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ЗАЛІКОУКУ, КАЛІ ЛАСКА!

САЛ1ДАРНЫЯ З 
САВЕЦКІМ  НАРОДАМ

замеж ны я грамадзяне, якія ву- 
чацца у СССР. Яны вьіступілі 
са Зваротам да урадау і народау 
свету, у якім вьїказалі шчырае 
спачуванне паиярпеушым у вы- 
ніку аварьіі на Чарнобыльскай 
АЭС, іх сем’ям, працоуным ка- 
дектывам і усім савецкім лю лзям.

У падпісанні Звароту удзель- 
нічалі і зам еж ны я студэнты, якія 
вучацца у БДУ  імя У. І. Леніна. 
І у прьіватнасці зам еж ны я гра
мадзяне з Ірака, К Н Д Р, Афга
ністане, Індьгі — студэнты фі- 
лалагічнага факультэта. Яны пра
вилі суботнікі па добраупарадка- 
ванню Мінска. Зароблены я срод- 
кі пералічьілі у фонд дапамогі 
пацярпеушым.

С. Ш А ПРАН, 
студэнт філалагічнага 

факультэта.

ГОДУ М ІРУ

прысвячауся штэрнацыянальны 
вечар дружбы, які адбыуся на 
геаграфічньїм факультэце. Ён быу 
не зусім звычайным: яго удзель- 
нікі размаулялі і спявалі толькі 
на зам еж ны х мовах.

Госцяй вечара была выклад- 
чыца-стажор С’юзан Пармінтзр 
(В ялікабрьітанія), якая  высту- 
піла перад студзнтамі, адказала 
на іх пьітанні, расказала аб сваей 
краіне і аб тым, што сумленныя 
яе суайчьіннікі жадаюць жыць у 
згодзе з усімі народамі свету.

Ініцьіятарамі правядзення веча
ра сталі вьікладчьікі кафедры за 
межных моу.

С. САБІЛА,
Л. СУРВІЛА, 

студзнткі факультэта 
журналістьїкі.

НА НАРАДЗЕ

сакратароу партыйных бюро фа- 
культэтау разгледжаны і абмер- 
каваны Праект Ц К  КПСС «Ас- 
ноуныя напрамкі перабудовы вы- 
шэйшай і сярэдняй спецыяльнай 
адукацьіі у краіне». Вырашана 
абмеркаванне праекта правее ці 
ва усіх партыйных, камсамольскіх 
і прафсаю зных арганізацьіях уні- 
версітзта.

Т . РУ ДКО У СКА Я.

Ф АРМ ІРУЕЦ ЦА

інтзрнацьіянальньї лагер працы 
і адпачынку «Любань». Ж адаю - 
чыя могуць падаць заяву у ка- 
м ітзт камсамола універсітзта.

С. СЯРГЕЕУ .J

У даунія часы, калі паляунічьі 
брау стрэльбу і накіроувауся з 
ёю на паляванне, знаёмыя жада- 
лі яму услед  «Ні пуху , ні 
пер 'я!»  М ауляу , каб на тваім 
ш ляху не было ніякай перашко- 
ды, якая б магла пауплываць на 
трапнасць тваіх выстралау і каб 
ты вярнууся дам оу не з пус
тым паляунічьім м яш ком .

Ш то магло аб’яднаць студэнта 
з паляунічьім? Напэуна, тое , 
што ён, калі надьіходзіць пара 
сес іі, бярэ зал ікоуку  і з ёю

гарачай пары, — гаворыць біб- 
ліятзкар універсітзцкай біблія- 
тзкі Л. В. М аеуская. — Аформ- 
лена выстаука кніг «У дапамо- 
гу дьіпломніку», на відньїм мес- 
цы — праграмы і метадычныя 
дапаможнікі па розных вучэб- 
ных курсах, партыйныя дакумен
ты. Думаю, ш то умовы для пад- 
рьіхтоукі да  сесіі у бібліятзцьі 
самыя спрыяльныя.

Па вечарах у інтзрнаце за- 
мест разм оу аб к інаф ільм е і 
пра лю бімую  ф утбольную  ка-

ны графік здачы залікау і зкза- 
менау. У камсамольскіх групах 
прайшлі сходы, на якіх галоу- 
ным пытаннем было пытанне 
падрьіхтоукі і добрай здачы се
сіі, — расказвае намеснік дзкана 
геаграфічнага факультэта І. П. 
Галай.— С падзяём ся, што вьінікі 
у гзтай сесіі будуць самыя 
лепшыя.

А перад дзвяры ма аудьіторьіі 
—  не сціхаючьія спрзчкі, раз- 
мовы. Хвалююцца студэнты  і 
вьікладчьікі, нашы бацькі і...

таксама ідзе у дарогу —  зда- 
ваць экзамены . І сёння, як і 
раней, мы чуем : «Ні пуху, ні 
пер 'я!»  —  словы, якія ляцяць 
науздагон экзам енуем ам у як 
пажаданне выцягнуць самы 
шчаслівьі б ілет і атрым аць са
мую  лепш ую  адзнаку.

Так, гаворка пойдзе аб ёй, 
гэтай магутнай с іле , што пры- 
муш ае нават самых заузяты х 
гультаёу паразумнець і пачаць 
вучыцца, што пераблытвае амаль 
усё жыццё студэнта : ноч раптам 
ператвараецца у дзень , каляро- 
выя сны —  у ж удасны я кашма- 
ры. Набліжаецца сес ія . Спачат- 
ку давольна. «А  калі яшчэ той 
чэрвень!» —  бесклапотна гаво- 
рым мы у сакавіку. А ле  час 
ід зе . Красавік, май ... і тут мы 
зауваж аем , як у адзін момант 
знікаюць з бібліятзчньїх паліц 
падручнікі і кн ігі, што ціха ад- 
пачьівалі там доугі сем естр . 
Чытальныя залы раптам стано- 
вяцца такім і м аленькім і, што ня- 
ма магчьімасці трапіць туды  
усім  жадаю чым.

— Работнікі бібліятзкі вельмі 
адказна рьіхтаваліся да  гзтай

манду усё часцей чуюцца звы- 
чайныя, але па-ранейшаму таям- 
нічьія словы: «Зал ік , экзамен».

І нічога не зроб іш . Прыйшла 
сесія —  трэба яе сустракаць. 
Д обра ты м , хто рыхтавауся да 
гэтай сустрэчы з сама га пачат- 
ку.

У  Марыны М акарзвіч, студзн т
кі IV  курса механіка-матзма- 
тычнага ф акультэта , у залікоуцьі 
толькі добрыя і выдатныя ад- 
знакі.

— Калі у цябе моцныя веды, 
якія  паступова бьілі атрыманы на 
працягу усяго семестра, а не у 
перадсесійнай гарачцы, то у доб
рых вьініках на экзам енах сум- 
нявацца не прьіходзіцца, —  та- 
кога меркавання прьітрьімліваец- 
ца Марына.

А у каго не было нават 
часу думаць пра экзамены? 
І раптам, як снег на галаву: 
«Сесія? Ш то рабіць? Рыхтавац- 
ца! І удзень, і уначы ... М ожа 
я шчэ абыйдзецца?» Але сесія 
не спрыяе такім  сябрам . А калі 
ім і шанцуе на першым экза 
мене, то няхай не радую цца —  
гэта выпадкова і ненадоуга.

