
СА СВЯТАМ ПЕРАМОГІ, ТАВАРЫШЫ!
ПРАЛЕТАРЫ1 У с іх  к р а їн , я д н а й ц е с я і

1981

МАЯ
ЧАЦВЕР

№ 18 (1818)
Вьіходзіць раз 

у  ты дзень.

Цана 2 кап.

Я Ш Ч Э  у  пачатку навучальна- 
га  года, складаю чы планы ра
боты кафедры , мы вьірашьілі 
правесці урачы сты  вечар, пры- 
свечаны  юбілею ун ів ер сітзта . 
А рганізацьію  яго даручьілі на- 
шым пяц ікурснікам  — выпуск- 
нікам ю білейнага года.

Захоплена працавалі студ ен
ты . На пасядж энне кам ісіі за- 
прасіл і камсамольскі і прафса- 
юзны ак ты у  кафедры і прапана- 
валі план правядзення вечара: 
аб гісторьіі у н ів ер сітзта  р аск а
зачь  у форме л ітар атур най  кам- 
пазіцьіі, запрасіць ветзранау

ун ів ер сітзта  і вь іпускнікоу ка
ф едры, падры хтаваць канц эрт  
мастацкай сам адзейнасці, вы- 
пусцїць спецы яльны  нумар га 
зеты , падры хтаваць памятныя  
значкі.

І вось у  студзнц кім  каф з 
«Гаудзам ус» сабраліся студзн- 
ты і супрац оунік і каф едры . З а 
лу упры гож ы ла эмблема веча
ра. Усм еш кі бьілі узнагародай  
рздактару і м астаку гумары- 
сты ч нага  дадатка да газеты  
«Двайная спіраль».

Р аск аз вядучых аб стварзн- 
ні і 60-гадовым ш ляху родна-

га у н ів ер сітзта  суправадж ауся  
м узы кай і дэм анстрацы яй фота- 
д акум ентау. З  вялікай цікавас- 
цю зала слухала студ зн та  20-х 
гадоу, заслуж ан ага  дзеяча на- 
вукі і тзхн ік і БС СР  праф есара  
І. Р. Н екраш звїча і студ зн тк у  
50-х гадоу, дацэнта наш ай ка
федры Н. М. Х ауратов іч , якія  
сваімі успам інам і дапаунялі 
р асказ вядучы х.

Ш м ат пры емных м інут даста- 
віу канц зр т м астацкай сам а
дзейнасці. Н. П Р А К О Ш Ы Н А .

п ар тгруп ор г кафедры  
біяф ізік і.

НАВУКОВА-ТЭАРЭТЫЧНУЮ
канферэнцыю «Вялікі подзвіг 
народа і арміі», арганізаваную 
дэканатам, партбюро, камітз- 
там камсамопа і секцыяй ве
тзранау вайны гістфака сумес- 
на з палітаддзелам ЧБВА, ад- 
крыла дэкан факультэта І. В. 
Царук. Аб ллужнасці і гераізме 
савєцкіх воінау у баях супраць 
нямецка-фашьісцкіх захопні- 
кау расказалі лектар палітуп- 
раулення ЧБВА Г. А. Фацееу, 
загадчык кафедры папітзкано- 
міі гуманітарньїх факультзтау 
прафесар С. Я. Янчанка. Успа
мінамі аб выкладчыках і сту- 
дзнтах Белдзяржуніверсітзта— 
удзельніках баёу за Радзіму па- 
дзялїуся дацэнт І. В. Марчан- 
ка.

На канферзкцьіі вьіступілі 
Герой Савецкзга Саюза, стар- 
ш ь е  выкладчык кафедры марк- 
сісцка-ленінскай філасофіі гу
манітарньїх факультзтау М. Я. 
Зайцау, метадыст універсітзц- 
кай бібліятзкі Н. М. Каверын- 
ская, студэнт III курса аддзя- 
лення гісторьіі В. Ільюхін.

М. МАЗУРЭНКА, 
старшыня секцьіі ветзранау 

вайны гістфака.

А Б  Р А Б О Ц Е
факультэта грамадскіх прафе- 
сій ішла гаворка на пасяджзн- 
ні бюро камітзта камсамола 
універсітзта. Аддаючы вялікую 
увагу навучанню студзнтау 
другой грамадскай спецыяльна- 
сці і прыцягненню іх да пра- 
паганды палітьічньїх, навукова- 
тзхнічньїх і мастацкіх ведау, 
бюро камітзта камсамола пры- 
няло пастанову «Аб перспек- 
тывах развіцця факультэта 
грамадскіх прафесій».

Г. ФАЛЬКОУСКАЯ, 
метадыст ФГП.

Б А Н А Л Ь Н А ■
І  НС ТРУМ ЕН ТА ЛЬН Ы

ансамбль студзнтау БДУ пад 
кірауніцтвам Ігара Мацюхова і 
квартзт народнай песні гіста- 
рычнага факультэта вьіетупілі 
з шзфекім канцзртам перад 
калектывам аб'яднання устаноу 
бытавога абслугоування «Бела
русь».

Л. СІВАЛОБАВА. 
студзнтка гістфака.

А Г Л Я Д - К О Н К У Р С
святочных праграм агітбрьігад, 
прысвечаны 60-годдзю БДУ 
імя У. І. Леніна, да якога за
раз ппённа рыхтуюцца на усіх 
факультзтах універсітзта, ад- 
будзецца 12 мая. Запрашаем 
на яго аматарау мастацкай еа- 
мадзейнасці і усіх зацікауле- 
ных. Э. АНІСЕНКА,

мастацкі кіраунік 
студзнцкага клуба.
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НІЛ ГІЛЕВЕЧ

ЧАСЦЕЙ, ЧАСЦЕЙ
ПРЫПАМ1НАЙ 

[МЁНЫ ПАУШЫХ
СМЕРЦЮ

ХРАБРЫХ 

ЗА РОДНЫ КРАЙ,
НАШ М1РНЫ КРАЙ,—  

КАБ НАД ЗЯМЛЁЙ,
ШТО МЛЕЛА У

РАНАХ, 

ПЛЫУ ГЭТЫ СІНІ-СІНІ
РАНАК, 

ЦВІУ ГЭТЫ БЕЛЫ-БЕЛЫ

МАЙ,—  
ЧАСЦЕЙ, МОЙ ДРУГ, 

ПРЫПАМ1НАЙ! 
ПРЫПАМ1НАЙ ЧАСЦЕЙ,

ПА СТАРОНКАХ КНІГ

МОЙ ДРУГ, 
ЕМЁНЫ ТЫХ, ШТО УСЁ

ЗРАБІЛІ,—  
ВЫШЭЙ УСІХ ТВАІХ

ЗАСЛУГ, 
ШТО, ЯК І ТЫ, ДА СЛЁЗ  

ЛЮБІЛІ 
МАН1СТЫ УВОСЕНЬ

НА РАБІНЕ 
І У ЛІПКІХ СМОЛКАХ

МАЙСКІ ЛУГ,—  

НЕ ЗАБЫВАЙ ПРА IX,
МОЙ ДРУГ!..
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ф  НАСУСТРАЧ 60-ГОДДЗЮ  БДУ

АДЗНАЧАЮЧЫ ЮБІЛЕЙ

Н з в у к а
патрыятызму
ДЛЯ НАШ АГА  пакалення 

вайна— гзта кнігі, старонкі 
якіх прапахлі дымам баёу і па- 
пялішчау; кінафільмьі, у якіх 
паустаюць ва увесь рост, ідучьі 
у атаку, нашы аднагодкі. Мы 
маем магчымасць сутыкнуцца 
і з яшчэ большай каштоуна- 
сцю — жьівьімі успамінамі бы
лых франтавікоу, сівавалосьіх 
ветзранау —  тых, што вьїканалі 
свяшчэнны абавязак абароны 
Бацькаушчыны.

