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А дукацы йны  цэнтр факультэта журналіст ы кі
Рана ЦІ позна перад кожным з нас паўстае пытанне: куды пайсці вучыцца, якой справе пры- 

свяціць жыццё? Дапамагчы ў гэтым можа спецыялізаваны адукацыйны цэнтр пры факультаце жур- 
налістыкі БДУ, які распачаў сваю дзейнасць у гэтым годзе. Маладыя людзі змогуць прыйсці туды, 
каб атрымаць грунтоўныя веды.

Адным з падраздзяленняў адукацыйнага цэнтра з'яўляюцца вячэрнія падрыхтоўчыя курсы для 
абітурыентаў. На працягу васьмі месяцаў усе жадаючыя паступіць у ВНУ на гуманітарныя спецы- 
яльнасці І, зразумела, на факультэт журналістыкі, змогуць атрымаць якасную падрыхтоўку. Цэнтр 
дапаможа асвоіць асновы будучай прафесіі. Ёсць магчымасць зрабіць першы крок у журналістыку 
(спецыяльнасці: рэпарцёр CM!, камп'ютэрная вёрстка і дызайн, відэааператар і інш.), у справавод- 
ства (спецыяльнасці: сакратар-рэферэнт, агент па продажы тавараў і паслуг, стэнаграфія).

Вячэрне-выхадная школа-студыя адчыняе дзверы для ўсіх, каго цікавіць музыка, харэаграфія, 
замежныя мовы, выяўленчае мастацтва.

Факультэт журналістыкі запрашае ў свае аўдьіторыі, каб падзяліцца ведамі, 
уменнямі і талентам сваіх вьікладчыкаў.

Вас чакаюць на Маскоўскай,15. Тэлефон 222-83-40.

Студэнты XX стагоддзя

3 неаднаразовых назіран- 
няў за аднакурснікамі (і не 
толькі!) узнікае цвёрдае пера- 
кананне: па стаўленню да на- 
вучання мы мала чым рознім- 
ся ад студэнтаў Расійскай імпе- 
рыі пачатку стагоддзя. Доказ 
гэтаму — артыкул А.С.Ізгоева 
"Аб інтэлігентнай моладзі” , 
змешчаны ў вядомым зборніку 
"Вехи” (1909 год). Якімі ж ба- 
чыліся тагачасныя студэнты 
іхнаму сучасніку?

"Перадусім трэба скон- 
чыць з легендай, якая карыс- 
таецца правамі неаспрэчнасці, 
нібыта рускае студэнцтва на 
цэлую галаву вышэй за замеж- 
нае. Гэта ўжо па адным тым не 
можа быць праўдай, што рус
кае студэнцтва займаецца пры- 
намсі ўдва разы менш, чым за- 
межнае” ,— цвердзіць публі- 
цыст. I прыводзіць прыклады: 
"Быццам гімназісты, яны чыта- 
юць на лекцыях пабочныя кнігі, 
перамаўляюцца, і інш., і інш. 
Самое наведванне лекцыяў ад- 
бываецца абы-як, выпадкова, 
болей дзеля рэгістрацыі. Шчы- 
ра кажучы, рускае наведванне 
лекцыяў не можа быць пры- 
знаным за працу, і ў вялізнай 
бальшыні выпадкаў отудэнт ва 
універсітэце, за выняткам прак- 
тычных заняткаў, зусім не пра- 
цуе. Ён “працуе” , і прычым лі- 
хаманкава, у сябе дома перад 
іспытамі альбо рэпетыцыямі, 
зубрачы да ачмурэння сціслыя, 
прыстасаваныя да праграмы

падручнікі ці памножаныя кам- 
пэндыўмы...”

Варта запыніцца і на такім 
назіранні: "Калі дарослы сту- 
дэнт, ідэйны інтэлігент, імкнец- 
ца з дапамогай хлусні "пра- 
скочыць” на іспыце, падмануць 
прафесара — здавалася б, гэта 
павінна выклікаць пэўнае стаў- 
ленне таварышаў. Між тым, у 
студэнцкім асяроддзі да такіх 
подзвігаў ставяцца з дзіўнай 
паблажліваоцю” .

Верагодна, хто бачыў сту- 
дэнцкую аўдыторыю на лекцы
ях, хто назіраў за здачай іспы- 
таў, не зможа не пагадзіцца з 
вышэйпададзенымі цытатамі. 
Прайшло амаль сто гадоў.

Але не змяняецца вясёлы 
нораў студэнтаў. Прапануй 
шматтысячнай маладзёжнай

аўдыторыі універсітэта зрабіць 
выбар паміж файнай дыскатэ- 
кай і семінарскімі заняткамі, 
яна, без ваганняў, з большай 
ахвотай пойдзе танчыць. Пер- 
шакурснікі не цураюцца гэтай 
традыцыі. Вось чаму Дзень 
ведаў многія з іх адзначылі ў 
Палацы моладзі. Прарэктар па 
вучэбна-выхаваўчай рабоце і 
быту А.В.Паўлаў павіншаваў бу- 
дучых бакалаўраў і магістраў з 
першым у іх жыцці студэнцкім 
святам. Можна спадзявацца, 
што Студэнцкі Саюз, які пры 
падтрымцы адміністрацыі уні- 
версітэта і арганізаваў гэтае 
свята, і надалей паспрыяе таму, 
каб студэнцкае жыццё не аб- 
мяжоўвалася лекцыямі і семі- 
нарамі. Хоць без апошніх сту- 
дэнт не лічыўся б студэнтам.

М арк ТАПШЯ 
Вадзім ГІГІН 
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аб'яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
Загадчыкаў кафедраў: агульнай фізікі, цеплафізікі, між- 

народных адносін, дыпламатычнай і консульская службы, 
усходніх моў, давузаўскай падрыхтоўкі;

Прафесараў кафедраў: прыкладной лінгвістыкі, гісто- 
рыі філасофіі і культуры, філасофіі і метадалогіі навукі, дып
ламатычнай і консульская службы, дыферэнцыяльных ураў- 
ненняў, тэарэтычнай механікі і робататэхнікі;

Дацэнтаў кафедраў: атамнай фізікі і фізічнай інфарма- 
тыкі, методыкі выкладання фізікі і інфарматыкі, інфармацый- 
нага і праграмна-матэматычнага забеспячэння аўтаматыза- 
ваных вьггворчасцяў, агульнай матэматыкі і інфарматыкі, кван- 
тавай радыёфізікі і оптаэлектронікі, фізічнай электронікі, ра- 
дыёфізікі, матэматычнага мадэліравання і аналізу данных, 
глебазнаўства і геалогіі, тэлебачання і радыёвяшчання, кры- 
ніцазнаўства і музеязнаўства (0,5 стаўкі), дыпламатычнай і 
консульскай службы, міжнароднага права, англійскай мовы 
прыродазнаўчых факультэтаў;

Старшых выкладчыкаў кафедраў: методыкі выкладан
ня фізікі і інфарматыкі, эканамічнай геаграфіі Беларусі і дзяр- 
жаў Садружнасці, англійскай мовы, давузаўскай падрыхтоў- 
кі, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў, нямецкай 
мовы, раманскіх моў;

Выкладчыкаў кафедраў: рыгорыкі і методыкі выкладання 
мовы і літаратуры, сучаснай беларускай мовы, давузаўскай 
падрыхтоўкі, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў, 
нямецкай мовы.

Тэрмін конкурсу -  адзін месяц з дня апублікавання 
аб'явы.

Адрас: 220050, г.Мінск, праспект Ф.Скарыны, 4, Бел- 
дзяржуніверсітэт, аддзел кадраў, пакой 233, тэл. 2-26-59
39.

Аб'ява надрукавана ў газеце ''Беларускі універсітэт" 
ч 2 5  В ЕРА С Н Я І9 97  года. .
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вы кл а д чы ц ка га  с к л а д у :
— загадчыка кафедры псіхалогіі і педагогікі;
— загадчыка кафедры кіравання вышэйшай школы;
— загадчыка кафедры эканамічных навук;
— загадчыка кафедры паліталогіі і сацыялогіі.
Тэрмін падачы дакументаў — адзін месяц з дня апублі- 

кавання аб'явы.
Дакументы накіроўваць на адрас: 220001, г.М інск, 

вул.Маскоўская, 15, аддзел кадраў. Тэл.222-83-15.

Аб'ява надрукавана ў газеце "Беларускі універсітэт”
V 2 5  в е р а с н я 1 9 9 7  года.
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У кожнага навучэнца універсітэта ёсць надзейны  
абаронца яго правоў. Гэта праф саюзны камітэт студэнтаў. 
Ca мае крыўднае, што не ўсе апекаваныя, асабліва на 
перш ым курсе, ведаюць, у  якія з  універсіт эцкіх дзвярэй і  ў  
якіх вы падках трэба пагрукаць, каб  знайсц і паратунак. He 
наракайце на няўдалы лёс — лепш  даведайцеся з  нашага 
інтэрв’ю са старшынёй прафкама Н інай М іхайлаўнай 
Туромшай, якія маеце правы, і  пачынайце дзейнічаць.

