
САВЕТ ФГП
на чарговым пасяджанні пад- 
вёу вьінікі набору слухачоу на 
аддзяленне у 1982-83 навучаль- 
ным годзе, разгледзеу стан 
паспяховасці і наведвання за- 
няткау. Падведзены таксама і 
вьінікі сацьіялістьічнага спабор- 
ніцтва факультзтау па рабоце 
ФГП у пгршым паугоддзі. Па 
вьініках набору, наведвання за- 
няткау, выкарыстанню выпуск- 
ніксу і слухачоу ФГП у грамад- 
скай дзейнасці, узроуню арга- 
нізацьійнай работы пераможца- 
мі етап: юрыдычны, філалагіч- 
ны, механіка-матзматьічньї фа- 
культэты.

І. ПІРОЖНІК, 
дзкан ФГП.

У  ПЕРШЫНСТВЕ
ВНУ БССР па класічнай бараць- 
бе, якое прайшло у Мінену, 
камамда БДУ імя У. І. Леніна 
заняла II месца. Призёрам: 
асабістага першынства сталі 
студзнт геаграфічнага факуль- 
тзта А. Казлоу, студзнт фізіч- 
нага факультзта В. Бракарзнна і 
студзнт хімічнага факультзта 
У. Коршун.

В. РУДЗЯНКОУ, 
старшы выкладчык кафедры 

фізвьіхавання і спорту.

ПАДВЕДЗЕНЫ ВЫНШ1
работы факультзцкіх камса- 
мольскіх арганізацьій за 1982 
год. Месць: сярод факультзтау 
размеркаваліся наступным чы- 
нам: мехашка-матэматычны,
юрыдычны, гістарьічньї, ФПМ, 
філалагічньї, хімічньї, рздьіефі- 
зікі і злектронікі, фізічньї, бія- 
лагічньї, геаграфічньї, факуль- 
тзт журналістьїкі.

Ю. ВАРАТНІЦКІ, 
кіраунік прзс-цзнтра 
камітзта камсамола.

НА ПАСЯДЖЭНН1
савета па рабоце з замежным: 
навучзнцамі абмеркаваны пи
танні аб прафіпактьічнай рабо
це па папярзджанню правапа- 
рушзнняу з боку замежных 
студзнтау, аб арганізацьіі зімо- 
вога адпачынку.

В. УЛАДЗІМІРАУ.

31М0ВЫЯ КАНІКУЛИ
многія з замежных студзнтау 
правядуць у Масиве, Адзсе, 
Ерзване, Баку, Кішьінбве, папра- 
вяць здароуе у доме адпачын
ку «Буг», міжнародньїм мала- 
дзёжным цэнтры «Юнацтва».

3. АЛЯКСАНДРАВА, 
наш кар.

Г А З Е Т А  У З Н А Г А Р О Д Ж А Н Д  
Г А Н А Р О В А И  Г Р А М А Т А Й  
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1 9 8 3

27
СТУДЗЕЫЯ

ЧАЦВЕР
№ 4 [1380}

зусім добра. Вось гэта і бы
ло, напэуна, самым склада- 
ным.

Васіліу ДЗІМІТРЬІАС:

— Самым цяж кім  для мя- 
не з ’явіуся падбор матэрыя- 
лу. Справа у тым, што яго 
шмат, а трэба выбраць самае 
неабходнае, каштоунае. Але 
я імкнууся па магчьімасці 
азнаеміцца з усёй асноунай 
літаратурай па данай тэме. А 
то часам здаралася так, што 
на канферзнцьіі табе задава- 
лі пытанне, а адказ прызна- 
вауся няпоуным. А трьш ліва- 
лася так таму, што той, хто 
пытауся, і ты чзрпалі інфар- 
мацыю з розных крьінід.

Хачу яш чз сказаць, што 
праблёмы з рускай мовай для 
мяне няма. На мой погляд, я 
ведаю яе дастаткова добра.

Міхаіл ЖБАНКОУ:

— Я ужо гаварыу, што лі- 
таратуры непаерэдна па тэ
ме мала, і таму у прачьітанай 
трэба было знайсці тое, што 
датычыла непаерэдна да-
нага пытання. А зрабіць гэта 
аказалася не так проста. Та
му бьілі пэуныя праблемы са 
складаннем раздзелау на-
вуковай работы.

Пажадаем М іхаілу Ж бан
кову, Карласу Дэльгада і Ва
сіліу Дзімітрьіасу далейшых 
поспехау у навуцы, паспяхо- 
ва здаць дзярж ауны я экза
мены і знайсці сваё месца у 
жьіцці.

Запісала 3. АЛЯШКЕВІЧ.

НА ЗДЫМКУ: пераможцы 
Усесаюзнага конкурсу сту- 
дзнцкіх навуковых работ па 
грамадефх навуках Міхаід 
Жбанкоу, Карлас Дэльгада 
Дзіас і Васіліу Дзімітрьіае.

Фота У. Літоміна.

п р а л е т а р ь і і  Усіх к р а ї н ,  я д н а й ц к с я !

ОРГ^Н ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМІТЗТА КАМСАМОЛА І ПРАФКОМА БЕЛАРУСКАГА ОРДЗНА ПРАЦОУНАГА 
ЧЫРВ0НАГА СЦЯГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЗТА ІМЯ У. І. ЛЕНІНА "

їх  троє, студзнтау'-перамооіс- 
цау Усесаюзнага конкурсу сту- 
дзнцкіх навуковых работ па 
грамадскіх навуках, гісторьй 
BJ1KCM і міжнародному мала- 
дзёжнаму руху: Міхаіл Жбан
коу — аддзяленне філасофіі, 
Карлас Дэльгада Дзіас (К у
ба) — аддзяленне філасофіі, 
Васіліу Дзімітрьіае (Грэцыя) — 
аддзяленне палітжаноміі. За
раз ужо усе хваляванні, п и 
танні «на засыпку» засталіся у 
мінульїм. Наперадзе — Усеса- 
юзная павуковая канферэнцьш, 
якая адбудзецца і) початку лю- 
тага у  Кіеве, дзе пераможцы 
выступяць з дакладамі. Тут не 
будуць прысвойваць работам 
катэгорыю, але рабяты усё 
роуна хвалююцца і рыхтуюцца 
да яе сур'ёзна. Наш карэспан- 
дэнт сустрэлася з пераможца- 
мі конкурсу! і папрасіла іх ад- 
казаць на некоторый питанні.

— Раскажыце, калі ласка, 
больш падрабязна аб тэмах 
работ, якія бьілі прызнаны 
лепшымЕ Як вы над імі пра- 
цавалі?

Міхаіл ЖБАНКОУ:

СТУДЭНТ
I НАВУКА

ажьіццявіць гэта аказалася 
не так проста. Не хапала лі- 
таратуры, а таксама вопыту 
напісання навуковых работ. 
Здавалася, усё было пра-
вільна, зразумела, гладка, на- 
рэшце. А падьіходзіу да кі- 
рауніка, дацэнта кафедры гі- 
сторьіі ф іласофіі і логікі Мі- 
хаіла Іванавіча Іоські, і ён 
вьіносіу прысуд: «Не перака- 
науча, не раскрыта тэма. А 
вось у гэтым месцы непра- 
фесійньї падыход да пытан
ня». Пасля гэтага, ш чыра ка- 
жучы, крыху псавауся на
строй, але працаваць брауся 
з яшчэ большым старанием. 
Хацелася даказаць і сабе і 
М іхаілу Іванавічу, што я  усё 
ж  здолею раскрыць тэму.

