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ЯК ПРАЙ~ЦI 

ДА ХРАМА 

' ПРАЧЫТАУ раздзел пра-
екта Тэзiсау Праграмы Мiн
скаrа гаркома КПБ i гарвы
канкома «Культура i адука
цыя ». Ведаеце, я не супраць 
таго, каб пабудаваць у , Мiн
ску Рэспублiканскi Палац 
культуры, новы будынак 

Дзяржаунай Jiiблiятэкi 

ПОЗIРК 3-ПАД БРЫВА . 

БССР iмя У. 1. Ленiна, ад
крыць шэраr музеяу, ства
рыць (толькi не зразумела як) 
сiстэму неперарыунай адука
цыj i r. д. Намечаны гран
дыёзныя пераутварэннi у га
лiне культуры i адукацыi. 
Але зразумейце i мяне: пра 
тое, што флагман беларускай 
навукi тулiцца у састарэлых, 
цесных будынках, чамусьцi 
забылiся. Хiба ж можна да

сяrнуць росквiту беларус
кай культуры, не звяртаючы 
yвari на яе буйнейшы цэнтр? 
Таму прапаную: 

- . ' 

ЗНАйд·з1 

HEBSIДO/J\A ШТО 

Як пiсаць · пра справаздач
на-выбарну~q канферэнцыю 
унiверсiтэцкай арганiзацыi 

Таварыства па ахове прыро

ды, якая адбылася на геафа
ку 6 красавiка? Можна, кане
шне, расказаць пра таго, хто 

зрабiу даклад, хто выступiу 
пасля i што яны казалi ... 
Толькi штосьцi няма у мяне 
энтузiязму «растекаты:;я мыс

лию по древу», таму што не 

зауважыу, каб з вялiкай за
цiкау ленасцю працавалi 

удзельнiкi канферэнцыi . 
Нешматлiкiя прысутныя па

цiху «змывалiся» . Прызнаю
ся, i я не дачакауся, калi 

усё скончьщца. Магчыма, гэта 

не самае галоунае. Што ж та

ды? Справаздача? Дакладчык 
паспеу паведамiць, хто i коль

кi разоу выступау з лекцыямi 

па ахове прыроды, а хто най-

i. больш актыуна прымау удзел 
у рабоце па абароне прырод
ных скарбау . Гэта пра геаг
рафiчны факультэт. Няужо 
таварыствы астатнiх факуль

тэтау ад справы у баку? 
Няхай мяне прабачаць, але 

я так i не зразумеу, што 

непасР,эдна складае работу 
Таварь1ства па ахове пры
роды, акрамя папяровых лек-

ПАЦВ1;:РД31Л1 
ЗВАН НЕ 

«НАРОДНЫ» 

цый, навуковай работы, якую, 

дарэчы, i без грамадскiх да
ручэнняу павiнны праводзiць 
супрацоунiкi геаграфiчнага 

факультэта, збору грошай, 
што дауно зрабiуся пагалос-
кай. 1 

А можа таварыства звярта
лася да студэнтау унiверсiтэ

та з неверагоднымi прапано

вамi па пераутварэнню Зямлi 
у квiтнеючы сад? Тады не пры 

маёii памяцi. 

Нiчога слушнага не прагу

чала i у выступленнi прадстау
нiка Рэспублiканскага тавары-

. ства аховы прыроды . Усё на
вокал ды каля. Шкада, што 
нiяк не могуць перасякчыся 

шляхi навукi i патрэб тавары
ства. 

Горка становiцца яшчэ i ад
таго, што новы састау кiру

юч.ых органау l таварыства 

абраны далёка без ix вялiкай 
згоды. А калi так, то цi будуць 
зрухi у рабоце? Сумняваюся. 

".Пакуль iшоу ад геафака 
да агароджы, адчуу: чагосьцi 

тут не хапае. Будынкi на мес

цы, а вось некалькi дрэуцау 

на пустцы «зялёнай адзежай» 

унiверсiтэта нiяк не назавеш. 

3. ВАЛНIСТЫ. 

калектывы мастацкай сама
дзейнасцi унiверсiтэта . 3 кан
цэртнай праграмай з rэтай на
годы выстуniу на 111 Усесаюз
ным фестывалi народнай 
творчасцi, якi праходзiу у 
Мiнtку, народны фальклорна
этнаграфiчны ансамбль « Не
руш » i заняу першае месца. 
Крыху не пашанцавала -
шкада, яны былi толькi дpyri
мi - народнай харавой капэ
ле, якая таксама падрыхтава

ла i паказала цiкавую npa
rpaмy. Дарэчы, нядауна ка
лектыу вярнууся з гастроль
най паездкi у Гродна. 

Зараз работы мастака пры

везены у Мiнск i змешчаны 
у Доме мастацтва Саюза тэа
тральных дзеячау БССР (Ле
нiнскi npl!_cneкт, 26). Значная 
частка творау прысвечана так 
званай «сталiнскай» тэме у 
мастацтве. Рэпрадукцыi з 
карцiн Пятра Бялова неад

нойчы з'яулялiся ужо на ста
ронках цэнтральных чaconi
cay, а дзякуючы выстауцы, 
мы маем цудоуную магчы
масць· убачыць гэтыя творы. у 
арыгiнале, яшчэ раз дакра

нуцца да сапрауднага маста
цтва. 

Выстаука працуе з 1 О да 20 
гадзiн да 28 красавiка. 

1. ДРАПУН. 

ПСIХАЛАПЧНАЕ 
КАДЗIРАВАННЕ 

- гэта вы зможаце рабiць 
самастойна - дапаможа вам 
развiць · свае здольна

сцi, 1111 1епшыць памяць, пе

рамагчы бяссоннiцу, пазба
вiцца ад шкодных звычак, 

навучыцца здымаць стрэсы i 
боль. У час паказальных се
ансау (яны пройдуць 18 i 25 
красавiка у 19 гадзiн па адра
су: вул. Фабрыцыуса, 5) бу
дзе праведзены адбор канды
датау у rpynы псiхалаriчна
га кадзiравання. Доследы 
дэманструе кандыдат псiха
лагiчных навук М. С. Юз
ленка. 

М. ТАРАСАВА. 

ВЕЛIЗАРНУЮ 
ЦIКАВАСЦЬ 

у гледачоу Масквы выклiка
ла пасмяротная выстаука ра
бот станкаваrа жывапiсу вя
домага тэатральнаrа мастака 

П . А. Бялова, якая у красавi
ку праходзiла у Цэнтральным 
Доме акцёра iмя А. А. Яблач
кiнай. Пасля экспазiцыя з по

спехам дэманстравалася у 
Ленiнградз~ i Куйбышаве. 

Калi вас зацiкавiць гэта iн-

фармацыя, бiлеты вы можаце 
набыць у пакоi № 311 галоу
нага корпуса з 13.00 да 14.00. 

Т. \ДOSi'HAP. 

Вось так мог пачынс:1цца ма

тэрыял, якi мы вельмi спа
дзявалiся падрыхтаваць для 

вас. Гэта была б справаздача 
аб «круглым стале», прысве
чаным акрэсленым вышэй пы

танням. На жаль, яе не будзе. 
Па вiне часткi нашых чыта

чоу. 

спадчыны нефармалы? Куды 
падзелiся шчырыя запэунi

ваннi i · агiтацыя нашых гiсто
рыкау? Чаму не знайшлося 

проста зацiкауленых? 
Нехта, мабьщь, часу па

шкадавау, нехта палiчыу, што 

у та~ой справе размовамi 
не вьi"рашьщь нiчога, а хтось-

с:с:СТОЛ>:., 

SIKOГA НЕ БЫЛО 

СЕННЯ вы зможа!(е даведацца пра многiя праблем~,' 
звязаныя з аховай помнiкау нашай ricтopыi. Мы напомн1м 
вам пра яшчэ iснуючыя на тэрыторыi Беларусi старажыт
ныя цэрквы i iншыя збудаваннi, зробленыя рукамi нашых ·пJ?од: 
кау, раскажам, куды iдуць узносы Таварыства аховы помн1кау 
ricтopыi i культуры ... 

У вызначаны тэрмiн каля 

605-й аудыторыi галоунага 
корпуса сабралiся толькi два 
выкладчыкi гiстарычнага фа- . 

культэта ды запроu.iаныя на 

«круглы стол» госцi - стар
шы iнструктар Рэспублiкан
скага таварыства аховы пом

нiкау i адказны сакратар 

Мiнскага гарадскога, а так-
. сама карэспандэнты «Бела~ 

рускага унiверсiтэта». Хоць 
аб'ява была надрукавана у 

шматтыражцы, перададзена 

на усе факультэты, яна не 

знайшла -водгук нi у кога. 

