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Асноўныя звесткі аб вышэйшых навучальных 
установах Рэспублікі Беларусь на пачатак 

1995/96 навучальнага года

На пачатак 199 59 6  наву
чальнага года ў Рэспубліцы Бе
ларусь функцыянуе 40 дзяржаў- 
ных вышэйшых навучальных ус- 
таноў, у якіх навучаецца 174189 
студэнтаў, у тым ліку 115565 — 
на дзённай, 2078 — на вячэрняй 
і 56546 — на завочнай формах 
навучання.

Было прынята 38534 чала- 
.векі, у тым ліку 26934 — на дзён- 
ную, 331 — на вячэрнюю І 11269 
- на завочную формы навучан
ня.
■ 3 1995.96 навучальнага года
адкрылася падрыхтоўка спецы- 
ялістаў па новых для Рзспублікі 
Беларусь спецыяльнасцях, такіх 
як “Сусветная І айчынная куль
тура” , “Практычная псіхалогія” — 
у Беларускім дзяржаўным педа- 
гагічным універсітэце, “Сучасныя 
замежныя мовы" — у Мінскім 
дзяржаўным лінгвістычным уні- 
версітэце, "Актуарная матэматы- 
ка” — у Беларускім дзяржаўным 
універсітэце, “ Радьіябіялогія і 
радыяцыйная медыцына” — у 
Міжнародным інстытуце па ра-

П рэм іі f
Апошняе ў 1995 годзе па- 

сядж энне прэзіды ум а Ака- 
дэміі навук Беларусі адбыло- 
ся 21 снежня. Першым на па
радку дня было пытанне аб 
прысуджэнні прэмій АНБ за 
1995 год.

Сярод узнагароджаных прэмі- 
ямі АН Беларусі супрацоўнікі БДУ 
Камароў Леў Іванавіч і Феранчук 
Ілля Давыдавіч за цыкл працаў 
"Аператарны метад рашэння ўраў-

дыязкалогіі імя А.Д.Сахарава, 
“Б іяэкалогія" — у Беларускім 
дзяржаўным тэхналагічным уні- 
версітэце, “Медыцынская элек- 
троніка", “Штучны інтэлект” — у 
Беларускім дзяржаўным універ- 
сітэце інфарматыкі і радыёэлек- 
тронікі, “Тэхнічная эксплуатацыя 
лятальных апарагаў і рух'авікоў” , 
“Тзхналогія і абсталяванне юве- 
лірнай прамысловасці” — у Бе- 
ларускай дзяржаўнай політэхніч- 
най акадэміі. “Сельскагаспадар- 
чае індустрыяльнае рыбаводст- 
ва" -  у Беларускай сельскагас- 
падарчай акадэміі, “Маркетынг" 
— у Беларускай дзяржаўнай по- 
літэхнічнай акадэміі, Беларускім 
дзяржаўным эканамічным універ- 
сітэце, В іцебскім дзяржаўным 
тэхналагічны м  ун ів е р с ітэц е , 
Брэсцкім політэхнічным інстыту- 
це, Вышэйшым коледжы сувязі, 
“ Менеджмент" —- у Беларускай 
дзяржаўнай політэхнічнай ака- 
дэмн, Віцебсюм дзяржаўным тэх- 
налагічным універсітэце.

На пачатак 1995/96 наву-

нення Шрэдзінгера і яго дадаткі” . 
Сярод маладых навукоўцаў былі 
адзначаныя наступныя супрацоўнікі 
БДУ: Асіповіч Мікалай Паўлавіч за 
цыкл артыкулаў "Вывучэнне працэ- 
су хімічнага аднаўлення з выкарыс- 
таннем трохвалентнага тытану” і 
Карпук Сяргей Міхайлавіч за цыкл 
працаў ‘ Чатыроххвалевае ўзаема- 
дзеянне і аптычная бістабільнасць 
у складаных арганічных злучэннях". 
За лепшую навуковую работу былі 
ўзнагароджаныя студэнты БДУ: Ta-

чальнага года прафесарска-вы- 
кладчыцкі састаў складае 15153 
чалавекі. У ВНУ рэспублікі пра- 
цуюць 843 доктары і 7104 'кан
дидаты навук, з якіх вучонае 
званне прафесара маюць 897 
чалавек, дацэнта — 5271 чала- 
век.

3 40 дзяржаўных ВНУ .15 
з'яўляюцца універсітэтамі, 9 — 
акадэміямі, 13 — інстытутамі, 2 
— вышэйшымі коледжамі, 1 — 
вышэйшым вучылішчам.

На пачатак 1995/96 наву
чальнага года ў Рэспубліцы Бе
ларусь функцыянуе 19 недзяр- 
жаўных вышэйшых навучальных 
устаноў, у якіх навучаюцца 22133 
чалавекі, у тым ліку 12300 чала
век — на дзённай, 568 — на вя
чэрняй, 9265 — на завочнай фор
мах навучання.

У 1995 годзе ў недзяржаўныя 
навучальныя ўстановы было пры
нята 9990 чалавек, у тым ліку 
5577 — на дзённую, 219 — на вя
чэрнюю, 4194 — на завочную 
формы навучання.

лапін Дзмітрый Вітальевіч за цыкл 
працаў па даследаванні флуктуа- 
цыйных працэсаў у мадэльных 
электрахімічных сістэмах, Карэлін 
Мікалай Уладзіміравіч за цыкл пра- 
цаў “Прымяненне модавай тэорыі 
для апісання разбурэння прастора- 
вай кагерэнтнасці пры нелінейным 
самаўздзеянні светлавых імпуль- 
саў” , Угрыновіч Кацярына Ана- 
тольеўна за працу "Камунікацыя ў 
палітычных зносінах у грамадстве 
пераходнага перыяду".

Танцуйце разам з "Імперыяй'

Тыя, хто прысутнічаў на фес- 
тывалі універсітэцкіх каманд КВЗ, 
на прававым конкурсе “Dura Lex” 
або на дні пасвячэння ў студэн
ты лершакурснікаў біялагічнага 
факультэта, дзе ўдзельнічаў Бія- 
тэатр, памятаюць, напэўна, вы- 
ступленні нядаўна створанай 
шоў-групы “ Імперыя". .

Заняткі калектыву сучаснага 
танцу пачаліся 10 кастрычніка, а 
прыкладна з месяц таму ён стаў 
шоў-групай “Імперыя".

Харэограф — студэнтка за- 
вочнага аддзялення педуніверсі- 
тэта Вольга Хегай — акрамя 
сваёй асноўнай работы працуе з 
удзельнікамі шоў-групы па 12-20 
гадзін у тыдзень, прычым на чис
тым энтузіязме. Па яе словах, за 
3 месяцы зрабіць 5 пастановак 
— тэта дастаткова многа, але на 
дасягнутым шоў-група спыняцца 
не збіраецца.

