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К а н ф е р э н ц ы і

Студэнтырозны я, 
а праблемы аднолькавыя

На мінулым тыдні грамад- 
скае жыццё БДУ было надзвы- 
чай насычаным. 15-17 кастрыч- 
ніка адначасова праходзіла не- 
калью мерапрыемстваў: Міжна- 
родная навукова-практычная 
канферэнцыя “Навуковыя, са- 
цыяльныя і культурныя прабле
мы студэнцкай моладзі", X Рэс- 
публіканскі навукова-метадыч- 
ны семінар "Вопыт І праблемы 
арганізацыі навукова-даслед- 
чай работы студэнтаў", а так-

сама Ill Кангрэс Еўразійскай 
студэнцкай асацыяцыі. Удзел у 
гэтых мерапрыемствах прынялі 
Міністэрства адукацыі Рэспуб- 
лікі Беларусь, БДУ, Беларускі 
каардынацыйны цэнтр навуко- 
ва-даследчай работы студэн- 
таў, ЦК БПСМ, Еўразійская сту- 
дэнцкая асацыяцыя.

Праблемаў, як вядома, у 
студэнтаў шмат. I ў Расіі, і ў 
Грузіі, і ва Украіне яны адноль
кавыя. I таму студэнты выказалі

жаданне дзейнічаць разам у 
адзінай еўразійскай агульнаа- 
дукацыйнай прасторы. Разам — 
весялей (студэнты ж народ вя- 
сёлы), ды і карысці ад гэтага 
будзе болей.

Асаблівая ўвага надавала- 
ся вышэйшай адукацыі нашай 
краіны. Удзельнікамі семінару- 
канферэнцыі неаднаразова 
падкрэслівалася неабходнасць 
яе ўдасканалення. A міністр 
адукацыі Беларусі Васіль Стра-

жаў у сваім выступе выказаў 
надзею, што хутка прэстыж вы
шэйшай адукацыі ўзрасце на
столько што яе можна будзе 
назваць масавай. Гэтазначыць, 
што замест кожнага пятага, хто 
атрымлівае сёння дыплом, заў- 
тра ім будзе валодаць кожны 
другі грамадзянін дзяржавы.

Удзельнікі семінару абмер- 
кавалі праблемы навукова-да- 
следчай работы студэнтаў. Най- 
больш актыўна яна праводзіц- 

ца ў БДУ, БДГІА, Брэсцкім дзяр- 
жаўным універсітэце, а вось 
камерцыйныя ВНУ не абцяжар- 
ваюць сябе такой працай. 
Толькі 664чалавекі з 19 недзяр- 
жаўных ВНУ удзельнічаюць у 
навуковых даследаваннях.

Кожная студэнцкая праб- 
лема заслугоўвае ўвагі і асоб- 
нага вывучэння. He апошняе 
месца сярод іх займае лраб- 
лема сацыяльнага дабрабыту. 
Асабліва гэта датычыцца інша- 
гародніх студэнтаў, якія жы- 
вуць у інтэрнатах. Дый з куль- 
турай і вольным часам такса- 
ма пакуль яшчэ не ўсё ў па
радку.

С е м ін а р -канферэнцыя 
скончыў сваю працу. Прабле- 
маў ад гэтага ў студэнтаў не 

зменшылася, а вось шляхоў іх 
вырашэння стала болей. Га- 
лоўнае — не разгубіцца і вы- 
браць правільныя.

Наталля 
САВЕЛЬЕВА

Выступав прэзідэнт Еўразійскай студэнцкай асацыяцыі, дырэктар 
центра CMI МДУ Юрый Зінчанка.
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А дкры ццё старых 
цывілізацыяў

Ha гістарычным факуль- 
тэце БДУ нядаўна ладзілася 
незвычайная выстава пад на- 
звай “ Старыя цывілізацыі і 
новыя адкрыцці. Польская 
археалогія ў свеце (1 9 8 9 
97)” .

Як адзначыў Томаш Няго- 
дзіш , ды рэктар Польскага 
інстытута ў Мінску, гэтая выста
ва дала магчымасць бліжэй 
пазнаёміцца з дасягненнямі 
польскіх археолагаў за апош- 
нія гады. Ha ёй былі прадстаў- 
леныя археалагічныя знаходкі 
спецыялістаў Цэнтра археалогіі 
Міжземнамор’я Варшаўскага 
універсітэта за межамі Поль- 
шчы.

На жаль, не падавалася 
магчымым даставіць у Бела
русь самі каштоўныя экспана- 
ты — усе яны былі адлюстра- 
ваныя на фотаздымках. Але ад 
гэтага выстава не зрабілася 
менш цікавай. Тым больш, што 
паводле юрыдычных нормаў 
кожная краіна, на тэрыторыі 
якой каштоўнасці былі знойдзе- 
ныя, становіцца іх уладальні- 
кам. Замежным жа археолагам 
даводзіцца заспакойваць сябе 
тым, што менавіта яны сталі 
першаадкрывальнікамі.

