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ЧЫРВОНЫ РАДОК

На апошнім пасяджэнні вучонага савета БДУ, якое 
адбылося напярэдадні Новага года, абмеркавана пытанне 
аб эфектыўнасці работы аспірантуры і дактарантуры 
па падрыхтоўцы навукова-педагагічных кадраў. 3 дакладам 
выступіў прарэктар, прафесар А. I. Лесніковіч.

Былі заслуханы таксама прапановы па стварэнню ва 
універсітэце малых прадпрыемстваў.

Раней можна было спадзявацца на добрага дзядзю. 
Неабходны грошы на персанальныя камп’ютэры — прасі і 
дадуць, няма чым фінансаваць навуковыя даследаванні — 
дзяржбюджэт дапаможа. Такія бесклапотныя часы прай- 
шлі: зараз трэба самім рупіцца, каб не апусцела ўласная 
кішэня. Самы на сённяшні дзень распаўсюджаны сярод 
В НУ спосаб засцерагчы сябе ад разарэння — плата 
з а  падрыхтоўку маладых спецыялістаў. Пакуль пакрываюць 
расходы заказчыкі і ім тэта абыходзіцца даволі танна — 
у межах трох тысяч.

З а  апошнія два гады на рахунак універсітэта ад прад- 
прыемстваў, міністэрстваў і ведамстваў паступіла 426600 
рублёў. Самымі дарагімі нашымі «апекунамі» з ’яўляюцца 
Міністэрства народнай адукацыі, навукова-вытворчыя аб ’- 
яднанні «Інтэграл», «Агат».

ПАДЦЯГНІСЯ!

Пра валейбол, 
футбол і...

ЦІШКОМ ЗАГАД №

САБЕ
ДАРАЖЭЙ

613-К
Афіцыйна адменены сухі 

закон у інтэрнатах універ- 
сітэта для асоб не маладзей 
за 21 год. Яны, як і ўсе гра- 
мадзяне, атрымліваюць тало
ны на спіртное. Між тым, ін- 
тэрнаты спаборнічаюць за ат- 
рыманне тытула «Зона свабод- 
нага прадпрыймальніцтва». 
Гарэлка, пасля ўвядзення та- 
лоннай сістэмы, у інтэрнаце 
№  7 на пяць рублёў даражэй, 
чым у другім. Адпаведна 30 
і 25 рублёў за  бутэльку.

3 палівам — справа дрэнь. 
5 рублёў — за пачак добрых 
цыгарэт, 2—3 — папяросак 
(стыпендыю можна «прапа- 
ліць» за 20 дзён, калі не- 
рацыянальна разлічваць на па
чак у дзень). Асаблівай папу- 
лярнасцю карыстаецца «Аст
ра».

Нарэшце, дачакаліся дэ- 
каны факультэтаў «воль- 
най». 3  выхадам загаду 
«Аб прадастаўленні дэ- 
канам факультэтаў права 
аказання матэрыяльнай 
дапамогі студэнтам» пашы- 
рылася рэальная сама- 
стойнасць гэтых падраз- 
дзяленняў.

—  LUt o  ж  выйграў 
студэнт? — пытаюся ў на- 
чальніка аддзела кадраў
А. М. Чэкана.

— Час. Калі раней ён 
траціў яго на хаджэнне з 
заявай аб выдзяленні ма
тэры яльн ай  д ап ам о гі 
па інстанцыях і збіранне 
шматлікіх подпісаў, то за
р аз  яму д а с т а тк о в а  
атрымаць «дабро» толькі ад 
дэкана (вядома, пры наяў- 
насці хадайніцтва грамад- 
скіх арганізацый{.

дэфіцыт адказнасці
Звычайна напярэдадні Но

вага года мы спяшаемся 
развітацца Ca старымі даўга- 
мі. Ёсць народная прыкмета: 
новы год пачынай абавязкова 
чыстым, тады ён будзе бага- 
тым і спрыяльным. Але не заў- 
сёды можна пакінуць у старым 
годзе леташнія клопаты.

He могуць расквітацца «пад 
чыстую» з годам мінулым і 
універсітэцкія спартсмены. 
Традыцыйная студэнцкая 
спартакіяда, як звычайна, 
пачалася ў 1990 годзе, а 
закончыцца ажно ў новым дзе- 
сяцігоддзі. Што ж паказаў 
год мінулы?

Апошнімі днямі снежня 
змагаліся за  званне чэм- 
піёна універсітэта валейбалі- 
сткі. Але, відаць, папярэд- 
нія спаборніцтвы пакрысе за- 
біралі ў іх сілы і на гэтыя 
некаторы м  ф ак у л ьтэтам  
не хапіла духу. Зусім абяс- 
сілелі дзяўчаты філалагіч- 
нага, ф іл асо ф ск а-эк ан а- 
мічнага і радыёфізічнага 
факультэтаў. A інакш чым 
растлумачыш, што «дзявочы» 
факультэт (няхай на радыё- 
фізіцы і ФЭФе малавата сла- 
бага полу, а філфаку скар- 
дзіцца нельга) не змог выста- 
віць на спаборніцтвы сваю ка- 
манду?

— Ды і тыя, хто ўдзель- 
нічаў у Сартакіядзе, паказалі 
нізкі ўзровень гульні, — 
адзначыў галоўны суддзя

спаборніцтваў М. М. Кучынскі. 
— Выключэнне склалі каман- 
ды ФПМ і біяфака, якія за 
нял! адпаведна першае і дру
гое месцы. Нядрэнна згулялі 
фізфакаўкі — у іх трэці вы- 
нік. Першынство паказала, 
што неабходна ўсё ж болын 
сур’ёзна і адказна рыхтавац- 
ца да Спартакіяды.

Таксама ў мінулым годзе 
прайшлі і спаборніцтвы па мі- 
ніфутболу. Зноў у лідэрах 
ФПМ, праўда, на гэты
раз уступіушы першынство 
юрфаку. Ha трэцім месцы — 
радыёфізікі. A вось ФЭФ зноў 
у хвасце, разам з мехматам і 
г істф ак ам . Д арэчы , на 
папярэдняй С партак іядзе 
мехмат выступаў значна 
лепш. У новым годзе, мусіць, 
трэба крышачку падцягнуц- 
ца і рэабілітаваць сябе. А та
кая магчымасць ёсць — на- 
перадзе яшчэ спаборніцтвы 
па шахматах, футболу, пра
вому спорту, плаванию, бас
кетболу, цяжкай і лёгкай ат- 
летыцы і іншых відах спорту. 
Прычым, графік гульняў будзе 
даволі напружаным: за тры 
месяцы мінулага года пра- 
ведзены спаборніцтвы па 
пяці відах, а на гэтакі ж час 
сёлетняга засталося амаль 
у тры разы болын. Так што не 
ўсё яшчэ страчана.

3. АЛЯКСАНДРАВА.

ГОСЦЬ З-ЗА м я ж ы

УТАПІСТ 3 ЙЕНЫ
Замеж ны я кантакты  

сталі справай звычайнай. 
Але іх вынікі застаюцца 
прыемнай нечаканасцю ў 
кожным выпадку, і асабліва 
гэта датычыць іх чалаве- 
чага аспекта.

Прафесар Пауль MIT- 
ЦЭНХАЙМ з Йенскага 
універсітэта, даўні сябар 
кафедры педагогікі БДУ, 
на гэты раз прыязджаў 
да нас... проста так. He 
лекцыі студэнтам пачы- 
таць, не вопытам вучэб- 
ным ці навуковым абмя- 
няцца з калегамі, а пагута- 
рыць з  імі пра тое-сёе. Хто 
ведае, што можа быць 
болып карысным, чым цёп- 
лая гутарка за  гарбатай...

Тым, хто ведаў прафе- 
сара раней, пэўна, было 
асабліва цяжка паверыць, 
што ён прыехаў з таго ж 
Йенскага унівеосітэта.

што, нарэшце, гэта той жа 
чалавек. Бо змянілася
на нямецкаи зямлі за 
апошні час многае. Няма 
болын ГДР, чыёй маёмас- 
цю быў Йенскі універсі- 
тэт раней, і жыве ён цяпер 
па іншых законах.

Кафедраў па марксісцка- 
ленінскіх навуках тут 
больш не існуе. Многія 
студэнты адмаўляюцца на- 
ведваць заняткі па такіх 
прадметах, як сучасная лі- 
таратура, грамадазнаўст- 
ва, псіхалогія і педагогіка. 
I гадзін на гэтыя заняткі 
стала адводзіцца менш. 
Н о в а е  к і р а ў -  
ніцтва універсітэта — яно 
з ’явілася пасля ўз’яднання 
Германіі — рэкамендавала 
секцыі педагогікі запра- 
шаць спецыялістаў з ВНУ, 
якія належалі былой ФРГ. 
З а  п а з с е к п ы я и  пелгягогікт

не можа загадваць чала
век з ліку яе выкладчы- 
каў, і на яго месца можа 
быць прапанавана некалькі 
д зесяткаў  кандыдатур 
з усёй Германіі. Дарэчы, 
і такога падраздзялення, 
як секцыя, больш не будзе 
існаваць — універсітэт цал- 
кам ‘ звернецца да сістэмы 
факультэтаў.