Удачай для групы стала тое, 
шло пасля аднаго з выступаў 
знайшлася арганізацыя, якая вы- 
рашыла дапамагчы. Аднак хаце- 
лася б, каб вядучую гіазіцыю ў 
падтрымцы трупы займаў усё ж 

іД.ак' БДУ. Гю асноўны сасгаў гру

пы — студэнты н.ашага універсі- 
тэта.

LLIto датычыцца планаў на 
будучыню, то асноўная задача, 
якую ставіць перад групай харэ
ограф ,— працаваць. Дарэчы, 
частка выступаў групы ва універ- 
сітэце праводзілася гіа запра- 
шэнню ды рэкцы і па справах 
культуры. У канцы навучальнага 
года трупа збіраецца прадставіць 
сваю танцевальную праграму.

Для вырашэння некаторых 
праблем сваю дапамогу шоў-гру- 
пе прапанаваў адцзел па спра
вах моладзі БДУ. Калектыў так- 
сама збіраецца працягваць су- 
працоўніцтва са студэнцкай аса- 
цыяцыяй Лінгвістычнага універ- 
сітэта “АССА".

Але ўсё яшчэ вялікай праб- 
лемай застаецца апаратура і до
брая зала. У планах “Імгіерыі” — 
павялічыць састаў групы. Ахвот- 
ныя могуць гірыходзіць на за- 
няткі. якія адбываюцца ў паня- 
дзелак, аўторак, сераду, чацвер 
з 18.00 у холе адзінаццатага па- 
верха інтэрната Ng 3.

Явенка Яўген

Галаўны боль: Ідзе с е с і я . . .

Канферэнйыі

3 18 па 22 снежня ў Белдзяр- 
жуніверсітэце праходзіла міжна- 
родная навукова-тэхнічная кан- 
ферэнцыя "Сучасныя метады 
апрацоўкі сігналаў у сістэмах вы- 
мярэння, кантролю, дыягностык 
і кіравання” . Яе арганізавалі 
правялі Міністэрства адукацыі 
навукі Рэспублік' Renanvru KTlV 
Б е л а р у с к і 
дзяржаўны уні- 
версітэт інфар- 
матыкі і радыё- 
э л е к т р о н ік і ,
Інстыгут тэхніч- 
най кібернетыкі 
АНБ. Ha наву- 
ковы форум у 
Мінск былі за- 
прошаныя на- 
вукоўцы з Бе- 
ларусі, Поль- 
шчы, Украіны,
Германіі, Расіі.

На п е р 

шым пленарным пасяджэнні пра- 
гучалі два даклады, пасля чаго 
навукоўцы сталі працаваць па 
секцыях. Усяго іх было чатыры: 
“Метады і алгарытмы апрацоўкі 
сігналаў і выяўленняў” , “Апрацоў- 
ка экспериментальных данных. 
Алгарытмы, распазнаванне во- 
бразаў", “Апаратна-праграмныя 
комплексы лічбавай апрацоўкі 
сігналаў” , “Прымяненне метадаў

апрацоўкі сігналаў у сістэмах 
вымярэння, кантролю, дыягнос- 
тыкі і кіравання".

21 снежня ў другой палове е 
дня адбылося закрыццё канфе- 
рэнцыі. Ha заключным пася- 
джэнні прагучала інфармацьія аб 
рабоце секцый, былі прынятыя 
рашэнні і рэкамендацыі. Потым 
адбыўся “круглы стол” па праб- 
лемах апрацоўкі сігналаў.



Афійыйна

Палажэнне аб інтэрнаце Белдзяржуніверсітэта

I раздзел.

Агульныя палажэнні

1. Інтэрнаты Белдзяр- 
жуніверсітэта прызнача- 
юцца для гіражывання сту- 
дэнтаў, аспірантаў, слуха- 
чоў падрыхтоўчага адцзя- 
лення вочнай формы на- 
вучання.

Замежныя грамадзя- 
не, залічаныя на вучобу ва 
універсітэт, размяшчаюц- 
ца на агульных падставах 
ці на ўмовах, прадугле- 
джаных дагаворам.

2. Падставай для за- 
сялення ў інтзрнат з'яўля- 
ецца ордэр, падпісаны 
прарэктарам па вучэбнай 
рабоце і сацыяльных пи 
таниях, заг. аспірантуры, 
дэканам падрыхтоўчага 
аддзялення, дзе ўказваец- 
ца нумар інтэрната, пакоя 
і тэрмін пражывання,

3. Засяленне студэн- 
таў, аспірантаў і слухачоў 
падрыхтоўчага аддзялен
ня адбываецца на ўвесь 
тэрмін навучання пры за- 
ключэнні дагавора на пра- 
жыванне з адміністрацыяй 
студгарадка.

4. Жыхары м огуць 
быць пераселеныя ў вы- 
падку ўважлівых прычын у 
іншы інтэрнат, а таксама 
з аднаго пакоя ў другі 
толькі па рашэнню адмініс- 
трацы і інтэрната  і па 
ўзгадненню з дэканатам 
адпаведнага факультэта і 
прафкамам студэнтаў.

5. Інтэрнат утрымліва- 
ецца за ко hit сродкаў, якія 
выдзяляюцца на ўтрыман- 
не універсітэта, аплаты за 
пражыванне ў інтэрнаце, 
кары станне асабісты м і 
электрабытавымі прыбо- 
рамі, сродкаў за кампен- 
сацыю нанесенага матэ- 
рыяльнага ўрону, сродкаў 
спонсараў і іншых паступ- 
ленняў.

6. У інтэрнаце павінны 
быць прадугледжаныя па- 
мяшканні для самастой- 
ных вучэбных заняткаў, 
пакоі адпачынку і побыту, 
камера захоўвання, ізаля- 
тар.

7. Адміністрацыя Бел- 
д зярж ун іверс ітэта  мае 
права прымаць студэнтаў 
на працу па абслугоўван- 
ню, рамонту і эксплуата
ции абсталявання, уборцы, 
дзяжурству і іншых відаў 
працы на няпоўны працоў- 
ны дзень з адпаведнай ап-

латай.
8. Правы і абавязкі ра- 

ботнікаў інтэрната вызна- 
чаюцца службовымі аба- 
вязкам!, зацверджанымі ў 
адпаведнасці з Адзіным 
кваліфікацыйным даведні- 
кам пасадаў рабочих і 
сЛужбоўцаў.

9. Работа па каарды- 
нацыі самакіравання жыха- 
роў інтэрната ўскладаецца 
на студсавет інтэрната.

Il раздзел.

