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Учора 
ва унiверсiтэце адбы
л ося святкаван не 

Дня ведау. У праrра
ме свята - выступ

лен не калектывау 
мастацкай самадзей
насцi, парад а;грак
цыёнау. Увечары 
дыскатэка. 

- тольк1 л1чБы 

* Беларускi унiверсiтэт быу 
адкрыты 30 кастрычнiка 192 1 
года. Першапачаткова у 
склад унiверс iтэта yвaxoдз i
Jti 2 факульт.эты - rрамад
скiх н авук i медыцынскi, на 
якiх у 1921 / 22 навучальным 
rодзе займалася 1390 студэн
тау. 
* За кароткi riстарычны 
тэрмiн Беларускi дзяржауны 
унiверсiтэт стау буй нейшай 
кузняй народнай iнтэл irен

цыi Беларусi. На базе яrо 
факультэтау у J.930- 1932 rr . 
былi створаны Мiнскi меды
цынскi iнстытут , Мiнскi педа 
rагiчны iнстытут , Бе;1 арускi 
iнстытут народна й гаспадар
кi, Мiнскi юрыдыч1-1ы iнсты

тут, шэраr rалiновых ВНУ , 
як iя у 1933 rодзе увайшлi у 
састау Беларускаrа полiтэх
нiчнага iнстытута. 
* Ня rледзячы на цяжкiя 
умовы ваеннаrа часу , 15 мая 
1943 года Са:вет Народных 
Камiсарау СССР прыня у па
станову аб аднауленнi рабо 
ты унiверс iтэта. 'У кастрычнi
ку 1943 года н а станцыi Схо
дня пад Масквой п а ч алiся 
рэrуля рныя заняткi на фiла
лаriчным, г iста рычным, б i я
лаr iчным, rеаrрафiчным, фi

з i ка-м атэматыч н ыМ i х iмiч 
ным факультэтах . У жнiунi 
1944 года пасля вызвалення 
сталiцы рэспублiкi ад фашы
стау унiверсiтэт вярнууся у 
Мiнск. Вайна яшчэ пра цяr
валася , а унiверсiтэт ужо 
рыхтавау кадры для народ
най гаспадаркi i асветы, для 
будучаrа беларускай навукr 
i ку;1ьтуры . . 

* У 1949 rодзеБеларускаму 
дзяржаунаму унiверсiтэту 
было прысвоена iмя У . 1. 
Ленiна. 

У сучасны момант на 12 
факультэтах унiверсiтэта 

займаюцца звыш 16 тысяч 
студэнтау. Н а 103 кафедрах 
працуюць каля 100 дактароу 
навук i прафесарау, 700 да 
цэнтау i кандыдатау навук. 
Есць тры вучэбна-навуковыя 
станцыi, заалаг iчны, глеба

знаУства i гiстарычны музеi, 
11 навукова-даследчых rалi
новых i праблемных лабара
торый, выл iчальны цэнтр, 
СКТБ з вопытнай вытворча 
сцю. Пры унiверсiтэце паспя
хова працуюць тры бу йныя 

навуков а-даследчыя цэнтры 

- lнстытут прыкладных фi
зiчных праблем iмя А. Н. 

Сеучанкi , lнстытут фiзiка
хiмiчных nраблем i lнстытут 
ядзерных праблем. Значны 

навуковы патэнцыял унiве'р

сiтэта дазваляе забяспеч

ваць ст~б~льнь~ уз~ов~t1ь 
падрыхтоук, спецыял 1стау. 

-============~ 

Каб 
ПРЫМIЦЕ 

BlfJШABAHHI 

трапiць 
у дзесятку 

Дарагiя першаку·рснiкi! Дазвольце мне ад iмя партый- 1 
нага камiтэта, ад iмst нашай п,артыйнай арганiзацыi горача 
павiншаваць вас з паступленнем у Б«:,11дзsiржунiверсiтэт 
iмя У. 1. Ленiна. Гэта падзея знамянуе новую веху у ва-

не 

шым жьщцi - пачатак студэнцтва. , 
Вы уступiлi у цiкавы i адказны перыяд жыцця. Вы 1 

- нашы будучыя вучоныя, педагогi, iнжынеры, вы - нашы 

будучыя кiраунiкi вялiкiх i малых калектывау. Вы - буду
чае нашай краiны. Але каб стаць спецыялiстам, каб атры
маць унiверсiтэцкi дыплом; вам неабходна будзе на пра- . 
цягу пяцi гадоу прыкласцi нямала працы: працы упартай 
i настойлiвай, працы захапляючай. Цi падрыхтавалiся 
вы да гэтага? 

Кожны з вас, паспяхова вытрымаушы уступныя экзаме
ны i паступiушы ва унiверсiтэт, даказау, што для гэтага 
вы валодаеце неабходнымi ведамi i добрай падрыхтоукай. 
Але гэты поспех I не павiнен вас заспакойваць. Не 
кожнаму удаецца вытрымаць пяцiгадовы унiверсiтэцкi ма
рафон. Iснуе такая сумная статыстыка: да дзяржауных 
экзаменау не даходзiць амаль кожны дзесяты з паступiу
шых на першы курс. У ix лiку i былыя медалrсты, i ,11юдзi 
з пяцёрачнымi атэстатамi. Нам вель·мi хочацца, каб вас, 
паважаныя першакурснiкi, гэта статыстыка закранула 

як мага менш . , Што для гэтага неабходна зрабiць? 
ТОЕ-СЕЕ (JPA ДРОБЯЗI 

Як вядома, аснова будучых ведау закладваецца на пер
шым курсе. lменна ад таго, як вы пачняце вучобу з пер
шых дзён, залежыць поспех усёй справы. В.ы павiнны 
навучыцца правiльна i ст.рога распараджацца сваiм ча
сам, упарта i настойлiва авалодваць ведамi, развiваць 
iнтарэс да навуковых даследаванняу. Карацей, выдатная i 
добрая вучоба, актыуны удзел у навукова-даследчай ра
боце - вось галоуная ваша задача. 

. . 

lx заувагi часам мяне здзiу
лялi. 

Ix мары не так У]!<О цяжка 
здзейснiць . 

Трэба толькi услед за сту
дэнтамi, што пералiчваюць 
дробязi, якiя перашкаджа

юць наладзiць студэнцкае 

жыццё, зазiрнуць у розныя 

закутк i унiверсiтэцкiх будын
кау . 

«Мадэпь студэнта» 
:f. 

Аднак будучых спецыялiстау павiнен вызначаць не толькi 
высокi прафесiяналiзм. Яны павiнны быць людзьмi вь1со
кай iдэйна-палiтычнай загартоукi, здольнымi прымаць пра
вiльныя рашэннi у любых сiтуацыях, людзьмi, я~iя прай
шлi школу грамадскай работы. Таму з першых дзён 
уключайцес.я у грамадскае жыццё унiверсiтэта. 

Трэб3: уважлiва прыслу
хацца да слушных прапаноу. 

SI Б ВЫДАЛА палажэнне аб 
студэнцкiм iнтэрнаце, дзе б за 
кожным студэнтам з першаrа па 

апошнi курс замацавала б па
кой. lначай, толькi пасябруеш 
з суседам, зробiш рамонт - i 
цябе ужо перасяляюць. 1 так 
кожны год. Таму рукi у мноriх 
проста апускаюцца i стrдэнцкае 
жыллё выrлядае так непрываб 
н а : дзеля чаго старацца? 

тэта журналiстыкi карцiна та 
кая ж. 

* * * 
1 НАОГУЛ , навошта пiсаць 

кансnекты па кожнай лекцыi? 
Зрабiць распячатку i раздаць 
студэнтам. Тады б rэта пакуль 

яшчэ кансерватыуная форма 
заняткау стала б жывым дыя - • 
логам па праблеме. 

* * * * * 
* * * 

Есць у нас усе умовы для заняткау спортам, мастац
кай сам'адзейнасцю. Выкарыстоувайце гэтыя магчымасцi. 
А аддзяленнi; факультэта грамадскiх прафесiй, студэнцкiя 
будаунiчыя а11рады, клубы па iнтарэсах ... Карацей, кожны 
з вас у вольны час можа знайсцi занятак па густу. 

КАЛI Б ВУЧОНЬf савет суме
сна са спецыял iстамi пс1хола
гамi i сацыяёлаrамi распраца
вау анкету для таrо, каб ве
даць, чым дыхае сёння студэнт, 
якiмi якасцямi ён валодае, якiя 
неабходна у яrо выхаваць, ча
му i як яrо вучыць. Такая свое
асаблiвая « мадэль студэнта » да 

зволiла б выкладчыкам праца

ваць мэтанакiравана. 

