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ЗА  ПОСПЕХ1, ДАСЯГНУТЫЯ У РЭСПУБ- 
JIIKAHCKIM САЦЫЯЛ1СТЫЧНЫМ СПА- 
БОРН1ЦТВЕ У ГОНАР 50-ГОДДЗЯ УТВАРЭН- 
НЯ САЮЗА ССР НАШ УН1ВЕРС1ТЭТ УЗНА- 
ГАРОДЖАН ЮБ1ЛЕЙНАЙ ГАНАРОВАИ 
ГРАМАТАЙ ЦК КП БЕЛАРУС1, ПРЭ31ДЫУ- 
МА ВЯРХОУНАГА САВЕТА БССР, САВЕТА 
М1Н1СТРАУ БССР I БЕЛСАУПРОФА.

3 У З Н А Г А Р О Д А И !Актавая зала галоунага корпуса прыняла ужо сотн1 лю- дзей, але усё падыходзяць i па- дыхо дзяць студэнты, выкладчы- Ki, супрацоунш!. Паклшала 1х сюды радасная вестка аб тым, што калектыу ушверштэта за nocnexi, дасягнутыя у рэспублЬ канск1м сацыялштычным спа- борнщтве у гонар 50-годдзя утварэння Саюза С С Р , узнага- роджан Юбшейнай ганаровай граматай ЦК КП Беларуси Прэзщыума Вярхоунага Савета Б С С Р , Савета Мшштрау Б С С Р  1 Белсаупрофа.
ПЕРАДСВЯТОЧ НЫЯ

БУДН1
Асноуны  напрамак рабо

ты нашай трупы у  гэтыя 
д н i —  падры хтоука да 50- 
годдзя утварэння С С С Р . 
П раводзяцца гутарю , naniT- 
1нфармацьп, лекцьп аб пра- 
цоуных дасягненнях, мас- 
тацтве, навуцы i культуры  
саю зных рэспублж .

Не так дауно мы пабыва- 
r i  у гарадах Л 1тоускай 
С С Р — Вш ьню се, Каунасе. Вя- 
л'|кае ураж анне зр аб |у  на 
нас Каунасю  пстарычны 
м узей . П ераходзячы  з залы 
у залу , мы паступова знаё- 
мшюя з псторы яй Л1ТОу- 
скага народа. Асабл1ва ура- 
зш а нас зала Вялж ай Ай- 
чыннай вайны. 3  хваляван- 
нем сачыл| трыццаць вачэй 
за указкай экскурсавода, 
я«1 расказвау аб в я л т х  
стратах , аб м уж насщ  i гера- 
i3Me л1тоуцау у гады вы- 
прабазанняу. I менав|та 
тут успом ж лю я родная Бе
ларусь , яе rep o i, яюя побач 
з л!тоуцам1 м уж на абараня- 
л \  сваю  Радз1му.

Пасля паездю  у трупе 
адбы лася п а л тн ф а р м а ц ы я , 
прысвечаная ТТтоускай С С Р . 
На яе бьву запрош ан прад- 
стауж к гэтай р эсп уб л Ы , сту- 
дэнт ф акультета ж ур наль  
стыкь Ваня Руб|’н зрабгу аг- 
ляд  л1тоускай паэзн апош- 
Hix год, Лена Лабачова рас- 
казала аб м астацтве Чурлё- 
Hica, аб музе1 Ч урлёж са , у 
яюм мы пабывал! у час па- 
ездкь

Нядауна у трупе створан 
сектар  д р уж б ы . М эта —  
больш  дэталёвае  знаёмства 
з саюзным1 рзспублш ам ь 
С ектар  пачау перап :ску з 
К аун асо м  пол1тэхжчным ш- 
сты тутам . Л |то усК 1я сябры 
расказваю ць аб вучобе, аб 
yciM  ц|кавым , што адбы- 
ваецца у ix студэн ц ж м  жыц- 
ць Перагнска больш  збл1зн 
ла студэнтау  дзвю х рэспуб- 
л !к . З ар аз сектар  вядзе пе- 
p a n icK y  i з ф ж ф эк а м  Ленш-
градскага уш верш тэта. На 
каж кулах мы зб1раемся на- 
ведаць ленш гр адсю х сяб- 
роу. В. СТАРЫЧОНАК, 
стараста III трупы II кур

са бепарусиага аддзя-
лення.

МИынг адкрывае сакратар парткома Т. Я. Дударава. Яна прадастауляе слова рэктару БДУ члену-карэспандэнту АН  Б С С Р  У . М. Сшорскаму.— Прыемна i радасна усве- дамляць, што наш калектыу зберагае добрый традыцьп, — гаворыць Усевалад М1хайлав1ч. —Аб гэтым сведчыць той факт, што у лшу пераможцау перад- юбшейнага спаборнщтва — наш ушверштэт. Радуючыся гэтай падзе!, мы, натуральна, першыя словы падзят звяртаем да Цэнтральнага Ка- м!тэта Кампарты! i урада рэс- публ1к1 за высокую адзнаку на- маганняу нашага калектыву,У . М. С1корск1 гаворыць аб той вялшай працы партыйных, камсамольск1х, грамадсшх арга- шзацый ушверштэта, кожнага члена калектыву, якая прывяла да перамог! у юбилейным спа- борнщтве. Тэта 1 адкрыццё двух новых факультэтау пры- кладной матэматык1, стварэнне новых кафедр, аснашчэнне ла- бараторый сучасным абсталя- ваннем, плённыя намаганш па развщцю навук1 i лепшай пад- рыхтоуцы навукова-педагапч- ных кадрау, тэта i больш цес- ныя сувяз1 з вытворчасцю, i широкая аптацыйна-прапаган- дысцкая дзейнасць ун1верс!тэд- кай армп лектарау, членау та- варыства «Веды», i шмат шшых дасягненняу у рознабаковай дзейнасц1 нашай вну.У  заключэнне У. М. С1корск1 закл1кау студэнтау 1 увесь ка-
@ У ПАРТКОМЕНа пасяджэнн! парткома абмеркавана пытанне «Аб рабоце кафедр палНэкано- ми па выкананню пастано- вы ЦК КП СС «Аб паляп- шэн1-п эканам1чыай адука-

цьп працоуных». 3 даклада- Mi па гэта.му пытанню вы- CTynifli загадчык1 кафедр палИэканомп. Па разгле- джанаму пытанню прынята пастанова.Партком задавол!у просьбу М. К. Г арбачова аб вьгзваленш яго ад аба-

вязкау сакратара парткома у сувяз! з работай па за- вяршэнню доктарскай ды- сертацьп i падрыхтоукай яе да абароны.Сакратаром парткома выбрана Т. Я. Дударава.

&  НА ВУЧОНЫМ 
САВЕЦЕАдбылося пасяджэнне савета увпверсНэта. На абмер- каванне быу прадстаулен да- клад старшын1 мясцкома В. Ф. Чыпра аб выкананвп плана мерапрыемствау па

лектыу Б Д У даб1цца новых поспехау у трэц1м, рашаючым годзе пящгодю, прадумаць свае планы 1 абавязацельствы 1 ш ирока разгарнуць спаборнщтва за далейшае развщцё навуш i удасканаленне падрыхтоук! вы- сокаквал!фшаваных , спецыялн стау.I як працяг расказа, насыча- нага ц1кавым1 фактам) аб нашим жыцщ у юб1лейным годзе, прагучал! выступлент KipayHi- коу калектывау, стаушых пера- можцам1 спаборнщтва ва ун1- верштэце у гонар 50-годдзя утварэння С С С Р , — дэкана xi- м1чнага факультэта Ф. М. Ка- пуцкага, загадчыка кафедры ri- сторьц К П СС прыродазнаучых факультэтау Т. I. Прытыцкай. Начальнш выл1чальнага цэнтра А . А . Пальцау расказау аб ук- ладзе ВЦ у справу падрыхтоук! высокаквал1фшаваных спецыя- л1стау.Пачуцц1 студэнтау у сувяз1 з узнагародай, вял1кую падзяку ад ix 1мя Цэнтральнаму Кам1тэ- ту парты!, ураду рэспублшц Бел- саупрофу выказала студэнтка IV  курса фшалапчнага факультэта Аня Дашко.Удзельнш! мИынгу нак1рава- Л1 прывНальнае nicbMO у адрас Цэнтральнага КамНэта Кампар- тьп Беларуси Прэзщыума Вяр̂ - Ьсоунага Савета Беларускай С С Р , Савета Мипстрау Б С С Р  i Белсаупрофа. А . АЛЕН1Ч.Фота Д. Прэса.падрыхтоуцы да 50-годдзя утварэння ССС Р, аб вышках сацыял1стычнага спаборнщтва.Задачам ушверНтэта па далейшаму паляпшэнню за- вочнай формы навучання прысвяцша свае выступление Т. Я. Дударава.
Пленум камНэта кам- самола БДУ абмеркавау навукова-даследчую работу студэнтау.У дакладзе сакратар камНэта камсамола А. Слука адзначыу, што 3540 студэнтау пад ш- раун1цтвам савета па НДРС, савета СНТ вя- дуць вялшую навукова- даследчую работу у 82 навуковых гуртках, сем1- нарах i лабараторыях. Тольк1 па гаспадарчых дагаворах у 1971 годзе студэитам! асвоена 107,5 тысячы рублёу.Штогод ушверштэт прымае удзел ва усеса- юзных конкурсах щту- 