Ьравы і абавязкі жы- 
хароў інтэрната

1. Жильцы інтэрната 
маюць права:

— карыстацца жылой 
плошчай, памяшканнямі 
навучальнага і культурна- 
бы тавога прызначэння, 
абсталяваннем, інвента- 
ром інтэрната і камуналь- 
на-бытавымі паслугамі,

— выбіраць органы са- 
макіравання ў інтэрнаце і 
быць выбранымі ў іх сас- 
таў,

— прымаць удзел у 
мерапрыемствах па паляп- 
шэнню сацыяльна-бытавых 
умоў, арганізацыі выхаваў- 
чай работы і вольнага часу, 
абсталяванні і афармленні 
жылых пакояў і іншых па- 
мяшканняў інтэрната,

— удзельнічаць у аб- 
меркаванні і вырашэнні ўсіх 
пытанняў жыццядзейнасці 
інтэрната,

— уносіць органам сту- 
дэнцкага самакіравання, 
грамадскім арганізацыям і 
адміністрацыі Белдзяржуні- 
версітэта прапановы аб 
паляпшэнні работы інтэр- 
ната, арганізацыі вольнага 
часу жыльцоў, развіцця і 
ўмацавання матэрыяльнай 
базы і дамагацца іх рэалі- 
зацыі,

— патрабаваць своеча- 
совай замены абсталяван
ня, мэблі і прадметаў са- 
цыяльна-бытавога прызна
чэння, якія сталі непрыдат- 
нымі, акрамя выпадкаў, 
калі яны пашкоджаныя і 
выведзеныя са строю па 
віне жыльцоў,

— здаваць у камеру 
захоўвання каштоўныя аса- 
бістыя рэчы на час каніку- 
лаў. За рэчы, не здадзе- 
ныя на захаванне, адмініс- 
трацыя адказнасці не нясе. 
Забараняецца дастаўляць 
у інтэрнат прадметы, рэчы, 
тавары, прызначаныя для

рэалізацыі.
2. Жыльцы інтэрната 

абавязаныя:
— выконваць правілы 

ўнутранага распарадку, 
аховы працы і тэхнікі бяс- 
пекі пры карыстанні газа- 
вы мі, электры чны м і і 
іншымі прыборамі, эканом- 
на расходваць электраэ- 
нергію, газ і ваду,

— ашчадна ставіцца да 
ўласнасці інтэрната, пад- 
трымліваць чысціню ў жы
лых памяшканнях і месцах 
агульнага карыстання,

— своечасова ўносіць 
плату за пражыванне, ка
рыстанне пасцельнымі рэ- 
чамі і ўсе віды дадатковых 
паслуг,

— выкарыстоўваць жы- 
лую плошчу, памяшканні 
культурна-бытавога пры
значэння, абсталяванне і 
інвентар у адпаведнасці з 
іх прызначэннем,

— поўнасцю аплочваць 
нанесены матэрыяльны 
ўрон у адпаведнасц і з 
дзейным заканадаўствам,

— студэнты і іншыя 
жыхары пры выбыцці з 
інтэрната  абавязаныя 
здаць маёмасць інтэрната, 
якая ў іх маецца, і прывесці 
ў належны парадак пакой і 
іншыя памяш канні, якія 
знаходзіліся ў іх карыс- 
танні. Тыя, каго высяляюць 
з інтэрната, абавязаныя 
аднавіць пашкоджаныя па- 
мяшканні і абсталяванне, 
нездадзены  інвентар і 
іншую маёмасць інтэрната. 
Пры немагчымасці аднаў- 
лення яны абавязаны 
аплаціць сучасны кошт ма- 
тэрыяльнага ўрону ў касу 
універсітэта,

— жыльцы інтэрната 
прыцягваюцца адміністра- 
цыяй і органамі студэнцка- 
га самакіравання да працы 
(4 гадзіны ў месяц), да гра- 
мадска-карыснай працы з 
захаваннем правілаў аховы 
працы,

Заўвага: не дапуска- 
ецца прыцягваць жыха- 
роў да ўборкі санвузлоў 
(апроч санвузлоў у бло
ках), памяшканняў для 
д уш а, пральні і суш кі 
бялізны

— захоўваць цішыню ў 
інтэрнаце пасля 23.00,

— праходзіць медагляд 
і інфармаваць аб гэтым 
загадчыцу інтэрната.

3. Жыхарам інтэрната 
забараняецца:

— самавольна перааб-

сталеўваць I праводзіць 
перапланіроўку памяшкан- 
няў,

— самавольна перася- 
ляцца або пераносіць  
інвентар з аднаго жылога 
пакоя ў іншы,

— распіваць спіртныя 
напіткі,

— курыць у непрызна- 
чаных месцах,

— карыстацца электра- 
награвальнымі прыборамі 
ў жылых памяшканнях,

— уключаць рэпрадук- 
тары, радыёпрыёмнікі, маг- 
н ітаф оны , тэлев ізары  і 
іншую гукавую апдратуру з 
гучнасцю, якая перавышае 
чутнасць у межах пакоя,

— наклейваць на сце
ны жылога пакоя і месцаў 
агульнага  кары стання 
аб'явы, календари, рэпра- 
дукцыі І г.д.

г Ill раздзел.

Засяленне студэнц- 
кіх інтэрнатаў, высялен- 
не з інтэрнатаў, аплата 
за пражыванне ў інтэр- 
наце

1. Прадастаўленне сту- 
дэнтам месцаў у інтэрна- 
це праводзіцца ў адпавед- 
насці з законамі Рэспублікі 
Беларусь і Палажэннем аб 
студэнцкім інтэрнаце.

2. Размеркаванне мес- 
цаў паміж факультэтамі 
праводзіцца па сумеснаму 
рашэнню:

а) рэктарата,
б) дэканатаў,
в) аддзела па справах 

моладзі,
г) прафкама студэнтаў,
д) дырэкцыі студгарад

ка
і аб'яўляецца загадам 

рэктара.
3. Спісы студэнтаў, ас- 

пірантаў і слухачоў падрых- 
тоўчага аддзялення на за
сяленне ў інтэрнат фармі- 
руюцца і зацвярджаюцца 
сумесным рашэннем дэка- 
ната і прафбюро студэнтаў 
факультэта.

4. Засяленне студэн- 
таў, аспірантаў і слухачоў 
падрыхтоўчага аддзялення 
адбываецца па прад’яў- 
ленню ордэра. Пасля зася- 
лення ў інтэрнат заключа- 
ецца дагавор паміж адмі- 
ністрацыяй інтэрната і асо- 
бай, якая пражывае ў ім.

5. Улік жыхароў студэн- 
цкіх інтэрнатаў, афармлен- 
не прапіскі і выпіскі ажыц-

цяўляецца пашпартыстам 
інтэрната.