БОЛЬШ ЗА S'CE не люблю 
А MSI НЕ непакоiць тэорыя ве

раrоднасцi пападання « шчаслi

вых» бiлетау. Была б простая 
размова з выкладчыкам i не

калькi практычных задач па ма
тэрыялу, якi пройдзены. 1 кiрау
нiкоу самастойнай работы па 
спецыяльнасцi дазволiу бы выбiс 
раць студэнтам. , 

Хочацца, дарагiя першакурснiкi, пажадаць . вам вялiкiх 

поспехау у вучобе, пауней выкарыстоуваць усе магчама
сцi i пасля закадчэння унiверсiтэта стаць высокаквалi

фiкаванымi i iдэйна падрыхтаванымi спецыялiстамi. 

сес i ю. За тое, што у нашым кор 
пусе (на хiмфаку) практычна ня
ма нi крэсл ау, нi лавак . Пры
ходзiцца стаяць па стойцы смiр
на. А адысцi куды -небудзь нель
rа: хто ведае, што здарыцца у 
час экзамена. SI б паклапацiла 
ся аб крэслах, Тым больш, што 
у кал iдорах riстарычнаrа, фiз i,, 

н а rа, rearpaфiчнara i факуль -

М. ЮР4УК, 

сакратар партыйнага камiтэта, доктар 

фiзiка-матэматычных навук, прафесар. 

ПАТРАБУЮЦЦА САМА СТОЙ Н ЫЯ 
Не памылюся, калi скажу, што студэнты лю

бяць . слова «дэмакратыя» i усё, што. з iм непа-· 
срэдна звязан9 . Скажам, студэнцкае самакiрава н
не. Яно выступае актыунай формай праяулення 

дэмакратызацыi сiстэмы навучання, таму што па
шырае правы студэнцкiх калектывау у гал iне 

аl?ганiзацыi навучальнага працэсу, навукова-да
следчай работы, прадукцыйнай працы. 

Ты, дарагi першакурснiк, толькj стау членам 
камсамольскай арганiзацыi унiверсiтэта (а сёння 

11 на улiку у ёй стаiць 8,5 тысяч юнакоу i дзяучат) i, 
пэуна, не ведаеш яшчэ, ш:rо першым факуль
тэтам, якi б «самакiравауся» , стау механiка-матэ
матычны , а першым iнтэрнатам, што працуе па 

прынцыпу самакiравання, быу шосты. 
Былi аптымiсты. Яны запэунiвалi : «Пры сама

кiраваннi факультэцкае жьщцё стала больш цiка
вым i разнастайным. Ведаеце, студэнты нашага 
факультэта амаль усе пытаннi вырашаюць ця
пер самастойна», «Мы сам i размяркоуваем 
месцы у iнтэрнатах ». 

Былi песiмiсты . Тыя сцв ярджал i : «Нам дадэены 
правы, але як iм i карыстацца?» 

У мiнулым rодзе чакала студэнтау яшчэ адна 
прыемная навiна: цяпер у рабоце вучоных 

саветау факультэтау i унiверсiтэта прымаюць 

удзел 25 працэнтау студэнтау. 
Здаецца, усё добра: правы студэнты маюць. 

Напрыклад, ставiць перад адмiнiстрацыяй фа
культэта пытанне аб замене выкладчыка, якi 
праводзiць заняткi не на належным узроунi. 
Цi адпускаць студэнтау з заняткау. Але не 
думай, што самакiраванне азначае уседазволе
насць . Наадварот, яно павышае адказнасць сту

дэнтау за рэзультаты навучання i грамадскай 
дзейнасцi. Гэта i спалохала многiх студэнтау. 
Спадзяёмся , што ты не з пужлiвых i дауно 

марыш аб справах, дзе патрабуецца мноrа эн
тузiязму, энерг ii, цiкавых прапаноу. А вопыт ... 
Яго пакуль не хапае. Але гэта толькi пакуль. 
Тым больш, што традыцый, як i я б спрыялi 
выхаванню самас:rо йнасцi , у нас шмат. 
Узяць хаця б будаунiчыя атрады. У гэтым 

годзе студэнцкае лета стала працоуным для 
2200 чала век. З ' явiлiся аrрапрамысловыя атра

ды, навуковыя, макаранкаускi я . Памятай, што i 
тваiм рукам знойдзецца праца, загадзя рыхтуй 

штармоуку. 

А калi у цябе ёсць жаданне займацца спор
там, умовы для гэтага ва унiверсiтэце так-

Запiсала 

М. ПАРХIМОВIЧ . 

сама ёсць. Студэнты - прадаужальнiкi тра
дыцый, закладзены х папярэднiкамi, мноriя з якiх 
у свой час былi чэмпiёнамi i прызёрамi су
светных i еурапейскiх першынствау. Сярод 1х 
А. Купрэйчык, Л. Кайг'!зродава, К. Маджыдау, . 

Г. Савiцкая . 
Ва унiверсiтэце праводзiцца спартакiяда па 24 

вiдах спорту, у якой удзельнiчаюць усе факуль
тэты, Па адзiнаццацi вiдах спаборнiчаюць ву
чэбны я групь\ , 
Дзе яшчэ зможаш ты праявiць свае здоль

насцil Вось ужо сорак rадоу iснуе ва унiвер- 1 
сiтэце народны ансамбль танца «Кры~ачок», 
Неаднойчы прадстауляу ён мастацтва Беларусi 
у Балrарыi, ГДР, ПНР, Аустрыi, Анголе, Аустра
лii, Новай Зеландыi. 1 ва ycix краiнах сустра-
калi яго на «бiс». ·~> 
Тым, хто сябруе з песняй, прапанавау бы 

звярнуцца .у народную харавую капэлу, у пра
граме якой стаяць побач творы рускiх майстроу 
XVI 1 - XV 111 стагоддзяу i «Бiтлз», руская i 
беларуская класiка, народны я песнi. А народ
ны тэатр унiверсiтэта амаль усе студэнты веда
юць па спектаклях «Бяда ад пяшчотнага сэрца» 
Салаrуба, «Юбiлей» Чэхава, «А свiтанкi тут цi

хiя» Васiльева. 

Хутка усе мы будзем адзначаць 70-rоддзе 
ВЛКСМ. Гэта вялiкае свята. Мы жадаем суст
рэць яго патрэбнымi i цiкавымi справамi. А ты? 

А. ЖУК, 
сакратар камiтэта камсамола. 



поrляд ЗБОКУ -
Н ЯХАЙ у чытача не скла-

дзецца памылковае 

уражан н е, быццам на уступ 
ны экзамен па гiсторыi СССР 

(аддзяленне гiсторыi) я па й-
1;1ла знарок. Хаця чаго граху 
тащь : хацелася паслухаць 

адказы студэнтау, бо гэты 
прадмет сапрауды выклiкае 

сёння асаблiвую цiкавасць. 
Пераасэнсоуваюцца многi я 
гiстарычныя факты, знiкаюць 
«белы_я плямы» на карце гi 
сторыi , карацей, iдзе пера

ацэн ка каштоунасцей . Многiя 

гады нас клапат лiва « ахоу

вал i» ад прауды , баялiся га
варыць шчыра, адкрыта : цi 

зразумеюць людзi, асаблi 

в а моладзь ? Але прайшлi ча-

разе. Калi чалавек вырашыу 

стаць г iсторыкам, ён проста 
абавязаны арыентавацца у па
дзеях мiнулых i сённяшнiх, 
умець выказаць уласны по

гляд на той цi iншы факт. 

А для гэтага як мiнiмум па
трэбна х аця б сачыць за пе·
рыядычнымi выданнямi , не 

гаворачы ужо пра спецыяль

ную лiтаратуру. 

- Але у газетах часам мо0 

жна сустрэць супрацьлеглыя 

пункты I г леджаr.1н я, часта 

суб ' ектыуныя,- не згаджаец
ца са мной старшыня прад

метнай кaмicii па гiсторыi 
СССР А . А. Яноускi, дацэнт 
кафедры гiсторыi СССР даса
вец кага перыяду.- Таму 

V 

у вышэйшыя навучальныя 

уст ано вы, уведзеныя сёлета, 

рэкамендуюць павелiчэнне 
колькасцi пiсьмовых экзаме

нау. Дзякуючы такой форме 

выяулення ведау, мы можам 

больш аб'ектыуна ацанiць ад

каз абiтурыента , а той у сваю 

чаргу мае час падумаць над 

сваi-мi пытаннямi, сканцэнт

раваць на ix усю увагу i, 
н арэшц~, не бянтэжьщца пе
рад выкладчыкам . А варта 
яму задаць хоць адно уда

кладняючае пытанне, i абi
турыент губляецца зусiм . Нi
як не можам пераканаць па

ступаючых, гаворачы на кан 

сультацы ях, што адзнака 

цалкам залежьщь ад ix i га-

В ЕДАУ 
сы застою, i мы расстауляем 
усе кропкi над «i», называем 
р эч ы сваiм i iмёнамi . Мы вы

мушаны гаварыць хоць гор

кую, але прауду. 

