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ПАДВЕДЗЕНЫ ВЫН1К1
агл яду - конкурсу насцеиных га
зет факхльтэтау. I месца — 
«Журналіст» (журфак), ІІ — 
«За навуку» (ф ізфак), Ш  — 
«Vita» (біяфак); IV  —  «Савецкі 
юрыст» (юрфак); V  —  «Алга- 
рытм» (Ф П М ); V I —  «Імпульс» 
(факультэт радьіефізікі і элект- 
ронікі); V I I  —  «Слова філолага» 
(філфак); V I I I  — «Хімік» (хім- 
фак); IX  —  «Мерыдыян» (геа- 
фак); X — «Рошым любую зада
чу» (мехмат); X I —  «Гісторьік» 
;(гістфак)

А. М А Т У С ЕВ ІЧ .

ЛЕПШЫМ1
у аглядзе-конкурсе нагляднай 
агітацьіі сярод факультэтау прыз- 
наны фізфак, Ф П М , гістфак, 
якія занялі адпаведна I, I I, I I I  
месцы. Наступныя факультэты 
размеркаваліся так: IV  — юрфак;
V —  радьіефізікі і злсктронікі;
V I — журфак; V I I  —  мехмат; 
V I I I  —  філфак; IX  —  геафак; 
X  •— хімфак; X I — біяфак.

А. С Ц ЯП А Н АУ .

НАПЯРЭДАДН1 
ПЕРШАМ АЯ

адбылося урачыстае пасяджэнне 
калектыву ВЦ, на якім з кап- 
цэртам вьіступіу дзіцячьі джаза- 
вы аркестр навучэнцау музычных 
школ Мінска. На вьісокім пра- 
фесійньїм узроуні бьілі выкана- 
ны джазавыя творы Я. Глеба- 
ва, Ю. Саульскага, Б. Фейер- 
тага, К . Бейсі. Усмешкі і слёзы 
замілавання вьіклікала выступ
ление пяцігадовага саліста гэ- 
тага аркестра Максіма Канава- 
лава, які выканау песню І. Ні- 
калаева «Камарова».

Т. К А Р А Л Ю К , 
інжьінєр-праграміст ВЦ.

ДА СВЯТА ДРУКУ
выдадзены загад рэктара. У  ім 
аб’яуляецца падзяка актыуным 
пазаштатным карэспандэнтам 
газеты «Беларускі універсітзт», 
членам сектара друку парткома, 
членам рздкалегіі. Найбольш 
йпцыятыуныя карэспандэнты адз- 
начаны грашовьімі прзміямі.

А. В ІХ РО ВА .

ДЫПЛОМАМ І СТУПЕНІ
і каштоуным сувенірам Бел- 
дзяржуніверсітзт імя У. І. Леніна 
узнагароджаны за актыуны удзел 
і паспяховае выступление на 
гарадскім фестьівалі мастацкай 
творчасці замежных навучэнцау.

Т. РУ Д К О У С К А Я .

СЁННЯ
можна заказаць кнігі, якія рых- 
туюцца да выхаду у свет у бу- 
дучым годзе. Своечасова аформ- 
лены папярздні заказ сзкано- 
міць ваш час і з’явіцца гаран- 
тыяй куплі патрэбнага вьщання.

У магазін «Навукова-тзхнічная 
кніга» ужо паступаюць планы 
выпуску літаратурьі на 1987 
год цэнтральных і рэспуб- 
ліканскіх выдавецтвау.

Г. Х ІТ Р Ь ІК ,  
таваравед па рэкламе «НТК».
а і в і в а ї я і а ї к і і а а а п і і

Т В А Е  В Ы К Л А Д Ч Ы К 1,  С Т У Д Э Н Т

П А М Я Ц Ь  С Э Р Ц А
Ю Р Ы Й  Ю С ІФ А В ІЧ  не

вельмі любіць глядзець ваен- 
ныя стужкі, бо вайна балю- 
чым рзхам адгукаецца у сзр- 
ЦЫ.

Але сёння не вытрымау, 
сеу бліжзй да тзлевізара і, 
хвалюючыся, падрыхтавауся 
яшчэ раз да сустрэчы з вайной, 
з тьімі, хто назаусёды застау- 
ся на полі бою, не дажыу да 
доугачаканай Перамогі усяго 
некалькі дзён, гадзін... На эк
ране з’явіліся бежанцы... фа- 
шыст з закасаньїмі рукавамі... 
град куль у безабаронных лю- 
дзей... Юрый Іосіфавіч пад- 
хапіуся з крэсла. Не вытры
мау. У  яго перад вачыма 
мільгалі твары забітьіх тава- 
рышау. Ён адчуу гарачыя, 
пякучыя слёзы маці, а у ву- 
шах прагучау голас дыктара: 
«З ІІІА  правялі чарговы пад-. 
земны ядзерны узрыу...»

Няхай ён бачыу па тэле- 
візару далёкую вайну, але 
як гэта разанула па старых 
ранах. Юрый Іосіфавіч доуга 
думау, ставіу на розныя ба- 
кі адных вагау жыццё і ба- 
гацце. У  капіталістьічньїм све- 
це перавагу мае багацце, і 
таму мы не застрахаваны ад 
вайны. Чалавёк, які быу на 
крок ад смерці, які згубіу у

Вялікай Айчыннай вайне усіх 
родных, ніколі не зразумее 
антычалавечай палітьікі капі- 
талістьічньїх дзеячау.

Пра сябе расказвае Юрый

—  Мне толькі 15 гадоу 
споунілася, калі пачалася Вя- 
лукая Айчынная вайна,— 
успамінае Юрый Іосіфавіч 
Драгун.—  Вырашыу, што у та-

Іосіфавіч неахвотна, бо лічьіць, 
што шмат было такіх, як ён. 
Так, шмат... Але кожны баец 
мінулай вайны —  гэта Асоба 
з вялікай літарьі. Гэта наш 
сбнняшні мірньї дзень, наша 
памяць.

кі гарачы час сядзець дома -  
не да твару. Трэба хоць штО- 
небудзь рабіць, каб наблізіць 
Пера могу.

Калі споунілася 17 гадоу, 
юнак добраахвотна стау кур
сантам танкавага вучьілішча.

Тзхніка была новая, таму 
цяжкавата прьіходзілася. У 
1944 годзе яго накіроуваюць 
на І  Беларускі фронт. Ён  быу 
камандзірам лёгкай самаход- 
най устаноукь 3 баямі Юрый 
Іосіфавіч дайшоу да берагоу 
Эльбы. У  1945 годзе Ю . I.

. Драгуна узнагародзілі ордэ- 
намі Вялікай Айчыннай вайны 
I, I I  ступеней. А  з мінулага 
года на грудзях камуніста заз- 
зяу яшчэ адзін ордэн Айчын
най вайны I I  ступені, якім 
яго узнагародзілі у сувязі 
з 40-годдзем Перамогі над 
фашысцкай Германіяй.

Цяпер Юрый Іосіфавіч уз- 
начальвае секцыю ветэранау 
вайны гістарьічнага факуль- 
тэта. Ён дацэнт кафедры 
гісторьіі СССР дасавецкага 
перыяду. Працуючы з молад- 
дзю, імкнецца пазбавіцца ад 
цяжкасці калісьці убачанага і 
пачутага. Але пакалечанае 
вайной юнацтва глядзіць на 
яго праз дзесяцігоддзі. Яно 
зрабіла моцны адбітак на усё 
жыццё.

9 мая Юрый Іосіфавіч 
Драгун выйдзе на святочныя 
вуліцьі Мінска, каб разам з 
усім народам яшчэ раз ад- 
чуць вялікую радасць Перамо
гі. Хочацца пажадаць ветэ- 
рану моцнага здароуя і поспе- 
хау v працы.

Л. КА ЗЛ О ВА , 
студэнтка факультэта

журналістові.

Па-за раскладам П А 3 1 Ц Ы Я  —  А К Т Ы У Н А Я

Урок міру. Не. яго не знойдзеш у раскла- 
дзе заняткау на падрыхгоучым факультэце 
для пгмежных грамадзян БД У імя У. І. Леніна. 
Але тым не менш кожны год хтосьці з вы- 
клалчыкау аб яуляе перад аудыторыяй: «Пачы- 
ндем наш традыцыйны Урок міру». I с ці хае 
юман...

