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6.00 «PLAY».
8.30 М/ф «Смя ша ры кі».
9.00 Се ры ял «Ва ро ні ны».
10.00, 2.00 «Тур ба мік сер».
12.00 «Хат няя кух ня».
12.30 Се ры ял «Ка ра лёк — 
птуш ка пеў чая».
15.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
15.30 Ка ме дыя «Ад пе тыя мах-
ля ры».
17.30 «Ураль скія пель ме ні».
19.00 Се ры ял «Су пер Макс».
20.30 Ба я вік «РЭД».
22.50 Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь».
23.30 Скетч-шоу «Ва ле ра-ТБ».
0.30 «Ла ві мо мант».
1.00 «Не рэ аль ная гіс то рыя».
1.30 «Лю дзі Хэ».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 Біб лей скі сю жэт.
10.35 «Ча кай це пісь мы». Маст. 
фільм.
12.05 «Ана толь Куз ня цоў». 
Дак. фільм.
12.45 Вя лі кая сям'я. Ве ра Гла-
го ле ва.
13.40 Да 100-год дзя па чат-
ку Пер шай су свет най вай ны 
«Неф ран та выя на тат кі». Дак. 
се ры ял.
14.10 Ган на Ня трэб ка, Пётр 
Бя ча ла, Рэ нэ Па пе ў га ла-кан-
цэр це ў Вен скім Бург тэ ат ры.
15.30 «Чу ча». «Чу ча-2». «Чу-
ча-3». М/ф.
16.50, 1.55 «Ка ра лі і ша ма ны 
Ару на чал-Пра дзе ша». Дак. 
фільм.
17.40 «Ра ман ты ка ра ман са». 
Эду ард Ар цем' еў.
18.35 «Мі ка лай Сі ма наў. Ге рой 
не на ша га ча су». Дак. фільм.
19.15 «Пётр Пер шы». Маст. 
фільм.
22.30 Да 100-год дзя Ка мер на-
га тэ ат ра Аляк санд ра Та і ра ва. 
Спек такль-пры свя чэн не тэ ат-
ра імя А.С. Пуш кі на.
0.50 «Дзіў ны свет ма люс каў». 
Дак. фільм.
1.40 «Па воль нае біст ро». 
«Дождж звер ху ўніз». М/ф для 
да рос лых.

2.50 «Валь тэр Скот». Дак. 
фільм.

6.00 «Ві да воч нае-не ве ра год-
нае». «Мост па між на ву кай і 
мас тац твам». 1990 год.
7.10 Фільм-кан цэрт «Пе рад 
да лё кай да ро гай». 1978 год.
7.45 «Ча ты ры су стрэ чы з 
Ула дзі мі рам Вы соц кім». 4-я 
су стрэ ча: «Па эт, вы ка наў ца, 
му зы кант». 1987 год.
9.00, 15.00, 3.00 «Час».
10.00, 4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
11.00 Пра гра ма «ТЭ МА» з 
У. Лісць е вым. 1992 год.
12.00 «Па га ва рыць нам не аб-
ход на...». Дак. фільм.
12.55 Фільм-кан цэрт «Спя вае 
ва каль на-ін стру мен таль ны ан-
самбль» По лы мя». 1978 год.
13.25 Тэ ле фільм «След ства 
вя дуць зна та кі».
16.00 «Кол ба ча су».
17.00 Пра гра ма «По гляд». 
1988 год. 1-я част ка.
18.00 «Да па ма жы. Зор кі эст-
ра ды дзе цям». 1992 год.
19.00 «Ра ніш няя пош та». 1986 
год.
19.35 Па ста рон ках пра гра мы 
«Ва кол сме ху». 1983 год.
21.00 «Та бе, юнац тва!». На ва-
год ні ва дэ віль. 1966 год.
21.50 Дак. фільм «Зі мо вы 
эцюд».
22.25 Фільм-кан цэрт «Зі ма-зі-
ма». 1984 год.
23.15, 1.00 Кан цэрт за меж най 
эст ра ды.
23.40 М/ф «Пра Мац вея Кузь-
мі ча».
0.00 «Ка ме ра гля дзіць у свет». 
1990 год.
1.25 М/ф «За ла тыя сло вы».
1.50 «Ча ты ры су стрэ чы з 
Ула дзі мі рам Вы соц кім». 3-я 
су стрэ ча: «Вы соц кі ў кі но». 
1987 год.
5.00 «Пес ня-84». 3-е ад дзя-
лен не.