На канферзнцьіі чытачоу- 
студэнтау мехмата па кнізе 
С. Шынгарава «Іду на тараня 
выступав адзін з галоуных ге- 
р о я у— Барыс Іванавіч Коу- 
за н — адзіньї у свеце лётчык, 
які тараніу 4 варожыя самалё-

У вачах студзнтау не толькі 
цікавасць да апісаньїх у кнізе 
падзей —  павага да прайшоу- 
шых праз вайну, гонар за краі- 
ну-пераможцу, грамадскі
лад якой і ідзальї надалей 
свярджаць і абараняць ім — 
сённяшняй моладзі. І факт тэ
ты набывае асаблівае значэнне 
напярздадні усенароднага Свя
та Перамогі.

Сустрзчу і канферэнцыю на 
механіка-матзматьічньїм фа- 
культзце арганізавалі і правялі 
супрацоунікі аддзела абслугоу
вання універсітзцкай бібліятзкі.

—  Удзел у ваенна-патрыя- 
тычнай рабоце для нас —  спра
ва гонару,—  расказвае загад
чык аддзела А. М. Рукшын.— 
Мы правялі шэраг мерапрыем- 
ствау, прысвечаных Дню Пера
могі. Перш за усё, гзта 12 дыс- 
путау па кнігах аб Вялікай Ай- 
чыннай вайне.

Студэнты факультзтау ра- 
дьібфізікі і злектронікі, мехма
та, ф ізфака, ФПАД удзельнічалі 
у абмеркаванні аповесці 
А . Ананьева «Малы заслон», 
кніг І. Вяргасава «Застанецца 
з табой назаусёды», У. Анчыш- 
кіна «Сустрэчны бой», А. Бяля- 
ева «Не памеркне ніколі». У 
сваіх выступлениях юнакі і 
дзяучаты вьїказалі адносіньї да 
гераічньїх падзей, разумение 
гістарьічнай перамогі савецка- 
га народа, гатоунасць выка- 
наць свой абавязак перад Ра- 
дзімай.

Па запрашзнню аддзела аб
слугоування са студзнтамі су- 
стракаліся генерал-маёр у ад- 
стауцы У. І. Івашкевіч і Герой 
Савецкага Саюза, палкоунік у 
адстауцы Я. Р. Вайнруб, былы 
танкіст, удзельнік вызвалення 
Бєларусі.

У  бліжзйшьіх планах аддзе
л а — канферэнцыя па кнізе ве
терана вайны, акадзміка АН 
БССР, Героя Сацьіялістьічнай 
Працы М. П. Яругіна «Аб тых, 
хто выстаяу», тэматычныя вы- 
стаукі і агляды літаратурьі 
аб Вялікай Айчыннай вайне.

Т. САХАШЧЫК.
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ПР АЦА В АЦ Ь  З ПАЧУЦЦЕМ ВЯЛІКАЙ АДКАЗНАСЦІ
Сход адкрыу сакратар парт

кома М. Г. ЕЛ ІСЕЕУ . Ён прада- 
ставіу слова сакратару Мін- 
скага абкома партьіі А. І. 
Ж ЬІЛ ЬСКАМ У:

—  Мінульї год для Бел- 
дзяржуніверсітзта імя У. І. 
Леніна быу пленным на зда- 
бьіткі. Ён характарызавауся 
усё узрастаючым укладам ву- 
чоных у распрацоуку важней- 
шых напрамкау навуковай 
думкі, паляпшэннем якасці 
падрьіхтоукі вьісокакваліфіка- 
ваных спецьіялістау. Напрык- 
лад, ва універсітзце выконва- 
лася даследаванне па пашпар- 
тьізацьіі азёр Беларусі, якое 
дало 920 тысяч рублёу гада- 
вога зканамічнага зф екту ; ат- 
рымана 204 станоучыя рашзн- 
ні на вьінаходніцтви; дзве ра
боты маладых вучоных уда- 
стоены прзміі імя Ленінскага 
камсамола. Беларусі. Факты 
—  пераканаучыя. Дазвольце 
выказаць упэуненасць, што ка
лектыу БДУ імя У. І. Леніна 
у стартавым годзе XI пяцігод- 
кі памножыць свае здабьіткі.

Пад дружныя апладысменты 
сакратар Мінскага абкома 
партьіі А. І. Ж ЬІЛЬСКІ уручае 
пераходны Чырвоны сцяг М ін
скага абкома партьіі, выканко- 
мау абласнога і Мінскага га- 
радскога Саветау народных 
дзпутатау, аблсаупрофз і абко
ма камсамола за дасягнутыя 
універсітзтам поспехі у 1980 
годзе.

Са словамі удзячнасці вы- 
ступіу сакратар парткома М. Г. 
ЕЛ ІС ЕЕУ . Ё н  запзуніу, што ка- 
муністьі і увесь калектыу уні- 
версітзта не пашкадуюць сіл і 
знергіі, каб з гонарам апрау- 
даць аказаны давер.

Слова прадастауляецца рзк- 
тару БДУ імя У. І. Леніна ака- 
дзм іку АН БССР У. А. БЕЛА- 
МУ:

—  XX V I з'езд Камуністьіч- 
най партьіі Савецкага Саюза 
з'явіуся знамянальнай па- 
дзеяй у гісторьіі партьіі і са
вецкага грамадства, усяго між- 
народнага камуністьічнага ру
ху. У  Справаздачным дакла- 
дзе ЦК КПСС з'езду партьіі, 
з якім вьіступіу Генеральны 
сакратар ЦК КПСС таварыш 
Л. I. Брэжнеу, глыбока і усеба- 
«ова прааналізаваньї вы нікі 
шматграннай дзейнасці Каму- 
ністьічнай партьіі Савецкага 
Саюза, самаадданай працы са
вецкага народа, результаты 
развіцця нашай краіньї ва 
усіх сферах грамадскага жыц- 
ця за дзесятую  пяцігодку і 
70-я гады. У ім дадзена шы- 
ірокая праграма далейшага 
будауніцтва камунізму у 
СССР, вызначаны галоуныя 
напрамкі унутранай і знешняй 
палітьікі КПСС, асноуныя праб- 
лемы, якія прадстаіць выра- 
шаць партьіі і народу у 80-я 
гады, указаны шляхі іх рашэн- 
ня.

Галоунай задачей адзінацца- 
тай пяцігодкі прызнана за- 
беспячэнне далейшага росту 
дабрабыту савецкіх людзей на 
аснове устойлівага, паступовага 
руху народнай гаспадаркі, па- 
скарэння навукова-тзхнічнага 
прагрэсу і пераводу зканомікі 
на інтзнсіуньї шлях развіцця, 
больш рацыянальнага выка- 
рыстання вытворчага патэн- 
цыялу краіньї, усямернай эка- 
номіі усіх відау рэсурсау і 
паляпшэння якасці работы.

Ажьіццявіць праграму ін- 
тзнсіфікацьіі грамадскай вы- 
творчасці, вьгвесці на перада- 
выя рубяжы навукі і тзхнікі 
усе галіньї народнай гаспадар
кі, дабіцца паспяховай рзаліза- 
цьіі грандыёзных планау пар- 
тьіі здольны толькі высока- 
кзаліфікаваньїя спецьіялістьі, 
падрыхтаваныя да працы у но
вых умовах, якія спалучаюць 
прафесійную кампетзнтнасць з 
гаспадарчьімі адносінамі да 
грамадскага дабра, валодаюць 
шьірокім ідзйна-палітьічньїм 
кругаглядам і імкненнем па- 
стаянна удасканальваць свае 
веды. Падрыхтоука кадрау та- 
кіх спецьіялістау — непасрзд- 
ны наш абавязак.

