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Дзякуюцъ
шэфам

члены атрада чы рвоны х следа- 
пытау «А рляня» імя Героя Са- 
вецкага Саюза К. Ф. А лы пан- 
скага. Н ядауна у сваім пасёлку 
Ждановічьі, што на Міншчьіне, 
яны  атрьім алі клю чы  ад пія- 
нерскага пакоя у новым доме.

I на дапамогу падш эфным 
прьіехалі студэнты ф акультэта 
ж урналістьїкі. П ерш акурснікі 
дапрацавал і на славу. Ужо к  ве- 
чару наступнага дня у пакоі 
стаяла мэбля, усё было прыве- 
дзена да ладу. Рабяты  аднадуш - 
на дзякавал і сваім старэйш ым 
таварыш ам.

I. Ш УМ ЕИКА, 
студэнтка ф акультэта 

ж урналістьїкі.

40-годдзю
Перамогі

савецкага народа у В ялікай 
А йчыннай вайне пры свячалася 
студэнцкая навуковая канфе- 
рэнцыя, што прайш ла на гіста- 
рычным факультэде. А дкрыу яе 
дацэнт кафедры  гісторьіі КПСС 
гуманітарньїх ф акультэтау I. Ф. 
Раманоускі.

Н а канферзнцьіі бьілі заслу- 
ханы  даклады  студэнтау дру- 
гога курса А . Х вяж знкі, А. На- 
лівайка, Н. Ч зрнікавай, I. Ка- 
чалава, І. Еутухова, у якіх  
яны ан ал ізавал і ролю КПСС 
як  натхніцеля і арган ізатара  
перамогі савецкага народа у 
Вялікай А йчыннай, дзейнасць 
камсамола у гады  вайны, гі- 
старычнае значэнне перамогі 
СССР.

Т. ПУЗАВА, 
студэнтка гістарьічнага 

ф акультэта.

Таварыства
кнігалюбау

паведамляе, што у кніж ньї шёск 
універсітзта паступілі новыя 
кнігі: Гурко Е. Н. «Эмпириче
ское и теоретическое в социо
л оги ч еском  и с с л е д о в а н и и » , 
Кузнецова JI. Ф. «К артина м и
ра и её функции в научном 
познании», Кошелев В. С. 
«Египет: уроки истории», Ти
тов О. И. «Объективная и субъ
ективная вероятность», «Совре
менный русский язы к. Под ред. 
Д. Э. Розенталя», Хорнби А. С. 
«Учебный словарь современного 

. английского язы ка».

[о д н о д у ш н а я  п о д т р ы м к а
У БДУ ІМЯ У. І. Л ЕН ІН А  ПРАЙШ ОУ СХОД ПАВЫЛУЧЭННЮ  

КА Н Д Ы Д А ТА  У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОУНАГА САВЕТА БССР 
ПА А ЛІБЕГА УСКАИ  ВЫ БА РЧА И  А КРУ ЗЕ № 26.

больш чым 160СВЯТОЧНАЯ атмасфера ула- 
дары ла у актавай  зале універ
сітзта. А дкры у сход старш ыня 
прафсаю знага кам ітзта супра- 
цоунікау У. Т. Ш алатонін. Ен 
адзначы у, што выбарчая кампа
нія — пераканаучае сведчанне 
дэмакраты зму наш ага ладу, ро
сту сацы яльнай і палітьічнай 
актьіунаеці грамадзян. У вьіні- 
ку выбарау будуць сфарміра- 
ваны  заканадаучы я органы рэс- 
публікі. Лепшых прадетаунікоу 
рабочага класа, калгаснага ся- 
лянства, народнай інтзлігенцьіі 
вылучаю ць працоуныя калек- 
тывы рзспублікі кандьідатамі 
у дэпутаты.

Слова даецца дэкану ф акуль
тэта радьіефізікі і злектронікі 
А. М. Ш ырокаву. Выбары у 
Вярхоуны Савет БССР з’яуля- 
юцца важ най  палітьічнай па- 
дзеяй у ж ьіцці рзспублікі, ска
за у ён. Яны праводзяцца ва умо
вах вял ікага палітьічнага узды- 
му, звязанага з дастойнай су- 
стрэчай чарговага XXVII з ’ез- 
да КПСС.

У наш ай агульнанароднай 
дзярж аве выбары маюць вялі- 
кае значэнне для развіцця са- 
цьіялістьічнай дзмакратьіі. Ад- 
начасова гэта і справаздача аб 
дзейнасці Саветау папярэдняга 
і н аказ канды датам  у дэпутаты 
будучага склікання. Дэпутата- 
мі выш эйш ага заканадаучага 
органа вьібіраюцца людзі, для 
каго служ энне народу стала 
сэнсам ж ы цця. Такім чалаве- 
кам  з ’яуляецца рэктар БДУ імя 
У. І. Л еніна акадзм ік АН БССР 
Л. І. К ісялеускі.

Мы добра ведаем Л. І. К іся
леускага як  вядомага вучонага 
ф ізіка, абагаціуш ага навуку но
вым-i важ ньїмі рззультатам і у 
галіне плазмы.

Заслуж аны  дзеяч навукі і 
тзхн ік і БССР Л. І. К ісялеускі 
з ’яуляеїщ а адны м з арганіза- 
тарау навукі у рзспубліцьі. Доу- 
гі час ён працавау намеснікам 
ды рэктара Інстьітута ф ізікі АН 
БССР і з ’яуляуся галоуным ву- 
чоным сакратаром П рззідьіума 
АН БССР.

А. М. Ш чрокау  ад імя калек- 
тыву Белдзярж універсітзта імя 
У. І. Леніна прапанавау вылу- 
чы ць кандыдатам у дэпутаты 
Вярхоунага Савета БССР па 
А лібегаускай выбарчай акрузе 
№ 26 канды дата у члены ЦК 
КПБ, рзктара універсітзта ака- 
дзм іка АН БССР Л еаніда Івана- 
віча К ісялеускага.

Л. І. К ісялеускі — вядомы 
вучоны у галіне ф ізік і плазмы, 
стварэння ды ягнасты чны х спе
ктральны х прылад і сістзм. їм  
распрацаваны  арьігінальньїя 
метады і апаратура дыягносты- 
к і плазмы, якая  выкарыстоу- 
ваецца ва установках новай тзх
нікі; установлены важ ны я зака- 
намернасці узаемадзеяння п ла
змы з цвёрдым1 матзрьіялам і, 
пакладзены я у аснову п лаз
менных тзхналагічньїх працз- 
сау.

Леанід Іванавіч К ісялеускі —

аутар больш чым 160 наву- 
ковых работ, у тым ліку 10 
вьінаходніцтвау. Ен актыуна 
удзельнічае у педагагічнай ра- 
боце, чытае лекцьіі, з ’яуляецца 
навуковым кірауніком студэн- 
тау-дьіпломнікау і аспірантау. 
Леанід Іванавіч падры хтавау 
19 канды датау навук. Ен неад- 
наразова выступау з навуко- 
вьімі дакладам і на Усесаюзных 
і М іж народних канферэнцыях.

Леанід Іванавіч прымае так- 
сама актыуны  удзел у навуко- 
ва-арганізацьш най рабоце. Ен 
з’яуляецца членам бюро Наву- 
ковага савета АН СССР па ком
плексная праблеме «Фізіка пла
змы», етаршынёй Навуковага 
савета АН БССР па фізіцьі і 
тзхніцьі плазмы, уваходзіць у 
састау рздкалегій навуковых 
часопісау «Ж урнал прикладной 
спектроскопии» і «Известия АН 
БССР», з ’яуляецца етаршынёй 
савета рэктарау ВНУ горада 
Мінска. Праводзіць вялікую  ра
боту у якасці канды дата у чле
ны ЦК КПБ, члена Мінскага 
гаркома КПБ.

Радзім а высока ацаніла за- 
слугі Л. І. К ісялеускага. Ен уз- 
нагародж аны  ордзнам Працоу- 
нага Чырвонага Сцяга, медалём 
«За доблесную працу. У азнаме- 
наванне 100-годдзя з дня на- 
радж зння У ладзім іра Ільіча 
Леніна», Ганаровай грама тай 
Вярхоунага Савета БССР.

