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'ПРАЛЕТ АРЫ/ YCIX KPAIH, ЯДНАRЦЕСЯ! 

El\APVCKI 

-, 

НАРАДА 

' nад · назвай «Прымяненне 
калыхальных сnектрау да да
следавання неарганiчных i ка
ардынацыйных сnалучэнняу » 
nрайшла нядауна у БДУ iмя 

I
Y. 1. Ленiна. Яна сабрала ву
чоных, якiя nрацуюць у гэтым 
наnрамку, з 40 гарадоу краi
ны: Масквы, Мiнска, Юева, 
Ленiнrрада, Новасiбiрска, 
Юшынёва, Саратава i iншых. 
Кожны з удзельнiкау nра
чытау щ~клад, у якiм вЬ1ка
зау свой nогляд на nраблему, 
свае nраnановы, вывады, nры

вёу вынiкi даследаванн,яу . Усё 
rэта nлён шматгадовай 
наnружанай n.рацы у rалiне 
cneктpacкanii. 

Праграма нарады уключа
ла nленарныя, стэндавыя i 
секцыйныя даклады. Усяrо 
nрацавала тры секцыi: ка

лыхальныя спектры i nабудо
ва неарганiчных злучэнняу, 
калыхальныя спектры i nабу
дова каардынацыйных I злу
чэнняу, калыхальныя спектры 
адсарбiраваных · малекул. 

Але асноуная трыбуна, дзе 
кожны мог адабраць цi абвяр

rаць, nадтрымлiваць цi не 
зrаджацца,- гэта дыскусii. 

3. MIXHEBIЧ . 

ВЫ Ц1КАВ1ЦЕСЯ 
БЕЛАРУСКАй МОВАй? 

Калi так, то, безумоуна, хо
чаце навучыцца nрыrожа га

варьщь, nравiльна niсаць. У 
гэтым вам даnамоrуць кнi
ri. Праnануем настуnныя на
вiнкi вучэбнай, навуковай i 
метадычнай лiтаратуры : 

· Ф. М. Янкоускi « Пстарыч
ная граматыка беларускай 
мовы» . У кнiзе разrляда

юцца riстарычныя умовы 
узнiкнення i развiцця бела
рускай мовы, характарызу
юцца nомнiкi старажытнай 
беларускай niсьменнасцi, 
аналiзуюцца асноуныя фане
тычныя змены, якiя адбылiся 
у розныя nерыяды развiцця 
мовы; 

« Беларуская лiтаратура 
XIX стаrоддзя . Хрэстама

тыя ». Выданне карысна тым, 
што у iм. можна знайсцi тво
ры вядомых i ананiмных ау
тарау XIX стаrоддзя·, выву
чэнне -творчасцi якiх nра

дуrледжана nраrрамай курса 

ricтopыi беларускай лiтара
туры; 

« Фанетыка беларускай лi
таратурнай мовы » (nад рэд. 

А. 1. Падлужнаrа) -- утрымлi

вае аniсанне rукавоrа ладу 

,l_ сучаснай беларускай мовы; · 
Аутары артыкулау, зме

шчаных у зборнiку « Вывучэн
не беларускай мовы i лiта

ратуры »,- tynpaцoyнiкi НДI 
neдaroriкi, выкладчыкi ВНУ 

рэсnублiкi, настаунfкi - раз 
глядаюць nытаннi удаскана
лення методыкi выкладання 

беларускай мовы i лiтаратуры 
у школе. 

Усе rэтыя i iншыя выданнi 
вы знойдзеце у маrазiне 
« Метадычная кнirа» (вул. Бе

рута, 22). 

т. Рддз1 ·кд, 

Т!iваразнауца. -

. _ЗНАЕМЦЕСЯ: НОВЫ ДЭКАН 

- Так . гэта асноуная 
прычына утварэння новага 

падраздзялення ва унiверсi

тэце .- Гiстарычны факультэт, 
на якiм працавалi аддзялен
нi фiласофii, палi~эканомii, 
гiсторыi i гiсторыi КПСС, 
не мог вырашыць тыя 

задачы, якiя паставiла пе

рабудова вышэйшай - школы, 

новая палiтыка партыi - па

лiтыка дэмакратызацыi гра

мадства, с:тварэння аб 'ектыу
нага малюнка гiстарычнага 

развiцця . Акрам я та го, даволi 
в остра naycrilлa пытанне пад

рыхtоукi сацыёлагау. Сёння 
яны патрэбны усюды: на 
прадпрыемствах, у навучаль

ных установах, рэдакцыях 

газет i _ часопiсау. . . 1 гэта не 
проста данiна модзе . Мы са

прауды усё часцей i часцей 
прыслухоуваемся да ix думкi, 
карыстаемся ix вывадамi i на
зiраннямi . Але сацыяёлагау 

у нас катастрафiчна не хапае. 

