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СУР'ЕЗНАЯ 
РАЗМОВА 

аб ролi навукова-дас

ледчых падраздзялен

няу i кафедрау унiвер
сiтэта у рашэннi важ
нейшых народнагас

падарчых праблем· рэс
публiкi iшла на пася
джэннi партыйнага ка
мiтэта. У сваiм дакла~ 
дзе прарэктар па наву

ковай рабоце прафесар 

С. С. Шушкевiч раска
зау прысутным аб да
сяrне1;1нях унiверсiтэц

кай навукi. 

Д. В1ЛЬЮН. 

ПАЛIТЫЧНЫ 
ВЕЧАР 

лiвiйскiх студэнтау, 
якiя вучацца у Мiнску, 
«Лiвiя змагаецца, Лiвiя 
жыве» са.брау шмат 
удзельнiкау, тых, для 
каго лёс краiны - яrо 
лёс. У клубе « Палiты

кус», дзе праводзiлася 
мерапрыемства , была 
арrанiзавана выстау-

; ка аб Лiвii. 
А. МАРОЗАS'. 

САМЫЯ ДУЖЫЯ 

1 СПРЫТНЫЯ 

1 

1 

•Далей, 
V V 

аапе~, аапеи· ... t. 
У цэнтры увагi многiх размоу i дыскусiй знаходзiцца сён

ня п 'еса М. Шатрова «Далей, далей, далей ... ». Адны адзна
чаюць яе мастацкiя якасцi i наватарства, другiя - крыты
куюць. Шмат размоу наконт гэтага твора вядзецца i сярод 
студэнцтва. А каб былi яны б6льш прадметнымi i карыс
нымi , nаЦJыралi кругагляд, супрацоун iкi аддзела масавай 
работы бiблiятэкi БДУ вырашылi правесцi на некаторых 

·факультэтах дыскусii. · . 
Форма дыскусii была выбрана незвычайная - па

лiтсуды. На ix назначалiся суддзя, пракурор, адвакат i 
сведкi. Кожны павiнен быу iграць сваю ролю. lмправiзава
ныя суды. былi праведзены над меншавiкамi i эсэрамi, 

над Троцкiм , • Каменевым, Зiноуевым, над контррэвалюцы

янерамi i г. ~- Пераканана, яны прынеслi студэнтам шмат 
карысцi, бо перад кожным з ix удзельнiкi знаёмiлiся з да
датковай лiтаратурай аб жьщцi i дзейнасцi таг? цi iншага па
лiтычнага дзеяча. 

3. АЛЯКСАНДРАВА. 

1 1 
ЗДЫМАЛАСЯ тзлефонная трубка, набiрауся чарrовы 

нумар. Першая лiчба, трзцяя, восьмая ... 
- Хiба ж угледзiш, колькi яны tiабiраюцо.,- паскардзi

лася старзнькая бабуля' на вахце.- Прыходзяць, гаво
раць, хто ведае: з Мiнскам цi па мiжrародняму?! 

1 Я ВЕДАЮ ЯГО яшчэ са школы. Памятаю, як у мясцовай ра- 1 
ёнцы пачалi з'яуляцца цiкавыя публiкацыi школьнiка аб рэдкiх 
пту шках Палесся. 
Аднойчы, атрымаушы часопiс «Родная прырода» з артыкулам 

1 зноу здымалi трубку. 1 так 7943 разы на суму 6365 руб
лёу. За два месяцы i адзiн тыдзень з 16 снежня 1987 года 
па 25 лютага rзтага года. Iм адказвалi Магiлёу, Вiцебск , 
Салiгорс~, Гомель, Брзст, Вiльнюс, Юеу, Казань, Ерзван , 
Алма-Ата, Масква, Калуга, Варонеж, Гродна, дзе, пзуна, 
не магл i ведаць аб iснаваннi загаду No 362-Л ад 29.09.83 
« Аб арганiзацыi i правiлах вядзення мiжrароднiх тзлефон
ных размоу», п адпiсан ага рзктарам унiверсiтзта. 

на суседа. , 1 снаванне пара

лельных тэлефонау гэта да

зваляе. 

Мiж iншым i у новым зага
дзе NO 203-К ад 13 красавi1<а 
1988 года гэтай праблеме не 
прысвечана нiводнага слова. 

- А што б зрабiлi вы на 
маiм месцы? Як злавiць гэ
тых тэлефонных «пiратау»,

запытауся дэкан фiлалагiч

нага факультэта Алякs:ей 

Арсенцьевiч Волк. 

прынялi удзел у пер
шынстве БДУ па riра
вому спорту. Пры пад
вядзеннi вынiкау пер
шае месца аддадзена 

юрфаку, другое - мех
мату , трэцяе - rеафа

ку. У асабiстым nер
шынстве пераможцамi 

у розных вагавых 
катэ горь!ях стал i су
nра цоун1к Д. Рабцэ
вiч, студэнты У. Кво
чын (ФПМ), В. Лянr
нер (мехмат), В. Хара
нека ( факультэт радыё
фiзiкi i электронiкi), 
А. Дабранау (юрфак). 