6. Пры адлічэнні з уні- 
версітэта (у тым ліку і па 
яго заканчэнн і) жыхары 
пакідаюць інтэрнат на пра- 
цягу двух тыдняў з дня вы- 
дання адпаведнага загада. 
. 7. Плата за карыстан
не інтэрнатам збіраецца з 
жыхароў шляхам утрыман- 
ня са стыпендыі ці перса- 
нальна з кожнага ва ўста- 
ляваным парадку згодна з 
загадам рэктара і ў адла- 
веднасці з рашэннем Мініс- 
тэрства адукацыі і навукі 
РБ.

8. За кары станне ў 
жылых памяшканнях улас- 
нымі электрабы тавы м і 
прыборамі вызначаецца 
дадатковая плата.

9. Адміністрацыя студ
гарадка мае права разар- 
ваць індывідуальны дага
вор з жыхарамі за:

— нясвоечасовае пра- 
хаджанне медагляду сту
дентам!, аспірантамі, слу
хачам! падрыхтоўчага ад
дзялення ў пачатку наву
чальнага года,

— анты сан ітарны я 
ўмовы ў жылым памяш- 
канні (пасля двух папярэ- 
джанняў, заўвагі ўносяцца 
ў індывідуальны дагавор 
пасля абмеркавання на 
студсавеце інтэрната),

— парушэнне “Праві- 
лаў унутранага распарад
ку ў інтэрнатах БДУ” .

IV раздзел.

Парадак прадстаў- 
лення месцаў у інтэрна- 
це іншагароднім сямей- 
ным студэнтам

1. Месцы ў інтэрнаце 
для іншагародніх сямейных 
студэнтаў выдзяляюцца 
сумесным рашэннем:

а) дэканата факультэ
та,

б) аддзела па справах 
моладзі,

в) прафкама студэн-
таў,

зыходзячы з наяўнага 
жылога фонду.

2. Месцы ў сямейных 
інтэрнатах даюцца сем'ям, 
у якіх абодва супругі з ’яў- 
ляюцца іншагароднімі сту
дэнтам! БДУ.

3. Заявы сям ейны х 
студэнтаў аб пастаноўцы 
на ўлік для атрымання мес- 
цаў у інтэрнаце падаюцца 
ў прафкам студэнтаў з

прыкладаннем даведкі з 
месца вучобы, копіі пас- 
ведчання аб шлюбе І пры 
наяўнасці дзяцей — копіі 
пасвед ;ання аб нараджэнні 
дзіцяці, у выпадку цяжар- 
насці — даведку аб цяжар- 
насці.

4. Прыём на ўлік ся
мейных студэнтаў, як!м 
патрэбны інтэрнат, право- 
дзіцца прафкамзм студзн- 
таў. Спісы сямейных сту- 
дэнтаў, я к ім  патрэбны  
інтэрнат і якія принятия на 
ўлік, зацвярджаюцца су
месным рашэннем студга
радка І прафкама студэн- 
таў.

5. Сямейныя студэнты, 
якія пражываюць у інтэрна- 
це, кіруюцца Правіламі 
ўнутранага распарадку сту- 
дэнцкіх інтэрнатаў.

6. Плата за карыстан
не інтэрнатам спаганяецца 
па нормах, вызначаных для 
студэнтаў, за колькасць 
месцаў, прадугледжаных 
паш партам інтэрната ў 
пакоі, які займае сям’я.

V раздзел.

Выхаваўчая работа ў 
інтэрнаце

1. Выхаваўчая работа 
ў студэнцкіх інтэрнатах 
вядзецца паводле "Пер- 
спектыўнага плана выха- 
ваўчай работы".

2. Правядзеннем выха- 
ваўчай, культурна-масавай 
і фізкультурнай работы ў 
інтэрнаце займаюцца вы- 
хавальнік, культарганізатар 
і інструктар па спорту згод
на з зацверджанымі служ- 
бовым! абавязкамі.

3. Выхавальнік аргані- 
зуе выхаваўчую работу ў 
інтэрнаце і вызначае яе 
формы і метады.

4. Выхаваўчая работа 
ў інтэрнаце накіраваная на 
фарміраванне высокіх ма- 
ральных якасцяў і здарова- 
га ладу жыцця.

5. Выхаваўчая работа 
ў інтэрнаце будуецца ў 
шчыльным кантакце з дэ
канатам! факультэтаў.

Падрыхтавана па 
раш энню  Савета 

БДУ аддзелам  па 
справах моладзі

21 снежня 1995 года 
споўнілася 100 год-з дня 
нараджэння прафесара 
Абрама Іосіфавіча Лур ’е. 
Яго імя належыць гісторыі 
бе л а рускай  навуковай  
думкі савецкага перыяду.

Адукацыя і асвета бе- 
ларускага народа сталі 
галоўнай мэтай жыцця 
А .І.Л у р ’ е з 1918 года, 
калі ён, удзельнік Kac- 
тры чн іцкай  рэвалю цы і, 
узначаліў Бабруйскі ад- 
дзел народнай адукацыі. 
3 53 гадоў жыцця 20 ён 
аддаў гірацы ў Беларус-

Навуковец, педагог, 
выхавальнік

кім дзяржаўным універс!- 
тэц е , дзе  быў спярша 
дацэнтам, потым — пра- 
фесарам і, нарэшце, за 
гад чикам  створанай ім 
кафедры палітычнай эка- 
номіі.

А брам  I о с і ф а в і ч — 
аўтар шматлікіх працаў, 
апублікаваных у навуко- 
вых і перыядычных вы-

даннях Беларусі.
Усё сваё  н яд о ўгае  

жыццё і выдатныя здоль- 
насці ён аддаў нашаму 
народу, выхаванню ра- 
ботнікаў навукі, эканаміс- 
таў, педаго гаў. Тысячы 
яго выхаванцаў, якія пра- 
цуюць па ўсёй рэспублі- 
цы, з любоўю і павагай 
узгадваю ць свайго  Ha-

стаўніка. Чалавек надзвы- 
чай добры, шчодры д у 
шой, эрудзіраваны, пра- 
фесар Л ур ’е заўжды да- 
памагаў сваімі ведамі ма- 
ладым беларускім наву- 
коўцам.

Прайшло ўжо амаль 
паўстагоддзя, як не ста
ла гэтага чалавека, але 
ўсё яго жыццё, поўнае са- 
м а а д д а н а с ц і, творчай  
працы, застаецца свет
лым прыкладам для тых, 
хто шчыра жадае сваёй 
дзяржаве росквіту на яе 
шляху да самастойнасці.

