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1 «С"АДЗЯ ЮСЯ . ЗНАЙСЦI 
1 - Вас абралi сакратаром I АД н дд·ум ЦАУV 

.якакr:1~мiтэта камса мола t 6 мая. . ~ 
застанецца гэты дзень 
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у Вашай асабiстай бiяграфii 
- сумным або радасным? 

- Рабочым, звычайным 
рабочым днём. Я добра ве
даю, што такое быць камса
мольскiм лiдэрам: бачыу у 
рабоце ужо трох сакратароу 
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' унiвер~iтэцкага камiтэта кам
самола. Многiя знаёмыя вы

казалi мне свае спачуваннi. 

Дзякуй iм за гэта. Але не ба

чу асаблiвых падстау для спа
чування: камсамольская ра-

Не абмiнiце увагай гэты фотаздымак. Бо ёс11t. надзея, 
што з чалавекам, якога вы тут бачыце, могуць iiыць звязаны 
iстотныя змены у жыцо.i нашага унiверсiтэта. Г .;1 а НJктар ША
ДУРСКI, новы сакратар камiтэта камсамола БДУ. Для пачат
ковага . знаёмства з iм прапануем вам iнтэрв'ю. 
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бота не толькi псуе нервы i 
пазбауляе вольнага часу, але 
шмат чым i узбагачае. Я пра
цавау у нашым камiтэце кам

самола з 1981 года, паспеу 
адчуць гэта. r' 

Калi вяртацца да дня 16 

1 

мая, трэба сказаць, што гэта 
пэуны рубеж у маiм жыццi. 
Студэнтам я быу намеснiкам 
сакратара камiтэта камсамо

ла гiстарычнага факультэта. 
Потым быу намеснiкам са
кратара камiтэта камсамола 

1 
унiверсiтэта па iнтэрнацыя
нальнаму выхаванню. Закон- . 

чыу аспiрантуру i стау вы
кладчыкам. Але толькi зараз 

адчуу сваю сапраудную ад
казнасць за ycix тых студэн-

1 

тау, якiх бачу штодзённа. 
Тым больш, шт6 я залежу ад 
ix цяпер , 1 не толькi таму, 
што яны будуць канчаткова 
выбiраць мяне на справаздач
на-выбарчай канферэнцыi, 
якая адбудзецца у лiстапа
дзе. Нам разам працаваць -
таму i яны зале>t<аць ад мяне . 

- Што Вы лiчыце rалоу
ным у сваёй дзейнасцi сакра
тара камiтэта камсамола 
БДУ? 

- Гэта будзе першым пун-

1 

ктам маёй праграмы, якая 
ужо распрацоуваецца: ком

плекс мерапрыемствау з мэ

тай зрабiць кожнага студэн
та спецыялiстам - значыць, 
перакананым, выхаваным, 

культурным i адукаваным ча- · 
лавекам. Для гэтага - сумес

на з рэктаратам, выкладчы

камi абмяркоуваць вучэбныя 
праграмы, пераймаць лепшы 

вопыт iншых ВНУ, а таксама 

ажыццяуляць кантроль за 
размеркаваннем студэнтау, 
каб яно было справядлiвым. 

- А якое месца займае у 

Вашай праграме такая акту

альная сёння праблема, як ад
науленне веры моладзi у кам
самол? Не сакрэт: многiя 
студэнты нашага унiверсiтэта 

сцвярджаюць. што ix ж1,щ11ё 
не nагоршылася б, калi б ка

мiтэта камсамола не icнaвaJta 

наогул. 

- Я з аптымiзмам гляджу 
на камсамольскую арганi

зацыю БДУ, бо . унiверсiтэт 
- гэта усё ж такi унiвер

сiтэт, i тых, хто сюды tрап
ляе, выхоувае ужо само ася
роддзе. Не буду казаць за 
увесь наш камсамол . Але ж' 
моладзi абавязкова патрэбна 
арганiзацыя, няхай i не такая 
строгая, бо гэта магчымасць 
аб'яднаць сiлы. 

На маю думку, сёння для 
ажыулення камсамольскай 

' работы трэба перш за усё 
займацца стварэннем аматар

скiх аб 'яднанняу, гурткоу па 
iнтарэсах, такiх дыскусiйных 
клубау, як наш «Палiтыкус», 
а таксама прадпрыемствау, 

якiя дадуць студэнту магчы-
. масць зарабiць грошы. Ад

ным словам, патрэбны кан
крэтныя справы, менавiта яны 

могуць вярнуць былую цiк~
васць ,маладых людзей да 

камсамола. 

Бяда у тым, што на камса

мол i зараз яшчэ многiя 
глядзяць як на сiлу, якая 
павiнна толькi даваць. Дарэ
чы, ужо у першыя днi сваёй 

работы тут, на месцы сакра
тара, я з гэтым сутыкнууся . 

Трэба, каб камсамольцы не 
толькi аддавалi, але i маглi 
нешта узяць. 

Вядуцца спрэчкi аб тым, 
што камсамол не павiнен зай

мацца пытаннямi матэрыяль

най базы, бо гэта . палiтыч
ная арганiзацыя. Але ж па

куль у нас няма належнага 

парадку у матэрыяльным пла

не, мы не можам займацца 

толькi распрацоукай сваiх , 
праграм, абмеркаваннем 
праблем нашага руху i выба
рамi - акрамя палiтычных 

задач, даводзiцца вырашаць 
i мноства iншых. Пакуль сту
дэнты жывуць у няуладка

ваных iнтэрнатах, пакуль яны 

не маюць магчымасцi пауна

цэнна харчавацца у нашых 

сталовых, не думаць пра ма

тэрыяльныя справы камсамо-

лу нельга. ' 
Нельга забываць i пра тое, 

што сёння няма больш раней

шай аднастайнасцi: камсамол 

- гэта белае, некамсамол -
чорнае. Бо ва усiм жыццi 

з'явiлася шмат адценняу. 
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- Аднойчы на факультэ
це прыкладной матэматыкi 

было праведзена апытанне, 
па вынiках якога стала вя
дома, што на ФПМ 80 пра
цэнтау студэнтау не ведалi, 
як выглядау вщu папярэднiк. 
Зразумела, толькi тым, што 
надрукуем В1аша фота у газе
це, мы не вырашым гэту пра

блему ... 
- Буду абавязкова знаё

мiцца, пастараюся, каб да 
канферэнцыi большасць сту

дэнтау ведалi мяне. Для гэ-
тага, напэуна, перш за усё 

трэба быць удзельнiкам са
мых значных агульнаунiверсi

тэцкiх i факультэцкiх мера

прыемствау. Але буду i раз
мауляць з людзьмi асабiста, 

1 

1 
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Мы едаем 

у ЛСА 
Было гэта' адразу пасля за- · 

канчэння падрыхтоучага фа
культэта. Нам, студэнтам з 

!рана, Перу, Лiвана, Манго

лii i Сенегала, прапанавалi 

паехаць у ЛСА. Што гэта та
кое мы, зразумела, не веда

лi. Прауда, чулi, што савец

кiя студэнты штогод ездзяць 
працаваць у такi я атрады. 1 
мы вырашылi паспрабаваць. 
Атрад «Таварыш» Мiнскага 

медыцынскага iнстытута узяу 

курс на Омскi леспрамгас, 

якi знаходзiцца у lркуцкай 
вобласцi. Спачатку, калi я да-
ведауся, што мы паедзем у 

Ciбip, хацеу адмовiцца: не 
надта прыемныя асацыяцыi 

узнiкалi у савецкiх студэнтау 

пры напамiнку аб гэтым краi. 
Ды было ужо позна - атрад 
сфармiраваны. 

Спынiлiся мы у пасёлку Се
мiгорск. Работу даручылi ня
лёгкую: займалiся капiталь

ным рамонтам старых будын
кау, а таксама узводзiлi но

выя. Працаваць даводзiлася 

па пятнаццаць гадзiн у суткi. 
Складана было, асаблiва на 
першым часе. Але дапамагла 

даваць i атрымлiваць парады. ! вытрымаць усе цяжкасцi i ня-
Дзверы майго кабiнета зау- годы сапраудная iнтэрнацыя-
сёды адчЬ1нены для тых, у ка- нальная дружба. Мы нiводна-
го ёсць аб чым пагаварыць, га разу не пачулi папроку у 
хто зацiкаулены у агульнай свой адрас, а заусёды адчува-
справе, неабыякавы. лi падтрымку i шчырае жа-

- Вы - кандыдат навук. данне выручыць таварыша. 