дэнцк1Х работ. Як па колькасц!, так i па якасщ работ, прадстауленых на рэспублжансш конкурс, ун1верс!тэт даб1уся леп- шых паказчыкау сярод ycix вну БеларусьМнога шшых станоу- чых л!чбау i фактау было прыведзена у дакладзе.Але, як адзначалася i у дакладзе, i у спрэчках, гэтага далёка не дастат- кова, каб можна было л1чыць навуковае жыц- цё студэнтау сапрауды к!пучым.Часта здараецца так, што у naroHi за колька- сцю членау СНТ мы

забываем аб якасцьМнопя з выступаючых выказвал! думку, што на- вуковай работай пав1нен займацца студэнт, яш мае ужо багаж ведау, цвёрда выбрау шлях сваёй навуковай дзейна- сцг.Знайсц1 сябе у навуцы — пытанне нялёгкае. Кожны рашае яго па-

варылася аб тым, што члены СНТ не маюць пасведчанняу, не icHye i картачак ул<ку членау студэнцкага навуковага таварыства. Тольк) ui тэта галоунае? Выступление прарэктара па навуковай рабоце прафесара Л. В. Валадзько стала адказам на гэтае пытанне. Як адзначыу Леа-

форм работы, яшя ужо прыжьшся ва ушверсБ тэце, — па гаспадарчых дагаворах i у навуковых гуртках. Трэба паставгць пытанне так, каб не вы- кладчык1 шукал) студэнтау, жадаючых займацца навуковай работай, a caMi студэнты прыходзЫ на кафедры i у лабараторьп. Трэба
ЗНАЙСЩ СЯБЕ

свойму. А вось на ф1з1ч- ным факультэце камИэт камсамола разам з су- працоун1кам1 кафедр вы- рашыл) дапамагчы сту- дэнтам у гэтым. У ceaiM выступленн1 сакратар ка- мНэта камсамола ф1з- фака Т. Працько раска- зала, што камИэт заключав дагаворы з кафедра- 
Mi, па як1х за кожным су- працоун1кам замацоува- ецца студэнт, яш жадае працаваць на кафедры. Вучоныя i выкладчьнй выступаюць перад сту- дэнтам1 з лекць:ям1 аб напрамках работы кафедр.На пленуме многа га-

шд В!кенцьев1Ч, СНТ — цобраахвотнае таварыства, якое павшна дапа- магаць студэнтам у ар- ган1зацьй даследчай работы. 1 неабавязкова таму, хто займаецца ёю, быць членам СНТ. Ня- хай 1м1 будуць тольк1 самыя дастойныя, як1х, як тэта рабяць на геафа- ку, можна было б смела рэкамендаваць для наступления у acnipaHTy- РУ-КамНэтам камсамола, камсамольск1м актыв1с- там трэба весщ прапа- ганду НДРС, прыцяг- ваць студэнтау да тых

памятаць, што за гады вучобы кожны павшен прайсц1 школу даследчай работы. Дапамагчы гэ- таму — задача камса- мольскага актыву.Пленум прыняу па- станову, у якой адзначалася: усямернае развщ- це Н ДРС Л1чыць неаб- ходнай, састауной ча- сткай працэсу падрых- тоук1 спецыялштау, важ- най задавай i прамым абавязкам камсамоль- скай арган1зацьп БДУ. Для гэтага трэба шырэй праводзщь аг1тацыйна- прапагандысцкую работу сярод студэнтау.Л. ПЕРАСЫ ПК1НА.

Ю Б 1 Л Е Й Н А Я
Н А  Б 1 Я Ф А К У

А гл яд эм  студэнц к!х cin называюць 
на б !яф аку  нзвуковыя канферзнцьн. 
А  сшы у ф акультэта  «ем алы я . Тут 
кож ны  д р уп  студэнт —  удзельнж  
СНТ.

Ю билейная навуковая канферэнцы я, 
якая нядауна прайшла на ф акультэц э , 
была нэйбольш  прадстаун1чзй. У  ра
боце двух яе пасядж энняу удзель- 
н-гчала больш  як 100 чалавек. С ту 
дэнты i 1вы1кладчы к 1 абм яркоувал! да- 
клады  па грамадск1х i спецыяльных 
ды сцы плж ах. Лепшым1 6 bmi пры- 
знаны работы  студэнтау V  курса 
О . Д эеы д зен ка , Т. Ф ам енка , Г. Вы- 
нзеза , Т. Саша«ык1на. 3  1вялж !м  йнта- 
рэсам слухал1 у,дзельн1к! канферэн- 
цьм даклад  Г. Вынаева аб асабл1васцях 
ф лоры  Белар усь  Практычны iHTapsc 
мае такса!ма работа Т. Саш анькш а. 
С тудэнт праводз1у свае даследазанш  
непасрэдна на 'традпры ем ствах.

—  Канф ерэнц ы я закончылася, але 
агляд  навуковы х сш .працягваецца. 
У п ер ад зе  —  ун1верс!тэцк1 i рэопубл1- 
,кан.ск! конкурсы , —  сказау у заклю 
чэнне дэкан ф акультета Ю . К . Ф а м ь  
чоу. А. СЦЯПАНАВА, 

студэнтка.
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Л И И Ш Е
Прайшло ужо больш месяца з таго моманту, кал1 на истфаку быу выбран новы кам1тэт кам- самола. Яго састау аб- нав1уся амаль на 70 цра- цэнтау. Што ж зроблена за тэты час? Адразу скажу: apyxi ёсць. Стала больш аператыунасщ i размаху у рабоце. Па- стаянна выпускаюцца насценгазеты на ycix курсах, «Камсамольсы пражэктар», факультэц- кая газета «Псторык». Актыуна вядзецца пад- рыхтоука да ушвератэц-

ПАСЛЯ ВЫБАРАУкага агляду-конкурсу мастацкай самадзейна- сцц працуе аптбрыгада, рэгулярна праводзяцца занятк1 з камсамольсюм актывам.Усё тэта добра. Але хацелася б спыншда на некаторых недахопах у рабоце камдэта.Дауно патрабавала крытык1 насценгазета «Псторык»: надта я,на ужо сумная i небаявдая. Канкрэтна некаторыя

недахопы «Псторыка» был1 адэначаны у арты- куле Л. Перасыпкшай «I што тэта за нгтачка...» («Беларусю ушверштэт» ад 30 лгстапада 1972 г.). Заувэп был-i абмеркава- ны на пасяджэнн1 кам1- тэта камсамола. Але, на жаль, шчога не зроблена, каб выгаравщь стано- вшча. Новы нумар «П- сторыка» выклгкае яшчэ больш папрокау, чым па- пярэдшя. Галоуная пры-

чына, на мои погляд, у перагружанасщ членау рэдкалегН газеты, напры- клад, TaKiix, як М . Зыло, Г. 1льяшчук. Яны увахо- дзяць у камггэт камсамола, у састау «КП», выпускаюць курсавую насценгазету i яны ж рэ- дагуюць насценгазету «Псторык».Хацелася б бачыць больш актыунасщ i з боку акадэм1чнага сек- тара камггэта, тым больш, што ужо зушм блгзка з1мовая сеая.В. К1ЕНЯ.З А Ц Ш А В Щ Ь  УС1Х
BECTKI 
3 Г1СТФАКАь