Заты м вьіетупіла студэнтка 
ФПМ Л. П анчанка. Я на пад- 
трымала прапанову аб вылучэн- 
ні кандыдатам у дэпутаты В яр
хоунага Савета БССР па А лі
бегаускай выбарчай акрузе 
№ 26 рэктара універсітзта Л. І. 
К ісялеускага. Уся працоуная 
дзейнасць рэктара — прыклад 
для пераймання. Моладзь ву- 
чыцца у яго патрабавальнасці 
да сябе і да іншьіх, сціпласці. 
Н ягледзячы на сваю занятасць, 
ён заусёды знаходзіць час для 
сустрэч са студзнтамі, для раз- 
мовы з імі.

Мы вылучаем у састау наш а
га рзспубліканскага закан адау
чага органа Савецкай улады ча- 
лавека, усё жыццё якога з ’я у 
ляецца узорам служэння спра
ве Камуністьічнай партмі, са
вецкага народа і навукі, сказау 
у сваім вьіетупленні рзгуліроу- 
ш чык рады ёапаратуры  СКТБ з 
ВВ А. С. Дудар. П ачауш ы  сваю 
дзейнасць рабочым, Леанід Іва
навіч, дзякуючы правам, дадзе- 
ным кож наму чалавеку Савец
кай  уладай, стау у першыя ра
ды буйнейшых вучоных наш ай 
краіньї.

А. С. Дудар падтрымау так- 
сама прапанову аб вьілучзнні 
канды датам у дэпутаты Вяр- 
хоунага Савета БССР Леаніда 
Іванавіча Кісялеускага.

Ветэран В ялікай Айчыннай 
вайны К. К. Герман у сваім 
вьіетупленні сказау, у прыват- 
насці: сільї імперьіялізму і рэ- 
акцм і на чале з ЗШ А акты у
на вядуць падрыхтоуку да но
вай сусветнай вайны, нарошч-

ваюць стратэпчны я ядзерныя 
сілм супраць СССР і краін Вар- 
ш аускага дагавора.1 Цвяроза 
ацэньваючы пагрозу узнікнен- 
ня новай сусветнай вайны, 
Савецкая дзярж ава разам  з ін- 
шьімі сацьіялістьічньїмі краіна- 
м і вядзе актыуную, мзтанакі- 
раваную барацьбу за скарачэн- 
не гонкі узбраенняу.

У сучасных умовах, кал і ідзе 
барацьба за мір, за усеагуль- 
нае раззбраенне, роля вучоных- 
ф ізікау асабліва вялікая. Вылу- 
чаючы канды датам  у дэпутаты 
Вярхоунага Савета БССР ву- 
чонага-ф ізіка Л еаніда Іванаві
ча К ісялеускага, мы яш чэ раз 
на справе пераканауча выказва- 
ем нашу гарачую  падтрымку 
міралюбівага знешнепалітьіч- 
нага курса Камуністьічнай пар- 
тмі, імкненне умацоуваць эка- 
намічную і абаронную магут- 
насць наш ай краінм, наш а 
адзінства.

Сход аднагалосна пастанавіу 
вылучыць кандыдатам у дэпу
таты Вярхоунага Савета БССР 
па А лібегаускай выбарчай ак- 
рузе № 26 Леаніда Іванавіча 
Кісялеускага.

• • •
На акруговай перадвыбар- 

най нарадзе прадстаунікі пра- 
цоуных калекты вау, якія  ува- 
ходзяць у Алібегаускую выбар- 
чую акругу, падтрьімалі вылу- 
чэнне кандыдатам у дэпутаты 
Вярхоунага Савета БССР рэк
тара Белдзярж універсітзта імя 
У. І. Леніна Л еаніда Іванавіча 
К ісялеускага.

3. А ЛЯШ КЕВІЧ, 
наш  кар.

£
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еываран
уСаветы

Названы
кандьідатамі
у дэпутаты

П ЕРАДВЫ БАРНЫ  сход 
вы к л ад ч ы к ау , су п р ац о у - 
нікау і студэнтау універсі
тзта аднагалосна вылучыу 
Міхаіла Іванавіча ДЗЯМ- 
ЧУКА, сакратара парткома 
універсітзта, доктара фі- 
зіка-матзматьічньїх навук 
і Аляксандра Міхайлавіча 
ДЗЕМЯШКЕВІЧА, студэн- 
та 2-га курса юрыдычнага 
факультэта кандьідатамі 
у дэпутаты у гарадскі Савет 
народных дэпутатау г. Мін
ска, а таксама Уладзіміра 
Трьіфанавіча ШАЛАТОНІ- 
НА, старшыню прафкома 
у н ів е р с іт зта , к а н д ы д а т а  
біялагічньїх навук, дацэн- 
та, Алу Станіславауну КАС- 
ПЯРОВІЧ, дацэнта кафедры 
цеплафізікі і Інзсу Вяча- 
славауну КРАУЧАНКА, 
студэнтку 2-га курса ме- 
ханіка-матзматьічнага ф а
культэта кандьідатамі у дэ 
путаты у Маскоускі раённы 
Савет народных дэпутатау 
г. Мінска.

? дэ- 
:нны 
атау

Я Н Ц Э В 1 Ч  В Е Р А Н І К А ,  студэнтка I V  к у р с а  г е а г р а ф і ч н а г а  ф а 
культэта, л є н і н с к а я  ст ы пен ды ят ка .

Н е  п е р ш ы  го д  В е р о н і к а  а т р ы м о у в а е  і м я н н у ю  с т и п е н д и ю .  Е сц ь  
у  д з я у ч ы н ы  у с т о й л ів а е  п а т р а б а ва н н е  д а  сябе  —  д а  ко ж н а г а  вы -  
в и ч а е м а г а  прадмета ст ав іцца  я к  д а  а с н о у н а г а .

Фота А .  В А Л О Ш Ы Н А .

ВЫДАЕЦЦА 3 1922 ГОДА

ПРАЛЕТАРЫ1 УСІХ КРАЇН, ЯДНАЙЦЕСЯ!

БЕДАРУСКI
УШВЕРС1ТЭТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМСАМОЛЬСКАГА I ПРАФСАЮЗНЫХ 
КАМ1ТЭТАУ БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА 

ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЗТА ІМЯ У. І. ЛЕНІНА



f “ ЯРОД В А Ж Н ЕЙ Ш И Х  пытанняу 
вы значана задача павы ш эння эфе- 

ктьіунасці вучэбнага працэсу. У гэтым 
напрамку за апош нія г а д ы ' ва універ- 
сітзде праведзена значная работа. Наву- 
чанне практы чна цалкам  пераведзена на 
новыя тыпавыя вучэбныя планы, як ія  
прадугледж ваю ць узмадненне навуко- 
ва-тэарэтычнай і светапогляднай накі- 
раванасці вы кладання. У адпаведнасці 
з запьггамі практьікі створаны новыя ка
федры, уведзены занава ці істотна пера- 
працаваны  каля  150 спецкурса у.

Разам  з удасканаленнем традыцыйных 
развіваю цца новыя формы і метады на- 
вучання з выкарыстаннем тахнічньїх 
сродкау і злектронна-вьілічальнай тэх- 
нікі. На ш эрагу ф акультэтау выкары- 
стоуваюцца створаныя у БДУ аутаматы- 
заваны я тзлевізійньїя навучальны я сі- 
стэмы (АТНС) на базе ЭВМ (тры класы 
на 20 пасадачны х месц).

Вядзецца і пэуная вучэбна-метадычная 
работа, выдаю цца падручнікі і вучэбныя 
дапамож нікі. Ствараюцца вучэбна-ме- 
тады чны я комплексы з ул ікам  патраба- 
ванняу кваліф ікаваньїх характары сты к.