3 1991 года ў ВНУ Гер- 
маніі будуць уводзіцца ін- 
струкцыі і патрабаванні, 
адпаведныя тым, што дзей- 
нічаюць у навучальных 
установах, размешчаных 
на тэрыторыі былой ФРГ. 
Гэта азначае, што выклад- 
чыкаў і студэнтаў чакаюць 
змены не толькі ў раскла- 
дзе заняткаў. Усе выклад- 
чыкі, якія маюць вучоную 
ступень, будуць пераведзе- 
Hbi на кантрактную сістэму 
поаны. I кожны выклал-

чык, са ступенню ці без яе, 
павінен прайсці атэстацыю. 
Для гэтага трэба запоў- 
ніць аб’ёмную анкету, 
змест якой ацэніць камі- 
сія ў складзе 10 прафе- 
сараў з Бона і рэктара 
універсітэта. Па папярэд- 
ніх падліках, каля 50 пра- 
цэнтаў выкладчыкаў у хут- 
кім часе будуць звольне- 
ны.

«Памаладзеюць» пен- 
сіянеры. Раней выклад- 
чыкі мелі права ісці на 
заслужаны адпачынак у 75 
гадоў, зараз мужчыны па- 
вінны зрабіць гэта не паз- 
ней, чым у 57, а жанчыны 
— чым у 55 гадоў.

I яшчэ шмат змяненняў 
напаткае ВНУ, якія ка- 

лісьці належалі ГДР, а 
цяпер сталі агульнагерман- 
скімі. Але прафесар Пауль 
Мітцэнхайм сцвярджае, 
што ён па-ранейшаму 
застаецца ўтапічным са- 
цыялістым. П едагогам  
жа, на яго думку, проста 
наканавана быць ута- 
пістамі, нават цяпер, калі 
сацыялізм на нямецкай 
зямлі называюць няўда-

Лабараторыя
па-за планам

Загад чулі? Заўважаць усё цікавае і значнае, 
што ёсць ва універсітэце!

Вы лічыце, што вас гэта не датычыць, бо і без 
загаду ўмееце выдзяляць галоўнае? Праверце сябе, 
калі ласка. Прапануем пытанне. Назавіце падраздзя- 
ленне (службу, арганізацыю, установу), якая існуе 
ў БДУ пад кіраўніцтвам аднаго з нашых прафеса- 
раў, але пакуль не мае памяшкання ва універсітэце 
і фінансуецца таксама не з яго сродкаў.

He ведаеце? Тады маленькая падказка: арыентавац- 
ца ў пошуках вам трэба на юрыдычны факультэт. 
Толькі не бяжыце туды з гэтым пытаннем, нават 
там вам мала хто на яго адкажа. Лепш прыміце яшчэ 
крыху інфармацыі. «Загадкавы аб’ект», які вам трэба 
назваць, можна лічыць галоўным доказам таго факта, 
што юрысты Беларускага дзяржаўнага універсітэта 
таксама падключыліся да распрацоўкі праблем, звя- 
заных з ліквідацыяй вынікаў Чарнобыльскай аварыі.

Вішнуем вас, калі здолелі даць адказ. Праверце, 
на ўсялякі выпадак, яго правільнасць. Гаворка 
ідзе пра навуковую лабараторыю сацыяльна-права- 
вых даследаванняў па ўдасканаленню экалагічнага 
і сельскагаспадарчага заканадаўства. He абавязкова 
запамінаць адразу такую складаную і доўгую назву, 
справа не ў ёй. A ў тым, што лабараторыя пачала 
дзейнічаць яшчэ Тод назад, хоць набыла афіцыйны 
статус значна пазней. Яе супрацоўнікі за  гэты тэрмін 

зрабілі даследаванні ў Гомельскай вобласці і Валожын- 
скім раёне. Вынікі праведзенага імі анкетавання на- 
сельніцтва гэтых рэгіёнаў могуць зацікавіць не 
толькі спецыялістаў па радыялогіі. Перш за  ўсё 
яны павінны перапыніць спакой адказных асоб, 
якія сцвярджаюць, што там, на названых тэрыторыях, 
усё ў парадку, тых артыстаў, якія не спяшаюцца ехаць 
туды на гастролі, тых урачоў, якія не імкнуцца 
затрымацца там, у выніку чаго некаторыя населеныя 
пункты існуюць нават без фельчарскага пункта. Ha 
пытанне анкеты, ці магчыма пражыванне на 
заражанай тэрыторыі, адмоўна адказалі 67 працэнтаў 
жыхароў Брагінскага, больш чым 90 — Хойніцкага
1 прыкладна столькі ж — Нараўлянскага раёнаў.

Такія ж несуцяшальныя адказы далі і тыя гамяль-
чане, каго перасялілі ў 1986 годзе. Нічога дзіўнага —
2 мільёны 400 тысяч гэтых людзей зноў тра- 
пілі тады на забруджаныя тэрыторыі.

Загадчык лабараторыі сацыяльна-прававых да- 
следаванняў па ўдасканаленню экалагічнага і сельска
гаспадарчага заканадаўства, доктар юрыдычных 
навук, прафесар Анатоль Іванавіч БОБЫЛЕЎ  
праводзіў анкетаванне асабіста, таму пабачыў яго 
вынікі не толькі на паперы, але і на ўласныя вочы. 
У распрацоўцы анкет яму дапамагаў акадэмік AH 
БССР Я. Ф. Канапля. Жывыя ўражанні аб жыцці 
на Гомельшчыне падштурхнулі арганізатараў лабара- 
торьгі да наступнага кроку. У чэрвені яны распаў- 
сюдзілі ў Вярхоўным Савеце БССР вынікі праведзена
га анкетавання. А таксама пасадзейнічалі прыняццю 
рашэння аб распрацоўцы двух важных законаў: 
«Аб Статусе тэрыторый, што падвергліся радыеактыў- 
наму забруджванню» і «Аб сацыяльнай абароне 
грамадзян, якія пацярпелі ад ядзернай катастрофы». 
Абодва праекты зараз рыхтуюцца да прыняцця 
спецыяльнай камісіяй Вярхоўнага Савета.

Канстытуцыю БССР лабараторыя таксама не збіра- 
ецца «пакідаць у спакоі». Ёсць намер дабіцца ўклю- 
чэння ў яе асобнай главы пад назвай «Экалагічная 
бяспека і экалагічнае развіццё» — праект ужо пера- 
дадзены ў канстытуцыйную камісію.

Плануецца яшчэ... Дарэчы, спецыяльных планаў 
у лабараторыі не складаюць, каб яны не перашкаджа- 
лі паспяваць за бегам жыцця. Напрыклад, кантраля- 
ваць эфектыўнасць прымаемых у нашай дзяржаве 
законаў — з дапамогай таго ж анкетавання.

Лабараторыяй ужо выдадзены першы навукова- 
метадычны дапаможнік па экалагічнаму праву, у 
плане — падручнік, які будзе падрыхтаваны на гас- 
разліковай аснове.

Пастаянных супрацоўнікаў лабараторыя не мае, 
яна дзейнічае па прынцыпу часовых творчых калек- 
тываў. Але ў яе ўжо ёсць свае «актывісты»; 
дэкан юрыдычнага факультэта В. М. Гадуноў і 
дырэктар студэнцкага цэнтра, пры якім лабараторыя, 
дарэчы, і існуе, Сяргей Балашэнка.
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СТЫПЕНДЫЮ
Ці не апынуцца заутра студэнты за рысай беднасці — 

паталок цэн падымаецца ўсё вышэй І вышэй, а 
стыпендыі «замарозілі» дваццаць гадоў назад (у 
1971 годзе была прынята пастанова ЦК КПСС i Caee- 
та Міністраў СССР аб мерах па далейшаму паляпшэн- 
ню матэрыяльных і жыллёва-бытавых умоў студэнтаў 
і навучэнцаў сярэдніх спецыяльных навучальных уста- 
ноў).

Апошняе рашэнне Савета Міністраў СССР, ВЦСПС 
і ЦК ВЛКСМ аб прыняцці дадатковых мер па паляпшэн- 
ню матэрыяльна-бытавых умоў студэнтаў і навучэн- 
цаў наўрад ці можна лічыць панацэяй ад усіх матэ
рыяльных бед, што падпільноўваюць іх у час рыначных 
адносін. Якія ж гарантыі дае пастанова?

Спадзяемся, адказ на гэта пытанне вы знойдзеце ў 
інтэрв'ю з галоўным бухгалтарам БДУ імя У. I. Леніна 
B. П. САЛАДУХА.

Доктару гістарычных навук, п р а ф е с а р у ,  заслужанаму дзеячу 
навукі Льву Міхайлавічу Шнеерсону споўнілася 80 гадоў. Адна- 
часова мы адзначаем 60-годдзе яго навукова-педагагічнай дзей- 
насці, а таксама больш за 50 гадоў яго плённай працы ў БДУ.

У 1937 годэе Jl. М. Шнеерсона запрашаюць у Мінск, дзе ў 
Белдзяржуніверсітэце ён узначаліў кафедру новай гісторыі. У 
1938 годзе ён быў вылучаны на пасаду прарэктара па вучэбнай 
рабоце.