Ід зе  сес ія ... .
Вы зауважьш і, як ім і розньїм і 

зраб іл іся вокны у інтзрнаце? 
М ауклівьія і шэрыя раней, яны 
адразу аж ьівіліся, загам ан іл і... 
Д зе , скажыце, яшчэ, калі не у 
«л!ф цёрцы », можна падрыхта- 
вацца да заліку? І самыя не- 
вырашальныя праблемы абмер- 
каваць ля акна. Толькі аба-
вязкова каб было яно адчыне-
на. Павевы свежага ветрыку, яр- 
кае сонца —  рашучы настрой.

А  калі ад  гор падручнікау і 
канспектау уж о будзе  міль- 
гацець у вачах, калі зразум ееш , 
што яшчэ трош кі і усё у галаве 
пераблытаецца,—  тады  хто-не- 
будзь возьме у рукі г ітару , і 
ты зр азум ееш , што павінен 
атрымаць перамогу у барацьбе 
з сесіяй.

Асаблівьі настрой у гэтыя
дні панує і у ф акультзцкіх
дэканатах.

— Яшчэ задоуга д а  пачатку се
сіі на факультэце быу складзе-

IV  курса юрыдычнага ф акуль
тэта.

— У мінульїм семестры, — 
гаворыць стараста групы Міка- 
лай Насановіч, — уся наша група 
добра здала экзамены, усе атры- 
малі стыпендыю. М ож а таму, 
што усе хварзлі і хваляваліся 
не толькі за свае адзнакі, але 
і за  адзнакі кожнага таварыш а. 
Спадзяёмся, што і у гэтым се
местры дружба і узаем ная да- 
памога. будуць спрыяць нашаму 
агульнаму поспеху.

...Узносіцца над залікоукай 
рука экзаменатара. І ты , зата- 
іушьі дыхание, спрабуеш  здага- 
дацца, якая ж  там будзе 
адзнака?

Ід зе  сесія ... Няхай табе, с ту 
дэнт, на усім яе ш ляху спадарож- 
нічае поспех!

М. ЗАГО РСКАЯ, 
студэнтка факультэта 

журналістьїкі.
Ф ота В. KAPAJIЯ.

нашы д зец і. Калі б яны толькі 
маглі! Яны б вьівучьілі за баць- 
коу-студэнтау усе пьітанні і 
знайшлі б рашэнне нават для 
самых цяж кіх задач . Калі б яны 
м аглі! А  пакуль, разум ею чы , што 
сесія —  справа адказная, яны 
імкнуцца не пераш каджаць і на
ват забьіліся пра свае капрызы. 
Ну а калі толькі крыш ачку, 
сам ую  м аленькую : трэба ж  да- 
ведацца у таты , чым гэта ён 
так старанна займаецца увесь 
час.
, Старанна рыхтую цца да здачы 

экзам енау і студэнты  11 групы



ПЕРАБУДОВА ВНУ: СТРАТЭГШ I ТАКТЫКА ПАСКАРЭННЯ
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Хто ты, студэнт канца XX стагоддзя? Чым 
жывеш? П ра ш то марыш? Які клопат турбує 
цябе?

Я таксама студэнт, і нярэдка думаю пра тое, 
што можна зрабіць. каб гады вучобы у ВНУ 
сталі лепшнмі гадамі нашага жыцця, каб з 
яе сцен мы вьійшлі сапраудньїмі майстрам! 
сваей справы.

Пачнём з таго, ш то усе мы калісьці был! 
абітурьіеіітамі.

ЕСЦЬ МЕР КАВАННЕ

ЛЕКЦЫЯ -
ПРАБЛЕМНАЯ
ї> Ж урналістьїка — адна з важнейшых сфер >
< грамадскага жыцця. Яна актыуна уплывае па
<j усе бакі дзейнасці грамадства. «Без ж урна- <
<, лісикага апарату,— пісау У. і. Ленін,— ні J>
£ адзін масавы рух абьісціся не м ож а у коль-
< кі-небудзь цьівілізаванай краіне». >

ВЕДАМ  —  ЯКАСЦЫ

Ж З  W l E i i b l

...У  АУДЫТОРЫ1 поуная ці- 
шыня. Строгая кам іс ія . Ува- 
ходзіць чарговы юнак або 
дзяучына. Уздры гваю чы , ру
ка цягнецца да прамавуголь- 
ных аркуш ау паперы, якія 
раскладзены на стале . І вось 
ён, б ілет! Шчаслівьі? А  можа 
не?

Чаму так часта экзамены 
парауноуваюць з латарэяй? 
А хіба гэта не так? Чаму 
пра пьітанні аднаго б ілета 
кажуць «Ш анцуе лю дзям » 
і пры гэтым выдзяляю ць я шчэ 
адну групу —  «Як добра, што 
гэты білет дастауся не мне».

Чаму ж нельга зрабіць бі- 
леты роуньїмі па цяжкасці?

І тут патрэбна абавязкова 
улічьіць, ці ёсць у чалавека 
прызванне. Ці абгрунтавана 
яго імкненне трапіць іменна 
у гэту ВНУ сапрауднай лю- 
боую да гісторьіі, л ітарату- 
ры, ф ізік і?  А на месца пяць 
чалавек. Веды ёсць, і даволі 
моцныя. А у іншьіх такія ж 
і я шчэ у дадатак поунае рау- 
надушша да вьібіраемай пра- 
ф е с іі...

Пра рэф орм у экзаменау 
спрачаюцца дауно. Прапаноу- 
ваюць, напрыклад, зрабіць 
экзаменатарам толькі машы- 
ну, увесці у кам ісію  вопытнага 
псіхолага. ё с ц ь  сумненні у 
неабходнасці падрыхтоуча- 
га аддзялення, узнікаю ць 
прапановы аб паляпшзнні ра
боты завочных курсау. А ле , 
на жаль, пакуль што усё гэ
та носіць характер манало- 
га...

ЛВ КЦ Ы 1: «ЗА»

І «СУПРАЦЬ»

Паспяхова здадзены уступ- 
ныя экзам ены , У кішзні —  
студзнцкі б ілет. Спакойна 
ляжыць залікоука. Будн і. Яны 
уклю чаю ць у сябе многае. 
Просты перелік ф актау сту- 
дэнцкага жыцця заняу бы не 
адзін аркуш . Але адзін з са
мых галоуных —  адносіньї 
студэнта да лекцьіі.

Ш то па гэтам у пытанню 
м яркуе  студэнт?

І. ДРАПУ Н, студэнт І кур
са факультэта журналістьікі:

— Ці заусёды выкладчык 
умее зацікавіць аудыторыю, 
ці заусёды ён субяседнік, які 
здольпы нават самы складаны 
матзрыял растлумачыць да-

ступна і цікава? Д алёка не з а у 
сёды. Часта на лекцыях сум
на. Выкладчык гаворыць ці- 
хім, нудным голасам, і часам 
яго не чуваць за агульным 
шумам «пабочных» спрау сту- 
дэн^ау.

А дум кі выкладчыка?
Т. Д. APJIOBA, дацэнт ка

федры тэорьп і практьікі са- 
вецкай журналістьікі:

— Талент выкладчыка у не- 
чым падобны таленту акцёра. 
Ш када, што яго маюць не усе. 
Нават самы цікавьі, захапляю - 
чы курс можна прачытаць 
нудна, а «сухі» — так, што 
аудыторыя не зварухнецца.

У якім ж а выпадку удаец- 
ца замяніць большую частку 
лекцый самападрыхтоукай? 
Толькі тады, калі ёсць падруч- 
нік. Справа нават не у тым, 
што іх не хапае колькасна, 
часам яны слабаякасныя. 
Старых хвароб падручніка — 
вялікая колькасць заблыта- 
ных фармуліровак, заблыта- 
насць выкладання — патрэб
на хутчэй пазбегнуць.