Наколькi плённым здаецца I Так, мы навучылiс_я у атра-
вам такое спалучэнне у адной дзе многаму. Навучылiся пад-
асобе - вучонага i камса- парадкоувацца камандзiру i 
мольскага лiдэра? адстойваць уласную думку, 

- Кандыдатам навук мяне выслухоуваць таварышау i 
назваць пакуль нельга: я аба- аргументавана даводзiць сва~ 

ранiу дысертацыю, але яшчэ I перакананнi. Прауда, здара-
не атрымау пацверджання. лася, што да апошняга не 

Мае таварышы-фiзiкi i матэ- заусёды прыслухоувалiся, 
матыкi гавораць, што гэта са- тым больш было крыудна, 
мае удалае спалучэнне - · калi думка камандзiра ста
камсамольскi работнiк i ri- навiлася iсцiнай у апошняй 
сторык. Я таксама згодны, iн<?Танцыi. 3-за гэтага часам 
што тут ёсць глеба для уза- 1 узнiкалi канфлiкты, прымалi
емаузбагачэння: грамада- ся ·не 'заусёды правiльныя ра
знауцы за кошт камсамоль- шэннi, а за адну i тую ж спра
скай дзейнасцi, i наадварот . ву давод~iлася брацца не-

- У · Вас ёсць якiя -небудзь калькi разоу. Але i каман
пажаданнi камсамольцам унi- дзiра можна было зразу
версiтэта? мець: мала было сярод бай-

- Я жадаю ус1м цвяро- 1 цоу квалiфiкаваных- спецыя
засцi розуму, бо лiчу, што лiстау. Таму i кантралявау 
нам не хапае больш за усё прыдзiрлiва р.аботу, правя
яе. Ва ycix справах. Яшчэ - рау, каб усё было зробле
за~а~а~ацца у жыццi, ~най- на якасна i своечасова (да
сц1 у 1м сваё месца I ча- дам, што па вынiках сацыя
сцей адчуваць, што такое ду- 1 лiстычнага спаборнiцтва наш 
шэуная раунавага. Хацелася атрад заняу другое месца у 
6, каб было больш жывасцi, зоне). · 
цiкавасцi да усяго, на!ошта У Надоуга хапiла яркiх i пры-
20 год ператварацца У старо- емных успамiнау аб рабоце 
га, ус1; не задаволенага ча- у студэнцкiм атрадзе. Не па

ла~ека._ 1 бляклi яны i сёння. 1 таму ка-

бяхаи гэта не прагучыць лi размова зайшла аб тым, 

ша лонна: мы чакаем ycix дзе правесцi лета, мы выра-
з думкамi i прапановамi . шылi: едзем у ЛСА!• 

Гутарку вяла АМРАН (!ран), 
В. Б.Я ГУН. студэнт факультэта 

•----Фота С. ГРЫ ЦАJ журналiстыкi. , 

Размеркаванне: якiм яму бь1ць? 
~~ ' . . .... ~ .. ,. ~(.~, .... ..,.. , ,::. 

.. ·, словл·· ~·-урдчУ·'"·'·:; .. ~:. :;~:,-~~ ';;,:, . 

... ДЗSIРЖАiНЫМ! 
На тэму, узнятую у артыку

ле «А я паеду у вёску да 

дзеда?», можна гаварьщь 

шмат. Вядома, што нi чала
век, то уласная думка. 1 кож
ны, безумоуна, упэунены, 

што яго перакананнi самыя 

правiльныя i аб'ектыуныя. 

Адны выступаюць «супраць» 

размеркавання, дР-,угiя катэ

гарычна заяуляюць, што без 
я~о не • абысцiся. Я таксама 
так думаю. 1 не лiчу тра

гедыяй тое, што таго цi iнша

га выпускнiка накiравалi у вё

ску. Да гэтай праблемы па
трэбна падыходзiць з разу
меннем. Ды i, нарэшце, ад

працаваушы там належны 
час, вы маеце права выбраць 

сабе месца жыхарства па 
густу. Так што не засмучай

цеся - у 1\аС усё яшчэ напе-

радзе. 1 
А тым, хто прымушае ся

бе доуга угаворваць, каб па
ставiць подпiс насупраць пун
кту прызначэння, я прапана-

вау бы пабываць на размерка
ваннi на нашым гiстарычным 
факультэце, у прыватнасцi, 

на аддзяленнях фiласофii, 

палiтэканомii i гiсторыi КПСС. 
Калi быць больш дакладным, 
то тут яго наогул няма. 

Гэта сапраудная праблема 
для факультэта. Студэнт яшчэ 

на другiм курсе, а мы ужо 

пачынаем шукаць яму рабо

ту: спрабуем накiроуваць на 
практыку з таi<iм разлiкам, 
каб у будучым ён мог там 
працаваць (безумоуна, пры 
наяунасцi вакансiй). 

Блiжэй да размеркавання 
пачынаюцца званкi у розныя 
установы: неабходна высвет
лiць наяунасць свабодных 
месц. Прауда, тое, што мы 

знаходзiм, а потым прапану

ем выпускнiкам, часта не 
задавальняе 1х. Большасць 

3 тых, 

клад, 

кпсс, 

хто закончыу, напры

аддзяленне гiсторыi 

жадаюць працаваць 

iменна выкладчыкамi гэтага 

прадмета у ВНУ. · Але дэка
нату i выпускаючым кафед
рам знайсцi неабходную 
колькасць вакансiй, асаблiва 
зараз, калi iдзе рэарганiза
цыя выкладання грамадскiх 

навук, цяжка. Калi ж студэнт 

сам адшукау сабе месца, мы 
размяркоуваем яго туды, ча

ста даём дыплом з правам 

самастойнага працауладка

вання. Таму i прапаную выпу
скнiкам iншых факультэтау 

звярнуцца да нашых студэн

тау з пытаннем: «Цi лёгка 

знайсцi работу?». , 
Пытанне гэта не узнiкала 6, 

калi б Мiнiстэрства народнай 
адукацыi не баялася усклаdцi 
на сябе клопат аб будучых 
маладых спецыялiстах i зрабi
ла размеркаванне сапрауды 

дзяржауным. 

А. БОБР, 
намеснiк дэкана 

гiстарычнага. 
факультэта, дацэнт. 

•• t.~~~ • 1 : • ~ .: ._, ' ·~ ~ ~.;., ·"' ~ 1~ ·\: -~ 

Для жаночага арганiзму 
звычка курэння асаблiва 
шкодная. Калi жанчына ку

рыць у перыяд цяжарнасцi 

- павышаецца магчымасць 

выкiдышу, знiжаецца вага 
плода, могуць адбыцца зау

часныя роды. 1 гэта не дзiуна, 
бо дзiця, знаходзячыся ва 
утробе жанчыны,таксама «ку
рыць», карацей, атрымлiвае 

з крывёю шкодныя рэчывы, 

якiя утрымлiваюцца у тыту
нёвым дыме. А калi жанчына 

курыць i у час кармлення 
грудзьмi, ' то дзiця працяг
вае атручвацца праз малако, 

становiцца слабым, хваравi
тым. 

Дарагiя жанчыны! Мы зак
лiкс:~ем вас: не курыце дзеля 
свайго здароуя, бадзёрасцi i 
даугалецця. 

Дзяучаты! Наурад цi у наго 
з юнакоу вобраз пяшчотнай 
любiмай звязаны з тытунё
вым пахам, жоутымi зубамi, 

цьмянымi валасамi. Цыгарэ-

Дзень без тытунюl 
31 м,ая 1989 года - Сусветны дзень без тытуню. 
Сёння мы хочам .звярнуцца да жанчын. ., 

та ,заучасна старыць, падры

вае здароуе . 

Маладыя жанчыны! Вы 
стварылi сям'ю i· - марыце аб 
дзецях. Курэнне атручвае 

ваш арганiзм настолькi, што 

ужо зараз стварае пагрозу 
вашым будучым дзецям, 

парушае дзетародную функ

цыю. Яно нават можа стаць 

прычынай бясплоднасцi. 
Мацi, памятайце, што вы 

для сваiх дзяцей усё. Яны 
вельмi многае пераймаюць 

ад вас, могуць пераняць i 
· звычку да курэння. Асаблiва 
адчувальныя да тытунёвага 

дыму маленькiя дзецi. У ва

шых сiлах зберагчы дзiця 

ад · распiраторн~;1х алер-

гiчных захворванняу. 