У пачатку 1941 года Л. М. Шнеерсон закончыў работу над кан- 
дыдацкай дысертацыяй, аднак вайна перашкодзіла яе абараніць. 
Яна загінула пры пажары ў час бамбардзіроўкі горада нямецкай 
авіяцыяй у пачатку Вялікай Айчыннай вайны.

Калі восенню 1943 года на станцыі Сходня пад Масквой 
аднавіў работу Беларускі універсітэт, Л. М. Шнеерсон зноў узна- 
чаліў кафедру новай і навейшай гісторыі. Ён прымае актыўны 
ўдзел у рээвакуацыі універсітэта ў г. Мінск, у яго станаўлен- 
ні ў цяжкія пасляваенныя гады.

У 1946 годзе Леў Міхайлавіч Шнеерсон паспяхова абараніў 
кандыдацкую дысертацыю. Вучоны выключнай культуры і ўсеба- 
ковых ведаў, ён стварыў шэраг фундаментальных даследаван-

няў, якія атрымалі высокую адзнаку ў айчынным і замежным на- 
вуковым друку. Цэнтральнае месца ў іх займаюць важныя праб- 
лемы гісторыі міжнародных адносін у Еўропе другой паловы 
XIX стагоддзя. Гэтым пытанням прысвечаны яго манаграфіі.

Cnic навуковых работ Л. М. Шнеерсона даволі змястоўны — 
іх  каля 1 3 0 . E h  унёс значны ўклад у падрыхтоўку першай Бела- 
рускай Савецкай Энцыклапедыі, з ’яўляючыся членам рэдкалегіі 
і аўтарам шматлікіх артыкулаў па новай гісторыі дзяржаў Еўро- 
пы і Амерыкі.

Усе працы вучонага вызначаюцца не толькі вялікай тэарэ- 
тычнай глыбінёй, дакладнасцю метадалагічных пазіцый і багац- 
цем канкрэтнага матэрыялу, але і выдатным літаратурным 
стылем.

Неабходна адзначыць, што Л. М. Шнеерсон старанна 
рыхтуе навуковую змену. Пад яго кіраўніцтвам абаронены больш 
чым дзесяць кандыдацкіх дысертацый.

Прафесар Л. М. Шнеерсон з ’яўляецца прыкладам лектар- 
скага майстэрства. Яго вучням заўсёды былі да спадобы высо
кая адукаванасць, шырыня кругагляду і чалавечая душэўнасць

НЗСТаўНІКа- Д. МЕЛЬЦАР,
прафесар.

— У прынятым дакуменце 
ідзе размова не толькі аб паве- 
лічэнні памеру стыпендыі. 
Хоць ён і абмежаваны — 60 
рублёў у месяц незалежна ад 
курса і абранай спецыяльна- 
сці, тым не менш заканадаўцы 
не забыліся пра стымул — 
захоўваецца павышаная сты- 
пендыя. Тыя, хто паспявае 
на «выдатна», атрымаюць пя- 
цідзесяціпрацэнтную надбаў- 
ку, а «харашысты» — двацца- 
ціпяціпрацэнтную.

Акрамя таго, калі студэнт 
заключыў індывідуальны да- 
гавор з прадпрыемствам, арга- 
нізацыяй ці ўстановай, ён мае 
права разлічваць і на даплату 
ад свайго «апекуна». У такім 
выпадку стыпендыя можа пе- 
равальваць за сто рублёў.

— Баюся памыліцца, але 
калі я дакладна зразумела 
пастанову, каб атрымаць 
прыбаўку да стыпендыі, сту- 
дэнту зусім не абавязкова 
шукаць «апекуна» па-за сва- 
ёй установай?

— Так. Дакумент дае «даб- 
ро» на ўдзел студэнтаў у 
навукова-даследчых і пра- 
ектна-канструктарскіх рабо
тах непасрэдна ў сваіх наву
чальных установах. Ha аплату 
іх працы дазволена выдзя- 
ляць не менш дзесяці працэн- 
таў агульнага фонду заработ- 
най платы па навуцы.

— I ўсё ж гэта наўрад ці 
гарантуе студэнту не толькі 
лусту хлеба на стале, але і 
нешта да яго. I апрануцца 
маладому чалавеку хочацца 
модна.

— Калі наш падапечны 
апынуўся ў крытычнай сітуа- 
цыі, ён можа звярнуцца ў фонд 
сацыяльнай дапамогі сту- 
дэнтам, якія маюць вострую 
патрэбу. Па рашэнню савета 
ВНУ такі фонд можа быць

створаны ў любой вышэйшай 
навучальнай установе. Ён бу- 
дзе папаўняцца за кошт эка- 
номіі стыпендыяльнага фонду 
і сродкаў, атрыманых з іншых 
крыніц, так званых пазабю- 
джэтных.

— Hy1 а калі студэнту па- 
трэбна, скажам, не 50 руб- 
лёў, а 500?

— Няхай бярэ пазыку. Да- 
ецца яна тэрмінам на дзесяць 
гадоў. Вядома, выплаціць яе 
ў час вучобы немагчыма, та- 
му вяртаць грошы дзяржаве 
студэнт пачне з першага года 
работы. Праўда, тут ёсць не- 
вялікае «але». Ашчадбанк вы- 
рашыў крыху, так бы мовіць, 
падстрахавацца і выдае крэ- 
дыты толькі студэнтам трэ- 
цяга курса, прычым, сямей- 
ным, па хадайніцтву рэктарата 
і грамадскіх арганізацый.

— Валянціна Пятроўна, і 
апошняе пытанне: ва ўмовах 
нашай сённяшняй галечы дзе 
возьмуць ВНУ грошы на па- 
ляпшэнне матэрыяльна-быта
вых умоў студэнтаў?

— Частку сродкаў BH У па- 
вінны будуць шукаць самі, 
як сказана ў пастанове, за 
кошт упарадкавання пад- 
рыхтоўкі спецыялістаў, раз- 
віцця дагаварных узаемаад- 
носін з прадпрыемствамі, арга- 
нізацыямі і ўстановамі народ
ней гаспадаркі.

Для гэтых мэт будзем вы- 
карыстоўваць палову грошай, 
якія паступаюць ад нашых за- 
казчыкаў як частковае па- 
крыццё затрат на падрыхтоў- 
ку маладога спецыяліста, яко- 
га яны бяруць на работу. Ka- 
рацей, трэба не сядзець 
склаўшы рукі, бо грошы самі 
не прыйдуць.

Гутарыла
3. АЛЯШ КЕВІЧ.

Есць шмат людаей, пра якіх мы, здаровыя, забыліся 
ў сваіх клопатах. Павіншаваць іх, жыхароў Мінскага га- 
радскога цэнтра сацыяльнай дапамогі пенсіянерам, перад 
навагоднімі святамі прыйшоў настаяцель Чырвонага кас- 
цёла ксёндз Уладзіслаў Завальнюк з  памочнікамі. Ен 
правёў дабрачыннае багаслужэнне для людзей, якія гада- 
мі не пакідалі чатырох сцен, а дзеткі абышлі палаты з па- 
дарункамі — яблыкамі, мандарынамі, цукеркамі.

— Святочнае наведванне такіх устаноў — гэта толькі 
палова справы,— лічыць ксёндз Уладзіслаў.— Трэба 
дабіцца таго, каб кожны прыхажанін меў душэўную 
патрэбу дапамагчы слабым і старым.

Фота C. ВАСІЛЬЕВА.

ПАСТФАКТУМ

Надакучыла чуць адно і тое ж: вышэйшай 
школе неабходны тэрміновыя радыкальныя 
змены. I матэрыяльная база нікчэмная, і 
стыпендыя нашмат ніжэй пражытачнага міні- 
мумў... Хто возьмецца за  вырашэнне гэтых 
пытанняў, як знайсці зацікаўленых і неабыя- 
кавых? Падтрымаўшы ідэю аб правядзенні 
студэнцкага форуму рэспублікі, спадзяваліся 
на тое, што ён не будзе чарговай гаварыль- 
няй, а дасць плён. Магчыма, так бы яно і зда- 
рылася, калі б не пэўныя акалічнасці.

Меркаванні мае будуць у нейкай ступені 
суб’ектыўныя, хаця б таму, што на рэспублі- 
канскім форуме я прадстаўляў тую частку яго 
ўдзельнікаў, якая складала меншасць і стаяла 
на платформе Задзіночання беларускіх сту- 
дэнтаў — самадзейнай грамадскай аргані- 
зацыі. Я не прэтэндую на ісціну ў апошняй ін- 
станцыі і гатовы адстойваць свой пункт 
гледжання ў спрэчках з вамі. Якія ж думкі 
я мяркую абараняць і што вынес з сабой, 
пакінуўшы залу, дзе праходзіў форум?

