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ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМСАМОЛЬСКАГА I ПРАФСАЮ3НЫХ 
КАМIТЭТАУ БЕЛАРУСКАГ А ОРДЭНА ПРАЦQУНАГ А ЧЫРВОНАГ А СЦЯГ А 

J- Д3ЯРЖАУНАГА YHIBEPCITЗTA.JMЯ У. 1. ЛЕНIНА 

-

dUijll ~В~ада,оа~~~р~р~,~~~I obl рм~~~ж~е~,А-
*~ЧОРА, СёННЯ. ЗАЙТРА* таннем звярнул iся мы да нашых субяседнiкау . 1 атрыма- зульта,ы . Гэта скарачэнне 

ДЭМАКРАТЫЯ f ДЗЕЯННI 

. ~~ 

вял1юя · 1 СКЛАДАНЫЯ-
. . ЗАДАЧЫ 
стаяць зараз перад в ы_шэй
ш ай школай . Перабудова у 
галi не вышэйшай · адукацыi 
- гэта перш за усё удаска
наленне форм i метадау ву
чэбна-выхаваучага працэсу. 
Сёння мы не можам праца

ваць па-старому, бо rэта не 
адпавядае . патрабавання~ 
часу. 1 гэта датычыць не толь- · 

кi савецкiх студэнтау. 
Штоrод наш унiверсiтэт 

rасцiнна расчыняе дзвер·ы дл-я 

навучэнцау, якi_я прыязджа
юц.ь з замежных краiн. На 

працяrу пяцi гадоу мы павiн
ны вучьщь ix абранай. сп е~ 
цыяльнасцi, раскрываць та- · 

ямнiцы прафесii. \ наша 
задача не толькi даваць · iм 

неабходныя веды, але i выхоу
ваць. Як зрабiць , каб ву

чоба i выха11анне iснавалi не 
паасобку, а дапаунялi адно 
другое, былi узаемазвязаны. 
Аб гэтым i iшла размова на 
пасяджэннi вучонага - савета 
БДУ ·iмя У. 1. Ленiна. 3 дак
ладам «Аб стане i мерах па 
далейшаму удасканаленню 
в;учэ_бна-выхаваучага працэ
су з замежнымi навучэнцамi» 

выступiу прарэктар па мiжна
родных сувязях А. В. Шара- _ 
па. 

Члены вучонага савета за
слухалi паведамленне сакра
тара камiтэта камсамола 

унiверсiтэта А . Жука аб пад
рыхтоуцы студэнцкiх атра
дау да летняrа працоунага 
семестра-88. 

Разгледжаны таксама ар
rанiза~ытанн i. 123. ?НЕВ \Ч . 

1 

лi адказ: _ , ' .,абавязковых вучэбных дыс-
- Безумоуна. Сёння вельмi папулярнымi сталi словы цы':.л iн, укараненне _Раз~:tа-

« перабудова», «дэмакратыя ». П а-праудзе кажучы, . часам 1 стаиных форм 1ндыв1дуаль-
сумняваешся у нейкiх пераменах вакол сябе, а тут аб ' ява: ных заняткау пад кантролем 

. «Адбудуцца: выбары рэктара» . Радуе , што подых пера- выкладчыкау, перагляд 
мен закрануу i нас. _ тэматыкi дыпломных i курса-

" , _ на У _ 1_9S~ годзе. f:ерш чым вых работ з мэ'rай наблiжэ~:t-
1 САПРАУДЫ, гэта нав1на спынщца _ на асноуных ;· мо- ня яе да запытау навукi j 

лi т аральна ускалыхнула · мантах справазд'ачы, хочацца'" · вытворчасцi . Дзейсным рыча
шматтысячны калектыу унi- адзначыць, што (аб гэтым га- гом павыш:эння паспяховасцi 
версiтэта . Прауда, такiх пры- варылi потым i выступаючыя) з'явiлася адмена ум'оуных 
кладау па краiне шмат, калi была яна даволi аргументава- перавода.у qтудэнтау з ака- _ 
выбiралi дырэктара завода, на й i, што асаблiва важна , дэмiчнай запазычанасцю. 
кiраунiка калгаса цi сауга- самакр'ытычнай, без замоуч- Вынiкi зiмовай cecii свед-

.. са ; Але адна справа, калi па- ванн я «во_fтрых вуглоу» . .Л . 1. чаць аб ть,;.,..., што выкарыс-
добнае адбываецца недзе К' - · · , 1сялеуск1 не тольк~ · раска- танне новых форм кантролю 

i зусiм 'iншая - там, дзе ть~· зау · ё!б тым, што зроблена, - за самастойнай работай сту
працуеш . чаго дасягн улi, але i пазна- дэнтау, узмацненне патра-

с 
ЛОВА прадастауляец- · 

ца акадэмiку АН БССР 
Л . 1. К iсялеускаму,' .якi 

ёмiу з перспектывам i развiц- бавальнасцi прафесарска-вы
ця унiверсiтэта . 

узначал iу БДУ i мя У . 1. Ленi -

Галоуная задача сёння-"
паскарэнне перабудовы ву
чэбна-выхаваучага працэсу; 1 

ТВОЙ СУЧАСНIК 

1 
Са шу Канаша, наnэуна, прадстауляць не трэба. 

Яго .11.обра ведаюць i на Ф ПМ , i ва ун iверсiтэце. Добры студэнт, цудоуны арган i~атар , чулы_ i н адзей - 1 
ны таварыш . Прыемна, што 1мен на таю чалавек 
узна,1альвае . камсамол ьскую арганiзацыю Ф ПМ, 
прадстауляе iнтарэсы студэнцтва у вучоным савеце 

"нiверс iчта. . _ ., 

кладчыцкага саставу у се

местры садзей1;1iчала . павы- . 

шэнню эфектыунасцi работы 
студэн'rау над вывучаемым 

СIЛА I СПРЫТ 

выз началi пераможцау гэта
га вiду_ спорту. Нездарма яrо 
н азы ваюць цяжкай атлеты 

кай. На прайшоушым пер~ 
шынстве ВНУ рэспублiкi мац
нейшымi аказалiся . цяжкаат
леты iнстытута фiзiчнай куль
туры"сярэбраныя прызёр,ы -
спартсмены Вiцебскаrа педа
rагiчнага iнстытута, а каман
да нашага унiверсiтэта на 
трэцiм месцы . 

А. МАРОЗА S'. 

ТРАДЫЦЫй НАЯ 

КРУГ ЛАГ АДОВАЯ 

!(ХХ VI спартакiяда БДУ 
1мя У. \. Ленiна, якая укл ю
чала васемнаццаць вiдау 

спорту, закончана. Перамож
цы вызначаны . Нялёгка дало

ся першае месца юрыдыч'на
му · факультэту, другое - у 
фiзфака , трэцяе - у ФПМ. 

'М . АНДРЭЕS'. 

Сакрэты студсавет~ 

Меркаваннi . аказалiся самымi рознымi . . Дзве дзяучыны 
абыякава пацiснулi плячыма: «Як працуе студсавет? Мы 
неяк не зауважалi. Хiба_ што дыскатэкi праводзяц-~а ... » 
Адна са студэнтак геафака усмiхнулася: « Што мы мо

жам сказаць?· Так далёка усё rэта. Мы ж ужо на пятым кур-

сюды проста падзялiцца ду-м

кам i, папiць чаю . 

А вось спартыуны пакой 

да гэтага часу нiяк не улад

куем ~ складана ва унiвер

сiтэце са спартыуным iнвента
ром. А яшчэ студсавет у нас 
працу,е · выхавацелем . Часта 

даводзiцца уздзейнiч_аць ад
мi нiстрацыйнымi мерамi . 

Аб ' яуляем вымовы, здараец
ца, высяляем з iнтэрната . 
Часцей за усё тых, хто забы

ваецца на iснаванне месц, 

адведзеных для курэння . Да

памагае падтрымлiваць пара

_ дак аператыуны атрад. Ка-

на навагоднiм вечары было 

150 чалавек гасцей - i н 1-
воднага парушэння. 

Нядауна падводзiлi вынiкi 
сацыялiстычнага спаборнiцт
ва . Лепшымi аказалiся пакоi 
NO 908 i NO 911. lм былi уру
чаны _вымпелы i каляровы тэ
левiзар. 