3.00, 0.00 Тэ ніс. Гейм, Сэт і 
Матс.
10.30. Тэ ніс. Тур нір Вя лі ка га 

шле ма. Ад кры тае пер шын ство 
Аў стра ліі.
11.30, 17.45, 2.30 Тэ ніс. Тур-
нір Вя лі ка га шле ма. Ад кры тае 
пер шын ство Аў стра ліі. Фі нал. 
Жан чы ны.
13.45 Лыж ныя гон кі. Уні вер сі-
я да. Жан чы ны.
14.45 Бія тлон. Уні вер сі я да.
16.30 Сан ны спорт. Ку бак све-
ту. Жан чы ны.
18.45, 21.45 Фут бол. Ку бак 
аф ры кан скіх на цый.
0.30 Лёг кая ат ле ты ка. Спа бор-
ніц тва ў па мяш кан ні.
1.30 Скач кі на лы жах з трамп-
лі на. Ку бак све ту.

6.00, 10.00, 14.30, 17.30, 22.00, 
3.10 Се ры ял «Бы лыя».
6.45 Ка ме дыя «Не ўпа пад».
8.25 Ка ме дыя «Сюр прыз».
10.45 Ка ме дыя «Ня бла га б па-
ху дзець».
12.25, 14.10, 17.00, 20.00, 
22.50, 0.50, 2.50, 5.40 Скетч-
ком «Па між на мі».
12.45 Ка ме дыя «Будзь це як 
до ма».
15.20 Ме лад ра ма «Ка хан не 
жы ве тры га ды».
18.20 Ка ме дыя «Трое муж чын 
і не маў ля».
20.20 Ка ме дыя «Трое муж чын 
і ма лень кая лэ дзі».
23.10 Пры го ды «Астэ рыкс і 
Абел ікс у Бры та ніі 3D».
1.15 Ка ме дыя «Вя сель ная ве-
ча рын ка».
4.00 Ка ме дыя «Пры го ды нянь кі».

6.00 М/ф.
10.10, 4.25 «Свая праў да».
11.05, 3.40 «Хро ні кі мас коў-
ска га по бы ту».
12.00 «Гіс то рыі вы ра та ван-
ня».
12.30 Се ры ял «Усё па ча ло ся 
ў Хар бі не».
19.00 Ме лад ра ма «Тра ва пад 
сне гам».
22.35 Фэн тэ зі «Ко нан Вар-
вар».
0.30 Се ры ял «Сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы».
2.00 Дра ма «Ка лас на заў сё ды».

6.00 Ка ме дыя «Джэк і Джыл: 
Ка хан не на ча ма да нах».
7.30 Дра ма «Раз ня».
8.55 Ка ме дыя «Ка ля ды з ня ў-
дач ні ка мі».
10.40 Ме лад ра ма «Бяс пе ка не 
га ран ту ец ца».
12.10 Тра гі ка ме дыя «Жыц цё 
цу доў нае».
13.45 Ба я вік «Пры від ны гон-
шчык».
15.45 Ме лад ра ма «Цу доў ныя 
ства рэн ні».
18.00 Дэ тэк тыў «Адзі нац цаць 
сяб роў Оў шэ на».
20.00 Дра ма «Эпо ха ня він нас-
ці».
22.15 Дэ тэк тыў «Нач ны цяг нік 
да Лі са бо на».
0.15 Дэ тэк тыў «Два нац цаць 
сяб роў Оў шэ на».
2.25 Ка ме дыя «Дзе ці сек су не 
пе ра шко да».
4.10 Фэн тэ зі «За ла ты Ком-
пас».

6.20 Тра гі ка ме дыя «Вар' яц кая 
да па мо га».
8.20 Пры го ды «1812: Улан ская 
ба ла да».
10.10 Ме лад ра ма «Ад на клас-
ні кі».
11.50 Каз ка «Прын цэ са на га-
ро шы не».
13.30 Дра ма «Дом з веж кай».
15.00 Дра ма «Ня бес ны суд».
16.40 Дра ма «Ня бес ны суд. 
Пра цяг».
18.30 Дра ма «Ня бес ны суд. 
Пра цяг».
20.20 Ка ме дыя «Ка ла чы».
21.50 Ба я вік «22 хві лі ны».
23.20 Дэ тэк тыў «Пя рэ ва ра-
цень у па го нах».
0.50 Ме лад ра ма «Кі тай ская 
ба бу ля».
2.30 Ка ме дыя «Ма мач кі».
4.30 Дра ма «Мой ся бар Іван 
Лап шын».

