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АБ ACHOS'H~IX 1 

НАПРАМКАХ 

nерабудовы работы мiн
скай абласной nартыйнай ар
ганiзацыi расказау на су
стрэчы з камсамольскiм ак-

1 тывам унiверсiтэта nершы 
сакратар Мiнскага АК КПБ, 
член ЦК КПСС А. А. Мала
фееу. Потым ён nадрабязна 
адказау на nытанн' i nрысут-

1 ных. . j 
, J У час наведвання унiвер

сiтэта А. А. Малафееу nаб'ы 
вау на фiзiчным i riстарыч
ным факультэтах, nазнаёмiу
ся з эксnанатамi музея ri- 1 
сто'рыi БДУ'. - ' 

1 

3. АЛЯКСАНДРАВА : 

вы ЖАДАЕ.ЦЕ 

на некаторы ч ·ас стаць nада

рожнiкамi? Калi так, то у 
rэтым вам даnаможа nраф
саюзны камiтэт студэнтау. 
Тут · вы зможаце (-калi з вер-' 
нецеся неадкладна) ~абыць 
nуцёукi на турыстычныя 11ая з

ды Мiнск - Бранск - Р,а
зань - Варонеж - Арол -
Мiнск (з 3 да 8 лютага) i 
Мiнск -: Яраслауль - Каст
рама - Волаrда - Вялiкi 
Усцюг - Горкi - Мiнск , 
(з 31 студзеня да 7 лютаrа). 
Дадатковую кансультацыю 
атрымаеце, калi звернецеся 
у студэнцкi nрафком (n. 302 
rалоунага корпуса) . 

А. MAKCIMAY. 

BЫCTASi'KA 

РАБОТ 
маладых мастакоу а:дкрыта 
у аудыторыi 488 фiзiчнаrа 
корqуса БДУ. Галоуная кры
нiца натхнення аутарау ра
бот, размешчаных тут,- гi
сторыя роднай зямлi, npыra-

1 жосць яе краявiдау i муж
насць людзей. 
Заnрашаем ycix, 

вiцца мастацтвам 

рыяй, наведаць 

хто цiка

i гiсто
выстауку . 

Л. КАВАЛЕНКА. 

1' ВЫДАТНЫ 

АДПАЧЬIНАК 1 

у в1,1х адныя днi - зарад . ба

дзёра с цi на увесь тыдзень.. 
Дап,1~1 а 1 · ч ы • атрымаць rэты 

зарад вам можа свята сучас

наrа бальнага танца «Зiмо
выя узоры-88», як9е nройдзе 
у Палацы культуры тэк
стыльшчыкау ' \б i. 17 студзе
ня. У яrо праграме - ура
чыстае адкрыццё свята, ка

мандны турнiр па савецкiх, 

еураnейскiх i лацiнаамеры 
. канскiх nparpaмax, асабiстыя 
конкурсы па -лацiнаамеры 

канскай i еураnейскай npar 
рамах, а. _такса~а ~аказаль 

ныя выступленн1. 

Ч. BIKTAPAs:'. 
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' РАХУН~К 

№ . 707 

П-РАПАНОВА 
ПАДТРЫМАНА 

РАХУНАК № 707. Вы веда -, 
еце, для якой мэты ён? Ад
казваем: rэта рахунак Савец

каrа дзiцячаrа фонду iмя У. 1. 
Ленiна. Студэнты l·V курса 
сёмай групы «б» nедnатока 
фiзiчнага факультэта nера
лiчылi на · яrо 34 рублi. 

Рашэнне узнitма у час звы
чайнай размовы. Якую даnа~ 

t110ry мы, будучыя neдarori, 
можам зараз аказаць дзе

цям? «А давайце з настуn
най стыnендыi збяром rро
шы у дзiцячы фонд»,- nра
nана11ала камсорr груnы На
талля Сыч. Нiхто з адзi
наццацi камсам_ольцау гр..уnы 
ад такой nраnано11ы не ад

мовiуся ... 
У камсамольскiм бюро фiз

фака iнiцыятыву rрупы су
стрэлi з', ада_брэннем. Гаво
рыць Леанiд Марковiч: 

- Прайшоу той час, калi 
бюро павiнна было да ваць 
rрупам · усе парады. Мы · за · 
тое, каб кожн~,1 к,1м са молец 

актыуна удзельн iчау .У жьщ
цi груnы, курса , ф а культэта, 

унiверсiтэта у цэJ1ым. Тады i 
вучоба будзе больш цiкавай, 
i леnш заnомняцца студэнц
кiя гады. 

Унесена nраnанова. Яе пад

трымкi, новых iнiцыятыу ч а

каем ад цябе, камсамолец. 

Г. , ШАУЦОВА. 

1 

1 

У РЭДАКЦЫЮ ЗА ДАПАМОГАЙ ЗВЯРНУs:'СЯ ЧАЛА
ВЕК. ТАКОЕ ЗДАРА'ЕЦЦА НЕ КОЖНЫ ДЗЕНЬ. НЕ Й КI 
СУР'ЕЗНЫ ВЬiПАДАК ПРЫВЕУ СТУДЭНТА ДА Н АС. 
ЕН ПАГЛЯДЗЕУ НА СУПРАЦОУНIКАУ РЭДАКЦЫI 
ЗАС1'!УЧАНЫМJ 'ВАЧЫМА I ПРАМОВIУ АДНО СЛОВА: 
«СЕСIЯ ... ». РАЗГУБЛЕНА, БАЯЗЛIВА. НЯЦЯЖКА ЗДА
ГАДАЦЦА: ЧАЛАВЕК СУСТРЭ·rся 3 СЕСIЯй УЛЕР

·шыню. 

туру цяжка знайсцi ... А разам выкладчыкау 1_ старшакурснi
з гэтьlм слёзы i хваляваннi . _ · кау ; i iншы.я памочнiкi. 
1 усё па .самай простай пры- , На днях у нас на курсе 

.чыне: мы яшчэ не умеем пачаус я чытацца курс лекцый 

правiльна размяркоуваць па асновs1х iнфарматыкi, бiб
свой рабочы i вольны час... лiятэказнауства i бiблiяграф i i. 

Вось так,ая споведзь атры- На жаль, у былых журфа-
малася у аднаго з тых, хто кауцау у адрозненне ад сту-

/ 

· шлях~ 
ВЫПУСКНIКО't' 

ЛЕСЫ ЛЮДСКIЯ ... Тамара 
Дрылёнак нiколi не думала, 
што пасля заканчэ_ння фiзiч
нага факультэта БДУ iмя , 

У. 1. Ленiна буд-зе працаваць 
у Лёзненскiм райкоме кам

самола. Але.. . жьщцё ёсць 

жьщцё . 

Мы наведвалi адну гаtпа
дарку за другой, i склад

валася1 уражанне, што ведае 

яе амаль кожны чал·авек 

у раёне. Тамара пацiскае 

плячыма: 

- Нiчога , дзiунага, я ж 

працую загадчь11~ам аргсек

тара. 

У мiнулым годзе Т. Дрылё
нак узначальвала ударны 

камсамольскi атрад iнтэнсiу

1 
1 
1 
1 

най працы. Будавалi жывёла- · .

1
. 