У Р О К  М ІР У

ЧАМ У юнакі, якія прьіехалі 
з розных кантынентау, якія прад- 
стауляюць дзесяткі краін, так 
актыуна адгукаюцца на прапа- 
нову прыняць удзел у правя- 
дзенні Урока міру? Сакрэту тут 
няма. Многія не з кніг і рас- 
казау ведаюць аб жахах вайны. 
Сведчанні ізм у  бачыш што- 
дзень: скалечаная нага студэнта 
з Афганістане, увесь у шрамах 
твар юнака з Лівана. Мір ім па- 
трэбны, як паветра, як хлеб.

Хусейн і Мухамед таксама бы- 
лі на гэтым уроку. Гэтыя сялян- 
скія хлопцы сваё пакуль малое 
жыццё правялі на поудні Ліва
на.

«Дванаццаць гадоу назад,—  
расказвае Хусейн,—  ізраільцяне 
прьійшлі у нашу вёску Хола у 
прьігранічнай зоне. Даведаушы- 
ся, што мой бацька камуніст, 
схапілі яго і расстралялі. Заста
лася вялікая сям ’я. Не было, ба- 
дай, такога дня, каб не жьілі мы у 
напружаным чаканні налёту із- 
раільскай салдатні».

Жорсткасць, насілле адбыва-

ліся на вачах хлопца. І Хусейн, 
як і многія іншьія яго суайчын- 
нікі, не заста-уся абыякавым. 
Пакрыху стау далучацца да ра
боты Патрыятычнага фронту. 
Пачынау з малога: распаусюдж- 

вау лістоукі, перадавау паведам- 
ленні, а потым далучыуся і да 
баявой дзейнасці. Аднак і для 
вучобы час знаходзіу. Прыйшла 
пара —  і атрымау накіраванне 
на вучобу у Савецкі Саюз па 
лінії Камуністьічнай партьіі.

Яго сябар Мухамед —  каму
ніст. Нягледзячы  на мала- 
досць —  са стажам.

З болем расказваюць Муха
мед і Хусейн аб загінуушьіх та- 
варышах. Некаторыя з іх свядома 
пайшлі на смерць, толькі б зні- 
шчыць паболей акупантау, хаця б 
трохі дапамагчы сваёй акры- 
вауленай радзіме.

Урок міру. Як шмат ён зна- 
чыць для гэтых хлопцау. Як 
важна ім зразумець, што яны не 
адзінокія у сваім імкненні жыць 
у родным доме пад мірньїм не
бам. Таму .і гучаць палымяныя 
словы аб мірьі.

А. ЛЫ СЦ О У, 
выкладчык.

СТУД Э Н ТА II курса І групы хімічнага факультэта Яугена Сал- 
даценку я застау у той момант, калі ён спрачауся з  сакратаром 
кимітзта камсамола Дзмітрьіем Орлікам, упэунена адстойвау 
сваю думку. «Дисципліна у  групе — галоунае»,— рашуча перакон- 
вау Яуген.

ЁЛ Салдаценка — стараста, вучицца на «видатна», гэтым ле- 
і едзе камандзірам СБА «Венсарэмас».

Іобра, калі у  камітзце камсамола гучаць падобния спрзчкі. 
чыцъ, ёсцъ зацікауленасць, акт ивная жыццёвая пазіция.

Фота А. ВА Л О Ш Ы Н А .

ІЄШСКІ ЇНІВВРСІТЗТ З ДНЁМ ПЕРАМОГІ, ТАВАРЫШЫ!
' ' Ь, 'S s-X ЇХ ч І * & s*  ̂  ̂  ̂ •• <



ПЕРАБУДОБА: СТРАТЭГ1Я І ТАКТЫКА ПАСКАРЭННЯ

Адбыуся сход партыйнага актыву уні
версітзта. З дакладам «Заданы партыйнай apra- 
нізацьіі універсітзта па ажьщцяуленню рашзн- 
няу X X V I I  з’езда КП С С » выстугйу сакратар 
парткома прафесар М. І. Юрчух. Прапануем 
тзкст даклада у скарачзнмі. .
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У  мзтах забеспячзння паска- 
рзння навукова-тзхнічнага пра- 
грзсу і сацьіяльна-зканамічнага 
развіцця краіньї перад вышэйшай 
школай стаяць дзве заданы. П е
ршая і важнейшая —  гэта даклад- 
на і своечасова рзагаваць на па- 
трабаванні вьітворчасці, навукі, 
культуры, забяспечваць спецьія- 
лістамі, якія спалучаюць высо
кую прафесійную падрыхтоуку, 
ідзйна-палітьічную сталасць, на- 
вьікі арганізацьійнай, упраулен- 
чай дзейнасці. Паспяхова вьжон- 
ваючы тэту задачу, мы закладва- 
ем доугачасовыя асновы сацьіяль
на-зканамічнага развіцця краіньї. 
Другая задача, якой надаецца 
асабліва узрастаючае значзнне — 
гзта павелічзнне укладу вучоных 
В Н У  у развіцце фундаменталь
ных і прыкладных даследаванняу, 
карэннае павышэнне эфектыу- 
насці укаранення навуковых рас- 
працовак у вытворчасць.

Якасць будучых спецьіялістау 
у значнай ступені залежыць ад 
кантынгенту абітурьіентау. Уні- 
версітзт праводзіць вялікую праф- 
арыентацыйную работу. Аднак 
тэта работа абмяжоуваецца у ас- 
ноуным толькі традьїцьійньтмі 
формамі, якія складваліся гадамі, 
у выглядзе растлумачальных і агі- 
тацыйных выступленняу у друку, 
па радыё і на сходах перад вут- 
нямі, удзелам у правядзенні 
алімпіяд, работай школ юных і 
г. д. Гэтыя формы работы вельмі 
важныя, і іх трэба развіваць і 
удасканальваць. Але гэтага цяпер 
мала. Конкурсы ва універсітзт на 
фізіка-матзматьічньїя спецыяль- 
насці марудна, але паніжаюцца 
як у колькасным, так і у якас- 
ным плане. Таму універсітзт, і у 
асаблівасці факультэты фізіка- 
матэматычнага цыкла, павінМьі 
наладжваць больш цесныя кар- 
такты са школай, дапамагаць ёй, 
уносіць свой значны уклад у рэа- 
лізацьію школьнай рэформы, за- 
ключаць дамоуленасці аб мзта- 
вым накіраванні абітурьіентау для 
навучання ва універсітзце, шу- 
каць і замацоуваць новыя формы 
супрацоуніцтва са школай.

Прыкладам апошняга можа 
служыць адкрыццё 1 верасня 
1986 года у СШ  №  170 (мік- 
рараён Поудзень-Захад) так зва- 
най базавай школы механіка-ма- 
тэматычнага факультэта. У  тэту 
школу універсітзт перадасць вя
лікую ЭВМ  V—  тыпу ЕС  ЭВМ  
1021, створыць камп’ютэрны клас 
і філіял ВЦ  БД У . Тут разам з 
навучаннем школьнікау і прак- 
тыкай студэнтау будзе право- 
дзіцца падрыхтоука і перападрых- 
тоука настаунікау па інфарма- 
тыцы.

Для паляпшэння якасці прафе- 
сійнай падрьіхтоукі спецьіяліста\ 
універсітзту патрэбна таксама 
больш цесная сувязь са спажыу- 
цамі вьшускнікоу. Я  на дазваляе 
больш аператыуна рзагаваць на 
патрабаванні народнай гаспадар- 
кі шляхам адкрьшця новых спе- 
цьіялізацьій і удасканалення іс- 
нуючых, прыцягваць да чытан-

I

I Адным з паказчыкау якасці 
падрьіхтоукі спецьіялістау з’яу^ 
ляецца экзаменацыйная сесія. 
Агульная паспяховасць па уні

версітзту мае тэндэнцыю да 
зніжзння. Трывогу вьіклікае 
паспяховасць студэнтау, якія 
паступілі з падрыхтоучага аддзя- 
лення, і накіраваньїх на вучобу 
арганізацьіямі. У Палітьічньїм 
дакладзе X X V II  з’езду КПСС 
указана, што «рост выпуску спе
цьіялістау не суправаджаецца 
надежным павышэннем якасці іх 
падрьіхтоукі». Гзта у пзунай сту
пені датычыцца і нас. Нам трэ
ба весці рашучую барацьбу не

ажыццяуляецца надежны кант- 
■роль за іх выкананнем.