Курэнне прыводзiць да 
сур'ёзных захворванняу у лю

бым узросце, нават да такога 
страшнага, як рак грудзей. 

Дарагiя жанчыны! Мы зак
лiкаем вас: зрабiце усё маг
чымае, каб вы i вашы дзецi 
не былi курыльшчыкамi, па
сiунымi цi актыунымi. Заклi

кайце вашых блiзкiх кiнуць 
курыць i дапамагайце iм у гэ
тым . 

MIHCIO ГАРАДСЮ 
ЦЭНТР ЗДАРОfЯ, 

ГАРАДСЮ КАМIТЭТ 
ТАВАРЫСТВА ЧЫРВО

НАГА КРЫЖА. 
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,_,.А БСКАРДЖАННЮ-- ·.НЕ ПАДЛЯ~t~~ 
. ~ ' - ~ ' 

Л. ~~ш,нi студэнтау, звязаныя· з адмауленнем ад наведвання заняткау па ваеннай i медыцынскай падрыхтоуцы, 
з rюуным правам можна было квалiфiкаваць як незаконныя. Калi б не дробязнае удакладненне са спасылкай 
нu слоунiк У : Даля: «забастоука - адна з форм масавага выказвання грамадскай думкi». • 

Выступленнi студэнтау ( няхай сабе i нешматлiкiя) паказваюць, што пытанне аб арганiзацыi заняткау па ваен
най i медыцынскай падрыхтоуцы наспела. Яно патрабуе неадкладнага вырашэння. Нельга адназначна сцвя
рджаць, што усе студэнты шукаюць лёгкага жыцця. Пры дэмакратызаванай сiстэме вышэйшай адукацыi, калi 
самакiраванне раскрывае усё большыя магчымасцi для iнiцыятывы студэнтау, выказваць свае думкi адноснu ар
ганiзацыi вучэбнага працэсу яны могуць. А тыя, хто займаецца вырашэннем праблемы, абавяз~ны ix улiчвu10,. 

lгнараванне заняткау, палiчылi мы,- тупiк нармальнага дыялогу, сведчанне таrо, што 1снуюць дзве rpy
n_ipoyкi, якiя не жадаюць цi не могуць адна другую зразумець. Нам здавалася, што в_аенна-медыцы~ская спра
ва толькi выйграе пры адкрытым i шчырым дыялогу, якi дае маrчымасць выслух_аць I даказа':(ь свон пункт r ;11е
джання. Таму услед за публiкацыямi «Студэнт i армiя» ( 13.04.89), « Ваенная справа», «Ф1ла-мед~-л~м1п' ': 
.(20.04.89) рэдакцыя газеты прапанавала рэалiзаваць гэтую маrчымасць за «круглым сталом» для зац1каул еных 
асоб: выкладчыкау i студэнтау. 

Такiм чынам, дыялог пачынауся з пытанняу: быць цi не быць ваеннай кафедры i якой ёй быць? 
Ен не атрымауся. Чаму? 

- Цяпер iм, бачыце, ка
федра стала у чя:нсар! 

- Ч аму вы бачыче у 
нас толькi тое, што мы не 

жадаем вучыцца? 

(3 размовы за 
«круглы.н сталом» ). 

·моЦАРТ у БОТАХ 
Калi нех та не разумее, што у сучасных умовах 

АФIЦЗР - ВЫХАВАЦЕЛЬ? 

А што у гэтай прапанове неажьщцяв'i мае? 
Чаму доугi час нiкому не прыходзiла у галаву дум

ка аб тым, што афiцэр ва унiверсiтэце такi ж педагог, 
як i выкладчык якой-небудзь iншай кафедры, бо мэты 
ix дзейнасцi супадаюць? 

краiна не можа абысцiся без apмii, самiм вайскоуцам 

1 
цяжка даказваць адваротнае. Абавязкова знойдуцца 
упэуненыя у тым, што яны зыходзяць з карпаратыу
нага iнтарэсу; дзецца, мауляу, не будзе куды. Такi 

· падыход да справы - вялiкая памылка . 

Тэзiс аб нарастаючай агрэсii iмперыялiзму, да яко
га мы прызвычаiлiся за дзесяцiгоддзi, сёння не пра
вамерны. Састарэлы «вобраз ворага» ужо не з'яуляец-

Гадоу пяць назад на _ваеннай кафедры каля 60 
працэнтау афiцэрау не мелi вышэйшай адукацыi. У 
званы не бiлi. Такое вырашэнне кадравага пытання i у 
калег з iншых вышэйшых навучальных устаноу лi

чылася прымальным: каб даць студэнтам сярэднюю 
вайсковую адукацыю не трэба бьщь «аступененым», 
дастаткова афiцэрскага вопыту камандавання ротай цi 

батальёнам. 
Цяпер выкладчыкау з сярэдняй адукацыяй на кафед

ры няма. Цi з'явiлiся, нарэшце, сапраудныя педагогi? 

ца важкiм i пераканаучым аргументам у ваенна-патры
ятычнай рабоце. Патрабуюцца iншыя доказы, заснава
ныя на тым, што разам са знiкненнем канфрантацыi 

памiж дзвюма сiстэмамi яшчэ захавауся, на жаль, неда

вер як сведчанне таго, што армiя на сённяшнi 

дзень нам патрэбна. Згодна з артыкулам Канстытуцыi 
СССР аб абар'Ьне Айчыны як свяшчэнным абавязк}' 
кожнага грамадзянiна, а таксама Законам аб усеагуль
ным воiнскiм абавязку, дзе агаворваецца i падрых
тоука афiцэрау запасу, патрэбна ваенная кафедра 
у ВНУ. Асаблiва пасля аднаулення адтэрмiноукi ад аба
вязковай службы для студэнтау. Армiю павiнны прай
сцi усе. lншая справа: калi? Два гады назад акадэмiк 

Раушэнбах i член-карэепандэнт АН СССР Валькен
штэйн на старонках «Литературнай газеты» сцвярджа

лi, што пасля двухгадовага «перапынку» студэнт нiколi 
не зможа стаць генiем. «Часта страты могуць быць 

незаменнымi»,- запэунiвае i рэктар МДУ, акадэмiк 

. А. А. Лагуноу. Тое, што закладваецца у пэуныя 
гады, валявым рашэннем пасля не «навязаць». 1 
усе параунаннi з вялiкiм палкаводцам аказваюцца пры-

1 
цягнутымi. Цяпер, калi адмэрмiноука перастала бьщь 

толькi студэнцкай марай, цi не адыгрывае ваенная 
кафедра ролю apмii у цывiльным жыцц, ! Тым больш, 
што «забiрае» яна дзень у тыдзень, а увогуле 1/ 6 
частку вучэбнага часу. 

На кафедры перакананы; 450 гадзiн (тым больш, 
што памiж кожнымi заняткамi перарыу даужынёю у 

1 
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тыдзень). для падрыхтоукi паунацэннага афiцэра вельмi 
недастаткова. У ваенным вучылiшчы такiх жа спецы
ялiстау рыхтуюць тры гады! Афiцэры кафедры пазбау

лены магчымасцi вывучаць са студэнтамi дэталёва 
ваенную навуку. Тут выкладаюць самыя агульныя прын

цыпы вайсковай спецыяльН'асцi: дэталi без прымянення 
i практычных навыкау забудуцца, асноунае застанецца. 
У праграме для тых, хто адслужыу, скарацiлi ву
чэбны я гад з iны на агульнавайсковую i страявую падрых
тоуку, больш увагi удзяляюць практычным пытанням. 

- Я адслужыу i жадаю 
быць гiсторыкам, а н.е афi
цэрам! 

Для гэтага ёсць 
iн.шыя ВНУ, без ваен.н.ай 

' 

кафедры. 
( З размовы за , 

«круглым сталом»j. 

- Канстытуцыйны абавязак яны выканалi,- згаджа
ецца начальнiк вуч_эбнай часткi, падпалкоунiк Анатоль 
Васiльевiч Палтаускi.- Але як абаронцы Радзiмы - гэ• 
та пакуль сыравiна . Да таго ж праз год-два размоу пра 
«служыу - не служыу» не будзе. 

А калi чалавек жадае усё ж бьщь гiсторыкам? lн
шадумцу заклiкаюць да грамадзянскага сумлення, ад

сылаюць да артыкулау загадау , некарэктна абрываюць, 

абвiнавачваюць у антыпатрыятызме, як адбылося на 
«круглым стале». 1 за слоуным шалупiннем не ·зауважа

юць слушную прапанову: магчыма, не зараз, але праз 

год-два забяспечьщь студэнтау правам атрымлiваць 
ваенную адукацыю па жаданню, а калi у некага яно 

адсутнiчае - няхай праходзiць абавязковую службу па
сля ВНУ. 