Щ аАГРАЄНІ

съсгт

ГЛ Ы БО КА Я  НОЧ. Чыталь- 
ная зала студэнцкага інтзрна- 
та заполнена. Зрэдку з-за 
стала, заваленага падручні- 
камі і канспектам і, падыма- 
ецца студэнт, ід зе  да дзвя- 
рэй. А у галаве усё кру- 
жыцца д ум ка : засталося 47 
пытанняу...

Крэсла скрьіпіць, зноу іксьі, 
суф іксьі і інфузорьіі патокам 
накіроуваюцца у распухлую  
галаву студэнта . Гэта сесія ! 
Вьінік: схопленыя у спешцы 
вяршкі ведау. Абяцанні: вось 
прыйдзе наступны сем естр  —  
і я вазьм уся. Прьіходзіць ён 
—  і усё застаецца па-раней- 
ш ам у...

Так было з большасцю з 
нас, так было і са м ной ... Ці

можна пазбегнуць гэтага? 
Я дум аю , можна. Патрэбна 
рзарганізаваць існую чую  у 
большасці ВНУ лекцыйна- 
сесійную с істзм у . Напрыклад, 
павялічьіць колькасць сем і
нарау. Пры гэтым патрэбна 
скараціць састау акадзмічньїх 
груп, каб у адказе прымала 
удзел найбольшая колькасць 
студэнтау. Прыйдзецца па
вялічьіць вьікладчьіцкі састау.

Вьінік: студэнт будзе рых- 
тавацца на працягу усяго 
сем естра, рыхтавацца ф ун 
даментальна, палепшыцца 
якасць ведау. Тады, відаць, 
з ’явіцца магчымасць лікві- 
даваць заліковую  сесію , а эк- 
заменацыйную звесці да та
го, каб, кіруючьіся вьінікамі 
сем інарау, выкладчык зм ог 
вьіставіць агульную  адзна- 
ку, задаушы пры неабходнас
ці студэнту некалькі да- 
датковых пытанняу.

Час для сем інарау з'явіцца, 
калі звесці ролю лекцый да 
таго, каб даць студэнту ас- 
ноуныя напрамкі самастойнай 
работы, гэта значыць пра
чытаць уводную  лекцы ю , рас
тлумачыць значэнне курса, 
парэкамендаваць л ітературу . 
П'атрэбны і праблемныя лек- 
цы і, абмеркаванне якіх па- 
вінна стаць сапраудны м дыс- 
путам!

Пры такіх новаувядзеннях 
з'явіцца стымул для сапрауд

най самаадукацьіі, з якой сту- 
дэнцтва пакуль што не вель- 
мі ладзіць, а таксама для 
таго, каб абавязкова усе ву- 
чьіліся без зрывау.

У  ( I IP  1НЛЗ ДАЧЫ?

ГРА М А Д С К А Я  РА БО ТА  —  
гэта не спосаб пазбавіць сту 
дэнта ад гультайства. У  яе 
іншьія заданы , і перш за усё 
—  выхаваучыя. Але атрьімлі- 
ваецца так, што у некаторых 
камсамольскіх арганізацьіях 
роля камсоргау, зводзіцца да 
таго , каб сабраць камса- 
мольскія узносы , ды і то 
толькі раз у паугода.

У Палітьічньїм дакладзе 
X X V II з ’езду  КП СС адзнача- 
лася : «Індьівідуальная рабо
та —  важная форм а выхаван- 
ня. Нельга сказаць, што ёй 
не надаецца увага, але у ідз- 
алагічнай сферы  сур ’ёзна пе- 
раш каджае звыклы «валавы» 
падырод... Таму і з ’яуляецца 
такой важнай максімальная 
канкрэтнасць у справе вы- 
хавання».

ЗЫ Х О Д ЗЯ Ч Ы  з асаблівай 
ролі журналістьікі у жьіцці 
грамадства, партыя надає 
вялікае значэнне падрыхтоу- 
цы і перападрыхтоуцы журна- 
лісцкіх кадрау. А гаворачы пра 
якасць іх падрьіхтоукі, нельга 
не гаварыць пра асноуную 
форму навучання — пра лек- 
цьіі. Педагагічная практыка у 
гэтай галіне налічвае звыш 60 
гадоу. З 1921 года, калі быу 
створаны Д зярж ауны  інстьітут 
журналістьікі, прьійшлі новыя 
формы выкладання матэры я
лу.

У святле рашэнняу XXVII 
з ’езда КПСС, новай рэдакцьп 
Праграмы партьіі цяпер вост
ра стаіць пыганне павышэння 
якасці лекцый, якія чытаюцца 
будучым журналістам. Нале- 
жыць зрабіць усё магчымае, 
каб развіць самастойнае мы- 
сленне, абудзіць моцнае жа- 
данне у  студэнтау глыбока за- 
свойваць навуковыя веды. Бу- 
дучыя журналістьі павінньї 
валодаць грунтоуньїмі ведамі 
у канкрэтпых галінах: мрамы- 
словасці, сельскай гаспадар- 
цьі. прапагандзе, культуры і 
г. д.

На факультэтах і аддзялен- 
нях журналістьікі нашай кра
їн ы найбольш распаусюджа- 
ньімі з ’яуляю цца два спосабы 
выкладання матэрыялу: гэта, 
па-першае, растлумачальна- 
ілюстрацьійньї, як і лічьіцца

традыцыйным метадам чы- 
тання лекцьіі. І, па-другое, 
праблемны, які актыуна раз- 
віваецца у апошні час.

Пры традыцыйным наву- 
чанні карыстаюцца агульна- 
прынятым планам чытання 
лекцый у адпаведнасці з 
праграмай таго або іншага 
курса. Выкладчык, кіруючьі- 
ся праграмай, імкнецца вы- 
чытаць лекцьіі па усіх тэмах 
растлум ачальна-ілю страцьій- 
ным металам. Пры праблем- 
ным чьітанні выкладчык вы- 
значае канкрэтны актуальны 
аспект (тэарэтычны або прак
тичны) тэмы.

Напрьжлад, «ПублЬцысты 
ленінскай школы аб жур- 
налістьїцьі як відзе творчасці». 
У гэтым выпадку лектар па- 
вінен сам шмат папрацаваць 
над праблемай, сабраць і аба- 
гульніць вьїказванні А. В. Лу- 
начарскага, Н. К. Крупскай, 
П. М. Лепяшынскага і іншьіх 
аб журналістьїцьі і публі- 
цыстыцы. Супаставіць іх з су- 
часньїмі даследаваннямі па 
гэтаму пытанню. Выкладчык 
прыбягае да праблемна-тэа- 
рэтычнага выкладання ву- 
чэбиа-пазнавальнага матэрыя
лу. Як правіла, пры такім вы- 
к.іаданні рэзка узрастае узро- 
вень увагі студэнтау да за- 
кранутай . праблемы, значна 
актьівізуецца і мыслейне.

Дацэнт, прафесар павінньї 
самі надзвычай глыбока ве- 
даць увесь курс гісторьіі баль- 
шавіцкага друку, сузалеж- 
насць яго асобных частак, іх 
праблем. Акрамя таго, пад- 
рыхтоука і чытанне праблем- 
най лекцьіі патрабуе ад вык
ладчыка глыбокага ведання 
новых праблем, якія існуюць у 
сучасиасці, крьініцьі літарату- 
ры па курсу. !