Не усе- у нас добра і з метадыч- 
най работай. Хаця па вьініках 
рзспубліканскага агляду-кон- 
курсу В Н У  рзспублікі на лепшую 
пастаноуку метадычнай работы 
у 1985 годзе універсітзт заняу 
першае месца. На некаторых фа- 
культзтах слаба працуюць мета- 
дычныя камісіі, недастаткова аба- 
гульняеида і вывучаецца вопыт 
работы кафедрау, факультзтау, 
асобных выкладчыкау як ва уні
версітзце, так і іншьіх ВН У , не 
распрацоуваюцца новыя метады 
навучання.

Нам трэба больш і аператыу- 
ней дапамагаць студзнтам за- 
свойваць методыку арганізацьіі 
іх працы. Мы яшчз як нале-

гічньїм факультетах, на факуль- 
тзце радьіефізікі і злектронікі, 
журналістьїкі. Актыуна выкары- 
стоуваюць ТСН  вьжладчьжі ка
федры англійскай мовы прыро- 
дазнаучых факультзтау. На ас- 
татніх факультзтах і агульна- 
універсітзцкіх кафедрах гзтаму 
питанню належнай увагі не на
даецца. Так што гаварыць аб вы- 
карьістанні ТСН  у вучэбным пра- 
цзсе ва універсітзце як аб сістз- 
ме пакуль дачасна.

Правядзенне навуковых дасле
даванняу з ’яуляецца важнейшей 
састауной часткай дзейнасці на- 
вукова-педагагічньїх супрацоу- 
нікау В Н У  і павышэння іх пра- 
фесійнай падрьіхтоукі. Навуко- 
вай рабоце у В Н У  надавалася і 
надаецца вялікае значзнне. Рз-

ня асноуных і спецыяльных кур- 
сау таленавітьіх вучоных і спе
цьіялістау вьітворчасці, выкарыс- 
тоуваць іх вытворчыя плошчы, 
прылады і абсталяванне для ву- 
чзбнага працзсу. Універсітзт на- 
цэльваецца на пашырэнне і ума- 
цаванне такіх сувязей, на раз
віцце’ і удасканаленне іх форм. 
Створаны вучэбна-навукова-вы- 
творчыя аб’яднанні «БД У  —  ВА  
«Інтзграл», «БД У  —  «Гранат» 
і іншьія. Плануецца стварыць 
яшчз шэраг новых вучзбна-наву- 
кова-вытворчых аб’яднанняу, на
приклад, «БД У  —  ВА ВТ», 
«БД У —  БЕЛО М А». У  рамках 
В Н В А  заключаюцца дамоу
ленасці па мэтавай падрыхтоуцы 
спецьіялістау, ствараюцца філія- 
лы выпускаючых кафедрау, лаба- 
раторый. Адиак усё гзта мы ажыц- 
цяуляем вельмі марудна. Прад- 
прыемствы тут праяуляюць невя- 
лікую зацікауленасць, і гэтыя фо
рмы сувязей не наполнены яшчз 
глибокім зместам.

ВЫПРАБАВАННЕ
АДКАЗНАСЦЮ

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

толькі з «двойкай», але і з 
«троечнай» адзнакай. І у гзтай 
барацьбе не павінна быць месиз 
ліберальнай ацэнцы ведау. На 
жаль, мы вымушаны прызнаць, 
што у нас яшчз маюць месца 
вьіпадкі неапрауданага лібера
лізму.

Ва універсітзце вялікая увага 
надаецца удасканаленню выкла- 
дання грамадскіх навук. Паспя
ховасць па грамадскіх дисциплі
нах у нас традыцыйна высокая. 
Аднак яшчз вялікі працэнт сту
дэнтау, якія атрьімалі па гэтых 
прадметах здавальняючыя адзна- 
кі (каля 25 працзнтау). У  шзрагу 
вьшадкау атрыманыя веды у га- 
ліне грамадскіх навук не заусё- 
ды аказваюць надежны уплыу 
на фарміраванне камуністьічнага 
светапогляду студэнтау, на павы
шэнне іх грамадска-палітьічнай 
актьіунасці. Многія студэнты 
дрэнна арыентуюцца у питаннях 
унутранай і знешняй палітьжі 
К П С С  і Савецкай дзяржавы, не 
могуць адказаць на элементар
ные питанні, якія датычацца 
міжнароднага жыцця. Аб гэтым 
сведчаць вьінікі грамадска-палі- 
тычнай практьїкі. Тут ёсць над 
чым паразважаць нашим грама- 
дазнауцам.

Вялікую ролю у павьішзнні па- 
спяховасці студэнтау адыгрывае 
якасць заняткау, і найперш за 
усё —  лекцый. Але, як паказала 
апытанне,20 працзнтау студэнтау 
дрэнна засвойваюць лекцыйны 
матэрыял. у 10 працэнтау —  няма 
да некаторых лекиьій прафесій- 
нага інтарзсу. Я к  тлумачаць са
мі студэнты, такія лекцьіі чыта- 
юцца толькі па падручніку, не 
арыентуюць на глыбокае наву- 
ковае вывучэнне прадмёта, не 
садзейнічаюць развіццю іх мис
лення. На многіх семінарскіх і 
практичных занятках не ствара- 
еида абстаноука творчага абмер- 
кавання асобных, найбольш скла- 
даных для студэнтау пытанняу. 
Вывучэнне творчых праблем сла
ба звязваецца з жыццём, прак- 
тыкай камуністьічнага будау- 
ніцтва. На такіх занятках студэн
ты не заусёды атрьімліваюць ад- 
казы на питанні, якія іх хва- 
лююць.

Кафедры і факультэты не 
ажыццяуляюць дастатковага кан- 
тролю за якасцю .заняткау. Мала 
увагі надаецца наведванням і 
узаеманаведванням заняткау. Ад- 
крытыя заняткі праводзяцца. як 
правіла, толькі вьікладчьїкамі, 
якіх чакае конкурс.

Па-ранейшаму многа недахо- 
пау у планаванні вучэбнай работы. 
Чытанне лекцый даручаецца асі- 
стэнтам і выкладчыкам, якія не 
маюць вучоных ступеняу і 
званняу. У  той жа час некаторым 
прафесарам і дацэнтам лекцый 
плануецца мала. Не наведзены 
надежны парадах з індьівідуаль- 
ньімі планамі выкладчыкау, не

жыць не навучьіліся кантраля- 
ваць і кіраваць самастойнай пра- 
цай студэнтау, не навучьілі іх 
уменню вучьщца. 40 працзнтау 
апытаных студэнтау адзначьілі, 
што не здавальняючыя ацзнкі 
яны атрьімалі з прычыны слабай 
працы у міжсесійньї перыяд. Сту
дэнты самі просяць узмацніць 
кантроль за іх працай, 28 пра
цзнтау студэнтау Истфака і фіз- 
фака просяць павялічьіць коль- 
касць калеквіумау, 16 працзн
тау —  павялічьіць колькасць 
кантрольных работ. Многія сту
дэнты адкрыта заяуляюць, што іх 
не вучаць канспектаваць вучзб- 
ную і навуковую літаратуру, за- 
пісваць лекцьіі, складаць тззісьі 
выступленняу.

Для павышэння паспяховасці, 
якасці ведау вялікую ролю іграе 
прыцягненне студэнтау да наву- 
кова-даследчай працы. Кафед
ры універсітзта назапасілі пэуны 
вопыт у арганізацьіі Н Д Р  сту
дэнтау. Ва універсітзце у сучасны 
момант дзейнічаюиь 123 наву- 
ковыя гурткі. З  іх 42 —  аргані- 
заваны для студэнтау І— I I  кур- 
сау, у якіх удзельнічае больш 
1000 студэнтау. Усяго гуртковай 
работай ахоплена каля 2500 сту
дэнтау. Аднак у нас яшчз не
дастаткова увагі надаецца раз
віццю і больш эфектыунаму выка- 
рыстанню новых форм НДРС. 
Не усе нашы вучоныя удзель- 
нічаюць у кірауніцтве Н Д Р сту
дэнтау (па справаздачных да
них факультзтау —  каля 40 пра- 
цэнт.ау)- Нягледзячы на тое, што 
універсітзт рыхтуе вялікую коль
касць педагогау, практична ад- 
сутнічаюць Н Д Р студэнтау па пе- 
дагогіцьі.