А iснуючыя супярэчнасцi, нават тыя з ix, што могуць 
бьщь вырашаны рэктаратам цi вучоным саветам, усё 
роуна застануцца. 

Есць у кафедры яшчэ адна балючая праблема, якая 
таксама нараджае пакуль шмат непаразуменняу. Суп

рацоунiкi ваенкаматау амаль не паклапацiлiся аб выка
рыстаннi студэнтау-прызыунiкоу па ix будучай спецы
яльнасцi. За ка намерным лiчылас я, што музыкант 

трапляу у будаун,чы батальён . 3 нашымi фiзiкамi i ма
тэматыкамi, юрыстамi i журналiстамi у розных варыя
цыях здаралася, як правiла, тая ж гiсторыя. 

· - Аднойчы мы паспрабавалi падлiчьщь, колькi чала
век з нашага цыкла тр'апiла на «сваё» месца. Аказалася, 
тры,- расказвае палкоунiк Вiктар lванавiч Некiцёнак. 

Якiя. змены адбылiся за апошнi час на кафедры? 
Доугiя валасы i швэдра ужо не лiчацца парушэннем пра
вiлау жьщця. Ды i выгляд днявальных i груп, якiя выязд
жаюць на заняткi у поле, зусiм звычайны, цывiльны. Гэ

та вонкавае, двугараднае вырашэнне пытання. Што ж 
наконт рэарганiзацыi працэсу навучання? Аб ёй на пры
кладзе аднаго з вучэбных цыклау ваеннай кафедры рас-
казваецца далеи. 

Начальнiк аднаi-о' з вучэбных цыклау падпалкоунiк 
Аляксандр Мiхайлавiч Гальперын у педагагiчную накi 

раванасць вучэбнага працэсу не проста верьщь, у яе 
неабходнасцi на ваеннай кафедры - не толькi упэу
нены - шукае навуковы падыход да гэтай пакуль 

амаль недаследаванай праблемы. 
Аляксандр Мiхайлавiч не схiльны абвiнавачваць сту

дэнтау у нядобрасумленных адносiнах да заняткау па 
ваеннай падрыхтоуцы. Спакойна, без прадузятасцей, 
ён абгрунтоувае свой пункт гледжання: 

- Прычыны незадаволенасцi закладвалiся даун'о. 
Яны звязаны з недасканаласцю ваеннай падрыхтоукi 

як педагагiчнай сiстэмы. Адносiны у аудыторыях ваен

ных кафедрау абвастрылiся, калi было прынята абсурд
нае рашэнне аб прызыву студэнтау у армiю, ад якога 

нямала гора зведала i сама абараназдольнасць краiны. 
Абсурд вынiкау з падзей у Афганiстане. Спрацавала 
рэакцыя ланцуга, дзе апошнiм - афiцэрам ваенных 
кафедрау - давялося «расхлёбвацца» за усе памылкi 
вышэйстаячага кiраунiцтва. 

Гадам i адбывалася дэфармацыя сiстэмы камплекта

вання кадрау. Здаралася, на ваенную кафедру трапля

лi · па тэлефоннаму званку людзi, якiя , хоць i набылi 
пэуны вопыт службы у войску, але не валодалi высокiм 
агульнаадукацыйным i культурным узроунем. Механiч
на~ перастаноука афiцэра з войска на ваенную кафедру 

(апошнiм часам ·ад гэтага у нейкай ступенi вызвалiлiся) 
абумоулiвала перанясенне жорстка аутарытарнага сты

лю адносiн да людзей, спробу стварьщь вайсковую 
часць замест кафедры, iгнаруючы дэмакратычныя адно

сiны у ВНУ. 
Гальперын iмкнецца зразумець студэнтау, якiя самi 

аnынулiся у пакрыуджаным становiшчы. Па сутнасцi, , 
страцiлi два гады вучобы i шчыра не ведаюць, чаму, 
сумленна выканаушы канстытуцыйны абавязак, вымуша
ны зноу «выкрэслiваць» па 6-8 гадзiн у тыдзень. 

Цыкл шукау выйсце метадам спроб i памылак. 
Пакуль не стварыу даволi дэмакратычнае аб ' яднанне 
выкладчыкау i студэнтау. Выкладчыкi тут не шкадуюць 
сiл на мадэрнiзацыю методыкi выкладання i уводзяць 
у вучэбны працэс асноуныя элементы перабудовы вы
шэйшай школы: iнтэграцыю навучання з практыкай 

i з навукай, iндывiдуалiзацыю, iнтэнсiфiкацыю i камп 'ю
тэрызацыю. 

/ 

Дастаткова вострае пытанне: х то для Нi:ЗС больш важ

ны непiсьменны у ваенны х адносiнах афiцэр 
цi добры спецыялiст - перарасцi у канфлiктнае на цык
ле не паспела. Яго вырашыл i наступным чынам: веды, 

атрыманыя на ваеннай кафедры , павiнны дапамагаць 

у набьщцi цывiльнай спецыяльнасцi i наадварот . Для 
абараназдольнасцi краiны немалаважна, як i я кадры iн
т элiгенцы i яна рыхтуе . 

Афiцэры цыкла iмкнуцца не тольк i да мiжпрад

метных сувязей i адмаулення ад дублiравання тэм i 
спецкурсау з iншымi кафедрамi. Дэканы фiзiчнага i 
механiка-матэматычнага факультэтау наурад цi здзi

в яцца, калi iм прапануюць разгледзець пытаннi пад

рыхтоук~ афiцэрау запасу на блiжэйшым дэканаце. Та
кiм вось шляхам нарадзiлася агульнае палажэнне аб 
ваеннай падрыхтоуцы, дзе стаяць подп iсы дэканау, 

начальнiка цыкла i прадстаунiкоу студэнцкiх арганi

зацый. З удалага узаемадзеяння факул ьтэтау i ву

чэбнага цыкла. вынiкае: ваенную кафедру н i як не 
назавеш атрафiраваным дадаткам да асноуных курсау. 

ВНУ i кафедра разам - ад~iная с iстэма падрыхтоукi 
гарманiчна развiтай асобы. 

Калi ты нарадзiуся генiем i апынууся потым на 

цыкле Гальперына, лiчы , пашt~нцавала. Вольнага на

ведвання тут, як i увогуле на ваеннай кафедры, нi 

для тых, хто адслужыу, нi для дапрызыунi коу не iснуе. 
Але генiяльнасць дазволiць, папрацаваушы тры тыднi 
у пачатку семестра i здаушы залiк , атрымаць дадатковы 

творчы дзень. Застаецца толькi дадаць, што бягучы 
семестр выявiу больш за 90 працэнтау такiх ге-нiяу на 
трэцiм курсе мехмата i у сярэднiм 45 працэнтау · ся

род студэнтау чацвёртага курса мехмата а фiзфака . 

Цяпер эксперымент, якi выкладчыкi цыкла пачыналi 

яшчэ да таго, як дайшлi «дазваляючыя» дакументы, 
узаконены i для студэнтау iншых факультэтау . 

- Мы спрабуем выкарыстоуваць дэмакратычныя 
метады,- зауважае Аляксандр Мiхайлавiч . 

Так было, напрыклад, калi iшла размова аб мэтазгод
насцi выдзялення двух-трох «в-аенных » тыдняу · у пачат

ку семестра. Дэканаты далi згоду: «Будзем спраба-

ваць». Студэнцкаму рэферэндуму такая форма на

вучання не спадабалася. Аказваецца, губляецца сэнс 
датэрмiновай здачы залiкау i экзаменау. Да таго ж 
двух-трохтыднёвая хвароба абернецца тады адставан
нем на увесь семестр. 

. Ад Гальперына я пачула яшчэ пра адно новаувядзенне 
- савет цыкла . «Прадугледжаны ж вучоныя саветы 

на факультэтах. 25 працэнтау месцау аддадзена у ix 
студэнтам. Вучэбны цыкл ваеннай кафедры таксама 
падраздзяленне унiверсiтэта»,- сказау мне Аляксандр 
Мiхайлавiч. 

