
прафсаюзнай арганізацьіі уні- 
версітзта да 110-й гадавіньї з 
дня нараджэння У. І. Леніна 
ішла размова на пасяджзнні 
прафкома.

У сваім дакпадзе старшыня 
прафкома М. Дрозд спьініуся 
на асноуных мерапрыемствах 
падрьіхтоукі да юбіпею —  гзта 
урачыстыя сходы ва усіх фа- 
культзцкіх прафарганізацьіях, 
агляд-конкурс. Плануецца па- 
ездка прафсаюзнага актыву у 
горад Ленінград. На факупьтз- 
це радьібфізікі і злектронікі 
арганізуецца філатзлістьічная 
выстаука, прысвечаная юбілею, 
конкурс агітбрьігад.

(Прзс-цзнтр прафкома).

Ш ДАШ А МЯСЩОИАМ
і савєтам Усесаюзнага тавары- 
ства вьінаходкікау і рацьіяналі- 
затарау быу праведзены спра- 
ваздачна-выбарны сход УТЕР 
БДУ ІМ Я  У. І. Леніна.

На сходзе заслухана інфар- 
мацыя загадчыка аддзепа вы- 
находніцкай і патэнтнай работы 
Э. Дроба аб вьініках вына- 
ходніцкай і патзнтна-лїцзнзій- 
най работы у Бепдзяржунівер- 
сітзце.

Потым кіраунік трупы М ін- 
скага філіяла Усесаюзнага цзн- 
тра патэнткых паслуг М. Жалт- 
ко пазнаеміу прысутных з ас- 
новамі для разліку зкакаміч- 
най зфектьіунасці і умовамі 
вызначэнкя размеру узнагаро- 
ды за выкарыстанне вынаход- 
ніцтва.

АРГАН13АЦЫЙНАЙ 
КАМІСІЯЙ

і Рзспубліканскага конкурсу ра
бот і тзхнічньїх рашзнняу мапа- 
дых вучоных і спецьіялістау па 
праблеме аховы, рацыяналь- 
наму выкарыстанню і аднау- 
ленню прыродных рзсурсау, 
які прысвечаны 110-й гадавіне 
з дня нараджэння У. І. Леніна, 
прадоужаны прыём работ да 
15 сакавіка 1980 года.

Да удзелу у конкурсе да- 
пускаецца моладзь ва узросце 
да 33 гадоу. Работы прымаюц- 
ца па наступных секцыях: ахо
ва паветранага басейна, ахова 
воднага басейна, ахова зямель, 
ахова недрау, ахова і рацыя- 
нальнае выкарыстанне і аднау- 
ленне біялагічньїх рзсурсау, са- 
нітарьія і гігієна, тзхналогія 
безадходных вытворчасцей, са- 
цьіяльна-зканамічньїя аспекты 
праблемы аховы прыроды, ге- 
нетычныя аспекты аховы пры- 
роды.

Ужо пададзены работы на 
конкурс НДІ фізіка-хімічньїх 
праблем, НДІ прыкладных фі- 
зічньїх праблем, геафакам.

Пераможцау чакаюць грашо- 
выя прзміі (ад 250 рублёу да 
100 рублёу).

ДА 110-ГОДДЗЯ 3 ДНЯ НАРАДЖЭННЯ У. І. ЛЕНІНА

ІЦА П Е Р А К А Н А Н А С Ц ІКРЫН
ЖЫЦЦЁ I ДЗЕЙНАСЦЬ 

У. 1. Леніна— неад'емная ча
стка ідзйна-палітьічнага выха- 
вання, магутны сродак фармі- 
равання марксісцка-ленінскага 
светапогляду, ідзйнай перака- 
нанасці, класавай свядомасці 
працоуных.

Асноуная крьініца нашых ве- 
дау аб У. І. Леніне— яго тэарэ- 
тычная спадчына.

Бібліятзка БДУ дастаткова 
укамплектавана творамі
У. І. Леніна. Зручныя для са- 
мастойнай работы асобныя ви
данні ленінскіх прац. Але аса-

бліва часта чытачы звяртаюц- 
ца да Поунага збору творау.

Напярздадні 110-й гадавіньї 
з дня нараджэння У. І. Леніна 
бібліятзка разгарнула шыро- 
кую прапаганду тэарэтычнай 
спадчыны правадыра. Аргані- 
заваны вьістаукі, прысвечаныя 
гэтай даце. У студзнцкіх чи
тальных залах, навуковай чы- 
тальнай зале, навуковым аба- 
неменце будуць арганізаваньї 
кніжньїя вьістаукі «Ленін— ты- 
тан навуковай думкі», «Мола- 
дзі аб Леніне», «Ленін і маляу- 
нічае мастацтва», «Ідзі Леніна

жывуць і перамагаюць», «Рзд- 
кія вьіданні аб У. І. Леніне». 
У студзнцкіх групах заплана- 
вана правесці гутаркі «Апошні 
урок чалавечай мужнасці» —  
аб апошніх днях жыцця Лені
на, «Ленін— вялікі сябар мо- 
ладзі», «Ленінская гвардыя 
планеты». Ідзе падрыхтоука да 
літаратурньїх вечароу, канфе- 
рэнцый.

Вялікая увага будзе удзеле- 
на прапагандзе творау бела- 
рускіх пісьменнікау аб У. І. Ле
ніне. Значны уклад у ленінія- 
ну унеслі беларускія пісьмен-

нікі М. Чарот, 3. Бядуля, 
П. Трус, Гі. Глебка, Я. Купала, 
Я. Колас, М. Лужанін і іншьія. 
У апошні час гэту тэму шыро- 
ка і усебакова распрацавау 
Іван Шамякін. Яго аповесці 
«Першы генерал», «Эталон у 
Германію», «Браняпоезд «Та- 
варыш Ленін» і іншьія— адлю- 
страванне жыцця і дзейнасці 
У. І. Леніна. Беларуская лені- 
ніяна будзе шырока прадстау- 
лена на кніжньїх выстауках бі- 
бліятзкі.

Н. КАВЕРЫНСКАЯ, 
метадыст бібліятзкі БДУ.

A S  ПАДРЫХТ0УЦЫ

НАШЫ ДАСЯГНЕНКІ

« Н Т Т М - 7 9 »
У КАНЦЫ снежня мінулага го

да у М інску працаеала аблас- 
ная выстаука навукова-тзхніч- 
най творчасці моладзі «НТТМ- 
79». Выстаука прыцягнула да 
сябе шырокую увагу навуковай 
грамадскасці. На ёй дзманст- 
равалася каля 400 зкспанатау 
ад 120 арганізацьій вобласці. 
Удзельнікамі вьістаукі стала 
больш як 1500 школьнікау, на- 
вучзнцау ГПТВ, студэнтау ВНУ і 
тзхнікумау, маладых вучоных і 
спецьіялістау. Да работы вы- 
стаукі бьілі прыцягнуты многія 
вучоныя: побач з пастаяннай
зкспазіцьіяй бьілі праведзены 
лекцьіі, гутаркі, зкскурсіі.

Актыуны удзел у выстауцы 
прыняу і наш універсітзт. Мала- 
дыя вучоныя універсітзта прад- 
ставілі на выстауку 11 зкспана
тау. Найбольш актыуна папра- 
цавалі ф ізікі— факультзт прад- 
ставіу 10 зкспанатау. На жаль, 
не прьінялі удзелу у выстауцы 
хімічньї факультзт і факультзт 
радьюфізікі і злектронікі, НДІ 
фізіка-хімічньїх праблем. Усяго 
адзін зкспанат прадставіу НДІ 
прыкладных фізічньїх праблем. 
У гэтым відаць недапрацоука 
саветау маладых вучоных і ка- 
мітзтау камсамола гэтых пад- 
раздзяленняу —  моладзі было 
што паказаць.