Дзе занепакоеныя лёсам 

цi, магчыма, наогул не цiка
вiцца гэтымi праблемамi ... 
Можна не удакладняць пры

чыну у кожным асобным вы
падку, бо ёсць адно ёмiстае 
слова для вызначэння агуль

наrа сэнсу - раунадушнасць. 

Так, нiводнага помнiка 

не адрадзiла б гаворка за 
«круглым сталом». Але, маг

чыма, людзям, якiя не пашка

давалi на яе часу, хапiла 

б душы яшчэ i на тое, каб 
па-сапрауднаму глыбока ад
чуць траriзм страты духоу
насцi, якi напаткау наша' 

грамадства адначасова з раз-

АФIЦЫЙНЫ АДДЗЕЛ 

Павышаць 
u 

актыунасць 
РЫХТ АВАЦЬ высокаква-

лiфiкаваных спецыялiстау.. 

Сёння, у час перабудовы, 
гэтыя словы набываюць асаб
лiвы сэнс. Нам патрэбны лю
дзi адукаваныя, думаючыя. 
На ;жаль, часта здараецца 
наадварот: выкладчыкi знi
жаюць патрабавальнасць да 
сябе i да iншых · i, адпавед
на, пераносяць гэта на сту

дэнтау. На сходэе камунi

стау кафедрау грамадскiх на
. вук, на якiм стаяла пытанне 

аб павышэннi .актыунасцi 
членау КПСС у палiтычнай 

рабоце, прарэктар П . 1. Бры
гадзiн якраз i спынiуся на гэ
тым аспекце. У яго выступ

леннi праrучала таксама дум

ка аб тым, што супрацоунiкi 
кафедрау рэдк.~ выступаюць 

у прэсе. Патрэбна шукаць 
«балявыя» пытаннi, канкрэт
ныя праблемы i выносiць ix 
на абмеркаванне грамадска
сцi. Гэта дасць станоучы 
вынiк. 

А. 1. Зелянкоу, загадчык 

кафедры марксiсцка-ленiн
скай фiласофii гуманiтарных 

факультэтау, звярнуу уваrу на 

тое, што неабходна ствараць 
часовыя творчыя калектывы 

па актуальных праблемах 
сённяшняrа дня i абавязкова 
уключаць у гэту работу сту
дэнтау. 

«Але у любой справе не
абходны квалiфiкаваныя кад-

ры, якiя душой хварэлi б за 
яе»,- такi лейтматыу выступ

ления прафесара кафедры 

палiтэканомii прыродазнау
чых факультэтау Г. · 1. АJ!ЯХ-' 

новiч. Для вырашэння такой 

надзённай задачы мэтазгод

на шырэй выкарыстоуваць тэ

стыраванне. Яшчэ Галiна lва

науна прапанавала арганiза
ваць школу менеджэрау, а 

Лiлiя lванауна Дакука, дацэнт 
кафедры палiтэканомii пры

родазнаучых факультэтау -
клуб эканамiчных праблем. 
Дарэчы, у сваiМ: выступленнi 
на сходзе яна звярнула ува
гу камунiстау на неабход
насць пераадолення дагма

тызму у выкладаннi грэмад

скiх навук. 

Не абмiнулi удзельнiкi схо
ду i такiя важныя прабле
мы, як размеркаванне сту

дэнтау i аспiрантау, удаска

наленне структуры партый
ных арганiзацый кафедрау 
грамадскiх навук ... Усе гэтыя 
i iншыя пытаннi выслухалi 
i узялi на заметку С. Я. 

Паулау - загадчык iдэала
гiчнага аддзела ЦК КПБ, Л. 1. 
Хахлова - намеснiк загадчы
ка iдэалагiчнага аддзела АК 
КПБ, А. В. Лабковiч - загад
чык iдэалагiчнага аддзела РК 
КПБ. 

3. • АЛЯКСАНДРАВА. 

бурэннем архiтэктурнай спад
чыны . 

Агульнае на,ша нявер 'е у 
маrчымасць дабiцца чаrосьцi 
iстотнага вакол сябе, а галоу
нае нежаданне зрабiць 
нешта асабiста. Менавiта гэ
тыя з'явы адмянiлi размову, 

што не адбылася. 

Есць i фактычнае пацвяр
джэнне · такой упэуненасцi. У 
той жа час, калi павiнна бы
ла распачацца гарачая, за

цiкауленая дыскусiя аб нашай 
спадчыне за «круглым ста

лом», у кiназале геафака са

бралася група студэнтау гi
старычнаrа факультэта, каб 
паглядзець дзве невялiчкiя 
дакументальныя стужкi. Да

рэчы, пра помнiкi мiнулых 

стагоддзяу. «Куфэрак стара
жытнасцi» i «Бярэсце. Суст

рэчы з мiнулым» - так на

зывалiся гэтыя фiльмы, пра

сякнутыя пранiклiвымi, ра

зумнымi разваrамi i шчырымi 
пачуццямi ix стваральнiкау. 

Чаму б не падзялiцца сваiмi 
уражаннямi аб ix студэнтам, 
што спецыялiзуюцца н.а вы

вучэннi гiсторыi БССР? Яны 
адмовiлi<;я ад такой размовы, 

i пытанняу да прадстаунi
коу рэспублiканскага i гарад
скоrа таварыства аховы пом

нiкау у ix не было ... 
5 красавiка сарвалася не 

размова за «круглым ста

лом», а 
I 
Хутчэй, яшчэ адна 

магчымасць · аднаулення са

масвядомасцi некаторых з 

нас. Цi з ' явiцца такая зноу У 
блiжэйшым будучым? 

В. БЯГУН. 

1. У Праграму унесцi да
пауненнi, якiя датычаць кан
крэтна унiверсiтэта. lнакш 
новыя будынкi так практычна 
i застануцца эскiзамi яшчэ на 
неабмежаваны тэрмiн. 

2. У блiжэйшыя гады выра
шыць «жыллёвае пытанне» 
студэнтау , пабудаваушы 
неабходную колькасць iнтэр
натау, а таксама перадаць 
маладзёжным арганiзацыям i 
МЖК пустуючыя дамы, пад
валы. 

3. Гарантаваць маладым 
спецыялiстам, размеркава

ным у навучальныя установы 
або НДI Мiнска, права на 

npanicкy. 
4. Прапанаваць гаркому 

ЛКСМБ распрацаваць мала
дзёжную праrраму i зацвер
дзiць яе на cecii гарсавета. 

Толькi шляхам вырашэння 

«лакальных» планау можuа 
ажыццяуляць вялiкiя iдэi. 
У адваротным ·выпадку ·заста

нуцца жывымi адны мары. 

Храм нацыянальнай навукi i 
культуры узвядзём, а шляху, 
якi пракладваецца да яrо ме

навiта у навучальных устано
вах i НДI, так i не адкрыем. 

С. БАЛАШЭНКА, 
намеснiк сакрата~эа 
камiтэта камсамола 

унiверсiтэта. 

Таленту быць патрэбнjiй сябрам i з~аёмым · у другакурс- ' 
нiцы бiяфака Аляксандры Маймусаван хапае. Яна_ паспя
вае добра вучыцца, дапамагаць афармляць газеты I плака
т-ы да Дня бiёлага, а с~броукi па пакою _любяць яе за 
таварыскасць, гаспадарлtвасць, умелыя рук1. 

Фота С. ГРЫЦА. 



МАЛАДЬI. " сnЕЦЬIЯЛIСТ: як СПРАВЫ? -.. . '. ·. - -
- Асноуная бяда нашых 

выкладчыкау, ды i усёй сiстэ
мы навучання у ВНУ,- Алi

на пераканана',- раунqдуш
ша да асобы tтудэнта. Сту
дэнт - не проста сасуд для 

ведау. Ен - асоба, света
успрыманне якой яшчэ фар
мiру.ецца. А за кропкамi i 
коскамi ды арфаграфiчнымi 

памылкамi многiя мае вы
кладчыкi не жадалi яе заува
жаць. Таму засталiся у памяцi 

разам з цiкавымi, захапляю
чымi заняткамi lрыны Вiкен

цьеуны Шаблоускай (яна вы
кладала замежную лiтарату

ру), Сцяпана Хусейнавiча 
Александровiча i Мiкалая 
Андрэевiча Пауленкi (ён ня
дауна памёр у Празе у час 

лекцыi па беларускай мове) 
хлусня i крывадушнасць з ка
федрау, «шышкi» за не зусiм 
зручныя думкi. 

Яна скончыла унiверсiтэт два гады назад. Вы ж разумееце: 
праз два гады у памяцi застаецца толькi самае iстотнае. 

