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ДЗЕНЬ САЛІДАРНАСЦІ
з народамі Аравійскага пау- 
вострава і Аравійскага заліва ад- 
значьілі прадстаунікі гэтых і ін
ших арабскіх краін, іх савецкія 
сябры, якія сабраліся на універсі- 
тзцкім вечары. Арганізаваная вы- 
стаука расказала аб славутасцях 
краін Аравійскага паувострава.

Палітьічньїя плакаты красамоу- 
на сведчьілі аб барацьбс, якую 
вядуць арабскія народы за сваю 
незалежнасць, супраць міжнарод- 
нага імперьіялізму.

Студэнты пазнаём-ш гас цей 
са сваім нацыянальным мастацт- 
вам.

С. 1ИАПРАН,
студзнт філалагічиаі а 

факультзта.

СЕСІЯ... Шмат сэнсу уклад- 
ваецца у тэта слова. Цішьіня экза- 
менацыйных аудиторий, усмеш- 
кі, радасць, шэпт, шолах кан- 
спектау і міні-канспектау — 
шпаргалак... І, зразумела, слё
зы, як вьінік якіх-небудзь неда- 
працовак у семестры.

Аксана Шалатоніна на экза
мене па англійскай мове атры-

мала «выдатна». Яе сяброукі, 
студзнткі IV курса М М Ф , не 
бьілі здзіуленьї. Аксана сур’ёзна 
падиходзіць да вучобы, і таму 
у залікоуцьі яе толькі добрыя 
адзнакі.

Цішьіня у аудиториі...
Вьікладчьікі кафедры англій

скай мовы прыродазнаучых фа- 
культэтау Тамара Мікалаеуна 
Вішнякова і Вікторьія Уладзімі- 
рауна Нікіціна задаволены пер- 
шьімі адказамі. Але экзамен на- 
перадзе. Таму падводзіць вині- 
кі яшчэ рана.

Пажадаем жа усім поспехау у 
сесіі, і каб адзнакі прьіносілі 
толькі радасць.

Усходні каляндар сведчыць, 
што прыйшоушы да нас год бу- 
дзе багаты на нечаканасці. 
Спадзяёмся, што яны для усіх 
нас будуць толькі прьіемньїмі. 
І у вучобе таксама.

«МЫ — ЛЮДЗІ МІРУ!»

— пад такой назван адоыуся тра- 
дыцыйны урок паззіі падрыхтоу- 
чага факультзта для замежных 
студэнтау. Вёу урок выкладчык 
Л. П. Барабанау. Студэнты Азіі, 
Афрьікі, Лацінскай Амерьікі —  
прадстаунікі розных дзяржау 
гаварьілі пра мір, гаварьілі аб 
ім мовай паззіі.

Нельга супьініць рух народау 
да міру, прагрэсу. Аб гэтым свед
чыць барацьба за свабоду і неза
лежнасць, супраць імперьіялізму 
і рзакцьіі.

У заключэнне урока студэнты 
і вьікладчьікі прагледзелі даку- 
ментальную стужку «Званы Грз- 
нады».

Л. В А У Ч О К , 
выкладчык падрыхтоучага 

факультзта замежных 
студэнтау.

Тзкст і фота А. ВАЛО Ш Ы Н А.

ленні удзельнікау характарыза- 
валіся глибокім веданнем ма- 
рксісцка-ленінскай філасофіі, 
сур'ёзнай падрыхтоукай кожнага 
даклада. . СТАНОВІЦЦА добрай трады- 

цыяй на факультэце журналістьі- 
кі праводзіць дні кафедрау у 
інтзрнаце №  2. У лістападзе
гасцямі студэнтау была кафедра 
стьілістьікі і літаратурнага рэда- 
гавання. Нядауна да студэнтау 
завітау калектыу кафедры тзорьіі 
і практьікі савецкай журналістьі- 
кі. Вьікладчьікі прьінеслі вучэб- 
ныя дапаможнікі для кабінета 
журналістьікі, які арганізуе інтзр- 
прэсклуб «Планета».

Сустрэча праходзіла у ленін- 
скім пакоі факультзта журналі- 
стьїкі. Жадаючых прыняць у ёй 
удзел з'явілася больш, чым мог 
умясціць пакой. Дарэчы, хочац- 
ца выказаць папрок студгарад- 
іку. што у інтзрнаце няма пра-

сторнага памяшкання і што гэта 
стварае цяжкасці у правядзенні 
масавых мерапрыемствау.

Адкрыу вечар прафесар Б. В. 
Стральцоу. Затым І. І. Беленькі 
расказау студэнтам аб методы- 
цы самастойнай работы, аха- 
рактарызавау перададзеныя ка- 
федрай падручнікі. Аб перад- 
умовах і гістарьічньїм значенні 
утварэння СССР гаварыу у сваім 
вьіступленні А. В. Балаш. На 
сустрэчу быу таксама запрошаны 
супрацоунік БЕЛТА У. В. Шарпі- 
ла, які пазнаём 1у з дзейнасцю 
Беларускага тэлеграфнага агенц- 
тва.

САДУ АБД УЛАЙ , 
студзнт факультзта 

журналістьікі.

Наибольшую цікавасць у слу- 
хачоу вьіклікалі даклады студэн
тау IV  курса філасофскага ад- 
дзялення Р. Бачко «Роля света- 
погляду у навуковым пазнанні», 
Міхала Лошцяка (ЧССР) «Са- 
цыяльная дэтэрмшацыя працэсу 
функцьіяніравання філасофскіх 
канцэпцый чалавека» (навуковы 
кіраунік прафесар В. С. Сцёшн) 
і Міраславьі Кубышавай (ЧССР) 
«Сацыяльная дзтзрмінацьія фі
ласофскіх канцэпцый чалавека 
(навуковы кіраунік дацэнт Я. В. 
Петушкова).

К О Н К У Р С
на леїцную распрацоуку макета- 
устаиоукі тля першамайскай дз- 
манстрацьіі калектыву аб’яуля- 
юць партком і рзктарат унівсрсі- 
тзта. Селетні Першамай —  юбі- 
лейны — соты з пачатку святка- 
вання салідарнасці працоуных 
усіх краін свету.

Да удзелу у конкурсе запра- 
шаюцца усе жадаючыя: студэнты 
і супрацоунікі. Пераможцау ча- 
каюць узнагароды. Прапановы па- 
даваць у партком універсітзта да 
І сака віка 1986 года.

