мую нiзкаквалiфiкаваную ра
боту (дастаука таварау н.а 
дом, догляд за хворымi i 
дзецьмi, уборка кватэры). 
1:сць у кааператыве . i справа 
для студэнтау-«прафесiяна

лау»: рамонт . тэлерадыёапа-
. ратуры, фотаработы, капi
тальны · рамонт кватэр i iнш. 
Але ахвотнiкау на такiя ра-. 
боты вельмi мала, хоць i за
робак тут удвая большы, чым 
у +iеквалiфiкаваных студэн-

тау. Прычына. адсутнасцi клас

ных спецыялiстау, на думку 
старшынi кааператыву Аляк

сандра Булды, не толькi i не 
столькi у дрэннай рэкламе: 

«Быу у нас i тэлемайстар, i 
афармiцель, аднак умовы 
працы не вельмi спрыяль

ныя - няма у кааператыву 

свайго памяшкання. Жывём у 

гаркоме камсамола на пту

шыных прав·ах. Нязручна. 

Цесна. Таму i даводзiцца з 

дваццацi трах вiдау паслуг 
выко.нваць самьiя «непрывя

рэдлiвыя», н.аколькi дазваляе 
матэрыяльная база»,- сумна 
заключыу Аляксандр. 

· Р. S. Праблема «студэнцкага беспрацоуя» у многiх 
сацыялiстычных краiнах выраш·аецца на дзяржауным узро~ 
нi, у нас жа з ёю змагаюцца нешматлiкiя ·групы энтузiяста, 
Хто iм дапаможа? Усе мае субяседнiкi аднадушна лiчаць, што 
дауно пара узаконiць , у самым прамым-· сэнсе студэнцкiя 
бюро па працауладкаванню, аддаць ix на водкуп не выпадко
вым «крэслапрацiральнiкам», а заклапочаныlli, iнiцыятыуным 
шукальн·iкам, якiя б мелi афiцыйную падтрымку i пэуныя 
паунамоцтвы. 

-М. ДЗЯБ,ЕЛА, 
наш кар. 
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