Выстаука функцьіяніравала 
больш месяца, і ужо падведзе- 
ны яе вьінікі. У ліку арганіза- 
цьій, якія прьінялі найбольш

актыуны удзел у выстауцы 
«НТТМ-79», Белдзяржуніверсі- 
тзт імя У. І. Леніна узнагаро- 
джаны Ганаровай граматай, Ад- 
значаны і аутары зкспанатау. 
Лаурзатамі вьістаукі «НТТМ-79» 
прызнаны маладьія вучоныя ка
федры агульнай фізікі в. а. 
дацэнта І. Гулакоу, асістзнт 
С. Вятохін і старшы навуковы 
супрацоунік У. Антонау за зкс
панат «Лічьільнік фатонау». Тэ
ты экспанат абаронены шэра- 
гам аутарскіх пасведчанняу, яго 
укараненне у спецыяльныя га- 
ліньї тзхнікі прынесла зканаміч- 
ны эфект у сотні тысяч руб
лёу. Аргкамітзт вьістаукі узна- 
гародзіу Ганаровай граматай 
загадчыка вучэбнай лабарато- 
ры і кафедры агульнай фізікі
В. Навумчыка за серыю зкспа
натау, якія уяуляюць сабой дэ- 
манстрацыйныя прылады па 
курсу агульнай фізікі.

Ганаровую грамату атрымау 
таксама калектыу аутарау— су- 
працоунікау кафедры агульнай 
ф ізікі за экспанат «Вымяраль- 
нік інтзнсіунасці светавых пато
кау».

Хацелася б падзякаваць 
удзельнікам вьістаукі, павінша- 
ваць лаурэатау, пажадаць ім 
далейшых поспехау у навуко
вай рабоце, тзхнічнай творчас
ці-

А. ПАТРЫН, 
старшыня савета маладых 

вучоных БДУ, дацэнт.

Другое прызванне
ФАКУЛЬТЗТ грамадскіх прэ- 

фесій пры БДУ працуе з 1964 
года. На сённяшж дзень пры 
ФГП дзейнічаюць дзесяць ад- 
дзяленняу, якія налічваюць 
547 слухачоу. Навучыць сту
дэнтау грамадскім прафесіям, 
далучыць іх да прапаганды па- 
літьічньїх, мастацкіх, навукова- 
тзхнічньїх ведау сярод працоу
ных, развіць у студэнтау эстэ- 
тычныя погляды і густы— ас
ноуная задача факультэта гра
мадскіх прафесій.

Для арганізацьіі заняткау 
падбіраюцца вьікладчьікі са 
значным практычным вопытам. 
Кіраунікі аддзяленняу загадзя 
рыхтуюць планы і праграмы 
заняткау, якія зацвярджаюц- 
ца саветам ФГП.

На лектарска-прапаганды- 
сцкім аддзяленні заняткі слу
хачоу праходзяць па двух на- 
прамках. Праграма прадугле- 
джвае засваенне тэарэтычнага 
курса і выпрацоуку навыкау 
выступления перад масавай

аудыторыяй. На базе гэтага 
аддзялення працуе школа ма- 
ладога лектара.

Аддзяленне суддзяу і гра
мадскіх інструктарау па спор
ту існує з 1966 года. На гзтае 
аддзяленне прымагацца спарт- 
смены вьісокіх разрадау, кан- 
дыдаты і майстры спорту 
СССР. М ногія вьіпускнікі гэта
га аддзялення разам з асноу- 
най прафесіяй па спецыяльна- 
сці вядуць фізічную культуру 
у агульнаадукацыйных школах.

Галоуная мзта аддзялення 
кінааператарау —  стварзнне 
сваёй універсітзцкай студзнц- 
кай кінастудьіі, справай якой 
стане стварзнне «Кіналетапісу 
універсітзта».

Харзаграфічнае аддзяленне 
створана на базе народнага 
ансамбля народнага танца 
«Крыжачок». Поспехі гэтага 
калектыву вядомы не толькі 
гледачам нашай краіньї, але і 
далёка за яе межамі.

А. ГАРУС.

НА ЗДЫМКУ: загадчык кафедры юрыдычнага факультэта БДУ 
імя У. І. Леніна доктар юрыдычных навук прафесар А. А. ГА- 
ЛАУКО праводзіць семінар агітатарау у агітпункце выбарчага 
участка №  34 горада Мінска.

Фота М. Дубсвїка.

КОЖНЫ пражыты дзень набпі- 
жае нас да знамянальнай падзеі—  
выбарау у Вярхоуны Савет БССР 
і мясцовыя Саветы народных дэ- 
путатау. У абстаноуцы высокага 
палітьічнага уздыму, грамад-

скай актьіунасці праходзіць выбарная кампанія у нашым універсі- 
тэце. Самы актыуны удзел у ёй прымаюць агітатарьі і палітінфар- 
матары, лектары і прапагандысты.

У цэнтры увагі палітінфармацьій і гутарак знаходзяцца у гэтыя 
дні пьітанні павышэння зфектьіунасці і якасці работы, умацаван- 
ня працоунай д ь і с ц ь і п л і н ь і . На канкрэтных прыкладах агітатарьі 
расказваюць аб вялікіх пераменах, якія адбьіліся за апошнія 
гады у нашай краіне і у Беларусі, паказваюць перавагу сацьіялі- 
стычнай дзмакратьіі. їх мабілізуючае слова служыць далейшаму 
развіццю палітьічнай актьіунасці народа.

На 2-й старонцы чытайце матэрыялы пра нашых кандыдатзу у 
дэпутаты.



ДАЛЁКА не усё, што ім 
зроблена, можа быць пе- 
ралічана у гэтых штрыхах да 
партрэта рэктара Беларуска- 
га ордэна Працоунага Чыр- 
вонага Сцяга дзяржаунага 
універсітзта імя У. І. Лені
на, акадзміка АН БССР 
Уладзіміра Аляксеевіча Бе- 
лага.

Ён быу дэлегатам XXIV 
з’езда КПСС. На XXVII і 
XXVIII з’ездах КПБ быу вы
браны членам Цэнтральнага 
Камітзта Камуністьічнай пар- 
тыі Беларусі. Дэпутат Вяр- 
хоунага Савета БССР дзевя- 
тага склікання. Узнагаро- 
джаны ордзнамі Леніна, Ка- 
стрьічніцкай Рзвалюцьіі,
Працоунага Чырвонага Сця
га, шматлікімі медалямі і 
граматамі.

І вось зараз Уладзімір 
Аляксеевіч Белы зноу вылу- 
чаны кандыдатам у депута
ты Вярхоунага Савета БССР.

У кожнай даведцы ёсць 
спрошчанасць і зададзе- 
насць. Белы Уладзімір Аляк
сеевіч, гаворыцца аб ім у 
юбілейньїм вьіданні зборні- 
ка АН БССР, нарадзіуся у 
1922 годзе у Краснадары. 
Беларускі савецкі вучоны у 
галіне ф ізікі і механікі палі
мерау. Акадзмік АН БССР. 
Член КПСС з 1947 года. За- 
служаны вьінаходнік БССР. 
Заслужены дзеяч навукі і 
тзхнікі, лаурзат Дзяржау- 
най прзміі БССР.

У рэальным жьіцці гэтыя 
радкі так цесна узаемазвя- 
заны і складаюцца з такога 
мноства адценняу, што няма 
магчьімасці раскрыць іх у 
скупым газетным пераказе. 
Застаецца вызначыць най- 
больш істотнае, важнае.

У 1953 годзе Уладзіміру 
Аляксеевічу даручаецца ар- 
ганізацьія і адкрыццё Бе- 
ларускага інстьітута інжьіне- 
рау чыгуначнага транспарту 
у горадзе Г о м е л і^  у 1960 
годзе з групай вьіпускнікоу 
гзтага інстьітута ён заклад- 
вае асновы першага перы- 
ферыйнага інстьітута АН 
БССР —  Інстьітута механікі 
метала-палімерньїх сістзм, 
атрымаушага шырокае пры- 
знанне не толькі у нашай 
краіне, але і за мяжой. У 
1969 годзе Уладзімір Аляк
сеевіч назначаецца першым 
рзктарам Гомельскага дзяр
жаунага універсітзта, за- 
стаючыся дырэктарам ІММС. 
У 1973 годзе ён аднадушна

вьібіраецца віцз-прззідзнтам 
АН БССР, будучы дырэкта
рам Інстьітута механікі мета
ла-палімерньїх сістзм. У каст- 
рьічніку 1978 года Уладзімір 
Аляксеевіч назначаны рзк
тарам БДУ імя У. І. Леніна, 
застаючыся віцз-прззідзн
там АН БССР. Характерна 
адзначыць, што, спалучаючы 
работу на некалькіх паса- 
дах, Уладзімір Аляксеевіч 
ніколі не атрьімлівау дадат- 
ковай аплаты.