Выкладчык павінен вало
даць дараваннем даследчы- 
ка. які м ож а правільна аца- 
ніць з ’явы і факты  гісторьіі 
у святле марксісцка-ленін- 
скага вучэння, дапасоуваючы 
іх да запатрабаванняу дня. 
І плюс да гэтага — ведан- 
не сумежных курсау аднаго 
вучэбнага плана. Гэта дає 
магчымасць, па-першае, па
збегнуць дубліравання, па- 
другое, дасканала вызначыць 
мэты свайго предмета, яго 
месца у агульным вучэбным 
праиэсе.

У праблемнай лекцьіі має 
сэнс спыняцца не на усіх пи 
таннях, прадугледжаных пра
грамай курса, а толькі на са
мых важных, недастаткова 
распрацаваных у падручніках 
і вучэбных дапаможніках. Пры 
гэтым галоунае пьп-анне ана- 
лізуецца глыбока, з прыцяг- 
неннем апошніх даних  у 
навуцы гэтай галіньї. Вы- 
вучзнне астатніх пытанняу 
даручаецца студэнтам.

Безумоуна, праблемная лек- 
цыя магчыма толькі пры наяу- 
насці мадручнікау і дапамож- 
нікау. Не магло быць і раз- 
мовы аб праблемных лек
цыях, скажам, па гісторьіі 
журналістьікі і гісторьіі пар- 
тыйна-савецкага друку адра- 
зу пасля Вялікай Айчыннай 
вайны на нашым факультэце, 
калі аутар артикула быу сам 
студэнтам. Тады увесь курс 
гісторьіі журналістьікі і пар- 
тыйна-савецкага друку чытау 
Г. С. Акулау, які меу вя- 
лікі стаж  практычнай работы. 
Чытау ён па канспекту, мы 
стараліся заканспектаваць як 
мага больш, бо падручнікау 
па курсу не было.

Зразумела, Гаурыла Сяргее- 
віч карыстауся традыцыйным 
растлумачальна -ілю страцьій- 
ным металам. Іншая справа 
цяпер, калі выкладчык мае і 
падручнікі, і вучэбныя дапа- 
можнікі па гісторьіі ж урна
лістьікі, партыйна-савецкага 
друку, гісторьіі беларускай 
журналістьікі.

Безумоуна, праблемная лек
ция, як  і традыцыйная, па- 
вінна чытацца свабодна, без 
заглядвання у канспект, з вы- 
карыстаннем прыёмау ара- 
тарскага майстерства. Л ек
тар павінен валодаць жывым 
і вобразным словам, умець 
імправізаваць. Толькі старан
ная падрыхтоука дає магчы
масць педагогу прачытаць 
праблемную лекцыю на адпа- 
ведным узроуні. Праблемная 
лекцыя павінна уцягваць сту
дэнтау у калектыуны пошук 
адказау на розныя пьп'анні 
гісторьіі. Студэнты у гэтым 
выпадку павінньї імкнуцца да 
самастойнага навуковага по
шуку пад кірауніцтвам вы
кладчыка.

Напрыклад, лектарам  пра- 
чытана лекцыя «Партыйна- 
савецкі друк у перыяд ін- 
дустрьіялізацьіі і калектьівіза- 
цьіі сельскай гаспадаркі (1926 
— 1932 гг.)». Ён падрабязна 
спыняецца на праблеме уз- 
нікнення новых форм газет- 
най работы у гэты час. Ас- 
татнія ж  питанні студэнты са- 
мастойна вывучаюць у час 
аналізу газетных падшывак.

У вьініку такой работы яны 
значна узбагацілі свае веды 
аб друку таго часу. Пры тэ
ты м яны парауналі формы ra- 
зетнай работы, якія з ’явіліся 
тады (грамадскія агляды, ne- 
раклічкі, выязныя рздакцмі) 
з формамі, якімі карыстаюц
ца сучасныя СМ1П, і прыхо- 
дзяць да вываду. што многія 
з іх выкарыстоуваюцца і ця
пер, а асобмыя — засталіся 
у гісторьіі. Студэнт \  курса 
Ігар Зыбайла даследавау дзей- 
насць газеты «Звязда» гэтага 
перыяду. Яго выступление на 
семінарьі было надзвычай гл и 
бокім. Ямо зацікавіла увесь 
курс. Сам жа Ігар атрымау 
вялікае зад ав ал ьн ен н е  ад 
даследавання. Напісау выдат- 
ную курсавую работу, якая  
перарасла у дыпломную.

Термін «праблемная л ек 
цыя» мае два галоуныя аспек
ты: праблемнае навучанне і 
навучанне па праблеме. Аб 
сутнасці першага ішла гавор- 
ка вышэй. Другі аспект, на
вучанне па праблеме, абазна- 
чае адну і тую ж сутнасць, 
але метад выкладання м атэ
рыялу адрозніваецца ад па- 
пярэдняга. Тут лектар кары- 
стаецца доказна - аналітьіч- 
ным метадам навучання, вы- 
карыстоувае свой вопыт рабо
ты, вопыт журналістау-прак- 
тыкау, публіцьістау ленінскай 
школы. Напрыклад, па спец
курсу «Публіцьістьі ленінскай 
цікольї» лектар выдзяляе пра- 
блему — «Палемічнае май
стерства публіцьістау ленін
скай школы». Лектар разгля- 
дае асаблівасці палемічнага 
майстерства В. В. Вароускага, 
В. Д. Бонч-Бруевіча, К. С. 
Єрамеева і іншьіх. Іменна тут 
выкладчык прыбягае да до- 
казна-аналітьічнага спосабу 
выкладання матэрыялу.
Ён звяртае увагу студэнтау 
на агульныя прыёмы пале- 
мікі, якімі карьісталіся пап- 
лечнікі У. І. Леніна, а такса
ма акцэнтуе увагу на свое- 
а с а б л ів а с ц я х  п а л е м іч н а г а  
майстерства кож нага з іх. Па- 
колькі лектар выкарыстоувае 
навейшыя даследаванні у гэ
тай галіне, лекцыя сама па
вінна заахвоціць слухачоу 
да азнаям лення з новай лі- 
таратурай і паглыбленага са
м а с т о й н а га  д а с л е д а в а н н я  
прыёмау палемікі прадстау- 
нікоу ленінскай школы і сучас
ни х  ж урналістау. Іменна уцяг- 
ненне студэнтау у пошукі ісці- 
ны ш ляхам самастойнага да
следавання — важнейшы 
ш лях да павышэння педага- 
гічнага уздзеяння на слухачоу. 
Студэнты праяуляю ць пры та
кім читанні зацікауленасць у 
выбранай галіне ведау і пад кі
рауніцтвам педагога даследу- 
юць тую або іншую прабле- 
му, што дапамагае ім у буду- 
чай рабоце.

У сістзме агульнай пад
рьіхтоукі ж урнал істах  кад
рау нашай краіньї важ нае мес
ца павінньї заняць праблем
ныя лекцьіі я к  эфектыуны 
метад навучання, які можа 
значна павьісіць якасць ве
дау.

Р. БУ ЛАЦ КІ, 
загадчык кафедры гісторьіі 
журналістьікі, прафесар.
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У гэтым артикуле я зрабіу спробу праапа- 
лізаваць некаторыя питанні, якія узніклі у 
мяне і маіх сяброуі-студзнтаf .  Вышэйшай на- 
вучальиай установе патрэбна перабудова — 
вось вывад, да якога мы аднагалосна прьійшлі.