а~ . 
~ншыя ажыулена пералiчвалi: конкурсы, сустрэчы, пра

цоуныя дэсанты , потым нават вынайшлi недзе фарбавую 
афiшу нава г-одня rа вечара.. . . , 
Карацей кажучы, даведа-цца аб тым , ч ым займаецца 

студэнцкi савет у iнтэрнаце. был о ня п роста. fаму я з вярну
л ася за дапамоrай да стар шы нi студсавета iнтэрната No 7 
СА ВЕЛ\Я КУЗЬМI НА : 

-'- А што тут расказваць? 

Дыс катэкi вось праводзiм 
кожную суботу, а да свят ры х
туем конкурсы. Стварылi 

радыёвузел, таму з ' явiлася 

магчымасць па пятнiцах i ня

дзелях весцi пер·адачу «Яшчэ 

не вечар». Гэты абавязак узяs 
лi на сябе студэнты фiлфака. 
Што _ за перадача атрымала

ся1 У ёй - вiншаваннi з днём 

1 

н.;,раджэння, любiмыя песн i 
па заяуках. Прауда, зараз у 

эфiр выход-зiм рэдка - сесiя 
усё ж. 

На восьмым паверсе - . ту
рыстычны клуб. Гэта у,к'о i н i
цыятыва геафака. Есць нев я
лiчкая бiблiятэка, « пакой сяб
роу» , дзе замежныя студэн

ты адзначаюць нацы яна/lьныя 

святы, а часта пры ходзяць 

ман дзiр яго Сяргей Бабруй

скi. Вынiкi? Мяркуйце самi : 

Увялi .на вахце сiстэму сус
трэчнага пропуску. Каму па

дабаецца, К'аму не. Мнqгiя 
скардзяцца, што гасцям даво

дзiцца доуга чакаць, пакуль 
знойдзецца ахвотнiк падняц
ца i паклiкаць патрэбнага ча
лав!'!ка. Сапрауды, дзяжурны 
ж не зможа пастаянна бегаць 

сюды-туды. Патрэбны уДаска
н~леннi. 

1 не толькi у наладжван нi сустрэчнай сiстэмы, здаецца 
мне. Калi у ч ас размовы з жыхарамi нехта паскардзiуся: 
« Што rэты студсавет? _Абяцалi даць стол. Пакуль дл я 
ycix rэта застаецца праблемай».Я прыrадала словы стар
шы нi студсавета: «Холы у нас ня уту,1ьныя. Вось· кал i б 
прафком дапамоr раздабыць крэслы , стол iкi ... » 

Запiсала М. ПЯТРОВА. 

у 

на_сту~нь1м : 

нумары 
1988 r ·: 
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матэрыялам. У вынiку гэтага 

знiзiлася колькасць незда
вальняючых адзнак i павя

лiчылася - выдатных i доб
рых. 

Але заспакойвацца рана. 
Наперад;зе вялiкая i напружа
ная работа. Асаблiва гэта да
тычьщь мэтав·ай падрыхтоукi 

спецыялiстау на аснове пра-
. мых дагаворау з прадпрыем
ствамi, мiнiстэрствамi, ведам

ствамi. , Важна, каб гэтыя сувя
зi былi не эпiзадычнымi, а -
доугатэрмiновымi , трывалы

м i . 1 асаблiвае значэнне у 
данай справе належыць· н,аву
цы . Зараз у нас працуюць 
тры вучэбна-навукова-вы
творчыя аб' яднаfjНi / з ВА 
«lнтэграл», «Плаяар», «Гра
нат», а таксама НДI ФХгi -
хiмiчны ._факультэт . Вядзецца 
падрыхтоучая работа па с::тва
рэнню такiх аб'яднанняу з 
НДI ЭВМ, МВА «Вылiчальная 
l"эхнiка» . , 
Не сакрэт, што толькi тады 

н-авуковае дасягненне будзе 

не дарэмным, калi дасягнута 

(Заканчэнне на 2-й стар.). 

:._чытайц~ 

. ДЫСКА

МАРАФОН~ · 
.або Танцы за поунач 
- У колькi скончылася fjчopa дыскатэка? 
- Ды каля трох ночы. Я до. канца не быу·. Натан-

цава[jся i па.йшо[j спаць. 

(3 размовь~' у 'iнтэрна·це). 

СПАЧАТКУ было добра знаёмае усiм сле>ва «нельга». 
з · явiлася яно не само. па сабе, а разам з iнструкцыяй, 

якая · дазваляла праводзiць дыскатэкi у суботу да. 23 .00. 
1 в а ycix iнтэрнатах унiверсiтэта рабiл i (ды i зараз робяць) 
усё магчымае, каб iнструкцыя не парушалася. Балазе, 

сачьщь за выкананнем распарадку ёсць к-а мУ., Тут i к амен
дант , i студсавет, i прафком. Спытаць таксама ёсць з каго . 

Камендант са студсавета, той, у с.ваю чаргу ,- з жы

хар_оу. 1,, здарал~ся, кара~i жорстка\ _А _ начныя_ дыска
тэк~ на паверхах 1нтэрнатау як праводз1л1ся, так- 1 право
дзяцца. 3 году у год абмяркоуваем пытанне, як з гэтым 
змагацца . Дзяжурылi за поунач каменданты , члены апе

р ат ь, уных атрадау. Але як толькi усе лягуць спаць, ды

'ск ат.эка зноу грымiць на усю моц. 
Прыгадваю гiсторыю з дзвюма сцеж'камi у двары. Адн-у з 

ix зрабiл i будаунiкi, заасфальтаваушы яе, другую, больш 
зручную i карацейш'ую, пратаптал i самi жыхары. Але 
нехта вырашыу, што гэта непарадак i ускапау аnош

нюю, жадаючы прымусiць людзей х адзiць па той, якая 
н.язручная. Людзi зноу пайшл i па ускапанаму . Тады пе
р акапалi яшчэ раз i нават шыльдачку павесiлi: «Хадзiць 
забаран яецца» . Ал е зноу , _як i раней, на гэта мала хто 

звярнуу ув агу . Пратаптана я сцежка засталася на усё 
жьщцё. А каб яе больш не перакопвалi, узял i' ды паклалi 

асфальт. е 
У нашым выпадку здарылася нешта падобнае. Раптам 

у iнтэрнаце NO 2 аб ' я_вiл i : жадаеце танцаваць да ранiцы -
кал\ ласка! Так больш мес яца назад адбы:~~ася першая, 
зусiм не падобная на ранейшыя дыскатэка. 1 раней, бывала , 
парушалi правiлы, · але 24 гадзiны - быу тэрмiн самы 
познi. А тут р'i1птоуна за ява ад вядучага: «Пасля трыц

цацiмiнутнага адпачьlнку жадаючых патанцаваць зап раша
ем на працяг нашай дыскатэк_ i » . Яна скончылася а пало

ве чацвёртай гадз i ны ночы . Нават самыя зауз ятыя тан

цоры не маrлi паскардзiцца, што iм мала . 1 упершыню 
за многа гадоу у гэты суботнi вечар на паверхах iнтэрна
та было цiха. 

Неабходнасць у прав ядзеннi нелегальных дыскатэк адпа

ла. Зразумела, што такое магчыма толькi дзякуючы 
сумеснай зацiкауленасцi 'студсавета i каменданта . Кло
паты, прауда, узраслi. А на працягу усёй дыскатэкi у 
зале павiнен прысутн i чаць аператыуны атрад i камен
дант. Затое няма зараз нiякiх « незвы ч а йн ых здарэнняу» . 

Я маю на увазе выбiтыя шыбы i бо йкi. А сама5Э галоунае, 
гэта яшчэ раз пацвердзiла , што толькi так i неабходна 
дзейнiчаць : патрэбна вырашаць праблемы сумесна. 

На жаль, «барадат ае» правiла яшчэ дзе йнiчае. 1 нiч-Ьга 
не варта таму ц i iншаму начал~, !-i iку, прачытаушы гэты 

матэрыял, сказаць знаёмае « нельга» . Закрыцца iм як шчы
том ад yc ix нашых праблем . Тол ьк i цяпер за i м ужо не с х а

вацца. 

. А . MA KCIMAS'. 

/ 



,, 

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й 
стар . ) . 