Камсамольск1 сход, як! 
адбыуся нядауна на аддзя- 
лекш фшасофн, абмерка- 
вау BbiHiKi вучэбнай i наву- 
ковай работы. 3 дакладам 
аб рабоце СНТ выстушу 
лаурэат Усесаюзнага кон
курсу студэнцшх навуковых 
работ I. Шыршоу.• *

Я

Прайшоу камсамольск! 
сход студэнтау I курса, ям 
быу прысвечан пытанням ар- 
гашзацьн i планавання свай- 
го рабочага дня, пад- 
рыхтоуш да першай cecii. 
На сходзе прысутшчал1 чле
ны кам1тэта камсамола фа- 
культэта, куратары труп.* **

Калектыу мастацкай са- 
мадзейнасц1 студэнтау I кур
са у складзе харавой, танца- 
вальнай i вакальнай труп 
быу створан у пачатку ву- 
чэбнага года. I цяпер пер- 
шакурсн1к1 з в я л тм  жадан- 
нем i натхненнем рыхтуюц- 
ца да выступления на ура- 
чыстым юбшейным вечары. • ̂  *

Сяброуства студэнтау-пс- 
торыкау з падшэфнай шко- 
лай Стаубцоускага раёна ic- 
нуе дауно. У гэтым годзе 
студэнты наладз1Л1 у школе 
работу гурткоу: прачытаны 
лекцьп, рыхтуецца выступ- 
ленне ансамбля.

3 Наташай Трэгубенка 
мы пазнаёмшюя у каьп- 
тэце камсамола юрыдыч- 
нага факультэта. Шмат 
разоУ мне давялося су- 
стрэцца з ёю, i заусё- 
ды на мяне pa6Lni вяль 
кае уражанне яе праца- 
в1тасць, энергия i запал, 
з яшм1 яна бралася за 
любую справу. I стано- 
вщца часам дз1уна, як 
тэта яна паспявае спраУ- 
ляцца з yciMi камсамоль- 
CKiMi дарунэннятш i пры 
гэтым яшчэ добра ву- 
чыцца.

— А ц\ не пераш ка-  
джае кам сам ольская ра
бота у  вучобе?

— Яна сапра^ды адб[- 
рае у мяне шмат часу, 
але ж вучобе не пера- 
шкаджае. А кал1 разаб- 
рацца добра, то можна 
зразумець, што якраз 
тыя, хто не мае камса- 
мольсшх даручэнняу, i 
вучацца дрэнна. Чаму? 
Проста яны думаю ць, 
што часу вольнага хапае, 
а таму i адкладваюць

справы на апошт дзень, 
а потым не могуць мабь 
л!заваць сябе, пачы- 
наюць адставаць.

Ш то тр эба  рабщ ь, каб 
кам сам ольская работа  
на ф акультэц е была ф - 
кавай?

— На маю думку, па- 
трэбна прыцягваць да 
работы як мага больш 
камсамольцау, трэба за- 
цшавщь ycix, а то у  нас 
часта бывае так: аднаго 
студэнта настольш зава- 
ляць розным! даручэняя- 
M i ,  што ён не ведае на- 
ват, за якое спачатку i 
брацца, а друп, наадва-
рот, не робщь шчога. А 
як Hi кажы, два чалаве- 
K i ,  як бы яны Hi праца- 
вaлi, зробяць куды 
больш, чым адзш.

Мне хочацца прывес- 
щ у- прыклад I курс, дзе 
камсоргам Генрых Пят-
роу. Тут амаль кожны 
студэнт мае камсамоль- 
скае даручэнне, а таму i 
жыццё на гэтым курсе 
велыш цшавае.

— Ui не л1чыш ты , што  
а р га тз а ц ы я  паспяховай  
работы на кур сах  у знач- 
най меры залеж ы ць ад 
работы кам1тэта кам са
мола ф ак ул ь тэта?

— I нават больш, чым
у значнай меры, а таму 
наш кам!тэт камсамола 
стараецца як мага 
больш дапамагаць кур
сам. Напрыклад, у мшу- 
лым годзе на курсах бы- 
лi куратары з лшу чле- 
на^ KaMiTOTa камсамола: 
Анатоль Беражанш, 1ры- 
на Сяргеева, Анатоль
Шчэма i iншыя. Яны да- 
памагал1 курсавому бю
ро падрыхтоуваць i пра- 
водз1ць сходы, аргашза- 
вэць конкурс на лепшую 
акадэм1чную трупу. I 
вось B b i H i K :  паспяхо-
васць павыс1лася.

Зараз кам1тэт камса
мола дапамагае III курсу, 
дзе камсамольская рабо
та паста^лена не вельм1 
добра...

1нтэрв’ю правяла  
Н. H OBIKABA.

На зды мку: HaMecHiK сак- 
ратара кам{тэта камсамола 
юрфака Н. Тр эгубенка.

Фота Д. ЧаховШ а.

П О Ш У К  Н О В Ы Х  Р А Ш Э Н Н Я УПры кафедры тэарэтычнай ме- xaHini працуюць два навуковыя 
rypTKi для будучых матэматыкау, а можа, i вядомых праз некальш год вучоных.Адным з гурткоу Kipye загад- чык кафедры 1ван Аляксеев1ч Прусау. Кожны тыдзень зб!раюц- ца студэнты другога .i трэцяга кур- сау на занятк1, прыходзяць сюды i в’етнамск'|я студэнты. Гурткоуцы слухаюць даклады, абмяркоува- юць праблемы тэарэтычнай меха- HiKi — дынамть к1нематык! i ста- ТЫ'КЬ Вырашэюць узятыя з

практык1 ц!кавыя заданы. Для другакурсжкау тэта знаёмства з новым прадметам. Але тым, хто паспяхова займаецца у гуртку, будзе дазволена здаць экзамен датэрмжова.Дацэнт кафедры Мша Мшав1ч Чагмнага расказау аб створаным у гэтым годзе навуковым гуртку па механщы, яжм ён Kipye. Займаецца тут каля трыццац1 студэнтау трэцяга курса. На пасяджэн- нях абмяркоуваюцца даклады па пытаннях, як1я вучэбным планам

не прадугледжаны. Многа цжа- вых меркаванняу было выказана пасля даклада «Аб с т а х  iHep- цьм», «Аб мехашчных задачах, паклаушых пачатак матэматычнай навуцы «Варыяцый'нае выл1чэн- не».Тэматыка заняткау плануецца з улшам жаданняу студэнтау. 1 даклады рыхтуюць яны сами Скла- лася ужо так (хоць гурток яшчэ зуа'м малады), што па адной тэме выступаюць два дакладчык!. Тэта аблягчае iM падрыхтоуку i кладзе

пачатак творчым спрэчкам на па- сяджэннях. Студэнты шмат займа- юцца самастойна, пашыраюцьсвой кругагля,д. Пошук лравтьна- га рашэння паглыбляе веды.У гэтым семестры занятш ужо скончылкя, а у наступным будуць разб1рацца пытанн1 па Ндрамеха- нщы, дынамщы вадкасц1 i га- зау.I зноу будуць меркаванн1,спрэчкь 1 зноу пошук навуковых рашэнняу хзалюючых праблем.
3. ГАУРЫШЧУК.

Лекиыю «Прадмет функцыянальнага анал1зи» для стидэнтай III курса ФПМ чытае кандидат ф1з1ка-матэматычных навук М. I. Ю РЧУК .______________________ Фота Д . ЧАХОВ1ЧА.