Вашая абарона  
ў  р ука х  праф кама

— Першыя, хто ні ў якім вы- 
падку не павінен застацца па
за ўвагай прафсаюзнага камі- 
тэта,— сіроты. Па існуючым па- 
лажэнні імі лічацца студэнты, 
што па якіх-небудзь прычынах 
не маюць абодвух бацькоў. Ha- 
вучэнец, які страчвае ў перыяд 
навучання абодвух бацькоў, 
таксама мае права знаходзіц- 
ца на дзяржаўным забеспя- 
чэнні. Магчыма, хтосьці пакуль 
He ведаў гэтага. Мы чакаем іх 
у 304 кабінеце галоўнага кор
пуса і абавязкова ўсё растлу- 
мачым і дапаможам аформіць 
неабходны я паперы. Ш то 
атрымлівае такі студэнт? 40 
працэнтаў ад мінімальнай за- 
работнай платы ў дзень як кам- 
пенсацыю на гарачае харчаван- 
не (з улікам десяціпрацэнтнай 
надбаўкі ў выхадныя, святочныя 
і канікулярныя дні; а таксама 
30-працэнтнай гандлёвай над- 
баўкі). Штогадовыя грашовыя 
выплаты на пакупку адзення, 
абутку, мяккага інвентару. Ix 
сума залежыць таксама ад

устаноўленага ў краіне памеру 
мінімальнай зарплаты. У пер
шым паўгодцзі гэтага года яна 
складала, напрыклад, 7 міль- 
ёнаў 3 0 0  тысяч рублёў. Можна 
разлічваць яшчэ І на матэры- 
яльную дапамогу ў выглядзе 
дзвюх мінімальных заработных 
платаў у год. Больш таго, са 
сродкаў прафсаюзнага камітэ- 
та студэнтаў мы таксама аказ- 
ваем матэрыяльную дапамогу 
для вырашэння праблемных фі- 
нансавых пытанняў. Адзначу, 
што цяпер у нас пятнаццаць па- 
дапечных гэтай катэгорыі.

— Але ж  і ў поўных сем’ях 
здараюцца “чорныя” часіны і 
не заўсёды хапае грошай. На 
што ў такіх выпадках можа 
разлічваць студэнт?

— Калі гэта член прафса- 
юза, дык на атрыманне дыфе- 
рэнцыраванай матэрыяльнай 
дапамогі адзін раз на каляндар- 
ны год. Калі нараджаецца дзі- 
ця, дапамога скпадае паўтара 
мінімальнага заробку. Калі па- 
мірае блізкі сваяк — два з па-

ловай. Падчас хваробы ці ня- 
шчаснага выпадку студэнт 
атрымае дзве мінімальныя за- 
работныя платы. Калі гэта маці- 
адзіночка ці дзіця з няпоўнай 
альбо шматдзетнай сям 'і — 
паўтара мінімальнага заробку. 
Студэнцкая сям'я з дзецьмі 
можа разлічваць на дадатковыя 
да стыпендыі два мінімальныя 
заробкі адзін раз у год. Для 
тых, хто мае асаблівую патрэ- 
бу, мы хадайнічаем перад ад- 
міністрацыяй за выдзяленне 
грошай з універсітэцкага фон
ду сацыяльнай дапамогі і заах- 
вочвання студэнтаў.

Цяпер мы распрацоўваем 
анкету па выяўленню ўсіх са- 
цыяльных групаў, якія маюць 
патрэбу ў фінансавай дапамо- 
зе. Пасля аналізу дадзеных, 
хутчэй за ўсё, да існуючых 
дзяржаўных мы дададзім унут- 
рыуніверсітэцкія спецыяльныя 
ільготы.

— Нават няпоўны пералік 
групаў  м алазабяспечаны х 
студэнтаў уражвае. Адкуль 
бяруцда грошы на дадатко
выя выплаты?

— Г эта фонд рэктарата на 
надбаўкі, матэрыяльную дапа
могу і заахвочванне студэнтаў, 
а таксама сродкі прафсаюзна
га камітэта. А яшчэ зараз мы 
ўстанаўліваем кантакты з Федэ- 
рацыяй сям'і і Саюзам жанчы- 
наў РБ. Гэта добрыя паплечнікі 
ў арганізацыі дапамогі, скажам, 
адзінокім маці, дзяўчатам-інва- 
лідам, студэнцкім сем'ям.

— Сіламі прафкама, як вя- 
дома, забяспечваецца яшчэ і 
права студэнтаў на часовае 
жыллё падчас вучобы. Ці шмат 
у гэтым годзе праблемаў?

— Амаль усіх, хто падпадае 
пад катэгорыю маючых прабле- 
му ў забеспячэнні жыллём, мы 
размяшчаем у інтэрнатах. У 
першую чаргу — тых, хто мае 
цяжкое матэрыяльнае стано- 
вішча ў сям’і, студэнтаў-інвалі- 
даў і сіротаў. Па стану на 8 ве
расня, ва універсгтэцкіхінтэрна- 
тах жыве 4144 студэнты. Дарэ- 
чы, мы рыхтуем распараджэн- 
не, па якім асобныя катэгорыі 
будуць вызваляцца ад платы за 
інтэрнат. Гэта, ізноў жа, сіроты, 
дзеці загінулых вайскоўцаў,

інвалідаў BAB першай і другой 
групы, а таксама інваліды з не- 
дахопамі разумовага ці фізіч- 
нага развіцця.

Калі ж атрымліваецца так, 
што універсітэт не можа забяс- 
печыць студэнта жыллём у 
інтэрнаце, згодна з пастановай 
Савета Міністраў выплочваец- 
ца кампенсацыя ў памеры 25 
працэнтаў ад мінімальнай за
работай платы за найм жыл- 
ля.

Усіх выпадкаў, у якіх сту
дэнтам патрабуецца наша да
памога, не пералічыць. Здара- 
ецца, мы абараняем і права 
студэнта на атрыманне закон
ней стыпендыі. Быў выпадах, 
калі адзін са студэнтаў гіста- 
рычнага факультэта быў паз- 
баўлены стыпендыі фактычна 
з-за таго, што... не прайшоў 
флюараграфію. У вуснай фор
ме яго не дапусцілі да здачы 
сесіі. Пазней ён станоўча здаў 
усе іспыты, але ўсё роўна не 
атрымліваў стыпендыі. Была 
патрэба ва ўмяшальніцтве 
прафкама ў гэтую справу... 
Неяк звярнулася да нас дзяў- 
чына, якая не змагла своеча- 
сова аформіць дакументы на 
атрыманне аднаразовай rpa- 
шовай дапамогі, што павінна 
выплочвацца маці падчас на- 
раджэння дзіцяці, а таксама 
дапамогу па догляду за дзіцём. 
Прафкам выйшаў з хадайніц-

твам на Рэспубліканскі фонд 
сацыяльной абароны насель- 
ніцтва І, нягледзячы на тое, што 
ўсе тэрміны на афармленне 
патрэбных папераў даўно мі- 
нулі, яна атрымала грошы.

А яшчэ адна з балючых 
праблемаўдля нас — стан зда- 
роўя студэнтаў. Калі прааналі- 
заваць распаўсюджанасць за- 
хворванняў ў мінулым годзе, 
дык з тысячы студэнтаў хварэлі 
843. Прычым, па выніках аб- 
следавання 33-й пакліклінікі ў 
1996 годзе, на першым мес- 
цы знаходзяцца захворванні 
нервовай сістэмы і органаў па- 
чуцця (38,1 працэнта). Другое 
месца — за хваробамі органаў 
дыхання (35,5 працэнты). Ha 
трэцім — захворванні костнай 
і злучальнай тканкі (5,5 працэй- 
ты). Калі студэнт звяртаецца да 
нас з даведкай аддоктара і за- 
явай аб выдзяленні пуцёўкі ў 
санаторый, мы імкнемся дапа
магчы. Ёсць яшчэ і універсі- 
тэцкі прафілакторый. За год у 
сярэднім семсот студэнтаў 
праходзяць там прафілактыч- 
нае лячэнне. Каля 470 чалавек 
гэтым летам пабывалі ў Кры
ме ў лагерах працы і адпачын- 
ку, 325 — важатымі ў дзіцячых 
лагерах.
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КАМП’ЮТЭРНАЙ АЛГЕБРА ПАЗБАВШЬ ВАС
3 часоў овайго з'яўлення напрыканцы 40

х гадоў камп'ютэры выкарыстоўваліся ў наву
ковых даследаваннях і адукацыі для рашэння 
складаных вылічальных задачаў з выкарыстан- 
нем добра развітага апарату лікавых метадаў. 
Ужо некапькі дзесяцігоддзяў камп'ютэры вы- 
карыстоўваюцца для выканання такіх інтэлек- 
туапьных аперацыяў нялікавага характару, як 
доказ матэматычных тэарэмаў, вывад форму- 
лаў, спрашчэнне складаных алгебраічных вы- 
разаў, правядзенне іншых грувасткіх аналітыч- 
ных выкладак. Для гэтага выкарыстоўваюцца 
сучасныя сістэмы сімвальных пераўтварэнняў 
(яны называюцца яшчэ сістэмамі анапітычных 
вылічэнняў — САВ, сістэмамі алгебраічных пе- 
раўтварэнняў — САП ці сістэмамі камп’ютэр- 
най алгебры — СКА). Яны грунтуюцца на ап- 
гебраічных апгарытмах спецыяльнага тыпу. 
Найбольш вядомыя і папулярныя сярод іх Mac- 
syma, Reduce, Mathematica, Maple, Derive.