Дзіўная сітуацыя складваецца: студэнтаў, 
якіх усё задавальняе, сёння вельмі мала, прак- 
тычна няма, але пры ўсім гэтым мы ў больша- 
cuj сваёй грамадска пасіўныя, абыякавыя, калі 
не сказаць апатычныя. Мы ўсё спадзяёмся, 
што HEXTA парупіцца, каб нам у хуткім 
часе жылося лепш. Толькі хто? Спачатку была 
кволая надзея, што гэта зробіць форум, але 
з першых гадзін работы стала зразумела: 
яго састаў не справіцца з такой задачай. 
Хутка ў студэнтаў з ’явіліся скептычныя адно- 
сіны да форума. Прычына — у недэмакра- 
тычных выбарах яго дэлегатаў. Кожная ВНУ 
рэспублікі прадстаўляла пяць-шэсць пасланцаў. 
3 іх у лепшым выпадку тры абіраліся студэнта- 
мі, адзін — замежнымі навучэнцамі, а два — 
сакратары камітэтаў камсамола ці старшыні

прафкомаў. Такі падыход антыдэмакратычны. 
Але каго гэта цікавіць? Галоўнае, што арганіза- 
тары яго заручыліся гарантыяй ажыццяўлен- 
ня сваіх намераў (гэта, у першую чаргу, ства- 
рэнне выканаўчага камітэта форума, які б у 
сваёй дзейнасці выступаў ад імя ўсяго — ці 
пераважнай большасці — студэнцтва Бела- 
русі). He трэба доўга думаць, каб зрабіць

студэнтаў (ЗБС ), якая на пачатку пасяджэн- 
ня мела 19 галасоў, а да ягонага фіналу набыла 
яшчэ з паўтара дзесятка прыхільнікаў. Боль- 
шасць — нязменныя арганізатары-заснаваль- 
нікі.

У чым жа сутнасць розных падыходаў? 
Усе прапановы большасці накіраваны на тое, 
каб бараніць студэнта ад рынку, меншасці —

СУПРАЦЬСТАЯННЕ
выснову, за  якія прапановы і за які састаў 
выканкома будуць галасаваць у болынасці 
сваёй сакратары арганізацый-заснавальнікаў.

Калі ў канцы форума пры прыняцці вьші- 
ковых дакументаў паступіла прапанова змяніць 
парадак прадстаўніцтва на наступны збор, у 
дыскусіі асноўным аргументам заснавальнікаў 
было выказ ванне загадчыка аддзела ЦК 
ЛКСМБ А. Шадэнкі, маўляў, у выпадку ад- 
мены сістэмы прамога прадстаўніцтва арга- 
нізацыі-заснавальнікі, якія і фінансавалі фо
рум, могуць застацца ў меншасці. Залатыя сло- 
вы. Тут і адказ на пытанне, каму быў патрэб- 
ны форум?

Фактычна ход форума быў барацьбой, су- 
працьстаяннем дзвюх канцэпцый выхаду з кры- 
зісу, барацьбой большасці і меншасці. Мен
шасць — платформа Задзіночання беларускіх

каб рыхтаваць студэнта да рынку. Прадстаў- 
нікі ЗБС адстойвалі ідэю стварэння радыкаль- 
най самадзейнай студэнцкай арганізацыі, удзе- 
лам у рабоце якой навучэнцы ВНУ самі 
маглі б вырашаць узнікаючыя перад імі пытан- 
ні, самі адстойвалі б свае інтарэсы. Apra- 
нізатары ж дамагаліся бласлаўлення фору
мам выканаўчага камітэта пад эгідай ЛКСМБ, 
які б адстойваў інтарэсы студэнцтва рэспуб- 
лікі, звяртаючыся ад імя форума ў органы 
дзяржаўнага кіравання.

Чым розняцца нашы прапановы па дзей- 
насці студэнцкай арганізацыі і ініцыятывы 
ЛКСМБ? Адказ мушу выкласці цытатай з 
праграмнай заявы ЗБС: «...у грунт іхняй плат
формы пакладзены выключна сацыяльна-быта- 
выя праблемы студэнтаў, нас не задаваль

няе ў цэлым існуючая канцэпцыя вышэйшай 
школы. Яны дзеюць па-за межамі палітыкі, 
мы актыўна закранаем палітычныя пытанні. 
Большасць рэформ, прапанаваных арганіза- 
тарамі, патрабуюць немалых фінансавых за 
трат, а гэта значыць, што вырашэнне іх цалкам 
залежыць ад вышэйстаячых органаў. Мы ўпэў- 
нены, што многія важнейшыя пераўтварэнні 
можна зрабіць і без дадатковых сродкаў, 
сваімі сіламі. Фінансавага тормазу для нашых 
рэформ не існуе. He скідаем з рахунку мы I 
пытанне аб нацыянальнай адукацьн, на нашу 
думку, адно з галоўных».

На жаль, болыиасцю галасоў ідэя сама- 
стойнай студэнцкай арганізацыі была адкінута. 
Аргумент — а навошта прафсаюз? Выканком 
жа створаны дзеля практычнага выканання 
рашэнняў форума. Толькі, здараецца, часта 
добрыя намеры застаюцца на паперы. Прак- 
тычна без увагі пакінуты звароты першага 
форума. Пра гэта сведчаць памятныя для сту- 
дэнтаў БДУ падзеі вясны 1989 года, калі ЗБС 
назбірала звыш 2 тысяч подпісаў пад прапа- 
новамі аб зменах у навучальным працэсе ў 
ВНУ рэспублікі, якія былі прыняты ў міні- 
стэрствах народнай адукацыі і культуры з абя- 
цаннямі ажыццявіць іх, а на справе засталіся 
па-за ўвагай.

Але мы ведаем і нашы перамогі, напрыклад, 
адмену экзамена па гісторыі КПСС на геафаку, 
адстаўку рэктара інстытута замежных моў. He 
зваротамі, а рашучымі дзеяннямі дамагліся 
студэнты гэтага. Сказанае дае падставы сцвяр- 
джаць, што ніякі выканаўчы камітэт са сваімі 
прапановамі не ў стане дапамагчы нам. Гэта 
недзеяздольная структура. На думку многіх 
удзельнікаў форума і тых студэнтаў, якія не 
прысутнічалі на ім, каб дасягнуць нейкіх 
змен у сістэме вышэйшай адукацыі, неабход
на ажыццяўляць ідэю радыкальнай студэнцкай 
арганізацыі, хоць і без удзелу большасці.

Ю. ГАЙДУК, 
сябра ЗБС.

РАЗМАРОЗІЛІ...
ПАСЛЯСЛОЎЕ ДА ЛЕСУ

Прафесія — вучоны
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ЛЮСТЭРКА

Чым запаўняюць вольны час сённяшнія студэнты? 
Параўнальны аналіз структуры вольнага часу сведчыць 
на карысць трох важнейшых элементаў штодзённага яго 
правядзення: зносіны з сябрамі (80 працэнтаў); праслу- 
хоўванне музыкі (55 працэнтаў); прагляд тэлеперадач 
(43 працэнты). Ці можа грамадства задавальняць такі 
змест вольнага часу будучых спецыялістаў?

Вольнаму
воля

Пры зносінах з сябрамі 
паказальным з ’яўляецца факт 
імкнення да іх інфармацый- 
нага характару. 59 працэнтаў 
студэнтаў адзначылі, што важ- 
нейшым змястоўным аспектам 
зносін выступаюць гутаркі і 
спрэчкі па разнастайных 
праблемах (якія цікавяць іх). 
Сёння, калі наша жыцдё так 
імкліва мяняецца, ступень ін- 
фармацыйнасці не толькі па- 
вышаецца, але і набывае новую
якасць, якая заключаецца ў___
спробах рэальнага ўздзеяння 
(мітынгі, дэманстрацыі, удзел
у выбарах у органы Савецкай-.....
улады) на рашэнне жыццёва 
важных пытанняў. Значнаб 
месца ў працэсе зносін адво- 
дзіцца і TaiKiM заняткам, як: 
праслухоўванне музыкі (48 
працэнтаў), наведванне кінсу- 
стадыенаў, дыскатэк (39 пра- 
цэнтаў), «проста гуляем» (27
працэнтаў), пэўных заняткаў- 
няма (16 працэнтаў), спар-
тыўныя гульні (11 працэнтаў)'. 
Месцам сустрэч часцей за ўсё- 
бываюць: інтэрнат (57 працэн- 
таў), кватэры сяброў (44 пра
цэнты) і вуліца (16 працэн— 
таў).

Сама вучоба як тэма зно- 
сін пры сустрэчах займае- 
пятае месца, уступаючы музы- 
цы, тэлеперадачам, кінафіль- 
мам, пытанням моды і кахан—  
ня. У некаторых выпадках 
такія сутрэчы суправаджаюц--- 
ца ўжываннем спіртных напіт-— 
каў.