У нас у СНТЯк адзначана у статуцеСНТ ушверслтэта, асноунай мэтай студэнцкага навуковага тава- рыства з'яуляецца ^себаковае паляпшэнне падрыхтоук1 выпускаемых вну опецыялштау, да- памога iM у авалоданн1 прыё- MaMi i 'метадам1 самастойнага навуковага даследавання.Як жа пастауленыя заданы рашаюцца на геаграф1чным факультэце? Непасрэдна дзейс- ным органам СНТ з ’яуляюцца студэнцк!я навуковыя rypTKi пры кожнай кафедры. Кожны з ix аб’ядноувае 20—30 студэнтау, членау СНТ. Але пася- джэнн1 гурткоу давол1 часта праходзяць пры аудыторьп звыш 50 чалавек. 3 гэтага прыкладу ужо в1даць, што не ycix членам гуртка варта л!- чыць членам! СНТ. Пытанне аб членстве у СН Т заусёды было прадметам дыскусш i на рэспубл1канск!х студэнцюх навуковых канферэнцыях. Але на кожным факультэце павш- ны быць членск1 б!лет i нават членская картачка кожнага удзельн!ка СНТ, куды б зано- с1л1ся адзнак1 аб якаот навуковых даследаванняу, узнага- родах i г. д.На геафаку студэнцк1я навуковыя rypTKi праводзяць па- сяджэнн1 два разы f  месяц, у адведзены для гэтага на факультэце дзень, яИ значна разгружай ад заняткау. Гуртш працуюць у цеснай сувяз! з кафед- рай i лабараторыям!, iMi Ki- руюць вопытныя выкладчык!. Агульны напрамак дзейнасш гурткоу вызначае савет СНТ, у яИ ^ваходзяць 5 чалавек (старшыня, яго намесн1к, са- кратар, рэдактар, адказны за работу гурткоу). Абавязю кожнага члена строга акрэслены. Савет СНТ вырашы^, што яго старшыня павшен уваходз!ць у камггэт камсамола i адказ- ваць за па.вуковы сектар. Та- KiM чынам будзе падтрымл1- вацца цесная сувязь «кам!тэт камсамола •— СНТ».Орган С Н Т  «Даследчык» вы- ходзщь кожны месяц. У  газе- це асвятляюцца навуковая дзейнасць гурткоу, асобных студэнтау, навуковыя сувяз! з вну Масквы, К'Сва, ВНьшоса, Тарту i шш.Саветам СНТ афармляецца стэнд-Б1трына «Студэнцкае на- вуковае таварыства геафака».Цяпер на факультэце право- дзщца конкурс на лепшы сту- дэнцю гурток у гонар 50-год- дзя С С С Р . Пераможцу будзе уручан пераходны вымпел. Та- к1я конкурсы у далейшым будуць праводз!цца кожны год.Сёлета на рэспубл1канск! агляд было прадстаулена 32 навуковыя работы студэнта^- географа^, 9 з ix атрымал1 I катэгорыю, 15—11 i 8—III катэторыю.Савет СНТ факультэта пры- зна^ неабходным у канцы гэтага навучальнага года рэка- мендаваць у астрантуру 6 вы- пускн1коу геафака — активных удзельн1ка1/ студэнцкага навуковага таварыства.П. Л О П У Х , старшыня СНТ.

КАБ МАГЛ1 РАСК АЗАЦ Ь МАНЕТЫ ...Валянцш Навумав1ч Раб- цэв1ч схшЦся над стадом. Перад iM у шырошм шкля- ным посудзе круглый ма- neTKi. Ен бярэ ix у рукц уважл!ва разглядае, нешта затсвае у сшытак.— Вывучаю новы скарб, —за^важыушы мой щкау- ны поз'фк, растлумачвае ён. — Вучоныя гэтыя ма- нетк1 называюць кулям), -— i дае мне манетку. Здаецца, патрэш яе, i забл1шчыць, як новая.—А ведаеце, я т  «уз- рост» гэтых манетак? Па меншай меры, дзесяць ста- годдзяу....Разбягаюцца вочы, кал1 глядз1ш на стэнды уздоуж

сцен. Дз!ва што — тут сабрана амаль дзесяць тысяч манет. Розных па ма- люнку, канфшурацьп, паме- рах. Вось гэтыя маленьшя— падобныя на сучасныя ад- накапеечныя манеты ■— з Англп, побач — авальныя— з Францьп, вышчарбленыя (сляды стагоддзяу) — га- ландск!я i тоненьк1я, н!бы фальга, — з Германн. Тут ёсць i чаканка старажытнай раздробленай Pyci, Ноуга- рада, Пскова, Цверы.Кал1 з ’яв!л!ся на Белару- ci грошы часоу Аляксандра Македонскага, Арабскага Хал!фата, Залатой Арды?

Адказ на гэтае пытанне дае беларуская нум!зматыка.Кожная манета — ста- ронка ricTopbii. На ix i наз- вы гарадоу, i 1мёны npaBi- целяу, i бытавыя сцэнв1, i npbi40CKi, i нават невялшя вершы. Манеты дапама- гаюць даведацца аб MHorix падзеях мшулага, аб гра- шовых cicTSMax дзяржау.Кабшет нум1зматык1 (да̂ - рэчы, ён пакуль адз!ны у вну крашы) створан пры ricTapbmHbiM факультэце не так дауно. Загадвае iM дацэнт кафедры старажытна- га свету i сярэдшх вякоу В. Н. Рабцэв1ч. У Ka6iHene сабрана многа рэдих ма

нет. Так, з чатырох стара- жытнейшых чэшск1х манет, вядомых цяпер, тры знахо- дзяцца у кабшеце беларус- кай nyMi3MaTbiKi.— А вось гэтыя сярэбра- ныя ManeTKi, — гаворыць Валянцш Навумав!ч, — са скарбу, яш быу знойдзен чатыры гады назад у Гарау- лянах В1цебскай вобласц!. Ц!кавая ricTopbm гэтай зна- ходкг Жыхар Гараулян прысла>) у Акадэмю навук БССР пяць манетак. Тры з ix аказалшя «родам» з Самарканда i Ташкента, дзве— з Германн. Н а ^ е с ц а  вые

хала экспедыцыя. Пры раскопках быу знойдзен скарб, яю меу каля 300 манет.У дар кабшету прыносяць свае знаходк1 студэнты. На тэрьгторьп Беларус! кожны год становяцца вядомым1 10—15 скарбау, а таксама вялжая колькасць адзшоч- ных манет. Знаходка скарбу — справа выпадку. I гэ- тая выпадковасць патрабуе строгай рэпстрацьп вы- датных noMHinay стара- жытнасщ. Шляхам анал1зу манетных знаходак i свед- чання п1сьмовых кргын1ц можна вызначыць гандлё- выя, пал1тычныя i культур-

ныя сувяз1 Беларус1  ̂ тыя часы.Пошук i клаНфшацыя старажытных манет дапа- магаюць вывучыць г1сторыю сваёй кратны, выхоуваюць павагу да старажытных пом- HiKay.— Многа зараз у нас работы, I, магчыма, — Валянцш Навумав1ч ювае у бок блшчастых круглякоу- манетак на стале, — вось тэты скарб адкрые яшчэ ад- ну старонку у ricTopbii род- най Беларус1, раскажа аб дауно мшуушых падзеях....Напружаная i цшавая праца працягваецца.А. КУЛ1ЦК1.
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Сёння наш расказ аб 

самым вяптм  факуль-
тэце БДУ — фЫчным.

Уключыушыся у сацыя.истычнае спаборнщ- 
тва за дастойную сустрэчу 50-й гадавши утва- 
рэння С С С Р , калектыу ф1з1чнага факультэта 
здзейсшу значную работу па паляпшэнню пал1-

ПЛЕ Н Д А Е  
САДРУЖНАСЦЬ

Лабараторыя антэнна-ф1дэрных канструк- 
цый. Студэнт-дыпломшк аддзялення радыё- \ 

ф1зш М. KoyiK i ст. навуковы супрацоушк 
А. В . Ляпёх'ш даследуюць узор смральнай 
антэны. Фота Д . ЧАХОВ1ЧА.

Кафедра ф 1зт пауправад- жкоу адна з маладых на фа- культэце. Яна была аргажза- вана у 1966 годзе. Да 1971 года сем яе супрацоужкау аба- 
paHini кандыдацюя дысерта- цыи У юбшейным годзе абаро- нена адна i падрыхтаваны да абароны дзве кандыдацжя ды- сертацынРазам з выкананнем чатырох дзяржбюджэтных тэм вядзец- ца вялжая работа па гаспадар- ча-дагаворных т-эмах. Так, у юбжейным годзе калектыу кафедры датэрмжова закончыу адну з навукова-даследчых работ па гаспадарчай тэме на суму 400.000 рублёу.■Мнопя супрацоужж пад- трымл1ваюць цесныя кантакты з прадпрыемствам1 электрон- най прамысловасци Сканструя- ваная на кафедры установка для аутаматычнага зап icy ру-

хомасф носьбка зараду у пау- праваджках была ^дастоена сярэбранага медаля на ВДНГ С ССР . Цяпер некалыж кафедральных даследчых труп, яюм1 жруюць кандидаты ф1з1ка-ма- тэматычных навук В. Ф. Стэль- мах, П. Ф . Лугакоу, Р. С. Да- манеусж, В. I. Уранёу, В. П. Дабрэга, зэймаюцца даоледа- ваннем ф1з1чных уласфвасцей крышталяу пауправаджкоу.вялил я клопаты праяуляе калектыу аб лавышэнж узроу- ню падрыхтоуж маладых спе- цыялктау. Пачынаючы з III курса студенты, як1ч спецыя- л!зуюцца на кафедры, прыцяг- ваюцца да навуковай работы па дзяржбюджэтных тэмах i удзельжчаюць у выкананж да- гаворных работ. Усе курсавыя работы i большасць дыплом- ных студенты выконваюць на