Добра вядома, што на руцінныя этапы ра- 
бочага працэсу — вывядзенне ўраўненняў і іх 
пераўтварэнне, а потым рашэнне,— тэарэтык 
губляе прыкладна 70-80% працоўнага часу. 
Тэта не дазваляе ў поўнай меры прамадэля- 
ваць магчымыя варыянты і сітуацыі пры роз
ных умовах. Проста не стае часу. Часта да- 
статкова відавочныя алгебраічныя пераўтва- 
рэнні недаступныя чапавеку праз іх грувас- 
ткасць. Магчымасць перакласці на плечы 
камп'ютэра такога кшталту пераўтварэнні ка- 
рэнна мяняе сітуацыю.

Дакладныя выражэнні для матэматычных 
функцыяў адыгрывалі і працягваюць адыгры- 
ваць вялізную ролю ў фармаванні правільнага 
разумения якасных асаблівасцяў многіх пра- 
цэсаў і з ’яваў у разнастайных гапінах прыро- 
дазнаўства. Але для прыкладніка часта ўяўляе 
цікавасць толькі канкрэтнае значэнне ці шэраг 
значэнняў, якія прымае даследваная функцыя. 
Так, напрыіспад, асаблівасці каэфіцыентаў ды- 
ферэнцыйнага ўраўнення дазваляюць адразу 
вызначыць тып функцыі, якая з'яўляецца ра- 
шэннем. Пры гэтым застаецца знайсці пара
метры гэтай функцыі і вылічыць патрэбныя зна- 
чэнні па формуле або ўзяць іх з табліцаў. Да- 
следчык жа выбірае, як яму здаецца, больш 
просты шлях непасрэднага лічбавага рашэння 
патрэбных яму гранічных задачаў. Такі спосаб 
не заўжды з ’яўляецца аптымальным з пункту 
гледжання эканоміі рэсурсаў ЭВМ і можа пры- 
весці (і прыводзіць) да лагічных памылак. Bo 
лічбавы эксперимент не можа забяспечыць ра
зумение сутнасна нелінейных працэсаў. Адзі- 
нае выйсце ў гэтым выпадку — выкарыстаць 
метады камп’ютэрнай алгебры.

3 другога боку, усялякай, колькі заўгодна 
высокай дакладнасці, якая задаецца пры ліч- 
бавых вылічэннях, можа і не хапіць, капі ў за
дачи прысутнічаюць сінгулярнасці. Вядомыя 
выпадкі, калі сінгулярнасць укладваецца на 
адрэзку, меншым за выбраны крок для выка
нання лічбавага алгарытму, і вынік атрымліва- 
ецца няправільным, Нярэдка значна лягчэй 
спярша правесці разнастайныя спрашчэнні ў 
разліковых формулах перад выкананнем са- 
мога вылічэння і "загрузіць" гэтай працай 
камп'ютэр, запраграмаваўшы яго адпаведным 
чынам. ,

Метады CKA выкарыстоўваюцца пры праг- 
назаванні надвор’я і мадэляванні экалагічных 
працэсаў: уздзеяння прамысловых прадпры- 
емстваў на навакольнае асяроддзе, маніторын- 
гу забруджвання паверхні Зямлі і яе атмасфе- 
ры ў выніку чалавечай дзейнасці, захаванняў 
таксічных і радыяцыйных рэчываў, што асаб- 
ліва важна для нашай рэспублікі. Лікавае ра
шэнне ўраўненняў, якія апісваюць мадэлі такіх 
працэсаў з прымальнай дакладнасцю, патра- 
буе велізарных вылічапьных рэсурсаў і выкон- 
ваецца заўжды на мяжы магчымасцяў самых 
сучасных суперкамп’ютэраў. Пазбегнуць такіх 
выдаткаў можна, калі знайсці прымальнае ком- 
плекснае лікава-анапітычнае рашэнне ўраўнен- 
няў зыходнай мадэлі, выкарыстоўваючы маг- 
чымасці сістэмаў камп'ютэрнай алгебры для 
правядзення апгебраічных выкладак у тых вы- 
падках, калі вядомы алгебраічны алгарытм 
(г.зн. абсалютна дакпадны, без хібнасцяў) 
атрымання, як правіла, прамежкавых рашэн- 
няў, а потым падкпючаючы лікавыя разлікі для 
атрымання канчатковага рашэння пастаўленай 
задачы.

Прымяненне сістэмаў камп'ютэрнай алгеб
ры ў навуковых даследаваннях і адукацыі даз
валяе, не займаючыся праблемамі лікавых ме- 
тадаў рашэння ураўненняў, якія апісваюць да- 
следваную мадэль працэсу ці з ’явы, наўпрост 
анапізаваць вывучаемыя заканамернасці ў за- 
лежнасці ад змяняемых пачатковых альбо пра
межкавых параметраў. Во для даследчыка 
мэтай разлікаў на ЭВМ з'яўляецца высвятленне 
сутнасці справы, а не атрыманне выніку ў вы-

глядзе лічбаў. Гэтая акапічнасць робіць асаб- 
л іва  пры вабны м  пры м яненне м етадаў 
камп’ютэрнай алгебры ў адукацыі, капі важна 
вывучыць і сам працэс, і матэматычныя мета
ды, якія прымяняюцца пры атрыманні рашэн- 
няў ураўненняў, што гэты працэс апісваюць.

Аднак, на жапь, дагэтуль многія з вышэй- 
згаданых магчымасцяў сучасных ЭВМ заста- 
юцца незапатрабаванымі ў навучальным пра
цэсе. Хаця сродкі аналітычных пераўтварэн- 
няў на ЭВМ вядомыя параўнаўча даўно, маса- 
вага і паўсюднага іх выкарыстання ў навуко
вых, інжынерных і навучальных мэтах няма і 
зараз. Сёння большасць выкпадчыкаў і студэн- 
таў успрымае камп’ютэр альбо як сродак апра- 
цоўкі тэкставай і графічнай інфармацыі, апьбо 
як вылічапьную машыну, якая працуе толькі з 
лікавымі алгарытмамі.

Неабходна адзначыць у сувязі з гэтым, што 
метады камп’ютэрнай алгебры і адпаведныя 
сістэмы аналітычных (сімвальных) пераўтварэн- 
няў на ЭВМ зацвярджалі сваё права на існа- 
ванне ва ўмовах канкурэнцыі з лікавымі мета- 
дам! ў механіцы, фізіцы, матэматыцы, хіміі. У 
апошнія гады ўсё часцей выкарыстоўваецца 
падыход, які заключаецца ў выкарыстанні так 
званых “лікава-аналітычных метадаў’’ . Ha па- 
пярэднім этапе (пакуль гэта магчыма) право- 
дзяцца аналітычныя пераўтварэнні з выкарыс- 
таннем алгебраічных алгарытмаў, а далей 
уключаецца ўся моц лікавых метадаў. У су-

светнай практыцы да сярэдзіны 80-х. гадоў 
устанавілася своеасаблівая “дынамічная раў- 
навага” . У вырашэнні канкрэтных задачаў час
та выкарыстоўваюцца самыя разнастайныя 
спалучэнні аналітычных і лікавых метадаў, па- 
колькі не вядомыя аналітычныя метады выра- 
шэння многіх практичных задачаў, не пабуда- 
ваныя адпаведныя ім алгебраічныя апгарыт- 
мы для атрымання такіх рашэнняў на ЭВМ. 
Перспектыўнасць гэтых метадаў, пашырэнне 
магчымасцяў выкладання прыродазнаўчых 
дысцыплінаў з іх дапамогай вызначаюць пер
спективы ўкаранення лічбава-аналітычных ме- 
тадаў у навучапьны працэс.

Што датычыцца гісторыі развіцця мета- 
даў КА, то яшчэ ў пачатку 50-х гадоў стала 
відавочна, што рабіць стаўку толькі на лікавыя 
метады вырашэння задачаў нельга. Так, да- 
следаванні ўтэарэтычнай фізіцы паказапі, што 
неабходныя пакеты праграмаў, якія б дазва- 
лялі працаваць з формуламі, г.зн. праводзіць 
анапітычныя пераўтварэнні на ЭВМ. Першая 
паспяховая спроба рэалізацыі на камп’ютэры 
найпрасцейшай нелічбавай аперацыі — дыфе- 
рэнцыявання — была зробленая ў 1953 годзе. 
Наступны крок ў  гэтым накірунку — рэаліза- 
цыя полінаміяльнай алгебры — запатрабаваў 
яшчэ 10 гадоўінтэнсіўнага развіцця вылічапь- 
най тэхнікі, распрацоўкі новых нелічбавых ал- 
гарытмаў і стварэння алгарытмічных моваў 
праграмавання. Менавіта 60-я гады можна на- 
зваць пачаткам інтэнсіўнага развіцця кам
п ’ ю тэрнай  ал гебры  як асобнай гал іны  
камп'ютэрнай матэматыкі.