ляецца адна гадзiна у ты

дзень. Што можна паспець за 
гэты час? Праграма, з аднаго 

боку, дае шмат патрэбнага, з 
другога - не вучьщь галоу

наму - практычнаму вало

данню мовай. Лiчыцца, што 

руская i белqруская мовы па
вiнны выкладацца па адной 

методыцы. Але ж з белару
скай вучнi не сустракаюцца 

у паусядзённым жыццi. . 

Пасля заканчэння (з чырвоным дыпломам) фiлфака Алi
на Садоуская В!>lкладае беларускую мову i лiтаратуру у 153-й 
мiнскай школе. Прыrожая раsкаванасць, мяккiя, але упэуне
ныя pyxi. Дадайце да rэтаrа адсутнасць забароненых тэм 
для rутаркi i цудоунае валоданне беларускай мовай - зразу
мееце, чаму мне адразу захацелася быць шчырым i не марна
ваць час на «падыходы» да размовы. 

Першае, што пачула Алi

на, пераступiушы парог шко

лы,- размова пра 1 О «Б», 

у якiм ёй патрэбна было весцi 
заняткi. Яны фанабэрыстыя. 1 
самаулюб~ныя. 1 нахабныя. 1 
З настаунiкамi канфлiкту
юць ... 
Першыя урокi праводзiла 

без апытання i дамашняга за
дання: рас;казвала пра бела
рускую культуру, мову; для 

больш блiзкага знаём ства 
выкарыстала анкету. Адной

чы прынесла на урок некалькi 

карцiн, прапанавала назваць 

ix, расказаць пра аутарау. 
Ледзь не упершыню 10 «Б» 
адчуу, што ведае няшмат. Не 

зняважыла яго настаунiца . 

Проста «паставiла на месца». 

Потым запрасiла у госцi па

эта Анатоля Сыса - ён лю
бiць дзяцей, добры прамоуца 
i умее весцi за сабой. G:ыс 

пагутарыу з двума класамi. 
У трэцi прь(й.сцi не змог -
«вы не уяуляеце, як яны 

пакрыудзiлiся, бо чулi ужо 
шмат цiкавага». 

- А увогуле,- працягвае 

субяседнiца,- я доуга шука
ла шляхi да ix. Без належнай 

Кожны студэнт, якi адбыу абавязковую службу, не раз за
думвауся, цi патрэбна яму ваенная кафедра: званне ёсць, 
ваенная спецыяльнасць таксама. Ды i мала хто пасля унiвер
сiтэта падаецца у войска. Большасць працуюць у розных 
rалiнах народнай rаспадаркi. 

Неяк на сустрэчы з выкладчыкамi, супрацоунiкамi i студэн
тамi унiверсiтэта Мiнiстр народнай адукацыi БССР М. \. 
Дзямчук сказау, што быць афiцэрам - добраахвотная спра
ва. Тым не менш студэнты па-ранейшаму раз у тыдзень на 
працяrу шасцi rадзiн чым толькi нi займаюцца на запятках па 
ваеннай падрыхтоуцы. А потым здаюць экзамен па тым, што у 
жыццi наурад цi спатрэбiцца. 

Маrчыма, тут i знойдзем адказ на нараканнi кiраун1коу 
прадпрыемствау i устаноу: мауляу, невысокi узровень пад
рыхтоукi, асаблiва практычнай. Мы ж распыляемся на друга-

Два · гады назад iдэя аднау
лення адтэрмiноукi ад абавя

зковай службы для студэнтау 
ВНУ заслужыла кляймо кра
мольнай i антыl'!атрыятычнай. 
Тым часам адных «сапрауд
ных мужчын» народнай гас

падарцы было мала. Для яе 
паспяховага развiцця патра

бавалiся таленавiтыя людзi, 
спецыялiсты высокага класа. 

Нарэшце, рашэнне, якое пра
дастауляе студэнтам магчы
масць заканчваць вучобу без 
двухгадовага перарыву, пры

нята. 

ла i нас . Прынята новая пра
грама. У адпаведнасцi з ёй 
зменшылася колькасць ву

чэбных гадзiн для студэнтау, 
якiя адслужылi у войску. Для 

тых, хто па нейкай прычыне 

у армiю не прызывауся, пра
грамай ·прадугледжана больш 

гадзiн на паглыбленае вы
вучэнне ваенных дысцыплiн . 

1 першыя, i другiя пасля поу
нага засваення курса прахо

дзяць аднамесячныя зборы, 
дзе маюць магчымасць уда

сканалiць набытыя веды. Там 
жа здаюць дз,яржауныя 

экзамеАы па ваеннай пад

рыхтоуцы. 

- Тым i заканчваецца для 
ix ваенная служба? 

падрыхтоукi гэта было скла

дана. Педагогiка у нас выкла
далася дрэнна. Ды i па коль
касцi адведзеных гадзiн 
прадмет быу другасным. 
У пя,;наццаць гадоу бела

рускую мову Алiна i сама 
не надта любiла. Лiчыла яе 
вывучэнне заняткам бяссэн
савым. Чаму? 

- Неяк я занялася падлi
кам,- гаворьщь Алiна.- Цi
кавая атрымалася лiчба. Бе
ларускi вучань вывучае рус

кую мову 131:\0 гадзiн з чац

вёртага па дзесяты клас. Бе
ларускую - толькi 783 гадзi
ны. Карацей, на мову выдзя-

Не знайшлося у праграме 
месца i для ricтopыi белару
скай мовы. Не дзiуна, што 
дзецi не разумеюць, навошта 

iм мова. 1 шчыра упэунены: 
яна памiрае i у школе на

саджваецца штучна. Нават 
тое, што я размауляю па-бе

ларуску, многiя настаунiкi 

успрымаюць як арыгiнальнi
чанне i пазёрства. 
Два гады назад да конкур

су мастацкай самадзейнасцi 

школ раёна стварылася фаль

клорная група, у састау якой . 
увайшлi вучнi, настаунiкi 

нават кiраунiцтва школы. 

Студэнт 

раднае i не можам засяродзiць уваrу на асноуным. Дык цi не 
лепш больш rадзiн аддаваць спецыяльным прадметам? Па
лепшылася б якасць падрыхтоукi спецыялiстау, не было б мар
най траты сродкау, якiя выдаткоуваюцца на ваенную пад
рыхтоуку. Няхай rэтаму вучаць у ваенныях вучылiшчах - на 
прафесiйным, а не на аматарскiм узроунi. 

Прапаную пакiнуць «гульню у вайну» i для тых, хто ад
служыу у apмii, зрабiць ваенную падрыхтоуку не абавязковым 
прадметам, а нечым накшталт факультатыву: хочаш - навед

вай, хочаш - не. 

У павелiчэннi ix колькасцi ня
ма неабходнасцi. Я згодзен, 
што праграма навучання для 

многiх студэнтау складаная. 

Практычна за няпоуныя два 
гады Яf-!Ы павiнны асвоiць тое, 
што у ваенных вучылiшчах за 
пяць. 

Але не забывайцеся: 
для курсантау ваенных вучы
лiшчау rэта справа на усё 
жыццё. Студэнты ж ВНУ аб
ралi · сабе другую прафесiю. 
Цi не здараецца так, што ix 
абкрадваюць на шэсць-восем 
гадзiн у тыдзень? 

- Hi У, якiм разе. Пра-

Генадзь ГРЫНЧЫК. 
студэнт фiзiчнага 

факультэта. 

фесiя абараняць Радзiму бы
ла, ёсць i будзе ва усе часы 
найбольш ; важнай для муж
чын. Часта студэнты нарака

юць на структуру правяд-зен

ня заняткау на ваеннай ка

федры: навошта самападрых

тоука, выезды у поле, корпан

не у гаражы? . На жаль, далей 

песiмiстычных зауваг нiхто не 
пайшоу. 

Практыка «ваеннага дня» 
не самы аптымальны вары

янт? Мы гэтага не адмаущ1-
ем i чакаем прапаноу ад не
задаволеных студэнтау. Калi 
хто-небудзь вынайшау новую 

Яна iснуе i зараз, сцвярд

жаючы гэтым Алiнiна перака

нанне у тым, што у апошнiя 

гады беларуская мова на
раджаецца у другi раз. 

Граматны спецыялiст, 

пастаянна у пошуку,- ха

рактарызуе Мадоускую за-
. вуч школы.- Яе урокi , мета

дычна правiльныя. У школу 

прыйшла з жаданнем праца

ваць. 