6.00 Ме га за во ды.
6.43 Скар ба шу каль ні кі.
7.28 Па яды нак не пе ра мож-
ных.

8.13 Гуль ні ро зу му.
8.35 Зай маль ная на ву ка.
8.57 На ву ко выя не да рэ чнас ці.
9.42 Кос мас: Пра сто ра і час.
10.27 Рэ аль нае па ра нар маль-
нае.
11.11 На ву ка бу ду ча га Сты ве-
на Хо кін га.
11.56 Больш чым фо ку сы.
12.41, 16.28 Кі ра ван не на тоў-
пам.
13.27 Аба рон цы куль тур най 
спад чы ны.
14.12 Ня мец кая ар мія Чэр чы-
ля.
14.57 Жан чы на, вы ха ва ная 
мал па мі.
15.43 У по шу ках мар ско га су-
пер дра пеж ні ка.
17.13 Гуль ня ў лі кі.
17.59, 18.44, 19.29, 20.37 Зра бі 
або па мры.
21.00, 0.47, 3.46 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф.
22.31, 2.17, 5.15 Эва ку а цыя 
Зям лі.
23.16, 3.02 Ува рван не на Зям-
лю.
0.01, 5.15 Аме ры кан скае за-
цям нен не.

8.00, 17.10, 5.15 Мо та біт ва.
8.50, 15.30 Хут кія і гуч ныя.
9.40, 16.20, 6.05 Мя цеж ны га-
раж.
10.30 Сталь ныя мыш цы.
11.20 Аква ры ум ны біз нес.
12.10 Да мы на дрэ вах.
13.00, 4.00 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі — лам бард.
13.50, 22.10 Біт вы за кан тэй-
не ры.
14.40 Біт ва за не ру хо масць.
18.00, 19.15, 20.30, 21.45 Па-
ляў ні чыя на скла ды.
23.00 Вост раў з Бе а рам Грыл-
сам.
23.50 Эфект Кар ба на ра.
0.40 Мя цеж ні кі ле дзя но га во-
зе ра.
1.30 Го лыя і на па ло ха ныя.
2.20 Не спра буй це паў та-
рыць.
3.10 Хлоп цы з Юка на.
4.50 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
7.05 Не вы тлу ма чаль нае: спе-
цы яль ныя ма тэ ры я лы.

6.45 Іс насць.
7.10 Ка ме дыя «Ня вес та май-
го сяб ра».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Клуб рэ дак та раў.
9.50 Ку лі нар ная дып ла ма-
тыя.
10.25, 0.00 Се ры ял «Ка хан не 
ў вя лі кім го ра дзе-3».
11.25 «Пра ежу!».
12.10 Гіс то рыі ра мон ту.
12.50 «Зда роўе». Ток-шоу.
13.30 БеларусьLІFE.
14.00 «Зор нае жыц цё». «Дзе ці 
ба га тых так са ма пла чуць».
15.15 На ві ны рэ гі ё на.
15.30 «Тры умф. Ге ро ям спор-
ту 2014». Дзён нік.
15.50 Ме лад ра ма «Не спа-
дзя ва ная ра дасць».
19.15, 21.40 «Я ма гу!». На род-
нае шоу. Паў фі нал.
21.00 Па на ра ма.
22.00 Ме лад ра ма «Пер ні кі з 
буль бач кі».
0.55 Дзень спор ту.
1.05 Ме лад ра ма «Эга іст».

7.05 Фільм-каз ка «Ра зум-
ныя рэ чы».
9.15 Толь кі для да рос лых.
9.30 М/с «Ава тар. Ле ген да 
пра Аан га».
10.30 Бе ла рус кая кух ня.
11.05, 21.15 Тэ ле ба ро метр.
11.10 Ані ма цый ны фільм 
«Лед ні ко вы пе ры яд 2: Гла-
баль нае па цяп лен не».
12.40 Ка пей ка ў ка пей ку.
13.15 «Эк стра сэн сы вя дуць 
рас сле да ван не».
14.25 Вось гэ та дзі ва!
15.00 Се ры ял «Ба фі — зні-
шчаль ні ца вам пі раў».
17.30 «Comedy woman».
18.30 Ік ра.
19.15 Ва ша ла то.
19.40 Ла та рэя «Пя цё рач ка».
20.00, 1.05 «Раз бу раль ні кі мі-
фаў».
21.00 Спорт ла то 6 з 49.