Сітуацыя, якая склалася ў сувязі з гэтым у 
матэматыцы і яе дадатках да фізікі, механікі, 
тэхнікі, анапагічная сітуацыі, у якой апынулася 
матэматыка і яе дадаткі пасля ўтварэння ды- 
ферэнцыйнага і інтэгральнага вылічэння, якія 
дазволілі карэнным чынам змяніць тэхналогію 
навуковай і інжынернай дзейнасці.

Да канца 70-х гадоў было створана больш 
за 30 сістэмаў для аналітычных пераўтварэн- 
няў на ЭВМ, з якіх каля 10-і знайшлі шматлікія 
прымяненні для шырокага класу задачаў ма-

тэматыкі, фізікі, механікі, хіміі, тэхнікі. Самымі 
вядомымі з іх былі MACSYMA, REDUCE, mu- 
MATH, АНАЛИТИК. Апошняя была створаная ў 
СССР.

3 пачатку 80-х гадоў KA фармуецца як 
асобная дысцыпліна, праводзяцца шматлікія 
міжнародныя канферэнцыі па развіццю і выка- 
рыстанню яе метадаў у навуцы і адукацыі.

Каб ацаніць важнасць і папулярнасць CKA 
ў развіцці сусветнай навукі, дастаткова праса- 
чыць гісторыю стварэння сістэмы MACSYMA. 
Яе распрацоўка была пачатая ў Масачусецкім 
тэхнапагічным інстытуце (MTI) у канцы 60-х 
гадоў. Па ацэнках, распрацоўка і нападка праг- 
рамаў патрабавапа капя 1000 чапазека-гадоў 
працы. Паводле стану на 1985 год, MACSYMA 
складалася з 3000 падпраграмаў на мове LISP1 
аб’яднаных у адзіны гіганцкі пакет праграмаў, 
якія выконвалі сімвальныя матэматычныя апе- 
рацыі, і ўтрымлівала шэраг агульнаматэматыч- 
ных падсістэмаў: межы, вытворныя, спра- 
шчэнні, фактарызацыя папіномаў, бясконцыя 
сумы, няпэўныя інтэграпы, пэўныя інтэгралы, 
звычайныя дыферэнцыйныя ўраўненні, выхад 
налікавы лік (генерация фартран-праграмаў), 
рашэнне сістэм ураўненняў (нелінейных), пе- 
раўтварэнні Лапласа, шэрагі Тэйлара, шэрагі 
Пуасона, дзеянні з вектарамі, дзеянні з мат
рицам!, дзеянні з тэнзарамі. Акрамя таго, ка- 
рыстальнікамі гэтай сістэмы былі створаныя 
комплексы праграмаў у такіх галінах, як акус

тика, фізіка часціцаў, фізіка плазмы, робата- 
тэхніка, тэрмадынаміка, тэорыя аптымапьнага 
кіравання, тэорыя дэфармацыяў, нябесная 
механіка, механіка вадкасці, механіка поліме- 
раў, фізіка цвёрдага цела, дынаміка вертапё- 
таў, апгебраічная геаметрыя, агульная тэорыя 
адноснасці, ядзерны магнітны рэзананс, раз- 
лік электронных мікраскопаў, эмульсійная хі- 
мія, разлік бапістычнай абароны, механіка пад- 
водных ударных хваляў і інш.

У 1988 годзе была створаная найбольш 
папулярная цяпер CKA для персанапьных 
камп’ютэраў - MATHEMATICA, з шырокім спек
трам магчымасцяў для правядзення аналітыч- 
ных пераўтварэнняў. У 1996 годзе з ’явілася яе 
версія 3.0, якая патрабуецца для ўстаноўкі і 
працы рэсурсаў сучаснага персанальнага 
камп’ютэра. Для сістэмы цяпер распрацава- 
ныя некалькі дзесяткаў прикладных пакетаў і 
приватных дадаткаў. У розных выдавецтвах 
свету выйшла больш за 100 падручнікаў, да- 
паможнікаў, кіраўніцтваў і даследчыцкіх мана- 
графіяў.

Даследаванні, звязаныя са стварэннем 
СКА, пацягнулі за сабой з ’яўленне многіх но
вых дасягненняў ў матэматыцы і распрацоўку 
новых алгебраічных алгарытмаў. Гэтыя вынікі 
ў сваю чаргу дапамаглі пабудаваць вядомыя 
СКА. Цяпер ужо агульнапрызнана, што гэтыя 
сістэмы ўяўляюць з сябе магутны інструмент 
даследаванняў, які дазваляе рабіць важныя 
адкрыцці ва ўсіх галінах ведаў, якія падпалі ма- 
тэматызацыі нават у самым мінімальным 
аб’ёме.

Выкарыстанне сістэмаў сімвальных пера- 
ўтварэнняў на камп’ютэры ў адукацыі дазва
ляе ператварыць прадмет, які дастаўляе ня- 
зручнасці і цяжкасці ў успрыманні, у новую кры- 
ніцу творчага задавапьнення за кошт павышэн- 
ня ролі пошукавага, творчага пачатку ў працы 
даследчыка — ад дапытлівага школьніка і сту
дента да інжынера і навукоўца. Канешне, для 
выкарыстання магчымасцяў CKA ў навучаль
ным працэсе мусяць быць распрацаваныя ад
паведныя методыкі.

У цяперашні час камп’ютэрная літаратура 
навуковага і адукацыйнага характару збольшага 
прысвячаецца сістэмам і метадам для правя
дзення лікавых вылічэнняў. Таму неабходна за- 
поўніць інфармацыйны прабел аб сістэмах 
камп’ютэрнай алгебры (CKA) і гісторыі іх раз- 
віцця.

У Рэспубліцы Беларусь ёсць сталыя тра- 
дыцыі выкарыстання CKA ў ядзернай і тэарэ- 
тычнай фізіцы (Ахундаў А.А., Бардзін Д.Ю., Фе- 
дарэнка А.М., Шумейка М.М. Дастасаванне 
анапітычных маніпуляцыяў з камп’ютэрам да 
працэсаў тармазнога выпраменьвання і нара- 
джэння параў. Працы семінару "Сістэмы і тэх- 
ніка аналітычных вылічэнняў і іх дадаткі да тэ- 
арэтычнай ф ізікі” . Дубна, ОИЯИ. 1979. C .170- 
172.), хімічнай тэхнапогіі (напрыканцы 7 0 -х — 
пачатку 80-х гадоў в БДТУ CKA "Аналітык” пры- 
мянялася ў навуковых даследаваннях і ў наву
чальным курсе ’’Прымяненне ЭВМ у хімічнай 
тэхнапогіі” на ЭВМ “МІР"), механіцы дэфарму- 
емага цвёрдага цела (Позняк Ю.В. Методы 
компьютерной алгебры в трехмерной теории 
устойчивости прямоугольных пластйн//Весці 
АН Беларусь Сер. фіз.-тэх. навук. №3. 1996). 
У 1989 годзе выйшаў першы І пакуль адзіны 
даведачны дапаможнік "Аналітычныя вылічэнні 
ў с істэме REDUCE” аўтараў М .І.Гурына і 
А.Г.Скамарохава (выд. “ Навука і тэхніка” , 120 
стар., навуковы рэдактар д-р ф.-м. навук J1.M. 
Тамільчык).

У БДУ ўжо каля пяці гадоў на механіка- 
матэматычным, фізічным факультетах і факуль- 
тэце прикладной матэматыкі і інфарматыкі 
асобныя даследчыкі і выкладчыкі выкарыстоў- 
ваюць сістэмы анапітычных пераўтварэнняў на 
ЭВМ ў навучальным працэсе. Распрацаваныя 
некалькі метадычных дапаможнікаў па гэтай тэ- 
матыцы (Ю.В. Позняк "Аналитические преоб
разования на ЭВМ в математике и механике” , 
90 стар., 1995г.).

Аднак гэтае выкарыстанне не сістэматыч- 
нае. На матэматычных факультэтах увогуле ад- 
сутнічаюць абавязковыя курсы па метадах 
камп’ютэрнай алгебры, г.зн. па метадах праг
рамавання ў сістэмах аналітычных пераўтва,- 
рэнняў на ЭВМ. Аналагічная сітуацыя мае мес- 
ца і ў іншых навучальных установах рэспублікі. 
У той жа час у Расіі, Германіі, 3LUA і іншых 
краінах надаецца вялікая ўвага навучанню з вы- 
карыстаннем СКА, атаксама агульным курсам 
па камп’ютэрнай матэматыцы з выкарыстан- 
нем існуючых матэматычных пакетаў (такіх, як 
MATHEMATICA), здольных рабіць і аналітыч- 
ныя пераўтварэнні, і лікавыя разлікі, і графіч- 
нае мадэляванне, якія маюць добры інтэрфейс 
з іншымі сістэмамі, а таксама выхад на ла- 
капьныя і глабальныя сеткі.

Адной з задачаў створанай у ЦІТ БДУ тру
пы “Сістэмы камп’ютэрнай алгебры і анапізу” 
з ’яўляецца аказанне студэнтам, аспірантам і 
навуковым супрацоўнікам БДУ метадычнай і 
тэхнічнай дапамогі ў аваподванні сучаснай тэх- 
налогіяй даследчыцкай работы, укараненне 
сродкаў камп’ютэрнай алгебры ў навучальны 
працэс і навуковыя даследаванні.