— Такія , канферзнцьіі вельмі 
карысныя,—  гавораць іх аргані- 
затары і шматлікія удзельнікі.—  
Яны дазваляюць падагульніць 
свае веды па той ці іншай праб- 
леме, выказаць сваё меркаван- 
не. ■

АКТУАЛЬНЬІЯ праблемы мар- 
ксісцка-ленінскай тзорьіі, дыя- 
лектьїка-матзрьіялістьічнай мета- 
далогіі навуковага пазнання —  
галоуныя питанні, якія разгля- 
даліся на студэнцкай навуковай 
канферэнцьй, прысвечанаи вы- 
нікам першага тура XI Усеюзна- 
га конкурсу студзнцкіх навуко- 
вых работ па грамадскіх навуках, 
гісторьіі ВЛКСМ і міжнароднага 
маладзёжнага руху. Мэта гэтай 
канферэнцьп —  актьівізаваць на- 
вукова-даследчую работу сту
дэнтау, узбагаціць іх веды у галі- 
не сучаснай навукі, метадалогіі 
навуковага пазнання, крытыч- 
нага аналізу буржуазнай філасо- 
ф і і. У ходзе канферзнцьіі пра- 
цавала дзевяць секций. Выступ-

C. ГО ГАЛЬ.

НА РЭКТАРАЦЕ
Па вьініках конкурсу 29 работ 

прадстаулены да узнагароджан- 
ня граматамі савета НДРС. Леп- 
шыя даклады студэнтау рэка- 
мендаваны для удзелу у рэспуб- 
ліканскім туры конкурсу.

бьілі разгледжаны дзейнасць ас
пірантури і вьінікі размеркавання 
маладых спецьіялістау у 1985 го- 
дзе.

Н. Я К У Ш А В А .

М есячнік К Н І Г І
УПРАВЛЕНИЕ кніжнага гандлю  БССР  арганізуе у студзені 

м есячнік  па прапагандзе і распаусю дж анню . навукова-тзхнічнай і 
вытворчай літаратурьі. Ен пры свячаецца X XV I !  з 'е з д у  КПСС. А саблі- 
вая р о л я у п р а вя д зен н і м есячн іка належыць «Навукова-тзхнічнай 
кн ізе»  —  б уй н ейш ам у у рзсп убліц ьі спецьіялізаванам у м агазіну гзта- 
га п р о ф іл ю .

Кваліфікаваньїя прадауцы-кансультанты «Навукова-тзхнічнай кнігі» 
б уд уц ь  рады  вас вітаць у м агазіне у новым г о д зе . Яны упэунены , 

лито, чаведауш ы  яго аднойчы , вы п р ы й д зец е  зн оу. p . X I I  Р Ы К ,
таваразниуца па рэкламе магазіна НТК». ^

А. Я С К Е В ІЧ ,  
адказны за навукова-даследчую 

работу на кафедры 
марксісцка-ленінскай 

філасофіі гуманітарних 
і факультотау.

універсітзта абмеркавау план на- 
вукова-даследчай работы на 1986 
— 1990 гады.

А. В ІХРО ВА .



ПРАЕКТЫ  Ц К  КПСС: СТРАТЭГ1Я I ТА К ТИ К А  ПАСКАРЭННЯ
'  М Ы  Д  г  У  / K b A r v J

З ’ Я Д Н А Н Ы
М1ТЫНГ САЛІД

$ КАБ ПАБУДАВАЦЬ КАМУ-
f  HI3M, недастаткова стварыць
^ трывалую матэрыяльную базу,
4 не менш важна выхаваць нова> ■^ га чалавека, з , камуністьічньїм
f  светапоглядам, з камуністьічньї-
^ мі адносінамі да працы, гра-

Мітьінг з удзелам замежных студэнтау, якія вучацца ва універсітзце, 
арганізаваньї на базе 9-й школьї-інтзрната г. Мінска пад дзвізам «Мір! 
Дружба! Салідарнасць!», стау сапраудным святам інтзрнацьіянальнай 
дружбы.

П А М ІЖ  школай і студзнтамі 
існуюць даунія сяброускія сувя- 
зі. У школьным музеі ёсць няма- 
ла фотаздымкау і запісау, зроб- 
леных замежньїмі студзнтамі і 
аспірантамі БДУ.

На мітьінг прьійшлі студэнты

кангалезскага зямляцтва, вы- 
кладчьїкі. Усхвалявана гаварьілі 
дзеці пра сваё шчаслівае дзяцін- 
ства. Маленькая дзяучынка тон
кім голасам заявіла: «Мы за
мір!» Люда Зарамбоуская, вуча- 
ніца 6-га класа, прачытала свой 
верш пра мір.

Ад імя замежных студэнтау 
на мітьінгу вьіступіу прззідзнт 
зямляцтва кангалезскіх студэн
тау Нсатунказі Арман-Гі. Єн вы- 
казау салідарнасць з барацьбой 
народау супраць вайны, супраць 
расізму, за свабоду і роуныя 
правы, прачытау свой верш «Сва- 
бода», напісаньї на рускай мове.

Студэнты Макіта Жыльбер і 
Лукало Франсуа вьїканалі песні 
барацьбы і працы. Нзеламона 
Берцін, студэнт гістарьічнага фа- 
культэта, які заваявау у Маскве

У 1983 годзе другое месца на 
Усесаюзнай алімпіядзе па рускай 
мове для замежных студэнтау, 
прачытау верш «Камуністам 
быць хачу».

У заключэнне мітьінгу была 
прынята рэзалюцыя, якая закан- 
чвалася словамі: «Сябар! Равес- 
нік! Таварыш! Станавіся у рады 
барацьбітоу за мір і салідар
насць, за шчаслівае дзяцінства 
усіх дзяцей зямлі. Мы заяуляем: 
мы з вамі, патрыёты Чьілі і 
Нікарагуа! Мы з табой, стойкі 
змагар за правы свайго народа, 
Леанарда Пелціер! Мы з вамі, 
барацьбітьі за мір усяго зямно- 
га шара! Мы заяуляем: павін-
ны смяяцца дзеці і у мірньїм 
свеце жыць! Наш дзвіз —  Мір! 
Дружба! Салідарнасць!»