He гледзячы на тое, што з- 
за фінансавых праблемаў коль-

касць археалагічных да- 
следаванняў у Польшчы, без- 
умоўна, паменшылася, ужо не- 
калькі гадоў назіраецца незвы- 
чайны рост папулярнасці архе- 
алагічных спецыяльнасцяў у 
ВНУ краіны. Напрыклад, толькі 
ў Варшаўскім універсітэце ар- 
хеалогію вывучаюць 1200 сту- 
дэнтаў. Да таго ж, пашырыла- 
ся група тых краінаў, у якіх па- 
лякі пачалі працаваць упершы- 
ню: Расія, Украіна, Туркменіс- 
тан, Ліван, Эквадор, Балівія, 
Чылі.

Польскія археолагі шчыль- 
на супрацоўнічаюць і з бела- 
рускімі — узаемны ўдзел у кан- 
ферэнцыях і сімпозіумах, ста- 
жыроўкі навуковых супрацоўні- 
каў і выкладчыкаў універсітэтаў, 
навучанне беларускіх студэнтаў 
у вядучых археалагічных цэнт- 
рах Польшчы. Кафедра археа- 
логіі, этнаграфіі і дапаможных 
дысцыплінаў гістарычнага фа- 
культэта падтрымлівае сталыя 
кантакты з Інстытутам археа- 
логіі Ягелонскага універсітэта ў 
Кракаве. Дзякуючы гэтаму 
нашы студэнты мелі магчы
масць пабываць на археалагіч- 
ных раскопках у Польшчы, а 
польскія — у Беларусі.

Таццяна КУХАРЧУК

Ж ыццё заўсёды паласатае: то чорнае, то 
белае. Але не ў  правілах аптымістаў 
засяроджваць у  вагу на негатыўных 
моментах, кал і / без таго непрыемнасцяў 
хапае. Таму з  гэтага нумара “Беларускі 
універсітэ т” распа чынае “ўхвальную ” 
рубры ку “Д обрае пытанне”. На гэты раз аб  
ж ы цці-бы цці карэспандэнт газеты 
пацікавіўся ў  прадстаўнікоў двух  
прафкамаў. Мы проста запыталіся: “Што 
д о  брага здарылася ў  вас апошнім часам?” 
Аказалася, пахваліцца ёсць чым.

Im  пашаниавапа
П ра ф саю зн ы  ка м ітэ т  

студэнтаў устанав іў улас- 
ныя стыпендыі для тых, хто 
пры м ае акты ўны  ўдзел  у 
праф саюзнай дзейнасц і.

На працягу паўгоддзя 
кожны месяц стыпендыяты 
будуць атрымліваць у дада- 
так да звычайнай сты пен- 
дыі адну мінімальную зар а 
б о тн у ю  п л а ту . У ш э р а г  
шчасліўчыкаў цалкам заслу- 
жана трапілі Сняжана Capo- 
кіна (4 курс геаф ака), Аляк- 
сей Лысы (5 курс  м ехм а
та), Аляксандр Каш эня (5 
курс філфака), Алег Урба-

новіч (3 курс фізфака), Сця- 
пан Захаркевіч (4 курс гіс- 
тфака). Віншуем!

У праф каме супрацоў- 
н ікаў БДУ навіна таксам а 
ф інансавая. Ш том есяц  на 
аказанне матэрыяльнай да- 
пам огі праф кам выдзяляе 
каля 25 м ільёнаў рублёў. 
Дарэчы, гэта самая значная 
частка  вы даткаў. Так, за 
верасень прафкам затраціў 
на гэтыя мэты 24.340.000 
рублёў. Д апам огу памерам 
а д  200  д а  800  ты с я ч а ў  
рублёў атрымапі каля сямід- 
зесяці чалавек.

Р Э К Т А Р А  T 
Б Е Л А Р У С К А Г А  О Р Д Э Н А  

П Р А Ц О Ў Н А Г А  
Ч Ы Р В О Н А ГA С Ц Я ГА  

Д З Я Р Ж А Ў Н А Г А  
У Н ІВ Е Р С ІТ Э Т А

аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:

Загадчыкаў кафедраў: фізічнай электронікі;
Прафесараў кафедраў: рыторыкі і методыкі выкладан- 

ня мовы і літаратуры, тэарэтычнага і славянскага мовазнаў- 
ства, рускай мовы, беларускай літаратуры XX стагоддзя;

Дацэнтаў кафедраў: фізікі, матэматычнага забеспячэння 
сістэм аўтаматызаванага праектавання, тэарэтычнага і сла
вянскага мовазнаўства, беларусазнаўства;

Старшых выкладчыкаў кафедраў: сістэмнага аналізу, 
матэматычнага забеспячэння сістэм аўтаматызаванага пра
ектавання, эканамічнай геаграфіі Беларусі і дзяржаў Садруж- 
насці, рускай мовы, крыніцазнаўства і музеязнаўства;

Асістэнтаў кафедраў: сістэмнага аналізу, вылічальнай 
матэматыкі, фізікі, матэматычнага забеспячэння сістэм аўта- 
матызаванага праектавання.

Тэрмін конкурсу -  адзін месяц з дня апублікавання аб'явы.
Адрас: 220050, г.Мінск, праспект Ф.Скарыны, 4, 

Белдзяржуніверсітэт, аддзел кадраў, пакой 233, 
тэл. 2-26-59-39.