21.05 КЕ НО.
21.20 Ка ме дыя «Га лі вуд скія 
ко пы».
23.25 Ка ме дыя «Дзень су-
рка».

8.00 «Ны не прославился 
сын человеческий». Дра-
ма.
9.30 «Ка мер тон». Юрый Іва-
ноў.
9.55 «Да зволь це рас ка заць!». 
Спарт смен і ак цёр Анд рэй 
Сві ры даў.
10.10 «На ва год нія ве ча ры ў 
Ма ла дзеч не». Ва каль на-ін-
стру мен таль ны ан самбль 
«Ча раў ні цы».
11.05 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
11.35 «Ку ды ён па дзе нец-
ца!». Ка ме дыя.
13.00 «Зо ла та Ма ке ны». 
Вес тэрн.
15.05 «Па эт і май стар. На-
тхнен не ў скульп ту ры». Гіс-
то рыя ства рэн ня пер ша га 
ма ну мен таль на га пом ні ка 
А.С. Пуш кі ну ў Санкт-Пе цяр-
бур гу.
15.30 «На лю бовь свое серд-
це на строю...» Пес ні Бу ла та 
Аку джа вы.
17.15 «Дыя@блог P.S.».
17.45 «Ха ос». Ме лад ра ма.
20.45 Ка лы хан ка.
21.15 «Чыр во ны пса лом». 
Дра ма.
22.35 «Мік лаш Ян ча. Шчы рыя 
пры знан ні». Дак. фільм.

3.35, 12.05 Бас кет бол. НБА. 
«Брук лін» — «Та рон та».
5.50 Піт-стоп.
6.15, 1.05 PRO спорт. На ві-
ны.
7.15, 10.35 Ганд бол. Чэм пі я-
нат све ту. Паў фі нал.
8.45 Ха кей. КХЛ. «Аў та ма бі-
ліст» (Ека ця рын бург) — «Ды-
на ма» (Мінск).

13.55 Фі гур нае ка тан не. Чэм-
пі я нат Еў ро пы. Ад воль ная 
пра гра ма. Жан чы ны.
17.55 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — «Чыр-
во ныя Кры лы».
19.45 Свет анг лій скай прэм'-
ер-лі гі.
20.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Чэл сі» — «Ман чэс тэр Сі-
ці».
22.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Ман чэс тэр Юнай тэд» — 
«Лес тэр».
0.15 Еў ра пей скі по кер ны 
тур.

7.00 «Су бот няя ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 На шы 
на ві ны.
9.05 М/с «Смя ша ры кі». Но выя 
пры го ды.
9.25 «Зда роўе».
10.25 «Смак».
11.05 «Ідэа льны ра монт».
12.05 «Ра зум ні цы і ра зум ні-
кі».
12.50 «Баць коў у шко лу!».
13.45 Ме лад ра ма «Лю бі мая 
жан чы на ме ха ні ка Гаў ры-
ла ва».
15.15 «Рас смя шы ко мі ка».
16.15, 20.55 На ві ны спор ту.
16.20 Се ры ял «Мас газ».
21.00 «Сён ня ўве ча ры».
22.45 «Ле ген ды Lіfe. «The 
Doors».
23.30 Маст. фільм «За ка ха-
ныя».

6.30 «Сту дэн ты 2». Се ры-
ял.
8.10 Ка ме дыя «Міс Ні хто».
9.50 «Чыс тая ра бо та».
10.40, 13.40, 16.45 «Га ра ды, 
якія спя ва юць».
10.45 «Гэ та мой дом».
11.15 «Да ра гая пе ра да ча».
11.30 «Мінск і мін ча не».
12.05 «Пры го ды ды ле тан-
та».
12.40 «Сак рэт ныя тэ ры то-
рыі».
13.45 «Ва ен ная тай на».

14.45 «NEXT 2». Се ры ял.
16.30, 19.30 «24 га дзі ны».
16.45 «Га ра ды, якія спя ва-
юць».
16.50 «На ша спра ва».
17.00 «Вя лі кі го рад».
17.35 «Дзіў ная спра ва».
18.30 «Ра зум ней не пры ду ма-
еш». «Се зон ад крыц цяў».
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Ме лад ра ма «Ка хан не: 
ін струк цыя па ўжы ван ні».
22.30 «Зор ны рынг».
23.30 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «Ства раль ні кі», «НЛА. 
Асо бае дасье».
1.10 «Клет ка». Се ры ял. За-
ключ ныя се рыі.