гадоучы комплекс у калга-
се iмя Фрунзе. · 

- Ведаеце, у гэтым ' кал-
гасе разам з комплексам 

на беразе возера нараджа
ецца новая вёска. Тут пад

рыхтаван~1 велiзарны фронт 
работ, спецыяльна для будау
нiкоу адкрылi ' сталовую, iн
тэрнат. Вельмi хаце,лася 6, 
каб i з нашага унiверс iтэта 
прыехау працаваць сюды ха

ця б адзiн будаунiчы атрад . 1 
ца арганiзацыйнага сектара _ 
дэ:т~/:Нf~:~;:т:,ы::гяад\~: 1 
Лёзненскага райкома кам
самола · Тамара Дрылёнак. · 

Фота С. ПЛЫТКЕВl~А~-

МАНАЛОГ 
РАЗГУБЛЕНА ГА 
nЕРШАКУРСНIКА 

- Вельмi часта. 1 трэба 
сказаць, з Takiмi пытаннямi,· 
што, акрамя здзiулення, нi
чога не застаецца. Не умеюць 

нават карыстацца алфавiтны
мi кат.алогамi. Але мы цярп
лiва праводзiм iндывiдуаль
ныя кансультацыi з кожным, 

дапамагаем разабрацца. стойна арыентавацца у той да cecii рыхтуецца старанней дэнтау iншых факультэтау та-' 
або iншай с iтуацыi. Ен часта за ycix i хвалюецца такса- коrа прадмета раней не бьJ ло. 

ГЗТА Mbl НЕ ПРАХОДЗIЛ I 11 СЕС/Я ] =~·~~~:f:~\~~;,;·;~·~; Я ужо студэнтка журфа

ка. Журналiстыкай захапляю

ся не так -дауно. ,Займалас я у 

школьным публiцыстычным 
rуртку, бь!ла рэдактарам на
сценгазеты . Пiсаць - любi
мая справа. Будучую сваю 

праф~сiю уяуляю даволi цi
кавай;- захапляючай, але у той 
жа час вель_мi цяжкай i адказ
най . 

Хвалююся зараз аб тым , 

каб атрымаць трывалыя веды . 
У гэт~;1м, спадзяюся, дап'амо
жа у,н i вере iтэт. 

3 самага ранку у нас лек
цыi, потым бiблiятэка, ве
чарам тэатры, ка~цэрты . Ча
су вольнага мала. 1 вось · се
сiя, першая сесiя... Неяк i 
боязна, i радасна. 

Паг лядзiш на старшакурс
_ нiкау: адзiн кажа , што сес1я 

- С!!МЫ вольны час, друг~ за 

галаву бярэцца. Але ж усе 

мы нецярплiва чакаем гэтага 

адказнага моманту у нашым 

студэнцкiм жыццi. А п акуп ь 

- nрt;Jктычныя Заняi- к i , семi 
нары, залiкi ... 
Мне i маiм адн,а курсн.i

кам падабаюцца лекцыi i се
мiнары па гiст~рыi КПСС 
Сяргея Васiльевiча Плужнi

кав,а, якi вучьщь нас сама-

гаворьщь: «У чалавека можа 

быць дзве прауд.ы, а iсцi
на павiнна бьщь адна». Вык
ладчык умее падjiЯЦЬ зацi- · 
кауленасць да свайго nрад

мета, засяродзiць, увагу на 

хвалюючых нас пытаннях, Па

новаму ·праходзяць i яга се
мiнары. Групу (25 чалавек) 
мы падзялiлi на 5 падгруп . 

У кожнай выбралi i<амандзi
ра, якi павiнен- кiраваць сва

еи групай i кантраляваць 

яе адказы. Атрымлiваем аса

бiстыя заданнi. Адна група 
дае адказ на пастауленае 
пытанне, другая - з'яуля
ецца першым апан~нтам (да- . 
пауняе адказ першай), трэ-

цяя - дапауняе папярэднюю, 

чацвёртая рыхтуе сваё пытан

не для першай групы, а пятая 

nадводз iць вынiк i выстау

ляе адзнакi. Такi пара•дак 
nравядзення семiнарау мы з 

цiк9васцю падтрымалi, а га

лоунае - нiхто не бяздзей-
н , чае, кожны мае Мё!гчымасць 

выказаць сваю . думку. 

Пачалiся залiкi, а з iмi i ' 
мноства праблем: то часу не 
хапае, то патрэбную лiтара-

паможнiкау, 1 спецыяльна ад-
ма у самай большай сту- Гаtоуная мэта курса - на- ведзеных першакурснiкам. 
пенi. Першай 1:1а дапамогу вучьщь студэнтау з затратай Напрыклад, «Самасi-ойная ра
прыйшла студэнтка пятага 

курса фiзiчнага факультэта 

Наталля МАЦКЕВIЧ. 
.:_ Што я магу параiць? 

Пажадана наведваць i кан:. 
спектаваць (хаця б тэзiсна) 
усе лекцыi. Каб не раза 

губiцца, в~tдзiце запiсы н,е 

слова у слова за выкладчы

кам, а выдзяляючы з усёй тэ

мы галоуную думку, абавяз
кова занатоувайце прыклады. 

Не дума~це, што r,адручнiк 
зможа замянiць канспект. Ча-

мiнiмальнай кщ1ькасцi часу бота з кнiгай», якi дапа_
адшукаць патрэбную лiтара- ·можа студэнту .правiльна, па
туру , навучыць правiльна дабраць лiтаратуру па тэ~е, 
складваць бiблiяграфiчныя i iнш . 
спiсы да работ. Супрацоунiкi - Скажыце, да Вашых 
унiверсiтэцкай бiблiятэкi пра- лекцый nершакурснiкi ilра
;зодзяць кансультацыi з яе яуляюць цiкаунасць? 
наведвальнiкамi, асаблiва вя- - На мой погляд, нашы 
лiкая увага удзяляецца пер- лекцыi не толькi цiкавыя, але 
шакурснiкам. У зале бiблiя- i карысныя. Таму ёсць за
графiчнага t абслугоування i цiкауленасць у студэнтау гiи
каталога, напрыклад, арганi- фака, якiя сумленна навед
завана выстаука лiтаратуры ваюць i практычныя занят
«У дапамогу самастойнай ра- кi, бо не забываюць, .што у 

сцей за усё _ выкладчык iмк- боце», дзе можна знайсцi далейшым давядзецца пiсаць 
нецца .даць студэнтам тыя шмат патрэбнага для сябе. курсавыя работы, абараняць 

у Для !Jершакурснiкау ёсць такс"'- дыплом i трэба будзе мець веды, якiх не знойдзеш 

падручн i ках . . 
А наконт cec ii ... 
Ко!)ькасць экзаменацыйных · 

пытанняу трэба размяркоу
ваць на падрыхтоуч.ыя днi 
так, каб абавязкова заставау-
ся адзiн дзень для паута-

рэння матэрыялу. 

Напярэдаднi ж экзамену 

раю самастойна (без выклад
чыка) правесцi кансульта

цыю з сябрамi. 
Есць у пачынаючых, акрамя 

· сама цiкавая лiтаратура: . «Та- справу з сур'ёзFtай лiтарату-
бе , першакурснiк» або «З ча- рай. , 
го~ пачынаць» i iнш . Дарагi першакурснiк, я 

я задала загадчьщы даве
дачна-бiблiяграфiчнага ад
дзела бiблiятэкi Таццяне 
lванауне Мiцюхiнай некалькi 
пытанняу наконт· правядзення 

работы з · nt:!ршакурснiкамi: 
- Я к часта звяртаюцца .да 

Вас за дапамогай nерш_а
курснiкi? 

