
ПРАЛЕТАРЬ/1 YCIX KPAJH, ЯДНАйЦЕСЯ! 

· ОРГАН ПАРТКОМА, 
РЭКТАРАТА, 
КАМСАМОЛЬСКАГА 
1 ПРАФСАЮЗНЫХ КАМIТЭТАУ 
БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА 

. ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА 
СЦЯГА ДЗЯРЖАУНАГА 
УНIВЕРСIТЭТА IМЯ ,У. 1. ЛEHlljA. 

( 
ГАЗЕТА ~ЗНАГАРОДЖАНА · ГАНАРО~ 
ВАй ГРАМАТАЙ ВЯРХО~НАГА.САВЕТА 
БССР . 

' 90~ ЧАЦВЕР 18 КАСТРЫЧ HIKA 

No 27(1656) 

ПАСТАНОВА 
АДМЯНЯЕЦЦА? Калькуту 1;1азываюць пеклам 

свету. Мауляу, пабываушы тут, 
не зможаш здзiвi:цца хоць ча
му-небудзь нi у адным месцы 
на Зямлi . Горад гэты асаблiва 
~кзатычкь1 для_ еурапе~цау: 
1 па норавах, 1 па арх1тэк

туры, i па клiмаце. Таму лю
дзей з белай скурай там мож
на сустрэць даволi рэдка. 

Тьrм больш, з ' Савецкага Са
юза, тым qольш, з Беларусi, 
i ужо зусiм малаверагодна - з 

ШJlях да Калыуты 
Унiкалънасць сiтуацыi яшчэ 
i у тьrм, што гэты еурапеец 
- дзяучына, з якай, магчы
ма, вы сустракалiся у нашым 
унiверсiтэце раней. Два гады 
назад Алена АДАМКАВА 
скончыла аддзяленне фiласо
фii БДУ. 

каму удзячна за такi паварот 

лёсу i дзеля каго заусёды бу
дзе вяртацца у Мiнск. 

даз.науства у Маскве, потым 

прыняцъ удзел у навуковай 

канферэнцыi, прысвеча най 
Рэрыхам . Магчыма, там вас i 
зауважьщь, як Алену, прад

стаунiк Micii Рамакрьпiшы i 
асабiста запросiць у свае вуч
нi. Усё пералiч'анае абавяз
ковае. Але ёсць Яlill!Э нешта, 

аб чым не ведае нават са
ма Алена. Мажа, тое, што 

яна адразу адзнаqыла, пры

ехаушы у Iндыю: грамадзяне 

гэтай краiны лiчаць рускiх 

людзей вельмi блiзкiмi да сябе 
па духу. 

- Вы усё крытыкуеце, абу
раецеся , патрабуеце. Бач, дilЛi 
свабоду, дык не ведаюць, да 
чага прычапiцца. Усё 6 аблая
лi, раскрытыкавалi. Вы лепш 
працуйце, як след, а патраба
ваць ёсць каму ... 

- Дык дзе ж працаваць: 
не хапае аудыторый, лабара
торый? 

- Не адны вы такiя ня
шчасныя. Людзям жьщь няма 
дзе. 

Усё ж флагман вышэй- , 
шай школы рэспублiкi ... 

А калi «радавая>> уста
нова, дык што, горш за вас? 

цы Кастрычнiцкай (прауда, 
чамусьцi пры яга узвядзен
нi забылiся пра трыбуны i каб 
дабудаваць ix, давядзецца па
працаваць ЯIПЧЭ год). Рэкан

струяваны будынак юрыдыч
нага факультэта. На некалькiх 
аб'ектах у Шчамыслiцы ужо 
пакрысе адрываемся ад зям

лi: iдзе будаунiцтва бiялагiч
нага факультэта, iнтэрната для 
замежных навуqэнцау. Але · 

тэмпы яга вельмi марудныя. 
Мяркуйце сам i : тэрмiн зда'!Ы 
<<nад ключ» бiяфака - наступ
ны год. Аб_'ём будаунiча-ман
тажны:х работ - 2,9 млн. руб
лёу. У гэтым годзе з 600 
тысяч асвоена толькi 215 ты
сяq рублёу. Гэта факт, i змя
нiць штосьцi мы не мо
жам. Не хапае будматэрыя
лау, рабочых рук. Бягуць лю
дзi з дзяржауных бударганi
зацый - ix боiiьш задаваль
няюць кааператьmы. 

БДУ. 1 

Але, паставiушы такую мэту, 
можна! 1 не проста на вулiцах 
Калъкуты, а на тэрыторыi та

ямнiчай Micii Рамакрышны. 
Упершъшю еурапейцу дазво

лена знаходзiцца тут не толь
кi у якасцi студэнта якога
небудзь з Iнстытутау Мicii, 
а для ,вывучэння складанай мо

вы санскрыд, iндыйскай му
зыкi i iндыйскай ф'iл,асофii . 

Яна з Брацiславы, славач
ка. Але сама назьшае сябе 
касмапалiткай, гаворьщь, што 
яе радзiма там, дзе людзi 
добрыя. Сярэднюю школу 
скончыла у Маскве, унiверсi
тэт - у Мiнску, аб чым, да
рэчы, не шкадуе. Во менавiта 
адсюлъ пачьшауся яе шлях да 
Калькуты ... 

Зараз Алена напярэдаднi 

новай сустрэчы з Калькутай. 
Яе зноу чакае амаль што па

кутлiвая праца над кнiгамi з 
бiблiятэкi, як'ой я11u больш не 
бачыла нiдзе за ~·,·i' ,нuё жыц
цё. Зноу вывучэнн~ складаней
шай фiласофii. Сядзенне над 
лiтаратурай, прысвечанай ёй, 
у час вучоб,ы ва унiверсiтэ

, це цяпер здаецца Алене ледзь 
не гулънёй у лялькi. 
Яна зноу правядзе у Micii 

шэсць месяцау. Тым, каго 

вабiць такая перспекты13а, 
можна пар!liць паутарьщь яе 

шлях: пiсацъ курсавыя работы 
i дыпломную па iндыйскай фi
ласофii, потьrм паступiць у ас
пiра.нтуру пры Iнстытуце усхо-

У нас таксама шырока рас
паусюджана цiкаунасць да 
усяго 1ндыйскага: гiсторыi, 
фiласофii, культуры. Каб яшчэ 
выкладалiся яны у нашых 

ВНУ ... Алена Адамкава лiчьщь 
гэта неабходным. 

За11ежнiкi вучацца, со
рамна за убоства. 

- А у нас зараз галоунае 
- жыллё. 

Прыкладна такой я уяуляю. 
размову з першым намеснiкам 

старшынi Мiнгарвыканкома 
Р. В. Цiшкевiчам (на жаль, 
дазванiцца да яга так i не 
змагла). Магчыма, ён запярэ

чыць: мауляу, хто дау права 
укладваць мне у в сны чужыя 
славы? Адкажу: пiсьмо, якое 
паважаны Рыгор Васiльевiч 

накiравау у Савет Мiнiстрау 
рэспублiкi. У iм - просьба 
скарацiць колькасць будуемых ' 
унiверсiтэцкiх аб'ектау . Пры
чына вельмi простая: не мо
гуць справiцца з жыллём i 
тымi будоулямi, якiя ужо рас
пачалi. 

Сюды яна i вярнулася. За
вiтала пасля·паугадавога зна
ходжа!iНЯ у Iндыi на «родную» 
кафедру - гiсторыi фiласофii 

i логiкi. Каб сустрэцца з тымi, 

I вось вынiк: замарожана 
(яшчэ не пачаушыся) будау
нiцтва галоунага - корпуса унi
версiтэта, НДI - ядзерных 
праблем, маладзежнага · цэнт
ра. Ды i на тыя аб ~екты, 
якiя узводзяцца, аб'ём будау
нiча-мантажных работ скаро
чаны да мiнiмуму: сёлета ён 
складзе 2,2 млн. рублёу (мер
кавалi асвоiць мiльёнау два
наццаць). 

Заiu~апочан~сць В. М. Са
пёлкiна можна зразумець: 
план «засялення» навага унi

версiтэта у Шчамыслiцы пад 
пагрозай зрыву. Як бы нi ста
ралiся будаунiкi, а нават для 

- Як жа iдуць справы 
сёння? - пытаюся у дырэкта
ра унiверсiтэцкi:х аб ' ектау, 
якiя будуiоцца, В . М. СА
, ПЕЛКПfд. 

- Пахвалiцца асаблiва ня
ма чым,- з роспа4~чу гаво

рыць Вiктар Мацвеевiч.
На 1 кастрычнiка у нас зда
дзены у эксплуатацыю толькi 

s;партыуны комплекс па вулi-

, недасведчанага чалавека вiда
вочна, што тэрмiны выканання 

Пастановы Савета Мiнiстрау 
БССР аб развiццi матэрыялъ
на-тэхнiчнай базы БДУ нерэ
альныя. Наурад цi можна да 
1996 года узвесцi i рэканстру
яваць 19 аб'ектау, агульны 
аб'ём работ якiх павiнен скла
сцi 114 мiльёнау рублёу ды 74 
мiлъёны - будаунiча-мантаж
ны:х. Пры acвaem1i штогод 

кры:ху болъш за два мiльё
ны, можна падлiчъщь, калi мы 
будзем хадзiць па новых калi
дорах. А пакуль кiраунiцтва 
унiверсiтэта i дырэктар аб'ек
тау, якiя будУ,юцца, топчуць 
дываны адмiнiстрацыйных ус
таноу рэспублiкi, распавядаю
'!Ы аб тым, як нам патрэбны 
флагман вышэйшай школь~ i 
што · мы павiнньr клапацiцца 
аб iнтэлектуальным патэнцыя
ле нацьri. Напэуна, трэба мац
ней грукаць абцасамi, iнакш 
вас наурад цi хто пачуе. I 
зноу будуць ляцець пiсьмы ... 