Прычым, сацыяёлагау адука
ваных, спецыялiстау сваёй 

справы . У i_x падрыхтоуцы 

нам i павiнен дапамагчы 

фiласофска-эканамiчны фа

культэт. 

f АзЕтд.·{:§знХrАРоджлifл· 
ГАНАРОВАЯ ГРАМАТАЯ~j 
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Сённ"я мы запрашаем вас азiрнуцца крыху назад. Ацанiць тое , што зрабiлi , праанал iзаваць 
свае пралiкi i памылкi . Безумоуна, надта самана,дзейна было б спадзявацца, што nасля пуб
лiкацыi гзтай nадборкi матзрыялау усё адразу зменiцца у лепшы бок. 1 усё ж мы змяшчаем 
ix. 3 надзеяй на тое, што яны дапамогуць па-раtiейшаму ярка засвяцiць « Стзлуцы », на
блiзiць nераломны момант у арган iзацы i педагагiчных СА, узняць nрэстыж атрадау «мясцо
вага» ПJ)ызначэння ... 

« прагарэць». У мiнулай зме-

. не мая знаёмая Ала была, 

бясспрэчна, першай. Цяnер 
жа не увайшла нават у трой

ку. Слёзы, ледзь не iстэ 

.ссДЗ НУ А >> 
. ' 

ка. 1 усё гэта данiна 

3 ДЗЕННIКА ВАЖАТАГА 
у яе кампетэнцыi т о льк i 

чысцiн я л агернай плошчы i 
смачна с ваечасовы абед. 
Прауда, дайшлi у яе рукi i 
да нашай выхаваучай дзей

насцi, дакладней, асабiстага 
жьщця. Прадстаунiкоу адмi

н iстрацыi дзецi не любяць . 
Адну называюць Каба
нiхай. 

Дзе яны - добрыя ста 
пiянерскiя конкурсы? 

21.VIl.89 г. 

Цвёрда вырашыу паспы
таць важацкага шчесця на 
летнiх вакацыях. Насуперак 
усiм аб'явам i заклiкам ка
мiтэта камсамола накшталт: 

«Педатрад - ваш лёс» -
«дз.ч<уном». ~ - мi_~,tулым го
дзе на сабе адчуу «падарун
кi» гэтага лёсу, якiя · у су

хой фармулёуцы выгля
даюць наступным чынам: 

«Падрыхтоука i фармiравj'lн
не студэнцкiх атрадау педа
гагiчнага профiлю у ВНУ пра

водзiцца на недастатковым 
узроунi. Педатрады фармi

руюцца стыхiй..rа ... » На прак
тыцы гэта азначала: адмiнi

страцыя пiянерскага лагера 
зусiм не лi<~ыла нас знаход
кай, хутчэй таннай , працоу

най сiлай, якая да таго ж 

будзе здольна мауклiва су-

ц 

Для «Стэлуцы» гэтыя· два 
летнiя месяцы - як ззяю
чая вяршыня, да якой з цяж

касцю давялося прадзiрацца 

скрозь · н·агрувашчванне пера

шкод i бар 'ерау. 
Цяжкасцi фармiравання 

студэнцкiх атрадау на мехма
це дзякуючы актыунаму су

працьдзеянню факультэцкага 

кiраунiцтва - праблема не 
новая. У. мiнулым годзе пра 
яе пiсала наша газета i рэс
публiканская «Чырвоная зме
на>), аднак ... 

- Падрыхтоучы перыяд у 

гэтым годзе быу надзвычай 
цяжкiм,- расказвае каман

дзiр «Стэлуцы», ветэран буд
атрадаускага руху lна Ма1<а-

ранка,- столькi усяго нага

радзiлi, уся работа па арганi
зацыi б,есперастаннае 
пераадоленне нечага. _к~ 
раней СБА фармiравалiся ва

лявым рашэннем i у ix запiс
валi прымусова, то зараз уся 

палiтыка дэкана факультэта 

Л. П. Прымачука накiравана 

на зварочванне студатрадау

скага' руху. План праходжан
ня вытворчай i педагагiчнай 
практыкi складзены так, што 

непазбежны накладкi, а пра 
яе перанос байцам СА дэкан 

i слухаць не хоча. Галоунае 
для нас - вучоба. 