канчатковая мэта - укара

ненне у практыку. Л. 1. Кiся
леускi прывё'у такую лiчбу: 
эканамiчны эфект ад укара

нення завершаных НДР узрос 

з 22 млн. рублёу да 27,5. 
Аднак патэнцыяльныя маг

чымасц i у развiцц i на вукi 
выкарысто уваюцца паку ль 

штd в iдавочна недастатко

ва. Мала уваг i удзяляецца ра
шэнню найбольш важны х су
часны х праблем навукова
тэхн iчнага, эканамiчнага i 
сацыяльнага прагрэсу.' У нас 
практы чна· няма мiжкафед

ральных тэм , не вельм i тры

валыя сувязi з рэспуб

лiканс1<iмi арган i зацыямi Гlа 
нопх гаспадарч, да. БО· 

рах нiзкi або наогул адсутн i 
аае эканамiчны эфект. Х аце

лася 6, каб i нашы вучоны я 
грамадазнауцы больш актыу
на уключылiся у распрацоу

ку ф iласофскiх, сацы яль

ных, эканамi чных i г iстарыч
ных праблем, як i я ставiць 
сёння жыццё, рэвалюцыйны 
працэс перабудовы . 
У сваiм выступленнi Леа-

Да 1996 года з·аплана в а на 
пабудаваць васемнаццаць i 
рэканструяваць два унiверсi 

тэцкiя аб 'екты на сум у больш 
11 О мл н, рублёу, Увойдуць 
сем вучэбных i вучэбна
лабараторны х карпусоу, два 
будынкi НДI i г. д. Будуць 
уводз i цца i аб'екты сацыяль
на-бытавога назначэння 
тры i нтэрнать_1 для студэнтау 

i аспiрантау, два жылыя да
мы, пансiянат, аздараулен

, ча-спартыуны i п iянерс кi ла

геры , с тал о вая. На 1990 год 
запланаваны i пачата к будау
нiцтва гал оунага корпуса 
БДУ i мя У . 1. Ле н i на , 

Але не трэба думаць, што 
ажыццяуле нне намеча ных 

планау залежыць тольк i ад 

будаунiкоу i выдзяляемы х 
сродкау . Гэта меркаванне 

· памылковае , Немалаважнае 
зн а чэнне адыrр>ывае i т ое, з 

яко - энергi яй падключым

ся да гэтай работы мы, як 
будз аказваць будаунiкам 
дапа гу (маюцца на ув азе 
студэнцкiя будаунiчыя атра
ды , работа на суботнiка х). 
Каб выка аць усё гэта «трэ
ба », рэкта ату неаб х одна па-

ЯК BЫБIPAJII 

РЭКТАРА 
нiд lванавiч акрэслi у такса

ма асноуныя моманты пад

ры хтоукi спецыялiстау для 

замежных краiн . 1:~ адзна
чыу, што рэктарат бачыць 
сваю задачу не толькi у тым, 
каб рыхтаваць высокаквалiфi

каваны я кадры, але i У тым , 
каб пазнаём i ць замеж
ны х, навучэнцау з дасяг

неннямi нашай краiны у галi

не эканомiкi i культуры. 
Вучачыся ва унi версiтэце, 

замежныя студэнты жывуць 

паунакроуным жыццём . Я ны 
актыуна удзельнiчаюць у на

вуковай рабоце (на навуко
вы х канферэнцыях рознага 

узроуню ~ мi было зроблена 
каля 200 дакладау), мастац: 
кait самадзейнасцi, фестыва

лях, мiтынгах салiдарнасцi, 
пал i ткiрмашах, дыскусiях, 

займаюць прызавыя месцы у 

спартыуных спаборнiцтвах 
j Г , Д. 

Важным этапам дзе й насцi 

унiверсiтэта з ' яуляецца ума
ца!3анне навуковага i культур
нага супрацоунiцтва з ВНУ 
i навуковымi цэнтрамi , з а
межных краiн . Прыемна за
ув ажы ць, што знач на 

актывiзавауся абмен спецыя
лiстамi для навуковай работы, 
стажыровак, · чытання лекцы й, 

павышэння квалiфiкацыi з вы

шэйшымi навучальнымi уста

новамi капiталiстычных краа 
IH, 

Безумоуна , нельга было 

абысц i студэнцкае сама-
кiраванне . Леанiд lвана-
вiч выказау думку, што 

справа гэта (хоць вельмi скла

даная i супярэчлiвая i выклi
кае шмат водгукау : станоу

чы х i адмоуных) патрэбная, ~ 
формы самакiравання павiн

ны пастаянна удасканальвац

ца i расшырацца. 
3 асаблiвай увагай слух алi 

члены вучонага саве.та пра 

развiццё матэрыяльна-тэхнiч
най базы унiверсiтэта, У 1983 
годзе БДУ знах одзiуся у 
вельм i цяжкiм матэрыяль

ным становiшчы i практычна 
не меу рэальнай праграмы 
свайго развiцця . Будаунiцтва 

было у поуным сэнсе слова 
« замарожана», Немалых на

маганняу каштавала асваенне 

ун iверс i тэтам у пяцiгадо
вы перыяд больш 8 мл н . руб
лёу ка п i талаукладанняу. Мно
гiя аб ' екты ужо уступiлi у 
строй, некаторыя плануецца 

здаць у канцы гэтага года 

( напры клад , будынак вучэб
на-сп-ертыунага корпуса з ба
се йнам i спартыуны ~i зала

мi). 

вы сi ць эфектыунасць сваёй 

работ ы, ;зрабiць яе больш 
паслядоунай i мэтанакiрава

най . 

Та к, прыкласцi рукi сапрау
ды ёсць да чаго. Да сённяш
н яга дня не удалося_ дабiцца, 
напрыклад, паляпшэння умоу 

працы на фiлалагiчным фа

культэце, ФПМ i факультэ~ 

це журналiстыкi, заоеспя
чэн,не вучэбнамi карпусамi 
якiх не вытрымл i вае нi якай 

крытыкi. Па-ранейшаму не

дастатковым з'яуляецца тэх
нiчнае аснашчэнне вучэбнага , 
працэсу i узровень камп ' ю
тэрызацыi. 

Тэма многiх нашых спрэ
чак i дыскусi й - выкладан- · 
не дысцыплiн на беларускай 
мове . Jут , скажам прама, iс
нуюць палярныя пункты 

гледжання. Але , думаецца, 

не трэба кiдацца у край- · 
• насцi, бо гэта нiколi яшчэ не 
прыносiла поспеху нiякай 
справе. Добра было 6, каб 
лекцыi" на беларуска ,; _мове 
чыталiся не толькi па гiсто

рыi БССР , а 1:1екаторых 
iншых пр~дметах, прычым не 

толькi гуманiтарнага профi
лю. 

Карацей, праблем шмат i 
даволi сур'ёзных. Надышоу 
час ушчыльную заняцца ix вы
рашэннем. 

« Я ГАЛАСУЮ «ЗА» 

п 
РЫ АБМЕРКАВАНН 1 

кандыдатуры рэктара 

_ выступiлi студэнты, су

працоунiкi , выкладчыкi. 
Амаль усе адзначалi, што 

мы не часта прысу.тнiчаем на 

такiх мерапрыемствах. За 

усю гiсторыю унiверсiтэта та

кое адбываецца упершыню. 
Прычым выбары рэктара 
праводзяцца у складаны i ад
казны для вышэйшай школы 

час . 

Сёння прымаецца шмат 
пастаноу, якiя накiраваны 

на перабудову вышэйшай 
адукацыi. Але калi не' будзе 
наладжаны пастаянны кант

роль за ix выкананнем, воз 

не то лькi сёння , але i заут
ра застанецца на месцы, а 

;;ашы н амаганнi будуць вы

стралам ухаластую . Зразу

мела, многае залежыц'ь ад 

кiраунiка. Загадчык кафед

ры гiсторы i фiласофii i ло
гiк i А . А. Мiхайлау у сваiм 

выступленнi выказау спадзя
ва·нне, што, выбраушы рэкта
рам БДУ акадэмiка Л. 1. Ki-
сялеускага, мы зможам 

............................... --..-~ 

, 
ажыццявiць перабудову вы-

шэйша й адукацы i. 1 
- А др азу ха чу пачуць ад-

каз на пьпанне , якое хвалюе 

мяне ужо не адзiн дзень , а 

гады. Як в,ы лiчыце, гэта нар
мальная з ява, кал, прафесар 

фiлфака дае кансультацыю 

студэнту з Марака у раздзя- 1 . 
валцы ? - паста в iу пы тан не 

рубам дэкан фiлалапчнага 
факультэта А. А , Волк.- Я 

думаю, такое недапушчальна. 