В. ВА Д ЭЙ КА , 
старшы выкладчык кафедры 

рускай мовы па навучанню 
замежных студэнтау 

асноуных факультэтау.
Р. ВАД ЭЙ КА . 

загадчык кафедры гісічалогіі, 
дацэнт.

РАУНЕННЕ  —  НА ПРАВАФЛАНТОВЫХ!

Ва Універсітзце уладарыць сесія. У  гэты час студэнта лягчэй за 
у сё знайсці у чытальнай зале бібліятжі. Людміла Татарэнка, сту- 
дзнтка V курса 4 групы гістаричнага факультета рыхтааала Заклад 

зтнаграфіі «Паходжанне рускага народа».

£ мадства, людзей, чалавека, усе-
^ бакова і гарманічна развітога,
Й які глыбока і шчыра разумев в

ВЫХОУВАЦЬІ 
ПЕРАКОНВАЦЬ

^ і прымае як сваё, асабістае, мэ-
у ты нашага грамадства

І Усё гэта улічана у

це, маральную чьісціню і фізіч- паслядоунасць папярздніх Пра
ную дасканаласць». І далей грам КПСС і пацверджаны больш 
у пункце І гэтага раздзела, дзе дакладна яшчэ раз * ленінскія 
гаворка ідзе аб задачах, якія прынцыпы адносін Камуністьіч-
ставіць партыя у галіне ідзйна- най партьіі да рзлігіі, царквы праекце ~ ~ cl. . i/aww выхаваучаи работы, вылучаюцца і веруючых.

важнейшыя напрамкі, як У гэтай сувязі лотазгодна, на 
Фарміраванне навуковага све- мой погляд, такая прапанова 

тапогляду», «Працоунае выха- раздзела «Атзістьічнае выхаван- 
ванне», «Умацаванне камуністьі- не», як, «выступаючы за няухіль- 
чнай маралі, «Патрыятычнае і нае выкананне канстытуцыйных 
інтзрнацьіянальнае выхаванне», гарантый свабоды сумлення, 
«Атзістьічнае выхаванне» і г. д. партыя асуджае спробы выка- 
Усё гэта правільна, важна і не рыстаць рзлігію на шкоду інтарз- 
вьіклікае ніякіх сумненняу. Хаце- гам. грамадства і асобы», дапоу- 
лася б толькі удасканаліць нека- ніць словамі: «...і далей будзе 
торыя моманты, якія, магчыма, весці з ёй ідзйную барацьбу. 
і дапамогуць палепшыць дадзе- выкрываць клерьїкалізм, які вы- 
ны раздзел праекта Праграмы. ступає пад сцягам антьїкамуніз- 

Пасля раздзела «Фарміраванне му, выхоуваць людзей у духу 
разнастаиныя навуковага снетапогляду», на маю навукова-матзрьіялістьічнага све- 

,  . ч « м .  чалавечаи дзеинасці. думКу, лагічна было б вьщзеліць тапогляду, не дапускаючы пры гэ- 
/ їх неабходна разглядаць у комп- у Якасці самастойнага напрямку тым абразы пачуццяу веруючых».

> ' . _  І Г и Ы A d^ новай рэдакцьи Праграмы Каму- так|я 
^ ністьічнай партьіі Савецкага Саю- <(ф а  ̂
gj за, які вынесены на усеагульнае 
^ абмеркаванне. Аднак, на наш 
/ погляд, асобныя палажзнні па- 
^ трабуюць некаторай карзкціроу-
2 кі.
^ Камуністьічнае выхаванне
^ шматграннае: яно уяуляе арга-

нічнае адзінства ідзйна-палітьіч-
^ нага, працоунага, маральнага,
^ фізічнага, патрыятычнага, інтзр-
 ̂ нацыянальнага атзістьічнага, эс> • •£ тзтычнага выхавання і, такім чы-

аспекты

g лексе. Важна, каб кожная з форм
у  камунн 
^ паунял

прэамбуле

у якасці самастойнага напрамку тым абразы пачуццяу веруюч 
такое пытанне: «Ідзйна-палітьіч- А далей па тэксту. Гэта дапау- 

выхавання да- нае выхаванне». Раскрываючы яго ненне абумоулена і тым, што у 
сутнасць, неабходна звярнуць праекце Статута Камужстычнай 
увагу на фарміраванне у кожна- партьіі Савецкага Саюза у раз- 
га камуніста, ва усіх савецкіх дзеле I «Члены партьіі, іх абавяз-

стычнага
а і замацоувала другую

раздзела
 ̂ « Iдэйна-выхаваучая работа, аду- людзей марксісцка-ленінскай кі і правы» у пункце «г» выразна 

0 кацЫя, навука і культура» вельмі ідзйнай перакананасці, класава- сказана, што член партьіі абавя- 
2 ' ----га самаразумення, палітьічнай заны «весці рашучую барацьбу

^ ральную сілу марксісцка-ленін- 
екай ідзалогіі для паскарэння 

змічнаг а развіц-
зтанакіраваную раванасць оарацьоы з рзліпячі, 

■ на што заусёды указвау У. І.ідзина-палітьічнаму 
8 (падкрэслена мною.— А. К .). Ленін, на выкрыццё клерьїкаліз- 
\  працоунаму і маральнаму выха- «У- як| актыв,зуе сваю дзей- 
^ ванню са

^ сацыяльна-эканам 
Й ця краіньї, весці м:
^ работу па ідзй 
^ (падкрэслена мі- 
^ працоунаму і мар 
^ ванню савецкіх людзей, ф-армі- 
^ раванню гарманічна развітои 
А эамадска актыунай асобы, якаї 

залучає у сабе духоунае багаь

Лічьім неабходным...

І яшчз. У раздзеле «Атзістьіч бонамі (усё падкрзслен а мною.— 
пае выхаванне» пажадана узмац- А . к .) j і Н Ш ь . м . чужь.мі сацыя- 
ніць, у прьіватнасці, ідзйную накі-

насць супраць країн сацьіялізму^і 
на недапушчальнасць абразы па-

8 грамадска а к т ы у н а й  асобы, якая чуццяу веруючых. Гэтым самым 
Й спалучае у сабе духоунае багац- была б найбольш поуна захавана

і

лістьічнаму ладу жыцця погляда- 
м і і звьічаямі».

А. К Р У Г Л О Ї.
дацэнт кафедры марксісцка- 

ленінскай зтьікі, 
зстзтьікі і навуковага атзізму.