Для студэнтау гэта выбарная пасада. Спачатку савет, 

большую частку якога складаюць прадстаунiкi студэнц

тв.;, працавау на эксперыментальных правах: Цяпер 
яго iснаванне пацверджана сумесна прынятым1 рашэн

нямi. Якiмi? Аб дазволе i нават заахвочваннi датэрмi
новай здачы экзаменау i залiкау студэнтамi з вызвален
нем ix ад абавязковага далейшага наведвання занят
кау па ваеннай падрыхтоуцы, што павялiчвае рэзерв 

часу для якасцi падрыхтоукi студэнта па ас-

ноунай спецыяльнасцi. Аб зацвярджэннi заахвочва-
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ючых стыпендый з фондау факультэтау для студзнтау, 

як i я добрасумленна вывучаюць прадметы па ваеннай 
. падрыхтоуцы у адрозненн i ад тых, хто не вывучае 
вае нную справу . Аб тым, што работы студэнтау, якiя 
займаюцца ваенна-навуковай дзейнасцю, могуць зал i ч
вацца як лабараторны·я i курсавыя . 
Савет для выкладчыкау цы кла не толькi зваротная 

сув язь - гэта i канструктыуны я прапановы разам з 

крь1тычным i заувагамi па рэарган i3ацы i вучэбнага пра
цэсу, я кiя па'дштурхоуваюць працаваць творча. 

Савет для студэнтау - гэта адчуванне уласнага 
дачынення да спрау ваеннай кафедры. 

Расказваюць , прыйшоушы на першую сустрэчу, сту
дэнты разл iчвал i убачьщь адзiны выкладчьщкi «фронт», 
усе дзея ннi якога будуць ск iраваны на падауленне 
ix iн i ц~,,, ятывы , i был i вельмi здзiулены, калi сутыкну-

. лiс я с а славеснымi баямi памiж афiцэрам i. 
На астатн i х вучэбных цыклах «першапра ходцау » 

пакуль не падтрымл iваюць . Не бачаць сэнсу? 

У «вае нны я гульнi», як было , наяiсана у лiсце 
аднаго з нашых чытачоу , н а цыкле, нельга адмов iцца, 

сапрауды rуляюць. Пакуль тольк i выкладчыкi i невялi
кая частка энтуз iястау са студэнтау. Абяцаюць , у 
х·утк i м часе « гуль нi» набудуць яшчэ больш шырокае 

прымяне нне. Паутара семестра працуе тут ЭВМ, 
атрыманая з дапамога й дэкана механ iка-матэматычнага 

факулыэта Л . П. Прымачу'ка . Па асноуных тэмах курса 

складзены пра грамы не без удзелу студэнтау, даклад

ней, i мi с ам iм i . П а чын алi справу складальн i к i першай 
праграмы для вырашэння асноуных задач па ваеннай 

с пецыяльнасцi К. Б iрул я , С. Запольскi, В. Радзько . 
Яе працягваюць В i ктар Рэе нтов i ч, Сяргей Фядотау, 
Юрый Дзян кев iч . 

Восе н н ю навучэнцы цыкла змогуць працаваць з 

камп ' ютэрам i н а ф i зфаку i мехм~е. Наступ на и в я с ной 

атрымаюць у карыстанне свой клас ЭВМ на ваенна й ка
федры. 

Практыч на поуным уключэннем студэнтау у ход за

няткау , павелi чэннем магчымасце й вырашэння практыч
ных задач i нагл яднасцi заняткау, актыв i зацыяй 

пазнавальнага i нтарэсу у студэнтау да прадметау 

ваенна й падрыхтоукi можна абвергнуць тэзiс аб 
бессэнсоунасцi «гульн яу» , я кi я распачалi на цыкле . 

ГУМАНIТАРЫI 

1 ГУМАННАСЦЬ 
«Мы , што нiжэй падпiсалiс я, адмауляемся ад навя

за на га нам абавязковага вывучэння медьщынскi х 
дыс цы пл iн i тым самым ад уменн я аказваць дапамогу 
св аiм дзецям, бацькам, тым, хто побач з намi будзе 

мець патрэбу у ёй. Мы падлiчылi: на кожнага сту
дэнта-ф iлолага даводзiцца аб' ём л iтаратуры - 50 
тысяч старонак, аб 'ём вучэбных гадзiн - чатыры 
пары кожны дзень у другую змену. Мы пе-ра-гру-жа
ны-я! 1 што з таго, што многiя людзi апошнiм 

часам нават звяртаюцца у кааператывы, каб атрымаць 
неабходныя медыцынскiя навыкi , а на кафедры нас ро
бяць медыцынск iмi сёстрамi бясплатна? Мы усё роуна 
не зб iраемся працаваць у бальнiцах, а будзем у школах 
вучьщь ·дзяцей. Экстрэмальныя выпадкi, якiя б пагра
жалi жыццю нашых блiзкiх,- адзiнкавыя. Тым не 
менш, нам патрэбна ведаць лiтаратуру. 1 калi з 
нашым i дзецьмi здарыцца бяда, мы таксама паадва
ро чваемся ... » 

Такога л iста не iснуе. Гэтыя радкi, наумысна надаючы 
iм «жорсткую» афарбоуку, склала я . Прауда , не 
прыдумвала з «немаведама чага». Таму што праблеме 
наведвання заняткау студэнткамi другога i трэцяга 

курсау ф iлалагiчнага факультэта пайшоу другi месяц . 
Сто пяцьдзесят подпiсау пастаулена пад патрабаван
нем выключьщь з вучэбных планау спецыяльнасцi 
2001 , 2002 курс медьщынскай падрыхтоукi i вызва
лiць «нас ад заняткау па ycix дысцыплiнах названага 
курса» . 

Я утрымалася б ад папрокау i абвiнавачванняу, 
калi б не выс·лухала (разам з дзяучатамi) перакананнi 
загадчыка кафедры грамадзянскай абароны Леанарда 
Аляксандрав i ча Фралова. · 

Пакуль, мяркуючы па працяглай паузе-сведчанн i 
бяздзей насцi заклiку, усхваляванае «апамятайцесяl» , 
што вырвалася- у загадчыка кафедры, дзяучаты успры

нялi як яго боязь страцiць пасаду. Безадносна да улас
ных лёсау. Праблема вялiкага дэфiцыту у краiне 
медыцынск i х сясцёр, страта Арменiяй у гарадах, што 
пацярпел i ад землетрасення, 70 працэнтау медпер
саналу - абстрактныя лiчбы iм не баляць. Недаверлiва 
ставяцца дзяучаты i да расказу аб студэнтках факультэ
та культасветработы Маскоускага iнстытута культуры 
(яны, працуючы у Арменii, зрабiлi важнае адкрыццё
усе астатн iя спецыяльнасцi у часiну вялiкага гора бьщ
цам i не iснуюць: нi гiсторыкi, нi фiлолагi, н i фi
зiк i , патрэбны толькi тыя, хто умее аказаць першую 
дапамогу). Фiлфакаукам цяжка зразумець жаданне : 
« Просiм арган i заваць для нас заняткi па медыцын
скай падрыхтоуцы .. . » Таму што самi яны, iгнаруючы 

з анятк i , змагаюцца за адмену вышэйназванай дысцып
л 1ны . 

Заклiк!3ць да м iласэрнасцi i адшукваць агульны ко
рань у словах «гуманнасць» i «гуманiтарый» у такiх 

выпадках марна . 

· А, можа, усё наадварот, i яны маюць рацыю, 
калi спасылаюцца на неапрауданыя затраты часу , 
матэрыяльных срод.кс:.у i умовы абвостранага дэфiцыту 
спецыялiстау фiлалагiчнага профiлю? Я шчыра спраба
вала разабрацца. 

360 гадзiн на падрыхтоуку медыцынскай сястры -
не толькi побач з велiчнай лiчбай 1 О тысяч гадзiн 
вучэбнага плана на riяць гадоу, але i з трыма гадамi 
для падрыхтоукi спецыял iста у вучылiшчы - выгля
даюць «карлiкавым» курсам. А выпускнiкi вучылiшчау, 
сведчаць водгукi старшынi дзяржаунай экзаменацый

най кaмicii , мала чым адрозн iваюцца. Есць прыклады. 

Здараюцца выпадк i, калi не атрымаушы у спешцы 
пасведчання, выпускнiцы дасылаюць потым запатра

баваннi з Далёкага Усходу, ~райняй Поуначы - яно 
ж дае права працаваць па медьщынскай спецыяльна
сцi. 

А 180 выпускн i ц Гомелы:кага унiверсiтэта i Магi
лёускага медiнстытута, як i я у саставе трах медыка
санiтарных батальёнау пасля двухдзённых зборау 
даследавалi людзей , эвакуiраваных з радыяцыйнай зо
ны пасля аварыi на Чарнобыльскай АЭС, аказвалi 
першую дапамогу? Як бачыl..\е, медыцынск i я сёстры 
грамадзянскай абароны патрэбны i у мiрны час. 
« Навошта?» - адказ знойдзены. 