- Алiна - душа нашага 
калектыву,- гаворыць 

удзельнiк фальклорнай гру

пы, арганiзатар пазакласнай 
работы Л. А. Казлоу.- Доб
рая спявачка, таленавiты ар
ганiзатар, прычым, не толькi 

у групе. На арганiзаваныя ёй 
суботнiкi на тэрыторыi Тра
ецкага прадмесця, Замчы
шчы добраахвотна хадзiлi 
звычайна такiя . некiруемыя, 

, часам абыякавыя да усяго 

дзесяцiкласнiкi. На вечары 
памяц 1 Ф . Багушэвiча, якi яна 

падрыхтавала i правяла, дзецi 
размаулялi па-беларуску, чы-

• 

талi беларускiя вершы, спя
валi песнi. 

Лепшы кантакт у яе з дзе

сяцiкласнiкамi, хаця сама 
любiць праводзiць урокi у 
шасцiклашак . У яе пакуль -
я паутараю: пакуль - няма 

дастатковага вопыту. Яна раз-

мауляе з шас:щiкласнiкамi ; _1 
той жа мовай, якой гаворыць 

з дзесяцiкласнiкамi. Здаец-

ца крыху «давiць» на ix iн

тэлектам. Так нельга . 
- Дзецi у многiм лепшыя 

за нас,- лiчьщь сама Алiна,

бо не думаюць пра тое, што 
можна, а чаго нельга. Калi 

нехта гаворыць, што вакуум 

ведау у дзяцей трэба нечым 

за1;1оунi1Jь, мне хочацца яго 
перарваць. У дзiцяцi няма ва
кууму: яно, як губка, упiтвае 

усё пачутае i убачанае. Таму 
я вельмi прынцыпова стау

люся да асабiстых якасцей 
настаунiка. 

• 

А. АХМЕТШЫН, 
студэнт факультэта 

журналiстыкi. 

1 арм1я 
форму навучання, далёка ха

дзiць за дазволам на яе пры
мяненне н.е прыйдзецца -
цяпер вырашэнне ycix унi

версiтэцкiх спрау у кампетэн

цыi рэктарата. Можам пачаць 

з эксперыменту. Дарэчы, но

ваувядзеннi ужо ёсць. Нека
торыя студэнты (з лiку самых 

сумленных дысцыплiнава

ных) атрымалi магчымасць 
датэрмiнова здаваць экза
мены i залiкi, «вызваляючы» 
сябе ад абавязковага навед
вання ваеннай кафедры на 

працягу усяго семестра. Пра-. 
дугледжана i сiстэма матэ

рыяльнага стымулявання, 

якая заахвочвае студэнтау да 

атР,ымання звання афiцэрау 

запасу. За мiнулы семестр 21 
студэнт факультэта радыёфi

зiкi i электР.ОНiкi атрымау 
грашовую прэмiю за добра
сумленныя адносiны да за

няткау па ваеннай падрыхтоу
цы. 

- .А якiя меры прымаюцца 
да тых, хто не звяртае yвa
ri на ваенную падрыхтоуку? 

- Па iснуючаму палажэн

ню, зацверджанаму Мiнiст

рам абароны i Мiнiстрам вы
шэйшай сярэдняй адука-

цыi, начальнiк ваеннай ка

федры · абавязаны прадстау
ляць у рэктар_ат дакументы на 

адлiчэнне з унiверсiтэта не

паспяваючых i недысцыплiна
ваных студэнтау . Правы i аба
вязкi ваеннай кафедры такiя 

ж, як i iншых кафедрау. 
З другога боку, кал1 сту

дэнт быу адлiчаны па якой
небудзь iншай прычыне, на

ват пры выдатных адзнакахr 

па ваенных прадметах, зван

не афiцэра запасу ён 1:1е ат
рымлiвае. Тыя, хто не служыу 

у войску, у абодвух выпадках 
пазбауляюцца права на «ад
тэрмiноуку». 

- Зараз вядзецца шмат 
раз·моу наконт вольнага на
ведвання ваеннай кафедры. 
Асаблiва ратуюць за яrо сту
дэнты, адслужыушыя у вой-

ску. ' 
- Думаю, што гэта пер

спектыва на вельмi далёкую 

будучыню. Увесцi ваенную 
падрыхтоуку у ранг факуль-. 

татыунага прадмета - азна

чала б пусцiць яе на самацёк . 
Пакуль што дзяржауныя iн 

:rарэсь1 патрабуюць абавяз
ковага навучання для ycix, 
прыгодных па стану здароуя . Прауда, ваенная кафедра · 

ва унiверсiтэце засталася, i 
наведваць яе абавязаны кож
ны студэнт. Ты,~, хто ужо ад

служыу, таксама. Але студэн
ты, якiя вярнулiся з apм·ii, 

не заусёды жадаюць вучыцца 
нанова. 

МагЧыма, «кантынгент» на
вучэнцау ваенных кафедрау, 
як i колькасць Узброеных 
Сiл, паменшыцца? 

- У пераважнай большасцi 
так. За апошнiя тры гады 

пасля заканчэння нашага унi

версiтэта ваенную службу 

праходзiлi толькi добр~ахвот

нiкi. Ваенныя вучылiшчы цал
кам камплектуюць афiцэрскi 

састау apмii . А вось па нека

торых iншых спецыяльнасцях 
навучэнцы унiверсiтэта га

товы нават удзельнiчаць у 

конкурсе. Напрыклад, жада
ючых працаваць 'у ваеннай 

пракуратуры СССР было у 
чатыры разы больш, чым в.ь1-
лучаных месц. Многiя выпуск

нiкi нашай кафедрь1 З лiку 
студэнтау ФПМ мехмата 

выказваюць ахвоту служыць у 

Ваеннай акадэмii сувязi, пра
цаваць у ваенных НД 1. 

1 

1 

1 

ПРЫБАfЦЕ БЮДЖЗТУ УНIВЕРСПЗТУ! 
Праблему узаемаадносiн 

студэнтау i apмii наш карэс
пандэнт М. ДЗЯБЕЛА абмяр
коувае з начальнiкам ка
федры ваеннай падрыхтоукi 

унiверсiтэта палкоунiкам Ра
манам Станiслававiчам ГЛ 1-
В I НСК I М. 

- у гэтым навучальным 

годзе студэнты некаторых 

ВНУ i сапрауды , не знайшлi 
у раскладзе з·аняткау па ваен
анай падрыхтоуцы. Армiя не 

мае патрэбы у ваенных 
кафедрах, якlя б рыхтавалi 
спецыялiстау для амаль рас
фармiраваных радоу войск . . 
Зыходзячы з таго, што набы
тыя студэнтамi унiверсiтэта 

ваенныя спецыяльнасцi заста

юцца неабходнымi, наша ка
федра па-ранейшаму выхоу

вае афiцэрау запасу. Аднак 

скарачэнне apмii не абмiну-

- У «фiзiкау», здаецца, ня
ма значнай рознiцы памiж ва
еннай i цывiльнай спецыяль
насцямi, як у «лiрыкау ». 
Цi нельга наладзiць падрых
тоу ку аф i Ltэpay-n ал iтра
ботнiкау з лiку студэнтау гу
манiтарных факультэтау? 

- У нас ёсць дзве групы, 

дзе рыхтуюць намеснiкау ка

мандзiрау рот па палiтчастцы. 

1 

1 

ФIНАНСАВАННЕ канад-
скiх унiверсiтэтау гэта 
складаны i часта заблытаны 
працэс. 

Кожная з дзесяцi правiн
цый Канады рэгулюе бюджэ
ты сваiх унiверсiтэтау, але 
большая частка сродкау на 
rэт~я патрэбы паступае ад 
урада краiны. У адпаведна
сцi з колькасцю унiверсi
тэтау i колькасцю студэнтау 
у кожнай правiнцыj федэраль
ны урад дае ёй пэуную суму. 

Есць падставы думаць, што 
урад правiнцыi дадае да ад
пушчаных ёй на патрэбы 
унiверсiтэтау федэральным 
сродкам столькi ж rрошай са 

свайrо бюджэта i затым раз
мяркоувае усю суму сярод 
унiверсiтэтау правiнцыi. Пла
та за навучанне (ва унiвер
сiтэце Калгары у 1988-1989 
навучальным годзе яна скла

ла для кожнага студэнта iн

жынерна-тэхнiчнага факуль-

тэта 592 долары за сесiю, 
медыцынскага факультэта -
944 долары i для астатнiх 
факультэтау - 472 долар_ы) 
пакрывае тоJ1ькi невялiкую 

частку агульнага яrо кошту. 