1 
па м атэрыялах «Чырвонай кнir i », ён усхвалявауся не на жарт. 1 

Го р к iя факты сведчылi: зriнуць птушкi - не будзе жьщця . Так 
нельга . Патрэбна змагацца за усё жывое. 1 Коля Чэркас пачау 
шук а ць на тэрыторыi свайго раёна гнёзды чорных буслоу . Доуга 
блукау па iмхах i дрыгве. 1 атрымау першую перамогу - за два 
гады знайшоу пя1,1ьдзесят гнёзд'ау гэтай рэдкай i на дзiва прыrо
жай птушкi. lx абараняу . 

1 

1 

Таму з першых rадоу вучобы на бiяфаку пачау вывучаць дра

п ежных птушак. Арлана-белахвоста - самую вялiкую птушку 1 
у Беларусi, Коля шукау два гады. 
У лютым rэтаrа года запрасiлi Мiкалая у Kiey на Усесаюзную 

навуковую канферэнцыю. Там i даведауся аб забавах 23 тысяч 
паляунiчых у' невялiкай далiне сярод Кауказскiх гор, у час якiх 
riнуць р эдкiя птушкi . Пачуу i аб· знiшчэннi у Турцыi 152 тысяч 
п туша к, м я са як iх iдзе на кансервы , пер 'е - на коудры i падуш
кi. Ка р цiна жахл i вая. Cnaкoiiн a расказваць пра усё rэта будучы 

АЛЕ Ж, НА .МАЮ ДУМКУ, 
не мог не пацiкавiцца субя
седнjк аднаrо з супрацоунi

кау · кафедры неарrанiчнай 
xiмii (яго асоба да гэтай пары 
застаецца невядомай), якi па 

нявызначаных пытаннях пра

водзiу 22 снежня i 4 студзеня 
працяглыя (амаль па пауrа
дзiны) перагаворы з Рыгай, 
адкуль бяруцца грошы на ix. 
Не упэунена, што ·на другiм 

каljЦЫ провада дачакалiся вы
разнага адказу. Таму паспра

бую даць дакладную давед
ку . Дакументы - рэч пера
канаучая, 1 м слова. 

НА ПРОВАДЗЕ 
«ПIPATblt 

-

арнiто J1 аг Мiкалай Чэркас не можа. 

1 
П ер ;~д iчваючы усе яrо ,:~адарожжы за практычным матэрыя

л.ам для курса в ых ~абот,. nры гадuаючы 9.с,,х валяван ыя оо ч ы i здэ iУ
ляючыся разнастаи насц1 яго заха nJ1е н н яу, часам жартую: 

- Коля, ця_бе патрэбна у « '1 ы р воную к н i гу • за н есцi. 
Яна была б ·чырвонай толькi ад сораму. 
За нас, што мы цябе у яе зап iсалi? 

- За тое, што такая кнirа наоrул iснуе. tl 
3. 

Т. ХАМIЦЭ~IЧ. -' Аjчынка вырабу варта? 
У КАНЦЫ. красавiка Латвiйскi дзяржауны унiверсiтзт 

iмя П. Стучкi (r. Рыrа) правёу шко.riу-семiнар маладых 
вучоных. У рабоце семiнара прынялi удзел прадстаунiкi 
Ленiнградскага, Вiльнюскага, Беларускаrа унiверсiтзтау, 
а таксама шзраrу iнстытутау АН Лцвiйскай ССР. У праrра
ме - лекцыi па актуальных прабл~мах зкалоrii, ricтopыi, 
фiласофii, права, прачытан.ыя вядучымi спецыялiста'мi Лат
вiйскага унiверсiтзта. У час правядзення семiнара былi 
абмеркаваны формы i метады работы саветау маладых 
вучоных i спецыялiстау, а таксама пьп;!ннi супра
цоунiцтва · памiж iмi. 

НА СЕМIНАРЫ высветлiла

ся, што у рабоце савета ма
ладых вучоных i спецыялi

стау ёсць шмат праблем . 
Перш за усе гзта арганi
зацыя абмену вопытам,,наву
ковай моладзi як унутры rо

рада, так i ва ycecaIO:.i/iЫM 
маштабе, удзел у рабо6,е' 
НТТМ, шляхi павышэння на-

вуковай аддачы маладых 

вучоных вырашэнне сацы-

яльных пытанняУ, звязаны х з 

ix бытам i адпачынкам. 
Узель нiкi семiнара , прыйшлi 

да вываду, што актыуная ра

бота савета у спалучэннi з 
энерriяй, энтузiязмам i мэ

танакiраванасцю маладых ву
чоных неабходна для х.ут
чэйшаrа разв iцця прыярытэт

ны х напрамкау сучаснай на-

вук i. Акрамя таrо, яны могуць 
аказаць вял iкую дапамогу у 

_станауленнi маладых вучо

ных, раскрыццi ix патэнцыялу 
у навукова-пазнавальнай i на
в укова-даследчай рабоце. 
На жаль, наш унiверсiтэт 

не мае вопыту правядзення 

такiх мерапрыемствау. Ду

маецца, нягледзячы на нека

торыя фiнансавыя затраты, 

яны прынеслi б шмат кары
сцi як з пункту гледжання 
устанаулення навуковых кан

тактау, · абмену вопытам па
мiж маладымi вучонымi, так 

i з мэтай каардынацыi дзей
насцi падобных саветау рэс
публiкi. 