Завяршаючым этапам пад
рьіхтоукі маладога спецьіяліста 
з’яуляецца стажыроука. Тут нам 
трэба вырашыць шмат пытан
няу. У  аддзелах практик, на фа
культзтах і кафедрах не нала- 
джана надежным чынам сістз- 
ма стажьіроукі маладых спецьія
лістау у школе і шэрагу інших 
арганізацьш і устаноу. Мы павін- 
ны арганізаваць дзейсную дапа- 
могу маладым спецьіялістам у 
адаптацьіі у працоуных калекты- 
вах, распрацаваць метадычныя 
рэкамендацьн па стварэнню ты- 
павых праграм і індьівідуальньїх 
планау стажьіроукі маладых спе
цьіялістау, стварыць і арганіза
ваць работу кансультацыйных 
кропак на прадпрыемствах, ва 
установах, пры органах народнай 
асветы, удзельнічаць праз свайго 
прадстауніка у правядзенні атэ- 
стацьіі маладых спецьіялістау.

Завяршаючы абмеркаванне пра
блем падрьіхтоукі спецьіялістау, 
спьінімся на пьітанні прымянення 
тзхнічньїх сродкау навучання і 
вьпічальнай тзхнікі у вучэбным 
ирацэсе. Параунальна нядрэнна 
выкарыстоуваюць Т С Н  на фі- 
зічньїм, юрыдычным, філала-

зультаты гэтай работы, іх знач- 
насць і эфектыунасць уяуляюць 
сабой вызначаючы параметр пры 
атзстацьіі навукова-педагагіч- 
ных супрацоунікау.

У  сучасны момант да навукі 
В Н У  асобыя, павышаныя патра
баванні. Навука В Н У  павінна 
стаць адной з асноуных частак. 
як ія забяспечваюць паскарэнне 
сацьіяльна-зканамічнага развіцця. 
Зыходзячы з гэтага, перад намі 
стаяць наступныя задачи. Неаб- 
ходна павялічьіць аб’ём фунда
ментальных і прыкладных да
следаванняу у прыярытэтных на- 
прамках. Ажьіццявіць карэнны 
паварот да патрэб навукі, да па- 
трэб тзхнічнага пераузбраення 
народнай гаспадаркі рзспублікі 
і горада, паскорыць укараненне 
рэзультатау навуковых дасле
даванняу у практику.

Якія нашы задачы па удас
каналенню ідзалагічнай работы? 
Найперш за усё —  у паляпшзнні 
яе аргагйзацыпмых форм і па- 
вьішзнні зфектьіунасці. Напри
клад, пры вьівучзнні арганізацьіі 
работы філасофскіх семінарау, 
правядзенні адзіньїх палітдзбн 
высвятляюцца тыповыя недахопы: 
мерапрыемствы не ахопліваюць 
увесь калектыу, неапраудана пе- 
раносяцца, выступаючыя бываюць 
дрэнна падрыхтаваны. У  вьгніку 
губляецца важнасць мерапрыем- 
ства, яно расчароувае удзельні- 
кау і не дасягае мэты. Гэта 
адбываецца таму, што партыйныя 
бюро факультзтау і падраздзя- 
ленняу не вьіпрацавалі сістзмьі і 
не надаюць належнай увагі па- 
літьічньїм мерапрыемствам.

Цяпер, калі ідзе вывучэнне 
матэрыялау X X V I I  з’езда КПСС, 
неабходна асабліва дзейсная сі- 
стэма ідзалагічнай работы. Трэ
ба зрабіць так, каб кожны член на- 
шага калектыву, і студэнт, і вы- 
кладчьж, і кожны супрацоунік 
не інфармацьійна, а аналітич
на, грунтоуна і глибока выву- 
чыу дакументы партьіі, прапус- 
ціу іх праз сваё сэрца.

Неабходна адмовіцца ад прак-' 
тьжі правядзення ілюстрацьійньїх 
палітінфармацьій. Чытанне з га- 
зетнага аркуша, інфармацьія аб 
вядомым без грунтоунай пад
рьіхтоукі ператварае тэты важ
ны палітьічньї урок у фармаль- 
насць. У  нас ёсць прыклады і но
вых форм правядзення палітьіч- 
ных дискусій і сустрзч са сту- 
дэнцтвам. У  час работы X X V I I  
з’езда КП С С  кафедры грамада- 
знаучых навук, многія спецьіялі- 
зуючыя кафедры правялі спе- 
цыяльныя палітьічньїя пасяджэн- 
ні у читальных залах і ленін- 
скіх пакоях інтзрнатау. Гэта пры- 
цягнула савецкіх і замежных сту
дэнтау, стала цікавай формай 
абмеркавання палітьічньїх навін. 
Пошук новых форм палітьічнага 
інфармавання трэба працягваць.

Для аздараулення быту і ад- 
пачынку студэнтау у інтзрнатах

неабходна пашыраць ініцьіятьі- ^  
ву студэнтау, падтрьімліваць па- 
чын студэнтау Ф П М . якія пе- 
равялі інтзрнат №  6 на студэнц- 
кае самакіраванне, і, зразумела, 
аб’яднаць намаганні партбюро, 
дзканатау і грамадскіх арганіза- 
цый не на аснове інструкцьій і 
фармальных адносін да быту 
і адпачынку студэнтау, а на баць- 
коускім клопаце: цяпло заусё
ды адгукнецда у справах наших 
студэнтау.

Верным і надзейным памоч- 
нікам партыйнай арганізацьіі з ’яу 
ляецца наш камсамол. Значная 
роля яму адводзіцца у ідзйна- 
выхаваучай рабоце. І там, дзе ■  
партийная арганізацьія і ад- 1 
міністрацьія надаюць камсамо- 
лу належную увагу і дапамогу, 
заусёды забяспечаны послех, зау
сёды рашаюцца самыя цяжкія 
праблемы. Сувязь партбюро, дз
канатау і камітзтау камсамола 
стала нормай на фізфаку, Ист
факу, мехмаце і іншьіх факуль
тзтах. Аднак такое становішча 
не усюды. На біялагічньїм фа- 
культэце, факультэце радьюфі- 
зікі і злектронікі камітзтьі кам
самола не кантралююць работу 
груп. А гэта значыць, упушчана 
гклоупае звяно у рабоце камса- 
мольскай арганізацьіі. Адсутнасць 
кантролю за работай пярвічньїх 
арганізацьш назіралася на геа- 
факу. Адстае камсамольская арга- 
нізацьія факультэта журналі- 
стьжі. Адбываецца гэта таму, што 
партыйныя бюро і дэканаты на
званых факультзтау недастатко
ва надаюць увагі кірауніцтву 
і дзейснай дапамозе камітзтам 
камсамола.

«Справай першаступеннай важ- 
насці,— адзначалася на X X V I I  
з’ездзе КПСС,—  з ’яуляецца за- 
беспячэнне карэннай перабудо- 
вы партыйнай работы, зацвяр- 
джэнне у кожнай партыйнай ар- 
ганізацьіі атмасферы творчасці, 
прынцыповай патрабавальнасці 
і самакрьітьічнасці, пошук новых 
дзейсных рашэнняу сацыяльна- 
зканамічньїх, навукова-тзхнічньїх 
і ідзйна-вьіхаваучьіх задач».

Як ідзе перабудова ва універ
сітзце, як  працуюць пяр- 
вічньїя партыйныя арганізацьіі? 
Прыкладау сучаснага падыходу 
да справы, арганізаванасці, дыс- 
цьіплінаванасці камуністау мож
на прьівесці нямала. Пачуццё но- 
вага, актыуная перабудова у ад- 
паведнасці з патрабаваннямі часу 
характэрны для партыйных арга- 
нізацьій фізічнага, юрыдычнага 
факультзтау, партгрупы кафед
ры гісторьй КП С С  гуманітарних 
факультзтау.

У  Палітьічньїм дакладзе Ц К 
падкрэслена, што ні адна пар
тийная арганізацьія, ні адзін ра- 
ботнік не могуць заставацца па-за 
кантролем, па-за крытьжай. Сла- 
быя крытычныя ноткі раздаюцца 
у адрас парткома і рэктарата, 
партбюро і дэканатау, кіраунікоу 
і калег. Часта крытыка у адрас Щ 
наших работнікау успрымаецца, 
што называецца, у штьїкі. І за- 
мест выпраулення недахопау 
вядзецца пошук апраудальных 
аргументау. Пры разгледжанні 
характарыстьж мы не заусёды 
адзначаем недахопы, не указ- 
ваем, над чым таварышу трэба 
працаваць. У  вьініку —  калектыу 
разлічваецца за правіннасці сваіх 
работнікау, за непартыйныя і 
непедагагічньїя іх паводзіньї.