Н амаганні калекты ву па удасканален- 
ню вучэбна-выхаваучага працэсу садзей- 
нічаюць таму, што студэнты БДУ пакі- 
даю ць яго сцены у асноуным падры хта- 
ваным1 да практы чнай дзейнасці па 
абранай спецьіяльнасці.

А днак мы не мож ам сказаць, што 
зроблена у гэтым напрам ку выклю чна 
усё. С ярэдняя паспяховасць студэнтау 
за апош нія гады не пады маецца вышэй 
за 92 —93 працэнты на дзённай форме 
навучання і 8 0 —82 працэнты на вячэр- 
няй і завочнай. А  гэта азначае, што сот
ні студэнтау (каля  600) пачы наю ць кож- 
ны новы семестр з запазьічанасцямі, што 
робіць непаспяховасць часта хранічнай. 
Болыд за 300 студэнтау займаю цца 
толькі здавальняю ча. М ала вьідатнікау 
— 10,7 працэнта. Усё яш чэ вял ікая  част
ка студэнтау адлічваецца з універсітзта 
за непаспяховасць. А  усяго з універсі
тзта па розных прычынах адлічваецца 
каля  13 працэнтау студэнтау. У сувязі 
з гэтым мы не выконваем план размер- 
кавання м алады х спецьіялістау. Асаб- 
л іва складаная  сітуацьія з захаваннем  
канты нгента студэнтау склалася на фі- 
лалагічньїм , ф ізічньїм ф акультетах і 
ф акультэце прыкладной матзматьїкі.

Мы не дабіліся раунамернасці паспяхо- 
васці па ф акультетах і спецы яльнасцях. 
Н ізкую  паспяховасць паказвае у апош- 
ні час ш эраг ф акультэтау. І сярод іх 
зноу даводзіцца назы ваць фізічньї, ме- 
ханіка-матзматьічньї, ф ілалагічньї ф а
культеты, дзе паспяховасць не перавы- 
ш ае 90 працэнтау.

Усё яш чэ марудна укараняю цца ак- 
ты уны я формы навучання, якія  разві- 
ваю ць пазнавальны я здольнасці, твор- 
чае мысленне будучых спецьіялістау. Не- 
абходна палепш ыць арганізацьію  і 
правядзенне вытворчай і педагагічнай 
практы к. А у гэтай справе у нас яшчэ 
ням ала недахопау. Не усюды распраца- 
ваны  скразны я праграм ы  практы к на 
увесь перыяд навучання, слаба распра- 
цоуваю цца метадычны я матэры ялы  у 
дапамогу студэнтам і кіраунікам  прак
тык.

П атрабуе паляпш эння сістзма аргані- 
зацьіі экзаменау, у тым ліку і дзярж ау- 
ных. П а-ранейш аму, у парушэнне ін- 
струкцьіі, студэнты атрьімліваю ць пра
ва на пераздачу экзам енау у час cecii, а 
дазвол на гэтую пераздачу выдаю ць не' 
дэканы  і іх намеснікі, а супрацоунікі, 
як ія  ф акты чна не маю ць на гэта права.

Сярод перш арадных задач, пастауле- 
ны х перад універсітзтам, патрэбна вы- 
дзеліць удасканаленне прафары ентацы й- 
най работы, а таксама неабходнасць ства- 
рэння сістзмьі адбору моладзі для  паступ- 
лення у БДУ. У гэтым напрам ку у нас 
праводзіцца пэуная работа, і у цэлы м мы 
прымаем добрую моладзь.

А ле патрэбна адзначы ць наступнае. 
К ал і улічваць, што падры хтоука спецьія
лістау усё болып і болып павінна на- 
сіць мэтавы характар, то доля студэн
тау, як ія  прымаю цца ва універсітзт па 
накіраваннях, відавочна недастатковая. 
т ту Т нам патрэбна ш мат папрацаваць. 
У пастанове бюро ЦК КПБ гаворыцца, 
што у 1990 годзе універсітзт павінен да- 
весці мэтавы прыём да 60 працэнтау. Каб 
вы канаць гэта патрабаванне, нам неаб- 
ходна істотна палепш ы ць усю работу па 
адбору моладзі для  паступлення. Патрэб
на болып эфекты уна выкарыстоуваць 
м агчы масщ  падры хтоучага аддзялення 
і падры хтоучых курсау для  заахвоч- 
вання у паступленні ва універсітзт мо
ладзі, якая  мае працоуны стаж  і жыццё- 
вы вопыт.

Такім факультетам, я к  фізічньї, ра- 
дьібфізічньї, ф акультет прыкладной ма- 
тзм ати кі, хімічньї і іншьім неабходна

больш смела ісці на заключэнне пря
мых дагаворау з прамьісловьімі прад- 
прьіемствамі па мэтавай падрыхтоуцы 
спецьіялістау, уносіць гэтыя пьітанні у 
праграму супрацоуніцтва у меж ах ужо 
існую чих вучэбна-навукова-вытворчых 
аб’яднанняу. Цесныя кантакты  павін- 
ны падтрьімлівацца і з органамі народ- 
най асветы. Неабходна актьівізаваць ра
боту сярод дзмабілізаваньїх воінау.

Універсітзт, як  ВНУ, якая  прымае ак- 
тыуны удзел у падрыхтоуцы педагагіч- 
ных кадрау для  работы у школе, пачау 
перабудову сваёй дзейнасці у адпавед
насці з патрабаванням і Закона аб школь- 
най рэформе.

А днак 'мы пакуль яш чэ не вызначы- 
лі месца універсітзта у сістзме інш их 
ВНУ, якія  рыхтую ць педагагічньїя кад-

назіраецца тэндэнцыя росту колькасці 
абароненых доктарскіх дысертацый. Так, 
у 1981 годзе абаронена 4 дысертацьц, 
у 1982 — 5, у 1983 — 7, у 1984 — И  ды 
сертацый. Да канца 1985 года плануец- 
ца абараніць яш чэ 12 дысертацый. Есць 
падставы думаць, што пяцігадовьі план 
па доктарскіх ды сертацыях будзе не 
толькі выкананы, але і перавыкананы.

Але тут таксама маюі^ца праблемы. 
Справа у тым, што пры падрыхтоуцы 
пяцігадовага плана кафедры універсі
тзта уключьілі у яго абарону доктарскіх 
дысертацый 108 супрацоунікамі. З а дна- 
го боку, гэта гаворыць аб тым, што у нас 
ёсць нявыкары станы я рэзервы для  па- 
велічзння колькасці абароненых доктар
скіх дысертацый. З другога — напрош- 
ваецца вывад аб тым, што на кафедрах
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Важнейшая падзеяй у жьіцці 
Белдзяржуніверсітзта з ’явілася 
абмеркаванне яго дзейнасці на 
бюро ЦК Кампартьіі Беларусі. 
Выло разгледжана пытанне «Аб 
рабоце рэктарата і парткома Бе- 
ларускага дзяржаунага універсі
тзта імя У. І. Леніна па павы- 
шзнню якасці падрьіхтоукі спе
цьіялістау у святле рашзнняу 
чзрвеньскага (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС*.

У прынятай пастанове даклад-

ры, у прьіватнасці педінстьггутау. Безу- 
моуна, што вучэбныя праграмы і планы 
універсітзта не павінньї капіраваць п ла
ны апошніх.

Пры падрыхтоуцы педагогау мы па- 
вінньї цалкам  выкарыстоуваць нашы 
магчьімасці у забеспячзнні гльїбокіх 
фундаментальных ведау у галіне кан- 
крэтных дьісцьіплін, як ія  павінньї разум
на спалучацца з прывщцём будучым 
настаунікам псіхолага-педагагічньїх ве
дау і практы к! П акуль такі баланс не 
установлены.

Неабходна развіваць і умацоуваць кан- 
крэтныя сувязі са ш коламі і органамі 
народнай асветы. Патрэбна заклю чыць 
дагаворы аб мэтавым накіраванні абіту- 
рыентау для навучання ва універсітзце 
па педагагічньїх спецыяльнасцях, па- 
шыраць пры БДУ сістзму школ юных. 
В аж на таксама павялічьіць даследванні 
у галіне прафарыентацьй. Асаблівую 
увагу патрэбна звярнуць на работу па 
заахвочванню  у паступленні на педа
гагічньїя спецьіяльнасці мужчын, асаб- 
ліва тых, як ія  маюць стаж  педагагіч
най работы.