І усюды, дзе б Уладзімір 
Аляксеевіч ні працавау, ён 
аддае усе свае сільї, анер
гію, веды, талент любімай 
справе. Сваёй нястомнай 
дзейнасцю ён уносіць істот- 
ны уклад у развіццб вы- 
шзйшай адукацьіі і навукі 
рзспублікі. Напрыклад, Ула
дзім ір Аляксеевіч, будучы 
першым рзктарам Гомель
скага дзяржаунага універсі
тзта, рашау шмат самых 
разнастайных задач, звяза- 
ных з ператварзннем пед- 
інстьітута у дзяржауны уні- 
версітзт. Пад яго кірауні- 
цтвам за 4 гады быу спраек- 
таваны і пабудаваны новы 
галоуны корпус, жыллё для 
студэнтау і прафесарска- 
выкладчыцкага саставу, акта- 
вая зала і спартыуны комп
лекс. Значна уМацавалася 
матзрьіяльна-тзхнічная ба
за.

Зараз Уладзімір Аляксе
евіч Белы —  рэктар нашага 
універсітзта. Вось як гаво- 
раць аб ім вьікладчьікі, су- 
працоунікі, студэнты:

—  З Уладзімірам Аляксе- 
евічам працаваць вельмі ц і
кава. Ад яго быццам 
працягваюцца тонкія нітачкі 
сувязі. Уражвае здзіуляючая 
памяць Уладзіміра Аляксе
евіча, яго уменне проста і 
даходліва гаварыць, апера- 
тыуна вырашаць складаныя 
пьітанні жыцця універсітз
та...

—  Працуючы побач з ака
демікам Белым, не стамля- 
ешся здзіуляцца яго дару 
навуковага прадбачання, 
смеласці, з якой ён ставіць 
праблемы і вырашае іх...

—  Грамадскія арганізацьіі 
клопатам, парадамі і ува- 
гай рэктара не пакрыуджа- 
ны. Уладзіміра Аляксеевіча 
так і называюць —  «наш 
рэктар»...

Працоуны дзень акадзмі
ка АН БССР У. А. Белага 
пачынаецца з 5 гадзін рані-

цы —  такі цверда установ
лены, аднойчы і назаусёды 
прыняты рэжым працоунага 
дня. Іменна у гэтыя раніш- 
нія гадзіньї Уладзімір Аляк
сеевіч займаецца навуковай 
працай. У гэты час нішто ін
шеє не перашкаджае цал- 
кам аддацца любімай спра
ве. А днём, у звычайны пра
цоуны час, ён рэктар ун і
версітзта і віцз-прззідзнт 
АН БССР, і тут рэжым дня 
распісаньї па мінутах. Маг- 
чыма, іменна у гэтай цвёр- 
дасці распарадку усіх спрау 
і хаваецца сакрзт поспеху 
У. А. Белага як у навуцы, так 
і у арганізатарскай рабоце.
І цяжка сказаць, якая з гэ
тых работ для Уладзіміра 
Аляксеевіча важнейшая. 
Хутчэй за усё яны ідуць по
бач, і кожную з іх ён ве- 
дае дасканала.

На самай справе, Уладзі
мір Аляксеевіч у вышэйшай 
школе прайшоу шлях па усіх 
прыступках: будучы студен
там, працавау сакратаром 
камітзта камсамола, затым 
старшым лабарантам, асіс- 
тэнтам, старшым выкладчы- 
кам, дацэнтам, загадчыкам 
кафедры, намеснікам дз- 
кана, начальнікам вучзбнай 
часткі, дзканам, прарзкта- 
рам, рзктарам. Добра ве- 
даючы жыццё студэнтау і 
перспектывы сучаснай вы
шэйшай адукацьіі, смела ста
віць і дабіваецца рашзння 
многіх важных пытанняу, на- 
кіраваньїх на паляпшзнне 
арганізацьіі работы універсі
тзта і перспектыу яго раз- 
віцця.

Пад кірауніцтвам Уладзі
міра Аляксеевіча калектыу 
правёу вялікую работу па 
распрацоуцы перспектыуна- 
га плана развіцця БДУ імя 
У. І. Леніна. ЦК КПБ і Са- 
вет М іністрау БССР з вялі- 
кай увагай і клопатам аднес- 
ліся да патрзб універсітзта. 
21 снежня 1979 года прыня- 
та спецыяльная пастанова 
ЦК КПБ і Савета Міністрау 
БССР, у якой сказана: «Пра- 
дугледзець на перспектыву 
размяшчзнне асноунай ву
чзбнай і навуковай базы 
універсітзта у г. М інску па 
Ленінскаму праспекту, у 
паркавай зоне, якая прыля- 
гае да жылога мікрарабна 
«Усход-1». Плануецца знач- 
нае паляпшзнне матэрыяль- 
на-тзхнічнай базы універсі
тзта і жыллёвых умоу сту
дэнтау і выкладчыкау. Па 
планах рэктара ужо у XI пя- 
цігодцьі практычна будуць 
вырашаны праблемы з жыл- 
лём як для студэнтау, так 
і для прафесарска-выклад- 
чыцкага саставу.

Уладзімір Аляксеевіч, як 
рэктар, добра разумев, што 
шматтысячны студзнцкі ка
лектыу не можа жыць пау- 
накроуным жыццём без па- 
трэбнай спартыунай базы, а 
таксама базы для правя- 
дзення грамадскіх і куль
турных мерапрыемствау. Ён 
ставіць перад адпаведньїмі 
органамі пытанне і дабіва
ецца рашзння аб пачатку бу- 
дауніцтва у будучым годзе 
спартыунага комплексу, які 
уключае плавальны басейн 
са спартьіуньїмі заламі, а 
таксама будауніцтва куль- 
турнага цзнтра.

Як педагог і вучоны ён 
распрацавау і чытау восем 
самастойных дьісцьіплін і 
курсау, падрыхтавау каля 
сарака кандыдатау і дакта- 
роу навук, многія з якіх ста
лі лаурзатамі Дзяржауных 
прзмій БССР, прзмій імя 
Ленінскага камсамола.

Навуковыя інтарзсьі док- 
тара тзхнічньїх навук, пра- 
фесара ф ізікі і механікі па
лімерау, акадзміка АН БССР 
У. А. Белага ахопліваюць 
шьірокі дыяпазон пытанняу.

Яго навуковыя працы у ас- 
ноуным прысвечаны дасле- 
даванню узаемасувязі мале- 
кулярных і надмалекуляр- 
ных структур палімерау з іх 
фізіка-механічньїмі і фрык- 
ц ь і й н ь і м і  уласцівасцямі.

У. А. Белы з’яуляецца 
стваральнікам навуковай 
школы у новай галіне ве- 
дау —  механіцьі метала-па
лімерньїх сістзм. Аутарытэт 
яго як вучонага у гзтай га
ліне атрымау міжнароднеє 
прызнанне. Дастаткова ска
заць, што даклады Уладзі
міра Аляксеевіча на шмат- 
лікіх навуковых кангрзсах у 
Англіі, ГДР, францьіі, Япо- 
ніі, ЗШ А, Італіі, ФРГ атрыма- 
лі высокую ацэнку. У Фран- 
цьіі ён двойчы удастоены 
ганаровых медалёу Жака 
Вакансона і Жакарта. У. А. 
Белым апублікавана восем 
манаграфій, больш двухсот 
навуковых прац; каля пяці- 
дзесяці навуковых прац вы- 
дадзена за мяжой. Буйней
шее англа-амерыканскае 
выдавецтва «Пергамон
Прэс» на міжнароднай кніж- 
най выстауцы у Маскве на- 
было права на пераклад і 
распаусюджанне ва усім 
свеце дзвюх яго манагра
фій. Найважнейшым прыз- 
наннем сваіх навуковых за
слуг акадзмік АН БССР 
У. А. Белы лічьіць назначен
ие яго галоуным рэдактарам 
часопіса АН СССР і АН 
БССР «Трение и износ», які 
пачау выдавацца у Мінску.