У с ув язi з гэтым - шмат
л iкi я цяжкасцi, якiя пауста
л i i перад абiтурыентамi гэ
вга года . l,'A сапрауды не 

п аз айздросцiш. 

... У аудыторыi напружа-
на я цiшы ня. Толькi ,час ад ча
су ;;е парушае шапаценне 

п ерагортваемых старонак. На 

таара х абiтурыентау - пры
кметнае хваляванне. Яно зра

зумелае . 1 не толькi там у, штq 
праграма курса ахоплiвае 

в ял iкi перыяд гiсторыi, шмат 

дат i прозвiшчау патрэбна за
пом нiць. Як в ядома, сёлета у 

школах экзамен па гiсторыi 

быу адменены, i калi раней 
п е рад паст?пленнем 
заставалася толькi паутарыць 

про йдзен ае , то зараз давя

лос я вучыць усё, як кажуць, 

ад сса » да « я» . 

- Я усё ж · лiчу, што ра
шэнне гэта памылковае,

дзелiцца думкамi адзiн з эк

заменатарау, выкладчык ка

федры apxeaлorii, этнагра

фi i i дапаможных гiстарычных 

дысцыплiн В. С. Касмылёу. 
- У абiтурыентау быу бы ужо 

пэуны багаж ведау i нейкая 
арыенцiроука . Дарэчы, з-за 

яе адсутнасцi мы часта губля
ем выдатных студэнтау . Гэта 

праблема найбольш востра 

паустае сёння, калi у газетах 

i часопiсах пiшацца адно, а у 
праграмах для паступаючых 

- зусiм iншае . Дарэчы, яны 

зацверджаны Мiнiстэрствам 
вышэйшай i сярэдняй спецы

я л ьн ай адукацыi СССР . Вель

м i шкада што тут не змаглi 
своечасо~а · перабудавацца . 
Сапрауды, складаецца ура

жанне (ды так яно i ёсць), 
што раздзелы праграмы б яз 

думна перапiсваюцца з году у 

год . А дзе ж кампетэнтны 

падыход? Што рабiць абiту-
рыенту, чым кiравацца? • 

Вазьмiце; напр~ыклад, пы
танне пра калектывiзацыю. 

Сёння мы добра ведаем, як 

многа. памылак было зробле
на. А падручнiкi нам нiчога 
аб гэтым не гавораць. Нао
гу л, у якi раздзел н i зазiрнi, 

усё патрабуе удасканалення. 
3 Валерыем Сямёнавiчам 

н ел ьга не пагадзiцца. 1 таму 
я паспрабавала паста~ць 
сябе на месца экзаменатара. 
Я к бь•щь яму у такiм даволi 
складаным становiшчы? Раней 

вось табе праграма, вось -
пытаннi, ix i прытрымлiвайся. 
Сёння ж павiнен больш цiка
вiць свой, уласны пункт гле
джання, сваё меркаванне. 1 
калi на iншых факультэтах 

гэта можна неяк абыйсцi, 
то на гiстфаку - нi у якiм 

лоунае 

Дабаулю 

Антонавiча, што кансулыа
цыi, якiя праводзяцца напя

рэдаднi экзаменау, не адзi

ная форма дапамогi абiтуры
енту. Тут i падрыхтоучыя кур

с61, i перадачы па тэлеба
чанню, i г. д. Але на перад

экзаменацыйных кансулыа

цыях абiтурыенты непасрэдна 
сустракаюцца, калi можна 

так сказаць, з «жывым» вы

кладчыкам . 1 вось тут яны 
нярэдка пасуюць, праяуля

юць пасiуна,щь, маучаць, 

баяцца задаць пытанне. Дум
ка у ix такая: «А што, калi 

скажу што-небудзь не так, а 

выкладчык мяне запомнiць?». 
Яны забываюць адно: эфек
тыунасць кансулыацый зале
жыць ад ix самiх. Кансуль

тант, безумоуна, не можа аха
пiць усе пытаннi, ды i няма 
патрэбы у гэтым. А вось вы
светлiць тое ,' што абiтурыен 
ты не зразумелi, абавязкова 
трэба. 

Я пацiкавiлася ·у А. А. 

Яноускага, ,на якiя пытаннi 
з вычайна паступаючыя адказ

арыентавацца, прама скажам, ваюць слабей. 
даволi складана. Тым больш, · 

- Лiчу, самымi цяжк,-
што паступаючыя яшчэ не ri- мi з ' яуляюцца пытанн i гi -
сторы~i, а толь~i мараць сто рыi культуры,- гаворыць 
стаць iмi. Веды 1х грунту: Але г Антонавiч.- Тут па
юцца на аснове _школ~на~- трэбна не толькi ведаць фак
праграмы. ·Вось мы I прыишл1 ты _ х аця i у гэтым такса
да зыход1Чага пункта - шко- ма не усё, як кажуць, у ажу
лы . Тут закладваюцца асновы ръ~,- а i умець даць сваю 
ведау . . - ацэнку, неяк суаднесцi мiну-
Мяркуючы па вопыту м1ну- лае з сённяшнiм днём. Зда

лых гадоу, зауважу, што звы- вал ас я ~б, гiсторыю Вялiкага 
чайна лепш адказваюць абi - Кастрычнiка усе добра веда
турыенты, якiя закоАчылi га- юць, а капнi глыбе й (у рам
радскiя школы, слабей ках школьнага падручнiка) 
сельскiя шkольнiк i. Не буду 
спыняцца на прычынах такой 

заканамернасцi - ix шмат . 

Безумоуна, такое становiшча 
патрэбна выпрауляць. 

- Алег Антонавiч, я пра
слухала адказы амаль усёй 

гр,упы абiтурыентау, у якой, 
дарэчы, 95 працэнтау - ме

далiсты. Уражанне не з леп
шых. Шмат троек, ёсць двой
кi. А што ж у тых групах, 
дзе здаюць «звычайныя смя

ротныя»? 

- Ну, па-першае, шкала па
трабаванняу тут таксама мя
няецца, так што i у iншых 

групах бываюць пяцёркi . 3 
вамi я згодны у тым, што 
узровень ведау сапрауды не 

вельмi высокi. 1 адна з галоу
ных прычын , на мой погл я д -
адмена экзамену па гiсторы i 

у школах . Многiя абiтурыен
ты (у асноуным з сельскай 

мясцовасцi)·, напрь\клад, не 

ведаюць, шт.о ёсць праграма, 

у якой выкладзены асноуныя 
тэмы i пытаннi уступны х эк

зам енау. Да та~о ~ абiтуры
ент хвалюецца , гэта таксама 
адб iваецца на адказе. Дарэ-
чы, новыя правiлы прыёму 

i пачынаецца «плаванне». 
Складана весцi гаворку з 

паступаючымi i аб прабле

мах , якiя так шырока аб

мяркоуваюцца зараз: культ 
асобы, калектывiзацыя, Вялi
кая Айчынная вайна, застойны 

перыяд... Ведаеце, мы ix 
нават рэдка закраналi у час 

экзаменау. 

Што ж, можна у нейкай 
ступенi зразумець выкладчы
кау. Але «белыя плямы » у 

ведах абiтурыентау сёння ча
ста узнiкаюць таму, што, ня

гледзячы на змены у палi

тычным i эканамiчным жыц
цi краiны, нязменнымi за
сталiся падыходы да ix пад
рыхтоукi. Ус"помнiм тыя ж да

веднiкi i праграмы для пасту
п аючых у ВНУ. Хочацца 
сп адзявацца, што у наступ

н ым годзе Дзяржкамiтэт п9 
народнай адукацыi прывядзе 

ix у адпаведнасць з новымi 
патрабаваннямi. Тады на экза
менах па гiсторыi экзамену

емы i ~к,:заменатар не будуць 
ра змауляць на розных мова~. 

' 
3. АЛЯШКЕВIЧ , 

наш кар . 

кау кожнага з паступаючых на журфак 
тэхнiчны сакратар прыёмнай кaмicii А. 1(. Сво
раб? Падача дакументау, rоман у ф~е, разна
стаиныя пытаннi - усё rэта rучыць няспын
на, а трэба яшчэ прыняць кожнаrа абiтуры

ента. 

Нялёrка i паступаючым. Анкеты, харак_та
рыстыкi, перадэкзаменацыйныя хваляваннi. 