Васіліу ДЗІМІТРЬІАС:

— Мяне, як і кожнага гра- 
м адзяніна маёй Радзімьі, 
хвалюе становішча рабочага 
класа у Грэцьп. Яшчэ раней 
я чытау многа літаратурьі па 
гэтаму пытанню. А на другім 
курсе тэмай курсавой рабо
ты узяу  «Абсалютнае і ад- 
носнае пагаршэнне станові
шча рабочага класа Грэцьп у 
50 — 70 гадах», якая потым і 
перарасла у навуковую. 3 ад- 
наго боку, пісаць яе было лёг- 
ка, таму што тэма была «род
ная», але не так проста ака
залася зрабіць дакладныя тэ- 
арэтычныя вывады, абагуль- 
ненні. У гэтым мне дапамаг- 
ла мой кіраунік, кандыдат 
зканамічньїх навук Валян- 
ціна Васільеуна Мігас.

— А  цяпер пытанне да ця- 
бе, Міхаіл. Я ведаю, што ты
— член навуковага гуртка 
«Філосаф». Скажы, калі лас
ка, што карыснае дае табе 
удзел у гэтым гуртку?

— Я б сказау, што гурткі
— апорныя цэнтры арганіза- 
цьіі навуковай работы студзн
тау. Іменна тут студэнт ву- 
чыцца працаваць над перша-

крьініцамі, дапаможнікамі і 
іншай навуковай і метадыч- 
най літаратурай. Гэта па-пер- 
шае. І яшчэ, на мой погляд, 
адзін з галоуных плюсоу на
вуковых гурткоу у тым, што, 
выступаючы на канферэнцы- 
ях, мы вучымся свабодна 
трымацца перад аудыторыяй 
(прысутныя не заусёды з за- 
хаплєннем глядзяць на цябе, 
а трэба даказаць ім, щто ты 
зрабіу патрэбную справу). 
Тут мы вучымся хутка знахо- 
дзіць патрэбны і адзіна пра- 
вільньї адказ на пастауленае 
пытанне, адкрываем новае 
для сябе і новае у сабе.

Педагагічную практику я  
праходзіу у політзхнічньїм 
тзхнікуме. Па плану патрэб- 
на было праводзіць і лекцьіі, 
і семінарскія заняткі. Сту- 
дэнты задавалі шмат пытан- 
няу, асабліва на семінарах. 
Згадзіцеся, спасылка на тое, 
што адкаж у у наступны раз, 
была не лепшым варыянтам. 
Трэба было знаходзіць адказ 
тут жа, на месцы. І я  прый- 
шоу да вываду, што як  бы 
ні быу падрыхтаваны, я не 
змог бы адказаць на усе п и 
танні, калі б не займауся у 
навуковым гуртку. Тут я 
атрьімлівау шмат непраг- 
рамнага матэрыялу.

— І апошняе пытанне: З
якімі цяжкасцямі сустрзліся 
вы у час напісання навуко
вай работы?

Карлас Дэльгада ДЗІАС:

— Да паступлення ва уні- 
версітзт я  год займауся на 
падрыхтоучым аддзяленні у 
Гаване. Тут і пачау вывучаць 
рускую мову. Але калі пры- 
ехау у БДУ, то зусім дрэнна 
размауляу па-руску. За пяць 
гадоу вучобы слоунікавьі за
пас папоуніуся. І усё ж, 
працуючы над навуковай ра
ботай, яшчэ раз пераканауся, 
што рускую мову ведаю не

— Тэма маёй работы— «Да 
праблемы станаулення стылю 
навуковага мыслення Новага 
часу». Трэба адзначыць, што 
літаратурьі непаерэдна па гэ
таму пытанню амаль няма, і 
таму працаваць было надзвы- 
чай цікава. На мой погляд, 
павуковая работа у тым і за- 
ключаецца, каб зрабіць ней- 
к ія  вывады, выказаць свой, 
пункт гледжання па гэтай 
праблеме, а не перапісваць 
матэрыял з падручнікау. Да- 
водзілася вывучаць і шмат 
сумежных пытанняу. I хаця 
на гэта пайшло нямала часу, 
але такая работа дала мне 
многа. I самае галоунае, я 
навучыуся працаваць сама- 
стоііна,, хутка арыентавацца 
у літаратурьі, вьібіраць ф ак
ты найбольш значныя і каш- 
тоуныя. Нялёгка было часам. 
Але калі сустракаліся спрэч- 
ныя моманты, мне заусёды 
дапамагау мой кіраунік — 
загадчык кафедры марксісц- 
ка-ленінскай філасофіі гума- 
нітарньїх факультзтау, пра- 
фесар Вячаслау Сяменавіч 
Сцепін. Разам  падбіралі м а
тэрыял, разам  разбіраліся у 
складаных питаннях.

Карлас Дэльгада ДЗІАС:

Я працую над тэмай «Кан- 
рэвалюцыйнай парты- 

занскай вайны Эрнэста Чэ 
Гевары у  святле ленінскіх 
выказванняу аб партызан- 
скай вайне». Тэма пакуль 
мала даследаваная. І павінен 
адзначыць, што вельмі ня-- 
значная колькасць прац Чэ 
Гевары перакладзена на рус
кую мову. Самому даводзіла- 
ся быць у якасці пераклад- 
чыка. А  гэта надзвычай скла- 
дана.

Працаваць над тэмай я  па
чау на другім курсе. Яна 
лягла у аснову маёй курса
вой работы. Першыя кроні 
бьілі зроблены яшчэ тры га
ды назад. Заставалася толькі 
расшырыць напісанае. Але



СЕСІЯ, СЕСІЯ, СЕСІЯ...
ПЕРАКЛІЧКА ФАКУЛЬТЭТАУ

Як справы! Гэта пытание цяпер, бадай, са- 
мае распаусюджанае ва універсітзце. І кожны, 
хто задасць яго, атрымае не звычайны адказ, 
мауляу, нічога, усё у норме, а самы падрабяз- 
ны, дакпадны, з лічбамі і тлумачзннямі.

— Як справы! — хвалююцца аднакурснікі.
— Ян справы! — цікавяцца у дзканаце.
— Як справы! — першае, што хочуць ве- 

даць бацькі, сустракаючы сыноу і дачок.

Зразумела — сесія, і навін — прыемных і 
не вельмі — не злічьїць. І успамінау пра шча- 
слівьія і нешчаслівьія білетьі, складаныя і про
стыл зздачы таксама будзе шмат. Але да успа
мінау пакуль што далёка, а вось першыя вьіні- 
кі падвесці ужо можна. З гэтай мэтай мы і 
праводзім пераклічку факультэтау. Яна стане 
своеасаблівьім адказам на пытанне, якое ста
ла зараз такім папулярным.
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На факультэце радьібфізікі і 
злектронікі добра вялася пад- 
рыхтоучая работа да сесіі. Ака- 
дзмічньїя трупы б ь т і раздзеле- 
ны на ладгрупы па два-тры 
чалавекі у кожнай. Студэнты 
разам вьівучалі матэрыял да
экзамена, прычым добра па-
спяваючыя дапамагалі ад- 
стаючым. Практыкавалася і так 
званая «рэпетыцыя экзамена»: 
тыя, хто падрыхтавауся лепш, 
слухалі адказы сваіх тавары- 
шау, давалі парады і тлумачэн- 
ні. Акрамя таго, вялікую ролю 
адьігралі і дакладна арганізава- 
ныя кансультацвіі выкладчыкау. 
Дзякуючы разнастайным пад- 
рыхтоучым мерапрыемствам 
вьінікі, якія адлюстроуваюць 
ход сесіі, нядрэнныя: з чаты-
рохсот студэнтау, здаваушых 
экзамены, 93 атрьімалі выдат- 
ныя адзнакі, на «чатыры» і 
«пяць» здалі 213 чалавек, «зда- 
вальняюча» — у 47, адзнакай 
«нездавальняюча» бьілі ацэне- 
ны 18 адказау. Працэнт паспя
ховасці на факультэце складає
95,0.