Д ЗЕЙНАСЦЬ ВНУ у многім вызна- 
чаецца узроунем кваліфікацьіі яго 

навукова-педагагічньїх кадрау. У цэлым 
мож на сказаць, што універсітзт мае не- 
абходныя кадры. Колькасць асноунага 
прафесарска-выкладчыцкага саставу на 
103 каф едрах універсітзта зараз складає 
1333 чалавекі, у тым ліку прафесарау, 
дактароу навук — 93, дацэнтау, канды : 
датау навук — 681 чалавек.

А днак на агульным, здавалася б, доб
рым фоне нельга не бачыць і сур’ёз- 
ныя недахопы. Вось некаторыя факты. 
Ва універсітзце ёсць яш чэ ш мат кафед- 
рау, на якіх  няма прафесарау, дактароу 
навук. Усё гэта яш чэ раз даказвае, што 
задача падрьіхтоукі спецыялю тау вы- 
ш эйш ай кваліф ікацьіі — дактароу і кан
ды датау навук — па-ранейшаму заста- 
ецца актуальнай  і важ най. Да таго ж  п а
трэбна улічьіць, што універсітзт павінен 
рыхтаваць дактароу і канды датау навук 
не толькі для сябе, але таксама і дл я  ін 
ш и х  вучэбных і навуковых устаноу рэс- 
публікі.

На гэту пяцігодку ва універсітзце рас- 
працаваны  комплексны план  падрьіхтоу
кі навуковых і навукова-педагагічньїх 
кадрау. У адпаведнасці з зацверджаны м 
МінВНУ БССР планам  у перыяд з 1981 
да 1985 года павінна быць абаронена 
35 доктарскіх дысертацый. На сённяш- 
ні дзень абаронена 27 дысертацый. У нас

на вызначаны вялікія і адказнмя 
задачы, якія стаяць перад калек- 
тывам універсітзта. Глыбока аб- 
меркаваць гэту пастанову і па- 
класці яе у аснову бягучай і 
перспектыунай дзейнасці — важ
нейшая задача усяго калектыву. 
Выкананне пастановы бюро ЦК 
КПБ дазволіць зрабіць новы вя- 
лікі крок у паляпшзнні усёй 
дзейнасці калектыву універсітзта, 
у павышэшп якасці падрьіхтоу
кі спецьіялістау.

не з поунаи адказнасцю  пады ходзяць да 
планавання і асабліва вы канання пла
на абароны доктарскіх дысертацый. Не 
дастаткова эфектыуна выкарыстоуваюц- 
Ца розныя формы падрьіхтоукі дактароу 
на пук, у тым ліку такая, як  перавод на 
насаду старш ага навуковага супрацоу- 
ніка.

Так, на пасаду старш ага навуковага 
супрацоуніка за 22 гады (у перыяд з 
1962 да 1984 года) было пераведзена 
60 чалавек (у сярзднім кал я  трох ч ал а
век у год). З іх  толькі 23 чалавекі (38,3 
працэнта) абаранілі доктарскія дысер- 
тацьіі.

Больш эфектыуна выкарыстоу ваецца 
такая форма, як  творчыя водпускі для на- 
пісання дысертацый У творчых водпус- 
ках у перыяд з 1972 да 1984 года знахо- 
дзіліся 35 чалавек. 23 з іх  (65,6 працэнта) 
абаранілі доктарскія дысертацый 8 ча
лавек (22,8 працэнта) не абараніліся, але 
працягваю ць працаваць над дысерта- 
цыяй.

П лан прыёму і выпуску аспірантау ва 
універсітзце у асноуным выконваецца. 
А днак эфектыунасць асп ірантури  ніз- 
кая. У 1983 годзе са 176 аспірантау толь
кі 16 абаранілі і 49 падрьіхтавалі да аба
роны дысертацыйныя работы, што скла
дає 37 працэнтау.

Неабходна адзначыць, што прьіблізна 
50 працэнтау абароненых кандьідацкіх 
дысертацый і дзе па л ін ії саіскальніцт- 
ва. Карацей, аспірантура губляе сваё 
значэнне як  асноуны ш лях  падрьіхтоукі 
кандыдатау, навук. Н ам патрэбна больш 
поуна выкарыстоуваць аспірантуру для 
мэтавай падрьіхтоукі канды датау на
вук для іншьіх ВНУ рзспублікі.

Неабходна аж ы ццявщ ь далейш ы пе
ренос цэнтра ц яж ару дысертацыйных 
распрацовак да патрэб ж ы цця, карзкці- 
роуку іх  з канкрзтньїмі заданням і і ком- 
плексньїмі праграм амі навукова-тэх- 
нічнага прагрэсу; выяуленне і падтрым- 
ку творчых і акты уны х маладых выклад- 
чыкау, якія  працуюць па актуальны х 
навуковых напрямках, ш ляхам  стварэн- 
ня для іх матэрыяльнай базы, пераво- 
ду на пасады навуковых супрацоунікау 
і г. д. Н еабходна пависіць патрабаваль- 
насць пры атзстацьіі супрацоунікау, пры 
іх вьібранні і п еравибрачні на вакантный 
пасады і на новы тзрмін работы, больш 
поуна выкарыстоуваць механізм сацыя- 
л істичнага спаборніцтва для  стымуля- 
вання росту навукова-педагагічнага уз- 
роуню выкладчы кау.

АЖ НЫ М  участкам дзейнасці уні
версітзта з ’яуляецца навукова- 

даследчая работа. Н авуковыя даследван
ні праводзяцца на усіх каф едрах і пад- 
раздзяленнях. Гэта два Н ДІ, ІП К, вы- 
лічальньї цэнтр, тры праблемныя, восем 
галіновьіх і пяць навукова-даследчых 
лабараторый пры каф едрах. Да навуко
вых даеледванняу у той ці інш ай фор
ме прыцягваецца да 70 працэнтау сту
дэнтау.

Універсітзт сапрауды выконвае 80 пра
цэнтау работ, аднесеных да розных пра- 
грам. Дадзеныя 80 працэнтау уключаюць 
у сябе 365 тэм. А гэта азначае, што 
болынасць тэм самі па сабе не з’яуляю ц- 
ца значньїмі, у іх вьїкананні занята уся
го па некалькі чалавек. Гэта тлумачы ць 
і той факт, што у данай пяцігодцьі 
універсітзт не узначаліу  выкананне ні- 
воднай праграмы, не толькі саюзнай і 
рзспубліканскай, але і м іж вузаускай. У 
той час кал і іншьія ВНУ, н апри клад , 
РТІ, маюць такія праграмы.

У нас няма таксама і сур’ёзных уні- 
версітзцкіх праграм , у рам ках якіх  
аб’ядноуваліея б нам аганні наш ы х ма- 
тэматыкау, ф ізікау, хім ікау, сацыёла- 
гау, у якіх вьіраш аліся б важ н ы я для 
рзспублікі праблемы, н апри клад , у галі 
не аховы природы , меліярацьіі, стварэн 
ня робататзхнічньїх сістзм.

Патрабуе істотнага паляпш эння па 
станоука навуковых даеледванняу па 
праблемах выш эйш ай ш колы і выка- 
рыстанню рэзультатау НДР у вучэбным 
працэсе.

Ва універсітзце ужо дауно наспела 
неабходнасць у арганізацьіі пры рэкта- 
раце навукова-тзхнічнага савета. У функ- 
цьіі яго павінна уваходзіць вызначэнне 
галоуных, найбольш перспектыуных 
напрам кау фундаментальных і п р и к л ад 
ных даеледванняу, каарды нацы я работ 
унутры універсітзта і у сувязі з іншьімі 
установамі і арганізацьіямі, вырашэнне 
пытанняу кадравага і м атэры яльнага за- 
беспячэння.