У выступленн i Леан iда lва
нав iча прагучала , што праз 

пяць гадоу мы атрымаем та

кiя доугачаканыя плошчы. 1 
Гэта добра , але яны патрэбны 
зараз, сёння . Аб якой жа, 
скажыце, якасц i ведау мы мо
жам гаварыць? Мяркую , гэта 

пытанне патрэбна вырашаць 
неадкладна . . 

Так ( шчыра, адкрыта, ~рын- 1 
цы пова ) гуча~i i выступленнi 
1ншы х членау вучонага сас 

вета . Яны выказвалi наба
лелае, дзялiлiся думкамi , p ai -
лicя ,i кожны з ix быу упэуне-
ны, што пытанне будзе аба-

1 
вязкова абмеркавана, пры
муцца неабходныя меры . 

-;- Сёння вель мi адчува- . 
юцца перамены да лепшага . 

Ва ycix сферах дзейн аtцi ча

лавека выпрацоуваюцца i ука
раня юцца дэмакраты чныя 

формы кiраунiцtва. Скажу 1 
па шчырасцi , я не ведаю 

больш дэмакратычна га чал а
века, чым Леанiд lва нав iч,

гэта думка дырэктара НД 1 
ПФП А . Ф. Чарняускага .

Але непакоiць мяне вось што : 

няма у нас зялён ага свят ла 1 
, моладзi. Часта перастра-

хоуваемся , што не атрыма

е,цца або атрымаецца не так . 
А не трэба гэтага баяцца . Не 
памыляецца той, хто нiчога не 
роб i ць. Мы выхоувае'м мала
дое пакаленне I i чаму 6 яму 
не браць прыклад з мала- 1 
дых настаунiкау . 

Выступаючыя адзначылi 

станоучыя рысы Л. 1. Кiсялеу
скага як вучонага, педагога, 

кi раунiка, а таксама чыста 
чалавечы я якасц i . Гэта умен-

не выслу хаць субяседнiка, па - 1 
раiць, дапамагчы . 1:н нiкол i 
не навязвае сваю думку, не 

:Лiчыць яе адзiна правiльнай , 
але калi упэунены у сваёй 

праваце, мажа тактоуна пе

раканаць у правiльнасцi свай-

- 3 Леан1дам lванавiчам 

МЬI 
/ . 

го пунк:у гледжання . 1 
працаваць лёгка, цiкава. Да ЛЯ Д3ВЯ РЭЙ, за якiмi iдзе падкова : проста, каб ву-
яго можна прыходзiць з лю- прыём дакументау 11а ад- чыцца на вячэрнiм, па-
бымi прапановам i i заусёды дзяленнi завочнага ф:1ху.1 ь тэ- трэбна было недзе пра-
мець гарантыю таго, што та (сён11я ён ужо. Jакончаны ) , цаваць . Пайшла у школу 
цябе выслухаюць, дапамо- - натоу"п. Разглядаю твары: - · · , 

1 
j ужо ЗУСIМ HIKOm Не ду-

rуць, iнiцыятыву - падтры- да каго б звярнуцца з пытан -
6 мала, што так палюблю маюць, iдэю - а мяркуюць, нем ? Спыняюся на адным: 

- вось лейтматыу выступлен- прыгожым i на дзiва спакой- дзяцей. 3 iмi я магу дзя-
няу дэкана х iмфака В. Ф " Ц i - ным . лiцца радасцямi i не-
кавага, загадчыка кафедры прыемнасцямi, раiцца, 
факультэта радыёф1зiкi i 3наёмлюся: Макарэв iч проста гутарыць. 
электрон iкi 1. А. Малевi ча, Элiна Уладзiмiрауна - на - Чаму спакойная? Ну , па-

загадчыка кафедры фiзфака Мiнска . 1 ... дзiунае супадзен- першае, гэта не уступныя 
А э экзамены . Па-другое, я не 

У. П . Гольцава, дырэктара не. казваецца , л i на - ка-
СКТБ з доследнай вытвор- лега, журналiст па адукацыi. буду здаваць ix. 

веку радасць, абараняць яго 
ад з.nа , н есnравядлiвасцi. 

Так, коратка i пераканау
ча, адказау на мае пытаннi 
Irap. 
Што ж , nажадаем яму по

сnехау i · здзяйсненн.я мары, 
да якой ён iдзе такой ня
лёгкай дарогай, але не здра
дж вае, не пасуе перад цяж

касцямi. 
1 

А ix наnерадзе саnрауды 

шмат. Аб гэтым у нас размо- 1 
ваз намеснiкам адказнага са

кратара nрыёмнай кaмicii 
Г. В . Мацвеевым. · 

- У гэтым годзе мы бу
дзем весцi прыём экза

менау на завочным фа

кул ьтэце н а васьмi аддзя-

ВАМ 

пос- 1 
ПЕ- 1 
ХАУ 

-1 
леннях,- расказвае Ге,-

надзь Вас iльевi ч .- Трэба 

1 
адзначыць, што сёлета 
(не ведаю, што сыграла 

дамiнiруючую ролю: 
прафесiйная арыентацыя 

цi звычайнае жаданне ат

рымаць дыплом аб вышэй

шай адукацы i) павялiчыу- 1 
ся наплыу абiтурыентау да 

нас. Гэта, безумоуна, доб~ 
ра , бо 'дзякуючы павелi
чэнню конкурсу мы змо

жам правесцi больш якас- ' 
ны адбор . 

- Якiя аддзяле ннi кары- 1 
стаюцца асабл iвай п а пуляр -

насцю? 

- Як заусёды - аддзя
ленн i правазнауства , гk 

торыi i бiялогii (на _ iх пада-

дзена найбольшая коль- 1 
касць зая у) . Мяркую, ляг-
чэй паступiць на аддзя
ленне журналiстыкi, бо 
конкурс будзе невы
со кi . Нап э уна , нашых абi
турыентау пужае твор-

студэнта юрфака Ю. Слепача, 1 стаун iца СШ No 120 горада -

часцю М. 1. Акiмава, вы- 3акончыла журфак (вячэр- Вам не зусiм зразумела? 
кладчыка кафедры гiсторыi няе аддзяленне) пяць гадоу Тлумачу: Элiна. ужо мае вы- _ чы к,онкурс, якi праводзiц-
партыi, Героя Савецкага назад . шэйшую rуманiтарную адука- ца перад уступнымi экза-

1 Саюза, прафесара д . П . Жму- - Сёння я не магу да- цыю i на пасяджэннi nры-
роускага, сакратара камiтэта I кладна сказаць , чаму «па- ёмнай кaмicii будзе выраша -
камсамола БДУ А. Жука, дэ- ~яняла» прафесiю. На на, на якi курс яе залiчыць: 
кана фiзфака в. А . Гайсён- журфак пайшла адразу. на друг i цi на трэцi (гэта за -

м I лежыць ад колькасцi nрадме-
ка, сакра,:ара парткома , . пасля школы. Але, напэу- _ 
Юрчука.~ Мы галасуем «за », тау, якiя яна даздасць). 
бо упэунены, вялiкiя зада- на , недастаткова добра 3усiм iншы лёс у Irapa Рэп-
чы, пастауленыя перад вы- ведала , што чакае мяне, кiна. · Ужо амаль тры гады 
шэйшай адукiщыяй сёння, 1 калi звяжу свой лёс з жур- ён працу~; судовым выканау-
Л . 1. Кiсялеускаму пад сiлу . нал iстыкай. Мне здаецца, цам Гомельскага раённага 

Такой жа думкi # акадэмi к каб стаць добрым журна- суда. Некалькi разоу сnраба-
АН БССР М . А . Ельяшэвiч , , л iстам (я маю на увазе вау nастуnаць на юрфак, але 
якi быццам перагарнуу ста- ) б заусёды яму не шанцавала. 