Паступова пераадольваец- 
ца і палітычная індыферэнт—  
насць. Парада ксальнасць сь— 
туацыі заключаецца ў тым, 
што большасць маладых л ю ~  
дзей (кожны паасобку) ціка“  
віцца палітычным жыццём 
краіны і свету ў цэлым, на- 
зываючы сярод любімых— 
перадач і палітычныя. Але 
абмяркоўваць іх у кампаніі 
не прэстыжна і не прынята 
П р аб л ем а ў зм а ц н я л а с я  
яшчэ і адсутнасцю ў болына- 
сці студэнтаў асабістай акрэс 
ленай думкі па палітыка-эка 
намічных пытаннях. Паліты- 
зацыя многіх грамадскіх ру 
хаў, якая адбываецца цяпер, 
садзейнічае росту грамадска- 
палітычнай актыўнасці студэн- 
таў, фарміраванню іх палітыч- 
най свядомасці і культуры.’ 
Ha гэты працэс аказвае моц- 
нае ўздзеянне нефармальны 
рух у краіне, які прыцягвае 
моладзь папулярным лозунгам 
і фразай. У гэтым — аднаба- 
ковасць фарміравання палі- 
тычных поглядаў і арыента- 
цый, якія заключаюцца пе- 
раважна ў крытыцы нашай рэ- 
чаіснасці і мінулага.

Мы часам кажам, што пэў- 
най частцы моладзі ўласцівы 
інфантылізм, пасіўнасць. Ha 
нашу думку, мы маем прыклад 
высокай ступені іх сацыяль- 
нага прыстасаванства, простай 
адаптацыі да ўмоў жыцця. 
Авалодаўшы гэтым, маладыя 
людзі займаюць пазіцыю па- 
бочнага назіральніка або, ім- 
кнучыся выйсці з гэтага 
«аб’ектнага кола», зацвярд- 
жаюць сябе ў разнастайных 
нефармальных трупах.

I яшчэ адзін істотны аспект 
гэтай праблемы. Даказана вя- 
дучая роля дзейнасці ў фармі- 
раванні сацыяльнай сутнасці 
зместу зносін. Гэта сцвяр- 
джэнне важна і для зносін

моладзі. Але змест накірава- 
насці іх зносін у большай сту- 
пені звязаны толькі з воль
ным часам і ў меншай — з ас- 
ноўнай, вучэбнай. Значыць, 
сапраўдная арганізацыя ву
чэбнай дзейнасці не ўцягвае 
іх цалкам у працэс авалодан-

ня ведамі, навуковага спаз- 
нання свету і г. д., што мае 
на ўвазе ажыццяўленне па- 
знавальных дзеянняў і ў воль
ны час. А гэта, у сваю чар
ту, прыводзіць да аслаблення 
фарміравання сістэмы духоў- 
ных патрэб: у творчасці, ведах, 
працы. Наяўнасць жа іх 
з ’яўляецца крайне важнай на 
сучасным этапе развіцця на- 
шага грамадства, калі ў асно- 
ву паскарэння пакладзена 
жывая творчасць мае. A калі 
яна (жывая творчасць) 
не фарміруецца са школы, не 
развіваецца ў працэсе вучэб
най дзейнасці ў ВНУ — ад- 
куль жа потым ёй узяцца?

Разважаючы над фактамі, 
якія раскрываюць змест воль
нага часу моладзі, прыходзіш 
да несуцяшальных вывадаў: 
яна імкнецца запоўніць яго 
забаўляльнымі заняткамі, па- 
сіўным спажываннем культу
ры. Нават такія простыя фор
мы, як тэхнічная творчасць, 
калекцыяніраванне, авало- 
данне ігрой на музычных ін- 
струментах займаюць (у па- 
раўнанні з формамі спажы- 
вання культуры) нязначнае 
месца ў структуры вольнага 
часу. Паскарэнне тэмпаў жыц
ця, павелічэнне псіхалагічных 
нагрузак патрабуе пастаян- 
нага ўзнаўлення фізічных, 
псіхалагічных сіл. Дасягнуць 
гэтага немагчыма без заняткаў 
спортам. Аднак фізічная куль
тура не «ў пашане» ў боль- 
шасці маладых людзей. У 
спартыўных секцыях трэні- 
руецца 29 працэнтаў апытан- 
ных, 65 спортам наогул 
не займаюцца. Некаторыя 
спрабуюць займацца спор
там самастойна, але іх пра- 
цэнт невялікі.

Культурная неразвітасць 
звужае дыяпазон духоўных 
інтарэсаў, што вядзе да кан- 
цэнтрацыі ўвагі на нейкім 
адным відзе дзейнасці. Фармі- 
руюцца надзвычай сур’ёзныя 
адносіны да свайго хобі (рок- 
музыка, матацыклы або спар- 
тыўнае «хварэнне»), якія з ця- 
гам часу замяняюць духоўнае 
жыццё, становяцца духоўным 
наркотыкам. T акое «мона- 
культурнае» развіццё можа на 
пэўным этапе патрабаваць 
штучнага ўзвінчвання нерво- 
вай сістэмы для болыц поўна- 
га, эфектыўнага эмацыяналь- 
нага перажывання свайго лю- 
бімага занятку (гэтай мэце 
служаць наркотыкі, таксічныя 
рэчы, алкаголь). Далей (куль
турная) духоўвіая абмежава- 
насць суправаджаецца, як 
правіла, нецярпеннем любога 
іншадумства, агрэсіўнымі ад- 
носінамі да ўсяго, што выхо- 
дзіць за межы асабістых маг- 
чымасцей разумения. Так, 
0,8 працэнта апытанных ад- 
казалі, што могуць ударыць 
чалавека толькі за тое, што ён 
«хварэе» за  іншую спартыў- 
ную каманду або аддае пера- 
вагу іншаму музычнаму 
напрамку. Да сілы, як спосабу 
рашэння ўсіх канфліктаў, апе- 
лююць 1,3 працэнта студэн- 
таў.

Беднае сацыякультурнае 
асяроддзе, нізкі ўзровень 
культурнага развіцця з прэ- 
стыжна-забаўляльнай маты- 
вацыяй фарміруе скажоную 

структуру каштоўнасцей асобы 
апытанай моладзі. Пасля ўсіх 
праведзеных апытанняў вы- 
дзелілася некалькі набораў 
каштоўнасцей, якія найбольш 
значныя для розных катэго- 
рый моладзі. Так, у першы на
бор, характэрны для трэцяй 
часткі студэнтаў, увайшлі 
наступныя кампаненты: «фір- 
менныя рэчы», «кар’ера», 
«секс», «грошы». Пэўна, у 
свядомасці маладых людзей з 
іх складаецца эталонны воб- 
раз асабістай будучыні: быць 
добра апранутым, мець пер- 
спектыўную работу, весці 
свабоднае сексуальнее жыц
цё. Другі па значнасці набор 
у студэнтаў склалі: «каханне», 
«імкненне стварыць сям’ю», 
«цікавая прафесія». Носьбіта- 
мі гэтых каштоўнасцей з ’яў- 
ляюцца ў асноўным дзяўчаты. 
Трэці набор («прыкладнага 
вучня») улючае «павагу да 
старэйшых», «вучобу», «твор
часць».

3 усёй шчырасцю трэба пры- 
знаць, што скажоныя, са спа- 
жывецкім «душком» каштоў- 
насці большай часткі моладзі 
— дакладнае люстэрка ска- 
жоных каштоўнасцей «дарос- 
лай культуры» перыяду за 
стою.

ЗАПРАШ АЛЬНЫ БІЛЕТ

I чуткам можна верыць
Дзіма засяроджана назіраў за  кавай: нелыа дапусціць, 

каб яна перакіпела. Тады ўжо смак не той, а трэба трымаць 
марку — многія наведвальнікі сцвярджаюць, што кава ў 
яго лепшая, чым у якім іншым кафэ. Вядома, Дзіма, 
як і ўсе самакрытычныя людзі, упэўнены, што яны пераболь- 
шваюць, і ўсё ж прыемна чуць пахвалу ў свой адрас.

Дзмітрый Шымановіч за 
два месяцы сваёй работы ў 
студэнцкім кафэ, што размяс- 
цілася на першым паверсе ін- 
тэрната №  I БДУ імя У. I. 
Леніна, амаль усіх сваіх гасцей 
ведае ў твар, таму чалавека 
пабочнага заўважыў адразу.

— Што вам: кава, кактэйль, 
марожанае — выбірайце,— 
прапанаваў ён ціхім, прыем- 
ным голасам.

Гэта атрымалася неяк неча- 
кана для мяне і замест таго, 
каб зрабіць заказ, я назвала 
сябе. У сё тым жа спакойным 
голасам ён папрасіў у навед- 
вальнікаў прабачэння і зга- 
дзіўся ахвяраваць мне некаль- 
КІ хвілін для размовы. Сеў 
насупраць, расслабіўся, заку- 
рыў цыгарэту. Хоць стаяў 
за  стойкай бармэн ужо болып 
пяці гадзін, на яго твары не 
было і ценю стомленасці. 
Наадварот, нават гаворачы 
аб праблемах, якіх і тут, безу-

моўна, хапае, ен " імкнууся 
не страчваць пачуццё гумару.

— Таго, хто прыйшоў да 
нас адпачыць, не павінны 
кранаць нашы клопаты,— пе- 
ракананы Д. Шымановіч.— 
Мы абавязаны стварыць ім 
такую атмасферу, якая дапа- 
магла б расслабіцца, зняць 
напружанне, забыць пра неп- 
рыемнасці.

Гэтаму спрыяе і ўтульная, 
амаль інтымная абстаноўка: 
прыгожы, мяккі колер сцен, 
цёмныя, ствараючыя паўз- 
мрок, шторы, настольный лям- 
пы, ціхая, павольная музыка...