6.00 М/ф.
8.10 «Са юз ні кі».
8.40 «Са ба ка ў до ме».
9.05 «Ска жы це, ча му?».
9.30, 1.50 «Ой, ма мач кі».
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.10 «Лю бі мыя ак цё ры».
10.40 Маст. фільм «Га раж».
12.50, 0.00 Маст. фільм 
«Улю бё нец лё су».
15.15 «Культ пра свет».
16.10 Се ры ял «Ама зон кі».
21.40 Маст. фільм «Жа но-
чая пра ца з ры зы кай для 
жыц ця».
2.20 Дак. се ры ял «Ма лень кія 
тай ны вя лі кіх лю дзей».
3.15 Маст. фільм «Вя сё лая 
мо ладзь».

7.00 «Па кой сме ху».
7.55 Маст. фільм «Зі мо вае 
тан га».
11.00, 14.00 Вест кі.
11.15 «Су бот нік».
11.50 «Пла не та са бак».
12.20 Маст. фільм «Шу каю 
ця бе».
14.15 Се ры ял «Мо ра па ка-
ле на».
16.15 Маст. фільм «Ма ша і 
Мядз ведзь».
18.05 «Су бот ні ве чар».
19.55 На двор'е на ты дзень.

20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.45 «Пет ра сян-шоу».
22.55 Маст. фільм «Гор дзі еў 
ву зел».

6.05 Се ры ял «Гон чыя».
6.50, 8.20 Се ры ял «Да рож ны 
па труль».
8.00, 10.00, 13.00 Сён ня.
8.50 «Ура чэб ныя тай ны 
плюс».
9.25 «Спра ва гус ту».
10.20 «Га лоў ная да ро га».
11.05 «Па е дзем, па я дзім!».
11.55 «Ква тэр нае пы тан не».
13.25 Се ры ял «Дзяр жаў ная 
аба ро на».
15.55 Дэ тэк тыў «Бык і Шпін-
дзель».
17.40 «Ра та валь ні кі».
18.05 «След ства вя лі...».
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
20.05 «Но выя рус кія сен са цыі».
22.10 «Ты не па ве рыш!».
23.10 Маст. фільм «Ідэа-
льнае за бой ства».
0.45 «Муж чын ская год-
насць».

9.00, 15.10, 19.10, 21.00, 23.40 
«На двор'е».
9.05 Мульт па рад.
10.30 Се ры ял «Банг кок Хіл-
тан».
11.30 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
11.40 Маст. фільм «Ра ман з 
ка ме нем».
13.35 Ка ме дыя «Я са рам лі-
вы, але я ля чу ся».
15.15 «Кі на блак нот».
15.30 «Тэ ле ма га зін».
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
16.30 Маст. фільм «Ін дзі я на 
Джонс».
18.25 Се ры ял «Мес ца зла-
чын ства Ма я мі».
19.15 Фан тас ты ка «Гос ця».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Фэшн іs my пра-
фэшн».
21.15 Ка ме дыя «Афе ра».
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СТУ ДЭНЦ КІЯ 
ТРА ДЫ ЦЫІ

На пя рэ дад ні Тац ця ні на га дня 
прад стаў ля ем ва шай ува зе не-
каль кі ці ка вых сту дэнц кіх тра-
ды цый з роз ных кра ін све ту.

1. У мно гіх за ход ніх уні вер сі тэ-
тах іс нуе тра ды цыя «пер ша быт на га 
кры ку» (па-анг лій ску — «The Prіmal 
Scream»). «Пер ша быт ны крык» пра-
цяг ва ец ца ад пя ці да дзе ся ці хві лін: 
кож ны ля ман туе, як мо жа. Сту дэн-
там да зва ля ец ца кры чаць пад час 
се сіі, бо гэ та зды мае на пру жан не.

2. Ад на з са мых не звы чай ных 
тра ды цый, якая пры сут ні чае ў мно-
гіх ка ле джах і уні вер сі тэ тах, — гэ-
та пра беж ка ў аго ле ным вы гля дзе. 
Ад мі ніст ра цыя час та га то вая пры-
цяг нуць па лі цыю і ахо ву, каб за бяс-
пе чыць бяс пе ку сту дэн таў, што ад-
ва жы лі ся на та кі сме лы ўчы нак, за 
які па за ко не па він ны арыш тоў ваць. 
Мес цы, дзе пра вод зяц ца па доб ныя 
ме ра пры ем ствы, бы ва юць са мы мі 
раз на стай ны мі, па чы на ю чы ад ву ліц 
кам пу са і за кан чва ю чы біб лі я тэ ка мі, 
як, на прык лад, у Ель скім уні вер сі тэ-
це (ЗША).