Самая важная і неадкладная, 
разлічаная на працяглы перы- 
яд задача, —  данесці усе па-

лажзнні і вывады даклада та- 
варыша Л. І. Брежнєва, ін- 
шых дакументау з'езда да 
усіх супрацоунікау і студзнтау 
універсітзта. Планамерна ас- 
вятляючы гэтыя пьітанні, па- 
трэбна засяродзіць асаблівую 
увагу на тлумаченні прынцы- 
повых теаретычных палажен- 
няу па карэнных праблемах 
сусветнага развіцця і ревалю- 
цыйнага працесу, еканамічнай 
і сацыяльнай палітьікі КПСС. 
Усю дзейнасць па тлумаченню 
і прапагандзе матзрыялау 
з'езда, ідеалагічнаму забеспя- 
ченню пастауленых задач па- 
требна весці метанакіравана і 
у прамой сувязі з практычны- 
мі справамі кожнага калекты- 
ву факультета, кафедры , ад- 
дзела, лабараторьіі, студенцкай 
групы.

Патрэбна пераканауча рас- 
крыць тое, што належыць зра- 
біць у 1981 годзе, адзінацца- 
тай пяцігодцьі. У центры увагі 
гзтай работы павінньї быць

НЯДАУНА АДБЬ іУСЯ  
СХО Д  ПАРТЫЙНАГА 
АКТЫВУ УНІВЕРСІТЗТА. 
З ДАКЛАДАМ «ВЫН1К1 
XXVI З'ЕЗДА КПСС ! З А 
ДАНЫ ПАРТЫЙНАЙ АР- 
ГАН13АЦЫ1 БЕЛДЗЯРЖ- 
УНІВЕРСІТЗТА ІМЯ У. І. 
ЛЕНІНА У СВЯТЛЕ РА- 
ШЭННЯУ З'ЕЗДА І Д А 
КЛАДА ГЕНЕРАЛЬНАГА 
САКРАТАРА ЦК КПСС 
ТАВАРЫША Л. I. БРЭЖ- 
НЕВА» ВЫСТУП1У ДЭЛЕ- 
ГАТ XXVI З'ЕЗДА КПСС, 
РЭКТАР УНІВЕРСІТЗТА, 
АКАДЗМ ІК АН БССР 
У. А. БЕЛЫ. ПРАПАНУЕМ  
ЧЫТАЧАМ СПРАВАЗДА- 
ЧУ АБ СХО Д ЗЕ ПАРТЫЙ
НАГА АКТЫВУ УНІВЕР
СІТЗТА.

пьітанні павышэння эфектыуна- 
сці усёй нашай вучэбна-выха- 
ваучай, навукова-даследчай, 
гаспадарчай дзейнасці, прапа- 
ганды перадавога вопыту, эка- 
номіі і ашчаднасці матэрыя- 
лау, грашовых сродкау, энер- 
гетычных рэсурсау, раскрыцця 
і выкарыстання рэзервау. 
Тлумачэнне матэрыялау з'езда 
неаддзельна па сутнасці сваёй 
ад выканання яго рашэнняу.

У  Справаздачным дакладзе 
з'езду таварыш Л. I. Брэжнеу, 
адзначыушы поспехі сістзмьі 
савецкай вышэйшай адука- 
цьіі, разам з тым адзначыу не- 
абходнасць яе удасканалення, 
перш за усё паля'пшзніня яка
сці выкладання; замацавання 
сувязі адукацьіі з вытворча- 
сцю; больш поунага выкары
стання навуковага патэнцыялу 
вышэйшай школы; удаскана
лення планавання падрьіхтоу
кі спецьіялістау.
* Партыйна-масавая работа на- 

шых камуністау і усяго калек- 
тыву універсітзта павінна 
быць накіравана на рашэнне 
гэтых стрыжнявых задач. 1 
тут неабходна падкрзсліць на 
першы погляд простыя і бу- 
дзённыя справы —  умение 
творча падьіходзіць да работы, 
гаспадарчыя адносіньї да гра
мадскага здабытку, талент ра- 
цыянальна выкарыстоуваць 
тыя магчьімасці, якімі мы ва- 
лодаем. I усё гэта мы абавяза- 
ны прьівіваць студэнцтву, бу- 
дучым спецьіялістам.

Фарміраванне камуністьічнай 
свядомасці —  тое пытан'не, 
адносіньї да якога даюць аб 
сабе ведаць у штодзённай на
шай дзейнасці. Іменна прын- 
цыповасць пастаноукі данага 
пытання, разумение усёй яго 
значнасці дає магчымасць для 
аб'ектыунай ацзнкі вьінікау 
нашай працы.

Змены сучасных умоу жыц- 
ця такія значныя, духоуныя за- 
пыты і узровень ведау і эру-

д ь і ц ь і і  настолькі вьіраслі, што, у 
святле указанняу Л. І. Брэжне- 
ва, неабходна карэнная пере
будова шматлікіх участкау і 
сфер ідзалагічнай работы. Та
му побач з задачамі прафе- 
сійнай падрьіхтоукі спецьі
ялістау вышэйшай кваліфікацьіі, 
больш поунага выкарыстання 
навуковага патэнцыялу БДУ ба- 
чыцца яшчэ адна, як ніколі ак
туальная, праблема навукова- 
выхаваучай падрьіхтоукі буду- 
чага спецьіяліста. Маштабы яе 
вялікія. Але значныя у рамках 
нашай ВНУ і магчьімасці яе ра- 
шэння.

З верасня 1981 года у прак- 
тыку вышэйшай школы будуць 
уведзены кваліфікацьійньїя ха- 
рактарьістьікі спецьіялістау, 
якія вызначаць іх прафесійнае 
прызначэнне, веды, умение і 
талент, неабходныя для паспя- 
ховага выканання працоуных і 
грамадскіх абавязкау. Да гэта- 
га мерапрыемства мы павінньї 
падьісці сур'ёзна, як след пад-

насці; прымяняць у вучэбным 
працэсе актыуныя формы вы
кладання, рацыянальна спалу- 
чаць розныя метадычныя пры- 
ёмы, эфектыуней выкарыстоу
ваць сучасную вучэбную тзхні- 
ку, лабараторнае абсталяванне; 
павышаць узровень педагагіч- 
нага майстэрства прафесарска- 
выкладчыцкага саставу, выву- 
чаць і распаусюджваць вопыт 
работы лепшых педагогау.

Важным момантам паспяхо- 
вага выканання універсітзтам 
намечаных партыяй задач у 
адзінаццатай пяцігодцьі з'яуля- 
ецца далейшае умацаванне су- 
вязей з вытворчасцю, развщцё 
форм канкрэтнага удзелу прад- 
прыемствау, устаноу і арганіза- 
цый у падрыхтоуцы спецьіялі
стау, дапамога студэнтам у 
авалоданні прафесійньїмі
навыкам!, навукова-тзхнічньїмі 
асновамі вьітворчасці, метадамі 
яе арганізацьіі і кіравання. У 
гэтым плане у нас ёсць шыро- 
кае поле дзейнасці для далей-

дзе Генеральнага сакратара 
ЦК КПСС таварыша Л. I. Бреж
нева, сваёй творчай, самаадда
най працай даб'ецца новых по- 
спехау ва удасканаленні якасці 
падрьіхтоукі спецьіялістау, па
множыць уклад у ажыццяулен- 
не велічньїх планау партьіі і на
рода, акрэсленых XXV I з'ез- 
дам КПСС.

Першым у спрэчках вьіступіу 
прафесар кафедры марксісц- 
ка-ленінскай ф іласоф іі В. С. 
СЦЁП1Н. Ён адзначыу неабход- 
насць узбагачэння праблема- 
тьікі, зместу і формы ідзалагіч
най, палітьїка-вьіхаваучай рабо
ты.