А. ПАЛЫ НСК1, 
студэнт ф акультэта журналістьікі.

Вырашэнне праграмнай заданы паскарэн- 
ня сацьіяльна-зканамічнага развіцця краіньї 
патрабуе карэннага паляпшэння прафесія- 
нальнай, марксісцка-ленінскай падрьіхтоукі 
спецьіялістау. Кваліфікацьія, кампетэнтнасць 
кадрау і іх высокая грамадзянская адказ- 
насць у іушогім вызначаюць маштабы і тэмпы 
навукова-тзхнічнага прагрзсу, інтзнсіфікацьгі 
народи ай гаспадаркі. Перабудова вышэйшай 
і сярэдняй спецыяльнай адукацьіі, наметаная 
рашзннямі XXVII з’езда КПСС,— адна з 
неадкладных, важнейшых задач развіцця 
грамадства на сучасным этапе.

(З  Праекта ЦК КПСС  «Асноуныя 
напрамкі перебудови вышэйшай 
і сярэдняй спецыяльнай адукацьіі 

у краіне»).



вопыт
П Р А У Д А . У  яе перад усім і 

дактрьінам і, ід зям і, ф альсіф і- 
кацьіямі ёсць адна нязменная пе- 
равага: яна —  прауда. Няхай
самая суровая, бязлітасная, гор-

глыблення і абвастрэння супя- 
рэчнасцей кап італ ізм у на ім- 
перьіялістьічнай стадьіі яго раз- 
віцця. Яна пачалася з ваеннага 
сутыкнення імперьіялістьічньїх

ГІСТОРЬІІ

Склаааяы і супярзчлівьі сучасны свет. Проиі- 
борства. якеє ілзе паміж азвюма сунрацьлеглммі 
сісі.імамі. яскрава сведчыць аб сіле і жыццёвасш 
адііоіі — сацьішіізму, і гніласці, безвьіходнасиі дру
гой — капіталізму, імперьіялізм, прыбягаючы да са- 
май неверагодиай хлусні, імкнецца ачариіш. паш 
лад. П ап ілярна»  r.niaii у ідзолагау Захал> стала 
тама другой сусветпан ванны, самай цяж кай і -кро-, 
вапралітиай з усіх ж>йна\. вядОмых чалавецтну. «Прау- 
да гісторьй су праць хлусні аб  в а й н е * — назва но- 
вай кнігц якая  выйшла у гэтым годзе у вьшавецтве 
«Унівсрсітацкае». У сваім лавукова-папулярны м на
рисе а утар доктар гістарьічиих навук Кірьіл Кона- 
навіч Герман дає крытыку бурж уазных фальсіф і- 
кацый гісторьіі другой сусветнай вайны і Вялікай 
Айчьішіай вайны Савецкага Саюза,

ЩА ТВАЮ КНІЖ НУЮ  ПАЛІЦУ

кая, але яна прауда. Нам няма 
чаго хаваць: за гады вайны СССР 
страціу 20 м ть ё н а у  чалавечых 
жыццяу і каля 30 працэнтау 
нацыянальнага багацця. «У на- 
шы дні хто-ніхто на Захадзе 
заклікае нас не звяртацца да мі- 
нулага, забыцца на гісторьію ,—  
піша аутар ва уступе ,—  Робіцца 
гэта для таго, каб, па-першае, не 
прыцягваць увагу да вялікай 
пераможнай м іс іі савецкага на
рода і заваяванага ім аутары- 
тэту  у свеце і, па-другое, пры- 
глуш ыць, замаучаць зла’чынствы 
ф аш ы зм у, ім перьіялізм у перад 
чалавецтвам».

«Вайна-, а не м ір  нараджаец- 
ца кам ун ізм ам »,—  паклёпнщю
заяуляе амерьїканскі саветолаг 
Л уіс Ф іш ар . Перад аутарам кні- 
гі стаіць задача вьісветліць як 
ф альсіф ікатарау марксісцка-ле- 
нінскага палажэння аб вайне, так 
і бурж уазны х ідзолагау, які я 
выдумваюць самыя неабгрунта- 
ваныя прычыны узнікнення д р у
гой сусветнай вайны. Сярод іх 
заходнегерм анскія гісторьікі 
Г .-А . Якабсен, І. Ф е ст , англійскія 
X . Трэвар-Ропер, Батлер, аме- 
рьїканскія С . Сульцбергер , Ч. 
Болен.

«Д ругая сусветная вайна уз- 
нікла як заканамерны вьінік па-

дзяр ж ау, сярод якіх найбольш 
агрзсіунай была фашыецкая Гер
манія, якая рыхтавала вайну, 
абапіраючьіся на дапамогу мана- 
палістау заходніх дзяр ж ау, і у 
першую чаргу З Ш А ...»  —  вось 
прауда, без якой гісторьіі не 
абьісціся.

I далей , прыводзячы шэраг 
ф актау  і неабвержаных доказау, 
К. К. Герман раскрывав сапрауд- 
ную сутнасць падрьіхтоукі гіт- 
лераускай Германіяй вайны су- 
праць С С С Р  і развенчвае м іфьі 
аб «савецкім зкспансіян ізм е» і 
«прэвентыунай вайне». А утар  
таксама крытыкуе ф альсіф ікацьіі 
аб пачатковым перы ядзе Вялікай 
Айчыннай вайны і узнікненні ан- 
тьігітлераускай кааліцьіі, аб ад- 
крьіцці другога фронта у За- 
ходняй Еуропе.

Здавалася б, усям у свету доб
ра вядомы гераізм  і стойкасць 
савецкіх лю дзей у гады вайны. 
Нават у выразна антысавецкай 
кнізе заходнегерм анскага аутара 
Пауля Карзла «Вайна Г ітлера з 
Расіяй» ёсць радкі вымушанага 
прызнання: «У М аплёве, які апы- 
нууся у тыле ням ецкіх войск, 
працягваліся лю тыя б а і... Яны 
працягвалі змагацца у безна-

дзейным становіш чьі... Зм агалі- 
ся да апошняга патрона... Дара- 
гой цаной прыйшлося заплаціць 
нямецкай арм іі за горад, які 
аказауся ужо па-за лініяй фрон
та».

А ле  і тут узнікаю ць самыя не- 
верагодныя тзорьіі. Напрыклад, 
некаторыя бы л ы я фаш ьісцкія 
генералы лічаць, што прычынай 
разгортвання масавага парты-

ВУЧЫЦЬ
занскага руху стала непадрыхта- 
ванасць фашыецкай арм іі да 
барацьбы супраць партызан?!: 

Партыйнае падполле і парты- 
занскі рух у крывым лю стэрку 
буржуазнай гісторьіягр аф іі, пра
уда і хлусня аб пераможнай м і
сіі Савецкіх Узброены х С іл і 
безагаворачнай капітуляцьіі Гер
м анії, тэндэнцыёзны падыход да 
ацзнкі рашаючай ролі Савецка
га Саю за у разгроме фашыецкай 
Германіі, выкрыванне бурж уаз
ных фальсіф ікацьій кіруючай ро
лі КПСС у Вялікай Айчыннай 
вайне, пстарычная рэальнасць 
і бурж уазныя версії аб заканчэн- 
ні другой сусветнай вайны, яе 
вьініках і уроках —  такое шыро- 
кае кола пытанняу ахоплівае 
кніга К. К. Германа «Прауда 
гісторьіі супраць хлусні аб вай
не».