Каб дапамагчы студэнтам, аспірантам і на
вуковым работнікам у Рэспубліцы Беларусь 
авалодаць сучаснай тэхналогіяй даследчыцкай 
працы, глыбей зразумець вывучаемыя раздзе- 
лы матэматыкі, а ў  канчатковым выніку — і спе- 
цыяльных дыісцыплінаў, дзе знаходзіць пры
мяненне матэматычнае мадэляванне, падтры- 
маць выкарыстанне сродкаў камп’ютэрнай ал
гебры ў навучальным працэсе і навуковых да
следаваннях, павысіць агульную матэматычную 
культуру і студэнтаў, і выкладчыкаў, на нашу 
думку неабходна:

распрацаваць праграмы навучальных кур- 
саў, практыкумаў, метадычныя дапаможнікі і 
рэкамендацыі па ўкараненню стандартных сі- 
стэмаў камп’ютэрнай алгебры (MATHEMATICA, 
REDUCE, DERIVE, MAPLE i інш.) у навучальны 
працэс вышэйшых навучальных установаў;

стварыць базы данных праграмных пра- 
дуктаў, навучальных І навучальна-метадычных 
дапаможнікаў І навуковай л ітаратуры  па 
камп’ютэрнай алгебры І яе дадатках;

стварыць сістэмы электронных падручні- 
каў І навучальных дапаможнікаў па камп’ютэр
най алгебры І яе дадатках.

Прапануем сістему мерапрыемстваў, якая 
забяспечыць у кароткі час і сцісл.ыя тэрміны 
пашырэнне кола спецыялістаў па метадах 
камп'ютэрнай алгебры і аналізу ў розных галі- 
нах прыродазнаўства: фізіцы, хіміі, матэматы
цы, механіцы, біялогіі, медыцыне, тэхніцы, эка- 
номіцы і г.д.

1. Асваенне новых тэхналогіяў у аду-
кацыі:

выкарыстанне сістэмаў камп’ютэрнай ал
гебры і аналізу ў навучальным працэсе спе- 
цыялізаваных школаў і кпасаў з паглыбленым
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вывучэннем дысцыплінаў прыродазнаўча-на- 
вуковага цыклу пры вывучэнні апгебры і па- 
чаткаў анапізу;

выкарыстанне сістэмаў камп’ютэрнай ал
гебры і аналізу ў навучапьным працэсе сярэд- 
ніх спецыяльных навучальных установаў;

паступовы пераход у ВНУ да актыўнага 
прымянення сістэмаў камп'ютэрнай алгебры і 
аналізу як сродку навучання і новых методы- 
каў вывучэння класічных матэматычных дыс- 
цыплінаў;

развіццё оеткі курсаў павышэння квапіфі- 
кацыі па ўказаных сістэмах і метадах.

2. Стварыць Рэспубліканскі каардынацый- 
ны навукова-метадычны Центр (РКНМЦ) з на- 
ступнымі функцыямі:

падрыхтоўка кадраў выкладчыкаў для ВНУ 
і сярэдніх навучапьных установаў (па прымя- 
ненню метадаў камп’ютэрнай алгебры) у сі- 
стэме павышэння кваліфікацыі на базе вядо- 
мых рэспубліканскіх і абласных I ПК;

арганізацыя канферэнцыяў, семінараў, вы- 
ставаў па камп'ютэрных CKA з запрашэннем 
фірмаў-распрацоўшчыкаў;

арганізацыя навуковай работы па стварэн- 
ню метадалогіі атрымання матэматычных ведаў 
на аснове камп’ютэрнай алгебры;

вызначэнне прыярытэтных накірункаў фі- 
нансавання указанай вышэй дзейнасці;

арганізацыя выдання бюлетэня па прымя- 
ненню CKA ў адукацыі і навуцы.

3. Стварыць у межах РКНМЦ навукова-ме
тадычны Савет па камп’ютэрнай алгебры І яе 
дадатках.

4. Фінансаванне указанай работы здзей- 
сніць праз дяржаўны заказ на 3 гады са што- 
гадовым аб'ёмам не менш за 1 млрд. рублёў.

Усё гэта ў канчатковым выніку павінна 
прывесці да пашырэння сферы прымянення 
сродкаў камп'ютэрнай апгебры і аналізу ў на- 
вуковых даследаваннях І, як вынік, да павы
шэння іх эфектыўнасці.

Працэсы, якія вядуць да гэтага, ужо за- 
раджаюцца. Яны незваротныя, паколькі базі- 
руюцца на адвечным імкненні чалавека вызва- 
ліць сябе ад руціннай працы.

Пры захаванні былых тэмпаў матэматы- 
зацыі і камп'ютэрызацыі розных навук можна 
сцвярджаць, што сістэмы камп’ютэрнай матэ- 
матыкі, а разам з імі І камп'ютэрнай фізікі, ме- 
ханікі, хіміі І г.д., утвараючы аснову базы ведаў, 
стануць падмуркам як тэхнічнай, так і інтэлек- 
туапьнай падтрымкі.

M A  ТЭРЫЯЛ ПА ДРЫ Х TA BA Л  I:
Чыгароў А .В .  —  загадчык ка

ф е д р ы  тэарэтычнай м е х а н ік і 
БДПА

Таўгень A .I.  —  прарэктар I.П К i  
ПРРіСА Міністэрства адукац ы і 
Р эспубл ік і Беларусь

Варатніцкі Ю .І.  —  дырэктар Ц/Т  
Б Д У

Гуры н М .І.  —  дацэнт каф едры  
вылічальнай тэхнікі БД ТУ

С ам адураў А .А . —  дацэнт ка 
ф едры  агульнай матэматыкі і  
інфарматыкі Б Д У

Пазняк Ю .В .  —  к ір а ўн ік  групы  
сістэм камп 'ю т эрнай алгебры і  
аналізу Ц ІТ Б Д У

ІД Э Ю  ПАДТРЫМТЧВА Ю Ц Ь: 
Віцэ-прэзідэнт АН Б  

Г айшун !.B. 
Прарэктар Б Д У  па навучальнай  

і  інфармацыйна-аналітычнай 
р а б о ц е  К у р б а ц к і А .М .

Прарэктар БД ТУ  па НДР  
Лы ш чы к П .А .

Прарэктар БДПА па НДР  
Стралюк М .І.

Загадчык Н Д Л  ТФ ІФ  АНБ  
Тамільчык Л .М .

Дырэктар НЦФ ЧВЭ  
Ш у м е й ка  М . М .

Заалагічны музей на біяфаку  —  

амаль равеснік Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта. 
Ініцыятарам яго стварэння ў  снежні 
1921 года стаў прафесар 

А. B. Фядзюшын, як і перадаў музею  
сабраныя ім  калекцыі —  каля 250  
экземпляраў. Безумоўна, за час 
свайго існавання музей перажыў 
многае. Расказаць усё пра яго 
гісторыю, пра вялікую колькасць 
унікальных экспанатаў немагчыма. 
Але некалькі цікавых старонак з  
жыцця Заалагічнага музея 
хацелася б  успомніць больш  
падрабязна.

Над стварэннем музея і папаўненнем яго- 
ных калекцый працавала шмат навукоўцаў. 
Былі сярод іх і прэпаратары-таксадэрмісты 
— людзі, якія рабілі вельмі складаную працу 
па стварэнню і захаванню на доўгія гады эк- 
спанатаў музея. He будзем спыняцца на тэх- 
налогіі гэтай працы, скажам толькі, што яна 
вельмі складаная, нават небяспечная для зда- 
роўя. Такіх спецыялістаў мала, таму што фак- 
тычна нідзе іх не рыхтуюць — чалавек, які 
захапляецца гэтай справай, вучыцца сам. Так, 
большая частка экспанатаў створана рукамі 
А.К.ЦІтка, які быў залічаны ў Заалагічны му
зей на пасаду дазорцы ў 1926 годзе і амаль 
усё жыццё — да 1964 года — працаваў прэ- 
паратарам-таксадэрмістам. He было ў гэта
га чалавека ніякай спецыяльнай адукацыі, 
можа быць, не хапала і мастацкага густу, каб 
стварыйд высокамастацкі экспанат, але ролю 
А.К.ЦІтка ў гісторыі музея, безумоўна, пера- 
ацаніць нельга. Асабліва падчас Другой су- 
светнай вайны. Нагадаем, што тады музей 
размяшчаўся на першым паверсе цяпераш- 
няга геаграфічнага корпуса. Напярэдадні вай
ны ў экспазіцыі і фондасховішчах музея на- 
лічвалася ўжо звыш 6 тысячаў адзінак толькі 
пазваночных жывёлаў. Фашысты вывезлі за 
межы Беларусі багатую калекцыю паляўнічых 
трафеяў капытных жывёлаў, трапічных нася- 
комых ды іншыя каштоўныя экспанаты. У па- 
коях музея падчас вайны быў размешчаны 
нямецкі лазарэт для раненых. Расказваюць, 
што А.К.Цітку, па яго просьбе, дазволілі вы- 
везці каля трэці экспанатаў музея. I ён на 
двух фурманках перавёз, што удалося, на ву- 
ліцу В іцебскую, у падвальныя памяшканні 
свайго дома.