У. А. Белы в я дзе вялікую 
навукова - арганізатарскую 
работу, з’яуляючыся чле
нам камісіі па фізіцьі і ме- 
ханіцьі палімерау пры Прэ- 
зідьіуме АН СССР, ён на- 
меснік старшьіні Навуковага 
савета па трэнню і змазцы 
АН СССР. Член экспертнага 
савета Вышэйшай атэстацый- 
най камісіі пры Савеце М і
ністрау СССР.

У. А. Беды з’яуляецца ау- 
тарам больш двухсот вына- 
ходніцтвау, многія з якіх 
запатэнтаваны у ЗШ А, Анг
ліі, ФРГ, Італіі, Швецьіі і 
іншьіх краінах. Шматлікія 
укараненні адзначаны ча- 
тырма залатьімі медалямі 
ВДНГ, дьіпломамі у СССР 
і за мяжой.

Належачы яму ганарар 
У. А. Белы у значнай меры 
перадае у Фонд міру. І таму 
не выпадкова у юбілейньїм 
нумары часопіса «Век XX и 
мир» у ліку найбольш буй
ных укладчыкау у Фонд 
міру называюцца «пісьмен- 
нікі Канстанцін Сіманау і 
Аляксандр Чакоускі, паэты 
Сяргей Міхалкоу і Роберт 
Раждзественскі, вядомы 
публіцьіст Юрый Жукау, 
акадзмік Уладзімір Белы, 
народныя артысты СССР 
Людміла Зьїкіна і Сяргей 
Абразцоу».

Чалавек камуністьічньїх 
прынцыпау, які валодае не 
толькі вялікай навуковай 
эрудыцыяй, але і вялікімі 
арганізатарскімі здольна- 
сцямі, знергічньї і вельмі 
працаздольны, Уладзімір 
Аляксеевіч вызначаецца вы- 
сокай патрабавальнасцю да 
сзаіх калег па рабоце і у 
першую чаргу да сябе. Ра
зам з тым, будучы тонкім 
псіхолагам з развітьім па- 
чуццём гумару, Уладзімір 
Аляксеевіч умее згуртаваць 
вакол сябе і добра арга- 
нізаваць работу вялікага 
калектыву людзей. Уладзі
м ір Аляксеевіч Белы адно- 
сіцца да тыпу кіраунікоу, 
для якіх маштабнасць дзяр
жауных задач ніколі не за- 
сціць паусядзённых патрзб 
кіруемага ім калектыву.

Мы упэунены, што Ула
дзім ір Аляксеевіч Белы з 
гонарам апраудае аказанае 
яму давер’е.

СЯРЭДНЯГА росту, про
стая, з прыемнай усмешкай 
на вуснах і прьігожьімі бла- 
кітньїмі вачыма дзяучына. 
Знабмімся.

—  Лена Гулевіч, студзнтка 
III курса гістарьічнага фа- 
культзта...

Ва універсітзт кожнага вя- 
дуць розныя дарогі. Шлях, 
які абрала сабе Лена,— шлях 
прызвання, нават, можна 
сказаць, загартаванага у 
практычнай дзейнасці. Яшчз 
займаючыся у школе, Лена 
марыць аб такой прафесіі, 
каб заусёды быць сярод 
людзей, захапіць іх чым-не- 
будзь, зрабіць іх жыццё 
больш цікавьім. Яна разу
мев, што адной мары не- 
дастаткова. І Лена з усёй ду
шой пачынае займацца гра- 
мадскай работай. Яна заусё
ды думає, як лепш арга- 
нізаваць тое ці іншае мера- 
прыемства. З вялікім знтузі- 
язмам бярзцца за любую 
даручаную справу і абавяз- 
кова даводзіць яе да канца.

Восенню 1974 года, толькі 
што закончыушы васьміга- 
довую школу, Лена пры- 
язджае у Пінск і паступае 
у педагагічнае вучьілішча. 
Тут дзяучына таксама зай
маецца камсамольскай ра
ботай. Яе вьібіраюць адказ- 
най за культурна-масавы 
сектар. І зноу Лена са сваі- 
мі абавязкамі спрауляецца 
паспяхова.

—  Нават і зауважыць не 
паспела, як хутка праляце- 
лі тры гады.

І вось у руках дыплом з 
адзнакай.

—  Куды пайсці? Не, гзта 
пытанне мяне не хвалявала, 
— гаворыць Лена. Яна ся- 
дзіць побач. Прыгожая, з 
вялікімі сур’бзньїмі вачы
ма. Раптам усміхаецца...

—  Вядома, ва універсітзт. 
Чаму на гістарьічньї? Хачу 
працаваць настауніцай гісто- 
рьіі. Гзта ж  так цудоуна! 
Дзеці. Ад нас залежыць, 
якімі яны вырастуць, якой 
будзе будучыня нашай пла
неты.

...Універсітзт. Уступныя эк
замены здадзены паспяхова. 
Паездка на сельгаспрацу, 
новыя сябры. Як кажуць, 
калектыу нараджаецца у 
працы. Гзта так. Але там 
жа рабяты выступаюць яшчз 
і з канцзртамі, чытаюць

лекцьіі, арганізуюць сустрз- 
чы і паходы у кіно.

І вось ужо тут, маючы 
некаторы в опыт работы, Ле
на зноу актыуна уключаецца 
у грамадскае жыццё. Чулая, 
ініцьіятьіуная, вясёлая, яна 
заусёды была сярод сваіх 
аднакурснікау.

А потым вучоба. Адра- 
зу ж на першым курсе Лену 
вьібіраюць у бю ро камітзта 
камсамола курса, на другім  
— у бюро камітзта камсамо
ла факультзта, а на трзцім 
— намеснікам загадчыка сек- 
тара ідзйна-маральнага і зс- 
тэтычнага выхавання камітз
та камсамола універсітзта.

Шмат цікавьіх спрау на 
рахунку Лены. Гзта і пад- 
рыхтоука да конкурсау ма- 
стацкай самадзейнасці, і ар- 
ганізацьія вечароу адпачын- 
ку, і правядзенне дыска- 
тэк. Кожны ведае, што такое 
падрыхтоука да усіх гэтых 
мерапрыемствау: угаворы,
рзпетьїцьіі... І таму праца
ваць даводзіцца шмат. Як 
зацікавіць, як лепш аргані- 
заваць? Гэтаму Лена заусё
ды удзяляла шмат увагі як 
у школе, вучьілішчьі, так і 
ва універсітзце. За гзта яе 
усе любяць і паважаюць.

Лена два разы была бай- 
цом студзнцкага будатрада. 
ГІершьі раз у Беларусі, а 
пасля 2-га курса —  у Казах
стане.

—  У мінульїм годзе я ра
зам з Ленай працавау у 
будатрадзе «Кастрьічнік» у 
Казахстане, —  гаворыць 
Аляксандр Крук, старшыня 
прафбюро курса. —  Яна 
заусёды з душой бралася за 
любую даручаную справу. 
Нават калі стамлялася, ніхто 
не бачыу, каб яна рауна- 
душна ці нядбайна адносі- 
лася да працы. За гзта і бы
ла узнагароджана Ганаровай 
граматай.

—  Лена добра вучыцца і 
заусёды дапамагае адстаю- 
чым. Яна добры сябар, і мы 
вельмі паважаем Лену,— да- 
дае аднакурсніца Наташа 
Кузьміч. —  Не было яшчз 
такога выпадку, каб яна 
засталася у баку ад спрау 
курса. Лена заусёды з намі.

Думаецца, што Алена Гу
левіч будзе дастойным 
прадстауніком студзнцтва у 
раённым Савеце народных 
дэпутатау.

•  2 с т а р .#  «БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЗТ» #  7 лютага 1980 г. #



К РЫТЭРЫЕМ вымярэння 
актьіунасці груп з'яуляец- 
ца палажэнне аб сацыя- 

л і с т ь і ч н ь і м  спаборніцтве. Пала
жэнне у комплексе разглядае 
усе бакі жыцця студэнцтва. 
Спьінімся на чацвёртым пункце: 
удзел студэнтау у грамадскім 
жьіцці. Крьітзрьіі такія: коль-
касць пастаянных даручэнняу, 
колькасць грамадскіх мерапры- 
емствау, праведзеных па іні- 
цыятыве групы, вьінікі атэста- 
цьіі ГПП, колькасць студэнтау, 
якія займаюцца на факультэце 
грамадскіх прафесій, і далей —

запаліць усіх астатніх ідзяи, 
якая авалодвае ім.