Аб'ява надрукавана ў газеце ''Беларускі універсітэт"
23 кастрычніка 19 9 7  года.
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Народны ансамбль танца 

“Крыжачок" нядаўна вярнуўся з 
Паўднёва-Афрыканскай рэспуб- 
лікі, дзе ён прыняў удзел у арт- 
фестывалі. “Падрыхтоўка да гэ- 
тай паездкі вялася на працягу 
некалькіх гадоў, — гаворыць Ha- 
талля Леанідаўна Янушкевіч, кі- 
раўнік народнага ансамбля 
"Крыжачок” , Заслужены дзеяч 
культуры Беларусі. — Зразуме- 
ла, каштавала яна немалыя гро- 
шы. Але дзякуючы БДУ, Мініс- 
тэрству адукацыі, Міністэрству 
культуры дый усёй дзяржаве 
“Крыжачок” стаў адзіным і пер-

шым удзельнікам з Беларусі на 
гэтым прадстаўнічым конкурсе”. 
Усяго ў ПАР з'ехаліся калекты- 
вы з 29 краінаў свету, практыч- 
на з усіх кантынентаў. У двух 
танцавальных конкурсах па двух 
намінацыях ансамбль атрымаў 
два залатыя медалі, у наміна- 
цыі “Салісты-інструменталісты" 
цымбалістка Алена Дзегцярова 
таксама атрымала золата. He 
застаўся без узнагароды І ар- 
кестр народнага ансамбля 
“Крыжачок” — у сваёй наміна- 
цыі ў іх бронза.

Па словах Наталлі Леаніда-

ўны, калектыў задаволены па- 
ездкай і вынікамі конкурсу, уз- 
роўнем арганізацыі і правя- 
дзення фестываля. Наогул, гэты 
годбыў для "Крыжачка" удалым 
— дыплом I ступені на Рэспуб- 
ліканскім конкурсе, потым гас- 
тролі па Германіі, фестываль у 
Турцыі. I, нарэшце, ПАР.

У бліжэйшых планах “Кры
жачка” — удзел у справаздач- 
ным канцэрце творчых калекты- 
ваўуніверсітэта, які адбудзецца 
27 кастрычніка ў актавай зале 
галоўнага корпуса БДУ.

Таццяна КУХАРЧУК

В ы с т а в ы

Сучасны оф іс банк
3 27 па 30 кастрычніка ў 

выставачным комплексе на 
праспекце Машэрава, 14 будзе 
праходзіць 6-ы Міжнародны 
салон “Сучасны офіс І банк” . 
Яго арганізуюць выставачнае 
таварыства “Экспафорум” І 
Фондінфарматызацыі, а інфар- 
мацыйную падтрымку аказвае 
“Белорусская газета".

Фармуючы экспазіцыю, 
арганізатары сыходзілі з таго, 
што супрацоўнікі кожнай кам- 
паніі, займаючыся абсталяван- 
нем свайго офіса, увесь час 
сутыкаюцца з адной і той са- 
май праблемай: усё неабход- 
нае даводзіцца купляць у роз
ных фірмах. I гэтая тэндэнцыя 
характарызуе не толькі наш 
рынак — нават на Захадзе не 
існуе кампаніяў, якія аднолька- 
ва паспяхова прапануюць 
камп'ютэры І праграмнае за- 
беспячэнне, дзелавую І даве- 
дачна-метадычную літаратуру, 
офіснае абсталяванне І г.д. 
Таму асноўная мэта салона —

даць наведвальнікам мажлі- 
васць ацаніць увесь спектр 
прапановаў вядучых фірмаў па 
самых розных накірунках І 
атрымаць закончаныя рашэнні: 
ад мёблі і канцтавараў да інтэ- 
граваных інфармацыйных сі- 
стэмаў.

Выстава — падзея вельмі 
сур'ёзная, яна патрабуе ста- 
раннай падрыхтоўкі. Трэба 
браць на ўвагу мноства акаліч- 
насцяў, напрыклад, час правя- 
дзення. Так, вясновыя выста
вы камп’ютэрнага абсталяван- 
ня і тэхналогіяў традыцыйна 
маюць дэманстрацыйны харак
тер — почасту многія экспана- 
ты або недаступныя масаваму 
пакупніку па кошту, або ёсць у 
адным экземпляры. Менавіта 
ўвосень большасць кліентаў 
прымае рашэнне аб набыцці 
таго, з чым яны пазнаёміліся 
ўвесну. Улічваючы гэтую акаліч- 
насць, самымі галоўнымі кры- 
тэрыямі падрыхтаванасці той ці 
іншай кампаніі да ўдзелу ў са

лоне могуць служыць прадума- 
ная маркетынгавая палітыка і 
наяўнасць стабільнага асарты- 
менту. Такім чынам, падрыхтоў- 
ка да выставы ідзе ваўсю. Ka- 
нешне, удзел у ёй звязаны з да- 
датковымі тратамі, і тое, на- 
колькі яны апраўданыя, у мно- 
гім залежыць ад стратэгічных 
мэтаў вашай кампаніі. У той жа 
час апытанні, якія праводзяць 
арганізатары Міжнароднага са
лона “Сучасны офіс і банк” , 
сведчаць— для большасці экс- 
панентаў удзел у леташняй вы- 
ставе стаў пераломным момен
там пасля доўгага зацішша, у 
многіх аб'ём продажу павялі- 
чыўся ў некалькі разоў. Улічва- 
ючы, што Мінск не песціць сваіх 
жыхароў занадта вялікай коль- 
касцю выставаў, прысвечаных 
банкаўскім і офісным тэхнало- 
гіям, тым, хто сур’ёзна працуе 
ў гэтай галіне, не варта прамі- 
наць такі шанц.
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: МИНСК, пр. МАШЕРОВА, 14 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 10.00 -18.00

H  Э КС П О ТО Р УМ

I  пістапапа — 9 0  гоп з пня нарапжэння М.Р.Парчанк!