3. Тра ды цыя ўні вер сі тэ та пар-
ту галь ска га го ра да Ка імб ра ста ла 
мяс цо вай ле ген дай. Гэ та — цы ры мо-
нія «спаль ван ня сту жак»: сту дэн ты 
спаль ва юць у спе цы яль ных чы гу нах 
шы ро кія стуж кі, па фар ба ва ныя ў ко-
ле ры свай го фа куль тэ та, што сім-
ва лі зуе за кан чэн не іх сту дэнц ка га 
жыц ця.

4. Ва Уроц лаў скім уні вер сі тэ це 
(Поль шча) у вы пуск ні коў ёсць тра ды-
цыя «апра наць» у смеш ную воп рат ку 
ста тую фех та валь шчы ка, уста ля ва-
ную пе рад уні вер сі тэ там, у ноч пе рад 
уру чэн нем дып ло ма.

5. Ну і ку ды ж без на шай са май 
вя до май тра ды цыі — за клі каць «ха-
ля ву» пе рад эк за ме нам. Трэ ба ў 12 
га дзін но чы пе рад эк за ме нам ад чы-
ніць форт ку, ад крыць за лі коў ку і ў 
акно пра кры чаць «Ха ля ва, прый дзі!» 
Пас ля ча го за чы ніць акно, па клас-
ці ў за лі коў ку цу кар, пе ра вя заць яе 
рызін кай і за су нуць у ма ра зіл ку.

6. У Джордж таў нскім уні вер сі тэ-
це (ЗША) сту дэн ты ад круч ва юць і 
кра дуць стрэл кі з га дзін ні ка ве жы 
Healy Hall і ча мусь ці ад праў ля юць 
іх спе цы яль най па сыл кай у Ва ты-
кан — Па пе Рым ска му. Ня гле дзя чы 
на ўсе на ма ган ні ахо вы і ма лен ні, а 
так са ма па тра ба ван ні ад мі ніст ра цыі 
ўні вер сі тэ та, стрэл кі га дзін ні ка па-
ра ней ша му рэ гу ляр на зні ка юць раз 
у пяць-шэсць га доў.

7. У тым жа Ель скім уні вер сі тэ-
це, ка лі вы па зы ча лі кан спект у ста-
рэй шых кур саў, за гэ та прый дзец ца 
пла ціць. Ма лод шы сту дэнт па ві нен 
«ад пра ца ваць» не каль кі га дзін пе-
ра воз чы кам свай го вы ра та валь ні ка. 
Не ба ра ку ма лю юць зя лён кай «фін га-
лы» пад ва чы ма — каб бы ло па доб на 
на фа ры. Ка лі даў жні коў двое, яны 
мо гуць «ка таць» свай го вы ра та валь-
ні ка ўдва іх на на сіл ках.

8. У Пры нстан скім уні вер сі тэ це 
(ЗША) сту дэн ты зда юць пісь мо выя 
эк за ме ны пры ад сут нас ці ў аў ды-
то рыі вы клад чы каў. Уся спра ва ў 
«Ко дэк се сум лен нас ці» — ура чыс-
тай клят ве, якую да юць пер ша курс-
ні кі. У ад па вед нас ці з ёй сту дэнт, як 
пры стой ны ча ла век, аба вяз ва ец ца 
не спіс ваць. Для на шых сту дэн таў 
та кі звы чай, ві да воч на, быў бы фан-
тас ты кай і на ўрад ці ўвай шоў бы ў 
мо ду.

9. Ад ной чы ў Окс фард скім уні-
вер сі тэ це сту дэнт пад час эк за ме ну 
за па тра ба ваў у вы клад чы ка ку фель 
пі ва, спа слаў шы ся на ста ра жыт ную 
тра ды цыю ВНУ. Па коль кі ў XVІІІ ста-
год дзі ва ўні вер сі тэ це та кая тра ды-
цыя са праў ды іс на ва ла, за па тра ба-
ва ны ку фель сту дэн ту па да лі. Але 
эк за ме на тар ака заў ся да свед ча ным 
і з па чуц цём гу ма ру: ён ус пом ніў пра 
яшчэ ад ну даў нюю тра ды цыю Окс-
фар да і аштра фа ваў сту дэн та за 
тое, што той з'я віў ся на эк за мен без 
шпа гі.
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