За столікам справа чацвё- 
ра студэнтаў аб чымсьці 
заўзята спрачаюцца. Спрабую 
даведацца, ці падабаецца ім 
у кафэ. '

— Так. Тут можна выпіць 
кубачак кавы ці стакан как- 
тэйля, адсвяткаваць дзень 
нараджэння, проста пагута- 
рыць. Раней такой магчымас-

Ш мы не мелі, а зараз вельмі 
ўдзячны яе з ’яўленню. Дарэ- 
чы, не так даўно тут можна 
было паглядзець і відзік, 
аднак тым, хто арганізаваў 
гэту справу, акрамя клопатаў 
відэасалон нічога не даваў — 
увесь прыбытак ішоў на выпла
ту падатку. I ён паціху за- 
крыўся.

Варта дадаць, што абста- 
лявана кафэ не без дапамогі 
студэнтаў. Ды і зараз яны тут 
гаспадараць — замянілі абслу- 
гу. Самі прыбіраюць сталы, 
мыюць посуд. I m  гэта як 
раз дарэчы: прыбаўка да ўлас- 
нага бюджэту ў выглядзе зар
платы за працу ў кафэ хоць 
крыху дапаможа ў барацьбе 
з рынкам.

..Л я стойкі — чарговыя 
наведвальнікі. Бармэн ветліва 
прапануе: «Кактэйль, бутэр- 
брод, каву?»

— Абавязкова каву, кажуць, 
яна ў вас самая смачная.

— Пераканайцеся самі.
У вас таксама ёсць 

магчымасць зрабіць гэта. Заві- 
тайце ў студэнцкае кафэ 
інтэрната №  I з 14 да 21 
гадзіны і вы пераканаецеся, 
што чуткам таксама можна 
верыць.

3. МІХНЕВІЧ.

САКРЭТ ФІРМЫ

Вучоба
па

прэйскуранту
Hiiurn сабе прапаноаачкі 

прагучам на пасяджэнні са- 
вета Петразаводскага уні- 
версітэта! Цяпер быць «двоеч- 
нікам» не толькі непрэстыжна, 
але і матэрыяльна немэта- 
згодна. Залік за межамі C e 
c i l  —  дзе мае ні пропадала! —  

10 рублёў, «прагул» лабора
торных работ —  15. Экзамен 
за межамі сесіі роўны па фі- 
нансавых стратах заліку для 
аднаўлення — • 20 рублёў. Эк- 
заменацыйная камісія патра
буе вьіняць ды пакласці 30 
рублёў за экзамен для аднаў- 
лення. A калі, здавалася б, 
можна ужо вольна ўздыхнуць 
—  зноў плаці за бясхмарнае 
існаванне ў мінулым, бо паў- 
торнае навучанне на курсе 
каштуе 1000 рублёў.

Цяжка «двоечніку», вельмі 
цяжка. Затое паспяваючыя са
ку рснікі павінны, пачуўшы гэ
ту навіну, да столі падскок- 
ваць —  грошы пералічваюцца 
на рахунак універсітэта для... 
рашэння сацыялъных проб
лем студэнтаў.

РЭКЛАМА

ФІЛІЯЛ ІНСТЫТУТА 
ПАВЫШЭННЯ КВАЛІФІКАЦЫ І  

КІРУЮЧЫХ РАБОТНІКАЎ I 
СПЕЦЫЯЛІСТАЎ ГАН Д ЛЮ  

МІНГАНДЛЮ СССР г. MIHCKA

АБ Я Ў Л Я Е  К О Н К У Р С  
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Старшага выкладчыка, кандидата юрыдычных 
навук па курсу «Працоўнае і гаспадарчае 

заканадаўства» ( I )
Старшага выкладчыка па курсу « Новае ў тава- 
разнаўстве харчовых тавараў» (0,5)
Старшага выкладчыка па курсу «Тэарэтычныя 
асновы і праблемы развіцця рыначных адносін»
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Дацэнта, кандыдата эканамічных навук па 
курсу «Арганізацыя і тэхналогія гандлю» ( I ) .

Тэрмін конкурсу — месяц са дня апубліка- 
вання аб’явы.

Філіял жылплошчай не забяспечвае. 
АДРАС: 220038, МІНСК, ВУЛ. БАТАНІЧ- 

НАЯ, 15. ТЭЛ. 36-80-34.

А Д Д ЗЯЛЕННЕ

СУВЯЗІ

Нашто

перашкаджаць

Мітусня. Залікі. Іспыты.
Каму мы «лапшу на вушы 

вешаем»? Сабе, выкладчыку, 
будучаму начальніку?

He аспрэчвайце! За сценамі 
універсітэта веды па многіх 
прадметах проста непатрэб- 
ныя. У той жа час кожная 
кафедра імкнецца «ўдзяўбці»

студэнту як мага болей. Ат- 
рымліваецца...

H оч, кава, гара канспектаў, 
савецкі студэнт. Наступны 
дзень прынясе бязмежнае 
гора ЦІ несупынную радасць 
і абавязкова пустэчу ў душы. 
Такі наплыў інфармацыі за 
кароткі тэрмін можна засво- 
іць, але ўтрымліваць у галаве 
больш за адзін дзень — не
магчыма. ЦІ не лепш вылучыць 
некалькі асноўных курсаў, 
а астатнія зрабіць факуль- 
татыўнымі? Каб інфармацый- 
ным дыктатам выкладчыкі 
не перашкаджалі так актыў- 
на развіццю асобы. А, па-мой- 
му, ВНУ павінна толькі накі- 
роўваць, падказваць, дапама- 
гаць студэнту атрымліваць не- 
абходныя веды.

Адзнакі ж... Памятаеце, на 
якім «табельным» месцы быў 
Пушкін? Ha перадапошнім. 
I гэта не перашкодзіла яму 
стаць Пушкіным. Хаця невя- 
дома, хто б выйшаў з яго ў 
наш час.

Мікалай ВА С ІЛ ЕЎ С К І, 
студэнт 2-га курса.

Д У М К І
Ў С Л Ы Х

ПРАПАНУЕМ:
Адкрыць спецмагазіны дл 

студэнтаў (па сацыяльна ніз 
кіх цэнах) і выкладчыка) 
каб забяспечыць нас неаб 
ходнымі таварамі і прадуктам: 
як гэта даўно заведзена н 
прадпрыемствах. (Дзе ўзяц 
нам час, каб выстойваць у бяс 
концых чэргах? A ўвечары 
калі заканчваюцца заняткі 
у звычайных магазінах паліць 
пу стыя).

Павысіць катэгорыі сту 
дэнцкіх сталовых, каб гатаваці 
стравы з дабраякасных пра 
дуктаў. Цэны пакінуць раней 
шымі. Розніца? Датацыі дзяр 
жавы ці дапамога прафсаюзаў 

Разгледзець мэтазгоднасці 
выкладання палітычнай эка 
номіі. Мы лічым, што вывучэн- 
не прадмета не мае практыч 
най накіраванасці.

3. КАСПЯРЭВІЧ, 
М. ДУБОЎСКАЯ, 

студэнткі.



ДЛЯ ЦЯБЕ
ВАМ, П Р Ы ГАЖУНІ

Сёння мы пачынаем друкаваць для вас комплекс 
гімнастыкі, якая хутка здабыла папулярнасць ва ўсім 
свеце, бо дапам.агла многім жанчынам стварыць прыго- 
жую постаць. Паспрабуйце, і вы пераканаецеся ў яе цудоў- 
HbLM эфекце.

КАЛЭНЕЦІКС
УСТУПНЫЯ ЎКАЗАННІ

1. He прымушай сваё цела рабіць тое, да чаго яно не падрых- 
тавана. Спачатку часта адпачывай на працягу практыкаванняў, 
глыбока дыхаючы пры гэтым. Калі адчуеш боль у мышцах пасля 
выканання 25 паўтораў (а трэба выканаць 100), не ператамляйся.

2. Было б ідэальным, каб у цябе было вялікае люстэрка, у якім 
ты б змагла назіраць, як паводзіць сябе цела ў час практыка- 
ванняў. Для некаторых з іх спатрэбіцца што-небудзь устой- 
лівае: напрыклад, паверхня пісьмовага стала. He мае значэнне, як 
ты апранута, толькі было б зручна.

3. Памятай пра спакойнае, натуральнае дыхание. Затры- 
маўшы яго, не данясеш арганізму неабходнага для забеспячэн- 
ня мышц і ачышчэння крыві кіслароду.

4. Цішыня — золата. Калі ўключыш музыку, будзеш інстынк- 
тыўна рухаць целам у яе рытме і страціш кантроль над прак- 
тыкаваннямі.

5. Схавай і нават наогул вынясі з дому вагі, каб не ўзваж- 
вацца кожны дзень. Перасцерагаем, што спачатку можаш нават 
не дабіцца поспеху, хоць будзе мокры рушнік. Прычына про
стая: моцна напружаныя мышцы важаць больш, чым друзлыя, 
але займаюць меншую плошчу.
ЖАДАЕМ ПОСПЕХУ!