Гэтаму чалавеку абавязаныя сваім пра- 
фесійнііім ростам многія навукоўцы, спецыя- 
лісты-філолагі, літаратары. Але ён быў сціп- 
лым ад прыроды, таму не любіў І не хацеў 
пышных услаўленняў у дні сваіх юбілеяў, зу- 
сім не меў фанабэрыстасці.

Міхась Рыгоравіч Ларчанка быў сапраўд- 
ным патрыярхам роднага слова, магутным са- 
мабыгным талентам. Доктар філалагічных на- 
вук (1956), універсітэцкі прафесар (1957), за- 
служаны дзеяч навукі Беларусі (1977), удзельнік 
Вялікай Айчыннай вайны, ён доўгі час быў дэ- 
канам філалагічнага факультета БДУ.

Ён меў шмат вучняў — студэнтаў, аспі- 
рантаў, кандыдатаў і дактароў філалагічных 
навук. Да ягонага зайікаўленага і глыбока пра- 
фесійнага слова прыслухоўваліся, ягоныя па
рады і заўвагі ўзважваліся, ягоныя навуковыя 
ідэі імкнуліся плённа развіваць. М .P.Ларчан
ка, слынны навуковец, здавалася, зусім не 
баяўся, што ягоныя вучні і калегі могуць яго 
хоць як зацьміць, пакінуць у баку ад магіс- 
тральных шляхоў літаратуразнаўчай думкі.

Д октар філалагічных навук прафесар 
М .P.Ларчанка стварыў унікальную кафедру 
беларускай літаратуры ў БДУ, заклаўшы тры- 
валыя асновы навукова-педагагічнай дзей- 
насці ў вышэйшай школе, заснаваўшы сваю 
навуковую школу. На гэтай кафедры, якая 
доўгія гады была вядучай для спецыялістаў- 
філолагаў вышэйшай кваліфікацыі, у розныя 
часы працавалі славутыя навукоўцы: І.Наву- 
менка, А.Лойка, Н.ГІлевіч, Дз.Бугаёў, К.Хром- 
чанка, С.Александровіч, А.Адамовіч, В.Казло- 
ва, Р.Семашкевіч, М.Яфімава і інш.

Міхась Рыгоравіч, будучы адным з пер- 
шых арганізатараў літаратуразнаўчай навукі 
ў Беларусі і Белдзяржуніверсітэце, сам быў 
магутным “генератарам навуковых ідэй", ня- 
стомным шукальнікам новага ў гісторыі бе
ларускай літаратуры, крытыцы і літаратураз- 
наўстве.

Спектр навуковых інтарэсаў прафесара 
даволі разнастайны. Вядомыя яго навуковыя 
даследаванні “На шляхах да рэалізму” (1959) 
і "Па шляху рэалізму” (1959). Але найперш 
ён вядомы як паслядоўны даследчык літара- 
турных узаемасувязей, гістарычных каранёў 
і паралеляў у развіціді славянскага прыгожа- 
га пісьменства. Адна за другой выходзяйд кнігі 
М.Р.Ларчанкі “Сувязі беларускай літаратуры 
з літаратурамі суседніх славянскіх народаў у 
другой палове XIX ст." (1958), "Славянская 
супольнасць" (1963), “Яднанне братніх літа- 
ратур” (1974), дзе даследуеыда характер уза
емасувязей і ўзаемадзеянне беларускай лі- 
таратуры з іншымі літаратурамі славянскага 
свету. -

Схільнасць да ўсебаковага аналізу, глы- 
біня крытычных абагульненняў, канцэптуаль- 
насць падыходаў і надзённасць пастаноўкі 
праблем— вось рысы, якімі надзелены мно-

гія навуковыя даследаванні і літаратуразнаў- 
чыя працы прафесара М.Р.Ларчанкі, Славян- 
скае братэрства і ўзаемапераплеценасць 
лёсу і каранёў сталі альфай і амегай навуко
вых росшукаў вядомага даследчыка роднай 
літаратуры.

Дзіва дзіўнае! Адразу здагадваліся, пра 
каго ідзе гаворка, калі называлі імя і імя па 
бацьку — Міхась Рыгоравіч — uj нават проста 
прыгадвалі толькі прозвішча “Ларчанка". Яго 
нельга было не вылучыць сярод іншых наву- 
коўцаў, літаратараў, выкладчыкаў...

Амаль кожную сваю лекцыю Міхась Ры- 
горавіч пачынаў з пяці хвілінаў паэзіі — Сяр- 
гей Ясенін, Яўген Еўтушэнка, Расул Гамза- 
таў, Максім Багдановіч, Яўгенія Янішчыц... Усе 
вершы ён чытаў па памяці ва ўсе гады. Чытаў 
натхнёна, узнёсла і велічна.

Ён быў вясёлым чалавекам, без асаблі- 
вай змушанасці мог падтрымаид размову, па- 
казваючы выключную эрудыцыю ў многіх пы- 
таннях, любіў жартаваць. Быў сапраўдным 
прафесіяналам, знаўцам сваёй справы. Асаб- 
ліва любіў філалогію, слова, быў бязмежна 
адданы літаратуры.