Канфлiкт з дэканатам -
справа небяспечная, таму 
рэзка скарацiлася колькасць 

жадаючых запiсацца у атра

ды. 

У , голасе I ны i абурэнне, 
i боль. Яна памятае лепшыя 
гады «Стэлуцы», калi туды iр

валiся усе . А сёння ёй у вочы 

стрэць звестку: «Хлопцы, нас 

жа аблiчылi!» . 
Мацi, настаунiца рускай 

мовы i лiтаратуры, iранiчна 
агледзела мяне. На усялякi 

выпадак прапанавала «Зай

мальную граматыку» - усё 

ж больш карысцi, чым ад 
традыцыйнай вучобы у 
«набiтых» аудыторыях пры 
агульным дэфiцыце часу 
лектарау, i слухачоу. 

23.V ll.89 г. 

Санаторый - пiянерскi ла

гер Савейкi. · Былы панскi 
маёнтак. Прыгожы парк (у 

мiнулым, вядома). Сажалка 
(у мiнулым таксам.а) . Цяпер . 

яма з qрудна.й вадой, 
качкi замес!'. ' лебедзяу. Цу
доуныя мясцiны. 

Не паспеу расправiць пле
чы ад ' дарожнага рукзака, 

у 3 

як сутыкнууся з прадстау
н iцай майго выхавацельска

'rа кантынгенту: 

- Ты у нас важатым б.у
дзеш? Я цябе на Вы назы
ваць · не стану. Пап ярэджваю. 

Вось так. Адкрытым 1тэк
стам перакрэслiла усе мае 

гiедагагiчныя здольнасцi. 
выйшла. Яе звалi Ала. 

26.V ll .89 г . 

Бальнiца. Самая звычайная 

бальнiца. Са сваiм спецыфiч
ным пахам,. фанабэрыстымi 
дактарам i, баязлiвымi мед

сёстрамi i самаупэуненымi 
санiтаркам i з дыктатарскiмj 
·замашкамi . 

Касцёр - нельга, спортiн
вентару патрэбнага не ха

пае, дзецi не ведаюць, куды 

сябе дзець .. . Адмiн iстрацыя 
н i чога не зауважае, бьщцам 

.я 

27.VI 1.89 г . 

Нашы абав язкi - · чым-не
будзь заняць дзетак з васьмi 
трьщцацi да дваццацi дзвюх. 
1 правесцi зарадку . Астатнi 
час iдзе на працэдуры, агля_д 

урача, цixi час. Увогуле, дзецi 
хочуць разгарнуцца. Няма 
нават валейбольнага м яча. 
Няма пляцоук1, няма рэчкi , 

н яма спарть.-у нага iнвентару. 

2.Vlll .89 г. 

Праводз iл i конкурс «Mi,c 
адпачываюуы-89» . !jl~e насi

лiся цэлы тыдзень. Прычос
кi, вячэрн iя сукен~i, паходка, 

танцы - усё ж трэба паспець. 
Удзельн iчалi у асноуным 

малыя. Старэйшыя баялiся 

10. Vlll .89 г. 

г 
Галоунае, як нас запэ 

ваю';\ь,- ,здароуе дзяц 
Адпрацаваная, састарэлая 
сiстэма. Але ж. .. Не цяжка 
вучьщь i выхоуваць дзяцей 

- цяжка гэтам у навучыцца. 

Аб неабходнасцi нёшта ве
даць, не разгубiцца i знайсцi 
выйсце з самай складанай 
педагагiчнай сiтуацыi · сту
дэнтам нiхто не гаворыць. 
«Плюнь на усё»,- прапана
вау мой напарнiк Вiця з Ма
зырскага педiнстытута. 

Я ад 'язджаю . Вiця усм1-
хаецца напаследак i з бачнай 
па~ёгкай уздыхае: «Дзецi 
- наша мiнулае». Я падумау: 
«Не, хутчэй усё ж такi буду
чае». Як i паунацэнная педа
гагiчная падрыхтоука сту- · 

дэнтау педагагiчных ВНУ 

педатрадау. 

А . АСТА ПАf. 

А сёння ёй прама у вочы кiдаюць: « Нашто нам ваша « Стэ
луца»? И.а спякоце душыцца, rиуць спiну дзеля рубля ? 

кiдаюць: «Навошта ваша 

«Стэлуца»? На спякоце ду

шыцца, гнуць спiну дзеля 
рубля? 1 так не бедныя, лепш 
н·а пляжы паваляцца ... » Па

дае - аутарытэт будатрадауL 
i ' у гэтым дапамагае -дэка
нат. 