1 

1 
Гэта трымае да апошняrа экзамену, да апош
няii хвiлiньi. Тое ж самае адчувае i Алена 
Лабецкая (здымак унiзе), якая чацвёрты раз 
паступае на юрыдычны факультэт i на r~ты ра~ 
паспяхова здае апошнi экзамен па r1сторы1. 

Яшчэ некалькi iмrненняу - i яна задаволе
на выйдзе да сябровак i зможа сказаць: 

«Я паступiла! » . 

1 

АБIТУРЫЕНТ? СТУДЭНТ! 

ЗНАЙСЦI 
СВАЮ 
ЗОРКУ 

1 ДУЧЫ на уступныя эк-
замены, я СУ,стрэла 

знаёмага пяцiкурснiка. Раз 
г а варылiся: пра набор, пра 
конкурс, пра патрабаваннi. 
«Не цяжка паступiць - цяж

ка вучыцца»,- кажа ён . Я 
таксама была студэнткай i, 
безумоуна, пагадзiлася. Але 

наурад цi думаюць так тыя, 

хто трымае сёння у руках 
экзаN\енацыйны лiс т. Яны 

упэунены: няма нiчога цяжэй, 

чым здаць уступныя экзаме

ны. 1 таксама у нейкай ступе
нi маюць рацыю, бо конкурс 
на некаторыя факулыэты 

БДУ iмя У. 1. Ленiна вельмi 
вялiкi . Асаблiва цяжка даво
дзiцца тым, хто пажадау звя
заць с~ой лёс з правазнау
ствам i гiсторь1яй . Але яны не 

падаюць духам. У гэтым я пе

раканалася у час размовы з 

абiтурыентамi, бо некаторыя 
спрабуюць паступiць не пер

шы год. Радуе такая мэтанакi
раванасць, вернасць выбару, 

настоитвасць . Я упэунена, 

што на наступны год таксама 

убачу многiх сённяшнiх знаё
мых, тых, каму не хапiла яко

га-небудзь бала-другога. 

Так здарылася у мiнулым rо
дзе i са Святланай АСТАПЕН
l(А. Скончыла школу з залатым 
медалём. Вырашыла паступаць 
на гiстфак. Здаецца, i да экза
менау рыхтавалася сур ' ёзна, ды 
i школьны багаж ведау быу ня
дрэнны. 1 толькi тады, калi ад
каз вала на дадатковыя пытаннi, 
зра'зумела : ёсць хiбы, недапра
цоукi. Але усё роуна было крыу
дна, кa,n i атрымала чацвёрку. 
А што скажа бацькам, знаёмым, 
н·астаунiкам? 

3 часам усе хваляваннi мiну 
л i, а вось жаданне стаць riсто
рыкам не прайшло, а наадварот 
узмацнiлася. 1 сёлета дзяучына 
падала дакументы на аддзялен 

не ricтopыi. 

Я чула адказ Святланы . Да
кладны, поуны. Ен парадавау i 
членау экзаменацыйнай кaмi

cii. Спадабалася упэуненасць, 
веданне асноуных этапау гi

сторыi нашай краiны, яе уну-

транай i знешняй палiтыкi, 

уменне арыентавацца у па

дзеях, якiя адбываюцца за

раз. У экзаменацыйным лiсце 
з"яуляецца «выдатна». Твар 
дзяучыны ахоплiвае радасная 
усмешка . Яна - студэнтка. 
Нарэшце мара збылася. 

- Не верыцца, што усе 
у мiнулым. Хаця не, усё яшчэ 
наперадзе. Хопiць i хваля

ванняу, i слёз, i непрыемна
сцей. 

- 1 расчараванняу ... 
- Не, я упэунена, што выбар 

мой правiльны. Магчыма, вы не 
паверыце, але прафесiю я выбра

ла яшчэ у пятым класе. Тады 
вельмi падабалася археалоriя, 
але займацца ёю не было маr
чымасцi. (У Новалукомлi i яrо 
наваколлi раскопкi, на жаль, 
не вялiся,- жартуе дзяучына) . 
Думаю, тут навярстаю упушча
нае . 

Што ж, застаецца толькi 
пажадаць Святлане Астааен
ка, каб яе сапрауды нiколi 

не наведала расчараванне. 

... Адносiнъ1 памiж людзьмi . 
Яны такiя складанЬ1я, неарды

нарныя. Заусёды цяжка прад

казаць, як паступ i ць чалавека 

у той цi iншай сi.туацыi. Як, 
напрыклад, адрэаrуе на зау
ваrу цi наадварот, прыме па
хвальбу . 1 кожны, аналiзуючы 
той цi iн1шы выпадак, абавяз
кова ставiць сябе на месца 
iншага. Не раз спрабавау ра
бiць гэта i Анатоль C{\ЛAS'
ES'. А свае назiраннi, думкi, 
меркаваннi запiсвау у дзён

нlк. 

Ведаеце,- гаворьщь абi
турыент,- весцi дзённiк - rэта 

што сачыненне пiсаць. Тут так
сама ты вык-азваеш свой пункт 
rледжання, абаrульняеш, аналi

зуеш убачанае. Так што, зrадзi
цеся, карысць .ад rэтаrа ёсць. А 
пачау я весцi дзённiк дзякуючы 
настаунiцы лiтаратуры lрыне 
Леанiдауне Пiнчук. 3 прыходам 
яе да нас я (ды i мноriя мае 
аднакласнiкi) зусiм па-iншаму 
nачау адносiц1 tа да сачыненняу: 
11 icay ix ужо tll: 1 аму. што дал i 
з ад«нне, а мож1н1 сказаць для 

душы. Вось тады _i адчуу цiка-

васць да творчасцi. 

Але не кiнууся хлопец ад

разу на журфак, бо баяус я ла
мылiцца яшчэ раз: паступау 

жа пасля школы у ваеннае ву
чылiшча, хоць асаблiвага жа
дання не было. 1 амаль рада
вауся, калi забiрау дакумен
ты назад . Чатыры гады праца

вау i толькi сёлета вырашыу 
Анатоль паспрабаваць ажыц

цявiць сваю мару стаць жур

налiстам. 

Мы размау·ляем з iм напя

рэдаднi здачы друrога экза

мена - гiсторыi СССР . Хло

пец стараецца не паказваць 

с в айго хвалявання, але не-не 

ды выдае сябе, раз-пораз цi
кавячыся, цi не выйшау ужо 

хто-небудзь з аудыторыi з 

першай адзнакай . Цiкава, 

якая там абстаноука, якiя пы
таннi задаюць, асаблiва на
конт сучаснасцi? А тут яшчэ 
я са сваiмi пытаннямi . Адчу

ваю, µпо не да мяне Анато

лю, i усё ж ... 
- Як ты лiчыш, што такое 

талент? 

- Гэта праца. Кожны чала
век мае прыроджаную схiль
насць да нечаrа. Важна свое
часова зауважыць яе i развi
ваць. Аднаму удаецца зрабiць 
rэта раней, другому паз
ней, а трэцi, як кажуць, да ско
ну дзён не адчуе яе. Але каб 
талент раскрыуся своечасова, 
важныя i умовы, якiя б спрыялi 
rэтаму. Памятаеце, Сент-Экзю
перы nicay, што у кожным ча
лавеку, маrчыма, забiты Мо
царт, калi гэты чалавек не ажыц
цявiу сябе, тым больш, калi 
ён за riнуу на вайне . 

Часта можна пачуць, 
што журналiстам можа стаць 

толькi асаблiва адорань1 ча

л авек, а вось вывучыцца на 

iнжынера можа любы. 

- l(аб стаць журналiстам, са
прауды патрэбны талент i асаб 
л iва натхненн с . Не будзе яrо, i не 
напiшаш нi р ад.ка . П рыйдзе нат
хненне i 11 iшацца лёгка , 
складна. Увесь сакрэт у тым, 
што да аднаrо прыходзiць rэта 

натхненне часта, а да дpyro

ra ... Так званая тайна таленту. 
Напэуна, яшчэ не скора яна бу
дзе раскрыта. Не стау жа ча

' мусьцi Блок кампазiтарам, а Мо
царт - мастаком. Што даты 
чыць iнжынерау, то яны, як i 
журналiсты, таксама бываюць 

розныя. 

Тваё пажаданне сён 

няшнiм абiтурыентам? 

- Каб мары ix збылiся i 
кожны знайшоу сваю зорку, 

бо вельмi важна быць сабой. 
Тады i ix назавуць таленавi

тымi. 