Права на кірауніцтва любым 
калектывам ва універсітзце не 
даецца разам з загадам аб на- 
значзнні на пасаду. Яго трэба за- 
служьщь доугай, настойлівай, 
а галоунае —  рэзультатыунай 
працай. Аднак на практыцы ат- 
рьімліваецца нярздка інакш. Асоб-
ным кіраунікам уласцівьі наду- 
манасць, хваравітае пачуццё са
ма захавання, перастра\о>ка. пры 
хільнасць да вядзення безрззуль- 
татыуных спрэчак. Неабходна 
прызнаць, што і партком, і рэк- 
тарат ліберальнічаюць з кірау- 
нікамі, ці, лепш сказаць, з тьімі, 
хто дыскрэдытавау сябе як кі- . 
раунік. Мы доуга вывучаем ста- 
новішча спрау у тым ці іншьім 
падраздзяленні,' неапраудана за- 
цягваем рашэнне пытанняу, дзе 
трэба «уладу прьімяніць».

Задачы і праблемы, якія стаяць 
сёння перад намі, нялегкія, і 
планы нашы напружаныя. Для 
паспяховай рзалізацьіі іх патра- 
буецца умелая мабілізацьія усіх 
нашых сіл, патрэбны знергічньїя 
намаганні, вялікая мзтанакіра- 
ванасць, паслядоунасць кожнага 
нашага падраздзялення, кожна
га супрацоуніка. Калектыу уні
версітзта валодае дастатковым 
для гэтага патэнцыялам. I

- ю г  тт а тэчггтат л г т їТ тг і7 Р Г 7 т 'Я Т й Я М А Я  1986 г.
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З І верасня 1966 года у Белдзяржуніверсі- < 
тэце імя У. 1. Леніна пачалася падрыхтоука < 
спецьіялістау з вышэйшай адукацыяй па па- < 

, літьічнай зканоміі. Аддзяленне пачало праца- S 
; ваць у саставе юрыдычнага факультэта, а сён- ? 
I ия яно —  састауная частка гістарьічнага фа- Я 
[ культэта. У 1971 годзе адбыуся першы выпуск. ? 
і Смета, у 16-м выпуску, 20 савецкіх і 11 замеж- 5 
I ных грамадзян атрымаюць дьшлом зканаміс- < 
> та, выкладчыка палітьічнай зканоміі. >

у Ш я п п с і

І  У  Б У Д Н І ,  

I S  С В Я Т Ы

/

БЕЛДЗЯРЖ УН ІВЕРС І ТЭТ ужо 
20 гадоу рыхтуе па гэтай спе- 
цьіяльнасці кадры для народнай 
гаспадаркі і культуры.

За тэты перыяд аддзяленне 
вьіпусціла 365 дыпламаваных , 
спецьіялістау (зканамістау, вык
ладчыкау палітзканоміі), якія за
раз працуюць у тзхнікумах, на- 
вукова-даследчых інстьітутах, 
зканамістамі на прадпрыемст- 
вах, у партыйных і дзяржауных 
установах. 149 вьіпускнікоу пра
цуюць вьікладчьїкамі палітьічнай 
зканоміі у ВНУ і тзхнікумах, а ка
лі да гзтага дадаць 37 вьі
пускнікоу, якія вучацца зараз у 
мзтавай аспірантурьі, то коль- 
касць выкладчыкау складзе 186, 
ці палову скончыушых аддзялен
не палітьічнай зканоміі.

Хочацца адзначыць, што ка
федры ВНУ з ахвотай прыма- 
юць на работу нашых вьіпускні
коу, і яны працуюць добрасум- 
ленна, старанна узбройваюць 
студзнтау марксісцка-ленінскай 
зканамічнай тэорыяй. Многія 
ужо прайшлі праз аспірантуру, 
абаранілі кандьідацкія дысер- 
тацьіі (каля 43 чалавек). Вялікая 
група вьіпускнікоу працуе да- 
цзнтамі, актыуна удзельнічае у 
навукова-педагагічнай і грамад- 
ска-палітьічнай дзейнасці.

Расце колькасць вьіпускнікоу 
нашага універсітзта у саставе ка- 
федрау палітзканоміі БДУ, ін- 
стытута народнай гаспадаркі, по- 
літзхнічнага, радыётэхшчнага, 
педагагічнага, тзхналагічнага ін- 
стытутау, Гомельскага універсі
тзта і іншьіх ВНУ Брзста, Віцеб- 
ска, Гомеля, Гродна, Магшёва.

Некаторыя вьіпускнікі аддзя- 
лення палітзканоміі знаходзяцца 
у замежных камандзіроуках: да- 
цзнт В. М. Шухно выкладае па- 
літзканомію на французскай 
мове у Малі, дацэнт У. М. Мар- 
хонька —  зканамістам у ААН. 
Вьіпускнік прыёму 1966 года 
П. І. Сацук працуе сакратаром 
Наваполацкага гаркома КПБ, 
У. Б. Варыёцю —  намеснікам ды- 
рэктара Мінскага тзхнікума са- 
вецкага гандлю, вьіпускнік 1972 
года кандыдат зканамічньїх на- 
вук І. Ф . Клімау —  загад^ыкам 
аддзела Мінскага гаркома КПБ, 
дацэнт Л. М. Давыдзенка —  пра- 
рэктарам БДУ, вьіпускнік 1977 
года І. І. Цаліховіч —  намесні
кам дырэктара па зканоміцьі 
Мінскага КПД-3, вьіпускнік 1978

года У.- У. М ядзелец— гене
ральным дырэктарам вытворча- 
га аб’яднання мастацкіх выра- 
бау (г. Полацк).

3 верасня 1977 года у БДУ на 
вучобу па спецьіяльнасці «палі- 
тычная зканомія» сталі прыяз- 
джаць замежныя грамадзяне. 
Першыя 8 дыпламаваных спе
цьіялістау у 1982 годзе паехалі 
на працу у свае краіньї зкана
містамі, вьікладчьїкамі палітьіч- 
най зканоміі, у 1 983 —  1 7, у 1984 
— 15, у 1985— 8.

З 1982 года вучацца на аддзя- 
ленні палітьічнай зканоміі па на- 
кіраванню партыйных органау 
абітурьіентьі саюзных рзспуб- 
лік Прьібалтьікі, Сярздняй Азіі 
і Закавказзя. Студзнцкая сям’я 
аддзялення палітьічнай зканоміі 
стала інтзрнацьіянальнай па свай- 
му саставу. Вучыцца у такім ка- 
лектыве цікава, бо тут вялікія 
магчьімасці узаемных зносін і 
узбагачзння ведамі прадмета 
навукі, традыцый краін і наро
дну. .

На розных шыротах зямнога 
шара успамінаюць нашы вьіпус
кнікі не толькі лекцьіі і семінар- 
скія заняткі, але і працу у сту- 
дзнцкіх будаунічьіх атрадах, 
удзел у мастацкай самадзей- 
насці, навуковых канферэнцыях, 
спартыуных рпаборніцтвах, мі- 
тынгах. Сваю юнацкую любоу і 
дружбу да універсітзта нясуць 
яны на традыцыйнае свята 5 мая 
—  дзень палітзканома.

Вялікая вучзбная, навуковая
1 выхаваучая работа з молад- 
дзю з ’ядналаі загартавала калек- 
тыу выпускаючай кафедры па- 
літьічнай зканоміі гуманітарньїх 
факультэтау. На кафедры вырас- 
лі сапраудныя майстры сваёй 
справы. Зараз на ёй працуюць
2 доктары зканамічньїх навук, 
1 5 дацэнтау. Чацвёра падрыхта- 
валі ці заканчваюць падрыхтоу- 
ку кандьідацкіх дысертацый, 
двое —  доктарскіх.

X X V II з’езд КПСС паставіу 
перад намі новыя вялікія зада
ны, у тым ліку і у галіне падрых- 
тоукі ідзалагічньїх кадрау. І на 
рашзнні іх засяроджана увага 
усяго аддзялення палітьічнай 
зканоміі —  ад студэнта да пра- 
фесара.

С. Я Н Ч А Н К А , 
загадчык кафедры палітьічнай 

зканоміі гуманітарньїх 
факультэтау, прафесар.