- Можна паспрачацца аб якасцi выкладання, заува-
· жаць недахопы клiнiчнай практыкi, быць .незадаволе
ным . аб 'ёмам таго цi i ншага курс~, 1;1аогул ставiць 
пытанне аб рэарганiзацы i кафедры грамадзянскай 
абароны ,- згаджаецца Леанард Аляксандравiч Фра
лоу.- Але дзеяннi пад лозунгам «Мы займацца 
адмауляемся!» усе пытаннi знял i . 

Таму наступную iнфармацыю я атрымлiвала у Ле
анарда Аляксандравiча, здаецца, не для фiлфака. 

Пытанне аб недахопах клiнiчнай практыкi узнiмала
ся на кафедры некалькi тыдняу назад. 3 будучага 
навучальнага года яе будуць весцi медьщынскiя 
сёстры, а не урачы, як раней . Не давядзецца больш 
i хворым саромецца чародкi дзяучат у · п.алаце -
у групе з трах чалавек кожнаму не складана 

даручьщь канкр:.тную справу . Уводзяцца новыя тэмы, 
якiя, па перакананню выкладчыкау кафедры, усё 

больш патрэбны дзяучатам: агульны догляд, дзiцячыя 
захв9рваннi, родадапамога. У фiлфакаускiм раскладзе 

ix не будзе. Бо курс «Ваенная падрыхтоука» з яго 
выкраслены. Пасля узгаднення з дэканам А. А . Волкам . 
Чорнай стужкай па белай паперы. 

- Чаму вы так баiцеся зрабjць крок насустрач 
людзям? - узрушана пыталiся прадстаунiкi «бастую
чых». 

Хiба ,не ён, Леанард Аляксандравiч, два разы дамау
ляуся аб сустрэчы i атрымау ад дэкана толькi абя
цаннi? Hi ён хвалявауся пра тое, што другакурснiцы, 
не здаушы двух залiкау, згодна з запатрабаваннямi 
вучэбнага плана не будуць пераведзены на трэцi 
курс, а можа здарыцца, i не атрымаюць дыплома? 

· Hi ён шукау выйсце: «Яшчэ ёсць час, правядзём кан
сультацыю, спросцiм праграму, будзем выкладаць толь
кi тое, што патрэбна неадкладна. Я прыйду на 
сустрэчу з курсам у лю·бы час»? Hi ён абяцау : 
«Нiякiх рэпрэсiй не будзе»? 
Вы слухалi i, здавалася, згаджалiся з яго пера

канаучымi довадамi. На наступныя заняткi нi другi, 
нi трэцi курс не з ' явiуся. Гэта азначала, трыста 
чалавек канчаткова выбылi з плана падрыхтоукi меды
цынскiх спецыялiстау. 1 толькi тады, калi i змагацца, 
i пераконваць было ужо безвынiкова, у партыйны ка
мiтэт унiверсiтэта была пададзена запiска, з'явiлася 
даведка кaмicii Гарадскога штаба грамадзянскай 
абароны, прагучау тэлефонны званок у Мiнiстэрстве 
вышэйшай адукацы i БССР. 

Хто ж не зрабiу той адзiны крок насустрач? 
... Выкладчыкi прыходзiлi у аудыторыi кожны дзень. 

Здзiуленым маучаннем сустракалi ix пустыя сталы, 
за якiмi адмовiлiся сядзець тыя, хто пакуль не разумее: 
адно выратаванае чалавечае жьщцё часам каштуе ycix. 
навук, разам узятых. А калi нешта здарыцца, застанецца 
толькi развесцi няумелымi рукамi - у экстрэмаль

най сiтуацыi такiя не патрэбны, i з прыкрасцю успа~ 
мiнаць 31 красавiка - пачатак забастоукi . А магчыма, 
у ix атрь1маецца проста адвярнуцца ... 

«ЗАБАСТОУКА• 
ЗА «КРУГЛЫМ СТАЛОМ• 

Чаму усё ж такi ён не атрымауся, гэты дыялог, на якi 

мы так спадзявалiся? 

Незадаволенымi пайшлi з яга студэнты ,. якiя не жада

юць станавiцца «афiцэрамi паняволi». Не паверылi у 
запэ_унiваннi загадчыка кафедрай грамадзянскай аба

роны дзяучаты з фiлфаку. Адмежавалiся паперкамi 

загадау i .састарэлых i нстр)l.J(ЦЫЙ ад пытанняу i прапа-
ноу прадстаунiкi ваеннай кафедры. . . 
Чаму першая спроба ва усiм разабрацца скончыла

ся няудала? 

Прасцей за усё абмежавац
ца рэгламентуючым бар'е
рам дакументальна дазволе

н ага . Спасылка на ведамствы, 

якiя «задаюць праграму», 

Дзяржкамiтэт па народнай 
адукацыi, якi «адзiны мае 

права вызначаць далейшы 

шлях развiцця вышэйшай 
школы», i не зусiм, на мой по
гляд, аргументаване тлума

чэнне: нiчога нельга рабiць 

самастойна, вызваляе ад ад
казу за свае славы i учынкi . 

- З якою матаю мы саб
ралiся? Цi правамоqны 
«круглы стол» што-не

будзь вырашаqь? 
- Вы жадаеqе, каб бы

ло па-ранейшаму? Няfjжо 
арганiзоfjваqь эабастоfj
ку, каб нас, нарэшqе, 
заfjважылi i нешта выра
шылi? 
( З раэмовы за «круглым 

. сталом») . 

бакi непераадольнага барrе- · 
ра непаразумення, якi завёу 
многiя праблемы у тупiк. 

Запiс «круглага стала» са

прауды нельга аформiць у 
выглядзе загаду з yciмi па

трэбнымi подпiсамi i пячатка
мi , якiя б усё адразу змя
нiлi. - Мы на гэта, шчыра 

кажучы, i не разлiчвал i . Не
абходным было для нас, 
каб студэнты атрымалi кам
петэнтныя адказы на ас

ноуныя хвалюючыя ix пытан
н i: «Цi нельга, каб афiцэра

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 Прасцей за усё схавацца за 
бар 'ерам уласнага нежадання 
i не прыслухоувацца да пера
кананняу iншага боку: про
ста адмовiцца ад наведвання 
заняткау. 

- . lснуе мяжа, якая нас 
падзяляе. Калi кожны гаво

рьщь сам за сябе, замест 
размовы атр~1млiваецца ла

бавая атака: мы - маем ра

цыю. а вы-не,-ахарактары

завау «круглы стол» падпал

коунiк А. М . Гальперын . 

м i запасу станавiлiся па 

уласнаму жаданню?», «Чаму 1 
в аенная кафедра павiнна (гэ-
т а вьщякае з iснавання дзярж

жзамену) даваць ацэнку . 
спецыялiсту ВНУ?». Важна 

было у атмасферы дэмакра
тычн.ай дыскусii, на роуных, 

Пэуна, выпадкова · атры
малася так, што у пачатку 
размовы выкладчыкi занялi 

адзiн рад аудыторных ста
лоу, студэнтъ, - другi. Маг-

Тыя, хто прыходзiу пазней, 
як па змове, нягласнага пра

вiла гэтага не парушалi. Маг
чыма, паласа памiж радамi i 
абумовiла атмасферу агуль
ных абвiнавачванняу. А хутчэй 
за усё, проста выявiла, вынес

ла на паверхню тое, што ра

ней захоувалася па розныя 

без вокрыкау i апрыёрн\lга 
недаверу выслухаць пункт 

гледжання кiраунiкоу ваен

най кафедры, кафедры гра
мадзянскай абароны, адмi
нiстрацыi i студэнтау. 3 iдэ
яй, сфармуляванай агульны
мi намаганнямi, можна было 

б выйсцi на савет цi рэ1;<та
рат унiверсiтэта . lм, дарэчы, 
сёння дадзены вялiкiя правы. 

Ды i дырэктыуныя органы, 
якiя наурад цi прыслухоуваs 
юцца да узаемных папрокау, 
не змогуць не зауважьщь 

разумную iдэю . 

Тады выявiцца , што «пiке
ты» наогул непатрэбны . 

М . ЗАГОРСКАЯ. 

Фота С. ПЛЫТКЕВIЧА. 