Навошта с,;удэн т едзе у 

студатрад? Пытанне не новае. 
Нехта скажа: прыкметна 

паправiць сямейны бюджэт, 
i будзе правы, як · i той, хто 
зауважьщь, што за раманты
кай i новымi сябрамi. А як 
яна дабываецца, гэта раман
тыка? Як ix знаходзiш, новых 
сяброу? Я нiводнага разу не 
апранау студатрадаускай 
курткi, -але зразумець гэта 

мне дапамагла «Стэлуца». 

За нялёгкай i настойлiвай 
працай у полi хаваецца 

нешта больш сур ' ёзнае, чым 
жаданне добра зарабiць. На
ша сённяшняя сярэдняя шко

ла выпускае у жьщцё мала

дых людзей, якiя вельмi ча

ста не умеюць жыць у калек_: 

тыве, наладжваць адносiны з 

аднагодкамi . Таму патрэбна 
даражьщь такiм i калектыва

мi, як «Стэлуца». Тут першыя 
ломкi сябе, калi «трэба» -
i усё тут, тут вымалёуваецца, 
хто што можа, тут вучацца 

падпарадкоуваць сябе калек
тыву. Так, нам патрэбн а вы

датная вучоба студэнтау, яна 
залог таго, што краiна атры

мае адукаваных спеыялiстау, 

але будзь ты хоць якiм май
страм сваёй справы, калi не 

можаш наладзiць адносiны з 

калегамi па рабоце i твая са
мастойнасць распаусюджва-

ецца не далей выбару к апу

сты цi супа на абед,- грош 
таое цана. 
Сярод будучых выпускнi

коу мехмата - педагогi-ма

тэмат~1кi. 1 х чакае · работа з 
падлеткавымi калектывамi . 

. Для гэтага педпрактыкi мала
вата , на тэорыi з падручнiка 

не выедзеш, патрэбна б ьщь 
асобай . Я упэунены , два _ле:r
нi я месяцы у «Стэлуцы» - гэ
та вельм, важны этап у · фар

мiраванн i т акiх асоб . 

Хвалюе пытан не: цi так . не
абходна непахiсна1=ць тэрмi
нау праходжання практыкi i 

41&1 -• I 

прыцягненн я да «бульб,ы» 

студатрадауцау? r Намеснiк 
дэкана Аркадзь Аляксеевiч 
Шарамет сi туацыi не высвет
лiу: 

- Вучэбны працэс ёсць 
вучэбны пр'а цэс. Пасля друго
га курса увялi вытворчую 

практыку, якая абавязковая, 
i студэнты п'раходзяць яе у 

lнстытуце к iбернетыкi, lнс т ы
туце матэматыкi, iншых арга
нiзацы ях . Пра йсцi яе на пра
цягу навучальнага года не

магчыма . Да таго ж на сель

гасработы зараз будуць ез
дзiць толькi другiя курсы, i 

мы не зможам вызвалiць 

другакурснiкау-студатрадау
цау. Таму што атрымаецца 

накладна i н шым. 

Усе цяжкасцi i праблемы 
«Стэлуцы» у аднолькавай сту

пенi характэрны яшчэ тром 

фармiрава"ным у гэтым годзе 
атрадам - «Зорнаму», «Ра
сiнцы», «Гарызонту». Факуль

тэт жа адзiн. 

«Стэлуцу» ведаюць, памя
таюць 'j вельм i любяць мно
гi я пакаленнi студэнтау. п-:
сторыя атрада памятае вы

падкi (не такiя даунiшнiя)., 
калi байцамi станавiлiся ужо 
пасля атрымання дыплома. 

Пры разв i таннi яны плачуць·, 
для ix «Стэлуца» - круглы 

год, таму што яны жывуць 

па формуле: першыя пау

года - яшчэ тут, другiя -у 

«Стэ.fуцы». 1, думаецца, нi
кому з дэканата не ,сочацца , 

каб студэнты, пачуушы яго 
прозвiшча, дадавалi: «А, гэта 
·той, хто загубiу «Стэлуцу» ! 

r, . г~ыц. 
Фота аутара. 

АТРАД 

«М·ЯСЦОВАГА• 

ПРЫЗНАЧЗННЯ 

«.Я Н Е ЕДУ 
ЗА ГРАШЫМА!). 

Яны звязвалi свае мары аб 
студэнцкiм атрадзе з даль

няй дарогай, перастукам 

вагонных колау, песняй ля 

вогнiшча. Толькi з марамi 

сёлета давялося развiтацца. 