 ___
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РЫ ХТ АВАЦЬ не толькі спецьіялістау, але і патрыётау сваей 
РадзЫы, тых, хт о у любую мінуту будзе гатовы абараніць яе 
незалежнасць — з  гзтьімі дум кам  кожны раз ідуць на сустрэчу 
з  моладдзю ветэраны кафедры. Ёсцъ аб чым расказацъ студэн- 
там удзельтку партызанскага і падпольнага руху, загадчыку 
кафедры палітзканоміі прафесару С. Я. Янчанку і удзельтку  
Сталінградскай біт ви, кандидату эканамХчных навук, дацэнту 
В. С. Ямелту. Наш карэспандэнт зняу іх у  час адной з  такіх 
сустрэч.

Фота А. ВАЛОШ ЫНА

■ Н Ш И Я И Ш І

«ЗАЙЗДРОШЧУ
СТУДЭНТАМ»

АУРАМ ЕНКА АЛЯКСЕЙ ІВА 
НА В IЧ , падпалкоунік, дацэнт,
выконваючы абавязкі начальніка 
кафедры палітзканоміі Вышэй
шай школы міліцьіі М УС  (першы 
выпуск аддзялення палітзкано
міі):

—  НА АДДЗЯЛЕННЕ палітзка
номіі трапіу, можна сказаць, 
выпадкова, бо паступау я на 
юрыдычны. Паступіу. Неяк так 
атрымалася, што звярнулі на ся- 
бе увагу 25 студзнтау-палітзка- 
номау (аддзяленне было ство
рена пры юрфаку), якія з астат- 
німі студзнтамі-юрьістамі не зай- . 
маліся. Што такое палітзканомія, 
я сабе не зусім выразна уяуляу. 
Неяк зайшоу на лекцыю да па- 
літзканомау, якія займаліся .у 
другую змену. Прыгледзеуся-.

І, ведаеце, спадабалася. Ад- 
чуу і тыя цяжкасці, з якімі прый- 
дзецца сутыкацца (усё ж  мы бы- 
лі першыя!). Прапанавау адна- 
му са студзнтау замяніцца: 
ён пайшоу на юрфак, а я стау 
вывучаць палітьічную зканомію. 
Прауда, амаль семестр прыйш- 
лося займацца першую змену 
на юрыдычным, а другую —  на 
аддзяленні палітзканоміі, пакуль 
зацвердзілі у дэканаце такі 
«абмен».

Вучыцца мне вельмі падаба- 
лася. Займаліся шмат. Жьілі 
адной сям’ёй. Да сённяшняга 
часу падтрымліваем сувязі. Лічу, 
што мне пашанцавала на сакурс- 
нікау. У нас стараліся усе. Сёння 
мае таварышы па вучобе пра
цуюць на партыйнай рабоце,

выкладаюць палітзканомію у 
розных навучальных установах. 
Напрыклад, Аляксей Васільевіч 
Зубец працуе у РТІ, Мікалай 
Іванавіч Валынец —  дацэнт пед-1 
інстьітута. Сам я працавау у 
інстьітуце зканомікі А Н БССР, за- 
кончыу аспірантуру, абараніу 
дысертацыю.

Гэта усё цяпер. Але студэнц- 
кія гады я лічу самьімі леп- 
Шьімі. Была б магчымасць, вяр- 
нуу бы іх, каб яшчэ раз прайс- 
ці. Яшчэ раз прайсці школу СБА, 
працуючы на цаліне, у ГДР, на 
Волжскім аутамабільньїм заво- 
дзе. Паслухаць лекцьіі і Сця- 
пана Яфімавіча Янчанкі, і Валян- 
ціньї Васільеуньї Букінай, і Ула- 
дзіміра Ільіча Максіна (хай сабе 
зноу атрьімлівау бы я па яго 
курсу чацвёрку, але затое зноу 
бы здзіуляуся узроуню яго зру- 
дьїцьіі). Нашы вьікладчьікі наву- 
чьілі нас працаваць, навучьілі ву
чыцца. Яны хварзлі за нас, пе- 

^ражьівалі разам з намі, падтрым- 
лівалі. Дзякуй ім за усё!

Запісала С. ГО ГА Л Ь.

_____ СЛОВА ВЫПУСКН1КУ  V

З аспіранцкага пункту гледжання
АЛ ЕН А  П Я Ш К У Р , аспірантка 

кафедры палітзканоміі прыро- 
дазнаучых факультэтау:

—  З А С П ІРА Н Ц К А ГА  пунк
ту гледжання студэнцкае жыццё 
— адны яркія моманты. Пасвя- 
чэнне у студэнты, дні палітзкано
ма, конкурсы, паходы...

Камсамольскія сходы, ГПА, 
Ленінскі залік —  словам, наша 
камсамольскае жыццё. Стараліся 
працаваць так, каб было цікава 
усім.

Аддзяленне палітзканоміі дало 
мне шмат. І перш за усё —  сяб-

роу. Аддзяленне наша невялі- 
кае —  па 25 чалавек на кожным 
курсе, так што ведалі мы адзін 
аднаго нядрзнна. Трзба сказаць, 
што большасць юнакоу і дзяучат 
бьілі асобы яркія, з шьірокім ко
лам інтарзсау. Бьілі у нас свае 
паэты (А . Барысау), музыканты- 
кампазітарьі (А . Ягорау, В. Кляц- 
коу),мастакі (Н . Цярэня, Н. Ган- 
чарык, М. Зауянкава). І  проста 
студэнты. улюбёныя у свае аддзя
ленне, якія аддавалі яму свой 
вольны час, гатовыя заусёды 
абараніць гонар палітзканаміч- 
нага.

Хваліць сябе не прынята, але, 
як былы камсорг аддзялення, 
магу сказаць, што наш курс 
быу самы актыуны, дружны і 
надзейны. У  нас з самага пачат- 
ку вучобы склауся згуртаваны 
калектыу. Нам было цікава адзін 
з адным вучыцца, цікава адпа- 
чываць, цікава працаваць у СБА  
і на сельскагаспадарчых работах. 
Так прайшло 5 год, але і цяпер 
мы не губляем сувязі адзін з 
адмым, сустракаемся і гутарьтм з 
т ь і ім  жа інтарзсам. .
Запісала С. А Ф А Н А С ЬЕВА .

Т П А Л ІТ Ж А Н О М ІЯ Й  займаецца з  захапленнем, ахвотна 
дзеліцца сваічі ведамі, уважлівьі і чулы чалавек. Напзуна таму 
і карыстаецца такой вялікай павагай у выкладчыкау і сту
дзнт ау намеснік загадчика кафедры палітзканоміі, кандыдат  
зкапамічних павук, даірнт  Тадзуш Іванавіч Адамовіч.

НА ЗЛ Ы  А/К У : Т. І. Адамовії на занятках са студзнтамі.
Фота А .ВАЛОШЫНА.

«Самыя
ВАРЬІЕЦКІ У Л А Д З ІМ ІР  БАРЬІ- 

САВІЧ, намеснік дырэктара тзх
нікума савецкага гандлю (першы 
выпуск аддзялення палітзкано- 

I м іі):
—  НАС БЫЛО дваццаць пяць. 

Аудыторыя складаная і па узрос- 
ту, і па узроуню падрыхтаванас- 
ці. Усе вьікладчьікі перажьівалі, 
калі у нас нешта не вьіходзіла. 
Наш Скуман, наш Янчанка 
імкнуліся падаць матэрыял прос
та і зразумела. А лекцьіі Ула- 
^зіміра Ільіча Максіна! Ні у адну 
паперку не глядзеу. На дзіва 
прынцыповы чалавек і душэуны.

Было у нашым студзнцкім 
жьіцці рознае: і студзнцкі гумар, 
і СБА летам. Дапамагалі адзін 
аднаму заусёды. Перад сесіяй 
«абкатвалі» усе разам кожнае 
пытанне заліку ці экзамена. 
Спрачаліся аж да хрыпаты, але 
затое да сесіі бьілі падрыхтаваны 
добра. Займаліся мы у біблія- 
тэцы. У нас быу яшчэ і кабінет 
палітзканоміі. Добра памятаю

•тяго лабарантку Валю, 3 якой 
стараннасцю яна падбірала нам 
літаратуру!