3. АЛЯКСАНДРАВА. 
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ДА BЫHIKAf ПРЫЕМУ 

Пачуццi бушавалi тут, бадай, мацней, чым у перыяд 
студэнцкiх залiкау i экзаменау. lшоу асаблiва нервовы 
час для абiтурь1енtау i ix бацькоу. Часцей за усё калi 
rаворым пра уступныя экзамены, маем на увазе ~олькi 
ix: удзельнiкаi i ба_:1ель11;1ч.~1кау. А тыя, хто ix «аб~;лугоувае», 
- • члены прь_1ем_н~и ка~1с11, выкладчыкi? lм наурад цi ляr
чэи. lx rадз1нн~ю адл1чваюць пакуль яшчэ абiтурыенцкi 
час. Рыхтуецца справаздача. А работу сваю пачала прыём
ная камiсiя у мiнулым годзе. Быу зацверджаны яе састау 
сфармiраваны тэхнiчны сакратарыят, складзены каляндар~ 
ны план работы. 1 

Пачуццi 'распальвау Дзяржкамiтэт СССР па народнай 
адукацыi, прапануючы новыя правiлы прыёму у вышэй
шыя щшучальныя установы. 
За апошнiя чатыры гады правiлы паступлення змянiлi

ся нi многа нi мала. .. чатыры разы . , Шукаецца апты
мальны варыянт. Цяперашнiя правiлы для паступаючых са
мыя • кароткiя: яны змясцiлiся на пяцi старонках. Не тое, 
што раней : у восем разоу болей ды плюс такi ж аб'ёмны 
iнструктыуны лiст. 

Якiя ж канкрэтныя змены? Аб гэтым разважае ад
к~знь~. сакратар прыёмнай кaмicii, дацэнт кафедры фiзi
к1 цвердага цела, кандыдат фiзiка-матэматычных навук 
Эдуард Мiхайлавiч , Ш ПIЛ ES'CКI. 

Правiлы прыёму сталi 

больш дэмакратычнымi, зна
чна прасцейшымi i аднача

сова больш глыбокiмi па зме
сту. Цяпер усе .энаходзяцца 

у аднолькавых умовах 
гэта супакойвае абiтурыентау 

i асаблiва ix бацькоу. Ра
не;;, iснавала дзесяць пунк

тау, якiмi маглi кары

стацца розныя катэгорыi 

паступаючых . Сёлета iснуюць 

ян~, тол_ькi для дзяцей-сiрот, 
як,я зал,чвалiся пры наяунасцi 

станоучых адзнак, ваенна
служач~1х,. звольненых у за

пас, як,я карыс_таюцца уста

ноуленымi прав iламi льго
тамi. 

Большая самастойнасць да
дзена цяпер не толькi якой

небудзь ВНУ у цэлым, але i 
кожнаму факультэту . Самi 

яны прапануюць колькасць 

уступных экзаменау, фор

мы ix правядзення. Карыста

ючыся гэтай перавагай , мы 

увялi на гуманiтарных фа

культэтах чатыры экзамены 

па кожнай спецыяльнасцi. 

На прыродазнаучых па 

тры. Адзiн жа экзамен 

па замежнай мове для гума

нiтарных спецыяльнасцей i па 
рускай мове i лi;аратурь, 
(пiсьмовы) для прыродазнау
чых зр~бiлi «пазаконкурс
ным». Адзнакi па яму не 

выстауляюцца. Аднак апы

н_уцца па знешнi бок дзвярэй 

унiверсiтэта можна i пасля та

кога экзамену, таму што нi

чым не адрознiваецца двой

ка ад «нездавальняюча ~>. 
Новыя правiлы рэкаменда

валi нам часцей выкарыстоу

ваць пiсьмовую форму экза-

эвм, 

• ( 

1 напал 

менау. Гэта невыпадкова. 

адказ абiтурыента ацэнь
ваецца больш аб"ектыуна, i 
хвалявання°у менш, бо ёсць 
магчымасць засяродзiць ува

гу на пастауленых пытаннях, 

не бянтэжыць позiрк выклад-

чыка. 

- Штодзённыя зводкi 

прыёмных камiсiй нагадвал i 
баявыя данясеннi, у !!Kix га
лоунае колькасць заяу. 

Конкурс заусёды быу вiзiтнай 
карткай ВНУ. Ва усялякiм 

выпадку так лiчылася доугiя 

гады. 

Уступныя экзамены - час 
rарачы. Але цi абавязкова 
павiнен прысутнiчаць rэты 
напал пачуццяу? 

- Сярэднi конкурс па унi

версiтэце - па тры чалс;!
векi на месца. Прыкладна ад- · 

на трэць м.едалiстау рэспуб
лiкi жадае працягваць сваю 

адукацыю iменна у нас. Сё
лета пры пл!3не прыёму 2 
,:ысячы 25 ча,павек ва унi 
версiтэт паступала 1,5 тысячы 
медалiстау. Такiм чынам, Бе

ларускi дзяржауны унiвер
сiтэт iмя У. 1. Ленiна мы мо
жам лiчыць прэстыжнай наву
чальнай установай, яе аута

рытэт у рэспублiцы i за 
межамi даволi высокi. 

Гiсторыя, правазнауства, 
палiтэканомiя, матэматыка 

(педагаriчнае аддзяленне) -

вось найболы.i.J папулярныя , 
спецыяльнасцi, дзе на кож

нае месца толькi медалiстау 

па два чалавекi. 

У гэтым rодзе на дзён
ным аддзяленнi будзе вучьщ
ца на 100 чал авек больш: 

павялiчыуся прыём на 

спецыяльнасцi радыёфiзiка, 
матэматыка, правазнауства, 

адкрыта новая спецыяльнасць 

- механiка, паколькi рэспуб
лiка адчувае патрэбу у квалi- умовах таго цi iншаrа прад
фiкаваных кадрах для роба- прыемства, дзе яго чакаюць, 

татэхнiчнай прамысловасцi. ён адчувае асабiстую адказ-
Цяжэй за усё давялося пра- . насць, iм~нец~а знайсцi пры

цаваць на механiка-матэма- мяненне ведау на практыцы. 

тычным факультэце. Той, хто Але ... у мiнулым годзе на фа
паспрабавау бы вызначыць культэт радыёфiзiкi i элект
дакладную лiчбу, звяртаючы ронiкi было прынята 117 ча
уваrу толькi на колькасць , лавек. з мэтавым накiраван
заяу, абавязкова б памы- нем. Яны фактычна i скла
л1уся. Улiчваючы накiрава- далi увесь набор, таму што 
ных па мэтаваму набору, на nраходзiлi амаль без конкур
педагаriчным патоку заста- су. У вынiку 45 чалавек не 
лося толькi 25 месц . За пра- змаглi вучыцца ужо на пер
ва заняць ix змагалася 75 шым курсе. А наперадзе ж 
медалiстау . Магчыма, спры- яшчэ чатыры! Не змаглi па
яла гэтаму увядзенне у якасцi ступiць многiя жадаючыя i, 
уступнай адной дысцыплi- магчыма , больш таленавiтыя, 
ны - матэматыкi (вусна i таму што асноуная iдэя была 
пiсьмова) . дыскрэдытаваны накiро ува-

Мне , калi бачу, што кон- ючымi арrанiзацыямi, бо на 
курс на тую цi iншую мэтавыя месцы не было нiя
спецыяльнасць катастрафiчна кага конкурсу. Не спрабую
вялiкi у параунанн_i з iншы- чы накiраваць лепшых з леп-

bl 
" 

пачуццяу 

мi, часам становiцца нiяка

вата. Я ж разумею, што ажы
ятаж - з'ява нездаровая. !:н 
падштурхоувае· студэнта: 

«Толь~i пяцёрка! Толькi б за
брацца у вагон, а куды пры
вязе цягнiк i цi на сваё ме

сца сядзеш - справа дзеся

тая» . Тады i з ' яуляюцца у ка

лiдорах уражлiвыя дзяучын 
кi, трымаючыя у руках ва

л яр' янку, а мамы суправа
джаюць ix з · экзаменау, 
баючыся рашучых учынкау 

у выпадку дрэннай адзнакi. 

Стыхiйнасць адбору сту
дэнтау характэрна пакуль для 

большасцi iнстытутау. 1 толькi 
экзаменам i , якiя праходзяць 

у нервовай абстаноуцы, зра
бiць яго беспамылковым 
амаль немагчыма. Мiж тым, 

вось вам нескладаная закана

мернасць: напал пачуццяу на 
уступных экзаменах тым вы-
шэй, чым менш падрыхтава

ны да ix i абiтурыенты, i ВНУ. 
Свайго абiтурыента выклад
чыкi павiнны самi выхаваць i 
адабраць у ВНУ лепшых, 
б()льш таленавiтых, арыента
ваных, а не стыхiйна ·агiта-

ваных, iменна па дадэенай 
спецыяльнасцi . 