Праблема, якая iснуе з ня
дауняга часу у правiнцыi 
Альберта, у тым , што мясцо
вы урад не уносiць усёй сваёй 
долi, роунай адпушчанай ёй 
федэральным урадам суме. 
Акрамя таго, урад Альберты 
быу абвiнавачаны у тым, 
што ён расходуе толькi ча
стку сродкау, адведзеных на 
патрэбы унiверсiтэта. Так унi

версiтэт Альберты у Эдман
тане (300 км на поунач ад 
Калгары) атрымлiвае на 1000 
доларау на студэн
та больш, чым унiверсiтэт 
Калгары. 
Праблема дасяrнула · «вы

шэйшаrа пункту» у 1986-
1987 гадах, калi Мiнiстр вы
шэйшай адукацы_i правiнцыi, 

.... ,;,..., ............................. ~-~-~~~~----..................................................................... .. 

якi курыруе унiверсiтэты i 
коледжы у Альберце, заявiу, 
што бюджэт унiверсiтэта l(ал
rары не павялiчыцца ва умо
вах iнфляцыi. 

На сходзе, прысвечаным 
пытанням бюджэту, якi быу 
арганiзаваны у гэтым годзе 
студэнцкiм саветам, 5000 сту
дэнтау правялi iмправiзаваны 
марш па Краучайлд Трэйл -
rалоунай шашы, недалёка 
ад унiверсiтэта Калгары. 
Вынiкам гэтага марша з ' я
вiлася спыненне транспарту 
на некалькi гадзiн, перш 

чым палiцыя прапанаваJr а 
ус1м разысцiся. Неабходна 

адзначыць той факт, што дэ
манстрацыя была мiрнай, сту
дэнты блакiравалi перакры
жаваннi, але без перашкоды 
прапускалi машыны хуткай 
дапамоri i . na загаду палiцыi 
разышлiся, не ствараючы нi
якiх беспарадкау. 
Хоць афi~ыйныя урадавая 

асобы адмаулялi дзеяннi гэ
тага марша, тым не менш сам 

марш i пастаянныя пер-ага
воры адмiнiстрацыi унiвер
сiтэта i студэнцкага савета 
nрывялi да некатора г а паве
лiчэння бюджэту унiверсiтэта 
Калгары. 
Акрамя таго, ва унiверсi

тэце не хапае месц для пра

вядзення лекцый i заняткау: 
студэнты у лекцыйнай зале, 
разлiчанай на 350 месц, ll'У
мушаны сядзець у прахода': . -
rрупы старшакурснiкау пар 
лiчаны у два-тры разы. У а -' 
каз на гэта кiраунiцтва унi
версi'l'Эта С1(арацiла прыём 
да 20200 чалавек. Мноriя абi
турыенты змаглi трапiць на 

унiверсiтэцкiя падрыхтоучыя 
курсы пры блiжэйшым колед
жы Маунт Райял. Аднак хто 
ведае, цi знойдзецца для ix 
месца ва. унiверсiтэце пасля 

таго, як яны ix закончаць. 
КЕН ШМАЛЬЦ 

(Канада) . 
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, РАЗМЕРКАВАННЕ: ЯКIМ ЯМУ БЫЦЬ? 

А 
ды сnецыялiст сам будзе шу
каць сабе работу. Атрымлi
ваецца нешта накшталт сама· 

стойнага працауладкавання . 
.... ,.,,,"с:,,.;-,/,,.,.. Але на нашым размеркаваннi 
У нумары « Беларускага унiверсiтэта» за б красавiка мая аднакурснiца адмаулял~

быу змешчаны артыкул «А я паеду у вёску да дзеда? ». Сённ~ ся ад яго, таму ~то, абышоу· 
. . . шы напярэдадн1 амаль усе 

мы друкуем водгук1 на гэты матэрыял . школы Мiнска, самастойна 

Н ЕЯ К пачула па тэлеба-
чанню выступленне адказна

га работнiка з Мiнiстэрства 

народнай адукацыi. У iм пра-

rучала такая думка, быццам 
недалёка той час, калi, маг
чыма , i у нас, як за мяжой, 
пасля заканчэння В НУ мала-

Што пасеsш =ш 
~~w 

КАЛ/ ЧУЮ пра лiчбы, якiя 
гавораць а б вялiкай колька

сцi студэнтау, што пасля раз
меркавання яшчэ да гэтага 

часу блукаюць у пошуках да
рогi да месца работы, заусё
ды думаю пра свой факуль

тэт. У мiнулым годзе «згу
бiлiся » толькi два маладыя 
спецыялiсты. Ды i у тых быJ1i 
уважлiвыя прычыны . 

У чым жа сакрэт. У тым, 

што набор у нас вядзецца 

мэтавы, таму i праблем з раз
меркаваннем няма. Студэнт, 

паступаючы на факультэт, 

ужо прыкладна ведае, што 

яго чакае (прауда, калi ён 
nаспяхова асiлiць пяцiгадовы 
студэнцкi марафон. Статы

стыка сведчыць: у мiнулым 
годзе на педпатоку з 50 
паступiушых прыйшлi на фi
нiш усяго трыццаць чатыры). 

знайсцi работу ёй так i не уда
лося. Цi не здарыцца так, што 
мы, выпускнiкi, на некаторы 
час застанемся без работы, 

KaJJi i рабiць гэта нова· 

Думаю, гэта прагрэс1уны 
метад падрыхтоукi маладых 
спецыялiстау, i народная гас
падарка толькi выйграе ад гэ

тага. Мяркуйце самi: якому 
кiраунiку выгадна накiроу
ваць на вучобу сярэдняга абi

турыента, а потым атрымаць 

яго у якасцi маладога спецы
ялiста? Прауда, да iдэальнага 
варыянту яшчэ далёка, бо па
куль, здараецца, кiраунiкi не 
заусёды прынцыпова падыхо
дзяць да выдачы накiраван

ня на вучобу. Але калi сувязi 
п а мiж ВНУ i 11радпрыемства
мi стануць моцнымi i доуга
тэрм i новымi , думаю, гэта пра-

увядзенне, то неабходна на
ладзiць аператыуную i, галоу· 
нае, дакладную iнфармацыю 

аб наяунасцi свабодных месu 
(не такую, як зараз у нашым 
бюро епа працауладкаван· 
ню), арганiзаваць службу, 
якая магла б дапамагчы вы
пускнiку выбраць аптымаль
ны варыянт. Але, баюся, пра
даставiушы студэнту права 
уладкоувацца на работу са
мастойна, мы пазбавiм яго 
стымула у вучобе. 

Я . РУСАК, 
студэнтка 

хiмiчнага 
факультэта . 

блема вырашыцца. Такiя цес
ныя i трывалыя кантакты у 
нас ужо наладжаны, напры

клад, з навукова-вытворчымi 
аб'яднаннямi «/нтэграл » , 
« Вылiчальная тэхнiка», Ака
дэмiяй навук БССР, Наву
кова-даследчым iнстытутам 

сродкау аутаматызацыi, 
ВНУ. Зауважу, што мы зау
сёды атрымлiваем станоучыя 
водгукi на работу нашых вы
пускнiкоу. 

Л. ПРЫМАЧУК, 
дэкан механiка
матэматычнага 

факультэта, 
дацэнт. 

Пра rасразлiк 
• • · 
1 ВЫПУСК r КНIГ 

,. .... . . 
размову удзеnьн1к1 

Усесаюзнаrа • 
сем1нара 

1 

1 

«СЖИМАЙ экономией 
каждый пятак».. . Наурад цi 

думау у тыя далёкiя 20-я га
ды У . У. Маякоускi, аутар 
гэтых слоу, што больш чым 
праз паустагоддзе заклiк эка
номiць ва усiм "i усюды возь
муць на узбраен_не не тольк i 
гаспадарнiкi, але i прадстау
нiкi творчай працы - журна
лiсты, выдауцы. 

Пераход на новыя метады 

гаспадарання, укаране.нне 

1 

унутрыгаспадарчага гасразлi
ку ва ум9вах поунага гаспа
дарчага разлiку i самафiнан
савання прымусiлi стаць эка

намiстамi ycix работнiкау 
выдавецтвау - ад дырэкта-

няй i 
СССР 

базе 

спецыяльнай адукацыi 

праходзiу нядауна на 

выдавецтва «Унiверсi-
тэцкае». 

Выбар месца правядзення 
семiнара не выпад ковы. 
Дзяржкамiтэт БССР у лiку 
першых па краiне перайшоу 
на поуны гаспадарчы разлiк 

i самафiнансаванне, ~ае пэу
ны вопыт у · гэтай справе. Пра 

тое, як яна ажьщцяулялася, 

з якiмi цяжкасцямi давялося 

i даводзi1..ща сутыкацца пра
цоуным калектывам, пра во
пыт перадавых выдавецтвау 

расказалi у сваiх выступ

лениях старшыня Дзяржкамi
тэта БССР М. 1. Дзялец i 

1 

1 

1 

· нАдзвычАйнАЕ _, зддРэй·нЕ · .; -.··_<,~·- ·- ..... - · • ·. :; -· - -~~- · ·~ 
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ра да малодшага рэдактара. 