П атрэбна арганізаваць работу так, 
каб кожны гаспадарчы  дагавор, перш 
чым ён уклю чаецца у план, праходзіу 
абарону на навукова-тзхнічньїм савеце, 
дзе павінна быць ацэнена важ насць пра- 
цы, мэтазгоднасць яе выканання у БДУ, 
умови м атзрияльна-тзхнічнага забеспя- 
чэння, уключаючы размяш чэнне зака- 
зау  у СКТБ.

Ужо зараз неабходна прьіетупіць да 
распрацоукі і укаранення унутрьіунівер- 
сітзцкіх комплексных праграм , якія  
аб'ядноуваю ць намаганні вучоных роз
ных напрамкау, накіраваньїх на вы ра
шэнне Харчовай праграмы, праблемы 
аховы природы, стварэнне робататзхніч
ньїх сістзм і інш. Д ля гэтай мэты п а
трэбна шырэй выкарыстоуваць п р акти 
ку арганізацьіі часовых комплексных 
творчых груп з удзелам навуковых су- 
прішоунікау, асп ірантау і студэнтау.

] К СТАНОУЧУЮ з’яву мож на адз
начыць, што у БДУ назіраецца 

умацнванне сувязі вучэбнага працэсу 
са студзнцкімі навуковьімі даследван- 
нямі. К аля  дзвюх ты сяч студэнтау 
удзельнічалі у вьїкананні разам з супра
цоунікамі планавы х заданняу, з іх  400 
працавалі па гаспадарча-дагаворнай тэ- 
матыцы.

А днак і у гэтай справе ш мат недахо
пау. Асноуны з іх — ф армальны  пады- 
ход да арганізацьіі працы  студэнтау на 
некаторых кафедрах. Здараецца, што 
навукова-метады чная работа па фар- 
міраванню  у студэнтау творчых навыкау, 
праяуленне патрабавальнасці падмяня- 
юцца заліш няй апекай, а часам і выка- 
наннем супрацоунікамі асноунай част- 
к і даеледванняу за студэнтау.

Неабходна, каб да кірауніцтва студзнц
кім і даследваннямі больш ш ырока далу- 
чаліся нашы вядучы я, творча акты уны я 
вьікладчикі і навуковыя супрацоунікі. 
Гэтай работай павінньї займ ацца і Н ДІ.

П атрэбна таксама актьівізаваць рабо
ту савета студзнцкіх навукова-даследчых 
лабараторый, працягваць іх  арганіза- 
цыю, вызначыуш ы для  іх  важ нейш ы я 
навуковыя напрам кі на X II пяцігодку 
і аб’ём ф інансавання.

БДУ ім я У. І. Леніна вядомы сваімі 
вял ік ім і дасягненнямі не толькі у рэс- 
публіци, але і за яе меж амі. У сваёй 
дзейнасці універсітзт адчувае пастаян- 
ную дапамогу і падтрымку з бежу ЦК 
Кампартьіі Беларусі, Савета М іністрау 
БССР, МінВНУ СССР і БССР.

Новым праяуленнем клопату аб ун і
версітзце з ’яуляецца абмеркаванне яго 
дзейнасці на пасядж знн і бюро Ц К  Кам- 
партьіі Беларусі. У пры нятай пастанове 
калекты у БДУ ім я У. І. Леніна нацэль- 
ваецца на новыя, больш вьісокія рубя- 
ж ы  у сваёй дзейнасці.

Л. КІСЯЛЕУСКІ, 
рэктар БДУ ім я У. І. Леніна, 

акадзм ік  АН БССР.
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ВУНОБА — ГАЛОУНАЯ ПРАЦА  СТУДЭНТА

ВЯРТАЮЧЫСЯ Д А Н АД РУК АВА НА ГА

«Патрабуецца... ад 
выкладчыка»

У АДНЫ М  3 чзрвеньскіх нумароу га 
зеты «Беларускі універсітзт» мяне заці- 
кавіу арты кул В. Ч арняускага «Сесія... 
з варьіянтамі». У ім пастаулена вельмі 
надзённае пытанне: ц і адпавядае еістзма 
здачы  экзаменау у наш ы х выш эйш ых 
навучальны х установах сучасным па- 
трабаванням  падрьіхтоукі вьісокаквалі- 
ф ікаваньїх спецьіялістау? Я — студэнт 
4-га курса. Н а сенняш ні дзень здау ужо 
27 экзаменау і безліч зал ікау . І я  таксама, 
як  і аутар, л ічу: патрзбна мяняць
сістзму здачы  экзаменау.

Тыя веды і інфармацьш , як ія  нам 
даю ць на лекцы ях, ненадоуга застаю цца 
у галаве. Н апэуна, тэта вьінік таго, што 
абсалю тная большасць студэнтау выву- 
чае м атэры ял толькі у час сесіі. На за- 
н ятках  вьікладчьікі ім кнуцца паведаміць 
я к  мага болей, зы ходзячы  з таго, што 
хоць нешта ды застанецца. А ле якая  
доля таго, што застаецца? А утар арты- 
кула сцвярдж ае — 0,1 працзнта усяго 
матэрыялу. П агадзіцеся, тэта не многа. 
Можа неабходна менш загруж аць студэн- 
та у вучэбны час? П ацікауцеся, колькі 
лабараторных, практы кумау у студэнта- 
радьіефізіка. А гульн авядом а: больш,
чым у студэнтау інш ьіх ф акультэтау. Да 
чаго ж прьіводзіць такая  загруж анасць? 
Да таго, што большасць студэнтау усе

свае веды накіроуваю ць на тое, як з мен- 
,шьімі затратам і усё тэта зрабіць.

Маю і такія  меркаванні. З аднаго боку, 
у студэнта м ала часу на самастойную 
работу. Да таго ж , ніхто не вучыць, як 
найбольш правільна яе арганізоуваць. З 
другога боку, асноунае патрабаванне вы- 
кладчы кау: вы павінньї працаваць сама- 
стойна. Мы даём вам асновы, а вы павін
ньї разбірацца у дробязях самі.

А чаму б не паглы бляць свае веды не 
толькі дома, а і на занятках . Напры- 
клад, лектары замест чы тання лекцый 
раздаю ць студзнтам перадрукоукі сваіх 
лекцый. Мы знабмімся з матэрыялам 
загадзя, а на лекцы ях абмяркоуваем яго 
з вьікладчьїкамі. Такое засваенне матэры 
я лу  не толькі больш эфектыунае, але і 
больш цікавае. Р азам  з гэтым у вы клад
чы ка адпадае неабходнасць «знаём'щца» 
са студэнтам. Ен уж о будзе ведаць апош- 
няга не толькі па практы чных, але і па 
лекцыях.

Тут асноуная цяж касць у тым, каб 
пастаянна аднауляць свае лекцьіі, буда- 
ваць іх  на сучасных даны х навукі і 
тзхнікі. Вядома, гэта патрабуе ад выклад- 
чы кау пастаяннай работы над сабой.

А. ЦЯЛЕГІН. 
студэнт факультета 

радьійфізікі і злектронікі.

«Я -  СУПРАЦЬ «ЛАГ1ЧНЫХ БЛОКАУ»
П РАБЛЕМ А экзаменау нікога не пакі- 

дае абыякавым. Таму я хачу падтры- 
маць размову, пачатую  на старонках 
газеты «Беларускі універсітзт» у арты- 
куле «Сесія... з варьіянтамі».

Л ічу (і гэта, напэуна, не толькі мая 
думка), што цяпераш няя форма правя- 
дзення экзаменау ж адае быць лепшай. 
Сярод студэнтау распаусю джана спісван- 
не, часам бяздумнае, а кал і не спіс- 
ванне, то зубрэнне канспекта. Ды і сам 
студзнцкі афарызм «Экзамен — гэта ла- 
тарэя» шмат аб чым гаворыць. Выклад- 
чыку цяж ка аб’ектыуна ацандць веды 
студэнтау, асабліва кал і ён не вёу у іх 
практычныя ці лабараторныя заняткі, 
цяж ка таксама скласці рауназначы я 
білетьі. Таму на ацэнку студэнта уплы 
вав і умение падаць матэрыял, і настрой 
выкладчыка, і яго адносіньї да экзаме
нуема га.