РАЗМІНКА
He думай, што гэта нешта тое, што не на карысць, бо выкон- 

ваецца перад непасрэднымі практыкаваннямі. Без размінкі нель- 
га абысціся, ёю нельга грэбаваць, бо яна садзейнічае разагрэву 
мышц, падняцдю тэмпературы цела і цыркуляцыі крыві для 
большай актыўнасці. На гэтым этапе практыкаванняў паслаб- 
ляецца напружанасць мышц, а таксама распускаецца касцявая 
структура.

1. На крэсле з апорай рукамі на яго бакавыя ручкі падняць 
сваё цела. -Важна трымаць спіну прама і схаваць падбародак, 
аслабіўшы ягадзіцы.

2. Стань прама з расстаўленымі не шырэй чым на 35 санты- 
метраў нагамі, паднімі рукі ўверх і трымай так высока, як можаш.

Уцягні жывот так, быццам адчуваеш, што ўсё цела падоўжылася 
на некалькі сантЫметраў. На сагнутых каленях нахіліся ўперад, 

быццам хочаш нешта дастаць. Пацягніся ўперад. У гэтай пазіцыі 
перавядзі рукі назад і адначасова выцягні моцна ўперад шыю. 
Вярніся зноў уперад, а потым зноў назад. Паўтары гэта практы- 
каванне 5 разоў.

ДА СУСТРЭЧЫ Ў НАСТУПНЫМ НУМАРЫ!

ЯК ЗАЎСЁ ДЫ 

ЗАСТАВАЦЦА ВЯСЁ ЛЫМ

ж а д а е ц е  -  

ПАСПРАБУЙЦЕ

Ананімнае лячэнне ад ал- 
кагалізму, наркаманіі, курэн- 
ня і сексапаталогіі можна 
атрымаць на вуліцы Некра- 
сава, 22. Тэлефон 32-31-03.

Паспрабаваць пазбавіцца 
ад курэння з дапамогай ме- 
таду рэфлексатэрапіі запра- 
шае кабінет № 602 33-й
студэнцкай паліклінікі. Тэ
лефон 31-33-97.

Згадзіцеся, гэта сапраўдны 
талент — знаходзіць паўсюд- 
на нагоду для весялосці. 
У нашым зусім не радасным 
жыцці асабліва. Тым не менш, 
паспрабуйце правесці некаль- 
кі эксперыментаў, і вы зразу- 
мееце, што таксама можаце 
стаць уладальнікам такога 
таленту. Лепшае месца для 
падобных практыкаванняў — 
наша славутая чарга: і трап- 
ляецца штодзённа, і часу 
для назіранняў дае дастат- 
кова, і людзей выяўляе ў са
мых нечаканых сітуацыях. 
Дык пачнём!

СПРОБА ПЕРШАЯ. Ha 
вас гучна лаецца прадавец. 
З а  што? Ну, можа вы папра- 
C iJ iі замяніць атрыманы ад яго 
кавалак сыру на другі, больш 
прывабны. Паспрабуйце не 
звяртаць увагу на яго аб- 
вінавачванні, як бы ні хаце- 
лася вам горача адказаць на 
словы: «Выбіраць яны яшчэ 
тут будуць! Бярыце, што да- 
юць, пакуль гэта ёсць!» He 
гаварыце нічога такога па 
настрою ў адказ, а лепш... 
усміхніцеся. I пяшчотным, 
ледзь чутным голасам выма- 
віце: «Прабачце мяне, калі 
ласка. Мне б было так пры- 
емна атрымаць менавіта вунь 
той кавалак з вашых пры- 
гожых рук. ,Будзьце так лас- 
кавы...» Уяўляеце сабе эфект? 
Ці можа ўжо спрабавалі 
размаўляць спакойна з ама- 
тарамі лаянак і сварак? Та
ды павінны ведаць, што такая 
рэакцыя на перуны і малан- 
кі з вуснаў р аз’юшанага 
субяседніка спачатку можа 
давесці яго да шаленства. 
Але потым ён супакоіцца

і абавязкова выканае вашу 
просьбу. А гэта ўжо нагода 
для весялосці, ці не праўда?

СПРОБА ДРУГАЯ. На 
гэты раз інцыдэнт адбываец- 
ца ў самой чарзе, без удзелу 
прадаўца. Вы стаіце тут ужо 
трэцюю гадзіну, і якраз на 
вас выпадае апошні кілаграм 
шакаладных цукерак. Вы ўжо 
поўныя цудоўнага прадчу- 
вання, калі раптам гэтыя 
цукеркі дастаюцца чалаве- 
ку, які падышоў без чаргі. 
Сітуацыя сапраўды драма- 
тычная. Тут да месца запла- 
каць І пабялець ад злосці.
I вы не стрымаліся — нагава- 
рылі нахабніку усялякіх 
крыўдных рэчаў. Ен ж а ў 
адказ выцяў вас торбай з 
«вашымі» ж цукеркамі. Па
спрабуйце зрабіць неверагод- 
нае — зноў ж а ўсміхнуцца 
(не блытаць з нервовым сме- 
хам!), шчыра падзякаваць 
крыўдзіцеля і пажадаць яму 
ўсяго самага найлепшага 
(пажаданні лепш канкрэтна 
пералічыць — ад поспехаў 
у асабістым жыцці да па- 
стаяннай удачы ў чэргах). 
Есць надзея, што той чала- 
век біць вас больш не будзе, 
больш таго, калі ён, не скон- 
чаны нахабнік, то ў наступны 
раз не пераблытае канец 
чаргі з пачаткам. Вы толькі 
падумайце, якімі высакарод- 
нымі пададуцца такія вашы 
паводзіны астатняй «бесцуке- 
рачнай» чарзе. Чаму б не па- 
радавацца такому выніку?

СПРОБА ТРЭЦЯЯ. У чар
зе, што стаіць ля касы за 
авансам ці зарплатай, вы ся- 
род апошніх. I якраз перад 
вашым носам касір зачыняе

акенца, хоць да заканчэння 
яго працоўнага дня застаецца 

яшчэ пяць хвілін. Адначасова 
ён штурхае вас рукой, каб не 
перашкаджалі гучней пляс- 
нуць дзверцамі. Безумоўна, 
усё гэта вельмі непрыемна. 
Але не губляйцеся і не падда- 
вайцеся суму. Нахіліцеся да 
зачыненага акенца і як мага 
весялейшым голасам паабя- 
цайце касіру вярнуцца за  гра- 
шыма на наступны дзень і 
скажыце, што будзеце вель- 
мі рады зноў убачыць яе вет- 
лівы твар і пачуць лагодны 
голас. Пасля гэтага мана- 
логу ваш настрой абавязко
ва павінны ўзняцца!

СПРОБА ЧА ЦВЁРТАЯ. 
Зноў бясконцая чарга. Цяпер 
за керамічнымі вырабамі. Па- 
купнікі з «галавы» чаргі куп- 
ляюць толькі самыя прыго- 
жыя адзінкі, наступныя — 
лепшае з таго, што застаецца. 
А тыя, каму даводзіцца пра- 
стаяць у чарзе найбольш ча
су, пачынаюць купляць усё 
без разбору, хоць на палі- 
цах засталіся толькі няўда- 
лыя вырабы. Калі ласка, не 
бярыце з іх прыклад! Па- 
кіньце гэтую чаргу, будзьце 
мужныя, нават калі вы стра- 
цілі ў ёй некалькі гадзін. 
Няхай блізкі чалавек, для 
якога вы хацелі набыць тут 
падарунак, атрымае нешта 
больш сціплае ці наогул ні- 
чога. У святочны дзень вы 
раскажаце яму, як стаялі ў 
той чарзе і колькі камічнага 
бачылі... I разам з ім будзеце 
смяяцца! Нічога, калі крыху 
сумным атрымаецца гэты 
смех. E h заўсёды такі, за 
выключэннем бяздумнага...

B. БЯГУН.

H O m o  S A P I E N S

Высакамоўных слоў не трэба
Як вы думаеце, што адбудзецца з чалавекам, калі яму часта паўтараць: «Вы ж разумнік», 

ці «Вы ж цудоўны прамоўца», ці «Вы ж маеце добры ўплыў на людзей», хоць на самай справе 
гэта не зусім так? Правільна, праз некаторы час чалавек сапраўды паверыць у гэтыя «здоль- 
насці» І будзе імкнуцца больш поўна рэалізаваць патэнцыял, які мае. Так. Гэта камплімент. 
I яго каштоўнасць для субяседніка абумоўлена пэўнымі псіхалагічнымі механізмамі, не ве- 
даючы якія можна ператварыць камплімент у банальнасць, а  ведаючы...

Калі чалавек пачуў, дапусцім, сто разоў, што ў 
яго «залатыя» рукі і яму проста пакуль не шан- 
цуе, ён паверыць у гэта; калі пачуе пяцьдзесят 
разоў — таксама паверыць, але крыху слабей; 
калі дзесяць — вера ў тое, што ў яго «зала
тыя» рукі, будзе яшчэ слабейшая, але ж будзе! 
Бо ў аснове механізму дзеяння кампліментаў 
ляжыиь псіхалагічны феномен унушэння.