думаю, сярод гэтых парад ты 

знойдзеш карысныя i для 

сябе. 
Пачалася сесiя. - Што ж, 

як кажуць, нi пуху нi пер'я! 

Л. БАНДАРЭНКА, 

студэнтка I курса 
факультэта журналkтыкi. 
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·Чаму у студэнта падае цiкавасць да грамадазнаучых , 
дысцыплiн, чаму. не задавальняе узровень выкладання 
гэтых навук , змест падручн i кау, формы пр!iвядзен
ня семiн арс к\х за няткау - гэтыя .i многiя iншыя пытан
нi абмяркоу,вал i ся н а пасяджэнн i палiты,чна_га клуба «Чыр
вона й з ~1 ены » «Аргумент». Сярод удзел ьнiкау дыску
сii - С . д . Паваляеу ..:-. кандыдат фiласофскiх навук, 
старшы на вуковы . супрацоунi'к праблемнай сацыялаr1чнай 
лабараторыi БДУ 1 i'\' я У. 1. Л.енiна i студэнты · гiстфака 
Д. Яцкевiч, А. Дзя'рновiч , Э . Дал iнскi , М. Дзегцяроу. 

Сёння мы прапануем вытрымкi з матэрыялау дыскусi й 
нага рынга « Грамадi:~.iя навукi : цярпець цi л .Ьб iць ? » , 
якiя поунасцю вы можаце . ·прачыт'аць у «Чырвонай з ме
не » за 13 студзеня rэт11-га года. 

J. помнiкi Беларуёi занесены 
у кнiгу ЮНЕСКО? Таксама 
усе пацiснуць плячыма , ды 
яшчэ паглядзяць на цябе, 

як на хворага: мауляу, што, 

больш за ycix tрэба? У вь1 -
нiку атрымлiваецца, што 
падручн i к, па якому вядзец

ца выкладанне гiсторы i Бе

ларусi у _нашым унiверс iтэ
це, не выхоувае любвi да 
радзiмы,- значыць, не вы
конвае сваёй асноунай функ

цыi. lяакш адкуль у нас 
столькi раунадушных, абыя

кавых, бездухоунi,1х сярод 
" iнтэлiгенцыi , сярод людзей 
з вышэйшай адукацыяй ? 

ГР АМАДСКIЯ HABYKI: 
Д. Я ЦКЕВ IЧ : 
- НАС · увогуле вельмi 

хвалююць праблемы выкла
дання гiсторы i ' Беларусi - а 

ix больш чым дастатн:ова . 
Што уяуляе сабой сёння iс
нуючы падручнiк па гiсторыi 

БССР? Адказваю коратка : 
ён адвучвае думаць· . Асабi
ста у мяне (ды i у многiх 

са студэнтау) пасля азнаям-·' 
лення з гэтым падручнiкам 

склалася уражанне, што у на

шай рэспублiцы, па сутнасцi, 
увогуле не было гiсторыi. 

_ Прабачце, магчыма, я занад
· та рэзка, але набалела, хо

чацца выказацца. . . Што мы 

там чытаем? Дапусцiм, 60..:-
70-я гады - застойны пе
рыяд, так? Трыста (!) старо
нак . 1 пра што? Голыя лiч

бы, голы я факты, пералiванне 
з пустога у парожняе . .. Я 

ужо не спыняюся на перы

ядзе культ х асобы . У .пад
ручнiка па гiсторыi БССР 

няма сва.йго твару . Факты 

падаюцца тэндэнцыйна, адны 

перабольшваюцца , , а многiя 
увогуле замqучваюцца. У 
вынiк.у студэнт, якi н iбыта · 
закончыу курс вывучэння, 

выходзiць з экзам.=нацыйнай 

ЦЯРПЕЦЬ ЦI ЛЮБIЦЬ? 

аудыторыi i ... зараз жа усё 

забывае·. Дзеля ц i кавасцi , па
дыдз iце зараз на г iстарыч

ны факультэт i спытайце , 

па сутнас'ц i , у. любога студэн
та, х то такi Мiкола Гусоу-· 

скi, кал· ; ён жыу i што такое 
зрабiу? Пра Францыска 
С карыну, магчыма, скажуць, 
а пра · Гусоускага не кожны 
успомн\ ць... Спытайце, як i я 

Мы звярталiся да загад
чыцы кафедры гiсторыi БССР , 

якая выкладае у нас на фа

культэце, Царук lраiды Осi
пауны. Мы пыталiся : цi бу
дзе перагледжаны падручнiк 

па гiсторыi БССР, якi iснуе 

зараз? Цi будуць запоунены 
«белыя плямы»? Не, адказвае 
загадчыца кафедры, пад

ручнiк нармальны i нiхто 
яго 'пераглядаць не будзе, 

вучьщеся па iм. . 
А цi ж нельга стварьщь кам

петэнтную камiсiю са спецы
ялiстау, такiх, напрыклад , як 

Анатоль Пятровiч Грыцкевiч? 

А гэта камiсiя, у сваю чар

гу , с:клала 6 новы падручн i к, . 
якi 6, у рэшце рэшт, дала
мог студэнту прь~'вiць любоу 

. Дfl с~аёй гiсторыi, да сваёй 
Радзiмы. Вось з · гэтага, мне 
здаецца, i трэба нам пач.ы
наць. 

С-!'авiлi мы перад кафедр.ай 
i такое пытанне : цi можна 

выкладаць гiсторыю Беларусi 
х аця 6 на· спецкурсе (не 

гаворачы ужо пра агульны 

курс лекцый) па-беларуску? , 
Бо сорамна ж потым .самiм: 
па размеркаванню с1.маль усе 

едуць _ у вясковыя школы, 

дзе выкладанне вядзецца 

на роднай мове. 1 цяжка пры
ходзiцца таму , хто яе не ве

дае (зауважце , пасля унiвер
сiтэцкай адукацыi !.). . . 1 знох 
загадчык кафедры гiсторыi 

БССР катэгарычна адмау
ляецца ад н-аша й прапановы, 

заяуляючы, што гэта нiкому 

не патрэбна ... У вынiку ж про
стага анкетаванн я, праведзе

нага сярод студэнтау, выс

вятляецца : наадваро,,-, пат

рэбна. 
... Вось зараз· мы тут вы

· ступаем, выказваемся - а 

самi думаем: чым гэта нам 

адгукнецца 1 Наперад;е - се-. 
-с i я ... 
' С . д . МдЛЕВIЧ : 

- Не х 'валю йцеся, падтры
маем. Я згодны з вам i i ха
чу падкрэслiць асаблiва : 

вельмi добра, што сёння 

~ W& w w е 

,Т В ЯЛIКIЯ задачы па':тау- · 

1 
лены перад прэсаи на.: 

ша й краiны XXV 11 з ' ездам 

партыi i наступным i Пленума

мi ЦК КПСС. Яны могуць 

1 
быць вырашаны пры умове 
значнага паляпшэння пад

рыхтоук1 журналiсцкiх кад

рау. Адсюль - павышэнне 

ролi асэнсавання вопыту, як i 

назапашаны прагрэс iунай 
рускай журналiстыкай . Неа-
цэннае значэнне у падрыхi-оу-

нальных СМIП - састауная 
частка гiсторыi рускай журна
лiстыкi, бальшавiцкага, пар
тый на-савецкага друку. Але 

наша шматнацыянальная 

журналiстыка . не з,' яуляецца 
кангламератам сродкау ма

савай i нфармацыi i прапаган
ды асобных нацыянальных 

- «Мог11левские губернские 
ведомости» i г. д· Амаль усе 
яны выходзiлi да . 1917 года . 