У Аляксандра Ярашзвіча 
шмат добрых якасцей. І рабя- 
ты да яго хінуцца. Але зараз 
Саша неяк замкнууся у сабе.

Так, паводзіньї чалавека не 
заусёды можна адлюстраваць 
ідзальнай прамой. Калі чалавек 
прымае рашэнне адстайваць 
пазіцьію, у душы яго сутыкаюц- 
ца розныя матывы. Разам з 
гучным голасам маральных ма- 
тывау можа прагучаць здрад- 
ніцкі шапаток разважнага сла- 
бадушша: «Што, табе больш за

тых выпадках актыунеи у гра
мадскім жьіцці, можна мерка- 
ваць па іх дзеяннях, учынках. 
Тэта крытэрый фактычнага 
удзелу у грамадскім жьіцці.

Характарызаваць грамадскую 
актыунасць можна у сукупнас- 
ц і- усіх крытэрыяу: удзелу у
грамадскім жьіцці, адносін да 
яе і у затратах часу на удзел 
у ёй.

Рабяты задумаліся.

Так, стараста, бяззменны 
стараста пятай групы —  акты- 
віст. «Клапатлівая яна»,— гаво-

КАЛЕКТЫУ: ПРАБЛЕМЫ СТАНАУЛЕННЯ

АКТЫУНАСЦЬ. ЯКАЯ ЯНА?
колькасць студэнтау-лектарау 
і г. д.

...Яны сустрзліся на «бульбе», 
рабяты з першай групы меха- 
ніка-матзматьічнага факультз- 
та. Цяпер яны бясконца рады, 
што атрымалася так.

—  Калі вьіходзілі з аутобуса, 
дык \м еи  усіх не ведалі. Як 
размясцілі па чатыры чалавекі, 
так і утварьіліся у нашай вялі- 
кай групе маленькія групкі.

Розныя характары, розныя 
погляды сутьїкнуліся у калек- 
тыве. їх аб'ядноувае адзіная 
мэта —  вучоба. 1х аб'ядноувае 
адзіньї калектыу. Ці так гэта?

Алег Канчак гаворыць: «Ка- 
лектыву пэунага у нас яшчэ 
няма. Маюць месца асобныя 
групкі, але грані паміж імі зні- 
каюць. Гэта бачна ужо цяпер. 
Добрыя рабяты у нашай групе, 
актыуныя».

Так, рабяты добрыя у пер
шай групе першага курсе ММФ. 
Усе маюць грамадскія дару- 
чзнні.

—  Таму, што так трзба,—  га- 
вораць рабяты.

Колькасць пастаянных грамад
скіх даручэнняу, вядома, яшчэ 
не крытэрый грамадскай ак
тьіунасці студэнтау. На механі- 
ка-матэматычным факультэце 
ёсць хор. Спяваць не пойдзеш, 
калі не маєш голасу ці, як га- 
ворыцца, «мядзведзь на вуха 
наступіу». Святлане Бабань, 
камсоргу групы, дадзена за
дане чатырох чалавек прьівесці 
на спевы. Час ідзе —  жадаю- 
чых няма. На сходзе нехта па
дає ідзю кінуць жэрабя. І цяг- 
нулі, калі б не успомнілася, 
што некалькі чалавек пакуль 
што не маюць пэуных даручэн
няу.

А вось Валянцін Сакалоу- 
скі —  член бю ро групы. Вы- 
датны хлопец! На «буль
бе» групу падзялілі на дзве 
часткі: размясцілі у розных
вёсках. Валянцін агітує рабят 
ісці у кіно. Усе дружна сабра- 
ліся. Раптам непрадугледжаныя 
абставіньї. Бойкая агітацьія —  
усе у кіно не ідуць. Прыцягвае 
ён да сябе не толькі шырынёй 
кругагляду, але і здольнасцю

усіх трэба? Сядзі ціха, табе ж 
лепш будзе». У такой канфлікт- 
най сітуацьіі дзеля перамогі 
правільнага пункту гледжання 
недастаткова чьісціні мараль
ных перакананняу. Тут патрэб- 
на сіла духу, волі, цвёрдая ра- 
шучасць у адстайванні сваіх 
прынцыпау.

У актьіунасці важна сацыяль- 
ная значымасць, а залежыць 
яна ад сістзмьі узаемаадносін. 
Атрьімліваецца прамая залеж- 
насць ступені актьіунасці сту
дэнтау ад фарміравання іх сту- 
дэнцкага калектыву.

...Са студзнтамі пятай групы 
чацвёртага курса механіка-ма- 
тэматычнага факультэта сустрэ- 
ча адбылася выпадкова. На 
перапынак яны з аудьіторьіі не 
вьійшлі, хаця выкладчыка там 
не было.

Некалі яны дружна прый- 
шлі на першыя у жьіцці занят- 
кі. Зараз, на чацвёртым курсе, 
яны ходзяць не так дружна. 
Разам бываюць на «бульбе», 
час ад часу разам выязджаюць 
за горад ці наведваюць тэатр. 
Не разам ходзяць у бібліятзку, 
рыхтуюцца да заклікау, не ра
зам ходзяць на грамадскія ме- 
рапрыемствы.

—  Калектыу у нас ёсць. Ад- 
разу был і маленькія групкі, але 
трзці курс аб'яднау боль- 
шасць, цяпер зноу усё ідзе на 
спад.—  Ірьіна Ліхачзуская сумна 
усміхнулася.

А я спытала: «Чаму вы лічьі- 
це, што калектыу у вас ёсць?»

—  Большая частка групы зау
сёды разам.

Такім чынам, студэнты ча
цвёртага курса, у адроз- 
ненне ад першакурснікау, 
лічаць, што калектыу —  гэта 
большасць галасоу, якія пра- 
галасавалі «за».

Твар калектыву залежыць ад 
ступені актьіунасці яго членау. 
Уявім сабе двух маладых лю- 
дзей, якія валодаюць адноль- 
кавьімі уласньїмі якасцямі. Ва 
усім, акрамя аднаго: адзін з іх 
далучаецца да спрау калекты
ву, а другі— не. Пытанне, каго з 
іх можна лічьіць актыуным у 
у грамадскім жьіцці, напэуна, 
зразумелае. Аб тым, хто у гэ-

рыць Ірьіна Ліхачзуская. А 
Нзлі Дзем’яновіч дадае: «У нас 
аднаму таварышу неаб’ектыуна 
стыпендыю не далі. Калі прый- 
шла Рыма і даведалася пра гэ
та, яна тут жа узялася за ра
шэнне гэтага пытання. Не столь- 
кі таму, што стараста, колькі 
дзякуючы душэунай справядлі- 
васці, дабраце». «Яна у нас, як 
маці», —  з цеплынёй гаворыць 
Ірьіна.

—  Надзя Каранкевіч —  акты- 
віст,— гавораць дзяучаты.— Яна 
у нас арганізатар усіх цікавьіх 
мерапрыемствау.

—  А якую работу вядзе? —  
зацікавлена пытаюся я. Крыху 
падумаушы, Ірьіна Ліхачзуская 
звяртаецца да сяброукі:

—  Надзя, а якую ты вядзеш 
работу?

Пытанне гэтае здзіуляе, але 
толькі адразу. А потым дума
єш, можа і няважна, якая афі- 
цыйная пасада чалазека, а важ
на сістзма дзеянняу чалавека, 
накіраваная на тое, каб пры- 
несці карысць калектыву, гра- 
мадскасці, важна сацыяльная 
значымасць актьіунасці.

Я углядваюся у твары дзяу- 
чат і згаджаюся з іх погляда
ми Замкнутыя таму, што няма 
увагі, зацікауленасці да тава- 
рышау па групе; безьініцьіятьіу- 
ныя таму, што шмат прапаноу 
не ідзе далей размоу, як, на- 
прыклад, ініцьіятьіва |рыны Лі- 
хачэускай пайсці у лес на лы
жах. І нарэшце, ведаюць ра
бяты шмат, у некалькі разоу 
болей, чым на першым курсе, 
адзін пра аднаго.

Разумения грамадскай зна- 
чьімасці дзеянняу недастаткова 
для выяулення ступені актьіу
насці чалавека. Важна, каб ча
лавек адчувау задавальненне 
ад зробленага учынку.