AAI паведамляе

А перац ы я "Аўтобус H

3  1 па 31 студзеня 1996 года ў Мінску праводзіцца апе
рацыя “Аўтобус”. Выклікана гэта тым, што апфшнім часам ш а
рагам аўтатранспартных і іншых прадпрыемстваў, а таксама  
індывідуальнымі ўладальнікамі ажыццяўляецца пераабсталя- 
ванне аўтобусаў у грузавікі і грузаласажырскія транспартныя 
сродкі, што з ’яўляецца грубым парушэннем нарматываў і стан- 
дартаў, якія тычацца забеспячэння бяспекі дарожнага руху.

3  гэтай мэтай вырашана не прымаць да рэгістрацыі (пе- 
рарэгістрацыі) аўгобусы, пераабсталяваныя для перавозкі гру- 
заў ці сумеснай перавозкі грузаў і пасажыраў, эабараніць эк- 
сплуатацыю пераабсталяваных аўтобусаў без дазволу ДАІ.

Дзяржаўтаінспектар М аскоўскага Д А І
А .К у д р а ў ц а ў
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Народжаны поўзаць?..
На рэспубліканскім конкурсе-аглядзе, арганізаваным 

Цэнтрам фізвыхавання студэнтаў і навучэнцаў, Белдзярж- 
універсітэт заняў 3-е месца, саступіўшы Акадэміі фізвы- 
хавання і спорту і Гомельскаму дзяржаўнаму універсітэ- 
ту. He дзіва: Акадэміі, як кажуць, і самім лёсам прызна- 
чана, а ў Гомельскім універсітэце ёсць факультэт фізіч- 
най культуры.

Ці пабачыць Атланта 
нашых студэнтаў?

Спартыўныя журналісты рэспублікі вызначылі дзе- 
сяць лепшых спартсменаў Беларусі мінулага года.Ся- 
род іх Наталля Шыкаленка (кіданне кап’я), Эліна Звера- 
ва (кіданне дыска), Віталь Шчэрба (гімнастыка), Барыс 
Гельфанд (шахматы), Наталля Зверава (тэніс), Святла- 
на Парамыгіна (біятлон), Ларыса Лук’яненка (мастацкая 
гімнастыка), Валерый Дайнека (баскетбол), Эдуард Хя- 
мяляйнен (лёгкая атлетыка), Irap Астапковіч (штурханне 
молата).

Вынікі спартыўнага года падвялі і ў Белдзяржунівер- 
сітэце: за мінулы год было падрыхтавана 12 майстроў 
спорту (па армрэстлінгу, гіравому спорту, шашках, шах
матах, спартыўнаму арыентаванню, радыёспорту, суда- 
мадэльнаму спорту) і 6 майстроў спорту міжнароднага 
класа:

Булат Віктар (4 курс геафака) — па лёгкай атлеты-
цы,

Сухамазаў Дзмітрый (2 курс гістфака) — па лёгкай 
атлетыцы,

Клімавец Наталля (3 курс юрфака) — па лёгкай ат- 
летціцы,

Мурач Уладзіслаў (5 курс ФПМ) — па лёгкай атлеты
цы,

Ліштван Сяргей (3 курс юрфака) — па грэка-рымс- 
кай барацьбе,

Машара Дар’я (5 курс біяфака) — па кікбоксінгу.
Спадзяемся пабачыць выступленні нашых студэнтаў 

на сёлетніх Алімпійскіх гульнях у Атланце. Поспехаў вам!

Да канца канікулаў 
зменаў сярод лідэраў 

спартакіяды не 
адбудзецца

Працягваецца агульнауніверсітэцкая спартакіяда. 
Ужо адбыліся спаборніцтвы па сямі відах. Сярод лідэраў 
— геаграфічны факультэт, юрыдычны, фізічны, механі- 
ка-матэматычны і факультэт прыкладной матэматыкі.

Пасля канікулаў плануецца правядзенне “Тыдня лыж- 
нага спорту” , а таксама спаборніцтваў па валейболу 
сярод жанчын і па настольнаму тэнісу.

€апраўЬныя анйл'ійскія ЖаляЬы
¢, ■

звычаі калядных святаў 
былі прыдуманыя ці ад- 
роджаны я англічанам і 
менавіта ў  сярэдзіне X IX  
стагоддзя. I  вялікая за 
слуга ў  гэтым, несум- 
ненна, належыць Ч.Ды- 
кенсу, які змагаўся за  
тое, каб вярнуць святу 
ўсё лепшае з сярэдня- 
вечных традыцый. Мне  
ўзгадалася выказванне 
Г. -K. Чэстэртана: “Раст- 
во — адно з шматлікіх 
еўрапейскіх святаў, сут-

жэт. I  па лонданскіх ву- 
ліцах, прыкрываючыся 
парасонам і, ад зіно кія  
прахожыя спяшаюцца па 
сваіх дамах, якія сталі 
сапраўд ны м і к р э п а с -  
цямі, сустракаць Раство. 
I  там, у коле сваякоў, 
перад камінам з келіхам, 
напоўнены м д а  кр аёў  
(агонь і віно — супраць- 
легласць н еп а го д зе ), 
цешацца радасцю гэта- 
га свята.

A які цудоўны каляд-

насць якіх  у злучэнні 
веры I весялосці. I  ад- 
розненне Раства ў  Англіі 
ў тым, што з зямнога  
боку ў ім больш утуль- 
насці, чым бляску, а з 
боку духоўнага — больш 
м іл асэр н асц і і ўтуль- 
насці”.

Як толькі гучыць імя 
Чарльза Ды кенса, уяў- 
ляецца шматлікае абліч- 
ча Лондана: змрочныя 
прытоны і строгая веліч 
вуліц, с а боры і кавярні, 
рынкі, ігральныя дамы, 
бальніцы і турмы — усё 
захутанае едкім  тума
нам, які ўздымаецца над 
берагамі Тэмзы. “Пры- 
рода варыць сабе піва 
на свята”, — у с кл іка е  
Д ы кенс, з вел ізарнай  
любоўю апісваючы даж- 
джлівыя, воблачныя Ka- 
ляды. У “Калядных апо- 
весцях” пісьменніка “ат- 
масфера туману, снега, 
д аж д ж у і ш часця” ня- 
рэдка важнейшая за сю -

ны сямейны  абед , які 
збірае ўсіх наяўных чле- 
наў сям’і: славутая ка- 
лядная індычка, віно, гі- 
ганцкі пудынг, які выкли
кав неймаверны крык і 
смех у дзяцей, вінша- 
ванні, цараванне згоды 
і шчасця і салодкія пі- 
ражкі, ў якія заліваецца 
запалены ром...

Ды не толькі пра гэта 
“Калядны я ап о в есц і”. 
Дыкенс пастаянна паў- 
тарае ў іх, што багатыя 
абавязаныя дапамагаць 
бедным, I  што неабход- 
ная душэўная і матэры- 
яльная велікадушнасць.