жанчыну , патрэ на ад не- Толькi у"nартасць, настойл'1-
ронкi бiяграфii Л . 1. Кiсялеу- , 

·- чага адмовщца. А мне васць, улюбёнасць у" сваю скага, пазнаём,у з асноуны-
мi вехамi яго дзейнасцi. вельмi не хацелася б гэта- прафесiю зноу i зноу пры-

1 вось самы напружаны мо- 1 га. Тым больш, што у нас мушаюць яго адчыняць дзве-
мант - галасаванне. Хва- расце сын, якому, як i ры БДУ i спрабаваць шчасц11 . 
ляванне i на здавалася 6 зу- любая мацi, я гатова ад- Сёлета ён вырашыу пасту-
сiм спакойным твары рэкта- даць усё. Няхай гэта не паць на завочны факультэт 
ра. бу дзе, гучна сказана , але на аддзяленне nравазнауст-

... Галасы падлiчаны . «За» . б - ва. 
ка выхаваць яго сапрауд- А калi не паступ·,ш,. - 146, «супраць » - 9 (адз iн б 

6 - ) 

1 
ным чалавекам, патрэ на Буду спрабаваць зноу·. юлетэнь несапраудны , Як 

кажуць , большасцю галасоу шмат сiл i часу. Я зразу- Магчыма, ёсць сэнс nа-
рэктарам БДУ iмя У. 1. Ленi- мела, што апошняга якр_аз даць дакументы на iншае 
на зноу вь,браны акадэмiк АН i не будзе хапаць. Затое адд,з яленне , дзе меншы кон-
БССР Л. 1. Кiсялеускi . зараз я магу займацца курс? 
Нам таксама застаецца сынам , гуляць· з iм, доу- - Не, iншае мяне не зада-

толькi павiншаваць Леанiда га размау ляць, спрачац- вальняе. 
1 · · - Чаму ж? 
ванав,ча з аказаным яму I ца. / пры гэтым н iчым не 
вялiкiм даверам - быць - Вы ведаеце, што такое 
«у руля» флагм·ана вышэйшай ахвярую . быць шчаслiвым? Калi чала-
школы рэспублiкi. У школу ·(як гэта часта веку хочацца спяваць? Дык 

3. АЛЯШКЕВIЧ. ~араецца) я трапiла вы- вось я i хачу прыносiць чала-

м енам i. 
- Ген адзь Васiл ьевiч , ка

му аддаецца перавага у час 
nрыё,1у дакументау, цi ёсць, 

m1Г1ры кл ад , яное-небудзь раз

межаванне памiж горадам 1 
i вёскай i г. д. 

- Тут нiякiх абмежа
ванняу няма. Толькi пры 

залiчэннi улiчваецца стаж 

работы па спецыяльнасцi. 
Разам са стажнiкамi у 

першую чаргу прыма- 1 
юцца звольненыя у запас 

ваеннаслужачыя i выпуск
нi кi тэхнiкумау . Усе астат-

нiя - на агульных умовах. 

Так што мы зычым вам 
поспехау , шаноуныя абiту
рыенты l 

Магчыма, у той час , калi 
ты, паважан ы чытач, будзеш 

npar лядаць гэтыя радкi, не

каторыя з маiх субясед
нiка у, наnэуна, атрымаюць 
першьщ адзнакi у атэстацый
ныя лiсты. Я б хацела, каб 
яны · былi толькi выдатным i i 
nрынесл i уnэуненасць у сваiх 
магчымасцях, бо гэта са

мае ,rалоунае у жыццi. 
3 . АЛЯКСАНД.РАВА . 

ФОТА С. ПЛЫТКЕВIЧА. -

1 
1 
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ВУЧОБА . · ~ --· ГАJiО~НАЯ ПРАЦА СТУДЭНТА ; 

Я КIМ павiнен быць сён
ня школьны настаунiк ? 
Перш за усё чалавекам 
у вышэйшай ступенi аду
каваным, iменна адукава
ным, а не проста навуча

ны м . Калi навучанне разу
мець як працэс перадачы 

гатовых ведау, то гэта 
тол ькi адзiн з этапау аду
кацыi, якую патрэбна раз
г лядаць як працэс развiц

ця y cix здольнасцей чал а
века на базе засваення та

го багацця ведау, якое н а
запашана чалавецт вам. 

Адукаванасць гэта 
перш за усё здольнасць 
творча разумець запыты 

свай го часу, пастаянная 

гато_унасць працаваць над 
сабой . 

ЦI СТВОРАНЫ ва ун i верс i

тэце i у прыватнасцi на хiм i ч
ным факультэце магчымасц i 

дл я фармiраванн я адукава

н ага, су часнага выкладчы ка 

x i мi i ? Тут адразу трэба ад
значыць : сфармiраваць высо

каквалiфiкаванага спецыялi
ста нельга без жадання сту
дэнта стаць так i м. Факуль

тэт можа толькi стварыць ад

паведныя умовы, даць маг
чымасц i . Р эал i зацыя ж гэты х 

маг ч ымасце й залежыць ад 

1 раз 

самастои насць 

яшча 

студэнта у. 

Педагагiчны калектыу фа

культэта ставiць перад сабо й 
двуадзiную задачу : да ць бу
дучы м настаунiкам x i м ii не 

тольк i глыбокую спецыяль
ную фiзiка-хiмiчную пад

ры хтоуку, але i прафесiйна

педагаг i ч'ную. Прычым апош

ня я рэалiзуецца Яf у працэсе 
ВЫВУЧЭНН Я ДЫСЦЫПЛIН ПC I XO

лara-neдarariчнara цыкла, так 

i у ходзе в учэбнага працэсу 
па yc ix асноуны х х i м i чных ды
сць1плiнах. Выкладчыкi фа

культэта i мкнуцца да таго , 

каб студэнты не тольк i у кур
сах педагог i к i i методык i вы
кладання xiмii знаёмiлiся з 

тым, як патрэбна будаваць 
урок, даб i вацца засваення 
вы ву чаема га м атэр ы я ii 

л у , актыв i заваць паз на
вальную дзейнасць навучэн

цау, але i бачыпi гэта у кан
крэтнай дзе йнасцi сваiх педа-

roray , будучы непасрэднымi 
уд зельнiкамi працэсу наву
чання. 

Пр актыч на а цэн ьваюч ы 

ме-гадычны-я прыёмы, якiя 
выкарыстоуваюць выклад

чык i факультэта , будучыя пе 

дагог i адб1раюць дл я сваёй 

прафесiйнай дзейнасцi усё 

тое лепшае, з чым яны су

стракаюцца. 

Плануючы змест адукацыi 
будучых настаунiкау, кожная 
кафедра факультэта улiчвае 
элементы прафесiйнай ары

ентацыi студэнтау . Напры

клад, у розных хiмiчных 

курсах на педагагiчным ад

дзяленнi факультэта выклад
чыкi iмкнуцца засяроджваць 

увагу студэнтау на методыцы 

раз гледжання канкрэтных 

пытанняу, на фармулiроуках , 

вы значэннях, асаблiва тых, 
як 1 я выкарыстоуваюцца у 

школьных курсах адносна 

як1х 1снуюць розны я пункты 

гледжання. У лабараторныя 
практыкумы уводзiщца эле
;;,енты дэманстрацыйнага экс

перыменту, звяртаецца увага 

студэнтау на · тэ хнiку выка
нан н я розны х х i мiчных апе

рацы й . 

Адной J важнейшых задач 
ву чэбнага працэсу на фа
культэце з'яуляецца фармi
раванне у студэнтау вопыту 

работы па самаадукацыi. Вi 
давочна, што любая ВНУ не 
можа узброiць студэнтау 
в едамi, якiх было б дастатко
ва на усю далейшую прафе

сiйную дзейнасць. Там у у пра
цэсе навучання студэнты па

вiнны набыць навыкi сама
стойнага папаунення сваiх ве

дау, творчага падыходу да 
вырашэння розных пытанняу 

як вузка прафесiйных, так i 
грамадска-арган i зацы й н ых . 