У лекцыях падкрэсл' i ваецца ix 
кансерватыуны характар . Ра

зам з тым адзначаецца, што 

Hq ix старонках, асаблiва у 

неафiцыйных аддзелах, дру
ка·валiся матэрыялы па g,аль-

Бялiнскага. На яго старонках 
друкавалiся творы Гогаля, 

Астроускага , Рашэтнiкава, Чэ

хава, Горкага, Янкi Лучыны i 
iншых . Аб ус iм гэтым iдзе 
размова у л.екцыях. 

Шмат · карыснаг.а могуць 

даведацца будучыя журналi
сты аб друку Бел ар ус i у пе-

па курсу традыцыйная i праб
лемная . Раздзелы гiсторыi 

журналiстыкi дакастрычнiц

кага перыяду у большасцi 

сва·еи чытаюцца традыцый
ным метадам. Тут крытэры-

. ем лек'цыi з 'яуляецца яе 
змес;т, навуковы узровень, 

тэарэтычная i прак.тычная зна-
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студэнты шчыра, адкрыта, 

з бол~м i трывогай гавораць 
npa недахопы у выкладаннi 

гра~адскiх i гуманiтарных 
дысцыплiн. · Абс11лютна пра
вiльна i . своечасова пастауле

на щ,1танне аб удасканален
н,i падручнiкау .- я · абавяз

кова давяду яго да кiрау
нiцтв·а, да адпаведных служ
бау, якiя займqюцца гэтымi 
праблемамi . 
Але вы павiнны разу

мець, што ёсць пытаннi, 

вырашэнне якiх выходзiць 

не толькi за межы · нашага 
мiнiстэрства, але i з а межы 

рэспублiк i . Мы можам толь- , 
кi перадаць ix у больш высо
кую iнстанцыю. 

Нд ЗДЫМКАХ: С : д. Ма 
лев iч, - н амеснiк мiнiстра · в ы-

... -\. • ., • u 

шэи ц~аи I ся рэдняи спецы ял ь-

най адукацы i БССР i студэнт 
riстф ака Д. Яцкевiч у ч ас 
rута рк i . 

. . Фота С. БР~ШКО . 

'* ·~ манера, сво~ стыль, свае' 
звычкi,. прыёмь1 чытання. К~-

1 жны . з 1х пав1нен выкарыстоу

ваць такую форму, якая дае 

яму магчы_масць трымацца 

перад аудыторыяi:i' проста. 
. Яму неабходна таксама вы
браць адпаведна сваiм да

ным i гукавое· афармленне 

1 
цы· журналiсцкiх кадрау мае 

вывучэнне практыкi бальша

вiцкага друку, публiцыстык i 
У. 1. Ленiна i жу'рналiстау 

яго школы, а таксама пад

рабязнае азнаямленне З ВО-
УЗБРОIЦЬ СТУДЭНТА'9 ВОПЫТАМ 1 пытам . партыйна-савецкага 

друку. Гэта - невычэрпная 
. крынiца паглыблення ведау 

будучых рабо,нiкау сродкау • 
масавай iнфар/"ацыi i прапа
ганды . Тое ж можн а сказаць 

i аб стано'5:1чым воп~ще, на-

1 
запашаным нацыянальна й 

журналiстыкай . Можна з 

упэуненасцю сцв !!рджаць, 
што без яго вывучэt-t ня нель

га паспяхова весцi падрых

тоуку журналiсцк i х кадрау 
для нацыянальных СМIП. 

Вось чаму факультэты i ад-

1 
дзяленнi журналiстык i нацыя
нальных ВНУ naчa.rii ствараць 

вучэбныя дапаможн i кi i пад
ручнiкi па г iсторыi журналi-

. 
стыкi рэспублiк i ·аутаномных 
абласцей, 
Падобная лiтаратура ужо 

1 
ёсць" на Украiне, у Беларус i, 
ва Узбекiстане. Трэба адз на
чыць , што падручнiк, якi вый

шау у нас у 1979 годзе, ат

рымау Rрэмiю Саюза журнf!
лiстау СССР. Пакуль така я 

прэмi.я прысуджана тольк i 
данай кнiзе. Цiкавы вучэбны 

1 
да.па_мо.жнiк ств_о1;1аны украiн
сюм1 г1ст.орыкам1 друку пад 

кiраунiцтвам прафесара 1. Ц . 
' Цьоха. 

• Мэта курса «Гiсторыя бела
рускай · журналiстыкi» ....:.. 'не 
дублiруючы асноуных· пала-

1 
жэнняу курса «Гiсторыя пар
тыйна-савецкага друку» па

глыбляць у студэнтау веды 
у галiне функцыянiравання 

СМIП на розных этапах жыцс 
.ця краiны. 

' ' Гiсторыя беларускiх н ~~ы я-

рэспублiк . Яна - цэласны 
духоуна-структурны i'нстру
мент, адз iны арганiзм . . Ен 
функцыян i руе па сваi х зако

нах , якiя уласцiвы толью, 

iнтэрнацыяналь наму адзiн

ству . , Наць~янальнае ж за
хавалася як форма ргульна

грамадс кага . Савецкi друк 

з ' яуляецца нацыянальным 
па форме i сацыял iстычным 

па зместу. 

у КУРСЕ . «Гiс,торыя. бел~-
. рускаи журн,ал1стык 1 » 

разглядаюцца заканамернас
цi разв iцця друку былога 
Пауночнага ~раю у дваранск i, 
разначыt-tскi i пралетарскi 

перыяды вызваленчага руху 

у Pacii. Вывучэнне гiсторыi 

нацыянальна й, у тым лiку 

беларускай журналiсть1 кi 
можна поспехам весцi 

толькi з адзiна правiльных 

i абгрунтаваных У. 1. Ленiным 
метадалагiчных па;зiцый , якiя 

вынiкаюць З яго вучэння аб 
дзвюх культурах . ·Як i ва усёй 
Paci i, у былым Пауночна

Заходнiм краi друк быу ство

раны па i нiцыятыве афiцый

ных улад з мэтай арганiзацыi 
грамадскай думк i у напрам

ку, патрэбным гэтым уладам . 
Адной з першых была газе

та «Виленский вестник}) , якая 

мае больш чым стогадовую 
гiсторыю. Пачынаючы - з-; 1838 
года, у адпаведнасцi са спе

цыяльным цыркулярам ца-

рызму, · 'пачал ·i выдавацца · 
.<(Губернские , ведомости ». У 

М i нску - «Мински е губерн

ские ведомости» , у Магiл.ёве 

м IM 

клору , этна,рафii, гiсторыi 

краю такi х вядомых вучоных, 

як М. Я. Нiкiфароускi, А . Я. 
Васiльеу i i ншыя. Гэтыя арты
кулы не згуб i л i сваёй каш
тоунасцi j сёння . 