3 Ёсць у гэтай кнізе і яшчэ ад- 
но вельмі важнае месца. «За- 
м ест заклю чэння,—  піша аутар. 
—  Аб сучасных прэтэндэнтах 
на сусветнае уладаранне». Суад- 
носіньї падзей больш чым са- 
ракагадовай даунасці з сучас- 
насцю яскрава сведчаць аб агрз
сіунай палітьїцьі ім перьіялізм у ва 
усе часы.

У наш час, калі ідзалогія 
фаш ы зм у зноу набывае пры- 
хільн ікау у ш эрагу капіталі- 
стычных дзяр ж ау, асабліва у Ф РГ 
і З Ш А , калі у Заходняй Герм а
ніі і Японії узмацняецца рэван- 
шьісцкі настрой, крайне важна 
яшчэ і яшчэ раз сказаць аб ча- 
лавеканенавісніцкай, агрзсіунай 
сутнасці ф аш ы зм у...»

Кніга К. К. Германа —  гэта 
не толькі развенчванне бурж у
азных фальсіф ікацьій гісторьіі, 
гэта яшчэ і закл ік , закл ік  звяр
тацца да вопыту гісторьіі, якая 
вучыць: для таго , каб забяспе- 
чыць м ір , патрэбны узгоднены я 
і актыуныя дзеянні ус іх  міра- 
лю бівьіх сіл супраць агрзсіуна- 
га, авантурыстычнага курсу ім
перьіялізм у. 4

к А. МАТУСЕВІЧ.

рырода
Беларусі...

у 5-ці тамах
АПОШ НІ, ПЯТЫ  ТОМ Эн- 

цьіклапедьіі прыроды Беларусі 
нядауна атрьімалі яе падпісчьїкі. 
Том змяш чае 15084 артикулы. 
Тэматычна яны размяркоуваю ц- 
ца наступним чинам: 2921 ар ти 
кул прысвячаецца расліннаму 
свету, 2063 — жывёльнаму, апі- 
санню рэк, азёр, вадасховіш- 
чау і інш их водных аб ’ектау — 
2354, питанням  аховы прыроды 
і прыродакарыстання — больш 
за 2350, фізіка-геаграфічньїм 
аб’ектам і прыродзе асобных 
рзгібнау Б ел ар у с і— 1173, карыс- 
ным выкапням, геалагічнай бу- 
дове і тзктанічньїм структурам — 
2203. Больш за 1500 артыку- 
лау расказваю ць пра клімат, 
астранамічньїя і іншьія прырод- 
ныя з ’явы, пра навуковыя дас- 
ледаванні і прыродазнаучыя уста
нови. 391 артикул прысвечаны 
даследникам прыроды і краяз- 
науцам нашай рзспублікі. Эн- 
цыклапедыя багатая на ілю- 
страцьіі: 2736 каляровых ілюстра- 
цый на уклейках, каля 4 тысяч

чорна-белых унутрытэкставых 
ілюстрацьій і карт, 19 уклеек 
каляровых карт.

Энцыклапедыя прыроды Б е
ларусі у 5-ці там ах на сённяш- 
ні дзень з ’яуляецца самым грун- 
тоуным даведнікам па прыродзе 
нашага краю. Раш эннем спе- 
цьіялізаванага органа Ю НЕСКА 
— Праграмы Арганізацьіі Аб’яд- 
наных Нацый па навакольнаму 
асяроддзю (Ю Н Е П ) у 1984 го
дзе выдавецтва БелСЭ за  папу- 
лярызацыю  і прапаганду ідзй 
у 5-томнай энцыклапедьн прыро
ды Беларусі і іншьіх энцыкла- 
педычных выданнях адзначана 
еярэбраным медалём.

На аснове матэры ялу пяцітом- 
ніка вьщавецтвам падрыхтавана 
да друку і у 1986 годзе выйдзе 
у свет на рускай мове адна- 
томная папулярная Энцьжлапе- 
дыя «Прырода Беларусі», у якой 
будзе змешчана больш за 5 
тысяч артыкулау.

Т. РУ Д К О ^С К А Я .

СТУДЭНЦКАЯ РЭЦЭН31Я

СІЛА
ДРУКАВАНАГА

СЛОВА
Кожны дзень ставіць перад намі новыя заданы, 

звязаны я з рашэннем зканамічних і сацыяльных пра- 
блем, з камуністьічньїм выхаваннем працоуных. Ад- 
на з галопных роляу у іх вьірашзнні належыць 
сродкам масавай інфармацьіі і прапаганды. Ад іх 
патрабуецца павышэнне зфектьіунасці, узмацненне 
дзейснасці друкаванага слова. Гэтым праблемам пс- 
рыядычнага друку і прысвечана выйшаушая у гэтым . 
годзе у выдавецтве «Універсітзцкае» кніга «Эфек- 
тыунасць партыйнай публіцьістьікі», напісаная пра- 
ф есарамі і вьікладчикамі кафедры тзорьіі і практик! 
савецкай журиалістьікі БДУ імя У. І. Леніна.

Ш  5 чзпвеня 1986 г . Л  «НЕ.ТТА PVPTCT У Ш С Р П О Т Т О Т ..  Ш Ч nn.gn А

К Н ІГА  складаецца з шасці 
раздзелау . «Ключавое пытанне 
сучаснай журиалістьік і» —  такая 
назва першага раздзела . У ім 
аутар В. І. Д убовік разглядае 
праблем у дзейснасці і зф екть іу
насці др уку , ё н  піша, што прзса 
аказвае пэунае уздзеянне на ход 
грам адскіх спрау, на сучасную 
сацыяльную палітьїку, ф арм іруе 
ідзалогію . У гэтым раздзеле ёсць 
і вызначэнне паняццяу «дзейс- 
насць» і «эф екты унасць», указ- 
ваецца на іх розн іцу, гаворыцца 
аб рззультатьіунасці прэсы.

Д алейш ае разв!ццё тэмы знай
шло сваё адлюстраванне у раз
дзеле  «С іла станоучага прыкла- 
д у» . Яго аутар Л . М . Асін- 
ская звяртае увагу чытача на 
адзін з важнейшых м етадау зф е- 
ктыунага уздзеяння друкаванага 
слова на сацыяльныя працэсы —  
с ілу станоучага прыкладу, пра
паганду перадавога вопыту на 
старонках беларускіх газет.

Эфекты унасць друку цесна 
звязана з развщ цём крьітьїкі. 
А ле для таго , каб крытыка бы
ла дзейснай, патрзбна зьіходзіць 
з пазіцьіі прьінцьіповасці і аб ’ек- 
тьіунасці. Яна павінна быць кан- 
крзтнай, дакладна адрасаванай. 
Гзту ідзю  развівае І. І . Белень- 
кі у раздзеле  «Кры ты ка: яе ад- 
расы і уздзеянне».

«Публіцьістьїка заклікана не 
толькі узруш ваць розум , сты- 
муляваць мы сленне, але і уз- 
дзейнічаць на пачуцці лю дзей ... 
Пры эмацыянальным успрыняц- 
ці дум ак і рэкамендацый, якія 
знаходзяцца у друкаваных тзк-

стах , эфектыунасць і дзейснасць 
публіцьіетьікі рэзка узрастаю ць. 
Як спецьіфічньї від літаратурьі, 
—  піша Б. В. С тральцоу,—  пуб- 
ліцьістьїка не існує па-за жан- 
р а м і» ... У  раздзеле «Эмацыя- 
нальна-вобразны патэнцыял» ён 
раскрывав сутнасць зф ектьіунас
ці і дзейснасці мастацка-публі- 
цыстычных жанрау і у прыват- 
насці нарыса і фельетона, якія 
атрьімалі асаблівую папуляр- 
насць сярод чытачоу.