Арганiзацыя розных вiдау са

мастойнай работы па хiмiч
ных дысцыплiнах,, прыцяг
ненне студэнтау да навукова

даследчай работы у яе роз
ных формах (СНТ, курсавыя, 
дыпломныя праекты) накiра

вана не толькi на набыццё 

канкрэтных хiмiчных ,ведау 
будучымi спецыялiстамi, але 
i на фармiраванне у ix на

выкау самастойнай творчай 

работы, без якiх не можа 
быщ, сапрауднага спе1;1ь1ялi-

ста, а настаунiка тым больш. 

Важнай складанай часткай 

падрыхтоукi настаунiкау з ' яу
ляецца ix педагагiчная прак

тыка. Факультэт падтрымлi
вае цесныя сувязi з многiмi 

школамi горада, дзе пра

цуюць квалiфiкаваныя настау

нiкi xi~ii , якiя заусёды гато
вы дзялiцца сваiм вопытам 

работы са студэнтамi. Пры 
. арганiзацыi бесперапыннай 
педагагiчнай практыкi у пра

цэсе вучобы на першых трох 
курсах сустракаюцца пэуныя 

цяжкасцi. 1 галоуная з ix -
недахоп у студэнтау часу для 

работы у школе. Дрэнна 
уплывае на якасць практыкi i 
перагружанасць некаторых 

школ студэнтамi. Але патрэб

на адзначыць i тое, што 'тыя 
студэнты, якiя хочуць набыць 
пэуны воriыт работы · са 
школьнiкамi, прафесiйныя 

навыкi, знаходзяць маг

чымасць для работы у школе 
пад кiраунiцтвам вопытных 
метадыстау i настаунiкау xi 
мii. Фармiраванню прафесiй

ных навыкау педагогау са

дзейнiчае правядзенне прак, 

тычных заняткау па методы
цы · выкладання xiмii у форме 

дзелавых гульняу, падрых
тоука студэнтамi курсавых 

•j дыпломных работ па педага

гiчнай тэматыцы. 
На наш погляд, будучыя 

педагогi у час вучобы ва унi-.. -

версiтэце павiнны больш ува
гi удзяляць павышэнню свай

го агульнакультурнага узроу
ню. У гэтым плане могуць 

быць карыснымi заняткi на 
ФГП, удзел у грамадскай 

рабоце; чытанне мастацкай 
лiтаратуры з абмеркаваннем 
прачытанага з сябрамi i вы
кладчыкамi i г . д. На жаль, ак

тыунасць большасцi студэн
тау у сэнсе павышэння свайго 

агульнаадукацыйнаrа i пра

фесiйнага узроуню невялiкая, 
што часта тлумачыцца заня

тасцю сваiм асноуным прад

метам - хiмiяй. А часцей 
за усё гэта звязана з няумен
нем рацыянальна планаваць 

свой рабочы час i выкары
стоуваць яrо максiмальна 
эфектыуна. Вось гэтаму i ста
раемся мы вучыць сваiх сту

дэнтау з першаrа ку'рса, калi 

у рамках прадмета «Уводзiны 
у спецыяльнасць» з'наёмiм ix 
з псiхалагiчнымi аспектамi i 
культурай разумовай працы, 

з · логiкай арганiзацыi i пра
вядзення усяго вучэбнага 
працэсу. Словам, для студэн

тау, якiя марацы стаць доб
рымi настаунiкамi, ствараюц

ца усе умовы для набыцця 
прафесiйных навыкау. Вы
карыстанне гэтых маrчыма

сцей у . руках студэнтау. 

Т. l(APATAEBA, 
намеснiк дэкана 

хiмiчнаrа факультэта . 

1 

1 
СПАБО_РНIЦТВЬI 

ДЛЯ СПАНIЭЛЯУ 

ПРАПАНУЕМ 

· 1 эпектронны 
стораж -. 

ЗВЯРНУЦЦА 

1 

1 
1 

У суботу усе гаспадары 
« в яльможных» сабак спа-
дз явалiся, што Гiдрамет-

цэнтр, сканцэнтраваушы в о

лю сотнi прагназiстау, разго

нiць усе хмары у радыусе 
дзесяткау кiламетрау. А 

наступнай ранiцай нешматлi-

1 
кiя пасажыры першых трам
ваяу былi вельмi здзiулены, 
убачыушы на вулiцах горада 
самых розных сабак, безу
моуна, побач з суправаджаю
чымi. «На стадыён!» - басi
лi догi. «На стадыён! » - па-

1 
гаджалi ся з iмi таксы. «На 
«Дынама»! - адзначыла ней

' кая асабл i ва дасведчаная 
балонка, седзячы на руках 
гаспадынi. Мой пёс нiчо га 

не сказау. Ен не любiу гэтыя 
шумныя зборышчы , хо ць ·i 

1 
быу уладальнiкам двух радоу 
медалёу. 

... Навокал, . як i зауседы, на 
сапрауднай урачыстасцi, м i

тус iл i ся фота- i кiнарэпарцё
ры . 1 было на, што глядзець: 

\;ел=1 i малышы, дабрак i i 

злоснiкi, махнатыя, кучара
выя, стрыжаныя ... Вочы ра'з

бягалiся! 
Паклонн i к i сiлы i спрыту 

напружана сачылi за работай 

аучарак, якi я без цяжкасце й 
бралi бар 'еры i л iх а затрым-

1 л i валi «злачынцау». Аматары 

вострых адчуванняу маг 
лi назiраць паядынкi тэр ' е
рау. Быу на выстауцы, м iж 
iшым. , i знешне забауны бул ь
тэр ' ер, прыроджаны баец 
гладыятар. 

Без стомы за х аплял i ся 

афrаЗнскiмi борзымi, фран

цу зс к iмi бул"ьдогамi, дауга
ву хiм i кокер-спанiэлямi з до

бры мi i жур~отнымi 

У многiх узнiкла пытанне: 

«За што ж атрымлiваюць ме

далi?». Адказваю: даюць ix 
не толькi за прыгожыя зубы 
i стандартныя габарыты, але i 
за характар . Калi вясёлы i 
добры пудзель раптам забур
чыць на суддзю цi нават пас

прабуе яго укусiць, не ба
чыць псу1 узнагароды. 
Нярэдка разважаюць так: 

«Навошта сабаку гэтыя вы
стаукi i дыпломы? Дастатко
ва з iм гуляць, кармiць i лю
бiць яго». Толькi гэта ж са

прауднае свята. 

А што рабiць дварнягам, у 
якiх няма радавiтых прод

кау? Няужо не наканавана iм 
горда прайсцiся перад трыбу-

Бы_ццам ажылi фрэскi пiра

мiды Хео пса. Старажытна
егiпецкiя жрыцы танцуюць 

пад акампанемент... элек

тронных iнструментау. Гэта 

- «Бенглз», ро к- група, якая 

складаецца з адных жанчын, 

англiчанак i амерыканак, што 
выконваюць песню «Паходка, 
як у егiпцянiна». 1 мен на яе 

назвалi самай папулярнай у 
мiнулым годзе вядучыя ycix 

1 УЗЫХОДЗЯЦЬ <<ЗОРКI>>? 
хiт-парад. 

У . канцы кожнага тыдня на 

тэлетайпных стужках ·буйней
шых агенцтвау свету з ' яуля
юцца доуг iя спiсы папуляр
ных мелоды й. Гэт а - х iт-па

рад, або, як называюць яго 
самi аутары -«Тор ten », гэ-

амерыканскiх радыё- i тэле - та значыць лепшая дзесятка . 

праграм. 1 зрабiлi яны г.эта ," У_ канцы месяца cn ic: 1 пав я, 
абапiраючыся на даныя унi- л1 чва юцца - гэта «Тор 
кальнага сацыялагiчнага дас- tventy», г. зн . дваццатка л еп

ледавання , якiм з ' яуляецца . шы х хiтау месяца i у _ кан цы 

года «Тор hиndred»- сто 
найбольш папулярных сп~ва
коу i пласцiнак. 
Дзякуючы хiт-пара дам 

можна выявiць найбол ьш 
модны сёння музычны стыл·ь, 

прагназiраваць тэндэнцыi у 
развiццi музыкi . Асноуны 

хiт-парад, на якi арыентуюц

ца амерь"1канскi!i дыск-жакеi, 
вядучыя музычных .Радыё
i тэлепраграм,- гэта апытан

не, што праводзiць штотыд-

най, паблiскваючы медалём? 
Аб гэты№\ лепш за усё раска
жуць самi дварнягi - члены 

клуба - «Дружок». А я лiчу 
гэта залiшнiм, бо ix медалi 
гавораць самi за сябе. 