Некаторыя нашы вьікладчьікі спрабу- 
юць унесці змены у форму правядзення 
экзаменау. Н апры клад, дазваляю ць ка- 
рыстацца канспектамі, даюць магчы- 
масць здаваць матэры ял часткамі. Але 
мне здаецца, што не усе гэтыя нова- 
увядзенні апраудваю ць сябе. Так, напры 
клад, адзін вы кладчы к праводзіць экза
мен у выглядзе пісьмовай работы, пры- 
чым выцягваецца адзін білет, а яго п и 
танні з ’яуляю цца агульньїмі для усіх.

П асля заканчэння работы студэнты 
пачынаю ць абменьвацца імі і ацэньваць 
веды суседа. П раверка заклю чаецца у 
знаходж анні так называемых

ная колькасць ачкоу. Прычым (і гэта са- 
мае галоунае) складваюцца агрзсіуньїя 
адносіньї адзін  да аднаго: чым горш 
напіш а таварыш , тым выйгрышней будзе 
тваё становішча. Улік гэтых «блокау» 
вядзецца па канспекту выкладчы ка, ад- 
куль ён іх  і зачытвае.

Затым складаецца кры вая, графік 
залеж насці колькасці студэнтау ад агуль- 
нага бала. Студэнты, атры м ауш ы я коль
касць балау-аргументау левай часткі 
крывой. атрьімліваюць «добра», астатнія 
— «выдатна». Здаецца, усё добра. А ле я 
не магу назваць ніводнага студэнта, як і б 
быу задаволены гэтым экзаменам.

Мяне гэта вельмі хвалюе, таму што я 
лічу: са студэнта павінен атры м ацца 
добры спецьіяліст, а не нейкі зу брыл ка 
«лагічньїх блокау». Я падымаю  абедзве 
рукі за метад вы кладчы ка Г. Грамьікі 
з Обнінска, я к і вучыць студэнтау «з кан- 
ца». Н агадаю : прапаноуваецца спіс пы- 
танняу і л ітаратура. П раз два тьідні 
патрэбна здаць залік, як і праводзіцца 
у выглядзе вусных адказау  кал я  дошкі 
(прычым без падрьіхтоукі). Да зал іку  
праводзяцца кансультацьіі. Мне здаецца, 
што іменна такая  форма, кал і пасля 
«уступнага» зал іку  студэнт і вы кладчык 
маюць магчымасць свабодна пагутарыць, 
абмеркаваць праблемы, стварае творчую 
атмасферу на экзамене і ператвараецца 
у адзін з самых эфектыуных відау ву- 
чэбнай дзейнасці.

М. РАТНІКАВА,

БЫЦЬ, А НЕ ЗДАВАЦЦА

як мага лепш. I зараз яны 
яшчэ больш разумеюць, на- 
колькі патрэбны адзін аднаму. 
У кароткія хвіліньї перапынкау 
вырашаюць, як  лепш правесці 
медыум, як арганізаваць дыс- 
пут, мараць пра будатрад «Стэ-
луцу»... • А МАТУСЕВІЧ.

Наш фотакарэспандэнт
А. ВАЛОШЫН сустрэуся з
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Ш ЛЯХ да групы у кож нага 
з іх  быу свой. Хтосьці, вось як  
Ірьіна Вернігор, яш чэ з перш ай 
сустрэчы выраш ы у, што група 
для яго стане не проста калек- 
тывам, дзе пройдзе пяць сту- 
дзнцкіх гадоу, а нечым больш 
блізкім і дарагім . А  вось для 
В алерия Ш чапіна, У лана Ра- 
муальда, Генадзя С мяяна гэты 
ш лях аказауся  больш склада- 
ным. У групе п еравага 'бы ла на 
баку дзяучат, і не толькі у іх 
колькасным саставе, але і у іні- 
ц ь іять іу н асц і, д з е л а в іт а е ц і .  
Хлопцы прьівьіклі: што право
дзіцца у групе — арганізоува- 
юць дзяучаты . Ды яш чэ як  ар- 
ганізоуваюць! Таму заусёды 
згадж аліся. І над падры хтоу- 
кай таго вечара гумару дзяу- 
чатам  та к с а м а  п р ы й ш л о ся  
шмат папрацаваць. А тут хло
пцы сюрпрыз падрьіхтавалі: 
паставілі сцэны са студэнцкага 
жыцця. Усе бьілі прыемна здзіу- 
лены. .

На г р а м а д с к а -п а л іт ь іч н а й  
атзстацьіі С вятлана Ш арстабі- 
тава атры м ала нездавальняю - 
чую адзнаку. А тры м алася так, 
што сур’ёзных даручэнняу на 
працягу года ёй не давалі, вы- 
конвала часовыя, ды і не зау 
сёды добра. А дчувалася яе ада- 
раванасць ад групы. Камсорг 
Ірьіна Вернігор п рапан авала: а 
што кал і мы даручы м Святлане 
кіраваць сектарам ш тэрнацы я- 
нальнага вы хавання. Ірьіну 
падтрьімалі. А для  Святланы 
гэта даручэнне стала аб’ектам 
пры кладання усіх сіл. Я на ужо

правяла дзве сустрэчы з за- 
межньїмі студзнтамі. Тое да- 
вер'е, якое аказала група, пера- 
канала дзяучыну у тым, што 
яна у калектыве зусім не вы- 
падковы чалавек.

А яш чэ кожны  з іх добра 
памятае той дыспут «К алі я 
сам дзеля сябе, ды к навошта 
быць мне?» Сабраліся у пакоі, 
селі у круг. Спярша кожны 
уставау і расказвау пра сябе, 
пра свае адносіньї да групы. 
Помніцца, як  падняуся Саша 
К арпау і папрасіу «Скажыце 
адкры та пра мяне. Усё што ду- 
маеце». Гаварьілі, гаварьілі 
шчыра:- і пра добрыя якасці, 
і зусім не баяліся крытыка- 
ваць.

Вось так, крок за крокам, 
ішоу кож ны  з іх да сваёй гру
пы. Іш оу не толькі таму, каб 
зараз яго групу назьівалі пер
ш ай на патоку, пераможцай 
на факультэце, вьідзялялі ва 
універсітзце, ішоу «каб быць, 
каб быць сапраудным, а не 
проста здавацца ім». Гэтую іеці- 
ну ужо дауно кожны  вызначыу 
для  сябе. Дыспут пад такой 
назвай «Быць, а не здавацца» 
толькі падвёу іх да агульнага 
меркавання: «Ж ыццё — скла-
даная рэч. І ты мож аш  недзе 
памьіліцца, нешта зрабіць не 
так, але прынцыпы твае павін
ньї заставацца нязменньїм і». 
Н язменна і тое сяброуства, якое 
аб’ядноувае групу.

Валерый Ш чапін, Генадзь 
Смяян, Павел К арпау, Улан Ра- 
м уальд — гэтых прозвіш чау у 
спісе групы сёння няма. Х лоп
цы служ аць у радах Савецкай 
Арміі. А ле па-ранейшаму яны  
тут. «Сумуєм,— гавораць дзяу
чаты .— Часта успамінаем. 
Вельмі ц яж ка  без П аула Кар- 
пава. Ен адзіньї, хто іграу у нас 
на гітарьі». І як  яны  радую цца, 
кал і атрьімліваю ць паш тоуку з 
салдацкім  прьівітаннем. «Часта 
успамінаю  наш у першую «буль
бу», дыспуты, вечары. Улан Ра- 
муальд». «Мы хочам, каб вы 
заусёды пам яталі нас, тых, хто 
абараняе мірньї пакой. Павел 
К арпау». І лядяць у розныя 
куткі краіньї паш тоукі з адва- 
ротным адрасам  «мехмат, З 
курс, I I  група...»