Падрыхтоука да сесіі на хіміч- 
ным факультэце праходзіла у 
атмасферы дакладнасці і пра- 
цавітасці. Непасрэдна у перы- 
яд экзаменацыйнай сесіі аргані- 
завана дапамога адстаючым, 
даюцца кваліфікаваньїя кан- 
сультацьіі па предметах. Экза

мены здавалі 245 студэнтау, 
адзнаку «выдатна» атрьімалі 82 
чалавекі, на «4» і «5» адказалі 
114, «здавальняюча» —  у залі- 
коуках у 49, а «нездавальняю
ча» — у васьмі навучэнцау. 
Працэнт паспяховасці —  95,8.

Самая вялікая колькасць сту
дэнтау здає экзамены на філа- 
лагічньїм факультэце. З 1133 ча
лавек, якія ужо атрьімалі адз
накі, 346 маюць «пяцеркі», 598 
таксама дэманструюць нядрэн
ныя веды, у іх выдатныя і доб-

рыя адзнакі, адказы 167 студэн
тау вьікладчьікі ацанілі як зда- 
вальняючыя, а «двойкі» атры- 
малі 22 чалавекі. Працэнт паспя- 
ховасці складає 98,1.

Стабільньїя, трывалыя веды у 
студэнтау гістарьічнага факуль- 
тэта. Зімовую экзаменацыйную 
сесію здавалі каля чатырохсот 
чалавек. На факультэце пакуль 
што толькі адна нездавальняю- 
чая адзнака. Працэнт паспяхо
васці традыцыйна вьісокі — 
98,7. І гэта не выпадкова, таму

што на факультэце на працягу 
усяго навучальнага года вялікая 
увага удзяляецца пытанням ды- 
с ц ь і п л і н ь і , рэгулярнаму навед- 

ванню лекцый. Напрыклад, 
студэнты 3-га курса аддзялення 
гісторьіі Віктар Саповіч, Іван 
Каравацкі, Л ідзія Курьіловіч па- 
чалі здачу экзаменау з выдат- 
ных адзнак. Трэба сказаць, што 
для гэтых студэнтау «пяцбркі» 
не у навінку, хутчэй, гэта ужо 
стала правілам. Да таго ж, акра
мя вучобы, яны актыуна зай- 

р маюцца грамадскай работай: 
Віктар — стараста курса, Іван 
— старшыня прафбюро ф а
культета, Л ідзія — парторг кур
са.

Добра падрьіхтаваньїмі прый- 
шлі да сесіі і студэнты біялагіч- 
нага факультета. З 376 чалавек, 
што здавалі экзамены, на «вы- 
датна» адказалі 135, на «выдат
на» і «добра» — 210, «здаваль
няюча» — у 27, «двойкі» атры- 
малі — 8. Працэнт паспяховз- 
сці дасягнуу 97,9.

Аб ходзе сесіі на юрыдыч- 
ным факультэце сведчаць на- 
ступныя даныя: з 566 адказваю- 
чых 191 чалавек атрымау адзна
ку «выдатна», «выдатна» і «доб
ра» стаіць у залікоуках у 324 
студэнтау, «тройкі» —  у пяці- 
дзесяці, дзевяццю адказамі 
вьікладчьікі не бьілі задаволе- 
ны. Працэнт паспяховасці — 
96,9.

Упэунены ход экзаменацый
най сесіі на фізічньїм факуль
тэце у значнай ступені абумоу- 
лены нядрзнньїмі вьінікамі за- 
ліковай сесіі. Толькі 16 студэн
тау мелі запазычанасць і не 
бьілі дапушчаны да здачы экза
менау. Працэнт паспяховасці —
91,0.

Колькасць вьідатнікау на ф а
культэце значна большая на 
старэйшых курсах, чым на ма- 
лодшых. Гэта традыцыя пацвяр- 
джаецца вьінікамі першага эк- 

■ замена на 4-м курсе: 90 працэн- 
тау студэнтау кафедры спект-

раскапіі і квантавай злектроні
кі здалі экзамен па квантавай 
механіцьі на «выдатна», а сту
дэнты кафедры фізічнай опты- 
кі пры здачы экзамена па па- 
літзканоміі «абьішліся» без 
здавальняючых і нездавальняю- 
чых адзнак.

Працэнт паспяховасці на ме- 
хашка-матэматычным факультэ
це складає 94,9. 3 664 здавау
шых 171 атрымау зыдатныя 
адзнакі, «добра» і «выдатна» у 
актыве у 336 чалавек, адказы 
127 студэнтау вьікладчьікі аца
нілі як здавальняючыя, «двой
кі» — у дваццаці студэнтау.

Сесія на факультэце прык- 
ладной матзматьікі праходзіць 
у зладжаным працоуным тэм- 
пе. Своечасова адбываюцца 
кансультацьй выкладчыкау, на- 
ладжана дапамога адстаючым. 
3 тых 857 чалавек, якія здавалі 
экзамены, 149 адказалі на 
«пяць», 411 маюць адзнакі «вы
датна» і «добра», «здвальняю- 
ча» атрьімалі 297 студэнтау, 
«нездавальняюча» — 31. Пра
цэнт паспяховасці — 92,0.

Паспяхова праходзіць сесія 
на факультэце журналістьїкі. 
Працэнт паспяховасці тут да
сягнуу 98,6. Экзамены здавалі 
147 чалавек, вышэйшай адзнакі 
заслужьілі 72 студэнты, веды 
69 ацэнены як добрыя і выдат
ныя, «здавальняюча» атрьімалі 
6 студэнтау, нездавальняючых 
адзнак няма.

Вьікладчьікі геаграфічнага фа- 
культэта слухалі адказы 312 сту
дэнтау, з якіх 69 атрьімалі ад
знаку «выдатна», 167— «добра» 
і «выдатна», 76 — «здавальняю
ча», 16 — «нездавальняюча». 
Працэнт паспяховасці — 94,2.

...Вось такія вьінікі аднаго дня 
сесіі. Не усе яшчэ здадзены 
экзамены, не усе адзнакі атры- 
маны, многае наперадзе. Сесія 
працягваецца. Ні пуху, ні пер'я, 
студэнт!

Падрыхтавзу М. ТАЛОЧКА.

Ф АГЛЯД ДРУКУ

Люстэрка нашых спрау
НЕ МНОЙ ЗАУВАШ АНА: сведкай

спрау факультзцкіх з ’яуляецца насценны 
друк. Іменна ён расказвае пра ужо здзейс- 
иеныя мары і пра дарогі, як ія яшчэ толькі 
клічуць. Пра справы сбнняшнія і клопаты 
заутраш нія. Таму газета — гэта і дарадчык, 
і настаунік, і проста добры сябар, з якім 
можна падзяліцца сваімі думкамі.

Давайцє пройдзем па паверхах галоуна- 
га корпуса універсітзта, спьінімся разам з 
іншьімі студзнтамі ля стэндау з «насцен- 
камі» ф ізф ака, мехмата і ФПМ.

Першае, чаго нельга не зауваж ыць, — 
усе иасценгазеты значную частку сваей пло- 
шчы адвялі матэры ялам, прысвечаным шас- 
цідзесяцігадоваму юбілею нашай краіньї. 
Рздкалегіі многіх груп вьіпусцілі асобньш 
нумары, прысвечаныя адной з братніх рэс- 
публік. Усе м атэры ялы  напісаньї на даволі 
вьісокім узроуні і таму нездарма ля стэндау 
з газетамі заусёды людна.