Е . Л . Бондарава працягвае раз- 
мову пра крытыку, толькі тэма 
яе гутаркі —  крытыка мастацка- 
публіцьістьічная —  у раздзеле 
«С ілавое поле творчасці». Аутар 
падкрзслівае ідзалагічнае зна- 
чэнне крьітьікі, акцэнтуе увагу 
на павьішзнні яе баявітасці, пар
тыйнай прьінцьіповасці.

Заканчваецца кніга раздзелам  
«У лю стэрку сацьіялогіі» , у якім  
А . Т. М анаеу прьіводзіць вьінікі 
сацьіялагічньїх даследаванняу, 
якія пераконваюць, што трэба ім- 
кнуцца «вьіходзіць за рамкі 
свайго асабістага вопыту, апера- 
тыуна змяняць якасныя характа- 
рьіетьікі класавай інфармацьіі, 
вызначаць актуальныя прыярытэ- 
ты сацьіяльна-інфармацьійнай 
палітьікі, арыентуючы яе на бес- 
перапынна узрастаючы узровень 
сацыяльнага і культурнага раз- 
віцця савецкіх лю дзей».

Кніга ахоплівае шырокае кола 
аспектау тэмы «Эфекты унасць 
партыйнай публіцьіетьікі».

ВАСІЛІУ ГЕО РГІЯ , 
студэнт ка факультэта 

журиалістьікі.

Н Я ГЛ Е Д ЗЯ Ч Ы  на тое, што у ст удэнт ау  В рэпет ы цый праграмы агіт бригади, 
зараз самая гарачая пара — сесія, байци буд- і
отрада «Ритм» юрфака зна ходзяцьчас  д ля  І Ф ота В. К АР АЛ Я.



ЦВЯРОЗАСЦЬ —

НОРМА Ж Ы ЦЦЯ

СПОРТ-  
СУПРАЦЬ 

АЛКАГОЛЮ
А Л К А ГО Л Ь  адмоуна уздзей- 

нічае не толькі на разумовыя 
якасці чалавека, але і на м ускуль
ную с ілу , хуткасць рзакцьіі. Яшчэ 
вопыты І. М . Сечанава, выдат- 
нага рускага ф1з!ёлага, пацвер- 
дзіл і д ум ку аб тым , што алкаголь 
затрьімлівае працэс паглынання 
кіслароду зрьітрацьітам і. Неда- 
хоп кіслароду у крьіві вядзе да 
мускульнай слабасці і маруднай 
рзакцьіі.

В ь і п і т ь і  алкаголь праз 4 сек 
аказваецца у кіш зчніку, а потым 
паступае у кроу і з яе токам да- 
сягае галаунога м озгу . Калі 
канцэнтрацыю алкаголю  пры- 
няць у крьіві за 100, то у м оз
гу яна будзе —  150, а у пячон- 
цы —  120. Дзякую чы  сваім хі- 
мічньїм якасцям алкаголь пра- 
нікае у тлушчавыя клетк і, як ім і 
асабліва багаты м озг. Ен літе
ральна вымывае з іх тлуш ч і 
трывала застаецца там на 15— 20 
сутак.

Спартсмену перш за усё не- 
абходны моцная воля, настой- 
лівасць, мзтанакіраванасць. Ва- 
лявы чалавек можа пераадо- 
лець любыя цяжкасці і пера- 
магчы вопытных саперн ікау. А л 
каголь жа паралізує волю, та
му самы моцны атлет, які ска- 
рыстау спіртное, можа даволі 
хутка страціць магчымасць ма- 
білізавацца да перамогі.

Спорт і ф ізічная культура па- 
вінньї займаць асноунае месца 
у барацьбе з п’янствам. Спарт- 
смены закліканьї заусёды  пака- 
зваць асабістьі прыклад цвяро- 
зага і здаровага ладу жыцця, на- 
поуненага працай, вучобай і на- 
стойлівьімі трзн іроукам і.

Ум елае выкарыстанне пры- 
родных дароу —  чыстага павет- 
ра, сонца і вады —  загартоу- 
вае арган ізм . Спорт і розныя ві- 
ды туры зм у выдатна умацоу- 
ваюць здар оуе , робяць чалаве
ка бадзёры м , моцным і жыцця- 
радасным.

Ці магчыма параунаць алка- 
гольны дурман , з захапляю чым 
радасным пачуццём, якое мы 
перажываем, калі імчьім на лы
жах па снежнаму дывану? А як 
прыемна вьійсці на адпачынак 
у зялёны лес, на поуныя грудзі 
падыхаць свеж ым паветрам , на- 
поуненым кіслародам , пахам 
трау і дрэу.

Чым больш м аладых лю дзей 
далучыцца да актыунага і здаро
вага адпачынку на прыродзе, па- 
знае захапляю чую  радасць спар- 
тыунай барацьбы, тым хутчэй 
п'янства канчаткова адыйдзе у 
м інулае.

І. КУРЛО ВІЧ,
урач.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТЫ КА

I УПЕРШЫНЮ — МЕДАЛІ

ТЫСЯЧА І АД31Н РЭЦЭПТ ТВАЙГО АДПАЧЫНКУ

З  НАШАЙ ПОШТЫ

БЕЛДРУСКІ
УШВЕРС1ТЭТ
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ПРАЙЦІЛ1 спаборнщтвы па 
лёгкой атлет ыцы у праграме 
Спартакгяды універсітзт а. С т а
ла ужо традыцыяй спрэчка за 
чэмтёнскае званне паміж юры- 
дычным і фізічншм факульт зт а- 
мі. I  на гэты раз яна не пе- 
рарвалася, але новае  — бы-

Ш Ш Щ

ло: пераможцау чакалі не т олькі 
граматы, але і сапраудныя меда
лі.

Па скачках у  вышыню пер- 
шіямі бьілі К. Ш ахлевіч  — 2 м ет 
ры (5  курс, Ф П М ) і Л. Бліно- 
ва  — 1 м 65 см (3 курс, Ф П М ).

3  вышкам 15 м 30 см А. Д раз- 
doyctci (5 курс, радыёфкячкы фа- 
кулът эт ) перамог у  спаборніцт- 
вах па ш т урханню  ядра.

Адкрыццём т урніру стау ку-

гор могуць
бы ць ТОЛЬКІ ЛЮДЗІ

А РА Ш ЭН Н Е ПРЫ ЙШ ЛО не 
адразу. Нават недзе страшна- 
вата было ісці у секцыю альпі
н ізм у, якая працуе пад кірау- 
ніцтвам А ндрэя Карцава у нас 
у БДУ. Найш ла...

О х, гэтыя незвычайныя тр з
ніроукі! Ну і што, калі сэрца, 
здаецца, выскачыць з грудзей , а 
ты упарта, крок за крокам (іна- , 
чай адстанеш ) бяжыш за «ветэ- 
ранамі». Яны табе: «Трэба. Жан- 
чыны значна вьінослівей мужчын. 
Асабліва не падымай ногі, будзе 
лягчэй». I далей бягу след  у 
след . А у галаве толькі і уяуля- 
ецца уся траса —  парк Горка- 
га (яго ж яшчэ і аббегчы неаб- 
ходна), оперны і (ух , ш часце!) 
«Ж уравінка». А там —  звычай- 
ная разм інка. Прыемна адпа- 
чыць, падцягнуцца. І дзіуньї яе 
ф інал : нечага лезем  па камен- 
най сцяне. Каж уць, трэба. А на- 
вошта? Там жа, хоць яшчэ і не 
бачыла, зусім  іншьія скалы , го
ры . А  ту т  —  м ерзнуць ад ха- 
лодных каменняу рук і, пальцы 
не трымаюць, ногі усё  часцей 
саслізгваюць з так званых зацэ- 
пак, і ты, не даходзячы не- 
калькіх м етрау, ляціш ун із і са 
здзіуленн ем  глядзіш  на «ветэ- 
ранау», якія лёгка і упэунена 
«гуляю ць» .па сцяне.