- Здаецца, вельмi дапама
гло тут мэтавае залiчэнне па 

рэкамендацыях прадпрыем-

ствау .. . 
- Увогуле, задума гэта 

вельмi нядрэнная. ВНУ такiм 

чынам умацоувае сувязi з ор

_ганамi наj:)Ьднай асветы, 
прадпрыемствамi, rаспадар

камi i , з дапамоrай ix рэка
мендацый можа рыхтаваць 
спецыялiстау бол~;ш высо
каг~ узроу.ню. Пэуна, калi 
прыходзiць вучыцца чалавек, 

арыентаваны на работу ва 

шых, адмаулялi медалiстам 

(мауляу, i сам паступiш), 
гаворачы: «Было адно месца, 
накiраваннi больш не выда

юцца» , зрабiлi выдачу накi
раванняу рауназначнай залi
чэнню. 

У мiнулым' годзе з 1975 
планавых месц больш за 900 
было выдзелена для мэтава
га набору. Сёлета - толькi 
186, прычым толькi для педа
rагiчнага патоку. 

- Часам абiтурыент выбi 
рае ВНУ па уласнаму разу

менню. Цi наадварот, па не

разуменню. Для аднаго важ

на, каб конкурс быу малы, 
другi . як агню баiцца матэ
матыкi i пры адборы карыста
ецца прынцыпам: толькi б яе 
не здаваць, трэцi да апош

няй хвiлiны пазiрае на баць
коу: як яны выр<!шаць ... 

- Зразумела, няма у нас 
большай праблемы, як тая, 
каб чалавек асэнсавана iмк
нууся авалодаць той цi iншай 
спецыяльнасцю . Таму з пер

шых дзён прыёму дакументау 

пачало сваю работу i кансуль
тацыйнае бюро для паступа
ючых. Прапанавалi мы абiту
рыентам спецыяльныя тэсты 

анкеты, гутаркi з псiхолагам: 
Часам не шкодзiць зiрнуць на 
сябе вачыма старонняга назi
ральнiка, каб а1,1_анiць свае 
здольнасцi i магчь,масцi. Та
м у i пытанне «Што не па

дабаецца вам у абранай спе
цыяльнасцi?» зусiм не вы

падкова трапiла у анкету. Да
ныя анкет будуць апрацоу
вацца н1а ЭВМ. Рыхтуючы 

разам з псiхолагамi дадатко
вую анкету (якая, дарэчы, 

вельмi спадабалася усiм абi
турыентам), мы не став1л1 

сваёй мэтай з дапамоrай 17 
пытанняу падпiсаць пры

суд: «залiчаны - не патрэб
ны » . Таму была яна ананiм
най. А патрэбна для таго, 
каб у будучым больш эфек
тыуна каардынаваць праф

ар ые н ,тац ы й ну ю работу 
школ i ВНУ. 
ЭВМ дапамагае нам i пры 

залiчэннi на першы курс. Са

ма падсумоувае балы, якiя 
набрау кожны, улiчвае правы 
на льготы i указвае месца 

абiтурыента у агульным 
cnice. Членам прыёмная кaмi
cii дастаткова было толькi ад
лiчыць патрэбную колькасць 
прозвiшчау правесцi ры

сачку. 

Для тых, хто апынууся 

уверсе, наст)'пiу час авало
дання в~дамi. Галоунае, каб 
не напаткала ix на гэтым шля

ху расчараванне . 

Вада у сазлучаных сасудах 
абавязкова установiцца на ад
ным узроунi . Бо яна вада. Якая 
пад ляжачы камень не цячэ 

i традыцыйны кругаварот не па
рушае . Словам, не разважае . 
Формы праяулення, прычыны 

i следства закона сазлучаных 
аддзяленняу тлу~1ачыць намес
и iк дэкана фiзiчнаrа факультэта 

па вучэбнай рабоце Анатоль 
Пятровiч 1(.[\IШЧАНКА. 

ЗАКОН ·_ НЕ ПА ЧУТКАХ 

САЗЛУЧАНЬIХ 
- !:СЦЬ конкурс фармаль

t;tы i конкурс рэальны. Фар
мальны невялiкi нават на 

навукова-вытворчым аддзя

леннi: каля двух чалавек на 

месца. Але асаблiвасць фiз
фака у тым, што туды iдуць 
пераважна людзi сталыя, 

якiя ведаюць, чаго яны хо

чуць. Можа там у гэтым летам 

у нас не было · абiтурыентау 
з «троечным» атэстатам, а на 

94 месцы прэтэндавала 95 
медалiстау i выдатнiкау ПТВ. 
Гэта больш чым у мiнулым 
годзе - значыць, рэальны 

конкурс павялiчваецца, хаця 

колькасць заяу застаецца 

прыкладна на адным узроунi. 

На педагагiчны паток iдуць 
выпускнiкi вясковых школ 

з больш слабай падрыхтоу
кай. Патрабаваннi на уступ

ных экзаменах да ycix адноль
кавыя.- На аддзяленнi вя
лiкi адсеу. 1 хоць заяу было 
больш чым месц, сёлета на 
педпатоку недабор. Даво
дзiцца лiкв·iдаваць яго тымi, 

хто не прайшоу па конкурсу 

на вытворчы. 

На 50 месц вячэрняга ад

дзялення прыняты пакуль 21 
чалавек. Туды таксама давя

дзецца дабiраць непаступiу
шых на дзённае. 

ЧАС ЗАБЫЦЦЯ прырода
знаУчых навук, здаецца, скон
чыуся. Але ч11-с · прэстыжнасцi 
npaфecii школьнага настаунiка 
так i не надышоу. Бо у школе за
сталася тая ж слабая матэры

яльная база, тыя ж адносiны 
у калектыве. Для вучняу гэта 
не таямнiца - вось прычына i 
н iзкага конкурсу на педпаток, 

i таго, што на гэта аддзяленне 
iдуць у асноуным дзяучаты. 
Але ж толькi мужчынам пад сi
лу сюрпрызы накшталт таго, 

якi паднёс нам былы заузяты 
«двоечнiк» (методыку выкла

дання разы -тры здавау), а сён
няшнi супрацоунiк ПТВ кiна
механiкау Калакуцкi: ён стау 
добрь[м педагогам. 

У вячэрнiкау праблемы «мiж-

САСУДАУ 
iнстытуцкiя»: у час вучобы яны 
павiнны працаваь па спецыяль
насцi. Сумяшчаць гэтыя дзве 

складаныя справы змогуць толь
кi сапраудныя падзвiжнiкi. 

* * * 
- Але падзвiжнiкау набрала

ся у rэтым rодзе два д'3есят
к i. 1 амаль невераrодна, што у 
тых, хто прыйдзе на педпаток 
з-за недабраных балау на вы
творч ы, з'явiцца орызванне i11a 
педагоriкi. 

Юраунiцтва фiзфака будзе iм
кнуцца змянiць прапор'цыю на
бора: па 25 месц з педпатока i 
вячэрняrа аддзялення перадаць 

на вытворчы паток. Бо адда
ваць абiтурыентау-вытворн iкау 
педпатоку проста шкада - ix 
маrчымасцi выкарыстаюцца не 
поунасцю, 1<алi яны трапяць у 
калектыу з больш нiзкiм ся 
рэднiм узроунем. Ды i пераве
дзеныя заусёды iмкну1н1а туды; 
куды яны спрабавалi паступi11ь. 

Штоrод з вячэрняга на дзённае 
аддзяленне пераходзiць нс менш 
дзеся цi чалавек. 

Баз размеркавання хапае -
у гэтым годзе паступiла больш 

250 заявак. Задаволiць ix сот
няй выпускнiкоу немагчыма. Ды 
i акрамя фiзiкау-даследчыкау 
патрэбны фiзiкi-iнжынеры. Зна
чьщь неабход~а яшчэ . адно ад
дзяленне. Усе rэтыя пытаннi 
пастаулены перад Дзяржкамi
тэтам БССР па народнай адука 
цыi. 

Каб на факультэт не траnJ1ял i 
выпадкова, мы шукаем сваiх сту

дэнтау ужо сярод школьнiкау. 
Падтрымлiваем сувязь з настау
нi~амi фiзiкi, запрашаем ix вы
хаванцау на экекурсii, прыязд
жаем самi. Курыруем усе класы 
з фiзiчным ухiлам. Вядзём за
няткi у школе юнага фiзiка на
вукова-тэхнiчнага таварыства 

навучэнцау пры унiверсiтэце. 
А на фiзiчных алiмпiядах роз
н~,х рангау прадстаунiкi унiвер
с1тэта высвятляюць схiльнасцi i 
захапленнi удзельнiкау, растлу 

мачваюць iм спецыфiку нашага 
факультэта, дапамаrаюць вы
браць спецыяльнасць . 