У лекцыях таксама пад

крэслiваецца: у сувязi з тым , 

што формы абсалютызму у 

былым Пауночна-Заходнiм 
краi адрознiвалiся · асаблiвай 
жорсткасцю, тут ЖУР.шлiсты
ка стала т'рыбунай rрамад

скай · думкi . У Беларусi пер
шай нел'егальнай газетай на 
родн,ай мове 6~1ла «Мужьщ
кая прауда » Кастуся Калiноу

скага . А . l. Герцэн на старон
ках «Ко·локола» в iтау яе. 'На 
прыкладах беспаспяховых 
спроб выдаваць прыватны я 
часопiсы «Белорусский вест
ник», «Будильник,, у ленцы ях 
паказ1;1 1:t ы адмоуныя адносiны 
да стварэння нацыянал~ нага 

друку. 

З вял iкай цiкавасцю знаё
мяцца студэнtы з дзейнасцю 

нашага славутага земляка . 

Антона Трусава - удзельнi
ка паустання · 1863 года, адна-:, 

го са стваральн i кау газеты 

«Народное дело», з сувязям i 
яго з К. Марксам. Падрабяз
на ' аналiзуецца iдэйна-тэма
тычны змест газет «Черный 

передел», «Зер(iо», якiя вь,1-
х одзiлi у Мiнску. 

Важнейшай . справай бела
рускiх народнiкау быу выпуск 
часопiса «Гоман» . На старон> 

ках «Минского листка» удала 

абаранялiся рэвалюцы йна
дэмакратычныя iмкненнi В. Р. 

w 

рыяд стварэння РСДРП, аб 
вых адзе ленiнскай « Искры», 

iдэйна-тэарэтычным змесце 
яе, распаусюджаннi газеты у 

Беларус i , дзейнасцi яе. аген
тау П. Лепяшынскага, ·1. Ба

;бушкiна, М. Лiтвiнкова i iн
шых. 

Уважлiва слухаюць студэн

ты лекцыi аб газетах «Се
веро-Западный край», «Сол

датская воля» (Гродна), 
«Труд» (Пiнск) i iншых, а так
сама аб «Нашай дЬлi», «На

шай нiве» , на старонках якiх 
друкавалiся творы Цёткi, Я. 

Купалы, Я. Коласа, М . Багда
нов i ча, Ц. Гартнага, 3 . Бяду
лi . Асобна спыняе.мся у лек
цыях на распаус:юджаннi у 

Б.еларус i ленiнскiх · газет 
«Вперед» ( 1905 г.), · «Проле
тарий,, (1905 г.), «Пролета

' рий ;, (1906-1909 гг.), «Соци-
ал-демократ» (1908-1917 
гг.), «Звязда» (1910-1912 
гг.) , .«Правда» (1912-1914 
гг.). 

А САБЛIВЫ акцэнт у час 
лекцый выкладчыкi ро

бяць на · iдэйна-тэматы,чнь1 
змест «Зв

0

язды» (Мiнск), ро
.лю у яе вь1даннi М . В. Фрун
зе, А . Ф. Мясн i кова . Аналiзу~- · 
ецца i газета «Д~ннiца». 

Нельга ' абысцi i дзейнасць 
беларускага дР.УКУ У, гады ба
рацьбы з унутранай конт'j:,
рэвалюцы яй i iншаземны

мi захопнiкамi, за пабудову 
сацыялiзму, за i;i~paмory у 
Вялiкай Айчыннай вайне i у 
пасляваенны перыяд. 

Методыка чытання лекцый 

• • 
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чнасць. Яе змест залежыць 

ад матэрыялу, стхпен i выву

·чанасц i , а таксама ад наяу
насцi вучэбнай лiтаратуры i 
аудыторыi. Лекцыi па гiсто
рыi беларуска й журналiстыкi 
для студэнтау стацыянара i 
завочнii<ау чытаюцца не ад
нолькава. · Лекцыi па агуль

наму курсу вык,ладчыi<i iмк

нуцца чытаць так, каб яны 

былi калектыуным мыслен
нем : ix i студэнтау , каб ~ялi 
да пазнання iсцiны. Гэты пра~ 
цэс павiнен б.ыць узаемным. 
Уважлiва слухаючы л~ктара, 
аналiзуючы i ацэньваючы 
прачытанае i м, студэнты па

в iнны быць . н~ пас iунымi 
слухачамi, а - акт'ь1унымi 

удзель·нiкамi лекцыi-разме
вы. Прыцягвае увагу студэн 

тау i тое; калi лектар не аб
мs,жоуваецца паведамлен
нем фактычных даных , а ад

зна~ае ~,белыя плямЬ1» · у 
курсе, характарызуе стан на

вуковай распрацоук i таго цi 

iн шага пытання, розныя пун~
ты гледжання на яго, якiя 

патрабуюць дадатковых по-· 
шукау. Такiя лекцыi адкры

ваюць для tтудэнтау перспек

'fр1ву самаст,ойнай навукова й 
творчасцi. Але лекцыi па 
курсу «Гiсторыя беларускай 
журна{liстыкi » з :яуляюцца 
сво.еасаблiвай творчай лаба
раторыяй не толькi для сту

дэнтау, .; а i для выклад
чыка, бо · пытаннi слухачоу 
вымушаюць яго шукаць адка

зы на ix . 
У 15ожнага лектара 

' 
с вая 

, .... м 

лектарскага слова - вышыню 
• • 1 • 

голасу, 1нтанацыю I г . д .

1 
Кожны вь:кладчык пав iнен 
валодаць жывой мовай, бо . 
коснаязыкасць значна знiжае 

эфект чытання . Лекцыя 

больш цiкавая тады, калi 
лектар менш заглядае у 
канспект. 

у СТУДЭНТА:9 ч~ста скла- · 
дваецца няправiльнае 

меркаванне , аб каштоунасцi 
лекцыi. · Яны думаюць, што 

чым больш яна займальная , 

. чым · лягчэй, цiкавей яе слу
хаць, ть1м яна лепшая. А лек-

цыя, якая прачытана с трога 1 
акадэмiчна, баrатая зместам, 
арыгiнальная, але без тэатра
льнасцi, артыс тызму, не пры

цягвае адпаведнай увагi . Гэта 

памылковая думка . 

Вялiкае значэнне мае лек

цыйны курс па гiсторь1i бе
ларус кай журналiстыкi . для l 
выхавання студэнтау « праз 
прадмеп,, бо яны пастаянна 

i мкнуцца браць прыклад з 
выдатных журналiстау, публi
цыс тау, патрыётау сваёй Р~ 

дзiмы, людзей сцiплых, пра
цавiтых. 

Цяпер, .У час перабудовы 
вышэйшай школь.1, кафедра 

гiсторыi журналiстыкi iмк
нецца як мага лепш узброiць 

студэнтау тым вялiкiм вопы-
' . . 

там, як 1 назапашаны нашаи 

беларускай прэсай. 
Р . . БУЛАЦКI, 

загадчык кафедры ri~тppь!i 
журнал :стык1, 

прафесар. 