1 

Не было нi дарогi, нi . вогнi
шча. Яны нават не пакiдалi 

Мiнск, родны ун i версiтэт. Не 

буду пераконваць чытачоу у 
тым, што гэтыя шасцёра не 

шкадуюць, бо i тут знайшлi 
рамантыку i асалоду ад пра-1 
цы. Маг.чыма, гэта так, але 

думкi аб сапраудны1м сту

дэнцкi~ будаунiчым а~радзе 
з ус1м1 яго атрыбутам,, тра

дьщыямi i сёння вярэдзяць 

душу. Супакойвае адно: яны , 

толькi другакурснiкi, i усё 1 
яшчэ наперадзе. 

Фелiкс К iсялёу, lна Мезур, 
Саша Бандарэнка, 1 гар Ро
гау, Юля Праскурава i трэця
курснiца Ала Аносава - сту

дэнты факуль:rэта прыклад

ной · матэм-атыкi .- А яшчэ - · 
байцы камунiстычнага аiр ада. 1 
Прауда, у мiнулым годзе у iн
тэрнаце № 6 працавалi пят
наццаць чалавек, а сёлета 

ледзь удалося набраць столь-
кi . . 

- Не- хочуць студэнты icц i 

у такiя атрады,- са спачу-1 
ваннем гаворьщь камендант 

«шасцёркi » Соф ' я Паулауна 

Волкава.- Не цiкава, кажуць, 
сумна. А в'ось сёлетнiя мае 
памочнiкi гэтага не скажуць. 
Бо сумаваць няма калi. Не 
паспее выех аць адна туры-

1 
стычная група, як прымаем 

другую . Часу на замену бя

л i зны, уборку пакояу заста
ецца зусiм мала. Але нiчога, 
дзяучаты маладыя, рухавыя 

- паспяваюць. Зраз.умела, 
завiхацца трэба. Акрамя гэ-

тага - сямiгадзiнныя . дзя- r 
журствы на вахце . Добра, 
што абiтурыент~1-медалiсты 
пасля паспяховаи здачы ад

наго экзамену прыйшлi на да

памогу. За iмi замацавалi 

уборку калiдорау i кухань. 

Дзяучаты i хлопцы з камунi- 1 
стычнага 9дразу адчулi палёг-
ку. Нават вольны час з ' явiу-
ся - можна збегаць у кiно 
цi проста пагуляць па гора
дзе. 

- На жаль, схадзiць неку-
ды разам не удаецца,

дзелiцца думкамi Юля Пра- 1 
скурава.- Напэуна, там.у не 
адчуваеш сябе у атрадзе, а 
так, кожны сам па сабе . Ды 
i · якi гэта атрад - шэсць 

чалавек. А такiя атрады «мя
сцовага» прызначэння вельмi 

патрэбныя. У i нтэрнаце - са- 1 
макiраванне . 1 выходзiць, 

што летам мы пакiдаем свой 

дом без гаспадара . Байцы, 
якiя працавалi тут мiнулым 

летам, цалкам адрамантавалi 

другi паверх. А дзве швей
ныя машыны, што ёсць у iн 

тэрнаце? Яны таксама купле- 1 
ны на грошы, заробленыя 
байцамi атрада. 
Чаму ж так доуга тады да

водзiцца аг i таваць студэнта'у 
на работу у iнтэрнаце? 

3. АЛЯКСАНДРАВА . 
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даведн1кам / :·. : . · плюс ДА ВУЧОБЫ' 

на .... 
Перад табой - трэцi выпуск газеты « Гонтлiт» унiверсiтэта горада Калгары ( Канада) 

на старонках « Беларус~ага унiверсiтэта». А чацвёрты можа i не з'явiцца , бо нiтачка 
суnрацоунiцтва, якое У)!<О другi год вядзецца памiж рэJJ.акцыямi газет, становi~ца 'jсё 
танчэй. 

вь1бары 
дбарвецца !l на цi не, залежыць толькi ад цябе, наш дара_гi чытач. Бо тваiх канадскiх калег

студэнтау перш за усё цiкавяць навiны, iдэi, знаходкi, радасцi i засмучэннi унiверсiтэцкага 
жыцця, апiсаныя самiмi студэнтамi i выкладчыкамi Белдзяржунi~ерсiтэта. 

студэнтаt 
· .... САМАЯ АСАБIСТАЯ cni(~BA ' 

\ ': . ,. ' - . 