Яшчэ абавязкова трэба ека- 
заць пра М арыну М акарзвіч. 
П рынцыповая, адказная, патра-

групаи у адзін з самых адказ- 
ных для яе момантау — ішоу 
экзамен «Функцыянальны ана
ліз».

НА ЗДЫМКАХ: да экзаме
на рыхтуецца Марына Макарз
віч;

яшчэ адна пяцёрка у залі- 
коуцы;

апошнія хвіліньї перад 
менам;
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бавальная. Відаць, толькі такім 
і павінен быць старш ы ня « Кам- 
самольскага праж эктара». Да- 
рэчы, М арына узначальвае 
«Камсамольскі праж эктар» ф а
культета. Яна заусёды змагаец- 
ца з недахопамі. Той, хто ба- 
чыу вьіпускі «К амсамольскага 
праж эктара» пад кірауніцтвам 
Марыны, гэта зразумее.

К алі 1рыну К улік вьібралі 
адказнай за культурна-масавы  
сектар у групе, У лан Рам уальд 
сказау: «У выбары мы не па- 
мьіліліся. Ужо на «бульбе», 
акрам я абавязковага канцэрта 
для мясцовых ж ыхароу, аргані- 
завала  КВЗ — паміж  хлопцамі 
і дзяучатамі. Даведаліся, што 
ёсць у групе і добрыя мастакі, 
і спевакі, і паэты».

Зараз усе справы групы вы- 
значае сесія. Як-ніяк, а вучоба 
— справа галоунейш ая. Ш мат 
клопатау у Галіньї Шкар. Яна 
вьідатніца. Першым сваім аба- 
вязкам  лічьіць дапамагчы  та-

варыш ам у вучобе. К алі у Ба- 
рыса Савіцкага склалася цяж- 
кае становішча з вучобай, яна 
і кансультавала яго перад экза
менам, і хварэла за яго кожную 
адзнаку у залікоуцьі. Ей не усё 
роуна, якія адзнакі атрымаюиь 
Ірьіна Тарасевіч, Вольга Кобец, 
Вольга Любецкая...

Група рыхтуецца да экзаме
нау. Галоуная мэта — здаць іх



ВШШУЕМ!

ЛАУРЭАТЫ ГОДА
ПА 1Н1ЦЫЯТЫВЕ газеты «Беларусі універсітзт» спартыу- 

ны клуб і кафедра ф ізвьіхавання і спорту вьізначьілі пяць леп- 
ш ых спартеменау па вьініках 1984 года. Л аурзатам і сталі:

КАМ АНДАР МАДЖЫДАУ (юрфак, 2-гі курс) — заслуж аны  
майстар спорту СССР, класічная барацьба, як і у м інулнм  годзе 
перамог на чзмпіянаце Еуропы, м іж народних спаборніцтвах «Дру
ж ба-84», ста у прызёрам чзм піяната СССР.

ГАЛІНА САВІЦКАЯ (ж урф ак, 3-ці курс) — заслуж аны  м ай 
стар спорту СССР, баскетбол, чемпібнка свету, Еуропы, м іж народ
н и х  спаборніцтвау «Дружба-84».

АЛЕГ НАДЗІН (ф ізфак, 3-ці курс) — майстар спорту СССР між- 
народнага класа, водналы ж ны  спорт, прызёр чзм піяната СССР.

ЗЛЬМІРА ХАРАВЕЦ (ж урф ак, 5-ы курс) — майстар спорту 
СССР, ш ахматы , чэмш ёнка БССР.

ВАДЗІМ КАРЖЭЛЬ (геафак, 4-ы курс)— майстар спорту СССР, 
класічная барацьба, чзмпіен БССР сярод моладзі, прызёр чзм піяна
та БССР сярод дарослых і СССР сярод моладзі.

Віншуєм лаурэатау і жадаєм у новым годзе далейшых спар
тыуных поспехау!

НАШ КОНКУРС
РЭДАКЦЫЯ газеты «Бела- 

рускі універсітзт» і спартыу- 
ны клуб універсітзта аб’яуля- 
юць новы конкурс спартыуных 
насценных газет факультэтау 
з мэтай паляпшэння прапаган- 
ды спорту ва універсітзце.

Спортбюро факультэтау па
вінньї падаць у спортклуб усе 
насценгазеты, выпушчаныя у 
гэтым навучальным годзе. 
Апошні тзрмін падачы — 20  
сакавіка.

Утворана журы конкурсу. 
Пры падвядзенні вьінікау журы  
будзе улічваць якасць і змест 
матэрыялау, ілюстрацьій, раз- 
настайнасць тзматьікі і жанрау, 
аператыунасць, дзейснасць вы- 
ступленняу.

Пераможцау чакаюць пры- 
зы. Жадаєм поспехау!

ШАХМАТЫ

СПОРТ, НАВУКА, 
МАСТАЦТВА...

ІМ ЕННА ТА К  лю дзі здауна 
характарьізавалі стараж ытную  
ш ахматную  гульню. Ну а тое, 
што ш ахматы  — гэта перш за 
усё спорт, пераканауча даказа- 
ла  нядауняе першынство уні
версітзта, у якім  прьінялі удзел 
усе факультэты. П а вынш ах 
спаборніцтва у падгрупах бьілі 
'названы  чаты ры  мацнейш ыя 
каманды  — зборныя ф ізф ака, 
ф акультэта радьібфізікі і эле- 
ктронікі, ФПМ і мехмата, як ія  
працягвал і гульню  у ф іналь
ний групе. Спачатку здавалася, 
што зборная ф ізф ака, якую 
^зн ачальвал і кандидаты  у м ай
стри  спорту Г. Крылоу і Л. Сме
лы, мае ш ансы паутары ць свой 
мінулагодні поспех і зноу зава- 
яваць першае месца. А днак у

апош нш  туры адстаю чая на 
два ачкі кам анда факультэта 
радьібфізікі і злектронікі здо- 
лела наладзіць гульню і выи
грала з «сухім» лікам  — 7 : 0 — 
у зборнай ФПМ. У вьініку 
зборныя факультэта радьібфі- 
зікі і злектронікі і ф ізф ака 
набралі аднолькавую  колькасць 
ачкоу, але па вьініках выйгра- 
нага матча у пауф інале друж 
ная каманда радьібфізікау заня
ла  першае месца. Н а другім 
месцы — зборная ф ізікау, на 
трзцім — каманда Механіка-ма- 
тэматычнага ф акультэта, на 
чацвёртым — ФПМ.. Вось імбньї 
пераможцау першынства:
В. Данкоу, Д. Крьіцкі, І. Вінні- 
чак, Г. Прыбыток, С. Піскун, 
Л. Стральцова, В. Зянькевіч.

На чзмпіянаце было сыгра
на ням ала прыгожых, захапля- 
ю чых матчау, якія  прьінеслі 
задавальненне як  самім удзель- 
нікам, так  і балелыпчыкам.

Спаборніцкая дзейнасць шах- 
матыстау прыцягвае у апошні 
час усё большую увагу з боку 
вучоньїх-псіхолагау. Тут ад- 
крываюцца ш м атлікія  магчы- 
масці для вывучэння асноуных 
механізмау і зтапау творчага 
мысленна чалавека — адной з 
актуальны х праблем сучаснай 
агульнай пеіхалогіі.

Я к п аказал і нашы даследа- 
ванні па вывучэнню рзгулю- 
ючай функцьіі самаацзнкі шах- 
матыста, гэта псіхалагічнае 
утварэнне істотньїм чынам уз- 
дзейнічае як  на асаблівасці ра- 
зумовай дзейнасці спартсмена, 
так і на эмацыянальную  устой- 
лівасць. А дэкватная самаацзн- 
ка ш ахматы ста з’яуляецца за 
логам зфектьіунасці яго спа- 
борніцкай дзейнасці. Вьінікі ч з
мпіяната даюць багаты матз- 
ры ял  для роздуму і будуць улі- 
чаны  пры ф арм іраванні збор
най БДУ для удзелу у гарад- 
скіх і рзспубліканскіх спабор
ніцтвах.