1. ГАНЧАРОНАК. 

А. ЦIМАШЭНКА. 

3 ЗАГ АДУ NO 362-Л. «Дэ
канам факультэтау i кiраунi
кам iншых структурных пад
раздзяленняу мiжrароднiя 

тэлефонныя размовы весцi 

толькi са спецыяльна выдзе

леных тэлефонных апаратау 
i строга абмежаванай коль
касцю супрацоунiкау». 

Кiраунiкам структурных 
падраздзяленняу гэты ж да

кумент прапанавау арганiза

ваць неабходны улiк i кант
роль за выкананнем правiлау 

вядзення тэлефонных перага

ворау. Здаецца, не так ужо i 
складана завесцi спецыяльны 
журнал р:эгiстрацыi перага

ворау, прызначьщь асобу, 
адказную за правiльнасць 

вядзення яго, i потым самiм 
выключьщь магчымасць вя

дзення•мiжгароднiх тэлефон
ных перагаворау асобамi, 
якiм гэта не дазволена. Зда

ецца .. . Толькi так не думаюць 
на кафедры педагогiкi, у ка

мiтэце камсамола унiверсi

тэта, студэнцкiм клубе, дэ
канаце геафака, на кафедры 

агульнай фiзiкi, у гаражы, 
дзе, дарэчы, не дазволена вя

дзенне мiжгароднiх тэлефон
ных перагаворау . 

Дамовiмся выключаць вы-

naд lfi , калi па справах патрэб
на . Разглядаем толькi тыя 
размовы, што адбываюцца 
пасля таrо, як стрэлкi гадзiн

нiка пакажуць 18.00, i вядуцца 
не хвiл i ну , а мноrа больш . 

А што ж адкажуць тыя, ка

го можна абвiнавацiць, ледзь 
зiрнуушь, на -лiчбы? 

3 ТЛУМАЧАЛЬНl:ilХ ЗАПI
САК. 
«Тэлефон NO 20-67-56, што 

устаноулены на кафедры ра
дыяцыйнай xiмii, з'яуляецца 
спараным з тэлефона~ ка

федры замежных моу, што 

перашкаджае ажыццяуленню 
кантролю. Я. П. Пятроу» . 

«Афiцы/4на . тэлефон NO 
77-29-10 лiчыцца за кафедрай 
агульнай экалогii, але радыё
станцыя факультэта радыёфi

зiкi i электронiкi самастойна 
падключылася да rзтага ну ма

ру. Звярталiся на тэлефонную 
станцыю з просьбай адклю
чьщь тэлефон, якi спараны. 

Гэта не зроблена. Н. М. Круч
кова>), 

«Указаныя парушэннi 

больш за усё дапускаюць асо
бы, якiя атрымалi права на 
карыстанне мiжгароднiмi тэ

лефонамi, з iнщых кафедрау. 

В. В. Грузiнскi». 

«Даводжу да вашага веда
ма, шtо з тэлефоннага апара

та у маiм кабiнеце мiжгарод
нiх званкоу не было. Т. М. Ат
рохава». 

Вось вам i «фундаменталь
ныя» тлумачэннi . Сусед кiвае 

Абурэнне у г6ласе члены 

камiтэта народнага кантролю 

яму даравалi. Хацелася б 
толькi даведацца, цi кранула
ся з месца справа па выяу

ленню «пiратау» пасля нашай 

размовы. 

Тым часам услед за словамi 

у тэлефонную трубку цякуць 
грошы. Дзяржауныя грошы. 

Таму што . з ycix парушаль
нiкау выплацiлi за размовы 

толькi студэнт з iнтэрната NO 5 
i супрацоунiкi радыёстанцыi 
(тры рублi замест трынацца
цi). Якiя яшчэ вынiкi? Гаво
раць, рыхтуе грошы адзiн 

з супрацоунiкау гаража, лiк
вiдавалi тэлефонны апарат у 
прафесарскай геафака . 

На гэтым кола замыкаецца. 
Пачынаецца новы вiток. Таму 

што i новы загад пытанняу не 
вырашыу. 