.. .Побач перапуджана ту

лiцца да ног гаспадынi мала
дзенькая спан i элька. Гэта 
яе першы выхад «у свет». А 
колькi годнасцi у кожным ру

ху ярка-вогненнага коллi! 
Адразу вiдаць, што прывык 

ён qтрымлiваць перамогi над 

сэрцамi экспертау. Па-сяб
роуску махнуушы хвастом, 

лiзнуу ён перапуджаную 

спанiэльку у нос, быццам бы 
падбадзёрваючы: «У доб
ры шлях, будучая «зорка»!» 

Свята наблiжалася да кан
ца. Радасныя уладальнiкi ме

далёу i прызоу пакiдалi 

стадыён . Мой пёс таксама 

аказауся сярод пераможцау, 
хаця лiчыцца ужо ветэранам. 

М . ПАПОВА, 
наш ня штатны карэспандэнт. 

. нев1к «Бiлбаард» . 
· У адрозненне ад сенсацый

ных каля музы чнь~х часопiсау 
гэта выданне упауне сур 'ёз
нае i аутарьпэтнае. Спiсы най
больш папулярных выканау

цау рэдактары «Бiлбаарда» 
складаюць на аснове даных 

аб продажы пласцiнак. Таму 
першы я тры месяцы у , аме

ры канск i м хiт-парадзе - гэта 

самыя шматтыражныя альбо
мы тыдня, месяца або года. 
Дл я б i знесменау хiт-парад -
гэта своеасаблiвая гульня, 
латарэя, якую па азарту мож

на параунаць толькi з рулет-

1 
НАБЛIЖАЕЦДА час летняга 

адr1 а •1ынку. У кожнай сям'i зара
неii абмяркоуваецца месца яrо 
правядзення. 1 (асаблiва, калi 
пл ануецца паездка за горад, на 

турбазы, у пансiянаты, дамы ад

п а чынку) часта паустае пытан-

1 
не: « На каго пакiнуць кватэру? » . 
Сторажам можа быць ... адна са 
служб мiлiц.ыi - nазаведамас

ная ахова. Як жа змоrуць яны 
захаваць маёмасць шматлiкiх 
кватэр, якiя на лета _ засrаюцца 
без гаспадароу? - задумаецеся 
вы. Але не здзiуляйцеся, бо стэ
рэатып стоража тут не да месца. 

1 
Вашу кватэру не будзе варта
ваць нехта (звычайна гэта па
жылы чалавек з ружжом). Тут 
дапаможа электронiка. 

Выкарыстанне сродкау аута
матыкi i электронiкi дазволiла 
павысiць надзейнасць аховы. 
Доказам гэтага з'яуляюцца фак-

1 
ты · папярэджання крадзяжу 

iменна дзякуючы электронным 
памочнiкам i словы удзячнасцi, 
якiя гавораць гаспадары кватэр 

-..---..----.,-----., у адрас паза·ведам.tснай аховы. 

кай або скачкамi. Рэrулярна 
вывучаючы хiт-парад, вопыт

ны дзялок здабывае для сябе 
процьму карыснай iнфарма

цыi : на якiм месцы стаяу той 
цi iншы дыск на мiнулым тыд

нi, колькi . часу знаходзiцца 
альбом у cnicax, наколькi дау-
гавечны яго поспех. 

Развiццё тэхнiкi прынесла з 

сабой новы вiд музычных хiт
парадау - апытанне папу-

лярнасцi вiдэаклiпау, якое 

таксама рыхтуе «Бiлбаард». 

ТАСС. 

Асаблiва лёгка зак1ючыць 
дагавор на ахову тым, хто 

мае кватэрны тэлефон. У гэ

тым выпадку пазаведамасная 

ахова бярэ на сябе абавя
зацельствы забяспечыць за

хаванне маёмасцi у любы час 
сутаi<. У выпадку крадзяжу 
(щто здараецца вельмi рэд
ка) урон кампенсуецца на за
ключаную суму. 

Вас, безумоуна, ужо зацi
кавiу кошт гэтай паслугi. 
Пры ацэнцы маёмасцi на су
му да трох тысяч рублёу (гэ
та робiцца самiм уладальнi

!{ам) штомесячная аплата 
складае 4 рублi (пры спара
ным тэлефоне - 4 руб. 50 
кап.). Пасля года аховы ап
лата знiжаецца на адзiн ру
бель . 
Ахова асабiстай маёмасцi 

iнвалiдаj i удзельнiкау грама
дзянскан i Вялiкай Айчыннай 
войнау складае 2 руб. 50 кап. 
( пры ацэнцы маёмасцi да 2 · тыс. 
руб.). За кожную наступную 
·тысячу рублёу ацэнкi маёмасцi 
звыш вышэйупамянутых сум 
бярэцца дадатковая плата -
а/1-зiн рубель у месяц . 

3 заявамi на устаноуку сiг
налiзацыi патрэбна звяртац

ца у аддзелы пазаведамас
най аховы пры РАУС г. Мiн
ска (адрас Маскоускага ад
дзела - вул. Грушауская, 
\J 9, тэлефоны 25-37-12, 
25-15-15, 25-58-38, 25-36-70) . 
Жыхары iншых раёнау гора
да атрымаюць неабходную iн-

фармацыю па , тэлефоне 
34-87-50. ' 

М. ГРЫНl(ЕВIЧ, 

на меснiк начальнiка АПА 
пры АУС Маскоускаrа 

гарвыканкома r. Мiнска . 

• 
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Выву~айце · 

i ведайц, · 

. сirналы 

апавяшчэння 

rр_амадзянск~й · 
абароны 

,. 
1 

«Зiрн i , месяц, як гузiк ... » 
(<З н 1к, як штаны з плоту ... >> 

Я прыслухоуваюся, запамi

наю. 

Наша турыстычная . група 
толькi-толькi размясцiлася 
у вагоне . Мерна адстукваюць 

1 
колы , праплываюць пакуль 

што добра знаёмыя мясцiны. 
' Яшчэ некалькi гадзiн . назад 

мы был i рабочымi, тавара-
·" знауцамi, iнжынерамi, ура

чамi. А зараз хуткi цягнiк ад

. возiць нас далей i далей ад 
' Мiнска. Мы знаем1мся. 

1 
Яшчэ не адчуЕiаем сябе па

сапрауднаму турыстамi, яш

чэ плечы не баляць ад лямак 
рэчмяшка, яшчэ не гулялi на 

Да сiгнала~ апавяшчэння перавале у хованкi з завiру-
грамадзянскаи абароны ад- хай, але у гаворцы толькi i 
носяцца: «~аветраная ~рыво- чуецца : Кауказ,'-- Крым, Ал-
га» , «Адбо и пав:трана и тры- тай, Карпаты i часцей за усё 
воп» , «Радыяцыиная небяспе- 1 - Цянь-Шань. l!,'.енна тудt,,~ 
ка», «Х1м1чная трывога». ляжьщь наш шлях . Цянь-

1. С1гнал «Павет_раная тры- Шань - мы адкiдваем прэч 
вога » падаецца У выпадку наша звычайнае жыццё. Цянь-

непасрэднай __ пагр_озы напа- Шань - уяуляем сабе казач-
!;\зення прац1у~1ка . У горадзе 

I 
най прыгажосцi горы, сва-

уключаюцца с1рэны . Аднач~- вольныя рачулкi I бялюткi 
сова перадаецца па радые: зi хатлiвы снег. Мы жывём 

«Увага! Уваг.а! Грамадзяне! прадчуваннем паходу. Дзiу-
Пав~траная _трывога! » ны i прыемны гэты стан 
С 1гнал паутараецца на пра- i чаканне нечага навага I не-

цягу 2-3 мiнут. Калi сiгнал звычайнага. · 
застау вас дома, адразу ж ВЫПРАБАВАНtlЕ · 
выключыце награвальныя 1 
прыборы , газ, электрапрыбо- «Чымган » : кавалак асфаль-
ры, апранiце дзяцей, не за- тавай дарогi, некалькi высот-
будзьце сродк i i ндывiдуаль- ных буды~кау, гор~1 i ... рас-
най а ховы (процiв·агаз, ватна- чараванне. Мы ста1м ля ту-
марлевую па вязку, аптэчку, ры1=тычнай базы, чакаем ка-