У лiстападзе мiнулаr-а года Саюз Студэнтау унiверсiтэта 
Калгары разам з арганiзацыяй « Элекшнз Кэнэда» i рознымi 
унiверсiтэцкi мi клубамi працавау над тым, каб увесцi студэнтау 
у курс перадвыбарных праблем. У сувязi з маючымi адбыцца 
2 1 лiстапада федэральнымi выбарамi студсаюз спадзявауся 
падняць грамадзянскую актыунасць маладых выбаршчыка:у. 

Прэзiдэнт Саюза Студ;эн
тау Дон Козак заказау дзве 

з паловай тысячы пакетау 

з падборкай 'друкав·аных ма
тэрыялау, якiя кам панiя 

«Элекшнз Кэнэда» бясплатна 
прадаставiла студэнцк i м га

радкам. У кожttым канверце 
знах одзiлася па аднаму 

«Даведнiку для студэнта-

выбаршчыка» . Тут была зме
шчана кансультацыя па пы

танню: як можна галасаваць, 

знаходзячыся ;цалёка ад до

ма. Агаворвалася, у якi вы
барчы участак неабходна 
звярнуцца студэнту . Тлумачы
лася працэдура перадачы 

свайго голасу даверанай асо- -
бе . Паводле слоу Козака, 
здараюцца 'выпадкi, калi сту
tдэнты iншых выбарчых акруг 
аказвалiся уключанымi адна

часова у некалькi спiскау, 

абое зусiм не былi зарэг i
страiзаны як выбаршчыкi. 
Акрамя дапамогi у галаса

ваннi, Студэнцкi Саюз пра

водзiу работу з унiверсiтэц
кi м i клубамi i палiтычнымi 
групам i, · знаёмячы студэнтау 
з п·раблемамi ,' якiя здольны 

уздзейнiчаць на ix галасаван

не у федэральных выбарах . 
Асноуным мерапрыемствам 

кампан i i былi арганiзава
·ныя клубам Кэнэдзiан Стай
дзiз дэбаты студэнтау - пры
х iльнiкау трох буйнейшых 

партый па пытанню фiнанса

вання с iстэмы вышэйшай аду

кацы i. Студэнцк i Савет так
сама агiтавау ун i версiтэцкi я 
Rалiтыч ныя групы . накiроу
ваць на дэбаты сваiх даклад
чыкау. ' Гэтым Коза_к хацеу 
дабiцца, каб выбары «сталi 
для студэнтау самай асабi
стай справай » . Ен i мкнуу

ся прьщягнуць увагу да пал i 

тыкi кожнай з трох партый у 
на'йбол ьш важнай для студэн
тау сферы - фiнансаваннi

сiстэмы вышэйшай адукацыi. 
«Такiм чынам,- сказау Ко
зак,- студэнты могуць даве

дацца , як ix партыя абар·аняе 
ix i нтарэсы i крытычна раз
глядаць пал i тыку, якую яна 

праводз i ць » . 

Марк ЛIБI Н., 

(для « Беларуск аrа 
ун i версiтэта» ) . 

Фот ат лумачэнне: члены 
Студэцкага Саюза· на сходзе. 

( 1 

са ..... 
= с:а 

с.:»· 

Непаспухмянасцi 
У гарадку унiверсiтэта Калгары ёсць асобныя секцыi 

дамы са сваiм уваходам - для жанатых; з rрабныя, зручныя 
апартаменты - для больш · забяспечаных ; стандартныя пакоi _ 
на некалькi чалавек у i нтэрнаце - для «зялёнай» моладзi. У 
студэнцкiм асяроддз i пануе думка, што менавiта iнтэрнаты 
з'яуляюцца асяродкам свабоднага i бесклапотнага ладу жыц
ця жыхароу студгарадка. 

Два унiверс i тэцкiя iнтэрна

ты Кананаскiс i Рандл Хол 

- гэта с ямiпавярховы я жы
лыя дамы на -350 чалавек 

кожны . . У тыповым пако i , 

акрамя двух рабочы х с талоу, 

двух крэслау, двух ложкау, 
дзвюх шафак i двух серван 

тау, змяшчаюцца два студэн

ты~першаку_рснiкi . -

До'угатэрм iновае зна х о -
джанне такой вялiкай колька

сцi маладых людзей , безу
моуна, нарадж·ае розныя сва

вольствы: падушачныя баi, 

паядынкi на вадзя.ных пiста
летах, выкарыстанне вогне

тушьщеляу зус iм не па ix 
прызначэнню, фальшывыя 

пажарныя трывогi i бяскон
цыя п i кнi ·к i па уiк-Эндах -
усё гэта натуральная для сту

дэнтау разрадка. Б 'езумоу
на, у ix ·асяроддзi сустрака
юцца i такiя, хто вядзе больш 
разумнае i прадуктыунае iс;

наванне, але яны - вык.hю

чэнне i, у .асноуным, пасля 

першага курса пакiдаюць iн

тэрнат . 3 -за гэтага, а яшчэ i 
таму, што узровень паспяхо

васцi жыхароу iнтэрната нiз

кi, насельнiцтва ix штогод 
аднауляецца чарговым пака

леннем першакурсн i кау. 