Звернемся да трох насценньїх газет, якія 
з ’яуляю цца органамі партбюро, дэканатау і 
кам ітзтау камсамола факультэтау: «Ро-
шым любую задачу» — мехмат, «Алга- 
рытм» — ФПМ і «З а  навуку» — фізфак. 
Апошнюю з іх можна было б вылучыць як 
лепшую. Сапрауды, тут і разнастайная пад- 
борка матэры ялау, якая  шматбакова адлго- 
строувае жыццё факультэта, знаёмщ ь чы- 
тачоу з гісторьіяй сваіх кафедрау, з выклад- 
чьїкамі і лепшьімі студзнтамі. У матэрыяле 
«Н а халастым ходзе, або Праблемы сацыя- 
лістьічнага спаборніцтва» аутар закрануу 
пытанне наведвання студзнтамі заняткау. 
Не стаіць у баку ад газеты  і партыйная ар- 
ганізацьія факультэта. Напрыклад, у адным 
з апошніх нумароу з пераканаучьімі матз- 
рьіяламі па вьініках трэцяга працоунага се
местра вьіетупіу парторг кафедры агульнай 
ф ізікі І. В. Якіменка.

Разам  з тым знешняму выгляду газеты 
уласцівьі шэраг недахопау. Не мае езнеу, 
напрыклад, многія матэры ялы  друкаваць на 
каляровай паперы. Злоужы ванне «каляро- 
вьімі' артьїкуламі» ператварае газетную па
ласу у калейдаскол, які цяж ка не толькі чы- 
таць, але і зрокава успрымаць. Не дапа- 
магае чытачу і рэдакцыйная бльїтаніна па- 
м іж  рубрыкай і загалоукам. Вось, напрык
лад, у апошнім нумары пад рубрыкай «Бія- 
ф ізікї — Харчовай праграме» змешчаны за- 
меткі трох студэнтау, але ні адзін з іх не 
дау сваііму м атэры ялу назвы. Пры афарм- 
ленні гезеты  рэдакцы я не заусёды умела 
карыстаецца і графічньїмі еродкамі, каб вы- 
дзеліць тую ці іншую публікацьію.

Як паказала практыка, вьіетупленні у га-

зеце супрацоунікау факультэта, выкладчы
кау не толькі робяць яе больш цікавай, але 
і дьісцьіплінуюць, прьшушаюць пішучьіх сту
дэнтау з усёй адказнасцю адносіцца да сло
ва. Пераходзячы да агляду выданняу мех
мата і ФПМ, зауважым, што тут выпускам 
насценгазет займаюцца толькі студэнты. 
Можа таму і даводзіцца чуць ад іх такія 
скаргі: «Сярод студэнтау мала ахвочых пі- 
саць у  газету. Усе яны, бачыце, вельмі за
нятый...» Пры такім становішчьі усё зале- 
жыць ад сумлення рздкалегіі. Трапяцца эн- 
тузіястьі — газета будзе вьіходзіць на па- 
трэбным узроуні, а  не... Але уменне і энту- 
зіязм  — гэта яшчэ не усё. Вось, напрыклад, 
мехматауская «насцет-ша» «Рошым любую 
задачу» няумела паставіла вядучы матэ
ры ял нумара — даклад аб справаздачна- 
выбарнай камсамольскай канферзнцьіі. Ён 
нібьіта «праваліуся унутр» паласы, задау- 
лены нейкай завірухай рознакаляровых ілю- 
страцый і навагодніх паяіаданняу.

Хочацца зрабіць заувагу па выкарыстан- 
ню на старонках «иесценак» фотаздымкау. 
Яны ужываюцца усё часцей і часцей, але не 
заусёды дастаткова эфектыуна. Вельмі ча
ста яны падначалены мэце уразіць, а не да- 
поуніць і праілюстраваць сур’ёзную думку.

Дарэчы, яшчэ адна агульная заувага. На 
мехматаускай газеце «Рошым любую зада
чу» стаіць парадкавы нумар 412, на фіз- 
факаускай «За навуку» — №  217, газета 
Ф П М  наогул выйшла без нумара. У камітзце 
камсамола факультэта прыкладной матэма- 
тьікі паведамілі, што газета павінна абнау- 
ляцца раз у месяц. Але вось да Новага 
года на працягу пяці тыдняу на стэндзе ві- 
села толькі паведамленне аб справаздач- 
най камсамольскай канферэнцьп. Безумоу- 
на, пьітанні на канферэнцьп узнімаліся важ- 
ныя, аднак за імі не варта забываць і аб 
ебнияшнім дні факультэта. Таму хіба нель
га разам з агульнай лічбай ставіць у дуж
ках парадкавую лічбу выхаду нумара у бя- 
гучым годзе?

Закончыць аналіз студэнцкага друку ха- 
целася б вьіпіскай з «насценкі» кафедры 
тэарэтычнай ф ізікі «Рзлятьівісцкія навіньї», 
дзе змешчана рэзалю цы я апошняга камса- 
мольскага сходу: « ...у бягучым годзе .акты- 
візаваць камсамольскую работу на кафедры, 
а таксама дабіцца рэгулярнага абмеркаван- 
ня жы цця кафедры на старонках насценнай 
газеты...»

Хочацца, каб падобныя раш знні бьші рэа- 
лізаваньї ва усіх факультзцкіх газетах.

В. ЧАРНЯУСКІ, 
студэнт факультэта журналістьїкі.

® МЫ — 1НТЭРНАЦЫЯНАЛ1СТЫ

Шчырая дапамога
33 ГАД Ы  назад народ Індьіі 

вьізваліуся ад англійскага кала- 
ніяльнага прыгнёту. Маладая 
дзяржава адчувала патрэбу у 
палітьічнай, маральнай пад- 
трымцы, у зканамічнай і наву- 
кова - тзхнічнай дапамозе.

Вялікі уклад у справу пад- 
рьіхтоукі спецьіялістау для 1н- 
дьіі уносіць і БДУ імя У. І. Ле
ніна. 21 індьійскі студэнт за- 
кончыу падрыхтоучы факуль- 
тэт для замежных грамадзян, 
некаторыя з іх вучьіліся потым 
на асноуных факультэтах і з 
дьіпломамі універсітзта паехалі 
на радзіму.

Закончыушы падрыхтоучы 
факультэт, Прадзіп Нахар пас- 
тупіу на хімфак, а пасля закан- 
чэння універсітзта быу рэка- 
мендаваны для паступлення у 
аспірантуру. За тры гады пад 
кірауніцтвам члена - карэспан- 
дэнта АН БССР, прафесара
I. Р. Цішчанкі ім была падрых- 
тавана кандыдацкая дысерта- 
цыя, якую П. Нахар паспяхова 
абараніу нагаярздадні Новага 
года. Гэта другі спецьіяліст

вышэйшай кваліфікацьіі, пад-
рыхтаваны універсітзтам для 
Індьіі.

9 выкладчыкау універсітзта у 
розныя гады вьікладалі рускую 
мову у навучальных устано
вах Індьіі. Вьінікам работы у 
Індьіі старэйшага выкладчыка 
кафедры рускай мовы па наву- 
чанню замежных студэнтау ас
ноуных факультэтау У. Г. Будая 
стау вучэбны комплекс па рус
кай мове для універсітзтау Ін- 
дьіі, які быу створаны ім у са- 
аутарстве з вьікладчьїкамі Цэн- 
тра рускіх даследаванняу уні
версітзта імя Дж. Неру у Далі 
у адпаведнасці з міжурадавьім 
пагадненнем паміж СССР і Ін- 
дыяй. Чатыры часткі комплек
су вьійшлі у свФг у выдавецтве 
«Русский язык» (Масква) у 1982 
годзе. Зараз аутарскі калектыу 
працуе над пятай часткай комп
лексу.