- Нават не ведаю, чым вам 
дапамагчы,- пачууся у труб
цы разгублены rолас началь
нiка аддзела па разлiку з клi
ентурай мiжгародняй аута

матычнай тэлефоннай стан

цыi В. В. Мальцавай.- На 

маю думку, сумленне - адзi

ны фактар, што дапа~агае у 

гэтай барацьбе. / 
Дазвольце дадаць: . яшчэ 

кантроль i строгi улiк. Пакуль 
сумленне маучьщь, не абы
сцiся без адказных за вядзен
не мiжгароднiх · тэлефонных 
перагаворау i удасканалення 
кантролю. 

3. МАРАВА. 



' . 
. ТЫ МЯРКУЕШ, Я МЯРКУ'° _ . . 

У кама,ндзiры 
V 

не панду 

lван Герасiмовiч i Сяргей Чыгрын - маладыя настау
нiкi, нядаунiя выпускнiкi фiлалагiчнага факультэта. Па 
размеркаванню яны паехалi працаваць у родныя мясцiны, 
дзе iх , чакалi будучыя вучнi, з маленства бясконца дарагiя 
людзi - бацькi i землякi. 1. Герасiмовiч другi год працуе 
у Чыжахскай васьмiгадовай школе Бярэзiнскаrа. раёна. 
Для С. Чыгрына, настаунiка Глоусевiцкай сярэдня й школы 
Слонiмскага раёна, сёлета пачауся трэцi год самастойнай 
працы. Працуюць учарашнiя выпускнiкi творча, з натхнен
нем. Аб гэтым i сведчыць гутарка з iмi пра школьныя спра
вы, пра тое, што паспела накiпець у душы i хвалюе у днi 
пе'рабудовы сярэдняй i вышэitшай школы. 

«Свежым ~ебам будэем мы бласцi .- lснуюць так званыя .. ________ _ 

вас сустракаць. агiтцягнiкi, яны i павiнны ве- 1 
Каб у дароэе дал.ьняй вам не сялiць мясцовае насельнiцт
, снiуся дом, ва. У першую чаргу - добрая 
Няхай хлеб сагрэе веснавым праца, станоучы лад жыцця, 

цяплом, што, безумоуна, залежыць 
Мы жадаем шчасця вам ... » ад прынцыповасцi . камандзi- · 

ра. Мы за тое, каб камандзiр 

- Сам час, новыя партый
ныя дакументы аб школе 
уносяць у навучал.ьны i выха
ваучы працэс шматлiкiя ка- ·. 
рэктывы, эаклiкаюць да акты
вiэацыi творчай думкi. Я к 
вь1 асабiста адчуваеце рытм 
сённяшняга дня i якiя, на ваш 
погляд, пытаннi паустаюць 
перад школай надэвычай во-
стра? · 

настаунiкi, асаблiва маладыя, 
маюць неглыбокую метадыч-
ную падрыхтоуку, недастат
кова рэалiзуюць адукацый-

ныя i выхаваучыя магчымас
цi удасканаленых праграм . 

Добра, што у школу прыхо-

напрыклад, падручнiкам 
амаль не карыстаемся. Вуч

нi прывыклi, хоць i не адра
зу, да маiх параунанняу-вы

хадау у зарубежную лiтарату
ру. Прыемна бачьщь, калi за 
тваiмi разважаннямi i камен
та~ыямi яны нешта сталi за
пiсваць. lду у гэты клас як 
на свята. 

С. Ч.: У сваiх старэйшых 
F<ласах часта чую абурэнне : 
«А нас так не вучылi, раней 

мы расказвалi усё, што напi
сана у падручнiку» . Думаец

ца, неабходна заусёды пом
нiць , што закасцянеласць, 
стэрэатыпнасць мыслення -
страшная рэч. А. Барбюс ni
cay: «Школа - гэта майстэр
ня, дзе фармiруецца думка 

з вучнямi вершы . 1 ёсць 

вынiкi: ад бурымэ i акравер- 1 
шау прыйшлi мы да тры~лета . 
1 не так важны тут вын1к, як 
сам працэс творчасцi, якi 
развiвае i мову, i памяць, 
i мысленне. Нарэшце, узвы
шае . 

С. Ч.: Па-першае, хацела- 1 
ся 6, каб педпрактыка ва 
унiверсiтэце была больш мэ
танакiраванай, не насiла на 
малодшых курсах фармаль

ны, эпiзадычны характар. Хi

ба няма магчымасцi нала- 1 
дзiць практыку студэнтау так, 
каб, зака~чваючы унiверсiтэт, 
яны магл~, напрыклад, выпу

сцiць свой першы клас? Па-

Як бы хацелася, каб усiм i дзелавы чалавек былi у ад-

1 
байцам i камандзiрам сту- ной асобе . Мы - за поуную 
дэнцкiх атрадау складалi у загружанасць працай, за ак
гонар прыез,qу на месца пра- тыуны адпачынак на свежым 

цы такiя прывабныя сваеи паветры, а не з алоукам у ру
шчырасцю радкi! Не буду за- ках, калi гэта справа для 
моучваць, каму яны адраса- «птушкi» . 