ПРАПАНУЮ ЦЬ КАМУН1СТЫ ФІЛФАКА

—  прадугледзець строгую пе- 
рыядычную справаздачнасць 
у пярвічньїх арганізацьіях кірую- 
чых партыйных работнікау;

—  для кандыдатау у члены 
КПСС, якія перайшлі у перыяд 
кандыдацкага стажу з адной пяр- 
вічнай арганізацьіі у другую, кан- 
дьідацкі стаж працягваецца з

жу рэкамендаваным; рэнню у кожнай рзспубліцьі
—  членамі партьіі могуць быць дамбу вучоных, санаторыяу, пан 

асобы, якія дасягнулі 20 гадоу; сіянатау і дамоу адпачынку для
—  павялічьіць кандьідацкі супрацоунікау вышэйшых наву- 

стаж да 2 гадоу; чальных устаноу;

—  ажыццяуляць мзтанакіра- —  павялічьіць патрабаванні 
ваную работу па паляпшэнню да кантролю за выкананнем ра- 
умоу працы работнікау навуко- шэнняу і пастаноу рзспублікан- 

тым, каб яны прабьілі на уліку вых і вышэйшых навучальных скіх і саюзных органау па ума- 
у новай пярвічнай арганізацьіі устаноу, прьівесці у адпавед- цаванню і развіццю матэрыяль- 
не менш аднаго года. Інфарма- насць з рэальнай аддачай узро- на-тзхнічнага забеспячэння ВНУ, 
ваць прымаушую у кандыдаты вень заработнай платы вучэбна- павелічзнню вытворчых пло- 
у члены КПСС пярвічную партый- дапаможнага і выкладчыцкага шчау, паскоранаму будауніцт- 

вьініках саставу; ву жылля і студзнцкіх інтзрна-
— узмацніць работу па ства- тау.

- ную арганізацьію аб 
праходжання кандыдацкага ста

СЁННЯ СТУДЭН Т — ЗАУ ТРА СПЕЦЫЯЛ1СТ

ПРАФЕСІИНАЯ ГРАМАТЫКА
ПАЛЕМ1ЧНЫЯ НАТАТК1

... Р А З М Е Р К А В А Н Н Е ,
дзяржауныя экзамены, 
абарона дыпломнай — і 
вось вам, калі ласка, но
вы спецы ял іст. У ім 
яшчэ жыве дух гарачых 
сесій, напружаных семест
ра). Але пара выкарыстоу- 
ваць атрыманыя веды.

Практыка, якую прахо- 
дзяць зараз студэнты-пя- 
цікурснікі гістарьічнага фа- 
культэта,- - гэта генераль
ная рэпетыцыя перад іх 
самастойнай работай у 
школе. Месяц таму назад 
упершыню студзнтьі-гісто- 
рьікі пераступілі парої 
школы. Усё было да вол і 
будзенна, не было ні арке- 
стра, ні кветак, як пры
нята сустракаць навічкоу. 
Хаця і хваляваліся студэн
ты не менш, чым перша- 
класнікі. Упершыню яны 
уваходзілі у школу у якас
ці насгаунікау.

На працягу пяці гадоу 
гэта дзіунае слова «на стау-

нік» прьісутнічала у сту- 
дэнцкай аудьіторьіі. Была у 
і\ і арчеалагічная практы
ка. і ямузейна-архіуная, і 
практыка у піянерскім ла
геры. эле пера важ на я коль- 
касць вьіпускнікоу месцам 
сваёй буду чай работы на
зывав школу. Не, аутар ні- 
колькі не хоча прьінізіць 
ролю усіх вышэйназваных 
практык. Яны, безумоуна, 
неабходны для будучых 
спецьіялістау-гісторьїкау, 
але калі ідзе падрыхтоука 
спецьіялістау для школы, 
то, в і да ць, ёсць сэнс займац- 
ііа ім практычнай дзейнас- 
ціо у школе не толькі 
паутара месяца апошняга 
курса.

1 вось студэнты прьійшлі 
> школу, пазнаёмы'юя з кі- 
рауніком, прьісутнічалі па 
уроках, правялі свой урок 
—  і спалохаліся: мы ж 
амаль нічога не умеем. Ат- 
рьімліваецца парадаксаль- 
ная сітуацьія. Амаль за 
пяць гадоу вучобы ва уні

версітзце ведау было атры- 
■ мана багата, а рыхтуючыся 
да урока, студэнты зноу 
спяшаюцца у бібліятзку. 
Хто з жалем узды хае, што 
не занатоувау лекцьіі, а 
хто, адкрываючы канспект, 
знаходзіць там толькі не- 
калькі сказау, прысвечаных 
выкладчыкам гзтаіі тэме. 
Курс выкладання гістарьіч- 
ных навук ва універсітзце 
не адпавядае методыцы 
выкладання гэтага прадме- 
та у школе. А  што даты- 
чыць прадметау па спецы- 
яльнасці, то іх малая су- 
вязь з сучасньїмі патраба- 
ваннямі школы не дазваляе 
студэнтам набыць вопыт 
практычнай дзейнасці. Ас- 
новай асабістага педагагіч- 
нага майстэрства многія 
маладыя спецьіялістьі лі- 
чаць работу былых сваіх 
школьных настаунікау.

Студэнт можа здаць не- 
абмежаваную колькасць 
экзаменау і залікау. напі- 
саць дзесяткі курсавых,'

прачытаць дзесяткі рэфе- 
ратау, але як яму набытыя 
веды замацаваць? Для гэ
тага і існує практыка.

Студэнт праву чыуся
амаль пяць гадоу. ! толькі

пайшоущы у школу, зразу- 
ме>: настаунічаць —  не яго 
справа. Горкае расчараван- 
не прыйшло позна. Ка- 
жуць, лепш позна, чым 
ніколі. Але ці не занадта 
дарагія памьілкі?

Шчасліваму першакурс- 
ніку усё добра. Нават гроз- 
нае папярэджанне «будзеш 
настаунікам» не кранае 
яго. Мауляу, калі той час 
надыдзе. А ён надыхо- 
дзіць. І мадьіходзіць позна, 
толькі на пятым курсе.