Раскоша нам не (larpaжae яшчэ шмат (хто скажа -
колькi?) гадоу, але, несумненна, мы б жылi сёння бага
цей i сытней, каб была у людзей надзея на паляпшэнне 
умоу жьщця, бо яе адсутнасць стварыла сiтуацыю, калi 
займаюць чаргу ля вулiчнага кiёска, не ведаючы, чым бу
дуць гандляваць на гэты раз. Нас ператварылi у абсалют
ных спажыуцоу! Няужо i вышэйшую школу у цэлым 
таксама? 

3. MIXHEBIЧ. Чытайце 3-ю старонку. Фота j::. ГРЫЦА. 

Кафедры замежных моу ва 
унiверсiтэце больш няма. Бо 
цяпер яна назьшаецца <<кафедра 

замежных i класiчных моу». Га
вораць, нават на справы i лёс 
аднаго чалавека уплъmае яга iмя . 

А тут цэлая унiверсiтэцкая кафед

ра. 

Падрыхтоучы факультэт для 
замежных студэнтау папоун1уся 
за апошнi час навiчкамi: адз i н 
з ix - з Марака, адзiн - з Iз 
раiля, адзiн - з Судана, двое -
з Йемена, чацвёра - з Iapдa 
нii, сямёра - з Лiвана i дзевяць 
- з Cipыi . ВьIХодзiць, у асноу
ным краiны Арабскага · У сходу. 
Але, аб'яднаушыся з астатнiмi 
навучэнцамi факультэта, ,этыя 
студэнты будуць прадстауляць 

паперы? 
надзвычай разнастайную геагра.

фiю Зямлi. 

Таму, хто яшчэ не верыць у 
шырокае развiццё сувязей наша
га унiверсiтэта з замежнымi 
В НУ, пэуна, будзе карысна да
ведацца аб паездках нашых сту
дэнтау, супрацоунiкау i выклад
чыкау у розныя краiны свету. 

Ча~цей -за усё яны ездзяць у 
Польшу. Пастаянны партнёр БДУ 
- Ягелонскi унiверсiтэт. Згодна 
з планам нашага супрацоунiцтва 

з iм, 9 кастрычнiка туды паехалi 
на два тыднi для навуковай ра_бо-
ты i сумесных даследаванняу за
гадqык кафедры iнфармацы.йнага 

i праграмна-матэматычнага забе-
спячэ1тя аутаматызаваных сiс

тэм М. М. Труш i дацэнт ка
федры вылiчалънай матэматы.кi 
В. М. Шалiма. 

Польша - ,· а"ы блiзкi i да
ступны сусед Б.:ларусi. Таму па
ездка туды не здаецца такой жа

данай, як у болъш аддаленыя 
заходнееурапейскiя краiны. Нам · 
застаецца толькi па-добраму па
зайздросцiць j пажадаць поспе
хау навуковаму супрацоунiку НДI 
ФХП П. П. Жуку - ён будзе 
10 месяцау праходзiць навуковую 
стажыроуку у Германii, а так
сама дацэнту кафедры эканамiч
най геаграфii за~ежных краiн 

А. С. Перапечку - ~н ад' язджае 
з той жа мэтай на той жа тэрмiн 
у Францыю, 

Мабыць, самыя · незlвычайныя 
уражаннi чакаюць заrадчыка ад
дзелам xiмii плёначных сiстэм 
i працэсау рэгkтрацыi фатагра
фiчнай iнфармацы i НДI ФХП 
Г. А . Бранiцкага, якi адбыу у поу
ны нечаканасцей Кiтай для удзе
лу у рабоце Мiжнароднага кан 
грэсу . 

Вось такiя, у асноуньrм, <<з а
межныЯ>> атрымалiся навiны. Але 

ж не <<папяровыя>>, прауда? 

Расклад · на .паслязаутра 
У ПАЧАТКУ кастрычнiка сту

дэнцкiя аудыторыi «з ахапiлi>> вуч
нi 8-10 класау. Без палiтычных 
. (а таксама i эканамiчных) пера
варотау, iспытау i ix абавязковых 

· спадарожнiкау - нярвовых стрэ
сау - проста запiсалiся у школы 

юных. Географау, журналiстау, \ 
· матэматыкау .. . 

Вольга КУРЛОВIЧ i Алена 
КАРПЕНКАВА са школы No 171 
без асаблiвых ваганняу выбралi 
секцыю прыкладной матэматыкi . 

Так параiла настаунiца, былая 
студЭН\ГКа ФПМ. 

У братоу Серкiных схiльнасцi 
нечакана не супадаюць. Вало

дзiна мэта - працягваць справу 
бацькоу-фiзiкау, Аляксандр ледзь 
не усё свядомае жьщцё цiкавiу
ся riсторыяй. 

Нiна ПIШ,КОВА запiсалася 
у юрыдьtчную секцыю . - каб 
б l !кэй пазнаёмiцца з юрыс
прудэнцыяй, набьщь неабходныя 

веды у час падрыхтоукi да па
ступлення. 

А кiруе mколай для зацiкау
леных ужо на працягу пяцi· 

гадоу Аляксандр lльiч ХМЯЛЬ-
НIЦКI: 1 . 

- Заняткi у секцыях карыс
ныя для школънiкау. Аглядныя 
лекцыi, сустрэчы з вучонымi, 
наогул цiкавымi людзьмi, iндывi
дуальная работа: ад рэфератау 
да даследчай дзейнасцi,- усё 
неабходнае для падрыхтоукi . 
Можаце - праверьщь. Штогод 

паступае у ВНУ 70-80 працэн
тау школънiкау - навучэнцау 
школ юных . Напрь!КJ!ад, на пер

шым курсе факультэта журналi

стыкi вучьщца цяпер чатыры . з 
пяцi юных карэспандэнтау. Але 
i без барацьбы за выжьmанне у 
час вучобы не абысцiся. За год 
«адсейваецца» 100-150 чалавек. 
Перамога добразычлiвая да на
стойлiвых. 

Л. ПРАSi'ЛОЦКАЯ. 

ТРЫЦЦАЦЬ , 
.СУПРАЦЬ САЮЗА 

У _цэнтры _Кiева на плошчы Кастрычнiцкай рэвалюцыi 
пачал1 таладоуку каля трах дзесяткау студэнтау, большая 
частка якi:х - ураджэнцы Заходняй Украiны. Удзельнiкi 
акцьri патрабуюць не заключаць Саюзны дагавор, распусцiць 
Украiнскi Вярхоуны Савет i· адправiць у адстауку рэспублiкан
скi урад. 

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ», No 40. 

ПАЛIЦЭйСКАЯ АКАДЭМIЯ 
З 1 сакавiка 1991 года законы Эстонii будзе ахоуваць на

_цыянальная палiцыя. Першым яе падраздзяленнем, якое дзей
нiчае, стала школа падРыхтоукi кадрау радавога саставу у . · 
Пярну. 107 хлопцау прайшлi жорстki. адбор, перш чым трапiць у 
яе: добры атэстат аб сярэдняй адукацыi, рэкамендацыi мясцо
вьIХ улад, уступны экзамен па пiсьмовай эстонскай мове, 
фiзпадрыхтоуцы, псiхалагiчныя тэсты. Што ix чакае? Заняткi 
па этьщы, рыторыцы, машынапiсу, справавядзенню, тэхнало
гii дазнання i доф,1тау. 

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА», No 230. 

«САКРЭТНАЯ» ГАЛАДО'У'КА 
Студэнты MIФI аб'явiлi галадоуку. Акцыя набыла <<эс та

фетны,> характар. .Асноунае патрабаванне - размеркаванне 
па спецыяльнасцi на трэцiм курсе строга па жадаliНIО студэн

тау. Другая прычына у зневажалънай падпiсцы <<аб сакрэтна-

СЦJ>> . «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА», No 226. 



ПРАЕКТ РЭЗАJIJОЦЫI 
VII справаздачна-выбарнай канферзнцыi 

камунiстау ьДУ iмя У. 1. Ленiна 
Камунiсты унiверсiтэта 

правод.зяць сваю канферэн
цыю . fj цяжкi для народа i 
партыi час. Уся краiна i наша 
рэспублiка перажываюць са
цыяльна-эканамiчны i палi

тычны крызiс. Недальнабач
ная стратэгiя i тактыка дзяр
жаfjнага i партыйнага кi
раfjнiцтва прывялi да разме
жавання саюзных рэспублiк 
i паставiлi пад пагрузу цэ
ласнасць савецкай дзяржа
вы. 

Бязмежная fjлада партый
нага апарату дыскрэдытава
ла сацыялiстычную iдэю, ка
мунiстычны рух i падарвала 
асновы iснавання сацьtялiс

тычнай сiстэмы, раз'яднала 
народы братнiJс краiн цяпе
рашняй Усходняй Efjponы. 

Перабудова fj нашай кра
iне з рэвалюцыйнага фактара 
абнаfjлення грамадства з-за 
тэарэтычнага i палiтычнага 
бяссiлля бюракратыi перат
варылася фактычна fj гава
рыльню, якая паставiла мiль
ёны людзей на мяжу галечы 
i голаду. Камунiстычная пар
тыя выпускае гiстарычную 
iнiцыятыву, страчвае давер 
працоfjных i свае лепшыя 
традыцыi i якасцi. 
У савецкiм грамадстве 

склалася небяспечная сiтуа
цыя. Адсутнасць радыкаль-

. най канцэпцыi развiц-
ця грамадства на цяпе-

. т/ашнiм этапе, · перспектыfi 
вщсаду з эканамiчнага крызi
~су, i няfjхiльнае яга пагар
шэнне, узнiк~tенне антыдэма

. кратычных, антысацыялi-

стычных i iншых груповак 
i арганiзацый мажа прывесцi 
да сацыяльнага выбуху з 
непрадказальнымi вынiкамi. 
На жаль, XXVIII з'езд КПСС 
не дafj канкрэтнай праграмы 
выхаду партыi з крызiсу. 
Цвяроза ацэньваючы сi

туацыю fj краiне i партыi, 
калtунiсты унiверсiтэта лi

чаць, што КЛ Б не выканала 
i:ваёй ролi па стабiлiзацыi 
палiтычнага i эканамiчнага 
становiшча fj рэспублiцы, 

кiраfjнiцтва партыi не змагло 
знайсцi свайго нацыянальна
iа шляху перабудовы, выб
рала сваёй · тактыкай шлях 
забарон, цяганiны, бяздзеян
ня i таму страцiла аfjтары
тэт i _падтрымку fj народзе. 