Яно i зразумела: унутрыгас
падарчы гасразлiк з'яуляецца 
арганiчнай часткай гасразлiку 

выдавецтва i ахоплiвае адно
сiны ycix структурных пад
раздзяленняу. Нават самы ня-

першы намеснiк старшынi 1 
С. А. Нiчыпаровiч. 
Дырэктар выдавецтва «Унi

версiтэцкае» В. К. Касько 
пазнаёмiу удзельнiкау семi

нара з вынiкамi дзейнасцi 
калектыву за тры гады пяцi

годкi, асобна спынiуся на вы- 1 
н iках работы у мiнулым го
дзе. У параунаннi з папя
рэднiм годам аб'ём у выда
вецкiх аркушах склау 105,6 
працэнта, а у друкаваных ар

кушах-адбiтках - 105,5 пра
цэнта, кошт рэалiзаванай пра- , 
дукц'ыi па намiналу склау 
106,3 працэнта, а сярэднi за
робак на аднаго працуючага 
павялiчыуся на 42 рублi. :З~I 

·Каля 8 800 студэнтау займаюцца на дзённай форме наву
чання нашага унiверсiтэта. Пасля зiмовай cecii 1х колькасць 
крыху паменшылася. У каго не хапiла апошняй ночы, каб пад
рыхтавацца да залiку. Каrосьцi «зрэзалi» на экзамене. Нехта 
сам «завалiу» курсавы праект. А ва усiм унiверсiтэце з верас
ня да лютага гэтага навучальнага года за абыякавыя ад
носiны да вучобы былi выключаны 102 ·студэнты. 

Раней, калi выкладчык сам 

пакутавау за кож,чую студэнц

кую двойку, а дэканат строга 

прытрымлiвауся плана выпу-

ТРАМВАЙ /ДЗЕ 3 ПРЫ
ПЫНКАМ/ 

У вачах lрыны - нi суму 
нi крыуды. 

. Адлiчылi,- сцвяр-
джальна кiвае галавой. 

Смяецца . Шкадуе толькi аб 
часе, «марна загубленым» 
на вучобу ва унiверсiтэце. 
Затое цяпер яна - вольны 
чалавек. Паспрабуе як мага 
хутчэй працауладкавацца. Га

ворку пра тое, каб праз нейкi 
час прадоужыць вучобу, ра
шуча абрывае: «Гэта не для 
мянеl» 

Яна згодна: «Безумоуна, 

бьщь студэнтам цудоуна». 
1 не забываецца дадаць: 
«Калi б толькi не экзамены i 
залiкi ... >> 

. lрына не выключэнне. 
Значная частка тых, хто «па 
асабiстаму жаданню» страцi у 
студэнцкi бiлет, у родную 
навучальную установу не вяр

таюцца. Нехта пераконваец
ца, што спачатку абрау не 

той шлях. 1 ншы супакойваец
ца, што за дыплом лiшняй 

«дзесяткi» не атрымаеш . Хто

сьцi, палiчыушы сябе пакрыу-
1жаным, мяняе ВНУ з-за пры-

щыповых меркаванняу. 

Законам дазваляецца ад
науляцца на свой факультэт. 

Не заусёды дазваляе сум
ленне . Часам перашкаджае 

крыуда . Усё ж выгналi ... 
Вадзiм Мiкалаевiч Цяслен

ка, загадчык вучэбнага аддзе

ла унiверсiтэта, . думку сваю 
выказвае дастаткова катэга

рычна: няма чаго рабiць у 
ВНУ тым, хто лянуецца ву
чьщца. Якi студэнт, такi i спе
цыялiст. 

Загад аб адлiчэннi рыхтуе 
дэканат. Прафком, камiтэт 
камсамола таксама гавораць 

сваё важкае слова. Без ix 
вiзау загад не падпiсваецца 
- з iм не згодны грамад
скiя арганi~ацыi. 

Павел Навойчык, сакратар 
камiтэта камсамола фiлала
гiчнага фак):'льтэта, пяцi
курснiк, таксама настроены 

супраць «двоечнiкау». Пасля 

з1мовай cecii з .1 200 студэн
тау фiлфака было адлiчана 
15 чалавек. Магчыма, апош
няя лiчба не уражвае. 1 усё 
ж ... 

Калi звярнуцца да назапа
шанай гадамi студэнцкай му

драсцi, ВНУ - гэ'rа трамвай, 
у якi дастаткова толькi зайсцi, 

каб па наезджаных рэйках 
даехаць да апошняга пры

пынку. Можа, яно i так. Але 
трамваю часам i у дарозе 

даводзiцца рабiць пры
пынкi. 

ШСТРУКТЫУНЫ ЛIСТ МШIСТЭРСТВА Bbllli"ЭЙ!liAЙ ·' 
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ску, перакананне аб тым, што 
у ВНУ лягчэй паступiць , чым 

не атрымаць дыплом, было 
бясспрэчным. 1 толькi заузя
тыя двоечнiкi жылi пад пагро

зай выключэння. Час iдзе. Ня
се перамены. А студэнты на 

гэта, на жаль, пакуль яшчэ 

забываюцца. Нiхто з абiту
рыентау не збiраецца бьщь 
двоечнiкам. Нiхто з выклад

чыкау не iмкнецца да выха
вання з гэтых жа абiтурыен

тау гультаёу. Тады скажьще, 
якiм чынам яны трапляюць 

у ВНУ? 

А ШТО, КАЛ/ ЕН ЭНШ
ТЭЙН? 

lгар Сука-чоу, любiмец пуб
лiкi салiст . «Брыгады «С» , 
у свой час не трапiу у дзе
вяты клас, ба быу «цяжкiм» 
падлеткам. Здаралася, i мно
гiя зяакамiтасцi былi не такi
мi ужо прыкладнымi у паво
дзiнах i выдатнiкамi у вучо
бе. А што, калi ... Здагадалi
ся? А што, калi ВНУ вы
стауляе за дзверы здоль
ных i таленавiтых людзей? 

Цi выжыве талент у экстрэ
мальных умовах? Мне адказа-

1 

значны пралiк у тэматычным 

i тэхналагiчным ланцужку 

вядзе да парушэння дагавор

ных асноу памiж выдавецт

вам, палiграфiяй i гандлем, 
а таксама да затрымкi з вы

хадам кнiгi. 

1 

Як лепш арганiзаваць уну
трывыдавецкi гасразлiк ва 
умовах поунага гаспадарча

га разлiку i самафiнансаван
ня? Як забяспечыць зацiкау
ленасць працоуных калекты-

1 

вау i асобных работнiкау 
у выкананнi планау выпуску 
выданняу i дагаворных абавя
зацельствау перад кнiгаганд

люючымi арганiзацыямi°? Што 
патрэб/iа зрабiць для павы
шэння iдэйнага, мастацкага 

1 

i навуковага узроуню выпу
скаемых выданняу? Гэтыя i iн
шыя праблемы былi у цэнтры 
увагi удзельнiкау Усесаюз

нага семiнара , к.iраунiкоу 
планава-эканам,чных I бух

галтарскiх служ_бау унiверсi-

L
эцкiх выдавецтвау краiны, 
якi па рашэнню Дзяржкамi
тэта СССР i дзяржаунага 

камiтэта па вышэйшай, сярэд-

Аб планаваннi гаспадарчай 
дзейнасцi ва умовах гасраз-

1 
лiку i самафiнансавання, но
вым парадку фармiравання. 
фондау эканамiчнага стыму
лявання, выпуску i рэалiза

цыi друкаванай прадукц'!1i га
варылi у сваi х выступлениях 

за.гадчьща планава-эканамiч- 1 
нага аддзела выдавецтва 

«Унiверсiтэцкае» Н. С. Ба
ранчык, галоуньа бух'галтар 
В. В. Мяснiковiч, намесн1к 
дырэктара В. П. Абметка. 

А. ЗЯ НЬКЕВIЧ, J 
рэдактар па рэкламе 

выдавецтва 

«Унiверсiтэцкае». ----
ева - юрыст Беларускага 
дзяржаунага унiверсiтэта iмя 

У. 1. Ленiна . Да яе я звяр
нулася за кансультацыяй , не

абходнай · пры напiсаннi ма
тэрыяла. Аказваецца, сту
дэнты завiтваюць да яе рэд

ка. А па пытаннях адлiчэн
ня - i ~аго радзей. Памя
тае Нiна Геральдауна за час 
сваёй работы тут толькi адзiн 
такi выпадак. 