Уладзімір 
НАВУMOBIHr 

загадчык кафедры 
беларусазнаўства

ДА! п а в е д а м л я е

А п е р а ц ы я

H а д  о е ч ы

'П еш аход / /

Апошнім часам у горадзе 
павялічылася колькасць дарож- 
на-транспартных здарэнняў 
(ДТЗ) з цяжкімі наступствамі. 
Колькасць загінулых у дарож- 
ных аварыях за верасень павя- 
лічылася на 10%. У Маскоўс- 
кім раёне за 9 месяцаў адбы- 
лося 66 ДТЗ, у якіх загінулі 7 
чалавек і былі параненыя 68.

• 3 10 па 31 кастрычніка ў
Мінску праводзіцца аперацыя 
“Пешаход". Аднак правілы да- 
рожнага руху трэба выконваць 
не толькі падчас гэтай апера- 
цыі.

Ёсць парушальнікі і сярод 
супрацоўнікаў і студэнтаў БДУ. 
Так, парушылі правілы перехо
ду вуліцы старшы навуковы су- 
працоўнік В .Ц .Ш н ітко  і 
малодшы навуковы супрацоў- 
нік У.У.Пашкевіч.

Аўтамашынамі з павыша- 
'ным утрыманнем CO кіруюць 
выкладчык С.І.Чубараў і студент 
Р.Жытніцкі. Кіруючы аўтамашы- 
най, здзейсніў ДТЗ А.Жабкін.

А.КУДРАЎЦАЎ, 
інспектар Д А ! 
Маскоўскага 

раёна

9пектронны памочнік
Ha адну з фірмаў прыйшоў 

уладкоўвацца на працу мала- 
ды чалавек. Тати яго вырашылі 
пратэсціраваць на камп’ютэры, 
каб даведацца, чаго ён варты 
як прафесіянал. "Я нядаўна 
праходзіў камп’ютэрнае тэсці- 
раван н еад казаў  малады ча
лавек.— Праграма паказала, 
што я шызафрэнік. Так што я 
ўсё пра сябе ведаю.”

— Такога не павінна 
быць,— казала мне кіраўнік 
фонду праграмных сродкаў, 
вядучы інжынер-праграм іст 
Тацідяна Антонаўна Апанасевіч: 
камп’ютэрныя тэсты не могуць 
стварацца так неадукавана. 
Камп’ютэр не доктар, ён не 
можа рабіць катэгарычныя 
высновы. Кожны спецыяліст 
зразумее, што малады чалавек 
мог зусім не быць відавочным 
шызафрэнікам, а мець схіль- 
насць да гэтай хваробы. Зна- 
чыць, камп’ютэрная праграма, 
якой бы дасканалай яна ні зда
валася карыстальніку, ніколі не

заменіць чалавека-псіхолага. 
Нават тая магутная машына, 
якая выйграла партыю ў шах- 
матыста Каспарава, застанец- 
ца ўсяго толькі малодшым па- 
мочнікам на службе ў гаспада- 
ра-чалавека.

Ha пачатку кастрычніка ў 
галоўным корпусе універсітэ- 
та праходзіла выстава-продаж 
праграмных сродкаў камп’ю- 
тэрнай псіхадыягностыкі. Яна 
прызначалася для псіхолагаў, 
якія набывалі тут новыя 
камп’ютэрныя сродкі псіхадыя- 
гностыкі, наладжвалі кантакты 
з калегамі і распрацоўшчыкамі 
праграмаў. Праграмы ствара- 
ліся для спрашчэння працы 
псіхолага, які пакуль што не 
можа пахваліцца тым, што з 
тэхнікай на "ты” . Аднак гэтыя 
інструментальныя сістэмы рас- 
працоўваліся і для ўсіх, хто 
працуе з вялкай колькасцю 
людзей: для кіраўнікоў прад- 
прыемстваў, выкладчыкаў і ад- 
м ін істрацы і навучальных

установаў. Камп’ютэрныя праг
рамы дапамогуць ім у адмініс- 
трацыйнай працы і праверцы 
ведаў і інтэлекту навучэнцаў. 
Сёння гэта, вядома ж, вельмі 
актуальна: правільнае тэсціра- 
ванне дазволіць настаўнікам 
раздзяліць школьнікаў на ра
зумных і не надта, на тэхнароў 
і гуманітарыяў, сфармаваць 
класы па ўзроўню здольнасцяў 
школьнікаў. Псіхолаг, чыю пра
цу спросціць адукавана склад- 
зеная праграма, не заблытаец- 
ца ў нудных слупках лічбаў і ад- 
настайных літарах: машына хут- 
ка заф іксуе статыстычныя 
звесткі адразу пра некалькіх 
людзей.

Выставачныя дні адкрыва- 
ліся семінарамі. Па словах кі- 
раўніка фонду праграмных 
сродкаў, гэта заўжды дае вя- 
лікі эфект у рабоце, моцна 
спрашчае працу чалавека, для 
якога прызначаецца камп’ю
тэрная праграма. Ha семінарах 
спецыялісты маглі абмеркаваць

. свае думкі з вялікай аудыто- 
рыяй, абмяняцца вынікамі, пад- 
зяліцца сваімі дасягненнямі і 
сумневамі. На самой выставе 
новыя камп’ютэрныя праграмы 
дэманстравал і распрацоў- 
шчыкі, расказваючы, як імі ка- 
рыстацца і дзе прымяняць.