.... .1 



Я ГО НЯМА з" намi ужо няпоуных восем гадоу. Жыццё У. Высо11к аrа 
скончылася у тым ракавым лiпенi 1980 года. Але, як трапна зауважыла 
Н. Крымава: « .•. лёс, якi шырэй i больш яго жыцця, яшчэ толькi 11ачы -· 
наецца». 1 iменна 'гаму у дзень яrо 50-rоддзя, 25 студзеня гэтага года, 
як i раней, толькi больш святочна загучьщь яго rолас, а на магiлу лягуць 
тысячы кветак ад · яrо шматлiкiх удзячных прыхiльнiкау . 1 не будзе 
сiлы, зноу i зноу слухаючы яго · му.щны, з надрывам roJ1ac не паверыць 
rэтым абяцаючым нам новую сустрэчу ,з iм радкам: 

Я, конечно, вернусь - весь 11 друзьях и мечтах ... 
Я, конечно, спою, 
Я, конечно, спою - не пройдет и 11олrода ... 
1 ён, як заусёды, стрьiмае сваё_ абяцанне, працяrваючы 1ара I жьщь 

з намi у сваiх вершах i песнях, запаланяючы сваёй np a11in111'н.1c1lt0 i 
праудай. Таму будз.е ён развiтвацца i сустракацца з намi 1н оу i з нру, 
iдуч,,1 па жыццi побач i дапамагаючы жыць-. . ' 

* * 
И снu:щ лед, и сверху 

маюсь между, 

пробить ли верх иль 
пробуравить 

Конечно, всплыть и не те11ят 

а там за 

что спеть, 

представ перед всевышним, 

мне есть чем оправдаться 
перед НШ\1 . .. 

Июнь 1980 
Публикаци,ll М.АРИНЫ ВЛАДИ. 

Смеюс~ 

МАСКИ 

все, 

как один . 

а ·кто -
литературен. 

Сосед мой справа -
грустный Арлекин , 

другой - палач, 

а каждый третий - дурень. 

Я в хоровод вступаю х·охоча, 
но все'-таки 

· маску . 

ски на меня глядят с укором. 

ни кричат, что я опять не в такт, 

что наступаю на ноги партнерам . 

Смеются злые маски надо мной, 
веселые - те начинают злиться, 

за маской пряча, 

. словно за стеной , . 
. свои людские подлинные лица . 

За музами гоняюсь по пятам, 
но ни одну не попрошу · 
что, если маски сб 

все те же 

Я в тайн 
Увер 

могилы 

На братских могил;,~х не ставят 
крес.тов, . 

И вдовы на них не рыдают, 
К ним КТ()-ТО приносит букеты 

цветов 

РЭДКАЛЕПЯ «ЬУ». 

• 

И Вечны,й огонь зажигает. 

Здесь раньше вставал<1 земм, 
на дыбы, 

А !'fЫНче - гранитные плиты. 
Здесь нет ни одной 

персональной судь~ 

Все судьбы в единую 

А в Вечном 

ПЕСНЯ О ЗЕМЛЕ 

Кто сказал: · «Все_ сгорело дот 
Больше в Землю не бросите с 
Кто сказал, что Земля 
Нет! - она 

Зае.нит она, стоны глуша, 
Изо всех своих ран , из отдушин . 
Ведь з~мля - это наша душа, 
Сапогами не вытоптать душу! 

Кто ло.верил, что Землю сожгли? 
Нет! - · она затаилась на время. 

1969 

мишень. 

на волков. Идет охота! 

Кричат загонщики, 
щ~нков. 

. и лают псы до рвоты. 

Кровь на снегу и пятна 
красные флажков. 

Не на равных играют с волками 
Егеря, но н е дрогнет рука! , 
Оградив нам свободу флажками, 
Бьют уверенно, наверняка. 

Вол к не м.1,1жет нарушить тради 
Видно, в де'fстве , слепые щен 
Мы, волчата, сосал и волч · 
И всосал и -; «Нель 

и вот 

На с ерых ХИЩНИКОR -

К р ~1ч а т загон щики , 
мате1~ы х ~1 щe11h olt. 

и Jlают IICЫ ДО IJH(.)lbl. 

Кровь на снегу и пя1 на 
красные ф.:tажкuи. 

Наши ноги и ч слюст11 быс тры. · 
Почему же, вожак, даi1 0 ' 1· пет 
Мы затравленно мчимся на 
И не пробуем через запрет?! 

Вол к н е может, Ht дол жен 
Вот кончается время мо · 
Тот. которому я пред 
УJ1ы бнулся 

хищников 

Кричат загонщики, 
м~терых и щенков. 

· и лают псы до рвоты. 
Кровь н а снегу и пятна 

красные фл ·ажков. 

Я из повиновения вышел! 
За флажки - жажда жизни · сильней! 
Только сзади я радостно слышал 
Уди·вленные крики людей. ' 

Рвусь· из сил и 11з всех с 
Но сегодня - не 
Обложили меня! О 
Но остались 

* * * 

свирели ... 

Твой мир 1<0лдунам и на 
Укры,т от меня и от света, 

И думаешь ты, что прекр 

Чем лес закол13ован · 

Пусть 

у, если кража тебе по душе,
ря ли я с,олько сил разбазарил? 

Соглашайся хотя бы на рай 
в шалаше, 

Если терем с дворцом кто-то занял! 

1969 

нность не верю, и еще -
чужой мои ч' итает. письма, 

аг лядывая мне через плечо. 

Я не . люблю, когда наполовину, 
Йли когда прервали разговор. 
Я не .люблю, когда стрел я ют в спину, 
Я также против выстрелов в упор. 

Я ненавижу сплетни в виде версий, 
Червей сомненья, почестей 
Или - когда все время 

прот 

Или - когда 

я 

, когда я трушу, 

, когда невинных бьют . 
ю, когда мне лезут в душу, 

олее - когда в нее плюют. 

Я 11 с .'1юблю манежи и арены: 
На · них м и .11ьон меняют по рублю,
Пусть в нереди большие перемены, 
Я это никоr да не полюблю. 

19f9 

кони 

привередливые, 

успел, 

мне допеть не услеп,. 

Я: коней напою, 
Я куплет допою,-
Хоть немного еще постою 

на краю!., 

Сгину я, меня пушинкой ураган 
сметет с ладони, 

И в санях меня галопом 
повлекут по• снегу утром. 

Вы на шаг неторопливый перейдите, 
мои. кони! 

Хот~, немного, но продл 11тr·л у-гь 
к· пос :1 щtщ• \1}i· пр-~iюту! 

Чуть н () медленнее, J<u1н 1 .. 
. ,.- · .. ;; чут t> t1Цfif L' .. дJ1eн .нee! 

Не указчики вам кнут 11 11 . , tт ь . , 
Но Ч-Т()-1'0 КОНИ. м.не ПOll «JI нсь 

.. пр"оередливые. 
до.жить я не с.мог, 

мне допеть не успеть. 

я коней . напою, 
Я . ку плет. допою,_:_ 
Хоть немного еще постою 

на краю! .. 

Мы усп~~ - в гости к Богу 
не бывает опозданий. 

Что ж там ангелы поют такими 
злы·ми голосами? 

Или это колокольчик весь 
зашел ся от рыданий? 

, Или я кричу коням, ч'тоб не несли 
так быс.тро cat111? 

Чуть помедленнее, кони , 
чуть помедле11нее! 

Умоляю вас вскачь не лететь! 

литую цепь почета, 

нья славы л~не не по зубам.: . 
,i.! Кто ст.ч •шт в дубовые ворота 

Костяшкал~и по кованым скобам?! 

Ответа нет. Но там стоят, я знаю, 
,Кому не так стращны цепные псы,~ 
И вот над изгородью замечаю 
Знакомый серп отточенн·ой косы. · 

::.я перетру серебряный, ошейник 
И золотую цепь перегрi,~зу, 
Перем.ахну забор, ворвусь 

в репейник, 

Порву бока - и выбегу в грозу! 