ваны: будаунiчаму атраду У пэу1-1ых абставiнах каман-
«l<астрычнiк» гiстарычнага .t\зip павiнен вычэрпваць усю 1 
факультэта. меру строгасцi. Яму бьщь ды-
Таму iменна Аляксандра пламатам, вызначаць стратэ

Ходзiкава, камандзiра са ста- гiю i тактыку свайго атрада, 
жам, я папрасiла падзялiцца мабьщь, тады не будуць пры
вопытам: язджаць «госцi» з занальнага 

lван ГЕРАСIМОВIЧ: Пра
цоуны стаж невялiкi, але ужо 

1паспеу адчуць i радасць по
спеху, i горыч няудач. Ба

дай, iнакш i не мажа быць . 

дру,ое, ' "'""" ,о"б~, ,.,,,_ 1 

· Адказнасць u б~1ць I 
настаун1кам - Ад камандзiра залежа- штаба i прызначаць iншае кi-

ла арганiзацыйная работа, раунiцтва для байцоу . 1 
уменне своечасова заува- - Тады я у 1<амандзiры не 

жьщь i адрэагаваць на думку пайду,- робiць вывады чы
калектыву, хаця у нейкай тач.- Складана. 

ступенi i агiтбрыгада, i выпуск А мажа ёсць над чым паду
насценнай газеты адлюстроу- маць? 1 успрыняць гэтыя 
ваюць яе. славы як заклiк да будучых 
На нашы выступленнi збi- каманд;зiрау, камiсарау i ра

ралася амаль уся моладзь з давых байцоу. 
навакольных 'вёсак. Чаму гучаць такiя славы? 

Вась адно меркаванне аб I наогул, на ваш погляд, хто 
'камандзiрскай дзейнасцi . . ён, сённяшнi камандзiр: дзя-
Згадзiцца з iм? ·лец, дыпламат, . арганiзатар 

- Агiтбрыгада, насценга- цi першы адрасат цёплых 
зета? Дарэмна. Мы ж едзем, . вiншаванняу i сустрэч? 
каб працаваць. Мажа, у нас Працягнем · размову у руб- 1 
гэта адзiная магчымасць не рьщы «У камандзiры не пай
вiсець, як кажуць, на шыi у ду» . 

бацькоу,- суб'ектыуная дум- Э. САЕВIЧ, 
ка юрыст'ау, у м iнулым бай- студэнтка факультэта 
цоу атрада «Вiцязь», якi так- журналiстыкi. 

сама працавау у lркуцкай во-

; , .. На- хiмфаку 
свята -

У ЗАЛЕ паступова усталёувалася цiшыня: займалi 
месцы тыя, хто спазнiуся, старыя знаёмыя, што сустрэлi-

I ,., аам""'"' аасмуs'"""у, 
бесперапыннага пошуку не 
было б руху наперад, не бы
ло б шчаслiвых хвiлiн творча
га задавальнення. Кожная 
н.яудача прымушае падумаць, 

азiрнуцца, шукаць прычыну 
зрыву, уласнай памылкi i зна
ходзiць нейкi iншы метад, 

дзейсны прыём цi варыянт. 

А поспех - тая саломiна, 
за якую хапаешся. Нараджа
ецца iдэя , яе развiваеш, 
iдзеш сам i вядзеш за сабой 
дзяцей . 

ся пасля доугай разлукi, на н'екаторы час пакiнулi ажыу- 1 
леныя размовы. 1 вось ужо песня, што ледзь чутна дано
сiлася недзе з-за сцэны, запоунiла вялiкую залу Дома 

настаtнiка. Вы~ладчыкi,_студэнты-хiмiкi, усе прысутныя за
ц1хл1 у чаканн1 прадстаулення. 

Шаснаццаты раз дзень хiмiка прымае гасцей i вiншаван-

нi . Свята працягваецца, а пачалося яно на хiмiчным фа

культэце БДУ . Тут марак i, як заусёды, так пастаралiся, 

што калiдоры i х0лы было не пазнаць, а многiя го- 1 
сцi жартавалi: «Каго тут больш: хiмiнау цi мастакоУ?». 
У праграме Дзён - _ужо стауш_ая_ традь6щыйнай канферэн- . 
цыя з выкладчыкам1, якая зауседы з 1рае шмат амата

рау задаць каверзнае пытанне, кiрмаш, аукцыён, а у пера
пынках памiж заняткамi - музыка i тэлевiзiйнае шоу . 
Але самае галоунае i цiкавае адбывалася у Доме 

настаунiка. Рытм-група «Капрыз», рок-група «Акварыум- 1 
ныя рыбкi», . МХАТ (мясцовы хiмiка-аналiтычны тэатр) -
усё гэта добра вядомыя калектывы мясцовых тален

тау, якiя старалiся, як маглi, каб у зале не было н iв од
нага засмучанага твару. 