Л. АУСЯНКД, 
дэкан па рабоце з замеж- 

ньімї навучзнцамі.
На здымку: П. Нахар абара- 

няе кандыдацкую дысертацыю.
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Вайна шалёным валам ка- 
цілася па савецкай зямлі. 
Вораг акупіравау Прыбалты- 
ку, Беларусь, Украіну, у 
пятлі блакады Ленінград. 
Фронт наблізіуся да сталі- 
цы нашай Радзімьі — Маск- 
вы.

Вайна выпрабоувзла са- 
вецкіх людзей на злом, на 
вєрнасць сацьіялістьічньїм 
ідзалам. I яны вьітрьімалі, 
не скарьшіся...

Аб мужнасці і гераізме 
студэнтау і выкпадчыкау уні
версітзта у гады Вялікай 
Айчыннай расказвагаць
шматлікія матэрыялы, са- 
браныя у музеї гісторьіі 
БД У.

27 студзеня 1983 г. А  «БЕЛАРУСКІ УН1ВЕРС1ТЭТ»

ПАСЛЯ Д ЗЕСЯЦ ІГО Д КІ пе
ред Анатолем, як кажуць, «сто- 
дарог-шляхоу лягло». Было з 
чаго вьібіраць: у школе єн ад- 
нолькава цікавіуся і літарату- 
рай, і матэматыкай, і гісторьіяй, 
прымау удзел у алімпіядах па 
хім іі, захапляуся арніталогіяй.

працаваць у наш час без ве- 
дання сацьіялогіі, палітзкано- 
міі, матзматьікі і геаграфіі. Тым 
больш, калі чытаеш такі курс, 
як «гісторьія народнай гаспа- 
даркі СССР».

Убачыць чалавека у справе, 
у працы неабходнай і жаданай

у к а ц ь
і зн а х о д з іц ь

З гадамі захапленні не прахо- 
дзіл і а наадварот, набьівалі 
форму цвёрдых перакананняу. 
Але быць адразу і шауцом і 
жняцом складана, таму аддау 
єн перавагу адной, навуцы ста- 
рзйшай і мудрай.

Анатоль Пятровіч Салькоу па 
призванню — вучоны, лаурэат 
прзміі Ленінскага камсамола 
Беларусі за 1982 г. Па спецы- 
яльнасці —  гісторьік, па паса- 
дзе — намеснік дзкана гіста- 
рычнага факультэта, дацэнт ка
федры гісторьіі СССР зпохі 
сацьіялізму. Па характару... Ка
лі сказаць працалюбівьі — 
амаль нічога не сказаць, адзна- 
чьщь абавязковасць і настойлі- 
■васць —  адным-двума штрыха- 
мі дапоуніць партрзт. Бадай, 
іменна спалучэнне гэтых якас- 
цей плюс адказнасць, мзтанакі- 
раванасць, патрабавальнасць да 
сябе і да іншьіх вызначаюць 
Анатоля Салькова.

Ён упэунены, што спрадвеч- 
ная спрзчка паміж ф ізікам і і 
лірьїкамі наконт таго, «кто се
годня всех важней, всех полез
ней и нужней» ніякай крьітьікі 
не вьітрьімлівае: «Кожны на 
сваім месцы робіць справу, па- 
трэбную усім . А што да падзе- 
лу назукі на галоуную і друга- 
радную, дык тэта памылковая 
думка».

Сапрауды, ці так ужо рэдка 
сустракаюцца масцітьія акадэ- 
мікі, што на «ты» з паэтычнай 
музай, і наадварот, служьіцелі 
той самай музы, якіх цікавяць 
складаныя праблемы механікі 
ці тзрмадьінамікі. Гісторьія, 
якой прьювяціу жыццё Анатоль 
Пятровіч,— не што іншае, як 
перапляценне, . узаемапранік- 
ненне назук прыродазнаучых 
і грамадскіх. Гісторьїку цяжка

— амаль напалову зразумець 
яго. На жаль, мне не давялося 
прьісутнічаць на лекцыях Саль
кова —  універсітзт жыве зкза- 
менацыйнай сесіяй. Я магу 
меркаваць аб яго педагагічньїх, 
арганізацьійньїх і чалавечых 
якасцях па водгуках тавары- 
шау. Загадчык кафедры, да
цэнт Іван Апанасавіч Літвіноу- 
скі адзначае у Салькове перш 
за усё сур'ёзны, удумлівьі па- 
дыход да любой справы, яго 
імкненне не адкладваць што- 
небудзь на заутра, на потым. 
Дацэнт Леу Антонавіч Міхай- 
лоускі — уменне вьідзеліць у 
навуковым пошуку галоунае, 
сувязное звяно. Сціпласць, та- 
варыскасць, выдатныя аргані- 
затарскія здольнасці —  калега 
Салькова Валянцін Адамавіч 
Андруховіч...

Аднак усё мае першааснову. 
Сёмы клас Анатоль закончыу 
з некалькімі чацвёркамн Тады 
ж паставіу перад сабой мату 
вучыцца толькі на выдатна. 
Так і займауся: і у школе, і ва 
універсітзце.

З першага курса захапіуся 
навуковай работай. І хоць часу 
вольнага было мала, аб- 
лажыуся літаратурай па гіс- 
торьіі, зканоміцьі і палітьічнай 
зканоміі, даведнікамі, дапа- 
можнікамі. Сталі цесньїмі рам- 
кі універсітзцкай праграмы — 
выйшау на шлях вялікай наву- 
кі. Праз некалькі гадоу работа 
студэнта чацвёртага курса ric- 
тарычнага факультэта Анатоля 
Салькова была аднесена да 
першай катэгорьл на Рзспублі- 
канскім конкурсе грамадскіх 
навук. Трэба сказаць, што як па 
аб'ёму, так і па гльїбіні распра- 
цоукі тэмы яна не уступала 
сур'ёзнай навуковай працы.

У жніуні 1942 года вьіпускнік 
педагагічнага факультэта Ф ё- 
дар Апацёнак пісау у лісце да 
родных: «Учора мне Радзіма 
уручыла зброю. Пачынае збы- 
вацца мая мара. Збіраюся пер- 
шым увайсці у свой родны го- 
рад».

Прыгожы дзявочы твар, мі- 
лыя вочы. Цяжка паверыць, 
што адно толькі яе імя вьіклі- 
кала у фашьісцкіх катау дзікі 
жах і звярыную нянавісць. «Ка- 
ця» (партызанская клічка Вары 
Вьірвіч) узначальвала мала- 
дзёжны партьізанскі атрад. За 
яе галаву ворагі абяцалі «3000 
марак, 5 пудоу солі, а таксама 
зямельны надзел у 25 гекта- 
рау». Ды ці не танна куплялі?

Наведвальнікі музея даведа- 
юцца таксама, што у баях з во- 
рагам вьізначьіліся былыя сту- 
дэнты універсітзта, а цяпер вя- 
домыя вучоныя А . А . Галауко, 
А . В. Дулау, Р. В. Булацкі, Т. I. 
Прытыцкая, М. Я. Цікоцкі, В. Ф . 
Чьігір, Г. М. Трухноу, пагарта- 
юць старонкі кніг вьіпускнікоу 
БД У В. Якавенкі, У . Парахневі- 
ча, У . Шахауца, прысвечаныя 
незабыуным падзеям Вялікай 
Айчыннай.