Беларусь, якая мае высокi 
Аtатэрыяльна-тэхнiчны патэн

цыял, · значныя працоfjныя 
рэсурсы, шырокамаштаб
ную прамысловасць i аднос
на стабiльную сельскую гас
падарку, · нястрымна страч

вае тэмпы вытворчасцi пра
дуктаfj i тавараfj народнага 
спажывання, аб чым свед
чаць пустыя палiцы магазi-

наfj. Вярхоfjны Савет, н,овы 
fjpaд рэспублiкi, ЦК КПБ 
не праяfjляюць дастатковых 
намаганняfj, каб спынiць рэг
рэсifjныя працэсы. Такое ста
новiшча нясцерпнае, яно вя

дзе да хаосу i далейшага 
развалу нашых грамадскiх 
i дзяржаfjных структур . 
Сённяшняя сiтуацыя зра

бiла свой уплыfj i на дзей
насць партыйнай арганiзацыi 
БДУ i яе парткома: на фо
не fjсеагgльнай разгубленас
цi адбылося паслабленне 
палiтычнай арiанiзатар-

екай работы. 
Камунiсты унiверсiтэта пе

ракананы, што надышоfj час 
добра · прадуманых, пасля
доfjных i рашучых дзеянняfj 
ycix членаfj партыi па ста

бiлiзацыi палiтычнага стано
вiшча, абнаfjле'!ня i fjмаца
вання КЛ Б, пераадолення 
крызiснай сiтуацыi fj экано
мiцы i адраджэння нацыя
нальнай белару~кай культу
ры. 

ПАРТЫЙНАЯ КАНФЕ
РЭНЦЫЯ ПАСТАНАf-

ЛЯЕ: 

1. КАМУНIСТЫ УНIВЕР
СIТЭТ А бачаць сваю ралю у 
аднауленнi аутарытэту КПБ, 
у процiстаяннi уладзе парт
бюракратыi, .· паq::~ырэннi пра
воу пярвiчных арганiзацый 
i актьшiзацыi дзейнасцi кож
нага камунiста. Неабходна 
рэальная, не дэкларыраваная 

справаздачнасць парткомау, 
РК, ГК i ЦК КПБ перад 
камунiстамi за канкрэтныя 
вынiкi дзейнасцi. 

Камунiстьi унiверсiтэта, не 
здымаючы з сябе адказнасцi 
за тыя падзеi, якiя адбьша
юцца у грамадстве i партыi, 

лiчаць амаральным вылучэнне 
у новыя кiруючыя органы 
асоб, што стаяць сёння на 
чале партыйнай арганiзацьri 

рэспублiкi, таму што яны у 
першую чаргу адказныя за 

развал нацыянальнай куль

туры i эканом1кr, скажэнне 
маштабау Чарнобыльскай 
трагедьti i спазненне з лiквi
дацыяй яе вынiкау. 

Камунiсты унiверсiтэта ,Ка
тэгарычна супраць ycix пры
вiлей, у тым лiку супраць 
незаслужанага i неабгрунтава
нага павышэння акладау на 

фоне агульнай галечы i разва
лу, рашуча выступаюць суп

раць раздзiмання штатнага 
апарату, пратэкцыянiзму, ад

мiнiстрыравання, сямейнасцi, 
патрабуюць максiмальнага 
скарачэння штатных работ
нiкау. 
Да кiраунщтва партыяй 

павiнны прыйсцi людзi з но
вым мысленнем, здольныя i 
гатовыя да прыняцця рашэн

няу на сучасным узроунi. 

Камунiсты унiверсiтэта лi
чаць сваiм абавязкам рры
няць удзел у аднаул~ннi аб ' 
ектыун~й гiсторыi рэспублiкi, 
распрацоуцы канцэпцыi са

цыяльна-эканамi чнага раз 
вiцця ..,.у сучасных умовах, 
нацэленай на гiстарычную пер
спектьшу. 

2. КАМУНIСТЫ УНIВЕР
СIТЭТ А гатовь1 унесцi уклад 
у вырашэнне галоуных задач 

сучаснага перыяду: экана

мiчных праблем, вьшаду рэс
пурлiкi з . _крызiсу, усталяван
ня рэальнага палiтычнага 

i эканамiчнага суверэнiтэту, 
распрацоукi эфектыунага ме
ханiзму функцыянiрав'ання 
прамысловасцi i сельскай 
гаспадаркi, рашучай барацьбы 
з ценявой эканомiкай, спе
куляцыяй, злачыннасцю, за 
усталяванне рэальнай свабо
ды асобы i гарантыi яе абаро
ны з боку дзяржавы. 
Камунiсты унiверсiтэта звя

р~аюцца да ycix дэмакратыч
ных палiтычных сiл рэспублi -

кi з заклiкам усвядомiць ад
казнасць гiстарычнага моман
ту, i праявiць цярпенне, раз 
важлiвасць, любоу i павагу 
да Айчыны, захаваць выт

ворчую працу на кожным 

рабочым месцы, праявiць тра
дьщыйную здольнасць нацыi 
да вырашэння вострых су

пярэчнасцей i прабле!\1 без 
нацыянальнай варожасцi 
i вандалiзму. 

З. КАНФЕРЭНЦЫЯ 
АДЗНА ЧАЕ, што унiверсi
тэт павiнен бьщь адным з 
цэвтрау iнтэлектуальвага, па
лiтычнага i культурнага ад
раджэння Беларусi, бо у iм 
сканцэнтраваны значныя на

вуковыя сiлы i яго асноунай 
фувкцыяй з 'яуляецца пад
рыхтоука высокаквалiфiкава
ных спецыялiстау - галоунай 
рухаючай сiлы нацыянальнага . 
адраджэвня. Галоувай зада

чай для камунiстау унiвер

сiтэта з 'яуляецца паляпшэнне 
якасцi адукацыi i выхавання 
студэнтау з улiкам пераходу 
краiны да рынку. 
Канферэнцыя унiверсiтэта 

патрабуе ад урада рэспублiкi 
даць БДУ статус нацыяналь

нага незалежнага унiверсiтэта 
з адпаведнымi дзяржбюджэт
ным.i асiгнаваннямi, неумя
шальнiцтвам дырэктыуных ор
ганау ва унутраныя справы 

унiверсiтэта, правiлы прыёму, 
навучання i размеркавання 

спецыялiстау, патрабуе кан
крэтных i энергiчных мер па 
будаунiцтву новага комшiек-• 
су унiверсiтэта, якое зацягну
лася на дзесяцiгоддзi. Мы за 

тое, каб прыбытак ад аба
ронных навуковых распрацо

вак i валюта за навучанне 
замежных спецыялiстау за
ставалiся у бюджэце БДУ 
iмя У. I. Ленiна, за будау~ 
нiцтва сучаснай базы працы 
i адпачынку для студэнтау·, 
выкладчыкау, супрацоунiкау i 
пенсiянерау. 

4. КАМУНIСТЫ УНIВЕР
СIТЭТА бачаць сваю ролю у 
садзеяннi адраджэнню . бела
рускай нацыi праз вьiсокi 
прафесiяналiзм выкладчыкау 
i <;тудэнтау, захаванне гума
н!стычных традьщый i духоу
НЬIХ каштоунасцей, мараль
нае абнауленне грамадства. 
Камунiсты заклiкаюцъ увесь 
калектыу уключьщца у гэту 
работу. 
Партыйная арганiзацыя 

· унiверсiтэта,. партком павiнны 
выпрацаваць эфектыуныя 

формы супрацоунiцтва з yciмi 

грамадскiмi i грамадс~а-палi
тычньrмi арганiзацыямi. 
Партыйная канферэнцыя 

БДУ iмя У. I. Ленiна лiчьщь, 
што толькi у адзiнстве з yciмi 
дэмакратычнымi сiламi, выра

шаючы пастаулевыя задачы, 

камунiсты апраудаюць сваё 
iснаванне i -давер народа. 
З улiкам зауваг, што пасту.; 

пiлi з геаграфiчнага, фiлала
гiчнага, фiласофска -экана
мiчнага факультэтау, ФПМ . 
i асобных камунiстау, праект 
рыхтавалi члены кaмieii : 

Л. М. ГАйДУКЕВIЧ, 
1. А. ГРУНТОУ, 

В. В. КРАСНАПРОШЫН, 
П. 1. МАНАСТЫРНЫ, 
Я. BJ ПЕТУШКОВА, 
В. А . ПРОКАШАВА, 

А. Г . СЛУКА, 
Л. М. ХУХЛЫНДЗIНА. 

ХТО Mbl 
ПАРТЫЙНАЯ АРГАНIЗАЦЫЯ БДУ У ЛIЧБАХ 

ПА РОДУ ЗАНЯТКАУ: вышзйшая 1082 1155 ПА ПАРТЫЙНАМУ 
(першая лiчба - даныя на няпоуная СТАЖУ: 
1.01.1988 года, другая вышэйшая 111 84 да 10 rадоу 631· 580 
на 1.01.1990 года) : сярздняя 384 384 11-20 rадоу 332 339 
ПР i служачых 1069 ·1132 21-30 гадоу 305- 294 
студзнтау 415 372 ПА УЗРОСТУ: 31 - 50 rадоу 265 330 
рабочых 38 47 звыш 50 rадоу 13 18 
iнжынерау 80 97 да 20 rадоу 31 21 ПА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦI: 

21 - 30 rадоу 424 409 беларусау 907 957 
ПА АР,УКАЦЫI: 31 - 40 rадоу 245 239 рускiх 509 516 

41...:....50 гадоу 333 325 украiнцау 95 92 
дактары навук 92 97 51 - 60 rадоу 305 342 iншых 

кандыдаты навук 498 539 ст3:рэй 60 rадоу 264 312 нацыянальнасцей 91 83 

ПРАЕКТ P33AJl,IOЦ~II 
<<Аб адносiнах Кампарrыi Бепарусi да культуры, 
адукацыi, навукi>> 

( Пр.апануецца камунiстамi БДУ iмя У. У. Ленiна 
для прыняцця на XXXI з'ёздзе КПБ). 