Шаснаццаць гадоу - сур 'ёзны узрост. Самы хва
люючы момант яга - уручэнне пашпарта . П еражыу яго 

у гэты дзень i Максiм Чуль - галоу ны каардынатар 

1 
шаснаццатых Дзён хiмiка. • 
У пачатку вечара быу падпiсаны дагавор памiж дэ

канатам i студэнтамi першага курса аб узаемнай павазе 
i ненападзеннi, потым была прамова дэкана факультэта 
В. Ф. Цiкавага . Патрэбна сказаць, што яна на працягу мно
гiх гадоу з'яуляецца сувязным звяном памiж афiцыйнай i 
неафiцыйнай. часткамi урачыстасцi i заусёды суправаджаец-

Праблем жа iснуе нямала. 
Нярэдка школе не хапае ка
лектыунага пачатку . Дрэнна, 

калi дырэктар выстауляе сваё 
«превосходство», дыктуючы , 
уласную в~лю. Не на карысць 
агульнай справе грэблiвае 
стауленне да думк i маладога 

настаунiка . У студэнцкiя гады 

i мкнууся глыбока вывучыць 
вопыт арганiзацыi дзiцячага 

калектыву А. С. Макаранкi. 
1 зараз працягваю, з 'яуляю- · 
ся прыхiльнiкам iдэй выдат- · 
нага педагога. Яны сталi маi
мi перакананнямi, бо вопыт 
Макаранкi - класiчны. Толь

к i трэба напоунщь гэтыя 
прынцыпы арганiзацы i калек

тыву сучасным зместам . 1 
поспех тут забяспечаны . 

Сяргей ЧЫГРЫН: У пер
шыя дн i адчувау сябе у шко-
ле, як дэсант на чужой зям

лi . Але побач былi добра
зычлiвыя, шчырыя калегi, якiя 

здорава дапамаглi. Сёння 
школ а - родная стыхiя, у 

iншым святле бачыцца мно-

ца узрывамi смеху i бурнымi апладысментамi. Вадзiм 1 
Фёдаравiч нiколi не паутараецца, стараецца, каб ·выступ
ленне было актуальным i надзённым. 
Нарэшце афiцыйная частка закончана, i вядучыя за

прашаюць прысутных паглядзець iнфармацыйна-музыч-
ную праграму «Уздых» . Жадаючы быць падобным i па гае . 
працягласцi прамога эфiру на аналагiчныя праграмы Цэнт- .. Не сакрэт, 
ральнага тэлебачання, «Уздых» пачау сваю работу з раз- ~ 

што асобныя 

дзяць маладыя настаунiкi, 

бо каго ж было 6 крытыка
ваць. Паспр абуй, скажы на
стаунiцы з дзесяцi- ц, 

дваццацiгадовым педстажам, 

што яна дрэнна працуе, то 

зведаеш, па чым фунт лiха. 
1 жьщця табе у школе не ста
не. Хваравiта успрымаючы 

крытыку, гэта настаунiца да 

сённяшняга дня без «талму
да» не можа на прыкладах 

паказаць, што зблiжае Цётку 
з Багушэвiчам i чым адроз
нiваецца яе паззiя ад твор
часцi Бугашэвiча, цi абгрунта
ваць думку, што бiяграфiя 
Янкi Купалы - неад'емная 
частка жыцця беларускага на
рода, яга працы i барацьбы. 

Вядома, што у рэспублiцы 
для настаунi кау-беларуса
знауцау не хапае метадыч

най лiтаратуры. Настаунiк
фiлолаг павiнен быць аута
рам сваёй вуснай распр ацоу

кi урока пры вывучэннi пэу
най тэмы або, калi выпадае, 
весцi размову пра новы твор 
цi лiтаратурную з'яву. Настау
нiк-фiлолаг - гэта крытык, 

гiсторык, лiтаратуразнауца, 
мовазнауца i трохi паэт. 

Тадь r i вучнi будуць iмкнуцца 
выказваць свае ду 1"' кi, пры
водзiць уласныя прыклады, 

назiраннi, яны абавязкова 
павядуць з табой шчыры 
дыялог . 

1. Г.: Вельмi слушна сказа
на. Дзецям надакучыу шаб
лон. «Прэч са школы акадэ
мiчнасць ! » - гэта патраба-

. ванне вучняу. Больш iм трэба 
самастойнасцi i адказнасцi 

даць. У восьмым класе мы , 

падрастаючага пакалення, чау бы вопыт педагогау-на- 1 
трэба моцна трымаць яе у ватарау, пытаннi школазнау-

руках, калi не хочаш выпу- ства i методыкi выкладання. 
сцiць з рук будучае». Мабыць, тады не узнiкла б 

- Вы абодва - класныя 
кiраунiкi ... 