цікавьія
Мне падабалася вучыцца. У 

першы час —  было і такое,—- 
што думау: і што ж гзта з
нас выйдзе? А вьійшлі —  доб- 
рыя людзі. Пеця Сацук працуе 
у Наваполацку. Толя Кажзуні- 
кау —  у тзатральна-мастацкім ін- 
стытуце. Іван Грыгарчук выкла
дае у Брзсцкім інжьінерна- 
будаунічьім інстьітуце...

Успамінаю яшчз і наша наву- 
ковае таварыства, якое узначаль- 
вау В. Парашчанка. Пісалі рз- 
фераты, абмяркоувалі іх. І спра
чаліся, спрачаліся. Іменна гэтыя 
работы, што пісаліся для гурт
ка, падштурхнулі нас да сур’ёз- 
ных даследаванняу. Ужо пасля 
не было так страшна пісаць 
і друкаваць свае першыя на- 
вуковыя артыкулы.

Для мяне паняцце «студзнц
кая сям’я» блізкае і добра знаё- 
мае. Такой сям ’ёй жьілі мы іу-

інтзрнаце на Паркавай магістра
лі разам з філолагамі і жур- 
налістамі. Дзяжурьілі па чарзе. 
Памятаю, як дзяжурны раней 
за усіх уставау, рыхтавау сняда- 
нак і рабіу агульны пад’ём. Ва- 
кол бьілі добрыя людзі, і таму

лягчзй было пераадольваць цяж
касці. Пасля заканчзння БДУ 
працавау на партыйнай рабоце. 
А цяпер працую з моладдзю. 
Вельмі хочацца, каб мае выха- 
ванцы разумелі палітзканомію 
і ставіліся да яе сур’ёзна і ад- 
казна.

Зразумела, клопатау шмат. 
Але знаходжу час, каб пабачыц- 
ца з таварьішамі. Бо студзнцкія 
гады у маім ж ь і ц ц і  бадай 
што адны з самых цікавьіх. 
Хачу пажадаць цяперашнім сту- 
дзнтам працавітасці, творчых ад- 
носін да працы, адказнасці 
да свайго патрыятычнага аба- 
вязку на справе, а не на сло
вах.

Запісала Г. С В Я Т Л Я К .

•  8 МАЯ 1986 г. ф  «БЕЛАРУСКІ УН1ВЕРС1ТЭТ» ф з  стар.



Цікавай для аматарау роднай мовы і літара- 
туры была сустрэча з вядомьімі беларускі мі 
пісьменнікамі, пазтамі і вьідауцамі, якая адбы- 
лася ва універсітзце.

прозы у выдавецтве «Мастац- 
кая літаратура». Як пісьменнік 
упершыню заявіу аб сабе у 1963 
годзе. З таго часу вьійшлі яго 
кнігі «Гаспадар зямлі», «Зялёны 
трохкутнік», «Мадонна з квет- 
каю», «Якар надзеі», «Валанцёр 
свабоды». Нарысы, аповесці і 
расказы Л. Левановіча прыцяг- 
ваюць сваёй рзалістьічнасцю,

Удзельнікі сустрэчы 
свае аутографы —  пажаданні 

чытачам і аутарам газеты 
«Беларускі універсітзт».

АГЛЯД

ЛІТА^Х іУКА  з'яуляецца важ
ным сродкам уздзеяння на" ду- 
хоунае станауленне асобы. Яна 
здольна закрануць самыя глы- 
бокія пачуцці чалавека. Ства- 
рыць сапрауды таленавітьі мас- 
тацкі вобраз, які б прьімусіу чы- 
тача па-новаму зірнуць на нава- 
кольны свет і на сябе у ім, пры- 
мусіу задумацца і нават змянїць 
погляд на некаторыя з’явы —  
справа складаная. Аб праблемах, 
якія хвалююць сучасных бела- 
рускіх літаратарау, расказау на
родны пісьменнік Беларусі, лау- 
рэат Дзяржаунай прзміі СССР і 
Літаратурнай прзміі імя Я. Кола- 
са Янка Брыль.

Яго імя вядома чытачам яшчэ 
са школы па такіх цудоуных тво
рах, як раман «Птушкі і гнёзды», 
аповесці «У Забалоцці днее». 
Вялікую папулярнасць заваявалі 
кнігі аповесцей і расказау «На 
Быстранцы», «Мой родны кут», 
«Адзін дзень» і інш. У многіх 
краінах свету вядома кніга «Я з 
вогненнай вбскі...», якую Я. 
Брыль напісау у сааутарстве з 
А. Адамовічам і У. Калесніка-

ш ш т
вьім. Праудзівьія і жудасныя рас
казы сведкау крывавых траге- 
дый беларускіх вёсак не маглі 
пакінуць раунадушньїмі нікога, 
хто хоць аднойчы прачытау іх.
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Лаурэат Дзяржаунай прзміі 
БССР імя Я. Купалы, прзміі Ле- 
нінскага камсамола Беларусі па- 
зт Рыгор Барадулін вьіступіу пе- 
рад слухачамі з новьімі верша-

♦ фф
♦
♦
♦
♦
♦

«МАЛАДОГА ШЧАСЦЯ 
І СТАЛЫХ ПОСПЕХА9»

рызм. У. Паулау —  аутар збор- 
нікау «Узлётная паласа», «Сві- 
танкі», «Начная балада», «Сонца 
купаецца». Чытачу вядомы яго 
празаічньїя творы «Гады нашы —  
птушкі», «Ад агню і меча», «Чуж- 
сужаніца», шматлікія пераклады 
з рускай, украінскай, літоускай, 
латышскай і іншьіх моу.

не падобнай на іншьіх манерай 
напісання. Яго героі вызначаюц- 
ца грамадзянскай актыунасцю і 
зацікауленасцю да усяго, што 
адбываецца навокал.

БЕЛАРУСКІ
УНІВЕРСІТЗТ

М іненая п ал ігр аф іч н ая  ф абрм ка 
« К расн ая  звезда» МВПА ім я  Я . К о
л а са.
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мі. У іх —  наша гісторьія і сучас- 
насць, тэмы вечныя і гьадказа- 
ныя сённяшшм днём. Вершы 
Р. Барадуліна узбагацілі бел ару с
кую паззію новьімі рьітмамі і 
формамі, багатым філасофскім 
зместам. Яго зборнікі «Неруш», 
«Вяртанне у першы снег», «Рум», 
«Абсяг», «Амплітуда смеласці», 
пазма «Балада Брзсцкай крзпас- 
ці» і інш. прасякнуты заміла- 
ваннем да роднага краю.

Вядомы беларускі пазт і пера- 
кладчык падзяліуся сваімі тво- 
рчьімі планамі, адказау на пытан- 
ні слухачоу.

Пісьмейнік і выдавец Леанід 
Левановіч таксама у мінульїм 
журналіст, працавау у газетах 
«Знамя юности», «Сельская га
зета», «Літаратура і мастацт- 
ва». Цяпер загадвае рэдакцыяй 

/

Якою павінна быць сучасная 
кніга? Ці адпавядаюць сённяш- 
нія падручнікі запатрабаванням 
студзнтау і выкладчыкау? На гз- 
тыя і іншьія пьітанні адказау ды- 
рэктар выдавецтва «Універсі- 
тзцкае» Уладзімір Канстанціна- 
віч Касько. Єн таксама пазнаё- 
міу прысутных з планамі выда
вецтва, расказау аб праблемах 
аутарау і рздактарау.

А. Я К У Б Е Ц .

З цікавасцю Оыло сустрзта 
выступление пазта Уладзіміра 
Паулава. Былы вьіпускнік фа
культэта журналістьікі, ён па- 
свойму успрымае навакольны 
свет, шукає тэмы, якія хвалююць 
сучасніка. Паездкі па краіне, сус
трэчы з розньїмі людзьмі нада
лі яго паззіі грамадзянскае гу- 
чанне, праудзівасць, тонкі лі-

І|І НЕ КРЫУДНА, ЧЫТАЧ?
Тое, што наеденная газета заусёды люстэрк.а 

жыцця факультэта — усе мы добра ведаем. Але, 
мабыць, ведаем так да^но. што нават паспелі табьщ 
на пра гэта.