Працэсы перабудовы аб
вастрьiлi не толькi прабле
мы сацыяльныя нацыя

нальныя, але i звязаныя з 
развiццём нацыянальнай 
культуры, асветы, навукi. Як 

вядома, перабудова - рэва- ' 
люцыйнае абнауленне нашага 
грамадства, i таму толькi 
радыкальныя рэформы у змо

зе ажьщцявiць яе. lx патра
буюць, па-першае, дзяржауна
палiтычная i народна-гаспа

дарчая суверэнiзацыя рэспуб
лiкi; па-другое, яе iнтэграцыя 
у новь1м Саюзе рэспублiк, 
у еурапейскiм доме, у мiжна
родным кантэксце; па-трэцяе, 

задачы нацыянальнага адра

джэння, што закранаюць усе 

сферы грамадска-палiтычна
га, гаспадарча-эканамiчнага, 
культурнага жьщця Беларусi, 
- беларускага народа, ycix 
народау, што з'яуляюцца гра 
мадзянамi нашай рэспублiкi. 

Сёr1ня нельrа быць камунi
стам без rлыбокага пераканан 
ня, lшто дзяржава моцная, 

сапрауды сувераная толькi 
тады, калi яна ёсць сукуп
насць высокаiнтэлектуаль

_ных, высокасумленных гра

, мадзян. Суверанасць асобы -
аснова суверэнiтэту дзяржавы. 
Дзяржава для асобы, а не асо
ба для дзяржавы . Дзяржава 
забяспечвае усебаковае раз 
вiццё асобы, гарантуе яго, 
спрыяе яму, ужьшае усе 
сродкi культурнага i экана
мiчна-гаспадарчага уздзеяння 
дзеля раскрьщця ycix здольна
сцей i творчых мажлiвасцей 
чалавека. 

У сучаснъrх складаных аб
ставiнах гуманiтарнай дэrра
дацыi, духоунай спустошана
сцi, падзення норавау, цягi 
да ведау, росту злачыннасцi 

увогуле надзвычайныя задачы 
ускладаюцца як у цэлым 

на сiстэму адукацьri; пачына
ючы ад дашкольнага выха

вання i канчаючы ВНУ, так 
i на ycix дзеячоу культуры, 
навукi i мастацтва, дзяржау
ньIХ i парть!ЙньIХ сiстэм, пра
цаунiкоу прамысловасцi i сель
екай гаспадаркi, святароу 
розных рэлiгiй i iнш. Пры гэ
ть~м адной з першачарговых 
задач аказваецца выхад ВНУ 

рэспублiкi i яе спецыялiза
вана-прафесiянальнага ся
рэдне-адукаць~йнага звяна на 

вядучае месца у агульна

культурнай перабудове рэс
публiкi, у адраджэннi яе куль
турнь~х нацыянальных пад

валiнау. Асаблiва ж выключ
ную ралю ва узняццi навукi, 

адукацыi i культуры павiнны 
адыграць унiверсiтэты i наву
ковыя асяродкi рэспублiкi, 
перш за усё БДУ i АН БССР. 
У дадзень~м выпадку нельга 
таксама абысцiся без новых 
арганiзацыйных структур, якiя 
б каардынавалi усе рэспублi
канскiя намаганнi па уздыму 
агульнакультурнага узроJ

ню рэспублiкi, па шырокаму 
адраджэнню нацыянальных 

форм культуры, вяртанню прэ

стыжнага месца у грамадстве 

беларускай мове, здзяйсненню 

праграм па беларусiзацыi, 
прынятых Вярхоунь~м Саве

там БССР·, Таварыствам бела
рускай мовы iмя Ф. Скарыны, 

Народным фронтам Беларусi 
i iншымi грамадскiмi арганi
зацыямi рэспублiкi, прагра
мы якiх судакранаюцца з вы
рашэннем , праблем нацыя
нальнай культуры, навукi, аду

кацы i. 

Новы уздь~м культуры ва 
умовах рэальнай перабудовы, 
будучы залежным у першую 
чаргу ад абнаулення сiстэмы 
адукацыi, грунтуецца на ужо 
зацверджань~м перабудоваю 
прыярытэце агулъначалавечых 

гуманiстычных каштоунасцей, 
на усебаковым развiццi ycix 
галiн нацыянальнай культуры, 

на пераутварэннi дыскрь~мi
наваушай сябе сiстэмы фi
зiчнай падрыхтоукi моладзi 
i грамадства ва усенародную 
сiстэму культуры фiзiчнага 
здароуя, на культьшацьri вы

сокай дысцьшлiны працы i уза
емапаважлiвых адносiн у 
агульна жьщцi, прьшiццi кож
наму грамадзянiну культуры 
дыскусiй, высокiх эстэтычных 
густау, маральнасцi, ветлiвас
цi. 

Адука((ыя i навука - ас
новы любой культуры. Ix сён
няшнi ·стан у 1 рэспублiцы, ад
нак, не можа усебакова спры- · 
яць працэсам абнаулення. Та
му першачарговая задача -
карэнная мадэрнiзацыя аду

кацыi, асаблiва у школьным 
звяне i часткова - у вышэй
шай школе. Час патрабуе тэр
мiновай вьmрацоукi канцэп
цыi нацыянальнай школы. 

Адмена усенавуча, зацвяр

джэнне адзiнага прыярытэту 
у школе - ведау, адзiнага 
прыярытэту ацэнак - па ве

дах - вось тое першае, чаго · 
патрабуе ужо сёння у сваёй 
перабудове сярэдняя школа. 
Свайго абнаулення сярэдняя 
школа, як i ВНУ, патрабу
юць у сувязi з пераходам 
гаспадаркi на рыначныя ад
носiны, усталяваннем· новых 
ад.носiн памiж сферамi наву
ч,iння i сферамi вытво~часцi, 
бытавых паслуг i г.д. 

У цэлым сярэдняя школа 
да апошняга часу не адмо

вiлася ад схем навучання, што 
склалiся у застойныя часы, 
а таксама недастаткова улiч

вае рэальныя законы !1Cixa
лorii iндьшiдумау, не можа 
адкаснуцца ад прынцыпау 

ураунiлаукi, паказухi, прафа
нацыi самога навучання, калi 
закон усенавуча усё працяг

вае падрьIХтоуваць да грубых 
падтасовак i абыякавага с,тау
лення да задач сапрауды рэ

з ультатыунага навучання. 

Абноуленая народная адука
цыя, мы лiчым, будзе най
больш адпаведная новь~м за
патрабаванням, калi яна будзе 
трохступенчатай, не улiчваю

чы дашкольнага выхавання. 

Першая ступень яе - пачат
ковая, навучанне абавязковае 
- з 6 гадоу да 14, на утры
маннi дзяржавы, пры атэс
тацьri строга па ведах, з выда
чай пасведчання за столькi 
класау навучання, колъкi· за 
сем гадоу вучань скончыу. 

З чатырнаццацi год - адкры
ты шлях у сферу вытворчасцi 

i абслугоування з прынятым 
законам аб працы падлеткау. 

Другая ступень адукацыi
сярэдняя. Таксама на утры

маннi . дзяржавы - з _с-iстэ
май гiмназiй (з прагiмна 1i
яй). Прагiмназiя - чатыры 
гады навучання як базiсн.:~я 
сярэдняя адукацыя для закан

чэння гiмназii цi рэальных 
вучылiшчау, . педтэхнiкумау як 
асноу сярэдняй прафесiяналь
най адукацыi. Адток непаспя
ваючых вучняу зноу жа у 

сферу вытворчасцi цi абслу
гоування. Дьmлом аб закан
чэннi . гiмназii цi тэхнiкума 
дае вольны доступ .У ВНУ 
без уступных экзаменау. 

Трэцяя ступень адукацыi 

- вьrшэйшая. Стыпендыяль
нае утрыманне за.стаецца 

пры паспяховых занятках. 

Пераздача экзаменау i залi
кау платная, пауторнае наву

чанне на аднь~м i тым жа 
курсе платнае. Студэнт 
мае права, не атрымлiваючы 
стьmендыю, працаваць. Дып
лом аб заканчэннi ВНУ - rра
дзiраваны · (у залежнасцi ад 
поспехау студэнта) - супер

дыплом, звычайны дьmлом, 

дастатковы дыплом або са 
стобальнай сiстэмай ацэнак, 
з адлiкам ад нуля да ста ба-

лау з азначэннем, колькi ба
лау дае. тая цi iншая ацэнка 
па тым цi iншым экзамене, 

залiку цi iншай форме спра
ваздачнасцi (курсавая, лаба
раторная работа, розныя пiсь
мовыя ·адпрацоукi i iншае). 

Усенавуч адмяняецца i уза
коньваецца канцэпцыя беспе
рапыннай адукацыi, якая дае 
права для самаадукацыi i 
прадугледжвае сiстэмы завоч
нага i вячэрняга навучання, 
але платныя, як i сiстэма 
павышэння квалiфiкацыi спе
цыялiстау. Дзеля пашырэння 
форм самаадукацыi ствараюц

ца вольныя унiверсiтэты -
з рознапрофiльньrмi кафедра

мi, выбарачным вьшучэннем 
дысцьщлiн, платныя. Сiстэма 
бесперапыннай адукацьri за
ахвочваецца i стымулiруецца 
тарыфнай шкалой зарплаты 

у залежнасцi ад узроуню аду

кацыi - з вельмi рухомай, 
а, галоупае, гранiчна дыфе
рэнцыяванай шкалой зарпла

ты, якая б фiксавала кожны 
зрух , у павышэннi адукацы.i 

· павышэннем заробку. Уво
дзiцца неадзоупая аплата 10 
працэнтау ад стаукi за вало

данне кожнай з асобнь~х мо
вау, калi ix ужьшанне npa-

, дугледжана профiлем працы . 
Дзеля запабегу уцечкi кадрау · 
за мяжу пераглядаюцца стау

· кi ycix спецыялiстау з выроу
нiваннем ix да стандарту раз- , 
вiтых краiн свету. 