Актыунасць чалавека праяу- 
ляецца у імкненні да ведау, у 
прафесійньїм майстэрстве, у 
кампетзнтнасці і ва уменні пра- 
цаваць з людзьмі —  у вопыце 
калектыунай дзейнасці і аса- 
бістай адказнасці.

Т. САЛОДКАЯ, 
студэнтка журфака.

НАРОДНЫ КАНТРОЛЬ

ГРУПА народнага кант- 
ролю механіка-матзматьічна- 
факультэта складаецца з 13 
чалавек: шасці супрацоунікау 
і сямі студэнтау. Яна працуе 
у цесным кантакце з адміні- 
страцыяй факультэта, праф- 
бюро, камітзта камсамола па 
плану, які быу распрацаваны 
на пасяджзнні ГНК і зацвер- 
джаны партбюро факультэта. 
Асноуную увагу народныя 
кантралёры аддаюдь удзелу 
студэнтау у сельскагаспадар- 
чых і студзнцкіх будаунічьіх 
атрадах, стану вучэбнай і 
працоунай дьісцьіпліньї, раз- 
меркаванню педагагічнай на- 
грузкі сярод прафесарска-вы- 
кладчыцкага саставу, навуко- 
ва-даследчай рабоде на фа
культэце. Акрамя таго, нашы 
дазорныя удзельнічаюць у 
агульнауніверсітзцкіх правер- 
ках, якія праводзяцца ГНК 
універсітзта. Так, І. А. Паль- 
цау, А. Г. Меляшкевіч, І. П. 
Сасно удзельнічалі у рзй- 
дзе па гатоунасці вучэбных 
карпусоу, вытворчых памяш- 
канияу і інтзрнатау да рабо
ты у зімовьіх умовах, а 
А. С. Ненартовіч дапамагау 
правяраць пункты грамадска- 
га харчавання. Вьінікі рзй- 
дау абмяркоуваюцца на пар- 
тыйных і прафсаюзных схо
дах, адлюстро^ваюцца у вы
пусках «Камсамольскага пра- 
жзктара». Важную ролю ады- 
грывае кантроль за выканан- 
нем нашых даручэнняу. Так, 
у кастрьічніку 1979 года бы
ла завертана вялікая і кар- 
патлівая праца па праверцы 
удзелу студэнтау у працоу- 
ным семестры.

Аказалася, што некаторыя 
студэнты, спасылаючыся на 
розныя прычыны, ухіляліся 
ад працы, парушалі парадак 
і г. д. Вьінікі праверак абмяр- 
коуваліся на адкрытым пар- 
тыйным сходзе факультэта. 
А адміністрацьія факультэта 
прыняла па вьініках праверкі 
адпаведныя меры: бьілі
аб’яулены вымовы з заня- 
сеннем у асабістьія справы 
студэнтам В. Ліннік, Г. Ярма- 
лінскай, Г. Парамонавай, 
Н. Лахліцкай, В. Салауёвай 
і іншьім. Некаторыя студэн
ты атрьімалі папярзджанні. 
Мы, вядома, разумеем, што 
мэта кантролю не толькі па- 
казаць недахопы — трэба да- 
бівацца і іх ліквідацьіі. Для 
гэтага правилі сход камандзі- 
рау і камісарау атрадау, на 
якім ішла дзелавая размова 
аб неабходнасці ліквідацьіі 
недахопау.

Дзейснай таксама была 
праверка стану вучэбнай і 
працоунай дьісцьіпліньї на

факультэце, праведзеная су- 
месна з прафбюро факультэта. 
Адзначалася, што у рабоце ка
лектыву ёсць істотньїя неда
хопы: жадає быць лепшым 
наведванне лекцый і прак- 
тычных заняткау студзнтамі 
дзённага і вячэрняга аддзя- 
ленняу, бьілі вьіпадкі п’янст
ва, слаба наладжаны кант
роль за работай вучэбна-да- 
паможнага персаналу. Нека
торыя куратары груп III, IV, 
V курсау фармальна адносяц- 
ца да сваіх абавязкау і пусці- 
лі гэту справу на самацёк. 
Бьілі распрацаваны адпавед
ныя меры, асноуныя з якіх — 
звярнуць увагу куратарау на 
паляпшэнне выхаваучай ра
боты і умацаванне дьісцьіплі
ньї у групах. Для гэтага пра- 
вялі у  кожнай групе сход аб 
падрыхтоуцы да сесіі, а так
сама сходы на тэму «Мараль- 
ны воблік савецкага студэн- 
та».

У цесным кантакце працуе 
група народнага кантролю з 
вучэбна-выхаваучай камісіяй 
факультэта. На пасядшэннях 
гэтай камісіі прымаюцца 
строгія меры да прагулыичы- 
кау, тых хто мае запазыча- 
насці, парушальнікау дьісцьі
пліньї. Па «гарачых слядах» 
выпускаюцца «Камсамольскі 
пражэктар» і «маланкі».

Галоснасць — галоунае у 
рабоце народных кантралё- 
рау. Сіламі кантралёрау-сту- 
дэнтау на факультэце абста- 
ляваны стэнд, на якім зме- 
шчаны спіс членау ГНК, план 
работы, вьінікі праверак, па- 
становы, рзагаванні на кры- 
тыку і г. д. Усё, што робіцца 
у ГНК, становіцца вядомым 
кожнаму выкладчыку і сту- 
дэнту.

Але ёсць яшчэ і недахопы, 
якія перашкаджаюць нашай 
рабоце. Некаторыя кантралё
ры не у поунай меры усвядо- 
мілі сутнасць слоу «быць на
родным кантралёрам — вялі- 
кі гонар». Так, член ГНК, 
студэнтка JI. Кацілас, знахо- 
дзячы розныя прычыны, 
яшчэ ні разу не была на па- 
сяджэннях ГНК, на вучобе на
родных кантралёрау. Акрамя 
таго, нам трэба больш дак- 
ладна кантраляваць выканан- 
не даручэнняу дазорньїмі. Ка
лі мы даб’ёмся гэтага, тады 
і вьінікі будуць намнога вы- 
шзйшьімі, і працаваць мы 
зможам з большай аддачай.

Ф. ЧУМАКОУ, 
намеснік сакратара 
партбюро механіка- 

матэматычнага 
факультэта,

старшыня ГНК.
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ШТО ЗРОБЛЕНА?
« П А Р Т Ы Й Н А Е  б ю р о  г е а г р а ф іч -  

н а га  ф а к у л ь т э т а  23  с т у д з е н я  
1980 го д а  а б м е р к а в а л а  к р ы -  
т ы ч н ы я  з а у в а г і,  в ы к а з а н ы я  у  
а р т ы к у л е  « П а с л я с л о у е  д а  к о н 
к у р с у » ,  я к і  б ы ?  з м е ш ч а н ы  у  
№  2 ад 17 с т у д з е н я  1980 г.

Б ы л о  а д з н а ч а н а , ш т о  п а р т б ю 
р о , д э к а н а т  і п р а ф б ю р о  у д з я - 
л я ю ц ь  у в а г у  п ы т а н н я м  н а гл я д -  
н а й  а г іт а ц ь і і  н а  ф а к у л ь т э ц е . У  
к а с т р ь іч н ік у  1979  го д а  п а р т б ю 
р о  з а ц в е р д з іл а  к а м іс ію  п а  аб - 
н а у л е н н ю  н а гл я д н а й  а г іт а ц ь і і .  У  
л іс т а п а д з е  1979 го д а  з а к а з а н ы  
ва  у н ів е р с іт з ц к а й  м а й с т э р т  
п л а н ш э т ы , у  ф о т а л а б а р а т о р ь іі 
у н ів е р с іт з т а  —  ф о т а з д ь ім к і д л я  
с т э н д а  « Г е а г р а ф іч н ь ї ф а к у л  fa- 
т э т » , я к ія  в ы к а н а н ы  у  с т у д з е н і 
1980 го д а . З а р а з  к а м іс ія  п р а ц у е  
н а д  з м е с та м  в ь іс т а у к і і я е  а ф а р - 
м л е н н е м , я к а я  б у д з е  в ы к а н а н а  
н а  п р а ц я г у  л ю т а г а  1980  го д а . 
Б уд зе  т а к с а м а  а б н о у л е н а  у с т а -  
р э л а я  н а г л я д н а я  а г іт а ц ь ія  і з а 
м е н е н а  н о в а й  на  п р а ц я г у  л ю т а -  
г а -с а к а в ік а  1980 го д а » .