гыка-выхаваучай, вучэбнай, навуковай работы.
Дэканат, партбюро i профбюро факультэта 

падвял1 вышк1 выканання сацыяльстычных аба- 
вязацельствау кафедрали i вызначьш перамож- 
цау спаборнщтва. Лепшых паказчыкау даоШ - 
ся калектывы кафедр ф1зШ пауправадшкоу 
(загадчик прафесар В. Д . Ткачоу), радыёфёзёкт 
i электронш ЗВ Ч  (загадчик прафесар В. В. 
1зох) i вышэйшай матэматык1 (загадчик пра
фесар Ю . С. Багданау).кафедры i у лабараторыях на- вукова-даследчага Гнстытута прикладных ф1з1чных< праблем- (НД1 ПФП), што забяспечвае- ix высокую якасць.Вядучыя супрацоужж регулярна сустракаюцца са студентам! малодшых курсау. Лепшыя студэнцжя навукова-даследчыя работы вылучаюцца на̂  рэспуб- лжансж конкурс. Раней ТО работ атрымал! граматы1 i; дыггдо- мы Мжктэрства вышейшай i сяредняй спецыяльнай аду- кацьл БССР. Рад студэнтау прымал! удзел ва усесаюзных навуковых канференцыях у Днепрапятроуску, Вильнюсе, Ереване I г. д.Пасля заканчення унтверотэ- та лепшыя студенты камЫяй па размеркаванню нажроуваюцца для працы у лабараторы! у |н- стытут прыкладных ф!з1чных праблем або асп!рантуру. Большасць супрацоужкау кафедры i сектара ф!з!к! i тэхжж пау- праваджкоу НД1 ПФП — вы- пускжж нашай кафедры.В. ТКАЧОУ, загадчык кафедры, доктар ф 1з1ка-матэматычных навук.

ФАКУЛЬТЭТ | Л 
ШТЭРНАЦЫЯНАЛЬНЫ

Е П Ш Ы М  вын1кам навуковай дзейнасщ студэнтау з'яуляецца прымяненне ixцы. У  гэтых адносшах паказаль- на студэнцкая навуковая лабара-1|распрацовак у народнай гаспадар-
^ 11Ы ui дсшциал и а и j  ivuuu л iiiui„ . . .  . . |торыя кафедры радыёсЫзш i эле-Сваш бурным развщцем наш ушверы-■ г . . оптт \т -• ттт,т* . , . , 'Y I ktdohiki ЗВЧ. У ей на практыцытэт 1, у прыватнасц!, ф131чны факультэт I  г . г,  - „ . В здзяисняецца прынцып спалучэння „ .аоавязаны брацкаи дапамозе мнопх уж -1 Звучания з навукова-даследчай навуковай канферэнцьп выстушу верс1тэтау нашаи крашы 1 у першую чар-1 ^ студэнцкай моладзй Ат- 3 Дакладам, у якш адлюстраваныГУ Маскоускаму . Леншградскаму. Кал! _  Е т/тА навык! ;граюць важ. асноуныя моманты яго работы.

«у» р».» ? STJr SpMT, , 1 т"

П А Ч Ы Н А Л I 
S ЛАБАРАГОРЫ!

Kani
мы гаворым «брацкая дапамога», то 1 
тэта значыць: абсталяванне лабараторый, 
выкладчыцк!я кадры, падрыхтоука спе- 
цыялштау праз мэтавую асп1рантуру, 
бескарысная перадача шматгадовага во- 
пыту.

Цяпер наш ушверслтэт вырас i ужо сам 
можа аказваць шматгранную дапамогу 
ii-нным вну крашы. Прадстауьпк! MHorix 
рэспубл1к Савецкага Саюза, а таксама 
грамадзяне замежных кра!н праходзяць 
падрыхтоуку на ф!з1чным факультэце. У 
нашай штэрнацыянальнай сямН цяпер 
друяхна жывуць прадстау-HiKi 12 KpaiH.

Вял1кая колькасць высокаквал!ф1кава- 
ных спецыял1стау падрыхтавана для В’ет- 
нама. Тольк! у гэтым юб!лейным годзе ; 
дыплом cJ)i3iKa атрымал! 21 чалавек з 
ДРВ, 16 з РЮВ. Два асшранты з ДРВ — 
Буй Ван KiM i Фан Дз1нь К’ен—абаранш1 
кандыдацк1Я дысертацы!.

За апошрпя 7 год ф!з!чны факультэт 
■закончыла 106 замежных студэнтау, 7 
!ншаземцау абаранШ кандыдацк!я дысер- 
тацьп, 6 замежных спецыял!стау павыс!- 

сваю квал!фшацыю. Цяпер на ф!зфаку 
праходз1ць падрыхтоуку 99 студэнтау i 
12 асшрантау.

У гэтыя д1-п замежныя студэнты разам 1 
з yciM калектывам факультэта рыхтуюц- 
ца да сустрэчы вял1кага свята — 50-год- 
дзя СССР. Яны позна заседжваюцца у 
nanoi дружбы !нтэрната i у аудыторыях 
факультэта, рыхтуюцца да выступления 
"у калектыве мастацкай самадзейнасц!, 
выпускаюць святочныя насценгазеты. 
«Ваша свята—наша свята», — гавораць 
замежныя студэнты. Э. ШП1ЛЕУСК!.

В. Вапнярсюм i М. Аусян1кавым, цяпер — самастойна. Выступау з дакладам на студэнцкай навуковай канферэнцьп у красавжу 1972 года.3 добрым! ведам! i зацгкауленых рабят прыходзщь шмат, але пас- таянна захопленых радыётэхн!кай ,не так многа. А хочацца, каб больш рабят магло паепрабаваць свае с!лы у нашай лабараторьп — у пройгрышы HixTO не застанецца.1нтэрв’ю узяу В. ЛУГОУСК1.

спецыялшта-даследчыка. - - ^Мы звярнулкя да к1раун1ка ла- ^ ^ Г п е Т ^ Г ч о б Г з в Г в Т е ^ 'з  бараторьп старшага навуковага LBae nocnexi У вучобе звязвае зcy„Pp ,„ S ?BlK , У ла.зш ф а MiKya „ .б о и  л Ж р а » Р » Г ?  S T y n p a u S S : » « з .„ь ,ц ь  M ixaia . Шишкова. У н v г е м .  СТудэнцкаи навукова-даследчайHI а ' . „ лабараторьп з II курса. СпачаткуУ цяперашн1 час у лаоара- працавау са старшакурсн1кам1 торьй працуюць 36 студэнтау II—V  курсау, у тым лжу трупа тэарэ- Хх тыкау у складзе 6 чалавек пад ю- раушцтвам асп1ранта Яугена Беу- беля. За 1972 год С Н Д Л  выканае гаспадарча-дагаворных работ на суму 70 тысяч рублёу.Лабараторыя icHye пяць год.Першыя яе выпускн1ш В. I. Анто- нау, Л. М. Будзько, А. В. Сярге- еу у цяперашн1 час самастойна працуюць над рашэннем шкавых праблем.3 больш тшзшх выпускау варта адзначыць В. I. Вапнярска- га, М. Г. Аусян1кава i А. А. Ка- лупаева, як1я паспяхова працуюць ва угиверЛтэче.У  нашай лабараторьп дружны калектыу. Шлях1 рабят у навуку у миопм падобны. Напрыклад,Саша Белы. Яму 24 гады. Ва уш- верс1тэт nacTyniy пасля радыё- тэхН1кума. 3 III курса працуе у На зды м ку: студэнты Ш  курса аддзялення радыёф!з!К1 У . Л апатж - С Н Д Л  па гаспадарча-дагаворнай р|дыёф]3®'!л11ПэлектронМДзвчЬ даследаванн‘ У лабараторьп кафедры тэматыцы. На X X IX  студэнцкай ' ' Фота д. ЧАХОВ1ЧАН А Ш  С Я Б А Р  С П О Р ТФ Ьф ак ва уншерсНэце здауна шчыцца адным з самых спартыуных факультэ- тау. Ён неаднаразова зай- мау першае месца у агуль- ным залщу круглагадавой спартакшды, з'яуляецца га- поуным «пастаушчыком» спартсменау у зборныя кэманды ун!верс1тэта. Напрыклад, мужчынская баскетбольная каманда амаль што цапкам састащь з ф!- 31кау, каманды па вольнай I клас!чнай барацьбе, па ва- лейболу [мужчыны], па штанзе, па футболу, лёгкай атлетыцы, г1мнастыцы, плаванию састаяць амаль напа- лову з нашых студэнтау i супрацоун!кау.У нас ёсць шмат выдат- ных спартсменау. Лёгкаат- леты — майстар спорту А. Якаупеу, кандыдат у май- стры спорту Б. Лютарэв|Ч, валейбал!ет Р. Кароль — члены зборных каманд С ССР . Студэнтка III курса