Больш чым 450 студэнтау, 
аспірантау і выкладчыкау уні
версітзта змагаліся за свабоду 
і незалежнасць Савецкай Ра- 
дзімьі. Многія з іх назаусёды 
засталіся ляжаць пад Масквой 
і на берагах Дняпра, у Поль- 
шчы і Чзхаславакіі, ля сцен пе- 
раможанага Берліна. І як свет
лая памяць аб іх подзвігу — 
жывыя кветкі ля помнїка загі- 
нуушым.

А. БАРЫСАВА, 
студзнтка журфака.

СПАТКАННЕ З ЦУДОУНЫМ

К О Н К У Р С »
У СУВЯЗІ з падрыхтоукай да 

40-годдзя вызвалення Беларусі 
ад нямецка - фашьісцкіх захоп- 
нікау і 40-годдзя перамогі са- 
вецкага народа у Вялікай Ай
чыннай вайне прззідьіум Мін- 
скага гарадскога савета тава- 
рыства аховы помнікау гісто- 
рьіі і культуры аб'явіу конкурс 
на лепшую студэнцкую работу 
аб помніках гісторьіі і культу
ры.

На конкурс прымаюцца на- 
вуковыя работы студэнтау вы- 
шэйшых навучальных устаноу 
горада, тэматыка якіх звязана 
з вывучэннем, аховай і прапа- 
гандай помнікау гісторьіі і 
культуры.

Работы, рэкамёндаваныя
на конкурс, павінньї суправа- 
джацца рашэннем адпаведных 
кафедр, студзнцкіх навуковых 
гурткоу і прадстауляцца у са- 
вет па НДРС універсітзта не 
пазней 15 красавіка 1983 года.

Для пераможцау конкурсу 
устанауліваюцца наступныя
грашовыя прзміі:

першае месца (адно) — 50
рублёу;

другое месца (два) — 30
рублёу;

трэцяе месца (тры) — 20 руб
лёу
і 6 заахвочвальных прзмій па 
10 рублёу.

Навуковыя кіраунікі работ, 
прызнаных лепшьімі, будуць 
узнагароджаны ганаровьімі ды- 
пломамі Мінскага гарадскога 
савета таварыства аховы пом
нікау гісторьіі і культуры.

А. НІКІЦЕНКА, 
намеснік старшьіні савета 

па НДРС.

Шляхамі памяці
РЭПАРТАЖ З МУЗЕЯ

Арбітьі «Крыжачка»

У 22 гады за^ончиу Анатоль 
універсітзт і застауся працаваць 
выкладчыкам на гістарьічньїм, 
завочна вучыуся у аспірантурьі. 
Цанілі у ім веданне справы, 
шырыню натуры, шчодрасць. 1 
яшчэ тое, што можна адной 
фразай назваць: сучаснасць
мыслення.

А каб час не траціць дарма 
— Салькоу зноу у навуку: з 
групай сацыёлагау узяуся за 
складанне пяцігадовага плана 
сацыяльна - зканамічнага раз- 
віцця Мінскага станкабудауні- 
чага завода імя С. М. Кірава.

— Вось тут —  у каторы ужо 
раз! — спатрзбіліся даклад- 
насць матзматьікі, універсаль- 
насць сацьіялогіі, скурпулёз- 
насць статьістьікі,— расказвае 
Анатоль Пятровіч.

На пытанне аб захапленні на- 
вукай наогул, а гісторьіяй у 
прьіватнасці адказау:

— Быць матэматыкам можна 
ужо у дванаццаць гадоу, ф ізі- 
кам — таксама. А  вось гісторьі- 
кам у такім юным узросце 
быць нельга. Патрзбна адчуць 
жыццё, выпрацаваць цвёрдае 
уяуленне аб тых ці іншьіх гра
мадскіх працэсах.

— Ну, а калі проста, па натх
ненню?

—  Дарэмныя мары!
Пачуушы такія словы, пра-

ніклівьі чытач паспрабуе нама- 
ляваць для сябе дакладны пар- 
трэт Анатоля Пятровіча. Ды 
толькі наурад ці будзе сам ён 
згодзен з такім, прама ска- 
жам, аднабаковым падыходам: 
выкладчык, вучоны, адміністра- 
тар. Ён аднолькава ахвотна ці- 
кавіцца ф іласофіяй і педагогі- 
кай, музыкай і жьівапісам, за- 
хапляецца паззіяй, має цікавую 
бібліятзку... Здавалася б, для 
чалавека, поунасцю адданага 
вучзбнай і навуковай дзейнас- 
ці, на іншьія справы проста фі- 
зічна не хапіла б часу. Салькоу 
так не лічьіць, а таму каторы 
ужо год узначальвае групу на
вуковых кансультантау у КМА 
БССР, з'яуляецца няштатным 
інструктарам ГК партьіі па ад- 
дзелу навукі і навуковых уста
ноу горада, адказным сакрата- 
ром міжвузаускага зборніка 
«Пьітанні гісторьіі»,..

Чалавек нараджаецца, каб 
сумнявацца і верыць, шукаць і 
знаходзіць, каб быць карысным 
грамадству. А інакш і жыць не- 
магчыма.

А. ЛАЗОУСКІ, 
наш кар.

КАЛІ ГЛЯДЗІШ  іх праграму, 
цяжка паверыць, што многія 
выканауцы захапіліся харэагра- 
фіяй толькі тут, ва універсітзц- 
кім народным ансамблі танца 
«Крыжачок», якім кіруе Міка- 
лай Вікенцьевіч Лапша, чала
век, улюбёны у танец, захоп
ленні прыгажосцю і цяжкасцю 
сваёй працы.

Гэты, цяпер ужо славуты 
самадзейны калектыу быу за- 
снаваны у 1947 годзе, а праз 
дваццаць гадоу, калі ансамбль 
атрымау званне «народнага», 
перад калектывам паустала пы
танне аб выбары назвы. Пажа- 
данні был і аднадушньїмі: хай 
завецца «Крыжачком». 3 гэтага 
беларускага фальклорнага тан
ца пачауся сапраудны поспех, 
з ім звязаны першыя удзячныя 
апладысменты, радасць і пры- 
знанне гледачоу.

Сёння аб танцевальным ан
самблі «Крыжачок» ведаюць ва 
усіх кутках Беларусі і далёка 
за яе межамі. Майстерствам 
студэнцкага мастацкага сама- 
дзейнага калектыву захаплялі- 
ся у ГДР і Балгарьіі, Польшчы 
і Аустрьіі, далёкай Анголе. Не

толькі беларускія народныя
танцы выконваюць «крыжач- 
коуцы». У іх рэпертуары «Вен- 
герскі», «Закарпацкі», «Бары
ня», «Малдаускі» і іншьія тан
цы. Сярод удзельнікау ансамб 
ля ёсць і тыя, хто ужо скон- 
чыу універсітзт, але застауся у 
калектыве. Так, і. І. Млынчык, 
адзін з першых яго удзельні
кау, у «Крыжачок» трапіу ви
падкова, танцаваць зусім не 
умеу. Зараз Іван Іванавіч — 
старшы выкладчык факультэта 
прикладной матзматьікі, але, 
нягледзячы на занятасць, час 
для рзпетьїцьіі знаходзіць зау- 
сёды.

Шматгадовая дружба звяз- 
вае «Крыжачок» з танцаваль- 
ньімі калектьівамі «Вяснянка» 
(педагагічньї інстьітут), «Флуе- 
раш» (Кш ы нёусю  універсітзт), 
«Дружба» (БПІ). Яны аб- 
меньваюцца вопытам, даюць 
адзін аднаму парады, дзманст- 
руюць новыя танцы. Гзта зна- 
чыць, што «Крыжачок» працяг- 
вае свой шлях.