Старшыня мясцкома універ
сітзта Э. В. Ш АСТАКО ВІЧ спы- 
ніуся у сваім вьіступленні на 
пьітанні далейшага удаскана
лення сацьіялістьічнага спабор- 
ніцтва у святле рашэнняу XXVI 
з'езда КПСС.

Аутарытэт універсітзта — гэта 
аутарытэт яго вучоных, што і

РАШЭНН1 XXVI З'ЕЗДА КПСС —  У ЖЫЦЦЁ!
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рыхтавацца. На аснове кваліфі- 
кацыйных характарыстык будзе 
ажыццяуляцца перагляд тыпа- 
вых вучэбных планау і пра- 
грам. Патрэбна будзе забяспе- 
чыць фарміраванне зместу аду- 
кацьіі на паслядоуна мэтавай 
аснове, адлюстраваць асноуную 
навукова-тзхнічную інфарма- 
цыю, новыя навуковыя ідзі і 
адкрьіцці.

Шмат нам прыйдзецца па- 
працаваць па удасканаленню 
кірауніцтва вучэбна-метадычнай 
работай, накіроуваючьі яе на 
рашзнні вузлавых праблем на- 
вучання і выхавання. У нас 
створаны вучэбна-метадычны 
цэнтр, але яго актыунасць, 
мякка кажучы, пакуль што жа
дає быць лепшай. Іменна ён 
неадкладна павінен заняцца 
распрацоукай інструктьіуньїх 
дакументау, якія б раскрывал! 
сучасныя метады правядзення 
асноуных відау вучэбных занят- 
кау, арганізацьіі самастойнай 
працы студэнтау.

Кола пытанняу, якія неаб
ходна вырашыць" нашаму ка- 
лектыву у галіне вучэбна-ме
тадычнай работы, —  вялікае. 
Але, перш за усё, патрэбнд на- 
кіраваць свае намаганні на 
стварэнне цэласных вучэбна-ме- 
тадычных комплексау па спе- 
цыяльнасцях на адзінай змя- 
стоунай метадычнай і тзхніч- 
най базе, вызначыушы задачы, 
месца і ролю кожнай дысцып- 
ліньї у сістзме падрьіхтоукі кад
рау. Наш прамы абавязак дабі- 
вацца пастаяннага павышэння 
якасці лекцый —  вядучай фор
мы навучання; актьівізацьіі 
практичных, семінарскіх, лаба- 
раторных і самастойных занят- 
кау, якія спрыяюць замацаван- 
ню ведау, развіццю творчых 
здольнасцей; уключэння у на- 
вучальны працэс элементау на- 
вуковых даследаванняу; наблі- 
жэння практьікі, курсавога і 
дыпломнага праектавання да 
рэальных умоу вытворчай дзей-

шага разгортвання вучэбна-на- 
вукова-вытворчых аб'яднанняу.

Час патрабуе неадкладнага 
паляпшэння арганізацьіі і па
вышэння зфектьіунасці вячэр- 
няга і завочнага навучання. Мы 
павінньї неадкладна правесці 
работу па перегляду вучэбных 
планау гэтых форм навучання, 
прыняць меры, накіраваньїя на 
прыцягненне да вучэбнай рабо
ты са студзнтамі вячзрніх і за- 
вочных аддзяленняу найбольш 
кваліфікаваньїх выкладчыкау, 
здольних забяспечыць павы- 
шэнне якасці вучэбных занят- 
кау, найбольш поунае выкары- 
станне магчымасцей канкрэт- 
ных прадпрыемствау і спецы- 
ф ік і навучання без адрыву ад 
вьітворчасці.

Задачы вышэйшай школы не 
абмяжоуваюцца толькі падрых- 
тоукай спецьіялістау. У нас 
сканцэнтраваны значны навуко- 
вы патэнцыял, які можа у адзі
наццатай пяцігодцьі павьісіць 
навуковы і тзхніка-зканамічньї 
узровень навукова-даследчых 
работ. Для гэтага калектыву 
універсітзта патрэбна праду- 
гледзець разв1ццё патзнтна-лі- 
цзнзійнай службы, навукова- 
тзхнічнай інфармацьіі, шырокае 
выкарыстанне сучасных мета- 
дау навуковага эксперименту, 
аутаматьізациі даследчых ра
бот.

Шмат намаганняу прыйдзец
ца прьікласці і у справе пад
рьіхтоукі нацыянальных кадрау 
для развіваючьіхся краін. У 
гэтым питанні зроблена няма- 
ла, але яшчэ больш прадстаіць.

Як бачым, паважаныя тавары- 
шы, задачы перад намі стаяць 
грандыёзныя, складання. Але 
дазвольце выказаць цвёрдую 
упэуненасць, што баяздольны 
калектыу флагмана вышэйшай 
школы рзспублікі, рзалізуючьі 
рашзнні XXV I з'езда КПСС, 
палажзнні і вывады, змешча- 
ныя у Справаздачным дакла-

было падкрэслена у прамове 
дэкана факультета радьібфізікі 
і злектронікі, члена-карэспан- 
дэнта АН БССР А. М. Ш ЫРО- 
КАВА. Мы павінньї стварыць 
такія умови маладым вучоным, 
каб яны спрьіялі хутчэйшай 
абароне кандьідацкіх і доктар- 
скіх дысертацый, аператыуна- 
му укараненню іх распрацовак 
у народную гаспадарку.

Сакратар камітзта камсамола 
А. М. РУХЛЯ адзначыу зацікау- 
ленасць студэнцкай моладзі да 
рашэнняу з'езда.

Інститут павышэння кваліфі- 
кацьіі існує 8 год, ім праведзе- 
на ужо 16 наборау слухачоу. 
Галоунае для нас сёння —  на- 
вуковае прагназіраванне арга- 
нізациі вучэбнага працэсу, па- 
вышэнне зфектьіунасці і якасці 
работы. Дырэктар інституте 
павышэння кваліф ікациі вы
кладчыкау грамадскіх навук 
прафесар А . Д. М АЛОЧКА вы- 
казау занепакоенасць станам 
наведвання заняткау, заклікау 
кафедры універсітзта больш 
удзяляць увагі павышэнню ква- 
ліфікацьіі сваіх кадрау.

Дырэктар НДІ ПФП А. Ф . 
ЧАРНЯУСКІ сказау, што галоу- 
ная задача калектыву інститу
те заключаецца у тым, каб, зы- 
ходзячы з рашэнняу XXV I з'ез
да КПСС, сканцэнтраваць сільї 
і сродкі на распрацоуцы фун
даментальных тэарэтычных пра
блем, на рашзнні ключавых на- 
роднагаспадарчых пытанняу, на 
адкрыццях, здольних унесці 
рэвалюцыйныя пераутварзнні 
у вытворчасць.

Сваё выступление Дэкан 
юрыдычнага факультета В. Ф . 
ЧЫГ1Р прьісвяціу праблемам 
павышэння узроуню навукова- 
даследчых работ, расшырэння 
магчымасцей для іх публікацьіі.

Па абмеркаванаму пытанню 
сход партыйнага активу універ
сітзта прыняу адпаведную па- 
станову.

ф 2 стар, ф «БЕЛАРУСИ! УН1ВЕРС1ТЭТ» @ 7 мая 1981 г. #



5:" ‘> .
Ill

© 3 пошты ©

У працы, як у баі
В ЕТ Э Р А Н У  Вялікай Айчы ннай  

вайны, суп р ац о ун іку  ф ізічн ага  
ф а к ул ь тэта  Пятру Андрзевічу  
Буры нскам у уручана заслуж а- 
ная узнагарода — медаль «Ве- 
тэр ан  працы».

Пётр Андрзевіч разведчыкам  
прайш оу па дарогах вайны з 
яе перш ага да апош няга дня. 
Ваявау сп ач атку  на Заходнім , а 
затым на Трзцім  Беларускім  
Фронце. За  праяуленую  муж- 
насць і гераізм быу узнагаро- 
джаны ордзнамі Баявога Чырво- 
нага Сц яга, Айчы ннай вайны  
II ступ ен і, двума ордзнамі Чыр- 
вонай Зоркі, медалямі.