Цікавы лёс быў і ў чучала бурага мядз-

Tjxupei з 
Ролзівілаўскага
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ведзя, якое па сённяшні дзень экспануецца 
ў музеі. A трапіла яно туды недзе ў двацца- 
тыя гады, калі фонды музея папаўняліся, ак- 
рамя іншага, і за кошт нацыяналізацыі пры- 
ватных збораў. Так, з ф амільнага замка 
князёў Радзівілаў, з Нясвіжа, у музей трапіла 
калекцыя паляўнічых трафеяў: чучалы і рогі 
капытных жывёлаў, галовы кабаноў, а такса- 
ма згаданае чучала бурага мядзведзя, вы- 
рабленае, магчыма, вядомай маскоўскай фір- 
май Ф.К.Лоранца.

Ha сённяшні дзень, па словах загадчыка 
Аляксандоа Лзмітрыевіча Пісаненкі, Заалагіч-

ны музей перажывае не лепшы свой час. У 
чатырох залах на плошчы 690 квадратных 
метраў экспануецца больш за 6 тысячаў адзі- 
нак. Асноўны ж калекцыйны фонд складае 120 
тысячаў адзінак. Музей, безумоўна, папаў- 
няецца новымі экспанатамі, але вельмі рэд- 
ка. Так, у 1991 годзе дзякуючы намаганням. 
супрацоўнікаў музея была адчынена новая 
зала беспазваночных жывёлаў. Асновай ства
рэння гэтай экспазіцыі стала вялікая калек
цыя марскіх беспазваночных (каралы, рака- 
падобныя, ігласкурыя, малюскі) і рыбаў агуль
най вагой у адну тону. А сабрана яна была ў 
1989 годзе ў Індыйскім акіяне і дастаўленая 
з Севастопаля.

Асаблівую цікавасць выклікае жывы ку
ток, дзе можна пабачыць папугаяў, чарапах, 
змеяў. 3 вялікай ахвотай яго наведваюць 
школьнікі. Дарэчы, з верасня гэтага года та- 
кія экскурсіі платныя. Але гэта — невялікая 
крыніца паляпшэння фінансавага становіш- 
ча музея. Увогуле, як сказаў Аляксандр Дзміт- 
рыевіч, толькі для рэканструкцыі экспазіцыі, 
без уліку яе папаўнення, Заалагічнаму му
зею неабходна каля 300-400 тысячаў дола- 
раў. Таму вялікая праблема цяпер для музея 
— гэта недахоп памяшканняў і фінансавых 
сродкаў.

Праз некаторы час музей збіраецца пе- 
раехаць у новы будынак біялагічнага факуль
тета, дзе для экспазіцыі, навуковага схові- 
шча фондавых калекцыяў, таксідэрм ічнай 
майстэрні, прэпаровачных запланаваныя спе- 
цыяльныя памяшканні. Да таго ж  плануецца 
стварыць 10 аб'ёмных ландшафтна-экалагіч- 
ных дыяграмаў і біягрупаў. Магчыма, гэта 
дазволіць пашырыць экспазіцыю, аформіць 
яе з мастацкім густам. Аднак пакуль што ас- 
ноўнае для супрацоўнікаў музея — гэта збе- 
рагчы унікальную калекцыю, магчыма, адзі- 
ную такога кшталту ў Беларусі.

Таццяна К У Х А Р Ч У К

Студэнт на кватэры
Большасць іншагародніх студэнтаў БДУ 

жыве ў інтэрнатах. Аднак частка (па неабход- 
насці або па ўласнай волі) здымае кватэру ці 
пакой. 3 чым ім прыходзіцца сутыкацца?

Вядома ж, галоўнае — кошт. Квартплата за 
месяц вагаецца ад 30 да 100 долараў ЗША.

Здаюць пакоі, як правіла, адзінокія пажы- 
лыя людзі з своеасаблівымі паводзінамі або 
прадпрымальныя махпяры. Бывае, што квата-

ранты становяцца 
амаль сваякамі гаспа- 
дарам: разам купля- 

юць прадукты, гатуюць ежу, прыбіраюць кватэ
ру. Ды толькі такая ідылія сустракаецца вельмі 
рэдка. Часцей за ўсё студэнтам прыходзіцца 
прыстасоўвацца да патрабаванняў і шматлікіх 
забаронаў. Напрыкпад, большасці кватарантаў 
не дазваляецца слухаць гучную музыку, курыць 
у пакоі, прыводзіць падазроных (на думку гас- 
падара) асобаў, званіць залішне часта па тэле- 
фону, прыходзіць “дадому" пасля 11 -і, а то і 9-

і гадзінаў вечара. У асобных выпадках гэты спіс 
дасягае фантастычных памераў.

Нашмат прасцей тым, хто здымае кватэры. 
Тут яны самі сабе амаль сапраўдныя гаспада- 
ры. Трэба толькі дадаткова плаціць за электра- 
энергію і не трывожыць задужа суседзяў.

Аднак, жывучы на кватэры, наўрад ці мож
на адчуць сапраўдны дух студэнцтва, духоўную 
еднасць тых, хто жыве ў інтэрнатах.

M  арыя КРЫВ А  НО ГА BA, 
студэнт ка  1-га курса  

факупьтэта журнапіст ыкі
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страты). Факт знікнення цягні- 
ка ёсць чарговым доказам аг- 
рэсіі гэтых сілаў, якія свет ве- 
дае пад назовём НЛА, але чым 
яны ёсць у сапраўднасці — не 
ведае, нягледзячы на шматлі- 
кія на тэты конт гіпотэзы.

Ён засвойваў патрэбную 
сабе інфармацыю, а іншай па- 
збаўляўся ў тэмпе, якога не 
здолеў бы дасягнуць аніводзін 
з існых на Зямлі электронных 
мозгаў. Ён ведаў аб усім, аб

нёба. Хаця ж яны зусім бяссі- 
лыя супраць НЛА...

Даплылі да Рыа, якое аша- 
ламіла іх сваёй аграмаднасцю 
І рухам. Тутэйшыя жыхары не 
хваляваліся занадта адздарэн- 
няў, якія электрызавалі іншыя 
краі. Можа, дзякуючы свайму 
спрадвечнаму аптымізму і ра- 
дасці жыцця.

Ян і Крысціна прабавілі тут 
тыдзень, які здаўся ім адным 
вялікім святам. Стараліся яны 
таксама забыць пра тое, што 
ад пэўнага часу непакоіла свет

З б ігнеў Д а п е ц к і

не лёгка згаджаюцца з пара- 
зай. I ў хуткім часе ён ліквіда- 
ваў аж дваццаць восем ка- 
раблёў, прыбылых ці па адным, 
ці групамі. Разам пазбыўся ўжо 
сарака трох.

Колькі іх магло застацца? 
Бадай што, не дужа многа. 
Інфармацыя, якую ён зачэрп- 
нуў з Зямлі, казала, што най- 
большы заўважаны збор НЛА 
налічваў дваццаць сем аб'ек- 
таў.

Яны маглі, аднак, выклі- 
каць падмацаванне з роднай 
планеты. Але калі б нават так 
сталася, дык мусіў бы прайсці 
пэўны час, пакуль тыя прыбылі 
б.

Ён чакаў колькі абаротаў 
планеты вакол Сонца, калі заў- 
важыў набліжэнне эскадры. He- 
магчыма, каб так хутка прый-Місія

Ён быў свядомасцю. Але 
не чыстай. бо такая не можа 
існаваць у сусвеце. Значыць, ён 
быў і матэрыяй, аднак не ўва- 
собленай ні ў адну канкрэтную 
форму, могучы не толькі пера- 
тварацца ва ўсялякія формы, 
але і ўступаць у розныя злу- 
чэнні. Ён мог быць нават свят- 
лом, і менавіта як святло пера- 
сякаўагромныя абшары косма- 
су. пакуль дасягаў якой-не- 
будзь зоркі альбо каторай з 
спадарожных ёй планетаў,

Ён ведаў. навошта з ’явіў- 
ся паблізу той малой планеты. 
Яму трэ’ было выканаць місію...

3 святла ён ператварыўся 
ў адну з хмараў, што несліся 
над акіянам.

— Паглядзі!— крыкнула 
Крысціна. Ян. змяніўшы стано- 
вішча ветразя, хутка павярнуў- 
ся. У бок іхнай яхты набліжаў- 
ся невялікі гандлёвы карабель, 
адзін з тых невялічак, што пе- 
расякаюць акіян, які дзеліць 
тры кантыненты. Надкараблём 
нізка (здавалася. пакрываеяго. 
нібы парасонам) завіс бліску- 
чы круг, які змяняў барвы, як 
вясёлка. I раптам. у адно 
імгненне, якое ледзь можна 
было ўхапіць вокам, бліскучы 
круг унесся з бліскавічнай хут- 
касцю ўгору, а карабель знік. 
Нібы папросту быўтолькі пры- 
відам.

Яны глядзелі адзін на ад- 
наго ў спалоху. Нарэшце пер- 
шым азваўся Ян:

— Гэта зноў НЛА!
— Мы не павінныя туды 

плысці. тым шляхам,— здрыга- 
нулася жанчыно.