Заканчэнне тр зн іроукі —  у за
ле. Заканчваецца звычайна ці 
практьїкаваннямі на бервяне 
(трэба ж развіваць пачуццё рау- 
навагі), ці яшчэ больш незвы- 
чайна —  на «шведскай» сценцы. 
Раней не уяуляла , што столькі 
віртуозньїх практыкаванняу м ож 
на выконваць на ёй. Размінаец- 
ца усё —  пачынаючы з кон-

чыкау пальцау ног і заканчваю- 
чы пальцамі р ук . Лаж анне на ху т
касць, прычым яно павінна быць 
плауным, цікавае відовішча. Вось 
д зе  з захапленнем успамінаеш 
продкау чалавека і зайздросціш  
іх лёгкacц i. Аднак калі рабіць усё 
правільна, то атрымаецца пры- 
гожа і спрытна.

І усё  ж тр зн іроукі вьіклікалі 
з кожным разам усё часцей па
чуццё непаразум ення: навошта?

Часткова адказаць на гэтае 
пытанне дапамог першы выезд 
на скалы. Стукаю ць колы, м узы 
ка, усм еш кі сяброу —  па- 
стаянныя спадарожнікі дарогі.
I вось мы на месцы. Вёска 
Дзеняш ы Ж ьітом ірскай воб- 
ласці. Рэчка, цудоуны лес і невя- 
лікая скальная сцяна, прыклад- 
на 20 м етрау вьішьіні. У сё  гэта 
выглядала б звычайна, калі б не 
тузін падвешаных у розных мес- 
цах вяровак і гэтыя лю дзі, што 
то карабкаюцца, то бягуць па 
сцяне. І дзіуньїя назвы марш ру- 
тау : «мокрая шчьіліна», «ёжы к», 
«лю стэрка». 1х у перш ую  чаргу 
асвойваюць навічкі. А  вось ужо 
«ш лямбурная сценка», «касая 
шчьіліна», «кіль». Пра іх з пава- 
гай гавораць нават тыя, хто тут 
не першы раз. Недастатковасць 
падрьіхтоукі тут адчуваецца 
вельмі востра. Ды і першае па
чуццё страху нялёгка пераадо- 
лець, высока ж ! Ім енна тут упер- 
шыню мы па-сапрауднаму адчу- 
лі плячо сябра, бо у яго руках —  
тваё жыццё.

I усё ж першае знаёмства са 
скаламі не дало адказу на на- 
стойлівае пытанне: навошта? На
вошта узбірацца на гэтыя скалы?

М ожа не мае сэнсу гэтае скала- 
лажанне, можа толькі час губ- 
ляем і матэрыяльныя рэсурсы , 
без таго небагатыя, каб на не- 
калькі дзён з ’ехаць ад гарадско- 
га шуму?

I вось вясновы, але ужо поу- 
ны сонечных пырскау Крым , з 
хвалямі, якія налятаюць на бера- 
гавую гальку, з мяккасцю цёп- 
лага лета , якое ужо у красавіку 
адчуваецца у паветры. І зноу 
трзн іроукі. Яны неабходны, бо 
б ез добрага скалалаза наурад 
ці атрымаецца добры альпініст.

...У сё  ж вышэй гор могуць 
быць толькі лю дзі. У гэтым пе- 
раканау мяне альпінісцкі лагер. 
Трапіць туды не зусім  проста. 
Д л я  атрымання пуцёуш неабход- 
на здаць нарматывы ГПА, неаб
ходны пэуныя тэарэтычныя веды.

Скалалаж анне —  незвычай- 
НЫ від спорту, дзе ёсць тыя ж 
спаборніцтвьі, але няма відові- 
шчау. Спорт, дзе кожны вы- 
хад —  непрадбачаныя цяж кас
ці, якія прырода падносіць лю- 
дзям , д зе  кожны крок поуны 
навізньї ураж анняу, дзе  радасць 
перамогі, перамогі над сабой, 
ахоплівае усю тваю істоту, калі 
ты стаіш на вяршьіні. Гэты спорт 
усё больш і больш  кліча, пры- 
цягвае да сябе . Ш лях да вяр- 
шынь бывае нялёгю м , калі снег і 
до ж д ж  засцілаюць вочы, калі 
кольцы мокрай вяроукі замяр- 
заюць у руках, калі прымушаеш 
сябе зрабіць яшчэ адзін крок, 
нялёгк! крок да вяршьіні. А ле  гэ
та адьіходзіць, а застаецца пры- 
гажосць вьішьіні і надзейнае пля
чо таварыша.

I зноу мы !дзём  туды , дзе  
можна пазнаць новае, склада- 
нае, незвычайнае, д зе  можна 
убачыць прыгажосць, вечнасць, 
пазнаць сябе, пераадолець сябе 
—  вось логіка нашых крокау 
да вяршьіні. Мы —  шчасліуцьі! 
Мы —  часцінка гэтага руху , 
руху да в ь і ш ь і н і ! а .  ПЕКАР, 

студэнтка факультэта 
журналістьїкі.

1 «Давайце
сябраваць...»

У М ЯН Е адно пытанне да та- 
варышау па універсітзту: чаму 
многія студэнты не бываюць на 
занятках па ф ізкультури? Мы ма- 
ладыя, і каму, як не нам, неаб- 
ходна займацца фізкультурай, 
спортам, павышаць трзнірава- 
насць, умацоуваць сваё здароуе. 
Напрыклад, шмат студэнтау з 
міжнароднага аддзялення ф а 
культэта журналістьїкі наогул ні 
разу не бьілі на стадыёне, у спорт
зале. А у нашым распараджзнні 
добрыя спартыуныя збудаванні, 
якія знаходзяцца побач з інтзр- 
натам. Аднак... яш чэ мала хто 
рэгулярна займаецца ф ізкульту
рай. Прыклад сапрауднага сяб- 
роуства са спортам паказваюць 
асобныя нашы студэнты. Хаце- 
лася б, каб іх колькасць павя- 
лічьілася.

РА БІ АРЭФ  МАХМУД, 
студэнт факультэта 

журналістьїкі.

бінец Х орхе Альварада. Высокая  
фізічная падрыхт оука дазволі- 
ла  ям у удзельнічаць у  забегах на 
1500 м, 5000 м  і у  эстафеце на 
800 м. У апош ніх дзвюх дыстан- 
цы ях ён стау пераможцам.

А  вось командным вынШ : I  — 
юрфак, 359 ачкоу, 11 — фізфак, 
352 ачкі, I I I  — Ф ПМ , 284,5 ач- 
ка.

НА ЗДЬІМ КАХ: на дьістанцьіі 
— Хорхе Альварада; медалі за- 
ваявалі мацнейшыя; Т. Баярку 
(IV курс, Ф П М ) віншує JI. Ар- 
тамонава з перамогай пасля за 
бегу на 400 м.

А . М А К С ІМ А У . 
студэнт факультэт а  

ж урналіспш кі.

Ф ота А У Т  АРА.