Н. КАТКОВА, 
студзнтка журфака.

Ф ёдар Апацёнак загінуу пад 
Смаленскам, але яго словы 
падхапілі, панеслі, пераплавілі 
у грознае «ура!» тысячы і ты
сячи байцоу...

Па-рознаму склауся лес у 
тых, хто з-за студзнцкай пар
ты, з універсітзцкіх аудыторый 
і лабараторый пайшоу на 
фронт, уступіу у рады народ
ных мсціуцау.

Лётчыку-штурмав1ку М. Я. 
Зайцаву давялося змагацца з 
ворагам у небе УкраіньІ, вы- 
зваляць Польшчу, Чзхаслава- 
кію. Зрабіу 185 баявых выле- 
тау, збіу 2 фашьісцкія самалё- 
ты, знішчьіу 20 танкау, 80 аута- 
машын, 43 гарматы і мінаме- 
ты. Сёння Герой Савецкага 
Саюза Мікалай Якаулєвіч Зай- 
цау працуе ва універсітзце, 
перадае свае веды і багаты 
жыццёвы вопыт маладому па-

каленню, юнакам і дзяучатам 
васьмідзесятьіх.

3  1960 года выкладае у БДУ 
імя У. !. Леніна прафесар 
Дзмітрьій Пятровіч Ж муроускі. 
У гарачым сорак чацвёртым ён 
разам з горсткай байцоу фар- 
сіравау Прут і мужна адбівау 
варожыя атакі. Нават ранены, 
ён не пакінуу пазіцьію да той 
пары, пакуль не падьішлі 
асноуныя сільї. За гэты бой ён 
атрымау залатую Зорку Героя.

На стэндзе — партийная ха
рактеристика малодшага сяр- 
жанта Аркадзя Іванавіча Ляуко. 
Лаканічньї змест: «Да даруча- 
най справы адносіцца па-баль- 
шавіцку. У час баявых дзеян- 
няу праводзіу вялікую выха- 
ваучую работу сярод асабіста- 
га саставу батальёна, у баі 
паказвае узор мужнасці...» За 
гзтьімі словамі — пекла вайны, 
Сталінградская бітва, дзе ма
ладому сувязісту 266-й дьівізіі 
Аркадзю  Ляуко давялося вы- 
прабаваць і жудасныя варожыя 
бамббжкі, і лютыя халады. А 
затым Краснадон, цяжкае ра
нение, шпіталь, Вісленскі плац
дарм. Дзень Перамогі сустрэу 
у Празе...



#  СПОРТ ф — - . --------
£  ПЕРШ ЫНСТВО універсітзта 
О  па шашках было апошнім спа
С  борніцтвам у семестры па пра- 
U  граме спартакіядьі. Яно пача- 
«ц лося у снежні мінулага года, а 
^  закончылася у студзені.

Толькі восем факультэтау 
вьіставілі свае шашачныя дру- 
жыны. Не было каманд філала- 
гічнага, біялагічнага і геагра- 
фічнага факультэтау. Шчыра 
кажучы, яны не прзтзндавалі 
на вьісокія месцы, шашкі не 
з'яуляліся іх заліковьім відам.

Мацнейшыя
вядом ы

Новае палажэнне аб правя- 
дзенні спартакіядьі не абмя- 
жоувае удзел супрацоунікау у 
ёй. Гэта вьїкарьісталі некато- 
рыя каманды: напрыклад, за хі- 
мічньї факультэт гуляла шэсць 
супрацоунікау, і ён быу рэаль- 
ным прэтэндэнтам на перамо- 
гу. Каманда даволі лёгка пера- 
магла сваіх сапернікау, спатык- 
нуушыся у матчы з камандай 
факультэта радью фізікі і элект- 
ронікі, які прайграла з лікам 
3:4. Тым не менш да апошняга 
матча хім ікі узначальвалі таб- 
ліцу.

Матч каманды хімфака з мі- 
нулагоднім чэм тёнам — каман
дай ФПМ  стау рашаючым у 
турнірьі. Щашысты ФПМ  бьілі 
больш уважлівьія і вьійгралі 
5,5:1,5. ФПМ  зноу выйшау пе- 
раможцам, набраушьі 35 ачкоу. 
Дарэчы, на першай дощцы пе- 
раможцам выйшау супрацо^нік 
ФПМ , майстар спорту (Х С Р  
І. В. Беляеускі, які у асабістай 
сустрэчы выйграу у супрацоу- 
ніка хімфака, кандыдата у 
майстры спорту СССР М. Р. 
Рафальскага, заняушага другое 
месца.

У апошнім туры сустракалі- 
ся каманды механіка - матэма- 
тычнага факультэта і факуль
тэта радьібфізікі і злектронікі. 
Перамог мехмат — 4:3 і, наб- 
раушы 30,5 ачка, адцясніу 
хімфак на трэцяе месца.

Прьіводзім табліцу першын- 
ства універсітзта па шашках (у 
табліцьі указаны ачкі, якія ідуць 
у залік спартакіядьі):
1. ФПМ  (180)
2. Мехмат (150)
3. Хімфак (120)
4. Факультэт радью фізікі і 
злектронікі (90)
5. Ю рфак (80)

Ь 6. Ф ізф ак  (70)
7. Гістфак (60)

U  8. Ж урфак (50) 
о  Н. ТРУБЧЫК,
С  студэнтка факультэта жур
О  налістьїкі.

=ф СПОРТ ф

Д У Ш А
К А М А Н Д Ы

15 ГАДОУ назад прийш ла 
працаваць выкладчыкам уні
версітзта Людміла Аляксееу- 
на Капылова. М айстар спорту 
СССР па лыжах. Чалавек, 
які любіць сваю справу, яна 
не магла сядзець, склаушы 
рукі. Вырашыла стварыць 
секцыю лыжных гонак. Прай- 
шла па факультэтах, пазнаё- 
м ілася з рабятамі, запрасіла 
усіх жадаючых. Рабят прый- 
шло многа. А ле праз некаль- 
кі заняткау рады льіжнікау 
парадзелі, а праз месяц укам- 
плектавалася каманда, якая 
гатова была працаваць 
сур’ёзна, выконваць любыя 
нагрузкі, каб потым паспяхо
ва абараняць гонар роднага 
універсітзта.

Ж ыццё рабят стала больш 
цікавьім, часу вольнага па- 
меншылася, але ніводнаму з 
іх не патрэбна было шукаць, 
чым заняцца. Кожны дзень 
прьіносіу радасць ад таго, 
што на трзніроуках ты пра- 
цавау добрасумленна, што на 
самым складаным участку пе- 
раадолеу сябе і перамог.

У спорце хлопцы і дзяуча- 
ты станавіліся даросльїмі, ву- 
чьіліся сапрауднаму калек- 
тьівізму, сапрауднай спар- 
тыунай дружбе і, зразуме- 
ла, лыжнаму майстэрству.

Ш то прыцягвала' іх у ка- 
манду? їх вабілі спартыуныя 
вьііііьіні, вабілі ты я адносіньї, 
як ія  бьілі у камандзе. А  ду
шой яе была Людміла Аляк- 
сееуна. Цяпер, калі прайшло

ням ала часу і тыя першыя 
юнакі і дзяучаты дауно за- 
кончьілі універсітзт, яны з 
цеплынёй успамінаюць цу- 
доуныя гады. І толькі паявіц- 
ца вольная мінута, яны бя- 
гуць на лыжную базу, каб па- 
гутарыць з трэнерам. Алег 
Баравы, Галя Цябус, Яуген 
Гарыд, Яугенія Рашкевіч, 
Гена Варанцоу — гэта яны 
бьілі пачьінальнікамі трады- 
цый, як ія існуюць і сёння. 
Не толькі адньїмі трзніроука- 
мі і спаборніцтвамі жы ве ка
манда. Ужо сталі традыцый- 
ньімі вечары-сустрэчы, калі 
пасля летніх канікулау на 
базе збіраюцца льіжнікі усіх 
пакаленняу.