Пасля заканчэння вайны  
Пётр Андрзевіч Бурьінскі за- 
стаецц а служ ы ць у Савецкай  
Арм ії. У  яго асаб істай  справе  
цяжна падлічьіць усе  падзякі за 
воінскую  служ бу.

Зараз Пётр Андрзевіч — пад- 
п алкоун ік  у адстауцы . Больш за  
18 гадоу працуе ён у ВН У р зс
публік і, а 'ап о ш н ія  12 гадоу ад- 
дау ф ізічнам у ф акультету  БДУ 
імя У . І. Л еніна. Узнагародж аны  
грам атам і д зк ан ата  і рзнтара-  
та , адзначаны  падзякай савета  
ветзр анау вайны за ваенна-па- 
тры яты чную  работу. Багаты  
жыццёвы вопыт, вострая назі- 
ральнасць, п астаянн ае імкненне  
да иудоунага робяць Пятра  
Андрзевіча заусёды  неабход- 
ньгм людзям. М астацкае афар- 
мленне стэнд ау ф ак ул ь тэта  і 
ун ів ер сітзта , работа над гале- 
рэяй партрэта^  сав єц кіх  ф ізі-  
кау , абавязковы  удзел у вы пу
ску  ф акультэц кай  газеты  «За 
навуку» , распрацоука зск іза у  
юбілейньїх медалёу і значкоу — 
вось далёка не поуны пералік  
творчы х ім кненняу ветэрана.

Пётр Андрзевіч Бурьінскі — 
член КП СС з 1944 года. Сваёй  
їдзйнай перакананасцю , добра- 
зьічлівасцю , пастаяннай  гатоу- 
насцю  дапамагчы  словам і 
справай ён заслуж ы у глыбо- 
кую  павагу тавар ы ш ау па ра
боце. Калекты у ф ізічн ага  ф а
ку л ь тэта  горача вінш ує Пятра  
\ндрзевіча з заслуж анай узна-  
ародай і ж адає яму моцнага, 

здароуя, новых творчы х по- 
спехау!

Я . УШ А К О У ,
нам еснік  дэкана ф ізф ака.

© ВУЧОБА ф

Першыя кроні
НА Ф АКУЛЬТЭЦ Е журналі

стьікі красавік і май —  меся
цы абароны практычных работ 
па спецкурсу «Асновы радыё- 
І тэлевяшчання», час выхаду у 
зф ір  вучэбных праграм.

Для першакурснікау яны 
сталі знаёмствам з такімі пра- 
ф есіям і, як гукарэжысёр, апе- 
ратар, радыёрэпарцёр, рэдак- 
тар перадачы... Будучыя жур- 
•■алістьі вучьіліся працаваць з

ртатьіуньїмі магнітафонамі, 
манціраваць плёнку на сту- 
дыйным магнітафоне, трымац- 
ца перад тэлекамерай, падбі- 
раць музыку і неабходныя для 
тэлеперадачы фотазастаукі і 
малюнкі, пісаць сцэнарый.

. Гіершакурснікі у вучэбных 
тзлепраграмах расказалі аб 
сваіх справах і клопатах (пера- 
дача «Давайце знаеміцца»), аб 
марах і першых творчых пла
нах («Таленты і паклоннікі»), 
аб гісторьіі і сбнняшнім дні 
журфака («Абітурьіенту-81»), 
аб слауным юбілеі БДУ («Уні- 
версітзт: учора, сёння, заут
ра»),

Замежныя студенты, якія 
таксама вучацца на першым 
курсе факультэта журналістьі- 
кі, вьіступілі са сваёй вучэбнай 
тэлеперадачай «Пазнаёмцеся з 
нашьімі краінамі». Студэнты і 
вьікладчьікі з зацікауленасцю 
слухалі расказы першакурсні
кау з Непала, Іарданіі, Конга, 
В'етнама, Маурьітаніі, Йемена, 
Нігерьіі.

— Вядома, тэта бьілі ву- 
чэбныя перадачы, —  зауважы- 
ла на абмеркаванні кіраунік 
адной з груп дацэнт Н. Ц. 
Фральцова. — І мы ацэньваем 
іх як пакарэнне першых вы- 
шынь у- радыё- і тзлежур.чалі- 
стыцы. Але практычныя занят- 
кі дапамаглі і нам, і, напэуна, 
самім першакурснікам зра- 
біць для сябе заувагі, прыняць 
асабістьія рашзнні.

М. ДАНІЛОВІЧ, 
студэнт журфака.

©  НАШЫ ЮБ1ЛЯРЫ ©

цьіі, Але Рыгор Васільевіч да- 
біваецца другой, пауторнай 
камісіі, і зноу —  у страі. На 
Украіне і у Румьініі, у Венгрьіі 
і Чзхаславакіі, Ю гаславіі і Ау- 
стрьіі — усюды граміу ворага 
штурман легендарнага «Зкіпа- 
жа дружных».

Двума ордзнамі Чырвонай 
Зоркі, многімі медалямі, у тым 
ліку «За вызваленне Бухаре
ста», «За вызваленне Будапеш
та», «За перамогу над Герма- 
ніяй» адзначыла Радзіма слау- 
ны баявы шлях Р. В. Булацка- 
га.

Цяжкія пасляваенныя гады, 
дашчэнту разбураны Мінск. 
Былы штурман вырашыу звя- 
заць свой лес з універсітзтам.

—  Жьілі тады на былым хі- 
мічньїм факультзце, 20 чала- 
век у пакоі было нас, там жа і 
займаліся. Часта галадалі. Па- 
мятаю, усе гады лрахадзіу у 
лётнай скуранцы і шлеме. 
Упарта вучьіліся, кожны дзень 
адбудоувалі універсітзт, —  
успамінае Рыгор Васільевіч...

Пад кірауніцтвам прафесара 
Р. В. Булацкага абаронена ка
ля трьіццаці кандьідацкіх і 
шзсць доктарскіх дысертацый. 
Яго пяру належыць звыш 200 
навуковых работ, сярод якіх 
больш за 20 манаграфій і ву- 
чэбна-метадычных дапаможні- 
кау. Мірная дзейнасць Р. В. 
Булацкага адзначана ордзнам 
«Знак Пашаны», ленінскім юбі- 
лейным медалём «За доблес
ную працу».

5 мая споунілася 60 гадоу 
з дня нараджзння і 40 гадоу 
журналісцкай, педагагічнай і 
навукова-даследчай дзейнасці 
Рыгора Васільевіча. Горача він
шуєм юбіляра!

...У  свой час акадзмік Аляк- 
сандрау сказау: мне не адзін 
раз 60 гадоу, а два разы —  
па трыццаць, я не адзін раз 
стары, а двойчы —  малады. 
Словы гэтыя можна справядлі- 
ва адрасаваць і вядомаму ву- 
чонаму у галіне журналістьікі, 
прафесару Рыгору Васільевічу 
Булацкаму. •

П. ЦУН1К.

З  « Э К 1П А Ж А

Плённа працуе група «Пошук» юрыдычнага факультэта.
НА ЗДЫМКУ: члены трупы «Пошук» юрфака і прафесар кафедры крьімінальнага права і. і. ТА 

РЭЛ1К каля мемарыяльнай Дошкі памяці загінуушьім студзнтам і выкладчыкам факультэта.
Фота В. ШАЧАКА.