Л. ЛЕВІТ, 
трзнер зборнай універсітзта 

па шахматах.
НА ЗДЫМКАХ: шахматны 

паядынак каманд фізфака і 
філфака; за каманду журфака 
на першай дошцы выступала 
майстар спорту Э. Харавец.

Фота А. ВАЛОШЫНА.

шпшЕшт
У В1ХУРЫ РЫТМАУ

АЭРОБ1КА... Гзтае слова за 
раз мож на пачуць даволі часта. 
Есць у яго і сінонімьі: спар- 
ты уная ды скатэка, гімнастьіч- 
ныя танцы і нават «поп-ма- 
більнасць».

А сабліва папулярны  гэты від 
спорту сярод моладзі, хац я  
узнік ён зусім нядауна. Афі- 
цыйна нарадж энне азробікі у 
наш ым універсітзце было адз- 
начана у кастрьічніку м інулага 
года. Студэнты і супрацоунікі 
наведваюць заняткі па рьітміч- 
най гімнастьїцьі 3 разы  у ты- 
дзень. Створана 8 груп, але і 
яны  не могуць пры няць усіх 
ж адаю чых.

Нельга не згадзіцца, што ад- 
ным з самых цудоуных адчу- 
ванняу з’яуляецца пачуццё 
улады  над сваім целам, якое на- 
суперак законам фізікі, здаец- 
ца, пераадольвае зямное пры- 
цягненне. Гармонія і пластыч- 
насць, прыгажосць і даклад- 
насць рухау — вось састауныя 
часткі рьітмічнай гімнастьїкі.

А ле давайце падумаем, ці 
толькі прыгажосць вабіць ама- 
тарау спорту? Як гаварьілі ста- 
раж ы тны я: хараство і здароуе 
неразрывна звязаны . Возьмем 
на сябе смеласць і скаж ам  так: 
«Хочаш быць здаровым — зай 
майся азробікай, хочаш  быць 
разумны м — займайся рьітміч
най гімнастьїкай, хочаш  быць 
прыгожым — хадзі на спартыу- 
ныя дьіскатзкі».

А вось як ія  меркаванні на- 
конт гэтага вы казала старшы 
вы кладчы к кафедры фізічнага 
вы хавання і спорту В. В. Сеу- 
ба:

— Галоунай мэтай нашых 
заняткау з ’яуляецца усебаковае 
аздарауленне арганізма. Аэро- 
біка адрозніваецца ад астатніх 
відау спорту тым, што нагрузка 
раунамерна размяркоуваецца 
на усе мышцы. Есць і паузы, 
якія таксама запауняюцца не-

абходньїмі практьїкаваннямі. 
Наогул, нагрузкі яшчэ невялі- 
кія: усяго 45 мінут заняткау. 
Пасля гімнастьїкі усе выгляда- 
юць стомленьїмі, але, як яны 
самі гавораць, настрой у іх  зна
чна паляпшаецца.

Есць групы толькі студзнцкія, 
а ёсць змешаныя, дзе займа- 
юцца і студэнты, і вьпсладчьікі, 
ёсць таксама і асобна выклад- 
чьщкія.

— Прыходзьце да нас на за
няткі у змешаную групу, і я 
упэунена, вы не адрозніце сту
дэнтау ад выкладчьпсау,— па- 
жартавала Валянціна Васільеу- 
на.

Н аш ай размове пераш кадж ау 
шум у зале. А крам я групы рьіт
мічнай гімнастьїкі тут займ а
лася яш чэ некалькі спартыу
ных секцый.

— Нічога не зробіш, не хапає 
месца,— разважае В. В. Сеуба. 
— Калі б дазвалялі умовы, мо
ж на было б стварыць дадатко- 
выя групы. Трэнеры І. Сякрэт, 
майстар спорту па мастацкай 
гімнастьїцьі і I. Глушак, канды- 
дат у майстры па гэтаму ж  ві- 
ду — працуюць з поунай на- 
грузкай. Заняткі мы право- 
дзім па праграме, створанай 
Дзяржауным камітзтам па фі- 
зічнай культуры і спорту пры 
Савеце Міністрау СССР. 3 ёй я 
пазнаемілася на дзесящдзён- 
ным семінарьі, які праходзіу 
у Маскве. Навучылася многаму. 
Спадзяюся, што змагу выкары- 
стаць гэтыя веды з карысцю 
для навучэнцау. Аб спартсмен- 
ках гаварыць яшчэ рана. У 
іх  ёсць галоунае — жаданне 
працаваць, а рэзультат прый- 
дзе з часам.

...Мы п акідал і залу з пачуц- 
цём захаплення убачаным. I у 
нас таксама палепш ы уся наст-

Р°И' I. РУСЕЦКАЯ,
студэнтка факультэта 

журналістьїкі.

А Д  ЗНАЧКА ГПА — ДА  ЗВАННЯ  
ЧЭМП1ЁНА!

«СТВАРАЮ СВОИ ВОБРАЗ...)
СВЕТЛАВАЛОСАЯ, невысо

к ая  дзяучы на — такой мы уба- 
чьілі Таццяну Ш ьіпіцу, нашу 
аднакурсніцу, восенню 1983 
года. Ц яж ка сказаць, ш чы рая 
усмеш ка ці ветлівьі позірк бла- 
кітньїх вачэй вьідзелілі яе ся
род ш умнай чаргі першакурсні- 
кау.

А мы захапіліся Таццянай, 
кал і на спартыуным вечары ф а
культэта вядучы  аб’явіу чарго- 
вы нумар і на пляцоуку вый- 
ш ла наш а Таня, майстар спор
ту па мастацкай гімнастьїцьі. 
I гэта была не проста наша 
аднакурсніца, студэнтка ф а
культэта ж урналістьїкі. Новы 
ЦУДоуны вобраз стварауся пе
рад вачы ма гледачоу. К олькі 
грацьіі, колькі прьігажосці было 
у яе рухах! Перад намі было 
увасабленне вечнай мары ч ал а
века аб дасканалай  гармоніі, 
аб прмгаж осці...

Лёгкасць і прыгажосць, якія  
характарызую ць спартсменку, 
дасягаю цца нястомнай працай 
над сабой на працягу многіх 
год. Трзніроукі, трзніроукі, трэ- 
ніроукі... Ш эсць раз у тыдзень, 
ніводнай свабоднай хвіліньї. 
К ож ная гадзіна падпарадкава- 
на раскладу. Не, гэта не спар- 
танскія адноеіньї да сябе, а 
умение размяркоуваць свой час, 
так, каб яго хап іла і на вучобу,

і на заняткі спортам.
У сем год Таня упершыню 

зрабіла нясмелыя крокі па гім- 
настычнаму падмостку.

1980 год — своеасаблівьі у яе 
спартыунай біяграфіі. М айстар 
спорту! Д оугачаканы  вьінік 
ш матгадовай напруж анай  пра- 
цьі. Не заганары лася, а галоу
нае — не спьінілася у творчым 
росце.

1983 год. Таццяна Ш ьш іца 
паступае на ф акультэт жур- 
налістьікі БДУ ім я У. І. Леніна, 
пераходзіць у ДСТ «Буравес- 
нік».

1984 год. Усееаюзныя спабор- 
ніцтвьі у Маскве, у якіх  удзель- 
нічаюдь мацнейш ы я гімнасткі 
краіньї. Тані уручаю ць спецы- 
яльны  «Прыз сімпатьій». Так, 
абаяльнасці у яе ш мат, і не 
толькі у спартыуных выступ
лениях, але і чыста чалавечай.

Сумяш чаць трзніроукі і вучо
бу, як  прызнаецца Таня, цяж ка. 
А ле у залікоуцьі студзнткі ста- 
яць толькі добрыя і выдатны я 
адзнакі.

У час сесіі у пакоі Тані доуга 
не гасне святло. Экзамены. 
Трэба добра падры хтавацца і 
здаць, як  належ ы ць майстру.

К. ЧАПЛЯ, 
студэнтка 

факультэта 
журналістьїкі.

Рэдактар 
В. П. ВАРАБ'ЁУ
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