Калi загад падпiсаны, змя
нiць што-небудзь цяжка. Трэ
ба бьщь упэуненым у сабе i 
не шкадаваць часу. Прауда, 

калi iсцiну доуга адстойваць, 
вера выпадае у асадак. 

1 усё ж, Нiна Геральдауна 
раiць не складваць рукi, звяр
тацца за дапамогай. Парады ' 

юрыста нiколi лiшнiмi не бу
дуць. 

лi, што за парогам БДУ не 
апынууся яшчэ нi адзiн «не

прызнаны генiй». Хто зразу

меу, што вучьщца трэба -
аднавiуся. 1 вучыуся не горш 
за iншых, а то i лепш. 

1 выкладчыкi iдуць студэн
там насустрач: на фiлфаку, 

напрыклад, усе разам на

значаюць новыя тэрмiны зда

чы экзаменау. Ды студэнты 

народ не заусёды свядомы. 
Не спяшаюцца пазбауляцца 
ад «хвастоу». 

вацца. На маю думку, цяжка 

стаць вядомым фiзiкам, фi
лолагам цi географам, не 

атрымаушы дыплома. Вельмi 
неабходныя «коркi». Калi ад

лiчаны справядлiва - нi у ка

го нiякiх~умненняу не будзе. 
А бывае некага · адразу ад
лiчаць з~1 нязнач ~чую правiн
насць, а 1ншы, зус1м не «вы

ключнасць» i не талент, атры
мае дазвол на пераздачу, а 

праз 5 гадоу дыплом. Без 
ведау. 

. .. Вучылася ва унiверсiтэце ' 
знакамiтая асоба - А. Клi

мау. Толькi у мiнулым годзе 
закончыу ён фiзфак. Не пяць 

год вучыуся. 1 адлiчаны быу 
не адзiн раз. Як тут не успом
нiць М. Чулкова, аутара пер
шага рамана пра студэнтау, 

якi запэунiвау чытача, што 

«яшчэ не нарадзiлася такога 
стварэння на белым свеце , 
якое было б адважней, чьщ 
расiйскi студэнт». 1 Мно
гiя з задавальненнем па аса

·бiстаму жаданню расцягва
юць сваю вучобу «на многiя 
гады». Непауторнае усё ж 
студэнцкае жьJЦ_ц_ё . _Аднак цi 

такi карысны бег 1за перашко-: 
дамi? Хоць i за дыпломам. 
Больш сумленна, пэуна, пай
сцi працаваць, чым «прабiц
ца» праз конкурс у ВНУ 

скласцi рукi. 
Так што з талентамi унi

версiтэт не iмк/iецца развiт-

• 13 красавiка 

КАНСУЛЫУЕ ЮРЫСТ 

Нiна Геральдауна Разува-
1 

В. КАЗЛОВIЧ . 



ЗВЯРНIЦЕ УВАГУ 1 КАЛI ЖЫЦЬ ШЧОДРА -
1. 

Аб правядзенн1 
компnекснаrа 

вучэння 
~ Кiраунiка~ . :трукт)lр0ны_х 

падраздзяленняу, каманд31-

рам фармiраванняу неабход-

30__:_31 МАЯ гэтага года ва на •завяршыць падрыхтоуку 
унiверсiтэце будзе право- асабiстага саставу па адпра
дзiцца комплекснае вучэнне цоуцы пытанняу маючага ~д
па грамадзянскай абароне. б~щца вучэння i па мерах бяс-

пекi . Дэканам факульт:этау i Асноуныя яго мэты: 
_ удасканальваць навыкi кiраунiкам падраздзяленняу 

кiруючага саставу у кiраваннi трэба аднавiць дакумента
падраздзялення"мi у экстрэ- цыю пешых калан i эвакуа
мальных сiтуацыях у мiрны цыйныя спiсы, вывучыць свае 
час, у правядзеннi мерапрь}- функцыянальныя абавяilкi. 
емствау па абароне студэн- Правеё:цi заняткi i трэнi
тау, супрацоунiкау i членау ix роукi у штабе ГА начальнiку 
сем'яу. штаба, у эвакакамiсii яе стар.: 

- павысiць зладжанасць шынi С. С. Шушкевiчу, у СЭП 
фармiраванняу, ступен~ ix га- № 8~3 А. В. Шарапа. ~:~ 
тоунасцi да выканання задач чальнrку вучэбна~а аддз . 
ГА в-ыхава ь людзей навы- В. М. Цясленку удакла8нщь 

' ц у б · ска кi вядзення разведкi у ача- план вучэ нага працэсу у -
рочаныя тэрмiны з даклад

ным разлiкам вучэбна-матэ
рыяльнай базы у загараднай 
зоне. 

гах паражэння. 

Начал~нiк грамадзянскай 
абароны унiверсiтэта - рэк
тар Л. 1. Кiсялеускi загадау 

прыняць удзел у вучэннi уся

му кiруючаму саставу, эва
какамiсii, зборнаму эвакуа
цыйнаму пункту. № 803, апе-
ратыунай групе, выратаваль

ным атрадам №№. 1, 3, 
камандзе аховы грамадскага 

парадку, пастам радыяцыйна

хiмiчнага назiрання, факуль

тэтам i iншым падра3дзялен-
ням. 

Пасрэднiкамi вучэння . на
значаюцца выкладчыкi ка

федры ГА. У падрыхтоуцы 

nравядзення вучэнняу з улi
кам сучасных патрабаванняу 

неабходна правесцi вялiкую 
работу штабу ГА, службам 
матэрыяльна-тэхнiчнага 

беспячэння. 
за-

Кожны намеснiк кiраунiка 
вучэнняу павiнен мець свой 

план комплекснага вучэння. 

Усiм удзельнiкам вучэнняу 

прыняць меры, якiя б папя
рэдзiлi розныя здарэннi, 

траумы, знявечаннi, а таксама 
строга выконваць iнструкцыю 

па мерах бяспекi. Начальнiку 
аддзела аховы працы i кiрау
нiкам падраздзяленняу з усiм 
асабiстым саставам вывучыць 
iнструкцыю па мерах бяспекi 
на вучэннi. Добра i усебакова 
прадуманая падрыхтоука i 
практычныя трэнiроукi - за
лог поспеху у час вучэнняу. 

Л. МЕЛЬНIКАУ, 
начальнiк штаба 

ГА у11iверсiтэта. 

' 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
ПА ГУКАВОЯ ДАРОЖЦЫ 

На . -
высокаи ноце l 

Група «Секунда-Сi» добра вя~ома сярод студэнтау факуль-

1 
тэта журналiстыкi. Паnулярнасць груnы расце з кожным яе вы-
. ступленнем . 

... Служылi два таварышы - меладычнасць арт-музыкi, 
Сяргей i lrap. Служылi у ад- рытмы джазу i рок-н-ролу. 
ной роце, у адным узводзе, Асаблiвае месца сярод iн
спалi на суседнiх ложках i струментау займае камп 'ю
нават захапленне у ix было тэр, якi з лёгкасцю мажа за
агульнае - музыка. Сяргей мянiць i барабаншчыка, i пi
добра irpay на пiянiна, а янiста, а у ~eкaтopijrx выпад-
1 гар вiртуозна валодау гiта- ках нават i гiтарыста. 
рай. Некалькi разоу яны у два- У рэпертуар групы увахо
iх выступiлi на вечарах сама- дзяць песнi рознай тэматыкi, 
дзейнасцi - атрымалася ня- але . якiя яны нi былi б - цi 
дрэнна. Тады i узнiкла у гэта канцэртныя варыянты, 
Сяргея думка адносна ства- якiя лёгка успрымаюцца 
рэння музычнай групы. Скан- людзьмi рознага узросту, 
чылася служба. Пачалося цы- цi танцавальныя праграмы, 
вiльнае жыццё. Шмат часу, пад якiя з задавальненнем 
нервау i сiл патрацiлi Сяр- весялiцца моладзь,- усе 
гей i l гар, перш чым удалося яны выконваюцца з майстэр
набыць неабходныя iнстру- ствам i нев~rчарпальнай энер-
менты: гiтары, камп ' ютэр, ci- гiяй. · 
нтэзатар, апаратуру наладкi Аб чым жа спяваюць 
iнструментау. 1 тут нечаканы удзельнiкi групы? Y·ix музыч,
поспех - лiтаральна на дру- ны альбом увайшлi песнi на 
гiм тыднi свайго iснавання студэнцкую тэматыку: «Ра
у час праходжання атэстацыi нiца» i «Чалавек без даку
у гарвыканкоме група атрым- мента». Не засталася некра
лiвае статут прафесiяналау нутай тэма высокага i часам 

1 

1 

1 
«Арыенцiр». «Я зайшоу проста так ... » 
пры маладзёжным цэнтры трагiчнага кахання: «Клятвы», 1 

Так, у канцы студзеня 1988 «Зоркi». Фiласофскаму раз
года, нарадзiлася група «Се- важанню аб мiнулым, сён- ' 
кунда-Сi», якая iграе у стылi няшнiм i будучым прысвеча
сiмфа-року. У яе састау увай- ны песнi «Старарускi воiн», 
шл i : «Пакарыцца цэль», «Рынак» i 
Сяргей Бабак - мастацкi iншыя . 