КАМАНДЗIР, . ГРУПА, 
ДЫСЦЫПJIIНА ..• 

1 

1 

1 
перавязачны пакет) , даку- мандзiра, пазiраем на гэтыя, 
менты, неабходныя Р.Эчы, 

1 
як нам · здавалася, невялiкiя 

пра,11укты харчавання, ваду, горачкi. Чамусьцi думаецца: 
выключьi це асвятле'нне j «Вось табе I Цянь-Шань .. . ». 
хутка iдзiце у сховiшча. Па - Наперад !- Саша Левi н 
магчымасцi папярэдзьце су- паказваецца з домiка кант-
седзяу. рольна-выратавальна й служ-

11. Сiгнал «Адбой паветра- бы . Рукзакi рашуча заваёу-
най трывогi» падаецца па ра- ваюць сабе месца на плячах, 
дыётрансляцыйнай сетцы, 1 мы, як «цёшча» на прымака, 
праз радыё i тэлевiзiйныя кiдаем на ix касыя позiркi, 
станцыi , а таксама з дапамо- але нiчога не зробiш - сам i 
гай пер.асоуных гучнагавары- хацелi tакой «жанiцьбы». 
цельны х установак. · Першы перавал. Некатэга-
па· гэтаму сi гналу насель- ljЫЙны _ нават. А ногi чамусь-

нiцтва з дазволу старэйшых цi не хочуць перастауляцца. 
па укрьщцю пакiдае ix. 13 ,рэчмя'-:1ком таксама . нела" 

111. Сiгнал «Радыя'цыйная ды - з «перавалам» аказау-
небяспека» падаецца . пры ся, нiяк не ~оча прылегчь~ 
непасрэднай пагрозе цi вы яу: акурат ненька I па магчым~сц1 

л еннi радыёактыунага зара- не надако/чаць . 1 кропл~ поту, 

жэ_ння з д_апамоrай ycix срод- I 
кау .сувяз1 1 апавяшчэння. 

· Пачуушы сiгнал, надзень-

1 
це распiратар (ватна-марле

вую павязку) цi процiвагаз, 
не забудзьце пра-дукты хар

чавання i ваду, медыкамен

ты, прадметы першай неаб
ходнасцi i iдзiце у сховiшча, 
а калi ix паблiзу няма -
хавайцеся у падвалах, камен- 1 
ных пабудовах . 

IY. Сiгнал «Хiмiчная тры- . 
вога» падаецца ·Прt,1 пагрозе 

цi выяуленнi хiмiчнага або 
бактэрыялагiчнага заражэн

ня. Па гэтаму сiгналу хутка 

надзеньце процiва г аз, верх -1 
нюю вопратку з матэрыялу 

тыпу «балон~я~,, гу_ма_вы я бо: 
ты, пальчатк1 1 с х аваи цес я у 

сховiшча, а калi ix паблiзу 

няма, то у жылых дамах i выт
ворчы х памяшканнях . 

У. Пра пачатак эвакуацы i 

рабочым, служачым i членам 1 
' ix сем 'яу аб ' я уляе адмiнiстра

цыя прадпрыемствау, арганi

зацы ,\ . Астатняе на~е~ьнiцтва 
апавяшчаецца адм1н1страцы

яй жэс. 

Пры эвакуацыi вазьмiце 

з сабой сродкi iндывiдуаль- 1 
най аховы , з рэчау - толькi , 
самае неабходнае. Трэба 
мець запас прадуктау харча

ванн я, якiя не патрабуюць 

прыгатаулення . Усё гэта пала
жыце у рукзак, павесьце на 

iм бiрку са с~аiм прозвiш-

1 
чам, адрасам I месцам эва

куацыi. 

Не забудзьце дакументы! 
Кватэру зачынiце, ключы 
здайце у ЖЭС i адпрауляй
цеся на пункт збору , дзе 

вас зарэгiструюць i ' пака

жуць транспарт цi калону, 1 
у я кой вам прыйдзецца ехаць 

у пункт прызначэння. . 
Мясцовасць, к уды вам 

пры йдзецца эвакуi равацца, i 
парадак эвакуацыi вам аба
в язаны паведамiць па месцы 

бо ы . 

як вiнаградзiны. Ну i адпа

чынак, думаем, злуёмся на 

сябе i на сваю слабасць, а пе
рад вачыма толькi вiбрамы 
таварыша . Краявiд дык края

вiд. 

А камандзiр наперадзе вы
бiрае дарогу. Паспрабавау 
у адным месцы - пасунулас 

ся зямля i каменне, павярнуу 
праве й , пакарабкауся па грэб
ню. Страшнавата, з абодвух 

бакоу крутыя схiлы, група 

глядзщь яму услед, ён спы

няецца: 

- Лiза, за мной! Коля, пад
страхоуваеш ! 

- Можа у другiм месцы · 
паспрабуем? 

- Там не падымемся . 

Лiза нерашуча падыхо-

БEA4PVCKI 
U.UIBEPCIT3T 

Цана 2 каП. 

Мi,!ская п ал iграфiчная фабр1 ,1hа 

« ЧырRОНЗ!t! зорка» МВПЛ 
iмя Я . Кола.са. 

2 чi)рвеня 
Зак. 1625 . 

дзi ц ь да крутога грэбня, ро

бiць 11екалькi крокау уверх . 
Праз хвiлiну яна ужо паузе на 

карачках. Коля Каiнау крыху 

нiжэй . Мы чакаем, выгляда

ем больш палогi схiл. 
- Саша, давай я лявей па

спрабую. 
- Не! 

Лiза засела: нi уверх, нi 
унiз. Коля раскiнуу рукi, пры

цiснууся да грэбня . 
Таня Сцяшэнка пачынае 

падымацца лявей. 

-Назад[ 

Таня незадаволена пазiрае 
на камандзiра, але спыняец
ца. Лiза з Колем усё яшчэ 

на схiле. А сонца весела назi
рае за нашым i мучэннямi, 

здаецца, так i хоча насмеш
лiва запытаць : «Ну, дык як, 
зусiм маленькiя горы? Яны 

падабаюцца вам?» Нам не да 
жартау, не да любавання пры
гажосцiо. Як бы выбрацца 
адсюль . 

- Спускацца! 

Коля паслухмяна выконвае 
каманду. Лiза марудзiць. Да 
седлавiны метрау пятнац

цаць, але зараз яна знахо

дзiцца як на тупым лязо на
жа: справа i злева схiлы та-· 

кiя, што i уявiць нем;~гчыма, 
што будзе з табою, калi туды 
пакоцiшся. 

Зверху чуецца: 
- Лiза, кiдай рукзак! 
Я не вытрымлiваю, па,?,ы

маюся да яе. 

- Сяргей, назад! 
Але ужо позна. Я побач з 

Лiзай. Група пазiрае знiзу. 
Камандзiр паутарае : 

- Лiза , кiдай рукзак' ! 

Далёк~ унiзе пачынаецца 
невялiчкая рачулка i па схiле 
да яе пасунууся рукзак . Спа

чатку павольна, але раптоу

на ён, зачапiушыся за камень, 
перакулiуся i панёсся ... па

нёсся. Разам з пяском, з ~а
меннямi. А потым мы з Лiзай 

высякалi ступенькi I крок 

за крокам самi спускалiся 

унiз. 1 ужо у далiне рамонт

н iк перавязвау «пакалечаны » 
рукзак, днявальныя гатавалi 

1 

1 

абед, а камандзiр аб ' яуляу 1 
мне аымову ~за недысцып лi 
наванасць . Мы, нарэшце, ад

чулi, што першае выпраба
ванне усё ж вытрымал i . Выт-

рымал i , хоць для многi х гэ- 1 
та быу першы пад 'ём у жыц-
цi. 

(Працяг будзе). 
С. ПЛЫТКЕВIЧ. 

Фота аутара. 

••• 
НА ЗДЫМКАХ: 
* « lcцi ланцужком, адзiн 

за адным!». , 
* Наnерадзе nеравал . 

* «Дай руку, сябар » 
* Як цудоуна адnа.чыць 

на nрывале! 
* Размова tet-a-tet. 

1 
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