Ha выставе былі сабраныя 
ўсе новыя праграмныя сродкі, 
створаныя ў Беларусі — у Ака- 
дэміі паслядыпломнай адука- 
цыі, у Гомельскім дзяржаўным 
універсітэце. Былі і прывезеныя 
з Растова праграмы па ней- 
ракібернетыцы. Гэта сведчыць, 
што ўсе навінкі ў галіне псіха- 
логіі і камп’ютэрызацыі сацы- 
яльнай работы скіраваліся ў но- 
вае, маладаследаванае рэчыш- 
ча, зрабілі новы віток у сваім 
развіцці. Яны патрэбныя псіхо- 
лагу, у якога з ’явіцца мажлі- 
васць хутчэй і лепей працаваць 
з людзямі.

Алена МАЦУЛЕВІЧ

С л у ж б а  0 1

Ч ы рвоны  
певень

За сем месяцаў гэтага 
года ў Мінску ад пажараў загі- 
нулі 17 чалавек, былі траўма- 
ваныя 40. Найбольшая коль
касць пажараў прыпадае на 
жылы фонд горада. Правёўшы 
аналіз статыстычных звестак 
апошніх гадоў, Мінскае гарад- 
ское ўпраўленне ваенізаванай 
пажарнай службы з 15 кастрыч- 
ніка па 15 лістапада праводзіць 
месячнік пажарнай бяспекі, ас- 
ноўная мэта якога — прадухі- 
ленне росту колькасці пажараў.

Кіраўнікам жыллёва-экс- 
плуатацыйных службаў, прад- 
прыемстваў і арганізацыяў го
рада ў час месячніка варта 
яшчэ раз нагадаць насельніцт- 
ву правілы пажарнай бяспекі, 
арганізаваць па іх дадатковыя 
інструктажы, правесці агітацыю, 
выкарыстоўваючы насценгазе- 
ты, лістоўкі і іншую наглядна- 
выяўленчую прадукцыю.

А.П АН О Ў, 
інжынер АВПС  

Маскоўскага раёна

2  а "БЕЛ АРУСИ ! УНІВЕРСІТЭТ"



П а ч а п і  з  с е н с а й ы і

У студэнтаў БДУ восень 
выклікае асацыяцыі з чэмпіяна- 
там універсітэта па футболу 
сярод першых курсаў. Сёлета 
гэты чэмпіянат упершыню пра- 
ходзіў на стадыёне спортком
плекса, што на Кастрычніцкай. 
Адкрыў яго майстар спорту па 
гімнастыцы Анатоль Сяргеевіч 
Ішчанка. Факультэты былі па- 
дзеленыя на чатыры групы па 
тры каманды (толькі ў трупе Г 
было чатыры), Каманды, якія 
занялі першыя пазіцыі ў трупах, 
будуць змагацца за 1 -4 мес- 
цы, другія — за 5-8, трэція — 
за 9-12, Факультэт, які апынец- 
ца чацвёртым у трупе Г, адра- 
зу займае “пачэснае" 13 мес- 
ца.

У трупе A ніякіх сюрпрызаў 
не адбылося. Факультэт міжна- 
родных адносінаў прайграў 
абедзве свае гульні (1:2 фізі- 
кам і 0:2 ФПМ), хаця ўражання 
бездапаможнай каманды не 
пакінуў. Матч за першае мес- 
ца выйграў факультэт прыклад- 
ной матэматыкі (6:3), які зрабіў 
Menyj памылак, чым фізікі.

Каманды групы Б наладзілі 
спаборніцтва па "шапказакі- 
дальніцтву” . У гульні з філола- 
гамі заўсёды моцныя географы 
выглядалі блякла. Хаця і тое, 
чым займаліся філолагі, было 
мала падобна да гульні.

Пабачыўшы тэта, журна-

лісты сталі спрачацца, хто за- 
б'е філфаку большую коль- 
касць мячоў, даводзячы агуль- 
ны лік амаль да двух дзесят- 
каў. Філолагі большую частку 
гульні правялі ў сваёй штраф
ной пляцоўцы. Журналісты так- 
сама амаль усёй камандай пі- 
шчом лезлі ў тую самую 
штрафную пляцоўку, зусім за- 
быўшыся, што на полі трэба 
хоць трошку бегаць. Вылучалі-

ся толькі журфакаўцы Міхаіл 
Бандарэнка і капітан Канстан- 
цін Ногціч, Журналісты пера- 
маглі (3:1), але гледачы асало- 
ды ад гульні не атрымалі,

Геафак пачаў задзіраць 
нос: былі чуваць галасы, што 
журфак удасца паставіць на 
калені нават другім саставам. 
Але журналісты працверазелі 
пасля халоднага філфакаўска- 
га “душа” , Ды яшчэ ім вельмі

дапамог... варатар геафака, 
чые памылкі выкарысталі на
стырны правы паўбаронца 
Лёша Міхаленя і Міхаіл Банда
рэнка. I як геафак ні стараўся, 
перамога журналістаў была ві- 
давочнай (6:1).