Развiццё нацыянальнай на
вукi увогуле прадугледжвае: . 

а) пашырэнне бюджэтнага 
фiнансавання пры вызна
чэннi яе спецыфiчна-арэаль
ных кiрункау i uраблем, уг
рунтаванне гаспадарча-разлi
ковых форм не ва убытак 
фундаменталiзацыi, забес
пячэнне патрэб новьIХ рынач
ньIХ адносiн, кааператыу
ньIХ сфер - без адрыву ад 
перспектыуных, прэстыжньIХ, 

нацыянальньIХ праблем наву- ' 
кi· 

'б) пашырэнне гуманiтары
зацыi адукацыi на ycix яе 
шчэблях, асаблiва у ,сярэдняй 
школе i у ВНУ, з увядзен
нем гуманiтарных щ,1сцыплiн 
на факультэтах дакладНЬ!Х 
навук, на пеJ?шым i другiм 
гадах навучання, гуманiзацыя 

выкладання пры актыуным 

выкананнi дзяржаунага зако
ну аб мове, аб адраджэннi 
нацыянальнай культуры, гiс

тарычнай памяцi народа, яго 
традьщьIЙ, звычаяу; 

в) угрунтаванне у нацыя
нальнай навуцы кщvm'ютэры
зацыi, у ВНУ - рэйтынгу 
ведау, суадвосных са стан
дартам вышэйшых школ раз
вiтых краiн свету з прыраус . 
неннем рэспублiканскiх дьш,
ломау да дыпломау развiтых 
краiн свету; 

г) стварэнне нацыяналь
ньIХ навуковых школ ва ycix 
галiнах навукi як дакладньIХ, 
так i гуманiтарных; 

д) пераход на мiжнарод
ную сiстэму квалiфiкацьri на
вуковых кадрау i суадпавед

нае тарыфам развiтьIХ краiн 
свету ix матэрыяльна-фiнан
савае забеспячэнне; 
ж) на БДУ, АН БССР уск

ласцi арганiзацыю рэспублi
канс кага нацыянальнага 

цэнтра беларускай культуры 
i мастацтва, якi б узначалiу 
усе працэсы нацыянальна

культурнага развiцця Бела
русi, нарошчвання навуковага 
патэнцыялу, узня·цця агуль
най культуры, аптымiзацыi 
навучання, а таксама узае

мадзеяння сфер духоунага 

абагачэння з прагматычна
сцю рынку, нацыянальнага 

з агульначалавечым. 

Аутары праекта члены 
кпсс 

А~ А. ЛОйКА, 
·У. А. НАВУМОВIЧ. 
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Надзвычай своечасовай уяуляецца супрацоун1кам « Бе
ларускаrа унiверсiтэtа» rутарка нашаrа карэспандэнта 
Дзмiтрыя МАЛIНОУСКАГА з дацэнтам кафедры палiт
эканомii rуманiтарных факультэтау Белдзяржунiверсiтэта 
iмя У. 1. Ленiна, кандыдатам эканамiчных навук 
Аляксандрам ВасiльевiчамАФАНАСЕНКАМ аб месцы вы
шэйшай адукацыi у сiстэме рыначных адносiн. Тым 
больш, щто ва ycix праrрамах пераходу да рынку пра 
адукацыю амаль не r~;,.ворыцца. А як не хочацца зноу 
атрымлiваць ката у мяшку. 

- Аляксандр Васiльевiч, чым . 
«адгукнецца» вышэйшай адука

цыi краiны пераход да рынач
най эканомiкi? 

- Перш за усё, рэзкiм ска
рачэннем патрэбы у спецыя- . 
лiстах, маючых вышэйшую аду
ка-цыю. Па прагнозах - на 30 
-40 працэнтау. 1 калi цяпер 
вьшускаецца 450 тысяч спецыя
лiстау у г.од, то будзе на 100-
120 тысяч менш. Па-другое, вы
пускнiкi ВНУ вымушаны будУЦь 
выхадзiць на працоуны рынак з 
больш якаснымi ведамi. 

ВНУ знаходзяцца у бядотным 
становiшчы. Для паляпшэння ix 
матэрыяльнай базы прыйдзецца 
павышаць памер дат з тых, хто 
вучьщца. Пакуль размова iдзе аб 
кошце навучання аднаго студэнта 

у год - 1200-1590 рублёу. У 
будучым гэтая лiчба павялiчьщца 
у некалькi разоу. 

- Рэальна у межах 3-5 ты
сяч? 

- Так. У год. 
- Атрымлiваецца астранамiч-

ная лiчба: за увесь перыяд наву
чання - 15-25 тысяч рублёу! 

- Нам, хто прьtзвычаiуся да 

уз роуню адукаванасцi свайго на

сельнiцтва . Прадпрыемствы-спон
сары, назавём ix так, не возьмуц

ца за фiнансаванне· галiн ведау, 
я кiя патрэбны толькi дзяржаве у . 
цэлым - фундаментальная фiзi

ка," матэматыка .. . Таму дзяржава, 
маючы чыста прыкладныя iнтарэ
сы у галiне адукацыi, абавязана 
несцi пэуную долю затрат. Больш 
таrо, асаблiва у пераходны да 
рынку перыяд, яна вымушана бу
дзе падтрымлiваць ВНУ, каб даве
сцi да мiнiмальнага узроуню ix 
матэрыяльна-тэхнiчную базу. ' 

· - Узяць хаця б наш родны 

БДУ. 1 ператварыць у федэра
тыуную В НУ, с.амастойную ад 
Мiнiстэрства народнай адукацыi. 
Ва умовах пераходу да рынку цi 
вытрымае унiверсiтэт такое эка
намiчнае выпрабаванне? 

стаецца на правах беднага сва
яка? 

- Баюся, што да гэтага усё 
i iдзе . Хаця, кал.i не памыляю
ся, 15 мая быу прыняты .Указ 
Прэзiдэнта аб распрацоуцы (у 
нетрах Дзяржкамадукацы.i) пра
грамы развiцця вьппэйшай шко
лы. Можа здарьщца, яна не ат
рымае неабходнай падтрымкi у 
тьIХ арган.iзацыях, якiя кроуна у 

ёй зацiкаулены. Я да таго кажу, 
што зараз эксперыменты ажьщ

цяуляюцца ва ycix галiнах нашай 
эканомiкi. Нават культуры! Але у 
ВНУ нешматлiкiя генеральныя 
«рэпетыцыi» не даюць (за нека
торым выключэннем) агульнай 

карцiны будучай работы у рынач
ных умовах . 

. М iж тым, я мяркую, што калi 
узрастуць патрабаваннi да якасцi - Але усiм вядома, што сiстэ

ма нашай адукацыi не забяспеч~ 
вае узроуню ведау, дастойнага 
рыначнай эканомiкi .. . 

- Слушна. 1 менавiта таму трэ
ба рыхтавацца да горшага: многiя 
з дыпламаваных спецыялiстау 

папоуняць армiю беспрацоуных. 

3 ДЫПЛОМАМ' -
- 1 усё ж Вы упэунены, што 

выпускнiкi будуць лепш падрых
таванымi? 

бьщь .. . 
Я hадкрэслiваю, павiнны У БЕСПРАЦОУНЫЯ 

.::_ ... пры абавязковай умове 
матэрыяльна-тэхнiчнай узброе

насцi В НУ, якiя, магчыма, i самi 
маюць права увесцi у дзеянне 
эканамiчныя рычагi. Скажам , 
плату за адукацыю ... 

Я лiчу - гэта цалкам 
рэальна i нават неабходна. Хто 
будзе уносiць плату? НеабавязкQ-
ва, што чалавек, якi прагне атры

маць адукацыю. Няхай тая цi iн
шая а·рганiзацыя, накiроуваючы 
яго на вучобу, возьме на . сябе 
фiнансавыя клопаты. 

- А калi я не ад арганiзацыi, 
а самастойна? 

- Сам i' плацi . Ва умовах 
рьшку гэта натуральна. 

- Але сфармулiраванай Ва
мi jдэi ужо сёння заrатавана 
«падножка» у выглядзе сацыяль
най няроунасцi у набьщцi вышэй
шай адукацыi ... 

. ЯК ВЫЖЫЦЬ? . . 

1 
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- Памiж кiм будзе сацыяль
!f-'1Я няуоунасць? 

- Тымi, хто мае грошы, i ма- 1 
ламаёмымi. 

- Такiм чынам, сацыяльная 
няроунасцi, узнiкне .не у сферы. 
вышэйшай адукацыi, а наогул у 
грамадстве. Але рынак да таго i 
вядзе - да расслаення у грамад

стве. 

. Хто вьtратуе нас? Мя°не 
асабiста· i неабсяж'i[ую 
краiну чалкам. / калi, 
як павялося, выратаванне 

тапельqау - справа самiх 
тапельqау, дык у чым яно 
для «iнтэлектуальных» 
устаноу? /дэя фiнансавай 
самастойнасqi, эдаецqа 
нам, патрабуе вельмi ас
qярожнага падыходу i 
прадбачання JtШZЧbtМ.btx 
адмоfjньtх вынiкау . Пра
цэс навучання пры

бытку не дае. Збiран
не ·((Выкупу» э прадпры
емствау за выпускнiкоу 
ВНУ вельмi нагадвае fjвя
дзенне прыгонньtх адносiн 
у сферу адукаqыi. Пагоня 
за ((гасдагаворнымi» ра
ботамi прымусiqь • раз
вiт(щqа непасрэдна з наву
чаннем ... 

- Цi не стануць у такiм ра
зе rрашовыя, а не iнтэлектуаль0 

ныя накапленнi галоуным кры
тэ'рыем пры паступленнi? 

1 - Цяперашнi «паступленчы» 
ажыятаж будуецца на уступных 
экзаменах плюс конкурс. Дастат

кова узмацнiць жорсткасць патра-
. баванняу да ведау, калi вучоба 

,стане складанай, цяжкай. працай 

на працягу многiх гадоу, i не 
будзе такога наплыву у ВНУ. 
Пакуль жа шмат «выпадковых» 
спецыялiстау. Тысячы людзей, 
скончыушы ВНУ, займаюць паса'
ды, якiя не патрабуюць вышэйшай · 
адукацыi. У гэтым жа таксама 
значная няроунасць. Яны пака 

рысталiся сродкамi з беднай i без 
таго дзяржаунай кiшэнi i не у ста 

не адплацiць за атрыманыя ве
ды. 