Г. Пятрова—чэмтёнка БССР па баскетболу. Студэнт IV курса Зленка выступав за каманду БССР па настоль- наму тэшсу. Студэнты I курса баскетбалкты А . Канд- рашоу, В. Тоусцш высту- паюць за юнацкую каманду БССР.Ганарыцца ф!зфак CBaiMi штанг1стам'|—майстрам спорту В. Стронг1ным, А . Гра- мыкам, Г1мнастам| майстрам спорту О . Елеф, Ю . Са- каловым, Н. Леташковай, веласшедыстам Н. Дзежку- новым, футбалктам! Ромба- кам, А . Кл1шчанкам, барца- Mi В. Панарадавым, В. Ю р- кев1чам, фехтавальшчыкам1 А. Швайко, Гафо, гандбал!- стам! В. Анц1м!равым i Л. Баравш. I тэта далёка не усё, ycix цяжка nepani- чыць.Мног!я з нашых лепшых спартсменау прымаюць ак- тыуны удзел у грамадсюм жыцц| ун|верс1тэта. Напрык

лад, студэнт 111 курса, леп- шы стралок ф1зфака П. Цю- рыкау — грамадск! трэнер- !нструктар, капкан зборнай каманды БДУ па баскетболу жжынер кафедры атам- най i малекулярнай ф!зЁка А. Малышау, як! нядауна выступау на першынстве ЦС ДСТ «Буравесн1к» за каманду БССР, заняушую там другое месца, чытау лекцьп у школе юных ф!з|- кау, неаднаразова выступау перад вучням! сваёй родней школы. Шмат часу ад- дае аргашзацыйна-спартыу- най рабоце i студэнт II курса, барэц, член кам- самольскага бюро ф1зфака М. Прохарау.Нашы спартыуныя трады- цьн вядомы ва ун1верс1тэце. Таму мне хацелася б звяр- нуць увагу на тое, што цяжка зауважыць на спартыуных пляцоуках i стадыё- нах.Hi для каго не сакрэт.

што вучоба на нашым ф акультэце няпёгкая. Чалавек, сапрауды улюбёны у ф 1з1- ку, аддае ёй увесь свабод- ны час. А менавка такой i з’яуляецца большая частка нашых вядучых спартсменау. Вось, напрыклад, член зборнай каманды СССР па лёгкай атлетыцы студэнт IV курса кандыдат у май- стры спорту СССР Б. Люта- рэв!ч. Ён не тольк! выдат- н5к, але i прымае актыуиы удзел у навукова-даследчай рабоце кафедры ра- дыёф1з!к! i электрон1к1 ЗВЧ. Тольк! траума перашкодзша яму паехаць гэтым летам разам з друпм нашым сту- дэнтам-ф1зшам, майстрам спорту СССР па дзесяц|- бор’ю А . Якаулевым. у ЗШ А на матч юшёрау С С С Р —ЗШ А па лёгкай атлетыцы.Але вернемся да той на- пружанай працы, якая ха- ваецца за хутшм! секун

дами Сучасны спорт патра- буе многа часу i yeari. Каб даб^цца значных вын1кау, трэба трэн!равацца 5—6 ра- зоу на тыдзень. Вось i пры- ходз1цца, каб не адстаць у вучобе, сядзець i вечарам!, i у нядзелю над киками Прыходзщца адмауляцца ад многага дзеля вучобы i спорту. I, я ni4y, не дарэм- на. Занятк! спортам прыв!- ваюць дысцыплЁну, уменне распараджацца сваом часам, даюць упэуненасць у esaix cinax, фармЁруюць тое, што казываецца спартыу- ным характарам. А ён цу- доуны памочнж ва усякай справе. Таму не дз1унаг што шмат нашых супрацоу- н!кау был| раней i з ’яу- ляюцца цяпер выдатным! спартсменамиМ . БАТУРЫЦК1, ст. жжынер кафедры радыёф!зж! i электрон ы  ЗВЧ.
М атэры ялы  п адры хтава

ны карэспандэнц ж м  п ун к
там, як! узначальвае малод- 
шы навуковы  супрацоу- 
HiK кафедры ф1з1к1 цвёрда- 
га цела С. М. Ж ауры д.

У ЮБ1ЛЕЙНЫМ 
Г О Д З Е

%  абаронена 18 кан- дыдацк!х дысертацый;ф| падрыхтаваны i зда- дзены у друк 243 артикулы, 11 падручн1кау i J; вучэбных дапаможн1кау.
У  выдавецтве «Вышэй- 

I птая школа» выйдзе пад- ручн1к для ун1верс!тэтау « «Механжа» I. I. ГГятроу- скага.! Выдадзены зборнш па £ матэрыялах IV  заналь- £ нага семшара па мето- Л дыцы выкладання ф1з!к1 Л у вну i I с1мпоз1ума «Ра- Л дыяцыйныя дэфешы у Л паугграладшках»;;> 9  пададзена 11 зая-] вак на вынаходшцтвы;J ф  распрацаважа 5 но- ! вых лекцыйных курсау; I ®  выканана гаспадар- ■ ча - дагаворных работ j на суму 1 млн, 150 тыс. рублёу.
СТУДЭНЦК1Я
СПРАВЫ

На чарговым пасядж эн- Hi кам {тэта  намсамола 
заслуханы  справаздачы  
аб падры хтоуцы  да свят- 
кавання 50-годдзя утва- 
рэння С С С Р , аб рабоце 
|'нтэрнацы янальнага i 
ш эф екага  сектар ау .

Я к  паведам1у А . Ш ары , 
кам сам ольская арган1за- 
цыя ф1зфака намецш а  
правесц1 урачы сты  вечар 
сту д эн та у  у ш тэр наце. 
А б ’яулен конкур с паточ
ных i каф едральны х на- 
сценны х газет i ф отакон- 
«УРС> У тр упах  право- 
дзяцца пал1т1нфармацы1 
на тэм у  «Беларусь у 
брацкай сямЧ народа^  
С С СР » .

В. Мачала^, адказны  за  
ж тэр сек та р , !нфарм!ра- 
вау кам |тэт аб рабоце у' 
бягучы м сем естры : пра- 
ведзен вечар ш тэр н а 
цы янальнай дружбы сту-  
дэнтау^ ф1зфака, як1я 
пражы ваю ць у !нтэрнаце, 
аказан а дапам ога у  пра- 
вядзенн! так о га  ж вечара 
у̂  М1нскай школе № 27; 
наладж ана п е р а т с к а  са  
студэнтам1 ф1зфака, як1я 
навучаю цца у Чэхаслава- 
Kii i ГДР; студ эн там -iH- 
ш аземцам, я т я  пакуль  
дрэнна ведаюць рускую  
мову, тавары ш ы  дапама- 
гаю ць ры хтавацца да ce- 
cii.

Гаворачы аб недахопах, 
В. М ачалау адзначыу' 
слабую  сувязь  ш тэрсек-  
тар а  з камсамольск!м1 
аргаж зацы ям1 кафедр.

Адказная за ш эф екую  
работу В. Сямяк1на рас- 
казала аб ты м , ш то с т у 
дэнты  праводзяць вял1- 
кую работу у  ш колах  
№№ 1, 18, 33, 41, 56, 71,
74 i ш ш ы х г. MiHCKa, 
дзе арган1заваны  rypTKi 
ю ных ф1з1кау, ф акульта-  
ты вы  i ф отагуртк1. Шэ- 
фы дапам агаю ць абста- 
ляваць ф !з!чны я наб1не- 
ты , у д зе л ь тч аю ц ь  у вы
п уск у  насценны х газет i 
афармленн1 стэн д ау , пра
водзяць лекцьп, разам з 
анты вам ры хтую ць кам- 
сам ольск!я сходы.