Урачы добра ведаюць, што лягчэй за  ўсіх 
паддаецца ўнушэнню той, хто гэтага хоча, 
і лягчэй за  ўсё можна ўнушыць тое, аб чым 
чалавек марыць. У эфекце ўнушэння адбыва- 
ецца быццам «завочнае» задавальненне гэтай 
мары, гэтага жадання, гэтай патрэбы ва ўдаска- 
наленні нейкага свайго характару. Фактычна 
патрэба пры гэтым не будзем цалкам зада- 
вальняцца, але рэальным будзе адчуванне яе за- 
давальнення, узнікненне на гэтай глебе станоў- 
чых эмоцый.

Вось як вымалёўваецца псіхалагічны меха- 
нізм уплыву «залатых» слоў»:

1. Чалавек чуе ў свой адрас прыемныя ело- 
вы, якія ўяўляюць сабой невялікае пераболь- 
шанне нейкіх яго станоўчых якасцей, г. зн. 
камплімент.

2. Калі камплімент зроблены па ўсіх праві- 
лах (пра іх — далей), дык узнікае эфект 
унушэння.

4. Як вынік унушэння — «завочнае» зада
вальненне патрэбы «выглядаць» у гэтым пытан- 
ні лепш. ,

4. Як вынік задавальнення патрэбы — утва- 
рэнне станоўчых эмоцый.

5. Станоўчыя механізмы выкліканы вамі, та- 
му гэта па агульным механізме фарміравання

атракцыі абумоўлівае яго прыхільнасць да вас з 
усімі спрыяльнымі вынікамі ў вашых з  ім адно- 
сінах.

Дапусцім, у вас ёсць калега, які веяьмі не- 
прыемны вам. Аднойчы, сустрэўшыся з  ім у 
прыёмнай вашага агульнага кіраўніка, вы пачулі 
ад яго наступнае: «Ведаеце, H. H., я ўвесь час 
здзіўляюся, як вам удаецца ўгаварыць яго (кі- 
вок у бок кабінета «шэфа»)?! Я ў мінулы раз 
паўтары гадзіны яго ўгаворваў, каб ён выдзеліў 
мне дадаткова работнікаў для выканання задан
ия. I нічога не атрымалася! Вам жа гэта так лег
ка ўдаецца. Можна пазайздросціць вашай 
здольнасці пераконваць людзей!»

Ведаючы яго, вы падумалі: «Вось ліслівец, 
вось падхалім!» A калі вы засталіся сам-насам 
са сваімі думкамі, пачалі разважаць так; «Зра- 
зумела, вам з вашай лабавой упартасцю цяж- 
ка пераконваць людзей. А наогул у мяне зрэд- 
ку нядрэнна атрымліваецца. He ён адзін так 
гаворьщь. Хоць, безумоўна, я разумею, што гэта 
пераболыпанне, але наогул слушна!» I пачуц- 
цё законнага гонару авалодала вамі.

А цяпер пытанне: які эмацыянальны знак 
мае пачуццё законнага гонару — плюс ці мінус? 
Ну, зразумела, станоўчы! А хто з ’явіўся крыні- 
цай гэтых станоўчых эмоцый? Чалавек, які... 
непрыемны!

Але якім жа чынам яму усё ж  удалося ў су- 
працьдзейных для сябе абставінах з дапамогай 
звычайнага камплімента дасягнуць сваёй мэты?

Адразу ж  агаворымся: ён выкарыстаў не звы- 
чайны камплімент. Гэты чалавек валодае адным 
з самых эфектыўных відаў кампліментя —

вам баяцца
камплімент на фоне антыкамплімента сабе.
Выкарыстанне гэтага камплімента выклікае за 
давальненне адразу дзвюх патрэб чалавека. 
Першая — патрэба ва ўдасканаленні нейкай 
сваёй характарыстыкі. Дабаўкай жа да гэтага 
задавальнення з ’явіліся словы H.: «Паўтары га- 
дзіны ўгаворваў і нічога не атрымалася».

Такім чынам, нават у сітуацыях, калі ваш 
партнёр ставіцца да вас з антыпатыяй (але 
пры гэтым размаўляе з  вамі, г. зн. выконвае 
этыкет), з дапамогай прыёму «залатыя словы» 
вы зможаце выклікаць яго прыхільнасць да 
сябе. Зараз вы ведаеце, што пры гэтым адбы- 
ваецца з чалавекам, вам зразумелыя ўсе пата- 
емныя спружыны ўпльшу камшгіментаў на 
партнёра. Справа за  малым — выкарыстаць 
гэтыя веды.

Перш чым даць у якасці «хуткай дапамогі» 
невялікі спіс кампліментаў, некалькі правілаў 
на тэму «Як зрабіць камплімент камшгімен- 
там».

1. «АДЗІНЫ СЭНС». Камплімент павінен 
адлюстроўваць станоўчыя, і толькі станоўчыя, 
якасці пэўнага чалавека. У кампліменце трэ
ба пазбягаць падвойнага сэнсу, калі, напрыклад, 
даную якасць у чалавека можна лічыць і ста- 
ноўчай, і адмоўнай.

2. «БЕЗ ГІПЕРБАЛ». Станоўчая якасць, 
якая адлюстроўваецца ў кампліменце, павінна 
мець невялікае перабольшанне.

3. «ВЫСОКАЕ MEPKABАННЕ». Важным 
фактарам у выніковасці гэтага прыёму з ’яўля- 
ецца асабістае меркаванне чалавека аб узроўні 
развіцця адлюстраваных у кампліменце яка
сцей. Дапусцім, чалавек цвёрда ведае, што ўзро- 
вень гэтай якасці ў яго значна вышэй, чым ска
зана ў камшгіменце.

4. «БЕЗ ПРЭТЭНЗІЙ». Суразмоўца зусім не 
імкнецца да ўдасканалення данай сваёй якасці. 
Больш таго, лічыць, што было б дрэнна, калі 
б яна — гэтая станоўчая якасць — была выра- 
жана ў яго больш моцна, чым ёсць. Робячы 
кампліменты, не парушайце правіла «без прэ- 
тэнзій».

5: «БЕЗ ДЫДАКТЫКІ». Гэта правіла за-

ключаеццд ў тым, што камплімент павінен 
канстатавапь, г. зн. сцвярджаць наяўнасць да
най характарыстыкі, а не змяшчаць рэкамен- 
дацыі па яе паляпшэнню.

6. «БЕЗ ПРЫПРАЎ». Апошняе правіла 
датычыцца не самога зместу камплімента, а 
тых дадаткаў, якія нярэдка ідуць за  ім. Пры
клад: «Рукі ў цябе сапраўды «залатыя». A вось 
язык твой — вораг твой!» Ці: «Мне вельмі ім- 
пануе ваша здольнасць выклікайь у людзей 
прыхільнасць да сябе. Толькі вось калі б гэтую 
здольнасць — ды ў інтарэсах справы...» 
Такім чынам, робячы камплімент, устрымаи- 
цеся ад лыжкі дзёгцю.

Дапаможам тым, хто пачынае. Для тых, хто 
ўсведамляе сваё няўменне рабіць кампліменты 
І адначасова разумев (і... прымае) неабход- 
насць авалодання гэтым прыёмам, мы пры- 
вядзём некалькі прыкладаў кампліментаў.

Субяседніку — пра яго асобасныя якасці:
1. Калі ён змог некага ўгаварыць зрабіць тое, 

што не ўваходзіла ў яго абавязкі: «Як вам уда
ецца так выклікаць у людзей прыхшьнасць?»

2. У адказ на добрую ўсмешку, відавочна 
адрасаваную вам: «ЦІ ведаеце вы, што ваша 
ўсмешка проста абяззбройвае людзей!»

3. Пасля працяглых перагавораў, якія скон- 
чыліся для вас удала: «Заўсёды б мець тако
га прыемнага партнёра (субяседніка)!»

4. Калі гутарка скончылася з поспехам: 
«Як жа прыемна пагутарыць з  вамі!»

5. Чалавеку, які нечакана для вас адкрыў 
вам на нешта вочы: «Размаўляючы з вамі, мож
на шмат чаму навучыцца!»

6. Чалавеку, які расказаў вам нешта новае 
пра К., якога вы раней добра ведалі: «У вас 
надзвычайная назіральнасць!» . „

7. Чалавеку, які нечакана для ўсіх бліснуу 
сваёй эрудыцыяй: «Мяне заўсёды здзіўляе шы- 
рыня вашага кругагляду!» _

8. Чалавеку, які з простых рэчаў зрабіу 
нешта прыгожае, прывабнае: «У вас цудоўная 
здольнасць бачыцьпрыгожае там, дзе іншыя не 
здагадаліся б!» .

9. Чалавеку, які быў удзельнікам канфлнета 
з  кім-небудзь і ўстрымаўся ад выпаду ў адказ: 
«Як вы здолелі выхаваць у сабе такую стрыма-
насць?!» _

10. Чалавеку, які ўсё ж  таю дасягнуу сваиго: 
«Гэта цудоўна, што ў вас такі настойлівы 
характер!»

11. Чалавеку, у якога новы, няяркі касцюм: 
«Як вам удаецца вытрымліваць моду і сціп- 
ласць адначасова?!»
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