М . Ч А Р Т К О ,
с а к р а т а р  п а р т б ю р о  

г е а ф а к а .J

Цікавай і памятнай стала су- 
стрэча студэнтау БДУ з Героєм 
Савецкага Саюза лётчыкам-кас- 
манаутам СССР У. Кавалёнкам.

НА ЗДЫМКУ: У. Кавалёнак—  
ганаровы баец СБА імя Ленін- 
скага камсамола.

Фота М. Дубовіка.

ф. 7 лютага 1980 г. ф  «БЕЛАРУСКІ УН1ВЕРС1ТЭТ» ф 3 стар, ф
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ПРАЦЭС фізічнага выха- 
вання рознабаковы. У 
у  студэнтау нават аднаго

С  вучэбнага аддзялення неад- 
U  нолькава функцьіяніруюць

•  розныя сістзмьі, напрыклад, 
сардзчна-сасудзістая. А імен
на яна вызначае работу чала-

СПОРТ Ф

Навука на службе здароуя студэнтау

века. Вядома, што праблема 
аптьімізацьіі вучэбнага працэ- 
су па фізічнаму выхаванню 
усіх студэнтау не можа быць 
вырашана без тэстыравання 
сардзчна-сасудзістай сістзмьі, 
вызначэння яе рзакцьіі на мы- 
шачныя нагрузкі.

3 гэтай мэтай пры кафедры 
фізічнага выхавання і спорту 
Белдзяржуніверсітзта імя
У. І. Леніна створана зала функ- 
цыянальнай д ь і я г н о с т ь і к і , апа
ратура якой дазваляе устана- 
віць агульную трзніраванасць 
студэнтау, а таксама узровень 
іх адаптацьіі да розных мы- 
шачных нагрузак. Аб тым, як 
вядуцца даследаванні у гэтай 
галіне, мы папрасілі расказаць 
майстра спорту па класічнай 
барацьбе Аляксандра Іванаві- 
ча Зауялава.

—  Аляксандр Еванавіч, як 
узнікла ідзя стварэння залы 
функцыянальнай д ь і я г н о с т ь і к і !

—  Трэба адзначыць, што зу- 
сім нечакана. Аднойчы, пры- 
сутнічаючьі на спаборніцтвах 
па барацьбе, я зауважыу, як 
адзін атлет унушальнага спар- 
тыунага выгляду, які добра 
валодау тзхнічньїмі прьюмамі 
барацьбы, пасля першай пе- 
раможиай схваткі раптам рэз- 
ка пачау уступаць сапернікам 
і прайграу, у вьініку— усе ас- 
татнія. Прычым, як сцвярджае 
трэнер, гэта з'ява назіралася 
і раней. Было вырашана пра- 
верыць работу сардзчна-сасу
дзістай сістзмьі спартсмена. 
Для прыкладу абследавалі не- 
калькі спартсменау. Вьісветлі- 
лася, што у даследуемага намі 
барца у час схваткі вьїкід кры- 
ві у сардзчна-сасудзістай сі- 
стэме склау 13-15 літрау у мі-

нуту пры норме 20-25 л/мін., 
што цягне за сабой няпоуную 
дастауку кіслароду па усяму 
арганізму, прыкметнае зву- 
жэнне крованосных сасудау, у 
той час як у іншьіх барцоу 
электракардыёграф паказау 
максімальньї вьїкід крьіві. Ад- 
сюль вьінікае, што тэты спарт- 
смен не прывык да значных 
нагрузак на мышачную сістз- 
му, і падрыхтоука яго вялася 
няправільна.

—  Было вырашана стварыць 
так званы «стацыянар» для 
падрьіхтоукі студэнтау з улі- 
кам стану здароуя кожнага!

—  Так. Абагульняючы усе 
даныя са спаборніцтвау, я 
прапанавау заняцца гэтай пра- 
блемай. На кафедры пры да- 
памозе супрацоунікау В. I. Ер- 
малінскага, С. П. Антановіча, 
А. П. Грьішановіча была ство
рана зала функцыянальнай ды- 
ягностьїкі.

—  У чым сутнасць яе ра
боты!

—  Трэба адразу адзначыць, 
што сістзма навучання аута- 
матызаваная, ці, інакш, сама- 
кіруючая. Усе каманды запіса- 
ны на магнітафонную пленку, 
выконваемыя практьїкаванні—  
на стужцы дыяпраектара, якія 
працуюць сінхронна. Трэнер 
Ала Іванауна Расолька толькі 
назірае за якасцю выканання 
практыкаванняу, час ад часу 
папрауляючы дапушчаныя па- 
мьілкі. Спачатку кантрольны 
бег. Частата кроку задаецца 
метраномам. Улічваючьі шы- 
рыню кроку за пэуны час, сту- 
дэнту задаецца нагрузка. Калі 
кантрольны час скончыуся, вы- 
значаецца пульс. Потым на
грузка павялічваецца у два

разы, гэта значыць, паскара- 
ецца бег. .

Побач з залай размешчаны 
кабінет медьїка-біялагічнага 
кантролю. Тут размешчаны 
створаныя у нашым універсітз- 
це апаратура «Паток» для вы- 
мярэння артэрыяльнага ціску, 
тэлеметрычная сістзма «Спорт» 
для даследавання рзакцьіі 
сардзчна-сасудзістай сістз- 
мы на мышачныя нагрузкі.

Пасля даследавання вьінікау 
трзніровак мы бачым, што па- 
вышэнне ціску вышэй нормы 
пры пэунай нагрузцы свед- 
чыць аб дрэнным стане зда
роуя студэнта. Нагрузка даец- 
ца меншая.

Такім чынам, даследаванні, 
якія выконваюцца у зале функ
цыянальнай д ь і я г н о с т ь і к і , да- 
зваляюць весці дакладны кан- 
троль за трзніраванасцю сар
дзчна-сасудзістай сістзмьі сту
дэнтау, што дає магчымасць 
аптьімізаваць вучэбны працэс.

—  Скажыце, калі ласка, 
Аляксандр Еванавіч, як склада- 
ецца праграма практыказак- 
няу!

—  Гэта пытанне мы рашае/*. 
калегіяльна. У нашай зале 
займаюцца студэнты усіх фа- 
культэтау. А парады даюць 
нам і вьікладчьікі, і трэнеры.

Інтарзс да нашых даследа- 
ванняу пашыраецца. Зараз на
ша зала удасканальваецца, 
установлена новая апаратура. 
Павялічваецца колькасць спарт
сменау, якія жадаюць праве- 
рыць сябе. І мы верым, што 
гэтыя даследаванні шырока 
увойдуць у спартыуную прак- 
тыку.

С. БАГДАНОВІЧ,

рыманню тзрміновай інфар- 
мацьіі аб стане фізіялагіч- 
ных параметрау арганізма 
студэнтау пры занятках фі- 
зічнай культурай і спортам. 
Усё узрастаючыя па аб’ёму 
нагрузкі у спорце дасягнулі 
сёння сваёй мяжы. Неабход-
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Фізічнаму выхаванню 
належную увагу

НЯДАУНА у Віцебску ад- 
былася V III Рзспубліканская 
навукова-метадычная кан- 
ферэнцыя «Праблемы уда- 
сканалення сістзмьі фізічна
га выхавання і спартыунай 
падрьіхтоукі студэнцкай мо- 
ладзі». Шмат прадстаунікоу 
на гэтай канферзнцьіі было 
і ад нашай кафедры фізвьі- 
хавання і спорту. 16 чалавек 
ад БДУ імя У. І. Леніна вы- 
ступілі з 10-ю дакладамі, у 
тым ліку бьілі прадстауле- 
ны тры стэндавыя.

Старшы выкладчык В. Хрэ- 
нау у дакладзе аб бюджэце 
часу студэнтау БДУ праана- 
лізавау занятасць студэнтау 
на працягу сутак. Вьісветлі- 
лася, што вучзбньїмі занят- 
камі студэнты заняты на усіх 
курсах у межах нормы, пра
цэс адаптацьіі да новых ву- 
чэбных умоу у ВНУ у іх вы- 
ражаецца больш інтзнсіунай 
нагрузкай самастойнай пад
рьіхтоукі да заняткау на 
першым курсе і усё больш 
неразмеркаваным часам на 
старэйшых курсах. Вось гэта 
узрастанне неразмєркавана- 
га часу на старэйшых курсах 
і неабходна выкарыстаць 
для паляпшэння іх фізічнай 
падрьіхтоукі.