— Цяпер, ад пэўнага часу, 
гэта ўжо ня мае значэння. Ka- 
раблі ды самалёты гінуць час 
ад часу ва ўсіх марах. Г эта зда- 
рылася нават ужо І на Балты- 
цы.

— Ты мне нічога пра гэта 
не казаў,— мовіла яна з дако- 
рам. Сама яна неахвотна чы- 
тала прэсу, а тэлевізійных на- 
вінаў не глядзела зусім.

— He хацеў цябе стра- 
шыць, не хацеў, каб мы адмо- 
віліся ад нашага плавания...

— Разумею. Але думаю, 
што. каб ты нават сказаў мне 
пра тое. я б не адмовілася...

Яны шчасліва даплылі да 
берагоў Фларыды. Вырашылі 
спыніцца на колькі дзён у ад
ным з партовых мястэчак. каб 
крыху адпачыць перад далей- 
шай дарогай, якая вяла іх у 
Рыа-дэ-Жанэйра.

Газеты і тэлевізія казалі 
пра знікненне карабля. які пла- 
ваў пад панамскім сцягам і на- 
зываўся "Sea-Gull''1. 3 гэтага не 
рабілі занадта вялікай сенсацыі, 
бо свет паспеў ужо прызвыча- 
іцца да "паглынання" невядо- 
май сілай караблёў і самалё- 
таў. Ян і Крысціна ўважалі за 
вартае скпасці справаздачу пра 
тое. што бачылі, у мясцовую 
Марскую ўправу, просячы за- 
хаваць іхныя імёны ўтаямніцы. 
Аднак знайшліся некалькі жур- 
налістаў. якія напісалі артыку- 
лы, што ледзянілі кроў у жылах, 
“на падставе паказанняў са- 
праўдных сведкаў” ...

Па пяцідзённым адпачын- 
ку яны селі ў сваю чарупку і 
зноў пусціліся ў акіян, прагну- 
чы як мага хутчэй дабрацца да 
берагоў Бразіліі.

Ha другі дзень плавания 
бартавое радыё данесла да іх 
сенсацыйную вестку. Так, у 
Японіі адзін з экспрэсаў, што 
курсуюць па трасе Токіё-Оса- 
ка. знік такім самым чынам. як 
здаралася дагэтуль толькі з 
караблямі ды самалётамі, якія 
праляталі надмарамі. Незадоў- 
га да та го над горадам, што 
быў непадалёк ад чыгункі, быў 
заўважаны лятучы аб ект, які 
ззяў моцна, нібы люстэрка ў 
сонечным бляску. Так, таямні- 
чыя сілы, якія дзейнічаюць над 
планетай ужо колькі гадоў, сі- 
стэматычна ўзмацняюць сваю 
дзейнасць, у выніку якой згінулі 
без вестак тысячы людзей (не 
кажучы пра матэрыяльныя

чым толькі прагнуў ведаць, ста- 
вячыся як да інфармацыйнага 
шуму да ўсяго, што не магло 
яго цікавіць.

Ён ужо цапкам арыента- 
ваўся ў тым, што чыніцца на 
планеце, і быў гатовы да дзе- 
яння. Яму ужо надаралася вы- 
конваць падобныя місіі, але гэ- 
тая была іншай, таму што да- 
тычылася планеты, званай 
"Зямля", населенай істотамі, 
падобнымі да тых, якія жылі 
тады... Раней...

Пачалося паляванне. Наяў- 
насць першага з знішчаных ім 
ворагаў ён адчуў з вялікай ад- 
легласці: той пралятаў надакі- 
янам, не дужа спяшаючыся, 
верагодна, выглядаючы ахвяры. 
Адчуўшы ягонае набліжэнне, 
ворат хвіліну быў у разгубле- 
насці, не ведаючы, што рабіць. 
Але зарыентаваўся ў тым, што 
яму пагражае, бо рушыў з усёй 
хуткасцю ўгору, у прастору над 
планетай. Ён хутка насцігнуў 
тога, і вораг знік, падобна, як 
знікалі дагэтуль ягоныя ахвяры, 
аналізаваныя такім самым чы
нам, якія мусілі падлягаць поў- 
наму знішчэнню, каб змзл/збыў 
канчаткова завершены.

Паблізу ўзбярэжжа адна- 
го з кантынентаў — у тым мес- 
цы ўжо апускаўся вечар — ён 
заўважыў аж чатырох ворагаў. 
Ён рушыў. а яны, відавочна, не 
ўсведамляючы ягоныя магчы- 
масці. стараліся ўжыць супроць 
яго сваю зброю. Гэтым разам 
ён зрабіў іначай. He ператва- 
рыў у незаўважны ніводнаму 
воку пыл, але дазволіў пера- 
тварыцца ў чатыры знічкі, якія 
сталі бачнымі перад тым, як 
упасці ў хвалі акіяну.

Яхта ўжо знаходзілася ў 
некалькіх дзесятках марскіх 
міляў ад Рыа.

...Учора каля 20 гадзінаў на 
ўсходнім узбярэжжы Канады 
была заўважаная нязвыклая 
з'ява. Падзенне некалькіхсвят- 
лістых целаў, якія многія назі- 
ральнікі палічылі за метэарыты. 
Аднак навуКовыя станцыі на 
ўзбярэжжы пацвердзілі, што 
гэта былі, без сумневу, рэшткі 
rz/TyvwbwnpacTopaBbix аб’ектаў. 
На падставе гэтага цверджан- 
ня шэраг кампетэнтных у гэтай 
сферы асобаў уважаў, што гэта 
былі падлеглыя нейкай катас
трофе Неспазнаныя Лятучыя 
Аб'екты. Некаторыя з назоваў 
у прэсе гучалі: “Няўжо НЛА, якія 
пераследавалі дагэтуль насель- 
нікаў Зямлі, распачалі войны 
паміж сабой?”

— Чуеш,— сказала ціха 
Крысціна.— Зноў робіцца нешта 
новае. Я баюся штораз болей.

— He веру, каб гэта былі 
НЛА...

— Мы ж ведаем, што яны 
існуюць, бо самі... Дык чаму ж 
бы не?..

— Можа, ты І маеш ра- 
цыю,— сказаў ён падумаўшы,— 
Але мне цяжка паверыць, каб 
яны пачалі нішчыць адзін адна- 
го.

Над імі праляцела звяно 
баявых самалётаў. Яны правялі 
яго позіркамі. Так, патрулююць

болей, чым зямныя палітычныя 
крызісы.

Ён хутка зарыентаваўся, 
што ворагі маюць сваю базу на 
спадарожніку планеты. I адтуль 
выпраўляюць выведніцка-аш/7/- 
загарсАГ/яэкспедыцыі. Ёнвыра- 
шыў ударыць па іхным гняздзе.

Пастараўся наблізіцца да 
спадарожніка так, каб яны не 
маглі яго выкрыць. Гэта было 
для яго не цяжка, бо хаця яны і 
пераўзыходзілі ў многіх адно- 
сінах тэхнічныя мажпівасці жы- 
хароўЗямлі, але перадягонымі 
здольнасцямі (якія былі ўжо не 
тэхнічнымі, а звязанымі з таям- 
ніцай космасу і ягонымі зако
нам!) былі бяссілымі. Яны не 
былі для яго аніякімі суперні- 
камі.

Ён не меў з гэтай нагоды 
ніякіх згрызотаў. Проста тыя 
былі шкоднікамі, касмічнымі 
пацукамі, небяспечнымі для 
зямлянаў і не толькі для іх; трэ' 
было іх пазбыцца.

На базе было адзінаццаць 
караблёў. Формы кругоў аль
бо цыгараў. Выкарыстоўваючы 
нечаканасць, ён маланкава

знішчыў восем з іх. Тры па- 
мкнуліся ляцець. Два ён дагнаў 
імгненна і ліквідаваў, за апош- 
нім адбылася не дужа вялікая 
пагоня — і той падзяліў лёс ас- 
татніх.

Ён спыніўся: ці знішчыць 
таксама і базу, ці пачакаць? 
Што ўчыняць астатнія ворагі, 
калі даведаюцца пра атаку і 
знішчэнне караблёў? Ці пры- 
знаюць сваю бяссіласць і вы- 
беруцца адЗямлі ды ейнага на- 
ваколля? Ці таксама паспрабу- 
юць праверыць (нават рызыку- 
ючы), хто супроць іх дзейні- 
чае?.. Ён вырашыў пачакаць, 
наглядаючы за спадарожнікам 
недалёка ад пункту, у якім 
змяшчалася база.

Bopari былі падобныя да 
пацукоў, якія, будучы жывёламі 
адважнымі і нават апантанымі,

шло падмацаванне, гэта мусі- 
ла быць эскадра, якая дагэтуль 
кружляла вакол Зямлі. Так! Ён 
высветліў тэта па сігналах з ка- 
раблёў. Сродкі сувязі “пацукоў" 
былі досыць асаблівымі, рэд- 
кімі для касмічных істотаў, але 
ён расшыфраваў іхную "размо- 
ву". Уласна, ён мог бы папрос
ту размясціцца ў іхнай базе і 
адтуль атрымліваць сігналы. 
Але тады, верагодна, яны сталі 
б асцярожнічаць. A ён хацеў 
знішчыць іх як мага болей.