У адпаведнасці з рэфор- 
май школы зараз ацэнь- 
ваюцца не толькі паводзі- 
ны вучняу, але і іх старан
не да вучобы. Напэуна, 
было б карысна, каб такія 
адзнакі бьілі і у студэнтау 
па іх адносінах да прафе- 
сіі. Пайшоу першакурснік 
у школу на практыку, і ста- 
новіцца зразу мела: быць

яму настаунікам аоо... не 
быць. Магчыма, малады 
чалавек, не разабраушыся 
> сваіх здольнасцях і маг- 
чымасцях, зусім выпадко- 
ва трапіу на факультэт, 
Дык навошта чакаць раз- 
меркавання?

Памятаеце, як адчувалі 
сябе галоуныя героі твора 
Марка Твена «Прынц і 
жабрак», калі выпалак 
прьімусіу памяняцца їх 
сваімі абавязкамі? І Ірі.інц 
з малепства, добра ведау- 
шы сваю справу гаспада- 
рыць— вьн .і нда у вельмі 
няёмка сярод жабракоу. 
А жабрак ніяк не мог 
уцяміць, што гэта такое —  
дзяржауная пячатка. Знай
сці адразу свой шлях, зра- 
зумець свае здольнасці —  
гэта не так проста. Каэ- 
фіцьіент прафесійнай год- 
насці дазволіць найбольш 
аб’ектыуна вызначыць, ці 
сваёй справай займаецца 
каикрэтны студэнт.

Вучоба ва універсітз
це — гэта не толькі сума 
ведау, гэта яшчэ і выхаван
не асобы настауніка. Зусім

нездарма ва універсітзце 
у ве дзе на грамадска-палі- 
тычная практыка. Што зна- 
чыць здавальняючая адзна- 
ка, атрыманая па ёй? 
Хіба тое, што аднакурснікі 
з усмешкай скажуць: не 
хацелі б. каб нашы дзеці 
вучьіліся у такога настау
ніка.

Закончыцца вучоба сту
дэнтау ва універсітзце. 
Раз'едуцца яны працаваць. 
Але пачуццё нейкай неза- 
меннай страты застанец- 
ца. Абавязак вышэйшай 
шко л,!— своечасова уліч- 
ваш, хутка узрастаючыя 
патрабаванні, умение на 
стадьіі навучання правіль
на і абгрунтавана право- 
дзіць функцыянальны ад- 
бор людзей з улікам іх ін- 
дьівідуальньїх магчымас- 
цей— усё гэта становіцца 
магчымым толькі пра непа- 
ерэднай блізкасці В Н У  і 
школы. Толькі так можна 
дабіцца цеснай сувязі тэо- 
рьіі з практыкай і пазбег- 
нуць падрьіхтоукі спецьія
лістау-недавучак.

А. М А Т У С ЕВ ІЧ .
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Ф ОТАРЭП АРТАЖ  3  ВЕЧ А Р А  ПАЭЗИ

АСНЕЖАНЫЯ РЫТМЫ
Пасля на сцэну запрасілі « у з - 

лётауцау» —  членау літаб'яднан- 
ня факультэта: А л ен у  Стоража- 
ву, Галіну Ракоца, Таццяну А л е 
ш ка, Ж анну П ахадню . С вае  пе
реклады з польскай, украін-  
скай і ням ецкай м о у  чытау А лег  
Д ьіш левіч. Аспірант С яргей  Кава- 
л ё у  узяу заклю чн ае слова...

Каб надоуга зам ацаваць па- 
м яць аб сустрэчы, ж адаю чыя  
м ел і гонар сфат аграфавацца з 
вядом ьім і гасцямі.

Бясспрэчна, такія м ер а п р ы -  
емствы прыносяць студэнтам не 
толькі радасц ь, але і кары сць.

Ж . П А Х А Д Н Я . 
Фота Ю . П ЕЧ У Р А .

к а сц ю м ы , ф іл ф а к а у к і б е л а -  
руск{м  караваем  віталі д ара- 
гіх га сц ей : Ры гора. Барадуліна, 
Раісу Б аравікову і М іхася Стрель
цова. Прыветным словам  веча р  
а д к р ы у загадчы к к а ф е д р ы  б ел а - 
рускай  літаратурьі А л е г  Анто- 
навіч Л ойка. Ён прадставіу гасцей  
шматлюднай зале аматарау паэ- 
зіі і п ер а д а у  м ік р а ф о н  Ры гору  
Б арадуліну.

З  захапленнем  слухалі студэн-

АТРЫ М АЦЬ у адзін  в еч а р  ау
тографы а д р а зу  ад трох вядо- 
мых б ел а р у ск іх  паэтау —  зга- 
д з іц ес я , п а д зея  цікавая і жада
ная, асабліва п ры ем н ая для сту
дэнтау ф ілалагічнага факультэ
та. Напэуна таму в еч а р  паззіі 
«Аснеж аныя рытмы», які яш чэ 
у  мінульїм  годзе п р а во д зіу ся  
эксперымент альна, за р а з  ува- 
хо д зіц  ь у д о б р у ю  традыцыю.

Апранутыя у  нацыянальныя

ты і вьікладчьікі вер ш ы  пра р о д 
ную  зям л ю  і пра мову, пра кахан- 
не і пра ф іл ф а к , які стау для паэ- 
та родны м  дом ам . У знёсла і 
ш чы ра выступала Раіса Баравіко- 
ва —  «пяснярка зям н ой лю бо ві» . 
Гльібокі р о зд у м  над сутнасцю 
жыцця гучау у в ер ш а х М іхася  
Стрельцова. Гарачьімі аплады с- 
ментамі адгукнуліся слухачы  і на 
паэтычнае слова бы лой выпуск- 
ніцьі хімф ака Галіньї Булыны.
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ПРАБЛЕМА ПАТРАБУЕ ВЫ РАШ ЭНН Я

ДОМ ГАСПАДАРОМ МОЦНЫ
ГОД РАНЕЙ на камсамоль- 

скай справаздачна-выбарнай 
канферзнцьіі БДУ было прыня- 
та рашэнне перавесці адзін з 
універсітзцкіх інтзрнатау на поу- 
нае студзнцкае самакіраванне. 
Аднак...

—  Калі па праудзе, не вель- 
мі уяуляю сабе, што тэта такое —  
самакіраванне,—  шчыра прызнау- 
ся мне вьіпускнік політзхнічнага 
інстьітута,—  на маю думку, толь
кі беспарадку стане больш. Ды 
і увогуле, навошта?