1 

1 
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-Абяцаем 
запатыя -горы 

Хто назвау Алтай жорсткiм 
i недасяжным? 

Ветлiва сустракае ён ':_rуры
стау i альпiнiстау, вучоii~х i 
пfсьменнiкау. На усе жы~ё 

' зачароувае некранутай пры
родай глухой тайri, чысцют
кiмi рэкамi, магутнымi леда~ 

вiкамi, пяшчотнай ,прыгажо
сцю кветак. 

Мjнулым летам група Мiн

скага гарадскога клуба туры
стау удзельнiчала у паходзе 
пятай катэгорыi складанасцi 
па Алтаi. '·· ,:· .· ' . НЯМА ·пРАБЛЕМ) 

·',. ;.L, ' • 

·, -:. . f АСЦI_НАЯ · <:. . . . · ·. } 

ЯК IНЖЫНЕР CTAf 
ЖУРНАЛIСТАМ 

Наш сённs~шнi rосць каментатар rалоу 
н'ай рэдакцыi спартыуных праrрам Беларускаr 
тэлебачання i радыё Уладзiмiр НАВIЦЮ. 

Уладзiмiр Мiкалаевiч, 

пачнём з некаторых агульных 
звестак? 

- Калi ласка. Нарадзiуся 

у 1954 годзе у Брэсце. 3 1981 
года працую у спартыунай рэ- . 

дакцыi Дзяржтэлерадыё 
БССР. Жанаты, сыну восем 

гадоу. 

- Прабачце, Вы забылiся, 
што маеце дзве вышэйшыя 
адукацыi ... 

- Сапрауды, у 1978 годзе 
скончыу энергафак БПI, а два 

. гады наза~ - завочнае ад

дзяленне . факультэта жур

н'алiстыкi. 
- А як здарылася, што iн

жынер стау журналiстам? 

рублёу. Акрамя таго нам за · 
кожны рэпартаж налiчваецца 

пятнаццаць рублёу. Незалеж-
на ад таго, цi гэта паутара

гадзiнны расказ пра футбол 
па тэлебачанню, цi дзесяцi
пятнаццацiхв1л1нны радыё
рэпартаж. За удзел у перада;~ -, 
чы i яе падрыхтоуку мы та 
сама маем ганарары. Словам, , 
удалым лiчу месяц, калi ат
рымлiваю больш за 200- 250 
рублёу . 

- Цi цэнiце Вы сваю ра

боту яшчэ i за тое, што ёсць 
магчымасць ездзiць за мяжу? 

Наш маршрут пачынауся 
ад вядомага Чуйскага трак
ту, пралягау праз Пауноч
н~-Чуйскiя i l(атульскiя Бял-

i, каля Анемскай Сцяны по
бач з Бялухай i заканчвауся 
ля ракi l(атунь. 

У СЕКЦЫЮ ... НЕ . ЗАПРАШАЕМI 

- Магчыма, гэта прадвы
значылася у тым самым ту

манным дзяцiнстве, калi я 
вельмi любiу спорт, захапляу
ся статыстыкай: рознымi пад
лiкамi, пошукамi заканамер

насцей. Але я нiколi не nicay 
заметан, не быу юнкорам . 
Проста не меу упэуненасцi, 

што з мяне атрымаецца спар

тыуны журналiст. Была прага 

да дакладных навук, таму 

стау iнжынерам. Працавау у 
Мiнскiм iнстытуце «Гiпра

сувязь» . Але паступова стау 
адчуваць, што займаюся не 

сваёй справай. lншымi сло

вамi, на работу, як на свята, 
не iwoy. 

- Неадназначнае ваша пы
танне. Вы, пэуна, мяркуеце, 
што паездкi за мяжу - па

казчык наяунасцi у доме доб-' 
рых рэчау, самых апошнiх 
узорау японсkай апаратуры? 

Не, паверце, нiчога гэтага ня
ма. Я наведау чатыры капiта

лiстычныя краiны i столькi ж 
сацыялiстычных. Але, напры

клад, у капiталiстычных краi
нах мы, каментатары, жывём 

толькi на сутачныя. А што та
кое сутачныя нашага каман

дзiровачнага, думаю, тлума

чьщь няма патрэбы. • Дваццаць дзён з цяжкiмi 
рукзакамi, часам па пояс у 

снезе, вадзе, караскаючыся 

па стромкiх сценах, мы зада

. вальнялi спрадвечнае жадан
не чалавека зведаць мяжу 

сваiх магчымасцей, пабы
ваць там, дзе яшчэ нiхто 

не быу. 
Займаючыся будзённымi 

справамi i надзённымi клопа
тамi, спынiцеся на адну хвi
лiн!(у: цеснаму гораду прад
прыемствау, машын, кватэр з 
yciмi выгодамi так не стае су

ровай моцы i сапрауднай 
прыгажосцi. Зауважылi? Та
ды спяшайцеся. Усё гэта 
знойдзеце у Залатых Гарах. 
Бо Алтай па-мангольску 
«залаты». 

А. ВЕйНIК, 
малодшы навуковы 

супрацоунiк 
НДI ЯП. 

с Фота аутара.' 

Наперадзе -
.-матэматыкi 
У раёне Камсамольскага 

возера праводзiлiся трады

цыйныя вясновыя спаборнi
цтвы па лёгкай атлетыцы у 
рамках унiверсiтэцкай спар

такiяды. Каля чатырохсот 
спартсменау з адзiнаццацi 

факультэтау вялi барацьбу 
на чатырох дыстанцыях: дзяу

чаты на 500 м i 2000 м, юна
кi - 1QQQ М i 3000 М, 

Першы забег на 500 метрау 
у дзяучат. У iм быу паказа
ны самы л'епшы вынiк. Сту

дэнтка юрыдычнага факуль

тэта А. Балауко прабегла 

пяцiсотмятровую дыстанцыю 

за 1.24.4 мiнуты. Другое i 
трэцяе месца у С. Федзюко

вiч з геаграфi4нага факультэ
та i С. Цiшковай з факуль

тэта прыкладной матэматыкi. 

Адпаведна ix час - 1 .26.0 
i 1.28.0 .мiнуты. 

Першае i другое месца 

на дыстанцыi 1 ООО м сярод 
юнакоу занялi прадстаунiкi 
юрфака А . Монiч i А. Гар
гун. lx час - 2.46.3 i 2.46.8. 
Трэцiм быу студэнт механiка
матэматычнага факультэта 

М. Полаз - 2.50.9. 
Лепшымi паказчыкамi на 

дыстанцыi 2000 м з'явiлiся 
7.07 i' 7.18 мiнут. Першае 

Чарга прасоувалася марудна. Тым не менш жадаючых 
згуляць у настольны тэнiс не меншала. Кожны цярплiва 
чакау свайго часу, праг\lа ловячы кожны рух тэнiсiстау, ува
жлiвым позiркам суправаджаючы iмклiвы палёт свавольнiка
шарыка. 1 раптам, у самы гарачы момант, быццам па_ каман
дзе перарвалася настойлiвае цоканне. Аматары, расчарава
н ыя ледзь не да слёз, панура пакiдалi цесную ЗI\JIY на 
фiлалагiчным факультэце. 

- Шкада, вядома, што да

водзiцца лiтаральна выганяць 
гэтых няурымслiвых юнакоу 

i дзяучат, улюбёных у на
стольны тэнiс. Але, на жаль, 

прыняць ycix жадаючых у сек
цыю мы не можам, ды i для 
тых, каго запiсалi «шлiфаваць 

сваё майстэрства», не хапае 

месца. Хiба рэальна у па
мяшканнi памерам 12 Х 15 
метрау весцi заняткi па такiх 
«прасторалюбiвых» вiдах 
спорту, як настольны тэнiс,
гаворьщь кiраунiк секцыi Ге

надзь Барысавiч Шпрэйрэгiн. 
Неяк уцiснулi пяць тэнiс-

другое месца занялi прад

стаун1к~ ФПМ - А. Ерахавец 
i Л. Шабiнская. На трэцiм 
мес·цы В. Сягаева, студэнтка 

фiзiчнага факультэта. 