Жьщцё у iнтэрнаце у м но

гiм залежьщь ад псi халагiч

най сумяшчальнасцi суседз яу 
па пакоi. Каб пазбегнуць . 
спрэчак, адмiн,страцы я я шчэ 
да зас ялення распаусюджвае 

сярод будучых жыхароу спе
цыяльную анкету'. 1 усё ж ня

лёгка пасябраваць ц i прьщер
ц i ся ·адз i н да аднаго: даво

дз i цца карэкц iраваць некато
рыя рысы свайго характа

ру. Здараецца, . канфлiкты 
прым ушаюць суседз яу пра

сiць аб рассяленнi. 
Пацех i i тая спрыяльна я 

атмасфера, што сама па сабе 
ствараецца у iнтэрнатах , фар

м iруюць м ноства с яброускi х 
с i мпатый. Толькi тыя студэн

ты ; у якi х дастаткова вол i i 
мэтанак_iраванасцi, ' могуць 
утрымацца перад гэтай вясё

лай мiтуснё й , якая во,,значае 

стыль жьщця студэнтау -
жыхароу iнтэрнатау. 

Многi я з тых , х то некал i 
жыу тут , азiраючыся назад, 

з задавальненнем успам iна

юць пра свабоду i са шкада
ваннем - пра тое, што у ра

шаючыя для ix кар 'еры мо
манты гэта свабода не был_а 
абмежавана . 

Глен ЛАРСЕН 

Фiнансавыя праблемы студэнцкага жыцця iстотна азмроч
ваюць яго, нават калi усё астатняе складваецца даволi удала. 
Многiя студэнты працуюць вечарам .i , каб зарабiць крыху л iш 
н iх грош ай , а то i проста звесцi канцы з канцамi. На жаль, рабо
та «з'ядае» нямала · каштоунага часу, так неабходнага для 
заняткау . Часовая работа рэдка добра аплач ваецца, а тая, 
за якую плоцяць больш, звычайilа кароткатэрмiн~вая . . 

Таму некаторы я студэнты 

i мкнуцца назапасiць гроша й У 
час лет нi х канiкулау . Яны пра
цягваюцца чатыры мес яцы -
з м ая да жн iуня. Па усёй 
Канадзе ст.вораны розныя 

аген цтвы, каб дапамагчы сту

дэнтам зна йсцi неаб ходную 
работ у . Таму што студэн ты 

iнжынеры, уявiце сабе, на лю
бую не згаджаюцца , а адда-

. юць п еравагу рабоце па буду_
ч ай ,с пецыяльнасцi. Ва унiвер 
с iтэце Кал гары ёсць улас

н ае агенцтва па працаулас 

дкаванню т ак iх студэнтау. 
lснуе i дз яржаунае аген цт

-ва, якое называецца «Наймi 
студэнта» . Кiраунiкi· кампанiй 

iнфармуюць яго аб вакансi ях , 
я к i я яны х ацелi б запоун i ць 
студэнтам i. «Н айм i студэнта» , 

у • с ваю чаргу, пасля абавяз-

ковай гутарк i з тымi , хто хо

ча уладкавацца- н а работу, за~ 
давальняе просьбу аге нцтва . 

Па даны х арганiзацы i па 

грамадскi х сувяз ях , ·каарды

нуюча й работу «Найм i сту
дэнта» у Кал гары, кожны 

дзень сюды паступае i нфар

мацыя пра больµ~ чым 100 
вакан сi й. На працягу лета ты

с ячы студэнтрау зна~одзяць 

работу, якая звычайн~ аплач
ваецца ад 5 да 7: доларау у 
гадз iну . 

Дзяржава таксама дапама

гае студэнтам , кал i выдае за

ёмы . Для гэтага яны павiн

ны зв ярнуцца З пр осьба~ аб 
заёме i заяв i ць пр а свае збе
ражэннi, уклады i мяркуемы 
бюджэт на б_шучы акадэ мi ч
ны год. Выпл~ты па заё ':" У п~
ч ынаюцца праз шэсц~; меся

цау пасля таго, як студэнт 

з акан ч вае перыяд н ав учанн я . 