/ вось пры ходзіць  
калядная казка — аб пе- 
ратварэнні бяздушнага 
скнары Скруджа, які не 
ж а д а ў  нічога ведаць, 
апроч сваёй канторы і 
грашовых справаў, у  до- 
брага Эбінезера Скру
джа, які становіцца вер
ным сябрам і шчодрым 
чалавекам.

Мусіць, усё. Утульны 
калядны вечар ужо за- 
стаўся ззаду. Hanepa- 
дзе — год, які аддзяляе 
нас ад новага Раства — 
свята ўтульнасці, сямей- 
нага цяпла, усеагульнай 
любові і міласэрнасці.

А для Вас да наступных 
Калядаў — рэцэпт Мінс пай 
(калядных піражкоў):

Цеста: 300 г мукі, 150 
г свінога шмальцу (можна 
ўзяць палову шмальцу і па- 
лову маргарыну), сода на 
кончыку нажа, соль, вада, 
1-2 жаўткі.

Начынка: 250 г нырка- 
вага тлушчу, 250 г вінагра- 
ду “Карынка", 250 г разы- 
нак, 250 г разынак без кос- 
тачак, 100 г цукатаў, 50 г 
молатага міндаля, 2 яблыкі, 
1/2 апельсіна, 1/2 лімона, 
па 1/2 чайнай лыжкі кары- 
цы, гваздзікі, молатага мін- 
даля, мускат на кончыку 
нажа, 1/2 чаркі каньяку, 
соль на кончыку нажа.

Ныркавы тлушч добра 
расцерці. Вымыць І абсу- 
шыць разынкі (розныя сар- 
ты) і прапусціць разам з 
тлушчам праз мясарубку. 
Яблыкі вельмі тонка нарэ- 
заць. Нацерці корачкі лімо- 
на і апельсіна. Выціснуць з 
апельсіна і лімона сок і змя- 
шаць я го з молатым мінда- 
лём, спецыямі і каньяком. 
Атрыманую масу змясціць 
у чысты шкляны посуд, за- 
крыць цэлафанавай папе- 
рай і паставіць у халоднар 
месца.на чатыры тыдні. Гэ- 
тая колькасць начынкі раз- 
лічаная прыкладна на 30-40 
піражкоў.

За гадзіну да выпечкі 
падрыхтаваць пясочнае  
цеста. Прасеяць муку, да- 
даць соду, соль і тлушч і 
замясіць цеста (калі трэба, 
дабавіць крыху вады, каб 
цеста было мяккім і добра 
раскатвалася). Перад рас- 
катваннем цеста выставіць 
на адну гадзіну на холад. 
Потым цеста раскатаць у 
тонкі пласт (2-3 мм таў- 
шчынёй). Формачкі для пі- 
ражкоў выкласці цестам і ў 
кожную формачку пакласці 
па адной чайнай лыжцы на- 
чынкі. Зверху накрыць тон- 
кім пластом цеста, краі 
змазаць жаўтком. Піражкі 
паставіць у духоўку сярэд- 
няй гарачыні і выпякаць на 
працягу 20-30 хвілін.

Заміж пясочнага цеста 
можна ўзяць слаёнае.

"... Нехта скажа вам, 
што Раство цяпер не та
кое, як раней; што кож- 
ны раз з прыходам Раст
ва р азб ур аец ц а  яшчэ 
адна надзея на шчаслі- 
вую будучыню, я кую ён 
песціў у мінулым годзе... 
He засмучайце ж горкімі 
ўспамінамі самы вясёлы 
з усіх трохсот шасцідзе- 
сяці пяці дзён у годзе, а 
лепш падсуньце крэсла 
сваё да кам іннага по
лымя, напоўніце свой ке- 
ліх да краёў і заспявай- 
це песню."

Спадзяюся, што Вы 
пазналі. Так, так, гэта — 
Чарльз Ды кенс, творы 
якога дзіўным чынам та- 
кія блізкія і зразумелыя 
людзям, якія жывуць у 
іншыя часы і ў  самых  
розных краінах свету. I 
прыхільнікі творчасці вя- 
лікага англійскага пісь- 
менніка, і проста тыя, 
каму запомніліся і паліо- 
біліся цудоўныя героі 
яго кніг, атрымалі са- 
праўдны навагодні пада- 
рунак: амаль тры тыдні 
ў музеі Янкі Куп алы пре
давала выстава, аргані- 
заваная дзякую чы  су- 
працоўніцтву навуковых 
работнікаў Купалаўскага 
музея з дом ам -музеем  
Чарльза Дыкенса ў  Лон- 
дане. Выстава расказва- 
ла аб жыцці /  творчасці 
вялікага англічаніна і 
ўзнаўляла атмасферу  
часу, у якім  жы лі яго 
героі: фатаграфіі лон- 
д а н с к іх  набярэж ны х і 
плош чаў, д ам о ў  з пя- 
шчотнымі кам ен ны м і 
трубамі ўраёне Мэрыле- 
бона (паўночна-заход- 
няй часткі Л о н д а н а ), 
сяброў пісьменніка і лю
ты да іх.

Быў на выставе 
стэнд, які можна было б 
назваць “Дыкенс і Раст
во”. Ha ім былі прад- 
стаўленыя прыжыццё- 
выя выданні “Калядных 
аповесцяў” пісьменніка, 
ілюстраваныя яго сяб- 
рамі, а таксама гравю
ра Джона Лінча да “Ка- 
ляднай песні” “Дух М а
ры і з ’яўляецца С кру- 
дж у”, першая калядная 
паштоўка Д .К .Х а р э л і  
“Каралева Вікторыя з 
сям’ёй вакол каляднай  
ёлкі”. Был; ілюстрацыі 
больш позняга часу  — 
Онара Аплітана /  Гараль- 
да Копінга.

М ногія сённяш нія

Сакрэтп фірмы

У акадэміі МУС Рэспуб- 
лікі Беларусь прайшоў між- 
вузаўскі конкурс “Міс для 
містэра Холмса". У гэтым 
свяце маладосці, прыга- 
жосці і абаяльнасці прынялі 
ўдзел пераможцы вузаўс- 
кіх конкурсаў сталіцы “Міс 
Абаяльнасць-95” і “Містэр 
Холмс-95” .

У фінале сустрэл іся 
каманды  Б ел арускага

дзяржаўнага універсітэта 
інфарматыкі і радыёэлек- 
тронікі, акадэміі МУС і Бе
ларускага дзяржаўнага пе- 
дагагічнага універсітэта. 
ГІераможцай конкурсу ся
род дзяўчат стала студен
тка БДПУ Наталля Нячае- 
ва, сярод юнакоў — студэнт 
Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта інфарматыкі і 
радыёэлектронікі Дзмітрый 
Кактыш.