Таму, калi гаварыць пра паступ
ленне у ВНУ, то размова павiнна 
весцiся аб элементарных квалi
фiкацыйных экзаменах, аб мiнi
мальных патрабаваннях да ведау 
абiтурыентау. 
А вяртаючыся да пытання, хто 

будзе плацiцъ, давайце удаклад
нiм i дапоунiм адказ . Для таго, 
каб забяспечьщь усiм роуныя 
стартавыя умовы для паступлен 

ня, можна прадугледзець i дзяр
жауную праграму па прадастау
ленню iльготнага крэдыту мала
маёмым. 

- 3 дапамоrай крэдыту ап
лачваеш навучанне, а пасля за

канчэння ВНУ павiнен вярнуць 
rэтую суму дзяржаве? 

Так. 

- А якой павiнна быць, на 
Ваш поrляд, сума платы за аду
кацыю у год, натуральна, з улi
кам i iнфляцыйных працэсау, i 
дэструктыунага становiшча у 
эканомiцы? 

- Ва умовах самастойнасцi i 
самаакупнасцi усе затраты павiн
ны кампенсавацца . Для выканан

ня вучэбных праграм па вышэй 
щаму разраду неабходны нема
лыя сродкi. У нас жа i без таго 
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бясплатнага, яна, сапрауды , зда
ецца астранамiчнай, хоць i прагна
зiруецца з улiкам ycix змянен
няу, .якiя адбудуцца у грамадстве. 
Данайце возьмем новую таблi

цу падаткау заработнай платы. 
Яна разлiчана на 3 тысячы руб
лёу. Значьщь, хтосьцi будзе ат
рымлiваць гэтыя 3 тысячы. Прау
да, нельга лiчьщь за правiла такiя 
крайнасцi. Атрыманне паунацэн
най адукацыi - сапрауды каштоу
нае задавальненне. На тым жа 

Захадзе яна нятанная. Прауда, 
гэта вызначае у далейшым i больш 
важкi сацыяльны стутус выпуск
нiкоу ВНУ. Пры гэтым я дапу
скаю iс'наванне дзяржауных пра
грам: падтрымкi пэуных слаёу 

насельнiцтва i сацыяльнай аба
роненасцi чалавека, якi атрымл.i
вае вышэйшую адукацыю. Размо
ва iдзе аб стыпендьri, што павiнна 
бьщь не менш за мiнiмальную 
заработную плату. 1 нават больш, 
пры ycix iльготах, якiя распау
сюджваюцца на малазабяспеча
ныя слаi насельнiцтва. Акрамя 
таго, што студэнтам гарантавана 

магчымасць падрабляць. 
- Плата за навучанне не адзi

itы ~родак паляпшэння фiнанса
вых спрау В НУ. У той ц i iншай 
ступенi аб гэт~,м можа паклапа
цiцца дзяржава. Тым больш, 
што у сценах ·ВНУ iснуе яшчэ i 
навука. 

Кожная дзяржава павiнна 

бьщь зацiкаулена у ;-авышэннi 

- Гэта тычьщца i iншых ВНУ, 
якiя рьIХтуюцца пераходзiць да 
рыначнай эканомiкi. 

БДУ ж валодае дастаткова раз- . 
галiнаванай структурай навуко

ва-даследчьrх арганiзацы.й, якiя 
здольны зарабляць сродкi. Што з 
поспехам i ажыццяуляюць. Так 
што у БДУ якраз больш шанцау 
быць самастойнай i незалежнай 
арганiзацыяй, чым у iнпп,1х . 

( . 
Iншая справа, каб навуку у 

ВНУ арганiчна спалучаць з вучо
бай. Бо мноriя падраздзялен н i 
ун iверсiтэта вьrходзяць на свой 
лакальны узровень самастойнасцi. 
Для ix гэта добра, але для БДУ 
у цэлым не вельмi . 

А наогул да самастойнасцi трэ
ба iмкнуцца i рыхтавацца. Але 
калi шчыра, то мян1е зараз больш 
непакоiць, як ста вяцца р.а пытан
няу вышэйшай адукацыi рэспуб
лiканскi i саюзны Вярхоуныя Са
веты. Iснаванне вышэйшай адука 
цыi ва умовах рыначнай экано
мiкi ПРОСТА НЕ АБМЯРКОУ
ВАЕЦЦА. 

- Па-мойму, i «шаталiнская», 
i урадавая , праrрамы пераходу 
да рыначнай эка'номiкi закрана

юць · пыта~нi вышэишай адука-
· цы i тольк i мiж iн шым. Лiта

рал ьна некалькi радкоу, Атрым
. лiваецца, што адукацыя зн оу за-
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адукацыi, адбудуцца i змены 
у вучэбным працэсе на ус1х 
стадыях. Стане магчымым забяс
печыць заняткi iндывiдуальна цi 
малымi групамi. А у вучэбнай пра
граме павiнна быцв зафiксавана 
сума ведау, неабходньIХ будучаму 
спецы<Iлiсту. Вiдавочна, нелъга 
дапусцiць поунай самастойнасцi 
студэнтау у выбары праграмы 
навучання, як часам прапа

ноуваюць. 

Я б пагадзiуся з iснаваннем 
абавязковага набору · прадметау 
i дадатковага. Вось у дадатковым 
i трэба даць <<вольную>> студэн
там . 

Яшчэ. Патрэбна наблiзiць пра
цэс навучання да рэальнай вы

творчасцi, прадугледзеушы, на
прыклад, хаця б гадавую стажы
роуку будучага спецыял.iста · на 
канкрэтным рабочым месцы, што 
забяспечыла б больш просты кан
такт з работадауцам. 

- Цi жыццядзейная будзе та
ды старая форма кантролю? 

- Я спадзяюся, што яна пе
раутворьщца у больш эфектыу
ную. Iндывiдуальны кантакт са 
студэнтамi дапаможа выкладчы
ку цвяроза ацан iць узровенъ ix 
ведау. I тады можна будзе. закон
чыць навучанне не экзаменам~, а 

вынiковымi гутаркамi цi калоквi у
мамi. 

- дляксандр Васiльев i ч, цi 
зменiць рынак умовы работы 
выкладчыкау? 

- Пакуль што працаваць вы
кладчыкам прьrходзiцца не столь
кi за матэрыяльнае узнагаро
джанне, кольк.i на энтузiязме. 

_.::. Значьщь, заработная плата i 
па цяперашнiх мерках нiзкая? 

- У якасцi будучага крытэрыя 
заработнай платы трэба вылу
чьщь пазiцыi колькаснага i якас
нага плана: колькасная нагрузка 

выкладчыкау . у гадзiнах i скла
данасць выконваемай iмi работы. 

- Карацей, дыферэнцыраваны 
падыход? 

- Абавязко~а; 
- Зараз я хачу 'задаць пытан-

не у некаторым сэнсе непрыем
нае для Вас. Цi не атрымаецца 
ва умовах рын'ачнай эканомiкi, 
што выкладчыкi, работнiкi вы

шэйшай школы моrуць аказацца 
беспрацоунымi пры скарачэннi 
с'тудэнцкага кантынrенту i з'яу
леннi новых форм работы ВНУ? 

- Я, зразумела, не выключаю 
такога вьmадку. Але лiчу, што 

нягледзячы на усю жорсткасць 
рыначнай структуры у адносiнах 
да лёсау пэуных людзей, высока
квалiфi каваны спецыялiст рана цi 
позна заусёды знойдзе работу. 
Тым больш, што рыначная эка

номiка мае дастаткова , гiбкую 
структуру па змянен.ню спецыяль

насцi, магчымасцi пераквалiфiка
цыi, перападрыхтоукi. Дзяржаве 
i грамадству таксама трэба праду
гледзець гэта i чэрпаць з рэзерву 

· беспрацоуных кадры для пера
падрыхтоукi. 

- 1 развiццё, хутчэй за усё, 
атрымаюць Яl{раз тыя спецыяль

насцi, у якiх мае патрэбу вытвор
часць . lнжынерныя, тэхнiчныя. 
Для rуманiтарыяу паrроза тра
пiць -пад пр_эс рынку больш вiда
вочная . 

. - Складана рабiць якiя-не
будзь прагнозы, таму што i 
дзяржаунае планаванне падрых
тоукi спецыялiстау не гарантавала 
усеагульнага працауладкавання 
rуманiтарыяу. Рынак яшчэ 
больш непрадказуемая рэч. Хаця 
я у пэунай ступен.i пагаджуся з 
Вамi, што прадстаунiкi гуманi
тарных прафесiй i:iepш за астат
нiх апынуцца без работы. Прау
да, зробiм агаворку: калi спе
цв1ялiст, rii!дрыхтаваны для вы- ~ 
шэйшай школы, i можа апынуц

uа без работы , дык у той жа час 
не хапае выкладчыкау у звычай

най школе. Таму, зразумела, 
наогул без магчымасцi працаула 
дкавацца яны не застануцца. 

Я не заклiкаю спакойна да гэ
тага ставiцца, a;ie i не трэба 
успрымаць гэта як крах ycix жьщ
цёвых iмкненняу. 

- Дляксандр Васiльевiч, наша 
размова па тэме - рыначная 

эканомiка i вышэйшая адукацыя 
- была б незакончанай , калi б 
мы не закранулi пытанне аб ма
rчымасцi стварэння прыватных 
ВНУ? 