Н А ПРИКЛАД, газета «Гісторьік». 
Надзіва нешматслоуная. Адкрываец- 
ца нумар паведамленнем аб партый- 
ным сходзе, падвядзенні вьінікау 
сесіі і педагагічнай практьїкі. Тут 
жа А. Гутавец, намеснік сакратара 
камітзта камсамола універсітзта на 
арганізацьійнай рабоце, паведамляе 
аб камсамольскім сходзе гїсторьі- 
кау. Аднак гэтым матэрыялам і за- 
крываецца тэма «нашага жыцця і 
праблем». Другі і апошні аркуш прад- 
стауляе навуковае жыццё факультэ
та праз фота- і біяграфічньїя давед- 
кі двух навуковых супрацоунікау 
універсітзта і разважанні пасля се
сіі першакурсніцьі. Прауда, ёсць тут 
яшчэ два лістьі, але, мяркуючы па 
іх зместу, да жыцця факультэта яны 
маюць адносіньї далёюя. І нават па- 
навешаваныя з розных бакоу газеты 
факультзцкіх гурткоу не могуць да- 
памагчы «Гісторьїку» мець свой аса- 
бістьі твар.

Самыя сур’ёзныя адносіньї, на 
мой погляд, да сваёй справы у членау 
рэдакцьй «Алгарытма». Дзевяты ну
мар газеты ФПМ вылучаецца на фоне 
«Гісторьїка», «Слова філолага» і «За 
навуку». «Алгарытм» мае свой аса- 
бістьі характар, «размауляе» гола- 
сам жывой зацікауленасці у тым, аб 
чым гаворыць. Матэрыялы нумара 
маюць пэуны кірунак на актуаль- 
насць і пэуны адрас. На першай ста- 
ронцы ідзе размова аб павьішзнні 
ролі навукі і тзхнікі у адпаведнасці з 
рашзннямі XXVII з ’езда КПСС.

Другая паласа носіць назву «Ра- 
шзнні XXVII з’езда КПСС у дзеян- 
ні». Справаздача аб адкрытым пар- 
тыйным сходзе, у прыклад астатнім 
газетам, будуецца на канкрэтным 
матэрыяле. Тут план канкрэтных 
дзеянняу факультэта у святле ра- 
шэнняу з’езда.

Трэцяя паласа «Алгарытма» пры- 
свечана дьіскусіі аб вьікладанні прад- 
метау на факультэце, аб іх цеснай су- 
вязі з практыкай. Словам, абмяркоу- 
ваюцца тут праблемы падрьіхтоукі 
спецьіялістау на факультэце. У час, 
калі ідзе перабудова ВНУ, зварот 
газеты да гэтай тэмы патрэбна адзна- 
чыць асабліва. Тым больш, што по
бач змешчана анкета, на пьітанні 
якой адказваюць вьікладчьїкі. У гэ

тай размове адчуваецца імкненне га
зеты адгукацца на важныя падзеі, 
быць калектыуным арганізатарам 
факультэцкага жыцця.

Так, па зместу матэрыялау, акту- 
альнасці, форме яго падачы чытачу 
газета «Алгарытм» заслугоувае высо- 
кай адзнакі, а вось над афармлен- 
нем, выбарам загалоукау, колеру, 
размяшчэннем матэрыялау на газет
ных аркушах рэдкалегп яшчэ патрэб
на папрацаваць.

«За навуку». Яшчэ адна газета, 
яшчэ адзін твар. Але які ён? Пыта
ем матэрыял, змешчаны у ф ізфакау- 
скай насценцы «Сёння — вьідатнік 
вучобы, заутра — выдатны спецыя- 
ліст». Па прыкметах жанру — гэта 
рэпартаж. Рэпартаж з універсітзцка- 
га злёту вьщатнікау. Але... Не, адным 
словам тут не скажаш, наколькі не- 
пісьменна напісаньї гэты матэрыял. 
Па-псршае, у газеце пераблытаны 
рубрыка з загалоукам. Прапанаваны 
загаловак па праву павінен займаць 
месца рубрьїкі. Па-другое, рэпартаж 
— гэта дьінамічная перадача убача- 
нага, пачутага з месца падзеі, а не 
пералік не звязаных паміж сабой 
сказау.

«Слова філолага», газета філала- 
гічнага факультэта. Маючы у саста- 
ве рздакцьіі адзінаццаць чалавек, 
магла б мець голас таксама больш 
гучны. «Літаратурньї юбілей Змітра- 
ка Бядулі», «Госць факультэта М. I. 
Карпенка, галоуны рэдактар часопі- 
са «Работніца і еялянка», фотарэпар- 
таж  «Нашы дзеці — лепшыя на све- 
це» са свята, якос праходзіла на ф а
культэце 9 сакавіка — вось назвы 
матэрыялау, змешчаных у нумары 
філфакаускай насценкі. Мне здаец- 
ца, не хапаё аутарскага такту матэ- 
рыялу «Гэта я не вам». На апошніх 
трох палосах рознакаліберньї гумар, 
аздоблены часопісньїмі малюнкамі. 
Гэты нумар «Слова філолага» нагад- 
вае дзіцячую пірамідку — цацка-ма- 
тэрыял, забаука-смяш ынка.

Падводзячы вьінік агляду, хочац- 
ца задаць пытанне факультэтам: ці 
не крыудна ім бачыць сваю насценку 
такой бездапаможнай?

А. ЗЯНКЕВІЧ.

Зараз таварыства кнігалюбау 
хімфака і НД І фізіка-хімічньїх

ДОБРАМУ
праблем БД У імя У. І. Леніна 
налічвае каля 100 супрацоуні
кау інстьітута і 220 студзнтау. 
А заявак на патрэбную літара- 
ТУРУ —  навуковую, грамадска- 
палітьічную — афармляецца што- 
год звыш 2000! Факультэт за- 
мацаваны за кніжньїм мага- 
зінам №  6, які знаходзіцца по
бач з вучэбным корпусам. Вось 
што сказау дырэктар магазіна 
Яуген Цітлоу:

—  Амаль кожны дзень да нас 
заходзяць старшыня арганіза- 
цьіі хімфака Людвіг Мічкоускі, 
іншьія кнігалюбьі. Сталі нашьімі 
кансультантамі. Зразумела, мы 
не спецьіялістьі у хіміі, а яньг 
дапамагаюць выбраць патрэб- 
ныя кнігі. што гарантує добры 
тавараабарот. Такое дзелавое 
супрацоуніцтвакарьісна для абод- 
вух бакоу.

Зразумела, што універсітзт

УМЕЛЬСТВУ...»
кладной матзматьікі, якія у сва- 
ім інтзрнаце стварьілі літара- 
турна-музычны клуб «Краса- 
вік».

С ёння у нашай краіне нікога 
не трзба агітаваць за чытанне. 
Але ж прапаганда і распаусю- 
джанне літаратурьі становіцца 
усё больш складанай справаіі. 
Дапамагчы чалавеку сарыен- 
тавацца у «кніжньїм моры», вы
браць адзіна неабходнае, звяр- 
нуць увагу на найбольш ціка
веє, свежае, карыснае — вось 
да якіх мзт імкнуцца у сваёй 
рабоце кнігалюбьі.

А. СЦ ЯП А Н АУ .

♦ «НАСТАУНІК
Усе, з кім я сустракауся, хто 

мае дачыненне да работы тава
рыства кнігалюбау БД У  імя 
У. І. Леніна (старшьіні пярвіч- 
ных арганізацьій на факультз- 
тах, іх памочнікі і проста чле
ны таварыства), —  знергічньїя 
людзі, якія любяць кнігу, адда- 
юць нямала часу яе прапаган- 
дзе. А  узнагарода адна —  ча- 
роуны свет «настауніка добра- 
му у м е л ь с т в У>>’ як сказау пра 
'кнігу рускі першадрукар Іван 
Фёдарау.

На хімічньїм факультэце ад- 
разу кінууся у вочы прыгожы 
інфармацьшньї стзнд «Кніга- 
люб» са свежым нумарам «Книж 
ного обозрения». Тут таксама 
чытачы знаёмяцца з навінкамі 
літаратурьі, -тзматьічньїмі пла
намі розных выдавецтвау, тэр- 
мінамі афармлення заказау на 

▼  кнігі. Тут жа абмяркоуваюць 
ф ’ новыя творы, дзеляцца думкамі 

аб сучаснай літаратурьі, каб 
неузабаве абмяняцца кнігамі.

павінен з’яуляцца адным з са
мых жывых культурных цэнт- 
рау горада і рзспублікі, адным 
з самых трывалых і творчых 
цэнтрау кнігалюбскай справы. 
Імкнуцца да гэтага таксама 
кнігалюбьі ф акультэта пры-

.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
ф

♦ 
♦

♦
♦