—  Як тэта добра! —  усклікну- 
ла другакурсніца педінстьітута.—  
Самі сабе гаспадары, што хочаш, 
тое і рабі! А  дзе тэта будзе, калі? 
Вось бы у нас такое.

Дзе гзта будзе? Адрас вядо- 
мы дакладна: вуліца Кастрыч- 
ніцкая, інтзрнат БДУ №  6.

Ці будзе гзта наогул? «А чаму 
б і не? —  запярзчвае сакратар 
камітзта камсамола БДУ імя 
У. І. Леніна Аляксандр Казулін. 

—  У шэрагу ВНУ Масквы, Кіе- 
ва ды і Мінска ёсць такія інтзр- 
наты. Назапашаны вопыт. Толькі 
у сябе мы задумалі беларускі 
варыянт студзнцкага самакіра- 
вання, якога няма ні у Маскве, 
ні у Кіеве».

У чым прынцыповае адрознен- 
не? —  запытаеце вы. Але давай- 
це перш адкажам на пытанне: 
што трзба студзнту у інтзрнаце, 
а што —  каменданту?

Студзнту —  нармальныя умо-

СТУДЭНЦК1 ІНТЗРНАТ. ЯКІМ ЖАДАЮ ЦЬ ЯГО 
БАЧЫЦЬ СТУДЭНТЫ СЁННЯ? ТАКІМ, ЯКІМ ЁН 

БЬІУ УЧОРА? А ЗАВТРА?

вы жыцця, а іменна: функцыя- 
ніраванне усіх службау, чьісці- 
ня (і не толькі у сваім пакоі), 
добрыя умовы для заняткау і 
адпачынку, здаровая, сяброу- 
ская атмасфера.

Каменданту —  усё тое ж і 
яшчз, каб у інтзрнаце, як «у 
Багдадзе», было заусёды спакой- 
на...

Але ці не занадта дбаюць не- 
каторыя каменданты, якія усімі 
сродкамі наводзяць парадак, 
а часам —  парадкі?

— Пры самакіраванні,—  гаво- 
раць ініцьіятарьі з «шасцеркі»,—  
у нас будзе іншьі камендант. 
На жаль, ні студэнт, ні выклад- 
чык тэту пасаду заняць не змо
гу ць. Але мы шукаєм такога чала- 
века, які душой быу бы студэи- 
там. Акрамя таго, памочнікамі 
яго будуць два студэнты.

Па дамоуленасці з партый- 
най, прафсаюзнай, камсамоль- 
скай арганізацьіямі, адміністра- 
цыяй БДУ і дырэкцыяй студ- 
гарадка пры поуным самакіра
ванні у інтзрнаце №  6 амаль 
усе пасады па штатнаму распа- 
радку зоймуць... студэнты-стар- 
шакурснікі.

Часта чую ад студэнтау: «Ха-

чу, каб мой дом быу маім». 
Што тут казаць: Мала жадаць, 
трэба яшчэ нешта рабіць. Успом- 
нім, што студзнту трэба? Най- 
перш: функцьіяніраванне усіх
службау. У інтзрнаце №  6 жы- 
вуць студэнты факультэта пры- 
кладной матзматьікі, у асноу- 
ным —  дзяучаты. Міжвольна ус
тає пытанне, хто зойме вакан- 
сіі слесарау, электрыкау, сан- 
тзхнікау інтзрната? Пытанне бу
дзе вырашацца так. Прьіходзіць, 
напрыклад, студэнтка ФП М : 
«Мы з мужам жывём на кватэ- 
ры, студэнты, толькі ён у РТІ 
вучыцца. Калі б нам далі пакой- 
чык, ён мог бы працаваць элект- 
рыкам, а я магу і у прьібіраль- 
шчьїцьі ■ Хіба гзта не выйсце? 
Выйсце! На спецьіяльнасці, якія 
патрабуюць кваліфікацьіі, выра- 
шана прымаць студэнтау з БПІ 
і РТІ. Зрэшты, спецьіялістьі та
кога профілю маюцца і у самім 
БДУ.

«Чьісціня —  асноеа здароуя». 
Сёння тэты лозунг у холе інтзр
ната вывешваць не трзба —  з 
гэтым згодны усе. Каб аблег- 
чыць працу прьібіральшчьіц, жы- 
хары вьірашьілі узяць частку іх 
працы на сябе. Па графіку кож-

ны пражываючы на паверсе бу
дзе у вызначаны дзень несці 
дзяжурства на паверсе, уклю- 
чаючы уборку. Прьінамсі, у ад- 
розн. нне ад сённяшняга стано- 
вішча дзяжурыць будуць усе 
без выключэння, нават пяці- 
курснікі.

Калі планавалі поунае сама
кіраванне, меркавалі студэнты, 
асноуная колькасць будзе 
працаваць у інтзрнаце на палову 
стаукі. Частку' месц думалі 
скараціць, напрыклад, дзяжурст- 
вы на вахце студэнты маглі б 
ажыццяуляць у парадку грамад- 
скай нагрузкі.

Люда Панчанка, сакратар ка
мітзта камсамола Ф П М , расказ- 
вае: —  Калі задумвалі у сябе 
студзнцкае самакіраванне, мы і 
мэту найперш за усё ставілі якую? 
Каб усе атрыманыя грошы пай- 
шлі у фонд нашага інтзрната. 
Гзта і павінна было стаць прын- 
цыповым адрозненнем беларус- 
кага варыянта ад іншьіх.

Студзнтьі-матзматьжі падлічьі- 
лі: пры працы на палову стаукі 
і скарачзнні некаторых вакансій 
штомесячная зканомія складзе 
870 рублёу, у год —  9— 10 тысяч. 
А цяпер уявім матэрыяльныя ка- 
штоунасці, якія можна набыць 
на гэтыя грошы для інтзрната. 
Студзнту што трзба? Добрыя 
умовы для заняткау і адпачын
ку, значыць: каляровыя тзлеві- 
зары на паверхах, зручныя пісь- 
мовыя сталы. Мараць яны аб 
сваім радыёвузле. А летам жа- 
даюць стварыць студзнцкі бу- 
даунічьі атрад, які за тыя ж сз- 
каномленыя грошы правядзе ра- 
монт.