Н Ы Х »
у лёсе хлопца, а павестка з 
патрабаваннем з'явіцца у ваен- 
камат. Спачатку служба у асоб- 
ным батальёне сувязі, затым — 
лётнае вучьшішча. Без пяці мі- 
нут штурманы баявых машын 
(застауся апошні выпускны эк
замен па метзаралогіі) рыхта- 
валіся да лётнай практьікі, ма- 
рьілі аб будучым, але карот- 
кае, як стрзл, слова «вайна» 
уварвалася у іх жыццё, пера- 
блытала юнацкія надзеі і спа- 
дзяванні. Як адзін, усе штур
маны падалі рапарты з прось- 
бай адправіць іх на фронт. 
Камандаванне палічьіла, аднак, 
інакш, і штурман Булацкі апы- 
нууся на Далбкім Усходзе у 
саставе запаснога азіяпалка. 
Чатыры рапарты з адной про- 
сьбай —  накіраваць на
фронт —  і чатыры адмовы. 
Дапамагла... выпадковая газе
та, у якой аднойчы прачытау, 
што муж і жонка Байко купі- 
лі на свае сродкі танк для 
фронту. Чаму б не паспраба- 

'ваць і самім так? Разам з та- 
варьішамі, лётчыкам В. Л. Уль- 
янавым і тзхнікам А. М. Пят- 
ровым Р. В. Булацкі на свае 
зберажзнні вьірашьілі купіць 
самалёт. Камандзір дьівізіі 
цёпла павіншавау ініцьіятарау 
патрыятычнага пачыну. Прова
дь! з палка, Масква, Кіраза- 
бад, нарзшце —  2-гі Украін- 
скі фронт.

Памятны першы вылет у са
ставе зскадрьіллі. На усё жыц
цё запомніліся тэты летні ра- 
нак, вогненная лінія фронту, 
агонь нямецкіх зенітак, атака 
«месершмітау». І, нягледзячы 
ні на што, самалёты дасягнулі 
мэты і нанеслі бомбавыя уда
ры па ворагу. У час аднаго з 
палётау у варожы тыл на тз- 
рыторьй Венгрьіі самалёт 
Р. В. Булацкага быу збітьі, шту
рман атрымау ранение і неу- 
забаве быу камісаваньї з авія-

Д  Р  У Ж
ДЗЕНЬ 9 МАЯ 1945 года 

штурман самалёта Рыгор Ва
сільевіч Булацкі сустрзу у 
дзеючай арміі, у 452-м ордзна 
Багдана Хмяльніцкага Буда- 
пешцкім палку. Жьілі тады 
лётчыю у школе, займаліся 
звычайнай, поунай штодзённай 
смяртзльнай небяспекі вайско- 
вай справай. У той майскі ра- 
нак яны падхапіліся ад неча- 
канай страляніньї —  стралялі 
свае, з усіх відау зброі, —  так 
сустракалі доугачаканую Пера
могу.

Радасць была бязмежнай, 
вайна адразу ж адышла на 
другі план. Аднак для іх яна 
не закончылася, праз некалькі 
гадзін напомніла аб сабе. Пра- 
гучала каманда на пастраенне, 
і хутка гіачаліся баявыя выле
ты: гітлерауская групіроука у 
Чзхаславакіі адмовілася скла- 
сці зброю. Тры разы 9 мая 
штурман Булацкі у саставе 
«Зкіпажа дружных» наносіу 
бомбавыя удары па ворагу. 
Цяжкі гул бамбардзіроушчьі- 
кау, трьівогі днём і ноччу, 
агонь фашьісцкіх зенітак — 
усё тэта скончылася толькі 13 
мая.

Цяпер кожны Дзень Пера
могі для прафесара, доктара 
гістарьічньїх навук, дэкана ф а
культэта журналістьікі Р. В. Бу
лацкага —  самае радаснае 
свята. Дзень урачьістасці і 
хвалюючых успамінау. І толькі 
адно жаданне паяуляецца у 
ветэрана у гэты дзень: такое 
больш не павінна паутарыцца.

...Самай запаветнай дзіця- 
чай марай сына селяніна-бед- 
няка было імкненне стаць на- 
стаунікам гісторьіі у сярздняй 
школе. Закончана дзесяцігод- 
ка, здадзены дакументы на 
гістфак БДУ, паспяхова пера- 
адолены экзамены. Залічаньї! 
Аднак не студэнцкая аудыто- 
рыя стала наступным крокам

АЕТАПІС
БД У

{Працяг. Пачатак у №№ 4,
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17).

1965 год

Жнівень
Пачалося будауніцтва 8-па- 

вярховага хімічнага корпуса 
універсітзта. У БДУ займаецца 
каля 11 тысяч студзнтау.

У калгасах і саугасах Ураль- 
скай вобласці Казахстана пра- 
цавала 410 студзнтау. Цаліннікі 
універсітзта заваявалі пераход- 
ны Чырвоны сцяг «Лепшаму 
атраду цаліннікау».

Кастрьічнік
Рэктарат, партком, камітзт 

камсамола і мясцком аб'явілі 
конкурс на лепшы інтзрнат, 
пакой, групу.

Па ініцьіятьіве выкладчыкау 
гуманітарньїх дьісцьіплін пра- 
ведзена першая навуковая кан- 
ферэнцыя маладых вучоных, 
прысвечаная 95-й гадавіне з 
дня нараджзння У. І. Леніна.

Лістапад
Бібліятзцьі прысвоена гана- 

ровае званне «Лепшая біблія- 
тзка ВНУ рзспублікі».

Арганізацьія пад кірауніцт
вам заслужанага артыста Лат- 
війскай ССР А. М. Озерава 
тзатра-студьіі БДУ.

Прысваенне аркестру на
родных інструментау БДУ га- 
наровага звання «Народны».

1966 год

Красавік
Камсамольцы універсітзта 

уключьіліся у ленінскую эста
фету, прысвечаную 50-годдзю 
Савецкай улады і 100-годдзю 
з дня нараджзння У. І. Леніна.

У Мінску праходзіла V  Усе- 
саюзная студэнцкая спартакія- 
да. Штаб знаходзіуся у галоу- 
ным корпусе БДУ. Спартыуны 
гонар універсітзта адстойвалі 
40 спартсменау. Імі было зава- 
явана 5 медалёу: адзін залаты, 
тры сярэбраныя і адзін брон- 
завы. Усяго кабралі 40 ачкоу і 
вьійшлі на 4-е месца сярод 
ВНУ рзспублікі.

Універсітзт наведалі студзнц- 
кія маладзёжныя арганізацьіі 
Чзхаславакіі, Польшчы, Англіі, 
ФРГ, Гватэмалы, Коста-Рьікі, 
Афганістана і іншьіх краін.

Вересень
Адкрыта аддзяленне паліт- 

зканоміі пры юрыдычным фа
культзце.

16 кастрьічніка
Некалькі тысяч студзнтау ста- 

лічньїх ВНУ упершыню адзна- 
чалі на вуліцах і плошчах го- 
рада сваё «нованароджанае 
свята» —  Дзень мінскага сту- 
дзнцтва.

Каманда шашыстау універсі
тзта стала упершыню чэм тё- 
нам Сазецкага Саюза.

Лістапад
Стварзнне вочна-завочнай 

школы камсамольскага акты- 
ву.

Мітьінг, прысвечаны узнага- 
роджанню г. Мінска ордзнам 
Леніна.

(Працяг будзе).

ф 7 мая 1981 г. ©  «БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЗТ» ©  3 стар. @
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Э К С П Р З С -  
1НФАРМАЦЫЯ
БЫЗНАЧЫЛ1СЯ пераможцы 

першынства унівєрсітзта па на
ступних відах спорту (у дуж 
ках колькасць набраных ачкоу):

@ Футбол ®
1. Ж урфак [1801
2. Геафак (150)
3. ФПМ  (120)
4. Ф ізф ак  (90)
5. Мехмат (80)
6. Ю рфак (80)
7. Радьібфізікі і алектронікі (70)
8. Б іяфак (60j
9. Гістфак (50)
10. Ф ілф ак (40)
11. Х імфак (ЗО)

0  Спартыуная гімнастика g)

1. Мехмат (39?)
2. Ф ізф ак  (190)
3. Ф ПМ  (88)
4. Радьібфізікі і алектронікі (74)
5. Г істфак (34)
6. Ю рфак (29)
7. Х ім ф ак (27)
8. Б іяфак (17)
9. Геафак (14) 

Філалагічньї і факупьтат
журналістьікі у спаборніцтвах 
ке удзельнічалі.