1973. 
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* для тых, КАМУ ЗАS'СЕды-гоРАЧА, НАВАТ 
У МАРОЗ, 
* ДЛЯ ТЫХ, КАГО ПРЫВАБЛIВАЕ 
АРЫПНАЛЬНЫ СТЫЛЬ АДЗЕННЯ, 
* ДЛЯ ТЫХ, ХТО ЦЭНIЦЬ У РЭЧАХ 
ФУНКЦЫЯНАЛЬНАСЦ~ , 
* ДЛЯ ТЫХ, ХТО ХОЧА НА ШТО-НЕБУДЗI.! \ 
ПЕРАКЛЮЧЫЦЦА 'i ЧАС CECII, КАБ TPOXI 
АДПАЧЫЦЬ, 
* ДЛЯ ТЫХ, ХТО ЛЮБIЦЬ I S'MEE ВЯЗАЦЬ. 

ПР АПАНУЕМ вам ша пач

ку i пальчаткi да яе. Апiсанне 
узя, а з нямецкага часопiса 

«Fiir dich» («Для цябе»), 

перакладаць дапамагла 

А. СА9ЧЫК. 
'матэрыял: каля 150 г пау
шэрсцi. 

Пруткi No 2,5 кругавыя 

пруткi No 2,5. 
Узор вязкi: 

1 вочка · правае, адно воч

ка левае па кругу. 

1 круг: прарабiць правае воч
ка, лев·ае вочка зняць з накi-

_ дам; 
11 круг: вочка з накiдам пра
рабiць левай, правае вочка 
зняць з накiдам; 

111 круг : правае вочка прара

бiць з накiдам, левае вочка 
з накiдам зняць. 

11 i 111 кругi бесперапынна 

паутараць. 

, ШАПАЧl(д 
Набраць 80 вочак (адпавед

на аб'ёму галавы) i вязаць 

кругi па узору" Праз. 25 ·см 
асноунай вязкi ·працягваць 
вязаць рызiнкай (1 вочка пра

вае, 1 вочка nевае). 
Праз 3 см раздзялiць вы

раб на восем аднолькавых 

частак i раунамерна закрьщь 
па 2 вочкi у пачатку кож

най часткi . 
Праз 1 см яшчэ раз зак

рыць па два вочкi. 

64 во14кi, якiя заст;~лiся, вя
заць 1 О см. Потым вочкi 
закрьщь. 

ПАЛЬЧАТЮ 
Набраць 45 воч<!к, Вязаць 

па крузе рызiнкай (1 -правае, 
1 левае). Праз 7 см пачаць вя
заць хустачнай вязкай. Праз 

ПА-РА 

можл · Аl(АЗАЦЦА 
СЛУШНАЙ ДЛЯ 
ТЫХ. ХТО ЛАМАЕ 
ГA JIABY, ДЗЕ 
s>зя ць но выя Бо
ты. TAI(, 3 БОТАМ! 
НАЗIРАЕЦЦА АСА
БЛI ВА С l(ЛАДА
НА Е СТАНОВJШЧА. 
П РА '1мПАРТНЫЯ 
МЫ fЖО ЗАБЫЛI
СЯ МАРЫЦЬ, НАМ 
- ХОЦЬ ЯЮЯ-НЕ
БУДЗЫ АЛЕ I ЯЮЯ
НЕБУДЗЬ l(УПIЦЬ 
TAl(CAMA НЯПРО 
СТА. НАВАТ l(AЛI 1 

БАЧЬJШ IX У ЦУМЕ, 
ГУМЕ ЦI ФIРМЕН
НЫМ МАГАЗIНЕ 
«ПР·А~ЕНЬ» . ВЯ - · 
ДОМА: ТО РАЗМЕР 
НЕ ЛАДЫХОДЗЩЬ, 
ТО НЕДАВЕР ПЕ
Р~Шl(АДЖАЕ, ТО ... 
ХОЧАЦЦА ЧАГО- . 
НЕБУДЗЬ БОЛl;,Ш 
АРЫГIНАЛЬНА ГА 

МЫ Ж МАЛА
ДЫЯ! 

ПЕРАДА мной брашурка 
пад назвай «Кааператывы». 

Перагортваю · старонкi . да-

настуnныя 1 см у тым месцы, 
дзе будзе вялiкi палец, во
сем вочак замацаваць шпiль

кай. У наступным крузе пры
бавiць зноу 8 вочак, яшчэ вя
заць 6 см . Для астатнiх 

пальцау вочкi зноу замаца
ваць на ч _атырох шпiльках: 

для указальнага пальца-

12 вочак, для iншых ...:_ па 
. 11. Кожны палец прарабiць 
асобна . 

Для в.ялiкага пальца з'акры
тыя 8 вочак адкрьщь, астат
нi я дзесяць · дабраць па кру

·зе i вязаць правымi 4 см, 

вочкi закрьщь. Зняць са 

шпiлькi на указальным паль

цы . 12 вочак i 1 вочка са 
шпiльк'i для сярэдняга пальца 
· ( = 13 . вочак), прарабiць 3,5 
см па крузе, вочкi закрыць. 

Астатнiя пальцы вязаць ана
лагiчна. 

веднiка, увагу раптоуна пры

цягвае в ось гэта: 

Кааператыу «Белая Русь» 

пры вытворчым аб ' яднаннi 

«Праца» (вул. Караля, 26, 
тэлефон 20-11-80) - пашыу 
мадэльнага абутку; 

Каапера,:ыу «Т экстыль!.!1-
чык» пры тонкасукон'ным 

аб'яднаннi (вул . Сямёнава, 
22) .- пашыу абутку. 
Можа варта звярнуцца да 

ix? 
А пакуль м·агу табе прапа

наваць (>оты у модным стылi 
«вест.эрн»... зрабiць сваiмi · 
рукамi. 

А ну, вазьмi крэсла, злазь 
на антрэсоль - нiчога цiка

вага не бачыш? А цi няма у 
цябе скура_ных чорных бq
тау ды яшчэ на нiзкiм абца
се? Што? Яны зусiм старыя 

ужо? А ты паспрабуй збоку 
на усю даужыню халявы 

nрышьщь цi замацаваць клёп
камi С\(ураную палоску з 

ма.~орай: А уверсе халявы 
клепкам~ зрабi якi-небудзь 
няхiтры узор. Засталося на

чысцiць - i у цябе новыя, 
арыгiнальныя, а галоунае, 
вельмi модныя боты. 

АJ1ена BIXPOBA . 

БEA4PVCKI 
UU1BEPCIT3T 

Цана 2 кап . 

Мi,! ~· к а я палirрафiчн ая фа б р ш,. 1 

« Ч ь~рRона ~ зuрка » 1\\ В П .\ 
ir,1я Я. Коласа . 
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ЗА АПОШНI час цiкавасць да iзамtтрычных 
практыкаванняу значна узрасла. Чытачы хо
чуць ведаць_, як iзаметрычныя практыкаваннi 
развiваюць сiлу, чым яны адрознiваюцца · ад 
дынамiчных, што патрзбна для заняткау. 

' . вiнна быць не больш за шэсць 
секунд. 