Нішто так не загартоувае 
льіжнікау, як спаборніцтвьі. 
Вось дзе праяуляецца сап- 
раудны калектьівізм! Як 
хвалююцца, перажываюць 
рабяты. Не, не за сябе, а за 
таго, хто яшчэ на дьістанцьіі. 
І як радуюцца перамозе кож- 
нага.

Пройдзе час, пакінуць ка- 
манду Віктар Варанскі, Сяр- 
гей Рашко, Ларыса Баркова, 
А лена Капылова, Света Сяр- 
геева, на змену ім прыйдуць 
зусім юныя хлопцы і дзяуча
ты, і яны будуць падтрьімлі- 
ваць ты я традьїцьіі, што на- 
радзіл іся раней і жывуць 
зараз...

А. ДАНІЛЬЧАНКА, 
студэнтка факультэта жур

налістьїкі.

ПРАДСТАУАЯЕМ
БАРАЦЬБА КЛАСІЧНАЯ
да 48 кг —  С. Тыршкоу (ф а

культэт радьш фізікі і злектро
нікі);

да 57 кг — А. Плюшч (ф із
фак);

да 62 кг — І. Германовіч 
(юрфак);

да 68 кг —  В. Белавусау (юр
фак);

да 74 кг — В. Караканіца
(геафак);

да 82 кг — А. Зімоускі (геа
фак);

да 90 кг — С. Байда (юр
фак);

да 100 кг —  М. Рубіс (юр
фак);

звыш 100 кг — А. Казлоу 
(юрфак).

НЭМП1ЁНАУ
БАРАЦЬБА ДЗЮ  ДО

да 60 кг — Ю. Камароу (юр
фак);

да 65 кг —  В. Дуднік (геа
фак);

да 71 кг — А. Талканіца (фа
культэт радью фізікі і злектро
нікі);

да 78 кг — Ю. Брыткоу (гіст
фак);

да 86 кг — А. Макрыцау
(ю рфак);

да 95 кг —  В. Матарас (юр
ф ак); ф

звыш 95 кг — А. Матылькоу ^
(ю рфак); д

абсалютная — В. Матарас О  
(ю рфак). ^

БОЛЬШ  ЯК 20 гадоу назад закончила Валянціна Аляксан- 
драуна Другаль рамеснае вучылиича і прыйшла працаваць у дру
карню БДУ імя У. І. Леніна. Зараз яна — ветэран, усімі паважа- 
ны чалавек.

— Добра ведае сваю справу, сціплая, чулая жанчына, — еа- 
ворыць пра Валянціну Аляксандрауну дырэктар друкарні В. М. 
Ш курдзюк.

— Заужды прыйдзе на дапамогу, падкажа, дзе трэба,— дада- 
юць малодшыя таварышы.

Наборны цэх, у якім працуе В. А. Другаль, нагадвае хутчэй за 
усё утульную дамашшою майстэршо, старанна абсталяваную гас- 
падарамі. Нават цяпер, калі на вулщы зіма, тут — куто- 
чак вясны, цвітуць кветкі! А яшчэ добразьічлівай атмасферай 
вызначаецца калектыу цэха. Таму і не дзіуна, іито невялікая 
група наборшчыкау, членам якой з’яуляецца Валянціна Аляксан- 
драуна Другаль, некалькі год запар узнагароджваецца пераход- 
ным вымпелам за вьісокія паказчьікі у сацьіялістьічньїм спабор-
шцтве.

У. АБРАМОВІЧ, 
студэнт факультэта журналістьїкі.

Фота В. Шачака.

ЮРЫДЫЧНАЯ КАНСУЛБТАЦЫЯ

Права грамадзян 
на затрыманне злачынца

Пад рздакцыяй прафесара І. С. Цішкевіча

Б Е А & Р У С К 1
У Н ІВ ЕРС ІТЗТ

Ордэна Працоунага Чырвонага 
Сцяга друкарня выдавецтва ЦК 
КПБ.

27 студзеня 1983 г.
Зак. 174. AT 04050
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У зімовьім парку. Фотаэцюд В. ШАЧАКА

У АД П АВЕД Н АСЦ І з артыку- 
лам 15 Указа Прззідьіума Вяр- 
хоунага Савета СССР ад 26 лі- 
пеня 1966 года «Аб узмацненні 
адказнасці за хуліганства» 
учьінкі грамадзян, накіраваньїя 
на затрыманне злачынцау, 
з'яуляюцца правамерньїмі і не 
падпадаюць пад крьімінальную 
ці іншую адказнасць, нават ка
лі была вымушана прычынена 
шкода злачынцу. Пленум Вяр- 
хоунага суда СССР тлумачыць, 
што крьімінальная адказнасць 
за прычыненне шкоды злачын
цу пры яго затрьіманні можа 
быць тады, калі дзеянні, якія 
прьічьінілі шкоду злачынцу, не 
з'яуляліся неабходньїмі для 
яго затримання, не адпавядалі 
характеру і небяспецы здзейс- 
ненага злачынства і абставінам 
затримання. У гэтым випадку 
затрьімліваючьі падлягае ад
казнасці за забойства ці пры
чыненне цяжкага цялеснага 
пашкоджання пры перевищен
ні межау неабходнай абароны.

Аднак патрэбна улічваць, 
што прычыненне шкоды з мэ- 
тай затримання можа быць 
признана правамерным толькі 
пры затриманні злачынца, а не 
любога іншага правапарушаль- 
ніка.

Прычыненне цялесных па- 
шкоджанняу асобе, якая здзей- 
сніла адміністрацьійни ці дыс- 
цьіплінарньї праступак, цягне 
адказнасць на агульнай падста- 
ве. Наприклад, за цяжкае ця-

леснае пашкоджанне асуджаньг 
вартаунік P., які пры затриман
ні непауналетняга П., украуша- 
га з калгаснага стогу вязку са- 
ломы, стрэлам з ружжа нанёс 
яму ранение.

Але калі асоба, што здзейс- 
ніла правапарушэнне, якое не 
з’яуляецца злачынствам, у ад- 
каз на законнае патрабазанке 
ісці у адпаведны орган улады 
ці штаб народней дружины з 
мэтай пазбегнуць затримання 
нападає на затрьімлізаючага, 
то у апошняга узнікае права 
на неабходную абарону.

Прадугледжанае законам 
права кожнага грамадзяніна 
затрьімліваць злачынцу мае 
самастойны характер. Тэта аз- 
начае, што грамадзяне могуць 
ажьіццявіць такое права, не 
звяртаючыся за дапамогай да 
органау улады і незалежна ад 
таго, ёсць магчымасць звяртац- 
ца за такой дапамогай ці не.. 
Аднак, затрымаушы злачынцу, 
у максімальна кароткі термін 
пацярпеушы ці іншая асоба 
павінньї перадаць яго органам 
улады.

Калі шкода злачынцу прычы- 
няецца не з мэтай затримання, 
а для пометы —  самачыинай 
расправы, наступає адказнасць 
за звычайнае наумыснае зла
чынства.

Л. ГРЫЦАЛЬ, 
студэнтка III курса юры- 

дычнага факупьтзта.
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Рэдактар 

В. П. ВАРАБ'ЁУ
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