*

Віншуєм зборную каманду 
унівєрсітзта па цяжкай атпети- 
ци, якая стала чампібнам рас- 
публікі у першынстве ВНУ.

С. ЛЫ СКАВЕЦ .

В Ы Н І К І 

П А Д В Е Д З Е Н  Ы
ЗАКО НЧЫ ЛАСЯ першынст- 

во унівєрсітзта па настольнаму 
танісу. Месцы сярод факуль- 
татау размеркаваліся наступ
ним чынам (у дужках коль
касць набраних ачкоу):
1. ФПМ  (180)
2. Ю рфак (150)
3. Х імфак (120J
4. Ж урфак (90)
5. Гістфак (80)
6. Радьіефізікі і алектронікі (70)
7. Мехмат (60)
8. Біяфак (50)
9. Ф ізф ак  (40)
10. Геафак (ЗО)
11. Ф ілф ак (20)

Цікава, што у мінулагоднім 
першынстве каманда хімічна- 
га факультэта не выступала 
зусім , а сёлета падрыхтавала- 
ся вельмі добра і увайшла у 
лік прызёрау.

Сярод удзельнікау траба ад- 
значыць гульню студантау 
юрыдычнага факультэта Вікта- 
ра Дразда і Ірьіньї Яфрамавай. 
На працягу усяго турніру яны 
не прайгралі ніводнай гульні.

У . ЛУКАШЭВ1Ч.

САМ Ы М  масав ым, самым 
святочным з усіх спартыуных 
падзей па праву лїчьіцца вя- 
сенні лёгкаатлетычны крос, 
які праходзіць у БДУ імя У . І. 
Леніна кожны год. У асабістьім 
заліку сярод жанчын (500 м) 
пєршае месца заняла студант- 
ка факультэта прикладной ма- 
тзматикі Вольта Склярава — 1 
мінута 25 секунд. Сярод муж 
чин (1000 м) пераможцам стау 
Пётр Курнжка (ФПМ ) — 2 мі- 
нути 35 секунд. А у тройку 
мацнєйших зборних факульта- 
тау адпаведна увайшлі радыё- 
ф ізічни (180 ачкоу), гістарич- 
ны (155 ачкоу) і юрыдычны 
(140 ачкоу).

НА ЗД Ы М К А Х : момакти
спаборніцтвау.

Фота і. ТА УРА П Н СКАГА .

Г»
З
О■а—і

П0СПЕХ БАСКЕТБАЛІСТАК
П Р А Ц Я ГВ А Ю Ц Ц А  спа- 

борніцтвьі у праграме X X IV  
спартакіядьі сярод ВН У рэс- 
публікі. Спартыуная зала уні- 
версітзта стала месцам пра- 
вядзення фіналу баскетболь
ных паядынкау мацнеіішьіх 
жаночых каманд ВНУ. Адра- 
зу трэба адзначыць, што ва 
і?партап барацьбе перамогу 
атрьімалі баскетбалісткі 
БДУ. Гзта вялікі поспех, ка
л і улічьіць, што каманда ін- 
стытута фізічнай культуры 
нават не увайшла у  прызёры. 
Прычым гэтае першае месца 
пакуль з ’яуляецца адзіньїм у  
каманды нашага унівєрсітзта

з усіх праведзеных спартакі- 
ядных спаборніцтвау.

У  састау каманды, трэне- 
рамі якой з ’яуляюцца
А . Шукшын, В. Шхіньян, 
уваходзілі Л . Хілько, Н. Гу- 
зняк, Н. Анікіна, Л. Шыд- 
лоуская, В. Пугачова, В. Че
рнова, М. Хаткевіч, Т. Асін- 
нікава, Г. Лепа, I. Дароу- 
ская.

На другім месцы каманда 
Гродзенскага унівєрсітзта, 
трэцяе — у  баскетбалістак 
Мінскага інстьітута замеж- 
ных моу.

І. ПАПКО, 
студзнт I курса журфака.

Н а  сучасны узровень
(НТЭРЕ'Ю 3 ВЫКОНВАЮЧЫМ АБАВЯЗКІ ЗАГАДЧЫКА КАФЕДРЫ  

ФІЗІЧНАГА ВЫХАВАНКЯ I СПОРТУ С. У. МАКАРЭВ1ЧАМ
— Сяргей Уладзіміравіч, 

чим быу характэрны для уні- 
версітацкага спорту м інули се
местр!

— Паспяхова виступілі на 
спартакіядзе ВНУ нашы біятла- 
ністи, якія занялі другое месца 
пасля ІФ К . Добрыя винікі па- 
казалі у гэтых спаборніцтвах 
мужчьшскія і жаночыя каман
ды па валейболу, а таксама 
баскетболу —  усе яны вьійшлі 
у фінал першынства і з'яуля- 
юцца кандьідатамі на удзел ва 
усесаюзных студанцкіх гульнях. 
Нашы плыуцы у зімовьім пер
шынстве ВНУ был і другім і.

— Чим живе кафедра у га- 
ти я  дні!

—  М и чекаєм паспяховага 
выступления у распубліканскіх 
спаборніцтвах гімнастак — 
Л. Барадзіной, І курс ист
фака, І. Білейчьік, і курс жур
фака, Л. Курніловіч, III курс 
хімфака, І. Глушак, IV  курс 
гістфака і інших. Старанна 
рыхтуюцца да распубліканскіх 
стартау каманды футбалістау і> 
цяжкаатлетау,

— Ва універсітзце працуе 
шмат спартыуных секций і 
груп. Якія з іх Ви маглі б вы- 
дзеліць як лепшия!

—  Перш за усё, гата група 
спартыунага удасканалення па 
мастацкай гімнастьїцьі, секциі 
па цяжкай атлетыцы, дзю-до, 
біятлону. Радує тое, што усе 
яны ставяць перад сабой зада
чу паспяхова виступіць не 
толькі у спартакіядзе ВНУ, але 
і у першынстве распублікі.

— Добра, што сваімі здабнт- 
камі радуюць нас спартсмени 
БД У. Але, на жаль, граф ікі 
па відах спорту, што ві- 
сяць на сцяне, уяуляюць 
сабой фантастична ломаную 
лінію. А гата значыць, 
што яшча рана гавариць пра 
нейкія стабільния винікі ви- 
ступленняу універсітацкіх ка
манд.

—  На мой погляд, причина 
нездавальняючых выступлен
ия)? у тим , што вьікладчьікі ка

федры не накіроуваюць сваю 
работу на дасягненне винікау, 
блізкіх да усесаюзных, а абмя- 
жоуваюцца больш вузкімі мз- 
тамі —  маштабамі вузаускай 
спартакіядьі распублікі. Неда- 
статкова выкарыстоуваюцца 
навуковыя распрацоукі у ву- 
чабна-траніровачньїм працасе, 
навейшая методыка падрыхтоу- 
кі да спаборніцтвау. Неабход- 
ка улічваць і тое, што летні 
перыяд фактычна выпадае са 
спартыунага жыцця універсіта- 
та. Практика паказвае: дзе вьі
кладчьікі і трэнеры аддавалі 
сябе поунасцю рабоце, не лі- 
чьіліся з часам і не шкадавалі 
настойлівасці і цярплівасці, там 
абавязкова паяуляліся станоу- 
чыя винікі. Сярод такіх антузі- 
ястау сваёй справы можна на- 
зваць Валянціну Васільеуну 
Сіубо (мастацкая гімнастика), 
Віктара Фёдарав|ча Кавалёва 
(цяжкая атлетика), Мікалая Фё- 
даравіча Кузьмянкова (плаван
ие).