Гэта была, за выняткам не- 
калькіх адзінак, пакінутых на 
арбіце Зямлі, рэшта іхнага фло
ту, пасланага на гэтую плане
ту. Трыццаць шэсць караблёў.

У ім абудзілася жаданне 
пазабавіццаз імі перадтым, як 
знішчыць. Ён ператварыўся ў 
адзін з сціплых касмічных ка- 
раблёў, бачаных недзе ў нава- 
коллі Альдэбарана.

Яны наблізіліся дугой і за- 
трымаліся, як бы прынюхваю- 
чыся. Адчувалі, відаць, штогэта 
можа быць махлярствам. Але 
яны былі рашучыя, раз'юша- 
ныя. Рушылі, атачаючы яго. Ад- 
чувал!, верагодна, ахвоту (калі 
б гэта было магчымым) схапіць 
яго "жыўцом”, каб даведацца, 
кім ён ёсць. Раз'ятранасць 
адабрала ў іх здольнасць ха-

лоднай развагі: калі гэта, ві- 
даць, іхны згубца, які знішчыў 
палову іхнага флоту, дык...

I тады ён пачаў свой та
нец. Бо тэта быў кшталт танцу, 
калі, паретвораны ў смертанос- 
ныя промні, ён апісваў вакол іх 
колы, эліпсы і васьмёркі, несу- 
чы, нібы з нежаданнем, пагі- 
бель чарговым караблям, па
куль не засталося аніводнага з 
іх.

Пасля накіраваўся ў бок 
базы. Перароджаны, у зброі з 
тэлюрыну (абароннага ад уся- 
го металу, што ёсць на некато- 
рых планетах, суседніх з Чыр- 
вонымі зоркамі), ён увайшоў у 
ангары, якія знаходзіліся на 
схіле месяцовага вулкану, ня- 
бачныя для назірання зверху.

Ён быў увасобленым зні- 
шчэннем, якое няўмольна ім-

кнула наперад. Якое несла бяз- 
літасную смерць ворагам жы- 
хароў Зямлі, ворагам, што 
прагнулі пераняць спярша ўсе 
іхныя таямніцы, якія маглі б 
прыдацца, а потым паступова 
(але сістэматычна, з усім пе- 
данцтвам, уласцівым іхнаму 
звыроднеламу віду) пазбавіцца 
людзей, каб заняць іхнае мес- 
ца на планеце.

Таму яны і атакавалі ка- 
раблі ды самалёты, аналіэую- 
чы іх, што азначала для іх і для 
людзей на іх знікненне. Гэтым 
людзям было лепей, чым тым 
“абранцам” , якіх забіралі на 
базу, каб правяраць на іх асаб- 
лівыя формы вівісекцыі, што 
рабіла іхныя пакуты большымі, 
чым у якіх катавальнях на 
Зямлі.

Але калі б людзям давяло- 
ся змагацца з чужынцамі, а 
пагатоў нішчыць іх, гэта было 
б цяжка не толькі з тэхнічных 
падставаў...

Бо захопнікі былі ані трохі 
не падобныя да пацукоў. Хут
чэй — да існых яшчэ і сёння на 
Зямлі выяваў і фігурак ці то 
дзяцей, ці то птушак з карот- 
кімі, нявыраслымі крыламі. 
Іхныя тварыкі прыўкрасныя, 
салодкія і бязвінныя. Розніца 
палягала ў тым, што і — бяз- 
думныя. Тварыкі ж прыбышоў 
з космасу бяздумнымі не былі, 
у іх тоілася хітрасць, злосць і 
жорсткасць.

Але раней, чым зямляне 
зразумелі б...

Яны плылі цяпер у кірунку 
Аўстраліі. Мора было спакой- 
ным, больш чым нармалёвым 
для той пары года. Глядзелі ў 
неба, якое, здавалася, сочыць 
за акіянам. Аднак яны ведалі, 
што прыхільнасць прыроды — 
гэта не ўсё. Слухалі радыё, каб 
ведаць, што чыніцца на плане
це, над якой увесьчасна вісела 
цёмная жахлівая хмара...

Аднак радыёпаведамленні 
не прыносілі ніякіх новых па- 
грозлівых вестак. Яны плылі да
лей, хаця І не пазбаўленыя не-

пакою, але з надзеяй, што іх 
вялікая экспедыцыя, плавание, 
да якога рыхтаваліся так доўга, 
прынясе ім толькі тое, чаго ча- 
калі. Але ж не забыліся, што на 
іхных вачох...

Аднаго дня перад імі з ’яві- 
лася група малых выспачак, 
адзначаных на мапе як незасе- 
леныя. Супругі мелі яшчэ, па 
праўдзе кажучы, досыць вады, 
але вырашылі прыстаць да ад- 
ной з іх, каб адчуць заміж до- 
шак хісткай палубы цвёрдую 
зямлю. Выспачка парасла была 
пальмамі. Апроч альбатросаў 
былі Й іншыя мацерыковыя 
птушкі з каляровым апярэннем. 
Калі маладыя прарваліся праз 
гушчар у глыб выспачкі, пачулі 
шум струмяня. 3 прыемнасцю 
выкупаліся ў ім, вада была ха- 
лоднай — у процівагу трапічна-

му паветру.
Яны не заўважылі ніякіх 

жывёлаў, акрамя невялікіх 
яшчарак, якія пры іхным з'яў- 
ленні на хвілю знерухомелі, а 
пасля шмыгнулі ў гушчу.

Вярнуліся на бераг выспы. 
Іхная яхта лянотна калывалася 
на спакойных водах затокі. Вуз- 
кім пляжам, што цягнуўсй 
ўздоўж яе, падыходзіў чалавек.

Яны нерухома стаялі, не 
азываючыся адзін да аднаго, 
пакуль той не наблізіўся І яны 
не ўбачылі ягоны твар.

— Адкуль Вы тут?— спы- 
таў Ян, прыглядаючыся да не- 
знаёмца, які хоць і выглядаў як 
звычайны чалавек, але меў у 
сабе нешта дзіўнае; хаця цяж
ка было б вызначыць, чаму 
ўзнікала такое ўражанне.

— Гэта неістотна,— адка- 
заў незнаёмец, уважліва пагля- 
даючы на іх,— Вы тут выпадко- 
ва. Я таксама.

— Вы плывяце ў адзіночку 
праз акіян?— запытала Крыс- 
ціна.

— Так. Мая яхта замаца- 
ваная на супрацьлеглым баку 
выспы. Я пайшоў пляжам, каб 
абысці выспу, і ўбачыў ваш чо- 
вен.

— Аднак гэта досыць не- 
звычайна, што мы тут спатка-
ліся...

— Сапраўды. Я падумаў 
тое самае, як пабачыў вашую 
яхту.

Толькі цяпер, пасля пачат- 
нага шоку, яны ўсвядомілі, што 
незнаёмец ужывае іхную ро
дную мову.

— Адкуль Вы ведаеце на- 
шую мову?— запытаў Ян.

— Я ведаю шмат моваў,— 
адказаў незнаёмы.

Але не ўсё гэтым тлумачы- 
лася. Бо адкуль ён мог ведаць, 
якой мовай павінен карыстац- 
ца пры спатканні з імі?

Але ж ён мог зарыентавац- 
ца па назову іхнай яхты. Так...

— Можа... Можа б, Вы на
ведал! нас і выпілі з намі 
кавы?— запрапанавала Крыс- 
ціна.

— Дзякую,— адмовіўся не
знаёмец.— Я не п'ю  кавы. Я 
задаволены, што пабачыў вас. 
Ужо даўно не бачыў ніякіх лю
дзей. Зычу вам поспехаў! Ду
маю, што вы шчасліва пера- 
плывяце акіян...

Яны глядзелі на яго, па-ра- 
нейшаму не могучы пазбыцца 
ўражання, што гэтае спаткан- 
не нейкае нерэальнае. Што не
знаёмы хавае ў сабе таямніцу, 
для іх неадгадную.

I сапраўды так было.

Ён выканаў сваё жаданне 
пабачыць зблізу насельнікаў 
Зямлі, набыўшы постаць чала
века. Падобнымі да іх былі тыя, 
хто жыў сотні тысячаў гадоў 
таму на той самай планеце, а 
потым паступова пачаў адры- 
вацца адяе, сваёй калыскі, каб 
стаць касмічнымі істотамі. Ці 
паўтораць цяперашнія зямляне 
гэтую эвалюцыю? Невядома. 
Можа, іх выбар будзе іншым, 
але, бадай, і ў іх будзе расці 
прага пераступіць мяжу, само- 
та па несмяротнасці, якая, па 
праўдзе кажучы, не можа быць 
увасобленай да канца, але ж — 
у пэўнай ступені. Прырода вы- 
значыла некалі мяжу існаванню 
свядомасці, якой валодаў ён і 

падобныя да яго істоты; ён 
ведаў пра гэта добра. Але яе 
існаванне - вечнасць у параў- 
нанні з існаваннем людзей.

Ён панаглядае яшчэ нейкі 
час з планетай, а пасля рушыць 
ізноў у прастору, да далейшых 
зорак...

Ч айка (анг.).
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