S *  *

27 снежня, напярэдадні 
Новага года, на эканамічным 
факультэце Беларускай 
сельскагаспадарчай акадэміі 
адбылася навукова-практыч- 
ная канферэнцыя "Эканаміч- 
ная рэформа ў Рэспубліцы 
Беларусь: праблемы і вынікі” . 
Арганізатарамі яе сталі эка- 
намічны факультэт БСГА і 
Цэнтр падтрымкі прадпры- 
мальніцтва "Аграбізнес- 
Цэнтр".

Ha канферэнцыі абмяр- 
коўваліся праблемы рэфар- 
мавання аграпрамысловага

комплексу ў Беларусі, раз- 
віццё малога і сярэдняга біз- 
несу на вёсцы і формы дзяр- 
жаўнай падтрымкі прадпры- 
мальніцтва. Былі падведзе- 
ныя некаторыя вынікі навуко- 
ва-даследчай дзейнасці наву- 
коўцаў эканамічнага факуль- 
тэта за 1995 год.

Асаблівую ўвагу арганіза- 
тары надавалі неабходнасці 
звярнуць увагу органаў ула- 
ды, розных грамадскіх арга- 
нізацый і фондаў на рэгія- 
нальныя праблемы развіцця 
малога і сярэдняга бізнесу.
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Фестывалі

Хзндныкс гэ тага не бачыў. Ha шчасце
Рок-н-рол — гэта даро- 

га да пазнання, якая наў- 
рад ці калі-небудзь будзе 
заверш аная. Напэўна, 
дзве функцыі року заўсё- 
ды застануцца нязменньімі 
— расхістванне Існуючага і 
прывядзенне да абурэння 
дарослых. Інакш наўрад ці

выжылі б усе яго новаўвя- 
дзенні. Року заўсёды па- 
трэбна падполле, якое 
існуе паралельна ў музы- 
цы. Ён павінен парушдць 
спакой. Таму жыццё лю- 
дзей рок-н-рола; часта яр- 
кае і трагічнае, успрымаец- 
ца намі як легенда: узнікае

рамантычны погляд на зор- 
ку, якая пражывае карот- 
кае, яркае жыццё і ўмірае 
заўчаснай смерцю. Джым 
Морысан, Джэніс Джоплін, 
Джымі Хэндрыкс...

Джымі Хэндрыкс з'явіў- 
ся на свет 27 лістапада 
1942 года ў Сіэтле (штат 
Вашингтон). Яшчэ падлет- 
кам ён навучыўся граць на 
гітары, наслухаўшыся вы- 
канаўцаў блюзаў і рок-н- 
рола тых часоў. Юначае за- 
хапленне не прамінула, і 
ўвосень 1966 года Джымі 
перабіраецца ў Англію, дзе 
разам з бас-гітарыстам 
Ноэлем Рэдынгам і ўдар- 
нікам М ітчам М ітчалам 
стварае групу "Джымі Хэн
дрыкс экспірыенс"; Рабо
та ў групе адшліфавала та- 
лент і музычнае бачанне 
Джымі. Яго ігра вылучала- 
ся хаатычнасцю, але ня- 
гледзячы на хаос у ёй ад- 
чувалася плаўнасць, глыбі- 
ня пачуццяў, шырокі -дыя- 
пазон выражэння і вытан- 
чаны стыль. Напрыклад, на 
Мантэрэйскім фестывалі 
выступ з непераўзыйдзе- 
ным фіналам гітарнай пар- 
тыі музыканта ўзнёс яго да 
рангу суперзорак. I хаця 
група распалася ў 1969 
годзе, Джымі не пакінуў 
пошук новых рытмаў і спо- 
сабаў выражэння. Яго вы

ступ на Вудстаке быў три
умфальным.

Апошні канцэрт Джымі 
Хэндрикса адбыўся ў 1970 
годзе на востраве Уайт 
(Англія). 18 верасня 1970 
года музыканта знайшлі 
мёртвым у яго нью-йоркс- 
кай кватэры. Хутчэй за ўсё, 
ён задыхнуўся, страціўшы 
свядомасць, калі прыняў 
сумесь са спіртнога і бар- 
бітуратаў. Джымі папоўніў 
трагічны спісзорак, якія па- 
мёрлі ад фатальнай сувязі 
наркотыкаў і рок-н-рола.

Дзе, дзе вы, 60-я? Дзе 
Мантэрэі і Вудстакі, паў- 
мільённыя натоўпы? Няма 
нічога. Няма. Адна прафа- 
нацыя. Узяць хаця б самую 
сутнасць — ідэалы хіпізму. 
Доўгімі валасамі зараз ні- 
кога не здзівіш, усеагуль- 
нае каханне вырадзілася ў 
групавы секс, а шчасце — 
усё больш у грашах шука- 
юць. A як жа ўсё пачына- 
лася!..

Памятаецца, Джо Ко
кер на Вудстаке сваім ры
кам хмары разганяў — і 
няблага ж атрымлівалася. 
A потым Джымі Хэндрыкс 
свае непераўзыйдзена-гі- 
тарныя партыі наігрываў. I 
публіку разагнаць было не- 
магчыма: пад дажджом і 
ветрам маладыя хіпі адчу- 
валі сваю моц і значнасць.

Прыгожа было, магутна. A 
цяпер? Хоць на сэйшны не 
хадзі. Bo рыпучыя драбіны, 
якія падскокваюць на вы
борах кепска ўзаранай бе- 
ларускай рок-нівы, каго 
заўгодна сваімі разнамас- 
нымі групамі прывядуць у 
дэпрэсіўны стан. У такой 
сітуацы і любая спроба 
акультурыць вышэйзгада- 
ную ніву павінна суправа- 
джацца радасным парася- 
чым віскам.

I во.сь прадзю серскі 
цэнтр “ LANSS-exclusive- 
ART” , відавочна, у знак са- 
лідарнасці з Блэкмараўскім 
фестивалем, які існуе з 
даўн іх  часоў, вырашыў 
прысвяціць частку свайго 
часу і грошай на падрых- 
тоўку фестивалю, прысве- 
чанага Джымі Хэндрыксу. A 
Хэндрыкса мы любім. I 
яшчэ памятаем леташні 
Хэндрыксаўскі фестиваль, 
які для першага бліна ка- 
мяком не здаваўся. A па- 
колькі LANSS прыцягнуў да 
супрацоўніцтва VEGA-ART і 
іх сумесны твор называўся 
“відэаканцэртным праек- 
там", былі ўсе падставы 
думаць, што прагрэс гэта- 
му фестивалю ўласцівы.

Запрош аныя групы 
ўжо неяк прымільгаліся: 
“ BEAUTY BY M ISTA
KE ","П ринцип Д ом ино” ,

Вольга А/гіпава разам з ка- 
рыфеямі блюз-року...