У сваім наступным дакла- 
дзе В. Хрэнау у сааутарстве 
з кандыдатам педагагічньїх 
навук У. Рзйзіньїм дау рэка- 
мендацьіі аб самастойных 
занятках студэнтау фізічньї- 
мі практьїкаваннямі.

Шэраг дакладау быу пры- 
свечаны адной з самых 
актуальных праблем —  ат-

на якаснае рэгуляванне мы- 
шачных нагрузак, якога не- 
магчыма дасягнуць без доб
ра пастауленых метадау кан
тролю.

Старшы выкладчык А. Зау- 
ллау ад трупы даследчыкау 
расказау аб электракарды- 
яграфічньїх і гамадьінаміч- 
ных метадах кантролю за 
станам сардзчна-сасудзістай 
сістзмьі у цяжка- і лёгка- 
атлетау у час спаборніцт
вау. Прадстаулены шэраг 
крытэрыяу, якія дапамага- 
юць ацэньваць і кіраваць 
станам арганізма студэнтау 
пры падрыхтоуцы да вы
ступления у спаборніцтвах.

Атрыманню біялагічнай 
зкспрзсінфармацьіі бы л і
прысвечаны стэндавыя
звєсткі загадчыкау аддзела 
вьілічальнай тзхнікі БДУ імя 
У. І. Леніна А. Грьішановіча 
і С. Прышчэпы.

Поспех спадарожнічау і 
трэцяму стэндаваму паве- 
дамленню (ст. выкладчык 
У. Турьігін), дзе был і прад
стаулены шматлікія прыста- 
саванні для стадыёнау, спар- 
тыуных пляцовак і спецы- 
яльных трэнажорау.

На заключным пленарным 
пасяджзнні канферэнцьй 
адзначауся вьісокі навуковы 
узровень дакладау, прад- 
стауленых ад Белдзяржуні
версітзта, іх добрая асна- 
шчанасць ілюстрацьійньїм 
матэрыялам і сур’ёзная пад
рыхтоука дакладчыкау.

3. АЛЯКСАНДРАУ.

1. Галоуны прыз спаборніцтвау уручаецца капітану каманды —  
пераможцу (БДУ} Віктару БЛІЗНЮКУ.

2. Пєраможца турніру —  зборная БДУ (зпева направа}. Верхні 
рад: Ігар БЛ13НЮК, Міхаіл PAMAHOS'CKI, Сяргей ГНЯУКО, Вік- 
тар БЛІЗНЮК, Віталій ЛїШТВАН [трэнер}, Уладзімір ГАМЕЗА, 
Аляксандр ЯЦКЕВІЧ. Ніжні рад: Вячаслау АПОН, Ю рый ПЕТУХОУ, 
Ю рый ФЕФЕЛАУ, Уладзімір КАЗЛОУ.

Фота аутара.

ПЕРШАЯ ПЕРАМОГА
С Е З О Н А

НА ПРАЦЯГУ дзевяці 
дзён у спартыунай зале Бе- 
ларускага політзхнічнага ін- 
стытута працягвалася бараць- 
ба за вышэйшую узнагароду 
турніра па міні-футболу на 
прыз двойчы Героя Савецка- 
га Саюза, лётчыка-касманау- 
та СССР Пятра Ільіча Кліму- 
ка, арганізаванага Міненім 
абласным саветам ДСТ «Бу- 
равеснік» разам з рэдакцыяй 
газеты «Вячзрні Мінск». У 
гэтым турнірьі, шостьім па лі
ку, прыняло удзел пятнад- 
цаць каманд з розных ВНУ 
рзспублікі, у тым ліку і збор
ная каманда па футболу БДУ 
імя У. І. .Леніна.

Як і раней, каманды- 
удзельніцьі бьілі падзелены 
на тры падгрупы, у якіх і 
разгарнулася барацьба за два 
першыя месцьі, каб папасці 
у фінал.

З першых жа сустрзч лі- 
дзретва у першай падгрупе 
захапіла зборная каманда 
БДУ. Яна упзунена перамаг- 
ла каманду Мінскага радыё- 
тзхнічнага інстьітута (6:0), 
другую каманду Беларускага 
політзхнічнага інстьітута 
(5:0).

Бясспрзчньїмі лідзрамі дру
гой падгрупы сталі футба- 
лістьі інстьітута фізкультурьі. 
У трзцяй падгрупе лепшьімі 
бьілі студэнты інстьітута ме- 
ханізацьіі сельскай гаспадар- 
кі. Ва упартай барацьбе -яны 
перамаглі футбалістау інстьі- 
тута народнай гаспадар- 
кі (3:2).

Перад шасцю камандамі, 
якія папалі у фінал, пауста- 
ла вельмі сур’ёзная задача: 
разлічьіць свае сільї, пака- 
заць добрую гульню, вытрым- 
ку і стаць прызёрам турніра. 
Аднак не усім камандам уда
лося паспяхова яе вырашыць. 
Гэтым, напэуна, тлумачацца 
фінальньїя гульні такога моц- 
нага калектыву, як каманда 
Беларускага політзхнічнага 
інстьітута. У сустрэчы з ка- 
мандай інстьітута фізкульту- 
ры яна перамагла (5:4), а на 
другі дзень амаль без ба
рацьбы прайграла два ачкі 
зборнай інстьітута народнай 
гаспадаркі.

Толькі футбалістам БДУ 
удалося пазбегнуць «нечака- 
насцей» і правесці усе гульні 
на вышэйшым узроуні. Высо- 
кі тзгап, добрае спалучзнне 
індьівідуальнай і калектыу- 
най гульні, цікавьія камбіна- 
цьіі — усё гзта дазволіла 
камандзе значна перайграць 
сваіх сапернікау і заняць пер- 
шае месца. Цікава, што збор
ная каманда універсітзта ста- 
новіцца чзмпіенам гэтых 
спаборніцтвау ужо другі год 
запар. Сярзбраньїмі прызё- 
рамі турніра сталі студэнты 
БДІНГ, трзцяе месца заняла 
каманда БПІ.

Лепшым варатаром спабор
ніцтвау названы Юрый Пету- 
хоу (БДУ), абаронцам — Ула
дзімір Гамеза (БДУ), напа- 
даючым — Вячаслау Дворні- 
кау (БДІНГ), лепшым бам- 
бардзірам — Віктар Іваноу-

скі («Матор»). А прызам са- 
мага тзхнічнага іграка узна- 
гароджаны Віктар Блізнюк, 
які з ’яуляецца капітанам ка- 
манды-перамонсцы. Пасля 
турніра Віктар падзяліуся 
сваімі уражаннямі:

— Перамагчы у такіх спа- 
борнідтвах становіцца усё ця- 
жэй. Расце майстэрства ка- 
манд, расце напал барацьбы.
Але явельм ізадаволены, што 
наша зборная засталася вер- 
най сваёй ігравой манеры. І у 
гэтым вялікая заслуга трзне- 
ра каманды Віталія Даніла- 
віча Ліштвана, які умела ра- 
біу смелыя тактычныя хады.

Не падвялі і мае сябры. 
Нават ты я сур’ёзныя траумы, 
якія бьілі у Ігара Блізнюка 
і Міхаіла Раманоускага, не 
унеслі у гульню зборнай пры- 
кметных карэктывау. І калі 
Ігар і Міхаіл вымушаны бьілі 
не прымаць удзелу у апошніх 
гульнях, то і на лауцы запас
ных яны не пакідалі каман- 
ду. Дапамагалі сваім .сябрам 
добрай парадай, хваляваліся 
і радаваліся разам з імі. Тэ
та яшчэ раз гаворыць аб тым, 
што наша каманда — ка- 
лектыу. Калектыу моцньї, 
зладжаны.

Футбольны сезон толькі па- 
чынаецца. І вельмі прыемна, 
што гэты пачатак для футба- ф 
лістау нашага універсітзта 
стау пераможным. Q

А. ДАБРЫЯН, З  
студэнт факультэта

журналістьїкі. —'