С. Ч.: Так, гэта адказны 

участак работы. 1 цяжкасцей 
тут хапае, асаблiва калi цябе 
«узнагародзiлi» старэйшым 

класам з надзеяй на тое, 

што ты малады, табе пад 
сiлу з iм справiцца. Часам 
паустае пытанн,е: «А што, ра· 

бiлi у гэтым класе мае па
пярэднiкi?» Многае у выха

ваннi ужо запушчана, вельмi 
цяжка знайсцi да кожнага па

ды ход, выклiкаць давер вуч
ня. Цi не мэтазгодным бу
дзе тое, каб маладых настау
нiкау у першы год ix qедага
гiчнай дзейнасцi не нагру

жаць класным кiраунiцтвам, 

а даць магчымасць пазнаё

мiцца са школай, з вучнямi, 
з той атмасферай, якая iснуе 
у калектыве . 1 . ;r0лькi на 

наступны год даверыць клас

нае кiраунiцтва у чацвёртым 
'цi пятым класе, але толькi 

не у стар::,йшых .. 
1. Г.: Асаблiва адчуваю 

цяжкасцi у планаваннi i арга
нiзацыi класных гадзiн. lншы 
раз бываю iмi незадаволены. 
Напэуна, многiя складанасцi 
ад таго, што з'яуляюся на 
падмене: прыняу сёмы клас. 
Цяжка дзецям i мне, бо яны 
прывык.rii да бы лога свайго . 
кiраунiка. На вопыце перака
науся, што трэба браць м а
лодшы клас i весцi яго да 

выпу1ску. 1 мая мара - стаць 
класным кiраунiком чацвёр

такласнiкау . 
- На чым бы вы у боль-

1иай ступенi акцэнтавалi сваю 

уаа.гу, кал.i б эноу апынулiся 
!i пуд ~н1~ка11 аудыторыi? 

1. Г.: Каб быу , зноу студэн

там, больш звяртау бы увагi 
на дзiцячую лiтаратуру. У гэ
тым плане я «не дабрау» . 
Цяпер зауважыу, як дзецi 
любяць калектыунае чытан
не , як загараюцца у ix вочы, 
кал i чытаеш казкi Я. Коласа, 
В . Вiткi; А . Пысiна. Таму ад

крываю новае для сябе, чы
таю i ' радуюся разам з дзець
мi . 1 шчаслiвая тая хвiлiна, 
калi дзецi просяць пачытаць . 

Разумею цяпер i падтрымлi
ваю думку пiсьменнiка А. Ду

дарава - як можна больш 
чытаць з дзецьмi, каб дапа
магчы iм адчуць прыгажосць 
i сiлу мастацкага слова . 
Неяк аднойчы пасля чыта н-

ня з ' явiлася iдэя складаць 

памылковае меркаванне, што 

студэнты педiнстытута дл11 1 
практычнай дзейнасцi лепш 

падрыхтаваны, чым студэнты 

унiверсiтэта . 

- Вядома, што нават у 
школах э беларускай мовай 
навучання iснуе моуная праб-
лема... 

1 
С.' Ч.: Проста недараваль-

на, што многiя настаунiкi у 
сельскай школе вядуць свой 

прадмет на рускай мове. 

Над гэтай праблемай варта 
сур 'ёзна задумацца i гiсто
рыку, i бiёлагу, i матэматыку 
ужо у студэнцкiя гады . 

Думаецца , у nep\lJЫM кла- 1 
се вучнi у належнай ступенi 

не авалод~лi беларускай мо- . 
вай, у ix зусiм недастаткова 
уменняу, каб ужо у наступ
ным годзе прыступiць да вы
вучэння рускай. У чацвёртым 

класе вучнi блытаюцца, ад-
казваючы на уроках на дзвюх 

мовах . Да таго ж чацвёрта
класнiкi пачынаюць вывучаць 

замежную. 

1. Г.: Хочацца, каб праца 
настаунiка не была так абю
ракрачана. l<олькi лiшняй 

1 
. пiсанiны : вып iсванне картак 1 
для тэматычных папак, выпiс
ванне тэкстау, на усё патрэ
бен план. Я не кажу пра рабо
чыя планы урокау - гэта рэч 
неабходная. Чамусьцi лiчыц-
ца, калi кабiнет прыгожа 
аформлены, шмат папак i ка-
робак - настаунiк працуе 1 
добра. А гэтыя папкi ды ка
робкi не заусёды прыносяць 
карысць. Нярэдка проста 
пустая трата часу. А настау

нiку патрэбен час для сама
адукацыi. 

С. Ч.: Мне, як маладому 1 
педагогу, хочацца бачыць i 
такiя школы, у якiх працавалi 
б i адкрывалi новае толькi 
маладыя - нядаун i s~ выпуск
нiкi · педвучылiшчау, ВНУ. 

Я веру у такiя школы, у сваiх 

равеснiкау-калег . Мала-
досць - вялiкая ствараль~ 
ная сiла. Думаючь1 пра ролю 
маладога настаунiцтва, згад
ваю ленiнскiя славы: «Саюз 
камун iстычн·ай моладзi павi
нен бьщь ударнай групай, 

якая у кожнай рабоце аказ
вае сваю дапамогу, праяуляе 
iнiцыятыву, свой пачын» . 