ЛЯ РАЗВIЦЦЯ мускх,ла
туры мы звычайна ка-

. рыстаемс,я дынамiчfiымi пра
ктыкаваннямi, такiмi, пры вы

кананнi якiх скарачэнне мыш

цау спалучаецца З ix напру
жаннем. Напрыклад, у вы: 
прамленай унiз руцэ чалавека 

5-кiлаграмовая гантэль. Да- . 
ста,кова сагнуць руку да пля- · 
ча i двухгаловая мБ1шца пля
ча (бiцэпс) наriружваецца, а 
гантэль перамяшчаецца па 

дузе ад бядра да пляча. 
Пераадольваючы супрацiу-
ленне гантэлi, мышачныя 

канцы зблiжаюцца, мышца 
укарочваецца i патаушчаец
ца, прымушаючы рухацца 

гантэль у патрэбным напрам

ку . Трэба толькi разагнуць 
руку (вярнхцца у зыходнае 

становiшча) i мышца расслаб
ляецца, падаужаецца, пры 
маючы першачар,:овыя паме-

~ ры. Т~кi рэжым работы на
зываецца дынамiчным. 

1 заметрычны рэжым, у ад- · 
розненне ад дына"';liчнага, 

характарызуецца развiццём 

напружання у мышцы пры 
ранейшай яе даужынi (пры 
адсутнасцi скарачэння). На-

. А"рыклад, гiмнаст трымае 
вугал у вiсе на перакладзiне 

цi ва упоры н·а брусах, гары

зантальны вiс спераду цi 

ззаду на перакладзiне, стой- · 
ку на кiсцях · i г. д. Гэта 
першая група iзаметрычных 

цi статычных практыкаванняу, 
якiя выконваюцца з уласнай 
вагой. Тут . ступень напружан

ня залежьщь ад вiду практы

кавання i часу, на працягу 

якога ·гiмнаст выконвае яго. 

Да другой групы можна 

аднесцi практыкаваннi, якiя 

выконв.аюцца з невялiкiмi аб
цяжарваннямi i патрабун,щь 
значнага напружання . На

прыклад, вы утрымлiваеце у 

сагнутай пад прамь'1м вуглом 
руцэ ripy вагой 20 кг (тулава 
i ног i выпрамлены) або 10-
кiлаграмовыя гантэлi у вы

nрамленых у бакi руках. 
Але ёсць i iнuJaя група 

nрактыкаванняу, выкананне 

якiх звязана з · крайнiм на

пружаннем. Напрыкла.д, вы 
са станов·iшча nаупрыседу 

намаганнем ног, тулава хо

чаце падняць грыф ш,ангi1 
замацаваны у спецыяльным 

станку, або, наматаушы на 
кicLJ,i рук тоусты канат, спра-

. буеце разарваць яго . Нягле
дзячь\ на крайняе напружан

не, вы не можаце выпрамiць 
ногi i ту!'ава i разарваць ка~ 
нат. 

Вучоных многiх краiн зацi
кавiла пытанне: цi · можна З 
дапамога й iзаметрычных 

практыкаванняу павялiчыць · 
сiлу? Першыя доследы былi · 
праведзены яшчэ у 20-я 

гады нашага стагоддзя, але 

найбольш iнтэнсiуныя пош.укi 
~ядуцца у пасляваенныя гады. 

Вынiкi даследаванняу паказа
лi, wто штодзённае выканан
не невялiкай колькасцi прак

тыкаванняу для розных мы

шачных груп вядзе да паве

лiчэння сiлы мышцау. Могуць 

спытаць: навошта нам iзамет

рыя? Магчыма, iснуючы ме~ 

тад развiцця сiлы устарэу? 

Бясспрэчна, 

практыкаваннi 

дынамiчныя 

магутны 

Акрамя гэтага, пры такой 

гiмнастьщы , калi не - выка-
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рыстоуваць практыкаваннi на 

расслаблен не i. не рабiць са
мамасажу, здqльнасць мыш

цау да расслаблення знiжа
ецца, страчваецца ix эластыч
насць. 1 яшчэ: калi увесь 

час выконваць практыкаваннi 

з крайнiм напружаннем , то 

страцiць пачу_ццё на-

r:рузк1 1 потым будзе цяжка 
в61значыць велiчыню раз~iва
емых намаганняу. 

Таму вельмi важна чарга
ваць вiды практыкаванняу, 

а таксама велiчыню напру

жання. Пачуццё велiчынi 
нагрузкi пр,ыходзiць у працэ

се доугай трэнiроукi i з · ·яу

ляецца вельмi каштоунай яка-.., 
сцю, таму што у залежнасцi 

ад будучай работы цэнтраль
ная нервовая сiстэ.ма пасы

лае патрэб,най сiлы iмпульсы 
у працую~ыя мышцы. Пачуц
цё вагi добра развiта у цяж
каатлетау. 

Патрзбна памятаць, што 
пры вельм1 вялiкiх нама-

''•га-ннях, я,кiя прыкладваюцца 
да нерухомага аб 'екта, без 
а·дпаведнай падр'ыхтоукi мо
гуць бьщь- тр~умы мышцау i 
звязак. 

Для заняткау iзаметрыч
нымi практыкаваннямi моs 
гуць бьщь выкарыстаны ку
сок вяроукi, металiчны трос, 

палка 1 стол,сцяна, табурэтка 
i iнш. Комплекс павiнен скла
дацца з 4-6 практыкаванняу 
для розных мышачных груп. 

Зразумела, што самi па са

сродак не толькi для р азвiц
ця сiлы, хуткасцi , с прыту, 

агульнай i спецыяльнай вы
нослiвасцi, але i дл_я фармi' 

равання i удасканалення на

выку. t,летадь1, якiя мы выка

рыстоуваем для развiцця сi

лы, звязаны з вялiкай рабо-

. . ':f/бе i заметрычныя практыка
ваннi не з ' яуляюцца унiвер
сальным сродкам, бо акрамя 

с iлы кожнаму чалавеку па

трэбна · хуткасць, вынослi
васць, таму заняткi iзамет

рычнымi . практыкаваннямi 
павiнны спалучацца з дына

мiчнымi. Тады гэта nрынясе 

найрольшую карысць . 

та'й, тратай энергii ·часу. 
Заняткi iзаметрыяй не па-

. трабуюць такога вялiкага аб '
ёму 'работы , для ix дастатко
ва усяго·15-30 мiнут. 

Але найбольш важнай пе-

равагай iзаметрычнага рэжы

му заняткау з ' яуляецца тое, 

што за адзiн i той жа час -
4-6 секунд - працягласць 
нjЗnружання мышцы значна 

большая, чым пры выкананнi 
дынамiчных практыкаванняу. 

Патрэбна улiчьщь, што iза
метрычныя практыкаваннi 

выконваюцца на удыху, з 

затрымкай дыхання; гэта ро

бiць цяжкай работу сэрца· i 
лёгкiх . Таму працягласць 

кожнага практыкавання . па-

1 вось яшчэ пра што па
трэбна абавязкова сказаць. 
Перш чым прыступiць да за
няткау, неабходна прайсцi 
медьщынскi агляд. Пры па

яуленнi галауных боляу, па

вышэннi крывянога цiску, 

пагоршаннi самаадчування 
неабхрдна неадкладна спы

нiць заняткi звярнуцца да 
у'рача. 

. :у наступных выпу-
. сках «дл.я юнакоу» · мi,,i 
дадзiм . наitбольш да- . 
ступнь1я . i распаусюд

. жаныя ;;, практыкаваннi 
'. для : . заняткау iзамет~ 
., рычнай t_iмнастык~й . . у 
. дамашнiх ум'овах. · . 
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