I вось пачалося. Музы
канты прагнулі граць, а 
публіка — слухаць. Хэн
дрыкс пазіраў на ўсіх за- 
смучаным позіркам.

Мерапрыемства ад- 
крылі ВВМ, якім прыйшло 
на розум выклікаць дух 
Джымі.Хэндрыкса. Відавоч- 
на, лепей было б гэтага не 
рабіць. Апаратура стала 
пахвіл інна адключацца, 
залу зацягнула едкім ды
мам, і палова гледачоў 
пайшла курыць.

Дух Хэндрыкса супра- 
ціўляўся правядзенню кан- 
цэрта яго імя. Верагодна, 
яго не задавальняла коль- 
касць агню ў крыві музы- 
кантаў. Альбо тое, што 
фестиваль стаў для нека- 
торых магчымасцю проста 
“зарисоваться” на сцэне...

Як ні шкада адзначаць, 
чаканае свята аказалася 
сухім піратэхнічным трэс- 
кам. Крыўдна мне. Горка І 
крыўдна, што рамантычны 
арэол 60-х замяняецца 
рэалістычным пафігізмам 
90-х.

Падрыхтавала Юля 
Васілішына

I эта яшчэ трэба 
зразумеиь!

Д а  В аш ай  увагі - -  вясёлы я  
вытрымкі з  кантрольных работ  
ш кольн ікаў . С аб р аў  іх  В ад з ім  
Ісаа ка в іч  З ел янкоў, былы н а- 
стаўнік ф із ік і С Ш  №  2 3  г .М ін с -  
к а . A набы т кам  р э д а к ц ы і іх 
з р а б іў  А л яксан д р  Крот, яго ву- 
чань, студэнт факультэта р а -  

^ д ы ё ф із ік і і  элект ронікі БДУ. j

МЕХАНИКА

• Если на нормальную глубину" 
опустить стакан, то он лопнет.

• Перед взвешиванием надо убить
ся... •

• Детский резиновый шар разры
вает упругость.

• Закон Пасхаля.
• ... в наруже.
• Выяснить вес силы трения.
• Гладкая тоска (доска).
• Масса, объём и плоскость (тела).
• При совершении работы тело по

немногу тёплым и к 30 разам оно уже тёп
лое.

® Выяснить, из кого изготовлено 
тело.

• Космонавты находятся в движе
нии относительно в атмосфере нету тя
жести и он сам движется.

• Нельзя взвешивать песок без ме
шочка или без подстеливши бумажку.

• П роградуруировать (динам о
метр).

• Цель работы: проведать закон 
Архимеда.

• Цель работы: Научиться устанав

ливать связь с внутренней энергией и про- 
делонной работой.

• Цель работы: чтоб получить оцен
ку.

• Пакет падает горизонтально-вер
тикально.

• Масса тела вычисляется в кило
граммах и граммах, а сила в физической 
величине.

• Сила, происходящая от взрыва, 
постепенно слабеет, ударяясь о ближай
шие здания.
. • He считая на мелкие погрешнос
ти...

• Скорость распространения вой
ны.

• Взрывная волна расходится по 
округе.

• Понтонациональная энергия (по
тенциальная).

• Конторная работа (контрольная).
• Произведения сил на одном кон

це рычага, при равновесии различии, 
прикладовых сил на его обоих концах, 
будет равна на другом его конце.

• Угол работы совпадает с пере
мещением.

• Чем больше удлинение пружины, 
тем меньше удлинение пружины.

' • Линейку можно считать матери
альной точкой, когда все её концы дви
жутся одновременно.

• Первый постулат Эйзенштейна.
• Чем меньше масса, тем тяжелее 

тело. Потому что если масса увеличива
ется, то тело становится легче.

• Сила тяжести между массами
тела.

• Закон сохранения энергии им
пульса.

• Целеустремительное ускорение.
• Большой корабль и маленькая 

лодка находятся в одном импульсе.
• Определение ускорения при по

мощи падения маятника.

• Тело работы.
• Износливость материала.
• На законе Гука я не была.
• "Сигма" зависит от природы.
• Коэффицент. Коэффициэнт. Ko- 

эфицент. Кофицает. Коэфицнт. Кофици- 
ет. Коэффициетн. Коэфициет. Коэффи
циента. Коофициэнт. Каофициэнт. Коэфи- 
цэнт. Коэфецеэнт. Коффицыэнт. Ковице- 
энт.

НАСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

• Если взять две тележки стальную 
и медную и пустит друг на друга то года 
они сталкнутся они получат ускорение в 
обратноу сторону не завися с какой ско
ростью ишла та или иная тележка пре
жде чем имели они скорость до столкно
вения.

• He смотря на силу предмета или 
веса они будут падать с одной и тойже 
скоростью потому, что на него не дей
ствует точка на которую он упадёт, а весь 
предмет на который падает тело.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА

• В голодной воде молекулы про
стые, а в горячей воде другие, а во льде
замершие молекулы, а воды нет.

• Молекулы разбрелись по колбе.
• Возьмём замазку и замажем что- 

нибудь.
• Между молекулами прошла вода 

и они слиплись.
• Дефузия это явление которое 

смешивается само с собой.
• Запах переходит сам по молеку

лам.
• Давление воздуха давит на дав

ление воды.
• Молекулы воды имеют более 

притяжительные свойства.
• Атмосферное давление сжимает

ся и разрушает здания. .
• Вода нагревается до нужной ей 

температуры.
• Тепло идёт на плавление спир

товки. .
• Нафтальгин.
• Нагревание и охлаждение тел при 

нагревании и охлаждении.
• При ударе воздух спокойно вы

ходит из мяча.
• Человек содержит в своих лёгких 

нормальное давление воздуха, и банка 
присасывается к телу.

• Если влажность равна 100%, то 
в природе нужно ждать дождя.

• При увеличении температуры 
молекулы начинают биться друг о друга 
и вылетать через сосуд.

• Пар чая соединяется с дующей 
массой.

• Если горячие молекулы соеди
нить с холодными, то вода всё-таки ста
нет тёплой.
, • Вода— это жидкое существо.

• На самом деле молекулы очень 
крупные. А если посмотреть на них так, 
то они очень малого размера. Их глазом 
не увидишь.

• Газ не видно, а жидкость видно, 
и даже очень хорошо.

• Вода закипает, потому что моле
кулы находятся в бешеном состоянии.

• Если взять жменьку песка и та
кую же жменьку молекул...

• Почему в Белоруссии зимы бо
лее тёплые, чем в Сибири?— Так как у 
Белоруссии больше удельная теплоём
кость.

• Быстро перемещая руку, насос 
нагрелся.

• Горячие молекулы передаются 
холодным.

( Працяг будзе. )
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