20 студ эн тау-в аж аты х  
нак1раваны у  школу  
№ 56. * **

А б’яулен конкур с на 
лепш ую  акадэм1чную тр у
пу. У  ходзе спаборнщ т
ва будуць ул!чвацца па- 
спяховасць i наведванне  
у' тр упах , паспяховасць  
пэ rpaM^flcKix дысцыпл!- 
нах, паДтрыманНе норм 
камун1сты чнай марал!, 
удзел у  СИТ, правядзен- 
не грам адс ка-пал iTbi ч н зй 
практы к! у тр упах , удзел 
у грамадск!м  жыцць ак- 
ты ун асц ь на камсамоль- 
cKix сходах, nocnexi у 
працоуным сем естры , ма
стац кай  сам адзейнасц!, 
спарты уны м  жыцщ  i зда- 
чы норм новага комплек
су  ГПА. BbiHiKi спабор
нщ тва будуць падводзщ- 
ца па двух эта п а х : ! этап
— люты 1973 года, II этап
— кастр ы чнш  1973 года. 
Л епш ая трупа будзе прэ- 
м!равана.

Вось ужо flpyri год пры  
у тв е р Ы тэ ц е  працую ць  
падры хтоучы я курсы для 
моладз! з вы творчасц!. 
Р эгул яр н а  зан ятк! у ча
ты рох тр упах  агульнай  
ф1з1к| гэты х  ку р са у  пра
водзяць студ эн ты  IV кур 
са ф !з!ч нага  ф ак ул ь тэта  
Е. Сцяпанава. Ю. Пара- 
д з ш е т ,  В. Цуран, Ю. Та- 
карэв!ч, О. Ляшло, 
Е. Кры валапау. Студэнты  
III курса  Л. П уты рская, 
3. Л а с т а ч т н а , В. Волкау, 
В. Р а н ч ы н с т  вядуць за 
нятк! па ф !зщ ы  на xiMi4- 
ным аддзяленн! падрых- 
тоучы х курсау .

А . АСТРОУСК1.



4 стар. БЕЛАРУСК1 УН1ВЕРС1ТЭТ 21 снежня 1972 г.
Ё С Ц Ь  Ч А М У  П А В У Ч Ы Ц Ц АМнога спрау у загад- чыцы шэфскага сектара ф!лфака Тамары Кабан— трэба напомнщь дзяуча- там з педатрада: час зрабщь газету, аб’явщь аб выездзе у -падшэф- ную школу, дамовщца аб правядзенш лекций i г. д.— Друп год шэфству- юць студэнты II курса беларускага аддзялен-ня над -школьшкам! Крас- ненскай сярэдняй школы, — расказвае Тамара.—Усё пачалося з ар- гатзацьй аптбрыгады, адначасова ca6pa.ni 6i- бл!ятэку. Пасля канцэ-р-

та падарьип кнш школь- шкам. Так завязалася дружба.3yciM нядауна у Крас- ненскай школе п-раво- дз1уся вечар па -прафа- рыентацьп. У гасцях у школьнжау пабывал! выкладным М. I. Сырак- ваш, Е. М. Камароуси, студэнты Людмша Гладкая, 1рына Роуба. Дзяу- чаты расказалц чаму яны выбрал! прафесда выкладчыка.У гэтым годзе студэн- там! III курса сфарм^ра- ваны педатрады. Яны вядуць розныя гурти пры домаюраунщтвах,

маюць свой шянерсю па- кой, б1бл1ятэку, i-гратэку. Часта выступаюць з кан- цэртам1. I кал! хто-не- будзь з гасцей захоча даведацца аб самых ui- кавых справах шянерау, можа -паглядзе-ць захап- ляючы дзённ!к, зроблены рукам! рабят.Пры к!натэатры «ГПя- нер» створан лекторий. Перад дэманстрацыяй кшафшьмау студэнты IV курса чытаюць лек- цьп школьшкам. Тэматы- ка самая разнастайная. Пры гарадсюх школах вядуцца таксама гуртю

мовы i лггаратуры. На Мшскай фабрыцы «Ка- мунарка» праводз!цца цыкл лекцый, прысвеча- ных юб!лею утварэння СССР.На недалёкае будучае намячаецца правядзенне конкурсу курсавых апт- брыгад. Рыхтуецца вечар дружбы студэнтау i школьшкау. Мы запра- шаем на яго вучняу пад- шэфных школ.3 энтуз!язмам займа- юцца шэфскай работай Валодзя Ламека, 1рына Роуба, Анатолш Шу-шко,

Галя Герка, М1калай Цялега, Рычард Сама- тыя. 3yciM -нядауна прыйшла да нас на фа- культэт Люда Гладкая, але ужо пас-пела завая- ваць аутарытэт сярод студэнтау сваёю праца- вкасцю i гащыятыунас- цю. Ева Курносенка — камандз1р педатрада—ар- гашзавала курсы крою I шыцця п-ры сва1М до- ма-юраунщтве.Доуга i цшава рас- казвала Тамара. Так, у студэнтау фшфа- ка ёсцъ чаму павучыцца.А. М АРТЫ НАВА.
ШТОДЗЁННЫЯ СУБ0ТН1К1Кожны дзень на новабу- Доул1 штэрната пол!тэхжч- нага шстытута пануе рабо- чы настрой i малады запал. Як Hi дз!уна, але тут пра- цуюць студэнты матэматыч- нага факультэта БДУ. Яны дамовЫ ся з будтрэстам аб магчымасц! працаваць на гэтым аб’екце пасля занят-Вось ужо некалью тыдняу запар адна студэнцкая трупа змяняе другую. Зараз на

працоунаи вахце трэця- 
Kyp cH iK i. Грашовыя сродю, атрыманыя за кошт што- дзённых суботжкау, будуць выкарыстаны для набьщця музьгчных жструментау. Але тэта толью адз!н бок справы. Друп — тое, што цяпер выжю праймы дапамргуць выбраць лепшых для сту- дэнцк'|х будаужчых атрадау.Цгкавую жщыятызу прая- вini матэматыю.А . С1В1ЦКАЯ.

У ГАСЦЯХ У ПАЛ1ГРАФ1СТАУНядауна трупа лектарау факультэта журналктыи пра- чытала для навучэндау палкрафтчнага вучыл!шча некалы-ci лекцый, прысвечаных 50-годдзю ССС Р.Хутка адбудзецца сумесны вечар паэзп. Са cBaiMi вершам! выступяць паэты-журфакауцы i члены паэтычнага клуба «Л!ра», як1 працуе пры ГПТВ-32 па.йграфктау.А. РАДЗКЖ.

ф  БУДН1 
СТУДЭНЦК1Я

Лабараторыя кафедры заалоги беспазваночных. Тут працуюць 
над сваии дыпломалй студэнтк1 V курса б1ялаг1чнага факультэта 
Таццяна Бязнос (на здымку уверсе), Наталля Леучанкава (спра
ва) i Тамара Петрыкава.

Фота Д . ЧАХОВ1ЧА.

t

\

Што трэба чалавеку, каб не хвэрэць, пастаян- на адчузаць сябе ула- даром свайго аргашзма? 3 таюм пытаннем я звярнууся да загадчыцы пал!кл1н1чнага аддзялення нашага ушвератэта М. I. Цырульн'|кавай i урача Ф. П. Рэзн1кз1зай.Марь:я |ос!фауна Цы- рульнжава:— Аб'ём ведэу зял!к1. 1 са!н‘|тарная асзета адб1- рае самае грунтоунае. Звестк1, яюя яна нясе на- сельн!цтву, узяты з тэа- рэтычнага i практычнага вопыту, правераны жыц- цём. Студэнтам раю: за- хоуваць асаб'|стую ririe- ну, ззгартоуваць арга- ньзм, не займацца са- малячэннем.Але хто ж не разумее, што лепш зус1м не хварэць. А тэта залежыць перш за усё ад самога чалавека. Неабходна, кэб кожны выхоувау у сабе назыю, дабратвор- ныя для аргажзма, а не спадзявауся тольк1 <на навейшыя метады лячэн-

— Але бывае i так, што чалавек ведае, што ад яго патрабуецца для умацавакня здароуя, але не робщь гэтага. Чаму так бывае!— Па-першае, ад пра- змернай сзмэупэунена- c-4'if па-другое, жывучыя