Як н i парадаксальна , але 

студэнты, незалежна ад та

го, я к добра аплачваецца ix 
работа летам або накольк i 
вялiк i быу заём , з вялi к ай 
цяжкасцю зводзяць к анцы з 

канцамi . Хоць студэнты нiкc;>ni 
не галадаюць, складваецца 

уражанне, што iм даводзiц

ца nрыносiць сваю ф i нанса

вую забяспечанасць у а х в яру 
вучобе. 

Дэвiд ГАЗАРД, 
(для « Беларускаrа 

унiверсiтэта» ) . 

Фотатлумачэн не : м агчы-

ма , т олькi чалавек са сту

дэнцк i мi фiнансам i можа даз

вол i ць сабе такую ракошу -
самы эканамiчны , самы па

пулярны с ярод студэнтау 

унi версiтэта Калгары тран!= 

парт. 

РАБОТА НЕ BOf K там, федэральныя i правiнцыяльныя улады 
часам прапаноуваюць кампан iям датацы i. Яны · 
могуць прымаць форму выплаты дзяржавай 
часткi зарплаты паступ iушых на работу выпу
скнiкоу цi адмены часткi падаткау, якiя прад
прыемствы павiнны плацiць дзяржаве. 

Канадскiя выпускнiк i сут'ыкаюцца з 
такiмi ж праблемамi, як i савецк i SJ : 
самастойнае жыццё, жан iцьба i дася г
ненне добрых вын iкау на першай, «са
п рауднай » рабоце. Аднак канадскiм 
студэнтам патрэбна перш за усё знайсц i 
гэту работу. Пошукi прыдатнага месца 
з'яуляюцца ix ул асным клопатам . 

БEA.4.PVCKI 
UU1BEPCIT3T 

Цана 2 кап. 

М iн с кая пал iгр афiчн ая фабр 1 ,11,а 

о: Ч ы р вона ~ :: ор к а » М ВП Л 
i мя .Я . Коласа. 

12 каСТl)Ы,Ч Н iк а 

Зак. 1632. 

3 другога боку, выпускнiкi-iнжынеры не ме
л i · нiякiх праблем з працауладкаваннем. 
Альберта - правiнцыя , у якой знаходзiц_ца 
Калгары,- мае багатыя запасы нафты, i мно
r i я канадск iя i м iжнацыянальныя нафтавыя 
кампанi i маюць тут свае галауныя· аддзяленнi. 
Гэта азначае, што бол ьшасцi iнжынерау, калi 
яны захочуць, гарантаваны шырокi выбар ра
бочых месц у нафтавай iндустрыi·. 
У Канадзе iснуе некалькi дзяржауных пра

rрам, я кiя дапамагаюць выпускнiкам знайсцi 
работу · па спецыяльнасцi . Наnрыклад, ва 
унiверсiтэце Калгары Федэральным урадам 
створаны Цэнтр занятасцi. Многiя -кампанii i 
дзяржауныя агенцтвы рэкламуюць у Цэнтры 

_вакансii1 .як iя ёсць у ix для выпускнiкоу, 
riератвараючы пошук кампанiямi квалiф iкава
ных работн iкау i пошук студэнтамi перспек 
тыунай раб~ты у _зручны аднастvпенчаты 
працэс. 

Каб зацiкавiць кам панii у наёме на работу 
студэнтау,_ як.iя заканчваюць унiверсiтэт па 
спецыял ьнасцях, што не карыстаюцца попы-

Мног iя кампан i i звязваюцца з факультэ,та
мi унiверсiтэта напрамую i просяць накiра
ваць да ix патрэбных спецыялiстау . Таму 
студэнтам , каб атрымаць добрыя рэкаменда
цыi, патрэбна падтрымл iваць цесныя кантак
ты з выкладчыкамi . 
Акрамя таго, многiя студэн:rы аддаюць 

перавагу больш старадауняму шляху - пасы
лаюць бясконцыя звесткi аб сабе у· розныя 
кампанii, дзе iм хацелася б працаваць. Часам 

· i м шанцуе, часцей жа яны зноу вя ртаюцца 
ва унiверсiтэт, каб атрымаць яшчэ 'адзi н дып
лом, перш чым уступiць у сапрауднае жыццё . .,. 

КЕН ШМАЛЬЦ, 
(Для «Бе.11арускага 

ун iверсiтэта»). 

ФОТАТЛУМАЧЭННЕ: перш чым лавiць 
воука - дачакайся дыплома. 
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Рэдактар 

М . Г . ЗАГОРСКАЯ. 
ТЭЛЕФUН 20-68-2'1. 
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