ЗanicaJta 
1. ДЗЯРГАЧ. 
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Н арэшце ты паступ1у , п ер шакурс

нiк. 1 здаецч.а зараз табе, што усе 
клопаты застал iся за брамкамi ве

расня, у тым , поуным хваляванняу 
i ~1 ечаканасцей жьщцi, якое ты 
н азывау абiтурыенцкiм. 

. ·. ТАБЕ, _ ПЕР,ШАКУРСНIК ·.:, .. · 

Магчыма, ты не здагадваешся яшчэ, што чарrовая прыступка 

у лесвiцы ведау прывядзе цябе i да новых умоу быту, працы,. 
адпачынку. , Не хвалюйся. Зрабiць жыццё цiк<1-вым i насычаным 
дапаможа табе прафсаюзны камiтэт студэнтау. Вось такая новая 
дл я цябе, калi ты учарашнi школьнiк, грамадская арганiзацыя 
i снуе у нашым унiверсiтэце. 

АБ УТУПЬНЫМ ДОМЕ 
[ ПРАЯЗНЬIМ 

,,_61ЛЕЦЕ 

КЛАПОЦIЦЦА ПРАФСАЮЗ 

ц ЯПЕР на пяць гадоу у цябе будзе другi дом - iнтэр

нат . Там у сябры знойдуць цябе 
у i нтэрнаце NO 1 па вулiцы Свяр
длова або у iнтэрнатах NO 2, 
5, 6, 7, што знаходзяцца па Ка
стры чнiцкай, цi на праспекце 

Машэрава у iнтэрнаце NO 4 або 
у Шчамыслiцы, дзе па вулiцы 
Курнатава у iнтэрнаце NO 3 жы: 
вуць радыёфiзiкj i бiёлагi . Пра

жыванне у . iнтэрнаце каштуе у 
год 24 руолi. На жаль, толькi• 
п алова першакурснiкау атрымае 

у гэтым годзе месца у iнтэр

наце. Астаl'нiм прафком дапа

можа размясцiцца н а прыватных 

кв атэрах. Заходзь да нас (ау
дыторыя 302, галоуны корпус) па 
адрас. 

Быт у iн тэрнатах арганiзуецца 
студэнцкiмi органамi самакiраван
ня - студсаветамi з дапамогаи 
студгарадка i падначаленага яму 
абслугоуваю ч ага персаналу . Толькi 
не трэба ду,~аць, што усе клопаты 
можна пакiнуць адмi н iстрацыi i 
студсавету . Усе пытаннi быту i адпа
чынку вырашаюцца студэнцкiмi са

ветамi сумесна са старастамi павер
хау i пакояу. 

l(aлi ужо паявiуся у цябе свой 
дом, пакiнь думкi аб тым, што пры 
размеркаваннi хатнiх абавязкау 
будзеш адказваць тол ькi за палiу 
кветак. Падтрым анне парадку i 
ч ысцiнi У жылых пакоях, а таксама у 
чытальных залах, ленiнскiх пакоях, 
пакоях дружбы абавязак не 

толькi абслугоуваючага персана
лу, а у першую чаргу самiх сту
дэнтау. l(аб дом быу сапрауды 
утульным i прыгожым , студэнты 
уласнымi сiламi праводзяць «касме 
тычны ». рамрнт жылых памяшкан

няу , аф)1рмляць пакоi. 

Пэуна, калi даводзiлася прахо

дзiць па вулiцы Кастрычнiцкай, 
ты паспеу зауважыць новабудоу
лю. Гэта спартыуны комплекс з 

плавальным басейнам i заламi 

для гульняу, якi атрымаюць у 

, падарунак тыя, хто прыйдзе ва 

унi версiтэт у наступным годзе. 

Табе ж прыдзецца пачакаць. 

Мiж iншым, шэсць спартыуны х 

залау, адкрытыя пляцоукi, дзе 
жадаючыя могуць займацца бас
кетболам, валейболам, футбо
лам, цяжкай атлетыкай, вольнай 
i класiчнай барацьбой, фехтаван
нем, мастацкай гiмнастыка й,- 1 
у тваiм распараджэннi . 

. Для кожнага з вас вельм i важна 
з першых дзён знаходжання ва унi
версiтэце прывучьщь сябе да што
дзённых заняткау фiзкультурай, 
выкарыстоуваючы для гэтага свой 
вольны час i выхадныя днi, Што-

rод больш за дзве тысячы студэн- 1 
тау у нi верс iтэта удзельнiчаюць у 
пах одах i экскурс iях. 

· У маладым узросце мала хто па
чынае задумвацца аб сваiм здароуi . 
1 гэта яшчэ адзiн клопат прафкома. 
Да паслуг студэнтау - санаторый
прафiлакторый на 100 месц. l(ожны 
жадаючы ( пераваrай карыстаюцца 

дыспансерньrя хворыя) можа адп а- 1 
чыць, паправiць сваё здароуе без 
адрыву ад вучобы . 

А летам працуе спартыуна
аздарауленчы лагер на возеры 

Нарач , дзе могуць адпачьщь 

больш за 600 чалавек. Больш 300 
студэнтау наведваюць штоrод 
лагер працы i адпачынку «Фе
адасiйскi » у Крыму . 

Вось толькi некаторыя бак i 
\жыцця, аб якiх клапоцiцца праф
tаюз . 

1 яшчэ. l(aлi у к ал iдоры вучэбнага 
корпуса давядз е ц ,1а табе сустрэць 

расчараsа 1-1ага ста ршакурснiка, якi 

няупэун е н а кi у нс галавой: « Ведаю 
я гэты прафк о м . Праязныя б iл еты 
на транспарт распаусюджвае » , па
спраQуй разабрацца, бо справа 
~ур ' ёзная. калi дрэ нна працуе 
11р афсаю з нае бюро факуль
тэта цi прафорrа у групе не чуваць. 

А зрабiць жыццё больш цiкавым 1 
i дына>1i'чным пад с iлу i табе, пер-
шакурснiк. Мы спадзяёмся, што та-
ды знаёмства з табой . не будзе 
толькi завочным . 

А. l(IШl(EBIЧ, 
старшыня студэнцкаrа 

прафком а. 

А. · што, КАЛ( ... 

ры, перша

курснiк!» 

/ кiне строгi 
позiрк на белы 
аркуш залiкоукi 

вык лад ч ы к: 
«Пабачым, якi 
ты, першакур

снiк» ... / з су
мам уздыхае вы
пускнiк: «Па
шанцавала ж 

табе, дружа!» 
А ён будзе 

прымаць вiн.ша

ваннi i адкры
ваць усё новыя 
таямнiцы. 

Нарэшце пры
йдзе час, калi 
ён зразумее, што 
i сам жадае не
шта сказаць. / 
завiтае да нас 
у рэдакцыю 
( вул. Бабруй
ская, 9. п. 74, 
'15 ), цi тэлефа
нуе (тэл. 
20-68-27). 

M~t ж чакаем 
Вас з 1 верасня. 

БЕЗ ЗКЗАМЕНАУ 
кратычнай Рэспублiцы дл я 

паступлення у ВНУ не да

статкова мець толькi сярэд

нюю адукацыю. Для таго, 

каб атрымаць атэстат стала

сцi, неабходна скончьщь цi 
дванаццацiгадовую шко

л у , цi прафесiянал ьную . 

сцi для правядзення уступ 

ных экзаменау. Таму неаба
вязкова чакаць атэстата стала'

сцi . 

у 

краiн, 

АДРОЗНЕННЕ ад iн

шы х сацыялiстычны х 

у Германскай Дэма-

Узр.оуню, JЧ<i б адпавядау 
высокiм патр'абаванням, што 
прад'яуляюцца да будучага 

<:тудэнт,а, штогод дасягаюць 

30 тысяч м·алады х людзей. 
Студэнцкiх месц у краiне 26 
тысяч. Такiм чынам, няма у 
ГДР вялiкай колькасцi абiту

рыентау, няма i неабходна-

Правiла i у даным вы

падку не iснавала б 1без ,вы
ключэнняу. Для навучання 

некаторым спецыяльнасцям 

трэба удзельнiчаць у спецы
яльным кон курсе. Аднак у цэ

лым адбор праходзяць не 
боле й за 1 О працэнтау пас;ту
паючы х . 

lснуючая у ГДР сiстэма ад

бору студэнтау для навучан
ня у ВНУ, на думку кiрау
нiка аддзела камплектацыi 

БЕА.4РУСКI 
UH1BEPCIT3T 

Цана 2 каП. 