. 3 настаунiкамi гутарыу 
А. БЕЛЬСКI, 

аспiрант кафедры 

1 
1 беларускай лiтаратуры . ,, 

мiнкi. Салiсты рок-групы «Капрыз» зноу парадавалi гле-

дачоу чароунай пластыкай i грацыёзнасцю. У сувязi 
з надыходзячымi Алiмпiйскiмi гульнямi значнае месца у 

праграме было аддадзена спорту: шахматам, цяжкай 
атлетьщы ... 
Сюжэты змянялi адзiн аднаго, студэнты пазнавалi 

выкладчыкау, жыва рэагуючы на знаёмыя жэсты, фразы, 

манеры паводзiн, выкладчыкi з цяжкасцю пазнавалi у 
артыстах сваiх вучняу i доуга апладзiравалi iм. 

~ЗВАРОТНАЯ 
!s.-

ri3Ф@Jtl НЕ ПРАДСТАf JIЯЕЦЦА ... 
Выдзелiць 

iншае больш 
якое-небу дзь 
падыходзячае 

памяшканне на плошчах унi

версiтэта для музея сёння не 

прадстауляецца магчымым. 

... Час прадстаулення прайшоу . Занавес закрываецца, 

свята закончылася, каб праз год зноу радаваць сваi х 
с;яброу жартамi, гумарам i талентамi. 

Q стар. • 
Т. ЗАГНIЙ, 

студэнтка хiмiчнага факультэта . 

<, ЫJiАТ>УtЮ У А IВEPLI I Э 1 » 

У АДКАЗ на артыкул «Ча
совая прапiска» ( «Беларус кi 

унiверсiтэт», 31 сакавiка 1988 
· года) аб лёсе заалагiчнага 
музея пры бiялагiчным фа
культэце унiверсiтэта паве-

дамляем, што перамяшчэн

не музея адбылося выму
шана, таму што памяшка н-

• 12 мая 1988 r. 

не, якое ён за_ймау раней, 
прызначалася i спецыяльна 

праектавалася пры будаунiцт
ве вучэбнага корпуса для раз
мяшчэння ЭВМ. Зараз вя

дзецца падрыхтоучая ра

бота у гэтым памяшканнi 
дл я абсталявання яга вен
тыляцыяй, гукапаглынальным 

• 

пакрыццём i зазямленнем, 
што неабходна зрабiць да 
устаноукi ЭВМ, 
Выкарыстанне вылi чаль-

ных машын у вучэбным пра
цзсе, у навуковых даследа

ваннях абодвух факультэтау, 
размешчаных сёння у фiлiяле 

БДУ, з' яуляецца вельмi неаб
ходным. 

У праекце вучэбнага кор
пуса бiялагiчнага факультэ

та, пачатак будаунiцтва яко
га запланаваны на гэты год, 

прадугледжана спецыяльна 

абсталяваная прыбудова для 
размяшчэння музея. 

У . I_RАШЫН, 
прарэктар па вучэбнай 

рабоце, прафесар. 



3 ПЕРШЫХ ДЗl:_Н заняткау 
захапiуся фатаграфiяй i шмат 
часу праводзiу у л~барато
рыi . Паявiлiся некаторыя на

выкi, штосьцi пачало атрым

лiвацца. Захацелася пасп
рабаваць сябе у больш сур'
ёзнай спра'ве - зрабiць 
здымкi для газеты. Выклад

чьща Т. Я. Хамiцэвiч прапана
вала шматтыражную газету 

«На стройк;~х Минска» . Зга
дзiуся i пайшоу ... 
Заданне было зрабiць фо

тарэпартаж аб камсамоль
ска-маладзёжна й брыга
дзе Сiчае_ва, якая працавала · 
на будаунiцтве рэспублiкан
скага Палаца культуры . Вель
мi хацелася сваё першае 

даручэнне выканаць як мага 

лепш, таму я зайшоу у кватэ

ру дома насупраць, каб сфа
таграфаваць агульны выгляд 

аб ' екта. Памятаю здзiуленыя 
вочы гаспадароу кватэры, ка
лi яны пачулi маю просьбу. 
Брыгада Сiчаева nрацавала 
на самай верхатуры, нават 

страшна бы,ло глядзець унiз . 

Ал_~ 1 пас~упова стр~х а1:ых~
дз1у, каЛJ. я глядзеу на упэу

неныя крокi рабочых, ix пра
цу. 

Як я радавауся, калi праз 
тыдзе_нь былi надрука·ваны 
мае першыя фотаздымкi ! 

першы блiн, на шчасце, 
атрымауся не комам . 

А. ЮНЧЫК. - • 12 мая 1988 г. 

мае, i радуешся, што 
на гэты раз трапны 

кадр не будзе упушча
ны _. Мне здаецца, што 

адна з адметных асаб
л i васцей чалавека, як i 
умее фатаграфаваць,-

8 :<, БЕЛАРУСКI УНIВЕРЦТЭТ»', 8 3 стар . · • 
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