- На мой погляд, трэба гава
рьщь аб плюралiзме форм маё
масцi у галiне адукацыi. Мы ж па
куль арыентуем вьппэйшую аду

кацыю поунасцю на дзяржауныя 

ВНУ, няхай i самастойныя, сама
фiнансаваныя. У гэтым сэнсе ся
рэдняя школа ужо цяпер па

казвае вельмi цiкавыя станоу
чыя прыклады у стварэннi пры
ватных вучэбных устаноу. На 
жаль, вышэйшая школа 

гэта пакуль запаведнiк Дзярж
адукацыi. Хоць гэта i падда
ецца тлумачэнню, бо вышэйшая 
адукацыя вельмi каштоуная рэч , 
i вынайсцi рэсурсы даволi скла
дана. Аднак у якасцi эксперы
менту, можна было б паспраба
ваць стварыць прыватную ВНУ i 
там апрабiраваць тыя умовы, у 
як.iх усе мы будзем працаваць 
пазней. 

- 1 апошняе пытанне, каб 
падвесцi вынiк усёй нашай 
разм.овы. Цi патрэ~на наогул 
звязваць адукацыю i пераход да 
рынку? · 

- Улiчва·ючы, што незалежна 
ад таго, ажыццявiм м1>1 суад
носныя структурныя змяненнi у 

гал.iне вышэйшай адукацыi цi не, 
рынак усё роуна акажа вызнача
ючае уздзеянне на усе элементы 
сiстэмы вышэйшай адукацыi, тут 
альтэрнатывы няма. 

Менавiта таму магчымыя ва
рыянты работы у новых умовах 
нам трэба iмкнуцца змадэл iра 
ваць цяпер i суадносна звязаць 
з тымi праграмамi занятасцi i ca
uы>1:11,нaii · абароны насельнiцтва, 
я~i>1 rас.:пр,щоуваюцца. 

- Дзякуй . 
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Мiнск чакаfj сваiх кyмipafj - Та11шру i Паfjла Г лобаfj. 
П pыexafj толькi Павел. . 

- Якая прычына прымусiла Тамару ·застаqqа fj Маскве? 
Ча111у вы, астролагi, не прадбачылi гэтага загадзя? -
узрывалi'i:я пытаннямi залы, дзе выступаfj r лоба. 

- Я прадбачыfj, але нiчога не мог змянiqь : настолькi 
трывалая наша бюракратычная сiстэма. Тамара засталася 
вырашаqь кватэрнае пытанне, таму што мы i нашы двое дзя
qей не маем уласнага прытулку: хутка зноfj з 'язджаqь 
з кватэры:.. · 

Павел ГЛОБА, па словах 
вучняу,- <<Праваднiк iДЭЙ>> . 
Жыве у Маскве, не у самым 

яе цэнтры, але у Маскве. 

Продкi яrо па . мацярынскай 
лiнii - · персiяне з роду rер
бау у Iране - прапаведава
лi заастрызм. Вучэнне ' перада0 

валася з пакалення у пака

ленне. У сям ' i як святыню 
бераrл.i кнiгi i сшыткi, напi 
саныя сотнi гадоу назад. 

Вярнууся са ссылкi дзед i 
раскрыу перад унукам свет аст
ралогii ·_ таямнiчы i прьщя
гальны, як самi зоркi. 

... 3 запаветнай клятвай дзе
да едзе Павел Глоба у Iндыю 
i Бадахшан да вялiкiх астро
лагау-Настаунiкау. Настаунiкi 

________ __. 

нараджэння. Чаушэску нара

дзiуся 26 студзеня 1918 года 
- у дзень сонечнага зацьмен

ня. Па гараскопу да .r,юдзей, 
якiя · нараджаюцца у гэты 
дзень, няртаецца усё, што яны 

паспелi <<Пасеяць,> у сабе i iн 
ш1;,1х з·а час жьщця. Чаушэску 

нёс свайму народУ зло i 
смерцБ, ix ён i атрымау» . 

Павел прадказвау, што у 
1989 годзе адбудзецца раз 
вал краiн Варшаускага дагаво
ру. Але яго не пачулi. «Ад

паведныя iнстанцыi» пагража
лi псiхбальнiцай ... 

... Ён сядзiць на сцэне на
супраць. Ён прызнаны. Стаr
шыня Авестыйскай астра:(!аri•1-
най асацыяцьri, кiраунiк М iж-

ЗОРНАЯ 

СПОВЕДЗЬ 
прызнаюць яго i дазваляюць 
допуск да Вучэння - самага 
патаемнага, якое перадаецца 

тысячагодцзямi з вус~ау у ву-
сны. 

Астралогiя займаецца 
прадказаннямi i прагнозамi, 

- гаворьщь Павел Глоба.
Кожны чалавек можа змянiць 

усякае прадказанне, бо мае у 
сабе «свабодную ВОЛЮ>>, ЯКаЯ 
абумоулiвае свабоду выбару. 
Выбар чалавек робiць у залеж
н,асцi ад · развiцця у iм твор
чага пачатку: нез.rriчонай маг

чымасцi самаудасканаленн·я. 

Мэта астралогii - папярэ
дзiць аб будУчым. Мэта чала
века - ведаць пра сваё бу
дучае i карэкцiраваць яго. 
Яшчэ нашы старажытныя 
продкi жылi па астралапчных 
законах. Яны вeдa.rri закон цэ
ласнасцi сусвету. Усялякая мi

крамадэль - ёсць мадэль ма
красвету. Па частцы уяуляецца 

цэлае. Каб навесцi парадак у 
макраструктуры, трэба пачы
наць з мiкраструктуры. Каб 
навесцi парадак у чалавеку, 
трэба брацца за яго ф'qрму 
мыслення. . 

- Павел, адкуль у .qябе 
вера fj тое, што ты . робiш 
усё правiльна? 

- Вера такая ж натураль
ная для чалавека якасqь, як 

на розум i iнтуiqыя, 1/ кожным 
яна iснуе першапачаткова. Яе 
трэба толькi развiqь. Прыро
да не трывае пустэчы. lн
шая справа: праfjдзiвасць ве
ры. · Я хачу раздзялiqь у сабе 
веру сапраfjдную ад iлжывай. 
Апошнi раз ён працавау у 

Iнстытуце малекулярнай гене
тыкi. Вартаунiком . Бо на той 
момант на работу яго нiдзе 
не бpa.rri . Разам з iм «дзя
журыу,> доктар навук гэтага ж 
iнстытута. Даугiмi начамi 
«дакалвалiся» да iсцiн, звяза-

' ных з тэорыяй генетычных му
тацый. Тэорыю афiцыйная на 
вука не прымала. Але яны, 

абодва <<непрынятыЯ>> , праца
валi. Магчыма , тым самым 
апярэджваючы большую част
ку чалавец1:ва? 

Павел прадказвау <<Лакаль
ную ядзерную вайну>>. Але яго 

паведамленне успрымалi са 

смехам. У 86-м здарыуся 
Чарнобыль - i мы даведа
лiся, што такое мясцовая вай
н а. 

Смерць партыйнага кiрау
нiка Чаушэску для Паула не 
была нечаканасцю. Румынскiя 
падзеi толькi пачыналiся, Гло
ба ~аглядзеу у гараскоп Чау
шэску i сказау: «Памрэ хутка, 
не дачакаецца свайго дня 

народнага астралагiчнага цэн

тра пры прэзiдыуме АН СССР. 
Людзi ГЛЯДЗЯЦЬ яму · у вочы. 
Чоrныя, глыбокiя вочы прад
казальнiка. Можа, у ix хава
юцца спакой i мудрасць, якiя 
пазбавяць ад памылак, пакут 
i болю? 

- Што станеqqа з чалаве
qтвам? - - пытаецqа адзiн 
са слухачоfj. 

- Хутка скончьщqа эпоха 
«Рыбы» i пачнеqqа эпоха 
«Вадалея». Гэта адбудзеqqа 
fj 2003 годзе. «Вадалей» 
прадвызначае раз'яднанне 
свету i qемры. Мы адчуем 
генетычныя мутаqыi, у вынiку 
якiх загiне каля дзвюх трэqяfj 

' чалавеqтва. f!шчэ Нострада
мус, прарок XVI стагоддзя, 
прадказваю•tы выраджэнне 
эры, nicafj: «Да .fjлады пры
йдуqь жалезныя птушкi без 
галоfj». Чым больш · гэтых 

птушак, тым глыбей бездаitь 
памiж чалавека111 i прыро

дай. Адбываюqqа крызiсы: 
духоfjны, саqыяльны, экала
гiчны. Наша qывiлiзаqыя iдзе 
па тэхнакратычным шляху 

развiqqя, а ён заfjжды тупiко
вы. 

Але у чалавеку закладзены 
механiзм выжывання. Толькi 

трэба адмавiцца ад nрынцы
nу аднамернасцi, якi узвадзiць 
чалавека да узроуню плоска

сцi. Застануцца тыя, х·то рас
працуе сваю уласную прыро

.дУ, хто зах'авае у сабе цэ
ласнасць i гарманiю. Пасля 

2003 года людзi, · якiя выжы
вуць, будУЦь свабодна рухац
ца у прасторы, абменьвацца iн
фармацыяй тэлепатычным 

сп оси бам. 

Да нашай рэспублiкi аст
ролаг ставiцца з паваrай. 
Па гараскопу Беларусь -
кр,аiна месяч-нага Казероrа. 

- Казерог вельмi марудна 
рушьщца ,- прадказвае Па

вел.- Вы яшчэ даугi час 
будзеце жыць у застаi. Вы
ведзе вас лiдэр, якi з ' явiцца 
у 1995 годзе. i нажьmе сабе 
моцную апазiцыю. Беларусь 
як самастойная дзяржава iс

наваць нiкол.i не будзе. Але 
эканамiч,на-палiтычная струк
тура яе зменiцца поунасцю. 

Што 11дбудзецца з Мiнскам? 
Не ведаю, бо дата заснавання 
rорада дакладна не высветле- , 
на, i таму немагчыма скласцi 
яго гараскоп. 

У 1992-1993 гадах магч-ы
мы непрыемныя вынiкi пасля 
выбухау Ровенскай i Нiкалаеу
скай АЭС, а у 1994 гадзе 
можа адбыцца аварыя на хiм
камбiнаце у Наваполацку. 
У , 1999 годзе узнiкне паграза 
падзелу Беларусi. Усё' гэта я 
кажу для таго, каб вы зpaбi.rri 
адпаведныя вьmады. Нагадаю: 

я прадказваю тое, што вы яшчэ 

можаце npaдyxi.rriць! 