Яшча адзін момант. Для па
спяховага выступления у буду- 
чым ужо цяпер неабходна ве- 
сці работу з дзіцячьімі група- 
мі. У  гэтых адносінах у нас 
ёсць зрухі: працуюць трупы
па плаванню, мастацкай гімна- 
стыцы дзю-до, фехтаванню, 
вольнай барацьбе, лыжнаму 
спорту.

— Зразумела, што рашаць 
адказныя і шматлікія спартну- 
на-масавыя задачи адной ка
ф едр и цяжка. Ці адчуваецца 
падтримка у рабоце з боку ін
ших арганізаций!

—  Рэктарат заусёды ідзе нам 
насустрач. Найбольш перспек- 
тыуныя і таленавітьія спарт- 
смены займаюцца вучобай па 
індивідуальнаму графіку, усе 
яньї забяспечаны інтернатам. 
Менш мы адчуваем дапамогу 
камітатау камсамола факульта- 
тау. Пажадана, каб на сваіх па- 
сяджэннях яны перыядычна за- 
слухоувалі спартсменау аб іх 
вучобе, падрыхтоуцы да спа
борніцтвау, унікалі у іх клопаты

і цяжкасці.
— Газета «Беларускі універ- 

сістат» неаднойчы змяшчапа 
крытычныя виступленні па пи
таннях спорту і ф ізічнага виха- 
вання. Вядома, можна сцвяр- 
джаць, што Вам, як нядауна па- 
чаушаму виконваць абавязкі за
гадчика каф едри , многія з 
праблем дасталіся па «спад- 
чыне». І усё ж ...

—  Виступленні газеты пра- 
вільньїя, хаця ёсць у іх пау- 
ны я недакладнасці. Цяпер 
прад'яуляюцца каласальныя па- 
трабаванні да спартсменау. Каб 
паспяхова выступаць, неабходна 
траніравацца двойчы на дзень, 
а у нас такія магчьімасці абме- 
жаваны. Ж адаючих займацца 
спортам шмат, аднак што мы 
можам ім прапанаваць? У нас 
дрэнная матэрыльная база: ня- 
ма турысцкага клуба, не хапає 
складау і памяшканняу. Неаб
ходна мець спецьіялізаваную 
залу гімнастьїкі. У нас примі
тивная зала па барацьбе, няма 
памяшкання для штангістау, 
няма свайго басейна. А голы 
антузіязм — не надта надзей- 
ная аснова для дасягнення ра- 
кордау. Ужо адзначаліся неда- 
працоукі транерскага саставу. 
Не лепшым чынам працуюць 
некаторыя факул'ьтацкія спорт- 
бюро— наша непасрадная апора 
па масаваму прыцягненню сту
дантау да заняткау спортам.

— Апошняе питание. Якія 
плани на будучае стаяць перад 
кафедрай!

—  Галоунае — шырэй укара- 
няць фізічную культуру і спорт 
у быт студантау. А значыць, 
лєпш працаваць у гатим на- 
прамку спартыуным бюро фа- 
культзтау, камітатам камсамо
ла, студанцкім саветам інтарна- 
тау і, вядома, удасканальваць 
сваю работу выкладчыкам і 
тренерам нашай кафедры . На
ша здароуе — багацце. І кла- 
паціцца пра яго траба агуль- 
нимі намаганнямі.

Інтерв'ю правёу 
С. П АУЛАУ.

Што паказау 
і  н і  ш

ЗАКО НЧ Ы ЛАСЯ каманднае
першинство унівєрсітзта па 
шахматах. Тое, што гати від 
спорту мае непасрадния адно- 
сіни да матал^атикі, даказалі 
сваім выступлением студенти 
мехмата. Сярод пераможцау — 
адзін кандидат у майстри 
спорту і шасць першаразрад- 
нікау.

А агульная табліца спабор
ніцтвау виглядає наступним 
чинам (у дужках колькасць 
набраних ачкоу):
1. М ех мат (44)
2. ФПМ (43,5)
3. Радьіеф ізікі і элентро-

ніні (41,5)
4. Х ім ф ак (41,5)
5. Ф ізф ак  (35,5)
6. Ф ілф ак (33,5)
7. Ю рфак (27,5)
8. Г істф ак  (18,5)
9. Б іяф ак (14)
10. Ж ур ф ак (13,5)

Што датичнць арганізациі
спаборніцтвау, то яна жадає 
биць лепшай. Памяшканне, ад- 
ведзенае для турніра, амаль 
заусёды было непадрихтава- 
ным.

На шахматную партию адво- 
дзілася усяго па гадзіне, пры
чым час зусім  не лімітавауся. 
Питаецеся, чаму! Можа, ва 
універсітзце няма шахматных 
гадзіннікау! Ёсць, але усе яны 
не працуюць. Таму галоунаму 
і, бадай, адзінаму арганізатару 
турніра Г. Крылову приходзі- 
лася нялёгка. Гуляць за фїзіч- 
ны факультет, праводзіць кож
ны тур, весці табліцу — па- 
гадзіцеся, такое не змог би 
нават Ю лій Цазар! Не дзіуна, 
што суддзі Крылову прый- 
шпося виконваць яшча адну 
не вельмі приємную місію — 
спиняць шматлікія інциденти 
і прымаць пратэсты.

Усё гата наводзіць на сум- 
ныя разважанні. І тим  не 
менш хочацца спадзявзцца, 
што у наступни раз спаборні- 
цтвы будуць праведзены на 
больш високім узроуні.

Э. ХАРАВЕЦ , 
студантка журфака, 
удзельніца турніра.

Н А  Д Ы В А Н Е —С А М Б 1 С Т Ы
ПЕРШ ЧЫМ ГАВАРЬІЦЬ аб 

першынстве БДУ па барацьбе 
сам ба, якое нядауна прайшло, 
спьінімся на неблагіх выступ
лениях наших самбістау на 
спаборніцтвах е ы ш э й ш ы х  наву- 
чальных устаноу распублікі. 
Сярод 14 каманд, якія удзель
нічалі, зборная нашага універ- 
сітата заняла ганаровае чац- 
вёртае месца.

Выступление К. Дабрэка на 
першынстве унівєрсітзта
упрыгожыла гэтыя спабор- 
ніцтвьі. Ён упзунена перамог 
усіх сваіх сапернікау і заняу 
першае месца. Добрую пад- 
рыхтоуку паказау другі перша- 
курснїк ф ізфака А . Івашка, які 
стау пераможцам у вагавой ка- 
тагорьіі да 57 кг. Вось про-

ф  СПОРТ ф=

звішчи астатніх чэмп1ёнау: 
С. Пяткун — мехмат, II курс 
(48 кг), В. Дуднік —  юрфак,
II курс (68 кг), П. Папетчан- 
ка —  біяфак, I курс (74 кг), 
Н. Макрыцоу —  юрфак, I 
курс (82 кг), С. Ніканау — ра- 
дьюфізічньї факультет, пад- 
рыхтоучае аддзяленне (90 кг), 
А. Галдукевіч — юрфак, I 
курс (100 кг).

Як бачна, большасць прыза- 
вых месц занялі студэнты 
юрыдычнага факультэта. Яны 
набралі 176 ачкоу і занялі пер
шае месца у камандным пер
шынстве. Другой была каманда 
ф ізф ака —  121 ачко. Трація — 
студэнты ФПМ  (98 ачкоу).

М. БРЫТКОУ. 
гапоуны суддзя спаборніцтвау.

—  =  ф  СПОРТ
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Ордэна Працоунага Чырвонага 
Сцяга друкарня выдавецтва ЦК 
КПБ.
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