традыцы1 i уяулен- нi, як1я таксама уплыва- юць на чалавека, i, на- рэшце, недастатковая са- 
н!тар'на-п!п!ен!чная пад- рыхтоука.— Работа ун1верс1тэц- кай палгкл2шш мае сваю спецыфжу. Раскажыце аб ёй.— Спецыфжа перш за усё у тым, што наша працз самым непаорэд- ным чынзм звязана з ву- чэбным 1прзцэсам, закликана садзейнФчаць па- вышэнню пас,пяховасц'|

студэнтау. Урачы, я к \ я  замацаваны за факультэ- там!, кзлпоцяцца аб здэ- 
poyi cBaix студэнтау, бы- ваюць у 1нтэрнатах, ву- чэбных iKapnycax, пад- трымл1ваюць сувязь з дэканатамк— «Лепш папярэдз1ць 
хваробу, чьем яе ля-

чыць» — тэта ioj,tHa вя- дома yciM. А папярэ- A3ii»b хваробу можна з дапамогай праф1лактыч- най работы. Раскажыце, калЁ ласка, аб гэтым.— Галоуны в\р, праф1- лактычнай работы — ме- дыцынскае абследаванне ycix студэнтау. Яно даз- валяе выя'вщь хран1чныя захворва,нн'|, своечасова узяць хворых на дыспан- серны натляд, а для здаровых выз!Н.ачыць трупу ф1з!чна-га разв^ц- ця. Медыцынск1я агляды

ycix курсэу праводзяцца штогод. А-дна1К не усе яшчэ разумеюць зна- чэнне гэтых аглядау, мног1я адмауляюцца ад праф!лактычных npbmi- вак. Усе студэнты павлины 6bmi прайсц'| флюара- граф!ю. Аб гэтым яны 6bmi папярэджа!ны, але

з'яв!лася -на абследаванне 40 працэнтау студан- тзу юрыдычнага факультэта. Самым1! аргат-пзава- HbiMii аказал!ся xiMiKi.— Фажа Паулауна, цяпер Вам пытанне. Важны бок дзейнасцЁ палЁ- 
клёнёкё — санЁтарны кан- троль. Хацелася б па- чуць аб рабоце у гэтым напрамку.— Урачы кзнтралю- юць сажтарны стан гн- тэрнатау, вучэбных кар- пусоу, сталовых. Вось адзж з заппсзу у дзённ1-

НА СЛУЖБЕ

ку сажтарнага кзнт.ро- лю:«28/Х1-72 г. Праверан сан!тарны ста-н штэрната № 7. На першымпаверсе брудна, насме- чана, уборка не пра- водз1лася, таму што няма прыб|ральшчыц, у вёдрах шмат смецця. Асаб,л1ва брудна у пако- я.х №№ 130-1, 1006, 1203.— Як Вы Л1чыце, што трэба для таго, каб сажтарны стан быу заусё- ды добрым!— Сам 1м студэнтам трэба больш сачыць за парадкам у CBaix жа iH- тарэсах. Сан1тарны ак- тыу пав1нен быць са- праудным актыва-м. Дзя- журным па факультэтах у перыяд перазменк! неабходна правет-рыва-ць аудыторьп, добра б на- значаць дзяжурных i па сталовай. Усеба-ковую дапамогу пав1нны аказ- ваць камггэт камсамола, п-раф-ком.А. СТУКАЛА.

« Г П А  НА М А Р Ш Ы »Пад тат м  дэв!зам адбыуся чар- говы агхцпрабег, ирысвечаны 50- годдзю утварэння С С С Р . Калек- тыу, у састау я-кога увайшл! леп- шы-я спартс-мены Б Д У , а таксама самадзейныя артысты, пабывау у г. Стоубцы.У  раённым Доме культуры пе- ра-д слухачам! высту-niy з дакла- ,дам -старшыня -спартыунага клуба У . Щтар-ук. Ён расказау, як прахо- дзщь па усёй краше i, у прыват- Hacpi, у Беларус1 здача норм Г П А .Потым заслуя^аны трэнер Б С С Р , экс-чэмшён -с-вету па шданш мола- та М. Кры-ваносау расказау аб AniMniftcKix гульнях у Мюнхене.Бурным! аплады-сментам1 был! сустрэты паказальныя выступленн! па боксу, -самба, мастацкай i спар- тыунай г1мнастыцы i 1ншых -в1дах спорту па-д шраунщтвам выкладчыка спорткафёдры Б Д У  М. А . Шэйнемана.Закончылася сустрэча канцэр- та,м мастацкай -самадзейнасц! з 1 удзелам вакальна-тн-струментальна- га ансамбля i -студэнтау юрыдычнага, ф 1з!чнага i 1ншых факультэ- тау Б Д У . Г. Ш П А К О В А .
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КАЛ1 В Ы  ПАРУШ Ы Л1 ПРАВ1ЛЫ...
Студэнт матфака М. Бел1- 

кау звярнууся у наш ня- 
штатны аддзел «За бяспеку 
руху» з пытаннем: «Раска
жыце, кал! ласка, я/ая штра
фы накладваюцца на пеша- 
ходау за парушэнне правы, 
руху i ад чаго залежаць ix 
размеры?»

На пытанне нашага чыта- 
ча адказвае супрацоумк 
Мтскай дзяржауташспекцьи 
Р. А У РА М Е Н К А :— Прымяняючы да пе- шахода-парушальшка меру адм!шстрацыйнага уздзе- яння — штраф, мы клапо- щмся перш за усё не аб пакаранш, а аб выхаванн!

пешахода як удзельнша руху. Бельм! важна, каб парушальшк усвядом!у свой учынак, зразумеу яго магчымыя BbiHiKi.Таму, перш чым адка- заць на пытанне, я б хацеу епышцца на характарыс- тыцы найбольш распаусю- джаных парушэнняу, як!я дапускаюць пешеходы. Перш за усё, тэта — неча- канае з'яуленне на праез- джай частцы перад пра- ходзячым транспартам.Можа узн1кнуць пытанне: што трэба разумець пад словам! «нечаканае з'яуленне»? Дзе той кры- тэрый, па якому можна

меркаваць аб гэтым?Нечаканым л1чыцца рап- тоуны выхад пешахода на тую частку вулщы, дзе пе- шаходны рух забаронен, але часам нечаканым для вадзщеля можа аказацца з’яуленне чалавека нават на пешаходным пераходзе. Тут маецца на увазе той момант, кал! для пешахода гарыць чырвоны сшнал светафора, я т  забараняе рух праз вулщу.Усе гэтыя дзеянн1 пры- водзяць нярэдка да сумных выншау. Не сакрэт, што мнопя i у MHorix вы- падках сх1льны абв1навач- ваць вадз!целяу: «носяцца

з шалёнай скорасцю». Часта гэтыя nanpoKi бываюць беспадстауным1: в!наватым аказваецца сам пешаход. 3 прычыны нечаканасщ з’яулення на праезджай частцы вул!цы пешаход «адабрау» у вадзщеля тыя метры i секунды, як1я яму был1 неабходны для спы- нення машыны. У  выншу — або сам пешаход рас- плачваецца за сваю неасцярожнасць, або па яго вше церпяць шшыя людз!.Вось чаму i штраф на пешахода накладваецца у некаторых выпадках не проста за парушэнне пра

вит руху, а за стварэнне аварыйных абстав!н на вулщы. У  прамой залежнасц! ад гэтага знаходзяцца i размеры штрафу. Кал!, скажам, парушальтк не стварае вщавочнай небяс- neKi для руху штраф на угледжанне шспектара да- рожнага нагляду можа быць накладзен на мес- цы у суме 50 капеек. Але кал! пешаход сваГ м! паводз!нам1 на вулщы стварае аварыйныя абставшы для праходзя- чага транспарту, на яго накладваецца штраф да 3 рублёу (дзяржауташспек- тар можа штрафаваць на

10 рублёу), для чаго скла- даецца пратакол пару- шэння ! нактроуваецца у Дзяржаута!нспекцыю.Кал! да устаноуленага тзрзпну парушальн!к не заплащу штраф, пратакол з пастановай аб накладан- Hi штрафу нашроуваецца па месцу работы або вучо- бы парушальн!ка, дзе з заработай платы або еты- пендьп утрымл!ваецца у бясспрзчным парадку ука- заная сума.
Рэдактар А. А. Н1КОЛЕНКА.
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