Неардынарныя цумкi, не
стандартны погляд на рэчы, 

унутра.ны све1, напоунены ве

рай у праведнасць сваiх 

слау ... На гэтым мажна было 
скончыць споведзь «заркi» 

Паула Г лобы, каб толькi не 
адно маленькае «але» ... 
Пасля першага выступления 

Г лобы журналiстам так i не 
удалося задаць яму нiводнага 
пытання, бо за кy.rricы набег 
натоуп rледачоу, i кожны iмк
нууся паскардзiцца, «што у 

яга балiць» .' Натоуn роу, кры
чау, рвауся да свайго кумiра, 
iмгненнямi мне здавалася, 
што Глобу раздзяруць на ка
валачкi «на пам.~щЬ>> . Людз i, 
будзьце лiтасцiвымi да <<з·о
раю>! 

М ожа, гэта уnлыу агульнай 

атмасферы залы? Псiхалагiч

на напружанай ад мiстычна 
сцi цумак Паула Па9лавiча. 
Але сярод тых дУмак бьша i 
такая: 

- Нельга умешвацца у свет 
асаблiвай сферы рэальнасцi, 
не ведаючы яга заканау. Той 

свет больш тонкi i арганiза
ваны. Bьrniкi насiльнаrа ука
ранення у яга - жудасныя. 

Чалавек становiцца падобным 
да сляпога', якi суне руку у 
разетку пад вя.rriкiм напружан
нем. 

Якая б Н.';Jвая уражваючая 
тэорыя нi з;,n k ала у павет
ры, масавага псiхозу ад яе у 

людзей бьщь не павiнна. Ча
лавек ·застаецца чалавечным, 

калi · будзе памятаць, што у яго 
ёсць уласная свядамасць, якая 
падкажа <<nрымаць» цi «не 
прымаць». 

Хутка у Мiнску з'явiцца 
школа - · асветнiцкай астра

логii : АША - царства прау
ды цi iсцiны. Бо ... 

- ... людзi, якiя рэальна хо
чуць рабiць свой выбар, па
вiнны бьщь аб' яднаны,.:..... .rri
чьщь вучань Г лобы Алег Давы
да у, будучы прэзiдэнт АША.
Кожны чалавек космасам аба
вязаны умець састауляць сабе 
i 'родJ1ым гараскоп. Няведан
не астралогii - гэта невуцтва . 

... На начным небе заззялi 
зоркi. Вось адна, пакацiушыся 
вогненным лiхтарыкам унiз, 
знiкла. Падаючая зорка. Аб 
чым скажа яна астролагу Пау

лу Глобу? 

Т. ШЧЭБЕТ1. 

Чацвёра лiвер'nульскiх хлопцау пры
мусiлi амаль увесь свет хадзiць уверх 
нагамi на сваiх канцэртах, плакаць, 
iрв_аць на шматкi адзенне. Яны зрабiлi 
сваю музыку класiкай року яшчэ пры 
жьщцi ансамбля, на ·ёй выхавалася па
каленне. Сённяшнiя трыццацiгадовыя 
сл,ухалi «бiтлоу» праз шыпенне неда,-

сканалых магнiтафонау, майстравалi 
гiтары, спрабавалi iграць на ix, З'1tа
галiся за прычоскi «пад бiт лоу». 

Калi Джона Ленана забiлi, свет 
здрыганууся. Мiнула дзесяцiгоддзе з 
таго дня, «Бiтлз» разыщ.лiся i жывуць 
паасобна, але з.орка ix не зайшла. 

Цi ведаеш ты, першакурснiк? 
У Мiнску iснуе мiЖJ:1узауская гарад

ская студэнцкая палiклiнiка № 33 па 
вул. Сурганава, 45, корпус 4. Палiк
лiнiка абслугоувае студэнтау ВНУ i 
навучэнцау чатырох тэхнiкумау горада. 

ванне на суму 1 рубель · 49 капеек 
у дзень. 

У хiрургiчным адцзяленнi право
дзяцца дробныя хiрургiчныя аперацыi, 
у жаночай кансультацыi мiнi
абортьi (перарыванне цяжарнасцi ·у 
раннiя тэрмiны), лячэнне розных за
хворванняу. 

Тут працуюць урачы ycix спецыяль
насцей, з ' вялiкiм вопытам медьщын
скай дзейнасцi. Яны прымаюць пацы
ентау у тэрапеутычным, хiрургiчным, 
фiзiятэрапеутычным, стаматалагiчным 
адцзяленнях, у жаночай кансультацыi, 
а таксама у кабiнетах ЛОРа, акулiста, 
неуралагiчным, iнфекцыйным, энда
крыналагiчным, уралагiчным. Прапа
нуюцца разнастайныя працэдуры: свят
ло- i электралячэнне, iголкарэфлек
сатэрапiя, iнгаляцыi i гразеводалячэн
не . 

М~сцовае абязбольванне i агульны 
наркоз прымяняюцца нават у стамата
лагiчным адцзяленнi. 

Патклiнiкай праводзiцца вялiкая 
прафiлактычная работа. Як звычайна, 
з 1 верасня пачауся прафiлактычны 
агляд студэнтау першых курсау (па 

ВНУ, згодна з графiкам) ЩJЯ вызна
чэння дыспансерных груп i груп за
няткау фiзiчнай культураf{. 

Пацыенты, якiя трапляюць у дзённы 
стацыянар палiклiнiкi, у першую чаргу 
атрымлiваюць усе неабходныя працэ
дуры, бясплатнае медыкаментознае 
лячэнне i бясплатны квiток на харча-

ДАРАП.Я ПЕРШАКУРСНIЮ! ЧА

КАЕМ ВАС НА ПРАФIЛАКТЫЧ

НЫ.Я МЕДЫЦЫНСЮ.Я АГЛЯДЫ! 

Т. ЛЯfКОВIЧ, 
rалоуны урач 33-й палiклiнiкi. 

ЗАПРАШАЛЬНЫ 

. . БIЛ_ЕТ 

Канкурэнт у 

«Палirлота>>? 
Здаравая канкурэнцыя -

rэта заусёды добра. Кажуць, 
яна - рухавiк nрагрэсу. Уяу
ляеце, як было б цудоуна, 
каб гэты прынцыn дзейнiчау, 
наnрыклад, у сферы абслугоу
вання цi у гандлi? На жаль, 
такое маrчыма nакуль толькi 
у «ix». 
А у нас? Есць надзея, шта 

арrанiзаваныя nры Мала

дзёжнай гасразлiковай фiрме 
«Сервiс унiверсум» курсы анr
лiйскай мавы « Ванда» ста
нуць канкурэнтам вядомаму 

ужо кааnератыунаму вучэб
на-метадычнаму цэнтру « Па-

лiглот». . , 
«Ванда» праnануе iнтэнсiу

ны курс навучання размоунай 
анrлiйскай мове, разлiчаны 
усяго на тры месяцы . . «Ава
лодаушы навыкамi вуснай мо
вы, вы nакладзяце пачатак 

далейшаму удасканален·ню», 
- абяцаюць рэкламныя лiст
кi. Можна сnадзявацца, што 
надзеi спраудзяцца - на за
нятках мяркуецца выкары

стоуваць тэхнiчныя сродкi на
вучання. 

Па тэлефоне 20-66-85 чака
юць вашых nытанняу, а так
сама вас у naкoi 306-м rа

лаунаrа корпуса з 15 да 18 
гадзiн. 

МАЛАДЗЁЖНЫ _ЦЗНТР 
с:с:АЛ bSI НС>> · :) 

прапануе свае паслугi i rатовы да супрацоунiцт
ва у распрацоуцы, вырабе i укараненнi рознай 
навукова-тэхнiчнай прадукцыi. 

. СПЕЦЫЯЛIСТЫ ЦЭНТРА: 

- заключаць дагаворы з ВТК на правядзенне 
навукова-даследчых работ на узаемавыгадных умо
вах (як па дзяржауных, так i па даrаворных цэ
нах); 

- выкащ1юць праектна-канструктарскiя, iнфарма
цыйна-вылiчальныя рэкламныя работы; 

- ажьщцявяць пастауку, наладку i запуск выJ1i
чальнай тэхнiкi i сродкау аутаматызацыi (маrчыма 
пастаука i укараненне ПТК на базе ЭВМ тыпу 
IBM РС); 

- дапамоrуць у пошуку заказчыкау i зробяць 
маркетынr Вашай прадукцыi; 

- выканаюць дэкаратыуна-апрацоучыя работы i 
вырабяць мэблю як са свайrо матэрыялу, так i з ма
тэрыялу заказчыка; 

- акажуць паслуri 

паусюджаннi аудыа- i 
тэматычных вечароу; 

.. • f •• 
у пракаце, рэал1зацы1 1 рас-
вiдэапрадукцыi, у правядзеннi 

- прымуць заяукi на правядзенне тэматычных ве-
чароу адпачынку, студзнцкiх вяселляу у маладзёж
ным кафэ « Гаудэамус» i клубе « Палiтыкус». 

Адрас Маладзёжнага цэнтра «Альянс»: 
220080, г. Мiнск, Ленiнскi праспект, 4 
Галоуны корпус унiверсiтэта, пакой 311. 
Тэлефоны: 20-66-85,, 26-57-13 прыёмная 

( Найдзён Ларыса Дзмiтрыеуна); 20-96-13 -
бухгалчрыя. , 

Цэнтр «Альянс» - Ваш надзейны партнёр! 

220080, Мiнск-80, YНIBEPU- . Рэдактар 

. БЕЛАРУСКI УН'I ВЕРСПЭТ 
Ца11а 2 кап. 18 кастрычнiка 

Мiнская палiграфiчнаs, фабр 1.11 .-. 

« Чырпона s зорка » МВ П \ Заказ 2025. 

ТЭЦК/ ГАРАДОК, ВУЛ . . БАБ· 
РУЙСКАЯ. .9, НАВЕРХ 4, 
П АКО/ 74-75. . 

М. Г. ЗАГОРСКАЯ. , 

ТЭЛЕФdН 20·68-27. 
iмя Я. Колас:.а. 

т. 2000 экз. 