Гульні ў трупе B пачаліся 
сенсацыяй. Біёлагі, якіх мала 
хто бачыў, ледзь не ўчынілі раз
гром ФЭФу (3:1). He атрымаў- 
ся матч у філосафаў і з радыё-

фізікамі. Удары Аляксандра 
Селяковіча, Дзмітрыя Цецень- 
кіна і Александра Лісіменкі па- 
казалі — ФЭФ толькі трэці.

Барацьбы паміж радыёфі- 
зікамі і біёлагамі не атрымала- 
ся: з лікам 4:1 перамаглі пер
шыя, а лепшы бамбардзір ка
манды Саша Лісіменка зрабіў 
даволі прывабны хет-трык.

Трупа Г. Каманда юрфака, 
нібы не зусім адладжаная ма- 
шына, пачала гуляць у матчы з 
гісторыкамі толькі пасля пра- 
пушчанага мяча. He было су- 
пыну юрысту Дзянісу Канаплё- 
ву. Забіўшы два мячы, ён зрабіў 
добрую заяўку на лепшага бам- 
бардзіра.

У матчы механіка-матэма- 
тычнага факультэта і хімікаў усё 
было вырашана двума доклад
ным! ўдарамі мехматаўцаў Ан- 
дрэя Шастаковіча і Андрэя 
Кручкоўскага.

Другі дзень спаборніцтва 
юрысты пачалі з разгрому мех
мата. Карбачоў, Канаплёў, Mi- 
галь па двойчы прымусілі ва- 
ратара матэматыкаўдаставаць 
мяч з сеткі. Канчатковы лік — 
7:1.

Наступны дзень — дзень 
няявак. Зблытаўшы расклад, 
мехмат прыйшоў да трэцяй 
гульні, а не да першай, дзе іх 
чакалі гісторыкі. He задаволіў- 
шыся тэхнічным паражэннем, 
мехмат спрабаваў падаць пра- 
тэст, які нават не разглядалі. 
Хімікі, верагодна, вырашылі, 
што лепш не з ’явіцца на гуль- 
ню, чым мець справу з юрыс- 
тамі. Юрфак бурчаў: хлопцам 
не спадабалася колькасць

мячоў, залічаная хімікам пры 
паражэнні. У гульні яны забілі 
б болей, .а так — толькі 3:0.

У матчы за другое месца ў 
трупе гісторыкі без праблемаў 
выйгралі ў хімфака (4:0), пры- 
чым, усе чатыры мячы забіў 
Дзмітрый Шлапакоў. Мехмат— 
на трэцім месцы. Хімікі займа- 
юць 4-е месца ў групе і 13-е ў 
агульным заліку.

Адно з найбольш адказных 
месцаў на полі — пазіцыя апош- 
няга абаронцы. Лідэр юрыстаў 
Мікалай Барушка спраўляецца 
са сваімі абавязкамі даволі ня- 
дрэнна.

— У нас дружны і з ’яднаны 
калектыў. Добра разумеем 
адзін аднаго. Мне лёгка і ціка- 
ва гуляць тут.

— Для апошняга абарон
цы ты вельмі часта забіваеш. 
Нападаючыя не скардзяцца, 
што адбіраеш у іх хлеб?

— Тры мячы — гэта ня- 
шмат. А нашым нападаючым 
няма чаго крыўдаваць: яны за- 
б ’юць болей.

Такім чынам. 8 лістапада 
за 1 -4 месцы будуць змагацца 
юрысты, журналісты, ФПМ І 
радыёфізікі. За 5-8 — геафак, 
фізікі, гісторыкі, біёлагі. За 9
12 — філолагі, міжнароднікі, 
ФЭФ і ММФ.

Cnic бамбардзіраў пасля 
папярэдняга тура: Шлапакоў 
(гістфак) — 5 забітых мячоў, 
Бандарэнка (журфак), Гудзян 
(фізфак), Канаплёў (юрфак), 
Лісіменка (факультэт радыёфі- 
зікі) — па 4 мячы.
Вопьга КАЗДЗЕРКА

І н ф а р м а ц ы й н ы я  т э х н а л о г і і

Озіўнае, здавалася 
б, пытанне: наво 
шта чалавек па- 
ступае ў ВНУ? Можна крыху 

канкрэтней: нашто чалавек ідзе 
навучацца матэматыцы (для 
прыкладу) у БДУ (таксама для 
прыкладу)? Адразу адкінем ва- 
рыянты адказаў кшталту "толькі 
дзеля дакумента аб вышэйшай 
адукацыі" ці — для прадстаўні- 
коў мужчынскай паловы пасту- 
паючых — “дзеля магчымасці 
пазбавіцца службы ў войску” , 
бо цвёрда веру, што гэта ас- 
ноўныя матывы толькі для ма
лой часткі абітурыентаў (нават 
калі гэта не так, не трэба мяне 
пераконваць у адваротным). 
Вядома, маладымі людзямі, 
якія абралі мехмат або ФПМ у 
якасці жыццёвага прыстанкуна 
бліжэйшыя пяць гадоў, рухаюць 
больш вартыя памкненні.