\
Гавораць: «Дом моцны гас-

падаром». Будзе тэты дом моц
ны? Павінен! У інтзрнаце №  6 
па выпрацаванаму праекту ста
тута і палажзння аб студзнцкім 
самакіраванні будзе арганізава- 
ны савет інтзрната: старшы ка
мендант і яго памочнікі, кастз- 
лянша, пашпартыстка і старшы- 
ня студсавета. На сходах саве- 
та (якія будуць праходзіць раз 
у тыдзень) стануць вырашацца 
усе пьітанні інтзрната.

— Упэунены я на 100 працзн- 
тау,—  сказау у гутарцы намеснік 
дэкана факультэта прыкладной 
матзматьікі, дацэнт кафедры тзо- 
рьіі імавернасці і матэматычпай 
статьістьікі Мікалай Мікалаевіч 
Трупі.—  інакш і не «заварвалі б» 
усё гзта.

Часам студэнты скардзяцца: 
«Нам гавораць: інтзрнат —  ваш 
дом. Ну, а у дом прынята за- 
прашаць сяброу. А да нас нават 
сваякоу не заусёды прапуска- 
юць...»

Пры студзнцкім самакіраван
ні у «шасцёрцы» прапускная сі- 
стзма будзе іншай.

Але калі ж гзта будзе?
—  Усё упіраецца у фінанса- 

вае пытанне.
—  Не маєм магчьімасці ад- 

крыць рахунак у банку на інтзр
нат...

Такія вось адказы чулі у дзка- 
наце Ф П М  і у камітзце камсамо
ла БДУ.

Хаця нікому, па-мойму, не трз
ба тлумачыць, навошта студэн
там ФП М  поунае самакіраван
не у іх студзнцкім доме.

Г. В ІТ К О У С К А Я .



БЕЛАРУСКІ Міненая паліграфічная фабрыка 
«красная звезда» М ВПА імя Я. Ко- 
ласа.

ШТЭРВЧО Д Л Я  ВАС

АРАНЖАВАЯ
ПЛАНЕТА

ВЯСЁЛЫ АЛОВАК

СПАРТЫУНАЯ МОДА — ПРЫВ1ЛЕЯ НЕ ТОЛЬКІ  
Л О Д З Е Й

    ^

вельмі кароткая «лаука запас
ных». Над гэтым мы і працуем 
на трзніроуках. Спадзяёмся, што 
у гэтым чзмпіянаце у нас будзе 
менш прыкрых пройгрышау, 
калі не сапернік выйграе, а мы 
аддаем перамогу.

— Анатоль, ваш рост зараз —
203 см —  для цэнтравога це вя- 
лікі. Як складваецца для вас 
барацьба пад шчытом?

—  Імкнуся кампенсаваць 
свой «недахоп» хуткасцю. Трзба 
усё рабіць хутчзй і больш рззка, 
чым має сапернікі. Шансы у ба- 
рацьбе трзба рауняць, а там 
гульня пакажа, бо адзін чалавек, 
якім ні быу бы класным ігра- 
ком, на баскетбольнай пляцоуцы 
нічога не зробіць. Баскетбол —  
гульня калектыуная, дзе усе ра
зам робяць адну гульню, а калі 
хто-небудзь «выпадае», то 
каманда асуджана на паражзн- 
не. -

—  Вашы таварышы вьібралі 
вас капітанам...

—  Вы жадаеце даведацца, за 
што? Няхай яны раскажуць самі.

Агульнае меркаванне аб А. Пар- 
фіятіовічу выказау яго сябар 
Уладзімір Краучанка.

—  Анатоль —  сапраудны баец, 
вопытны баскетбаліст, які дамог- 
ся высокага майстзрства вялікай 
працавітасцю. Надзейны, верны 
чалавек —  ён не падвядзе у цяж- 
кую хвіліну.

Нялёпа гэты вялікі баскетболь- 
ны мяч. Сапраудная аранжавая 
планета —  з чорньїмі мерыдыяна- 
мі, з цяжкасцямі, розньїмі праб- 
лемамі. Першая палова чзмпіяна- 
ту краіньї скончылася няудала 
для РТ І. Наша каманда будзе 
гуляць у турнірьі, які высвет- 
ліць, хто пакіне вышэйшую лігу 
баскетбола. А нам застаецца 
толькі жыць надзеяй на лепшы 
час РТ І, які, безумоуна, напера- 
дзе.

Гутарку вёV 
А. С Ц ЯП А Н А У

ш в а  — ...................

«НАВОШТА ТАБЕ 
ТЭТЫ СПОРТ?»

КАМУ ХОЦЬ аднойчы даво- 
дзілася любавацца шасейньїмі 
гонкамі, у таго, напзуна, надоу
га застауся у памяці такі малю- 
нак: па шырокай гладзі асфаль
ту імкліва праносіцца рознакаля- 
ровая калона веласіпедьістау. 
Тзмп гонкі мяняецца кожную 
мінуту. То управа, то улева кіда- 
юцца самыя адважныя, чакаючы 
спрыяльны момант для не- 
спадзяванага, рашучага рыука.
I вось ужо не калона, а яркая, 
усіх фарбау чарада, разбітая на 
некалькі частак, выцягваецца на 
пятляючай дарозе. Узначальва- 
юць гонку мацнейшыя. Нарошч- 
ваюць хуткасць, спрабуюць на- 
гнаць лідзра астатнія. Але гзта 
зусім не простая справа. А на 
абочынах гледачы. Гучна віта- 
юць яны спартсмена^.

Лёс гоншчыка звязаны з нялёг- 
кім шляхам. їх будні —  дзесяткі 
кіламетрау, напружаных, цяжкіх, 
але захапляючых. А трзніроукі 
адбываюцца пры любым на- 
двор’і: у спякоту, у дождж,
пры сустрэчным моцным 
ветры. Вялікага майстзрства і
мужнасці патрабуюць ад спарт- 
сменау гонкі. Затое колькі ні з 
чым не параунальнай радасці і 
маральнага задавальнення ат- 
рьімлівае узамен доугіх і упар- 
тоїх трзніровак веласіпедьіст-

пераможца!
Усяго два гады я займаюся 

у секцьіі веласіпеднага спорту. 
Тзрмін невялікі, але час, звяза
ны з секцыяй, запомніцца на усё 
жыццё. Калі я трапіла у секцыю, 
т® спачатку займалася без асаб- 
лівай ахвоты. І ніколі не думала, 
што так можа прыцягнуць мяне 
гэты від спорту. Яшчз у іиколе 
я марыла заняцца валейболам 
ці лёгкай атлет.ыкай. А каб хто 
тады сказау, што стану веласіпе- 
дысткай, не паверыла б. Таму 
што, перш-наперш, я амаль нічо
га аб гэтым спорце не ведала. 
Па-другое, лічьіла, што гзта 
мужчьінскі від спорту. Але хут
ка апошняе не пацвердзілася.