Дыстанцыя 3000 метрау 
складаная i не прымае сла
бых. Тым не менш яна дае . 
магчымасць сур 'ёзна заду
мацца, цi патрэбна працаваць 
н'ад сабой. Перш·ыя тры мес
цы занялi прадстаунiкi фiзiч-

ных сталоу: на большае не ха
пiла месца. Застаецца чакаць, 
пакуль будаунiкi зд~дуць у 
эксliлуатацыю спартыуны ко
мплекс, i · спадзявацца, што 

там тэнiсiстам будзе ~зе раз
махнуцца. Прауда, не па

шкодзiла б уззброiць ix i 
такiм-сякiм спортiнвента
ром, бо студэнтам пакуль 

даводзiцца ашчаджаць на на- ' 
бьщцё ракетак, шарыкау, 
формы грошы са свайго 

небагатага бюджэту. 
Магчыма, такiя патраба

ваннi здадуцца камусьцi за
надта высокiмi. Аднак зразу-

нага факультэта, 'хлопцы на

стойлiвыя i упартыя не толь
кi у навуцы, але i у спорце . 
Першая тройка выглядае 

так - А. Хорхе - 8.54, 
У. Дарафейчык 9.07 
Д. Лазарау - 9.14. 

- Такiм чынам,- падво

дзiць вынiкi спаборнiцтва са
кратар судзейскай калегii 

Марына Мiкалаеуна Цадко,

па суме набраных ачкоу 

цаяа 2 каа . 

БEA.4.PVCKI 
UU1BEPCIT3T 

· м·iнс кая палiг,рафiчная фабр1,1k а 
« Чырвона ~ 3орка :. МВП -\ 

iм.я Я. l(оласа. 

25 мая 
Зак. 1624. 
Т. 2000 ·.эк;. 1 

мейце тых жа студэнтау-за

м~жнiкау, якiя занялi 'першае 
месца у спаборнiцтвах па на
стольнаму тэнiсу сярод ВНУ 
горада i па-ранейшаму вы

мушаны адчуваць сябе пасын
камi, тулiцца у мiнiяцюрнай 

зале i бегаць па крамах у 
пошуках неабходнага спар-

. тыунага iнвентару . Выдёiтныя 

вынiкi не павiнны суцяшаць i 
заспакойваць кiраунiцтва унi
версiтэта пакуль самым ба
лючым месцам «тэнiснай» 
праблемы застаецца абмежа
ванасць набору, абумоуленая 
становiшчам матэрыяльнай 

базы. Вось чаму няма маг
чымасцi запрасiць многiх жа
даючых за~мацца гэты.М. ста

радаунiм вiдам спорту . 

А. СIВЫ, 
студэнт факулЬ1:эта 

журналiстыкi. 

першаё . месца заняла каман

да факультэта прыкладной 
lv.атэматыкi. У другiм радку 

· каманда юрыдычнага фа

культэта i трэцяе месца - у 
каманды фiзiкау. 
НА ЗДЫМКУ: На старт! 

В. ДАЛIДОВIЧ, 

А. ГУРЫНОВIЧ 
(фота), 

студэнты факультэта 
журналiстыкi. 

- 1 вы завiталi на тэлеба

чанне? 

- Толькi адбылося гэта не 
так хутка. Пакуль працавау 
у iнстытуце, р~б[у як няштат- _ 
ны аутар матэрыялы у радыё

часопiс «Спартыуная арбi
та», якi зараз рэдагуе мой 

калега Вiталь Саламахiн. А 
потым напiсау вялiкае пiсьмо 

у рэдакцыю са сваiмi прапа
новамi - як я уяуляю сабе 
спартыуныя перадачы, якiм 
чынам ix можна рабiц·ь больш 
разнастайнымi i цiкавымi. 
Дзякуй добрым людзям, а 
дакладней, галоунаму рэдак

тару спартыунай рэдакцыi 
Уладзiмiру Барысавiчу Шпi

тальнiкаву i Фаiне Раманауне 
Анцiпавай (тады адказнаму 
сакратару), што запрасiлi мя
не у рэдакцыю i прапана
валi: паспрабуй на справе . 

Хутка я стау працаваць ад

мiнiстратарам на тэлебачаннi. 
Гэта, калi цiкава, не самая 
удзячная пасада · у кожнай 

рэдакцыi. А каментатарам 

стау дзякуючы толькi свайму 
нежаданню сядзець склаушы 

рукi. 
Пакуль вы вучылiся у 

Б П 1, беларускую мову не 1i'е
далi. Але зараз амаль беспа
мылкова ведзяце на ёй рэпар
тажы ... 

- Так, раней пытанне аб 
беларускай мове для мяне 
не стаяла. Мой бацька быу ва

·енным i амаль усе школьныя 
гады я пражыу у Германii. 
А заканчвау школу, як я ужо 
казау, у ваенным гарадку у 
Брэсце. Дзецi ваенных вы

звалялiся ад вывучэння бела
рускай мовы. 

Перад тым, як весцi рэпар

тажы на роднай мове, мне1 
зразумела, давялося хуткiмi 

тэмпамi вывучаць яе. Тут мне 

i жонка дапамагла, якая 

скоtjчыла iнстытут замежных 

моу. Нейкiя пытаннi станау
лення мовы, м.етодыку выву

чэння яна ведала. Не магу 
не успомнiць добрым словам 
i выкладчыка нашага факуль
тэта Мiколу Рыгоравiча Ка

валенку. У многiм дзякуючы i 
яму я магу зараз расказваць 

пра футбол, хакей, iншыя вi
ды спорту на беларускай мо
ве. 

- Нам хацелася б даве

дацца пра матэрыяльнае ста

новiшча спартыуных камента-
тарау... .· 

- Калi ласка. Аклад 160 

1 потым, я люблю сваю 
работу, а не паездкi за мя
жу . 

- Дарэчы, ад чаго Вы у 
сваёй рабоце атрымлiваеце 

задавальненне i над чым, лi
чыце, патрэбна яшчэ праца
ваць? 

- Адкажу адным словам 

- рэпартаж. Менавiта у час 
яга вядзення я атрымлiваю 

задавальненне у рабоце. Але, 
калi слухаю свой рэпартаж у 

заrтiсу (ёсць i такая форма на
шай работы), то рэдка бываю 
задаволены. Прывязалася не

як слова «прынамсi». Як вяду 
рэпартаж, дык усё бьщцам 
добра. А потым паслухаю 
сябе цi меркаваннi знаёмых i 
пачынаю падлiчваць: колькi ж 

разоу я назвау адно .i тое ж_, 
слова! Таму настрой небла
гi, калi вяду прамы рэпартаж . 

Гэта, зразумела, жарт. А на 
самой справе лiчу: ксiжны ра

дыё- цi тэлежурналiст паста

янна вучыцца толькi слухаю

чы сябе. 
Вы · ледзь не трапш1 

на чэмпiянат свету па фут

болу у Мексiку, атрымалi за
прашэнне весцi рэпартаж з 

адборачна11а матчу чэмпiяна
ту свету памiж турэцкай i на
шай зборнымi, не раз вялi рэ
партажы гульняу з удзелам 
савецкай зборнай. Iншымi 
словамi: Ваша работа зада

вальняе Цэнтральне тэлеба
чанне? .. 

- Калi гэта так, то мне, 

'зразумела, прыемна. Але 

яшчэ раз падкрэслю: трэба 
шмат працаваць над сабою. 
Няма такога каментатара, якi 
б'задавальняу ycix. Адзiн ска
жа: называй iгракоу i хопiць, 
iншы - добра, калi камента
тар · разбiраецца у пэуным 
вiдзе спорту, каб растлу
мачыу, чаму каманда «А», 
напрыклад, не мажа выйг

раць у кам11нды «Б». Зразу
мела, эвалюцыя у спартыу

ным рэпартажы будзе адбы
вацца, але гэта не прынцыпо

ва: якiм ты быу, такiм i за

станешся. 

- 1 на заканчэнне Ваш 
зварот. да чытачоу . 

«Беларускi унiверсiтэт» чы
таюць у большасцi студэнты. 

Я хачу звярнуцца да кожна

га з ix, магчыма, на сваiм 
вопыце пераканаць: не 

важна, цi радыёфiзiк ты, if 
маl'эматык, цi хiмiк або бiё 
лаг. Калi ёсць цяга да спар

тыунай журналiстыкi, чакаем 

цябе. Гутарку вялi 
А. ПУЦIЛА, 
Д. ВОйЦIК, 

студэнты факультэта 
журналiстыкi . 

111111111111111111111111111111111111111111111111111,, 

220080, Мiн.ск-80, YHIBEP<;J -,.
T~ЦКI Г АР АДОК, ВУ Л. БАБ
РУ йСКАЯ, 9, НАВЕРХ' 4, 
П AKOI 74-75. 
ТЭЛЕФVН 20-68~27. 

· Рэдактар 
М. Г. ЗАГОРСКАЯ. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 