кiраунiк, аранжьiроушчык, Трэба зауважьщь, што або
авуr~штаьр, _1тэк~тау, i музыкi. Кл~- два музыканты _ студэнты 

камп ютэрная тэхнr- факультэта журналiстыкi: 
ка; 

lrap Зелянко 

гiтарыст, аутар 
вакалiст. 

Сяргей - другi курс дзён
лiдэр- нага аддзялен.ня, а lгар -

музыкi i першы курс завочнага. 

Група ужо адзначыла роу
на год свайго iснавання. У 

блiжэйшы час у саставе групы 
намячаюцца змены: мярку

юць узяць бас-гiтарыста. 
Некалькi слоу аб стылi , у 

якiм iграюць музыканты. 

Сiмфа-рок групы «Секунда
Сi» увабрау у сябе самае 
леnш_ае i цiкавае, што ёсць у 
сённяшняй музьщы: некато

рую «цяжкасць» хард-року i 

Музыка i песнi «Секунды
Сi» - гэта не проста захап
ляючы сцэнiчнь, эфект, гэта 

штодзённая цяжкая праца. 

Гэта пастаянныя спрэчкi i 
праблемы, што узнiкаюць на 
кожнай рэпетыцыi, з якiх 
вырастаюць усё новыя i новыя 
творы ... 

А. ЦIТОУ, 
студэнт факультэта 
· журналiстыкi. 

1 

1 
1 

Усе 
.. . Возера. Паводка. Вада 

разлiлася так, што затаniла 
nрыбярзжную нiзiну i лес. Усё 
б нiчога, ды здарылася ня
шчасце - у вадзе аказалiся 

зайчаняткi. Маленькiя, безда
nаможныя, наурад цi удалося 
б iм выратавацца. Але 
на даnамогу naдacney дзед 
Мазай . Яго лодка стала са
nраудным выратавальным 
кругам. Хто сам, хто з даnа

могай дзеда, зайцы хуцень
ка nачалi караскацца на лод

ку ... 
У rзты момант ix i nадла

вiла бязмежная фантазiя Га
лiны Мiкалаеуны Бяляевай, 
суnрацоунiцы вылiчальнага 
цэнтра ун i версiтзта. Калi гля
дзiш на створаную ёю кам
nазiцыю, усnамiнаеш сваё 

бестурботнае маленства, 
nяшчотны матулiн голас, якi 
нарасnеу чытае любiмыя каз
кi . Заусёды , калi (каторы раз 
- няужо ёй не надакучыла?) 
яна расказвала npa дзеда 

Мазая i зайцау, станавiлася 
вельмi шкада ix, i на вачах 
выстуnалi слёзы, як зараз у 

маёй васьмiгадовай Волечкi, 
што кожны раз, гледзячы 

мультфiльм «Ну, nачакай!» 
шкадуе небараку воука. 
Дзiву даешся , як можна са 

. звычайнага nрыроднага матз-
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iмя Я . Колас,1 . 
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казк1- у rocцi да нас 
работы. У Галiны Мiкалаеу- 1 
ны залатыя рукi, талент ма-

рыялу (кары, галiнак, карэн- звяртае увагi. Хвалюе яе iн
няу) стварыць такi цуд. Га- шае: як навучыцца рабiць 
л iна Мiкалаеуна доуга nад- nрыгожыя j светлыя палацы . 
стуnалася да «Дзеда Мазая i ( « Вельмi цяжкая гзта 
зайца у» i калi б не знай шла навука, баюся , не асiлю») ' i 
лодку (ёю стала заnчастка ад выnякаць шмат'ярусныя тар
швейнай машыны), то камnа- ты, на якiх iмчалi б конi 
зiцыя наурад цi атрымалася i nлылi лебедз·i ( «Дзесьцi у 
б . Галоунае у гзтай справе Слуцку жыве жанчына, "j 
- творчае мысленне, уменне якой гзта выдатна атрымл 1-

у звычайных рзчах бачыць не- ваецца, абяцалi nазнаёмiць 
звычайнае. з ёй » ). 

lнакш дзецi не змаглi б А яшчэ ёсць у Г. М. Бяляе-
nазнаёмiцца з iншымi зксnа- вай заnаветная мара: вышыць 
натамi выстаукi. Вось, весела усе казкi. 1' абавязкова на
nадnрыгваючы, nераскок- вучыць гзтаму майстзрству 

ваючы з нагi на нагу, Hl!_Ki- дзяцей з клуба «Чабурашка». 
равалася у госцi да бабулькi Так што калi хто-небудзь 
Чырвоная Шаnачка, а насует- з вас nрыме nраnанову, nры
рач ёй - Шзры Воук. По- водзьце сваё дзiця да Галi
бач, нiзка сх,iлiушы галаву, ны Мiкалаеуны, не nашкадуе
задумаушыся, сядзiць Стары це. Бо не толькi разьбе па 
з казкi пра Залатую рыбку... дрзву, вышыванню цi вьinаль-

Нельга расказаць npa усё, , ванню навучыць яна. Галоу
што ёсць на выстауцы. 1 нае, дзецi навучацца тут 
кожная рэч, цi то з nрырод- любiць i берагчы nрыроду, 
нага матэрыялу, цi з n_an'e-мa- бачыць у ёй nрыгожае. А 
шз, вышытая або выniленая, яшчз - любiць людзей. 
выканана на высокiм мастац- « Цудоуная выстаука. Яна 
кiм узроунi, з густам . Адчу- выклiкае самыя леnшыя nа
ваецца , што аутар уклау у чуццi. Часам нават не 
сваю nрацу душу. д с.тв·ары- nадазраеш, што са звычай
ла rзты цуд Г. 1\-\. Бяляева. ных шышак, галiнак, iголак 
Гзта на яе руках яшчэ не можна зрабiць такiя цудоу
адмылася фарба i не хутка ныя камnазiцыi». ' 
загояцца раны ад шыла. «З захаnленнем любавалiся 

Толькi Галiна Мiкалаеуна _не зкс.nанатамi. Неверагодныя 

. стака. Мы удзячны яе nраца
вiтасцi i цярnенню». 

Такiх зanfcay у кнiзе водгу-
кау шмат. 

1 
А мне дзiуна i нязвыкла 

было бачьщь гэтыя унiкаль
ныя зксnанаты сярод манiто

рау i iншай аnаратуры, якая 
лiтаральАа заnаланiла ка
федру цеплафiзiкi фiзiчнага 
факультзта. Тут, як nаведам-

лялi аб'явы, nраходзiла вы- 1 
стаука клуба «Чабурашка», 
створанага жансаветам унi

версiтзта nры iнтзрнаце кам
бiната сiлiкатных вырабау. 
Пабыушы на ёй, пашкадава
ла, што для гзтага цуда не 

знайшлося больш nадыходзя-

1 
чага месца: усе трыццаць 

зксnанатау давялося умяс
цiць на адзiн ,пол (добра, 
што пуставала сцяна nобач). 
Нава:r разгледзець ix як след 
было цяжка. 

1 усё ж мы nacilpaбaвaлi J 
зрабiць _гэта, як, npы~a:-ici, i 
маленьюя наведвальн1ю вы

стаукi (яна была арганiза
ва~а менавiта для школьн!- ~ 
кау - у час вне.новых каю

кул ау). 

3. АЛЯ~~~1ВJ1: 1 
Фо,а С. :::., 

111111111111111111111111111111111111111111111111111,, 

220080, Мiпск-80, УНIВЕРU
ТЭЦКI ГАРАДОК, ВУЛ. БАБ
РУЙСКАЯ. 9, НАВЕРХ 4, 
ПАКОI 74-75. 
ТЭЛЕФUll 20-68-27. 

Рэдактар 
М. Г. ЗАГОРСКАЯ. · 

f llll 111111111111111111111111111 tl 111111111111111111111 