У нашай секцьіі, для даведкі, 
займаюцца 9 дзяучат і 6 юнакоу. 
Можна сказаць і больш: кожны 
навучальны год пачынаецца тым, 
што з першакурснікау запісваец- 
ца да нас значна больш юнакоу. 
Але па-сапрауднаму захопленых 
застаецца больш са слабай пало- 
вы. Чаму, хацелася б ведаць і 
мне.

Дык чым жа прыцягнула мяне 
секцыя? Перш за усё своеасаблі- 
вьімі тонкасЦямі у веласпорце. 
Незабыуным застанецца той 
дзень, калі вьідалі мне са
праудны спартыуны веласіпед. 
Нейкая дзіцячая радасць блука
ла у той момант у душы. Шмат

чаго спачатку не ведала, 
часта, вельмі часта з-за таго, што 
штосьці не атрьімліваецца, хаце
лася усё кінуць. Але ж у' кож- 
нага, нават выдатнага спартсме- 
на, бывае такое. I назаутра усё ж- 
зноу ідзеш на трзніроуку. Гэта 
самае цяжкае —  перамагчы ся
бе. Інакш калі раз, другі сабе 
патурыць, можа выпрацавацЦа 
звычка шкадаваць сябе. Слаба- 
характарным людзям у вела
спорце рабіць няма чаго. А каб 
дабіцца высокай мэты, патрэб- 
на быць арганізаваньїм і ахвяра- 
ваць многім.

Часта ад знаёмых чую: «На
вошта табе гэты спорт, і без 
яго часу не хапае!» Гэта не зусім 
так. Калі добра арганізуеш
дзень, а дапамагае у гэтым імен
на спорт, то паспяваеш усё. 
Не раз пытаюць мяне і аб поспе- 
хах. Асаблівьіх —  яшчэ не дабі- 
лася. За той час, што займаюся, 
атрымала звание кандыдата
у майстры спорту. Гэтага вьініку 
дасягнула дзякуючы трэнеру
Анатолю Уладзіміравічу Харзві- 
чу і дзяучатам Наталлі Яраш- 
чук, Марыне Цернавой, Вользе 
Чукавай. Цяжка было займацца, 
асабліва у першы год. Але ся- 
броукі па камандзе падтрымл|- 
валі, дзяліліся сваім вопытам.

А зараз навічкі распытваюць 
мяне аб сакрэтах веласпорту. 
Відаць, і я ужо стала адносна 
вопытнай спартсменкай. Але на- 
перадзе —  нялёгк1 шлях трзніро
вак і спаборніцтвау.

Т. Т РА Ц Ц Я К , 
студэнтка факультэта 

журналістьїкі.
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Сёння па вашых просьбах капітан мінскай каманды 
РТІ Анатоль ПАРФІЯНОВІЧ, які працуе на кафедры 
фізвьіхавання і спорту універсітзта, расказвае аб сабе, 
таварышах і баскетболе.

J

штрафны кідок.

— Анатоль, пачнем з гісторьіі. 
Як вы прьійшлі у баскетбол? 
Звычайна юнакі імкнуцца у ін- 
шыя секцьй, больш папуляр- 
ныя —  футбол, хакей, бокс...

—  Наогул гэта здарылася да- 
волі выпадкова. Займауся я, як 
і многія має равеснікі, розньїмі 
відамі спорту, пра баскетбол і не 
думау. Аднойчы з таварышам 
вьірашьілі заняцца веласіпедньїм 
спортам. У спортклубе «Трак- 
тар», калі мы ішлі праз залу, трз- 
ніраваліся баскетбалістьі. Трз- 
нер, можна сказаць, перахапіу 
мяне. У той час я ужо быу «доу- 
г і»—  190 см, і я вырашыу па- 
спрабаваць смак гзтай гульні. 
Па зразумелых прычынах доб
ра памятаю той дзень —  6 сака- 
віка 1972 года.

—  Па сённяшшх мерках пачы- 
наць займацца якім-небудзь спор
там у 17 гадоу —  вельмі позна. 
Што адыграла галоуную ролю у 
вашым станауленні?

—  Больш дакладней будзе 
спытаць —  хто? Мой першы трэ- 
нер Яуген Кауман стау для мяне 
другім бацькам. Яго уважлі- 
васць, майстзрства, самааддача 
на трзніроуках заклалі цвёрдае 
імкненне дамагчыся поспеху, 
спасцігнуць сакрэты вялікага 
аранжавага мяча. У 1975 годзе

мяне сталі прыцягваць да гуль- 
няу дублёрау, а потым і за асноу- 
ны састау каманды РТІ.

—  Вы —  цэнтравы. Некато- 
рыя аутарытэтныя спецьіялістьі 
адзначаюць зараз, пасля увядзен- 
ня шасціметровай зоны, як бы 
абясцэньванне гэтага амплуа.

—  Не магу згадзіцца з такім 
поглядам на сучасны баскетбол. 
Я лічу, што у нашай гульні 
было, ёсць і будзе —  стыль 
каманды, рытм гульні вызнача- 
юць цэнтравыя, а сапраудныя 
майстры будуць заусёды гордас- 
цю кожнага калектыву. Але, зра- 
зумела, у сучасным баскетболе 
змяніліся агульныя уяуленні аб 
межах дзейнасці ігракоу розных 
амплуа. Напрыклад, павялічьіла- 
ся доля у агульным поспеху 
абаронцау, прычым хуткіх, які я 
забіваюць з далбкіх дыстанцый.

— РТ І часта прайгравала мат- 
чы з разрывам у адно ачко, 
яе сталі таму называць «ачко- 
вай» камандай. У  чым, на ваш по
гляд, прычына гзткіх паражэн- 
няу?

—  Перш за усё гзта паражзн- 
ні псіхалагічнага плана. Мы не 
здольны як трзба настроіцца 
на канцоуку гульні, сказваецца 
псіхалагічная і фізічная стом- 
ленасць ігракоу —  бо у нас