Мi11ская 11алiграфiчная фабр1 ,11, 
« Чырвона '! зорка" МВПЛ 

iмя . SI. Коласа. 
1 верас.ня 

Зак . 1628. 

в АМ ДАВОДЗIЛАСЯ бы-
ваць у Кембрыджы? 

Магчыма, яшчэ у мiнулым 

годзе вы вучылiся у Оксфар

дзе? Тады не патрэбны нiя
кiя тлумачэннi. А даклад

ней? «Калi жадаеш атрымаць 
выдатную адукацыю, знайсцi 
цiкавую работу, зрабiць гро

. шы i пабудаваць кар 'еру,
уваходзь у Плюшчавую лiгу ,,, 

запэунiваюць маладыя 

амерыканцы. Толькi не лiшне 

памятаць, што гэта прыват

ныя навучальныя установ.ы. 
Такiм чынам, адзiн год унi
версiтэцкага жыцця абыхо
дзiцца студэнту у сямнац
цаць тысяч доларау. Не вель-

ВНУ i размеркавання спецы
ялiстау Мiнiстэрства вышэй

шай i сярэдняй адукацыi ГДР 
Райнера Кольдзiца, мае 
шэраг пераваг . Перш за усё, 

школа, дзе вучня ведаюць не 

адзiн год, дае характарысты

ку i рэкамендацыю для па

ступлення у ВНУ, што амаль 

выключае элемент выпад

ковасцi, якi нельга выклю
ч ьщь у час уступных экза

менау. Сiстэ№.,а дае выпуск

нiкам не толькi магчымасць 
рабi.ць выбар на карысць 

альтэрнатыунаму варыянту, 

але i выз11аляе ix ад хваля

ванняу, _якiя непазбежныя у 

час уступных экзаменау. 

Пры падрыхтоуцы 
публiкацыi , выкарыстаны 

матэрыялы газеты 

« Маскоускi камсамолец». 

.. СТУДЭНЦКАЯ АРБIТА .. · 

'Кембрыдж па
ам_еры ка н.ску 

мi дарагая уцеха? 
Прынстан - любiмая наву

чальная установа арыстакра

тау пауднёвых штатау. Доу
гi час не вучыл]ся тут нi 
негры, нi азiяты. Жанчын да
пусцiлi у Прынстан толькi у 
1970 годзе. Паступiць сюды 
не вельмi проста. Як прыня
та, спярша здаюць экза

мены. Наперадзе ж чакае су-· 

бяседаванне, на якiм патрэб
на даказаць неардынар

насць сваёй асобы. Скажам, 
мець незвычайне хобi, цi iг
раць на рэдкасным музыч

ным iнструменце, цi валодаць 
аратарскiм майстэрствам ... 
Тады можна атрымаць пера

могу нават над тымi, хто 

здау экзамены лепш . 

На працягу двух першы х га

доу усе студэнты вывучаюць 

абавязковы агульны курс: ri-

с ~;;орыя, англiйская мова, лi

таратура, ма;rэматыка ... Ра з ам 
з , тым выбi~:,аюць для сябе 
дадатков,ыя дысцып лi ны, якiя 

наблiжаны да абрана й сг,ецы
ялiзацыi. АстатнiS! ж два гады 

iдуць на вывучэнне таго , што 

спатрэбiцца для будучай npa-
1фecii . Заняткi у невял i кiх 
семiнарскiх групах дазваля

.юць абменьвацца iдэямi, 
меркаваннямi, думкамi. 

Аснова усяго - самастой

ная рабета студэнтау. Аднак 
,у любы час маюць яны маг

чымасць атрымаць к вал iфi

каваную параду выкладчы

кау. Прадметы, якiя будуць 
вывучаць, лекцы1i i семiнары, 
нават прафесара, якi дапамо
жа у навуковай рабоце, сту
дэнты выбiраюць самi . Па 
такiх законах жыве амеры

канскi унiверсiтэт. 

,,: АМАЛЬ .-- СУР'ЕЗНА 

1 Ц; тое 

1
. яшчэ _ будзе 

Вiтанне вам, сябры-першакурснiкi! Вы зараз нагадваеце 
нечым зус-~м жаутарот~1х с~адарожнiкау,_ якiя толькi у па
чатку сваиго шляху у вял,кую I вельм1 ц,кавую краiну 

пад назваю студэнцтва . Рознакаляровы. букет з прыемных 
вiншаванняу i парад у кароткi тэрмiн некалькi супакоiу 

1
. вас. Родныя i сябры, перахваляваушыся у свой час за ~ас, 
цяпер з захапленнем i гонарам гатовы выконваць любое ва
ша пажаданне. Усё гэта добра. Але сямейныя радасцi -
зусiм невялiкая прыступка да унiверсiтэта i яго жьщця . 

Больш значны · крок вы зробiце першага верасня, калi 
атрымаеце сiмвалiчны ключ у краiну ведау ~ залiкоуку. 
А вось далей вас чакае больш сцiплая рэчаiснасць. 

1 
Праз месяц-другi вы як след пазнаёмiцеся з жьщцём 

унiверсiтэта. • 1 ужо не будзеце блытаць будынак хiм
фака з геафакам . А наведацца у камiтэт камсамола i 
пра,фком унiверсiтэта вам давядзецца яшчэ хутчэй. У бi
блiятэцы вы атрымаеце неабходныя падручнiкi i, калi rуа
шанцуе, спакойна будзеце займацца два-тры тыднi. 
Пры";4ым наведванне лекцый будзе амаль стопрацэнтным 

,у параунаннi з астатнiмi курсамi. Дэканат запэунщь 

1 
вас, што калi так пойдзе i далей, то ваш курс стане самым 
лепшым. Але не прымайце усё гэта усур' ёз. Такая 
гаворка адбываецца кожны год. 1 акрамя усяго iншага 

вы яшчэ як след не пазнаёмiлiся са студэнтамi старэй
шых курсау, а у ix заувагах i парадах, расказах аб сту
дэнцкiм жьщцi вс;к чакаюць не менш ашаламляльныя 

· адкрьщцi. Вы раптам даведаецеся, што riсторык, якi чытае 

1 
у вас лекцыi, зусiм не такi строгi на экзаменах, як зараз 

сябе паказвае, а па рускай мове наогул не трэба пiсаць 
н i якiх канспектау, бо за тым, што мармыча сабе пад нос 
ваш прафесар, нельга уrнацца . Словам, вам раскажуць 
шмат такога, аб чым раней вы i , не здаrадвалiся . А адной
чы, праспаушы першую пару лекцый, вы потым ужо не бу-
дзеце так хвалявацца, бо добра стане . вядома, што матэ
матык зусiм на гэта не злуецца . 

Яшчэ зауважана, што больш хутка такiя тонкасцi 
пераймаюць тыя, хто засяляецца у iнтэрнаты. У ix rарту
ецца сапраудны студэнцкi характар. Чаго каштуе толькi 
адно засяленне у iнтэрнат у пачатку кожнаrа навучаль

наrа года, а потым бясконцыя перасяленнi з аднаго 
пакоя у дpyri! 1 з гэтым, мой бедны сябра-першакурс
нiк, табе давядзецца сутыкнуцца. Але галоунае напера
дзе. Не паспееш ты надыхацца па-сапрауднаму павет
рам занят-кау, як цябе чакае галоунае падарожжа на 
сельгасработы . О, бульба! Нiхто так не умацоувае 
дружбы i не робiць ворагамi, як ты! Тут ужо адразу бу
дзе вядома, хто кожны ёсць на самой справе i чым дыхае, 
атрымаецца з вас сапраудны калектыу цi не. Карацей, 
пасля яе вы амаль напалову можаце лiчыць сябе студэн
тамi i канча:rкова iмi с.танеце у дзень пасвячэння у перша
курснiкi. 3 адной, прауда, аrаворкай: да першай cecii. 
Паку ль экзаменатары не спiшуць . першы аркуш тваёй 

залiкоукi. Праз усё гэта ты хутка абавязкова пройдзеш. 
А пакуль што у добры шлях, дружа-першакурснiк! 
1 няхай нiколi у цябе не губляецца пачуццё гумару да 
сябе i зна~мых, а залiкоука по_унiцца добрымi адзна-
камi. ~ 
Студэнцтва унiверсiтэта вiншуе цябе з паступленнем 

i пачаткам заняткау! 

А. MAKC IMAS', 
бывалы студэнт. 
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220080, Мiн.ск-80, УН/ВЕР(:°J
ТЭЦКI Г АР АДОК, ВУ Л. БАБ
РУ йСКАЯ. 9, НАВЕРХ 4, 
П AKOI 74-75. 

В .. а . рэдактара 

М. Г. ЗАГОРСКАЯ. 
ТЭЛЕФVll 20-68-27. 
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