Але чаму ж тады з году ў 
год студэнты-першакурснікі 
адчуваюць у першыя месяцы 
навучання дастаткова моцнае 
ўзрушанне, даведаўшыся, што 
такое салраўдная матэматыка 
(у адрозненне ад той, якую яны 
вывучалі ў школе)? Чаму коль
касць студэнтаў на мехмаце за 
першыя два гады навучання 
скарачаецца на 30-40% І матэ- 
матычныя факультэты ўвогуле 
лічацца традыцыйна самымі 
схпаданымі? Чаму, нарэшце, 
выпускнікі як мехмата, так і 
ФПМ (за выключэннем прад- 
стаўнікоў педагагічных адцзя- 
ленняў), атрымаўшы даведку 
пра магчымасць вольнага пра- 
цаўладкавання, становяцца пе- 
раважна праграмістамі (хаця на 
мехмаце праграмаванне для 
прафесійнага выкарыстання не 
выкладаюць) ці службоўцамі 
эканамічных спецыяльнасцяў і 
ўжо праз год забываюць усё, 
чаму іх вучылі пяць гадоў, бо 
гэта ім папросту не патрэбна? 
Пытанняў вельмі шмат.

Асноўнай прычынай пера- 
лічаных і многіх іншых прабле- 
маўслужыць, на маю думку, тая 
акалічнасць, што стыль выкла- 
дання І лад вучэбнага жыцця 
факультэтаў крыху не адпавя- 
даюць патрабаванняў таго ася-

роддзя, з якога прыходзяць ва 
універсітэт маладыя людзі і ў 
якое яны вяртаюцца пасля яго 
заканчэння. I розніца гэта што- 
год становіцца больш заўваж- 
най. Тыя адзінкі, хто сур’ёзна 
апантаны чыстай тэарэтычнай 
матэматыкай і каму дарога ў 
аспірантуру не дзеля вучонай 
ступені, а для паўнацэннай на- 
вуковай працы, — яны адчува
юць сябе на мехмаце, як рыба 
ў вадзе. Астатнія ж, хто прый- 
шоў проста навучыцца разу- 
мець і аналізаваць навакольны

гу цэлага семестра, Hi многае 
іншае (што з ’яўляецца, канеш- 
не ж, вельмі важным І патрэб- 
ным), ніяк не ўкладаецца ў тыя 
рамантычныя ўяўленні аб прад- 
меце, якія, уласна, І падштурх- 
нулі да абрання жыццёвага 
шляху. I ўсё таму, што выкла- 
данне прадметаў адбываецца 
занадта фармалізавана, мож
на нават сказаць — незаймаль- 
на.

A між тым спецыялісты з 
факультэтаў выходзяць. I не- 
благія. Пераважная большасць

краінаў. Прычым накірунак, у 
якім тэрмінова трэба “падцяг- 
вацца” , відавочны. Паколькітэ- 
арэтычная адукацыя ў нас заў- 
жды была на належным узроў- 
ні, увагу варта звярнуць на вы- 
карыстанне апошніх тэхнічных 
дасягненняў. Складанасць ма- 
тэрыяла, вялікія аб'ёмы інфар- 
мацыі можна значна зменшыць, 
выкарыстоўваючы ў навучанні 
сучасныя інфармацыйныя тэх- 
налогіі, што паспяхова практы- 
куецца ў вядучых універсітэтах 
свету.

сярод вядучых стваральнікаў 
трэцяй версіі сістэмы — былы 
выпускнік і супрацоўнік мехма
та Віктар Адамчык і зноў-такі, 
на жаль, былы дацэнт мехмата 
Апег Марычаў.

Прафесійную версію выка- 
рыстоўваюць у сваёй працы 
больш за мільён зарэгістрава- 
ных карыстальнікаў ва ўсім све- 
це. Сярод карыстальнікаў Mat- 
hematica апрача матэматыкаў 
(як варта было б чакаць) ёсць 
таксама фізікі, хімікі, біёлагі, 
мастакі, юрысты і г.д. Бо ап-

Камп’ютэрная матэматыка: шлях 
па абнаўлення або поля
свет з дапамогай формулаў, а 
потым прымяняць атрыманыя 
веды на канкрэтным працоў- 
ным месцы да пэўнай заданы, 
мусяць троху мяняць сваё 
ўяўленне аб навучанні ва уні- 
версітэце.

Інтарэс да матэматыкі па- 
чынаецца менавіта з практыч- 
ных задачаў, арыгінальныя ра- 
шэнні якіх грунтуюцца на стро- 
гіх, але зразумелых нават 
школьніку, матэматычных зако
нах і выклікаюць захапленне 
зграбнасцю лагічных пабудо- 
ваў. I вось малады чалавек па- 
ступае на матэматычны фа
культэт і бачыць, што, па-пер- 
шае, усё, што называецца ма
тэматыкай у школе, толькі ў 
вельмі невялікай ступені можа 
дапамагчы ў далейшым выву- 
чэнні гэтага прадмету. A пэў- 
ныя школьныя вызначэнні і ме- 
тады рашэння задачаў універ- 
сітэцкі выкладчык увогуле рэ- 
камендуе “забыць", каб паз- 
бегнуць непрыемнасцяў на бу- 
дучых іспытах. Па-другое, ужо 
крыху пазней студэнт проста 
пачынае сумнявацца, ці тую 
дарогу ён абраў: ні фармулёўкі 
збежнасці паслядоўнасці па- 
водле Гейне ці паводле Кошы, 
ні грандыёзная тэарэма Піка- 
ра, якую даказваюць на праця-

студэнтаў-матэматыкаў (ведаю 
з уласна га досведу) пачынаюць 
у поўнай меры асэнсоўваць, 
чаму яны навучыліся, толькі на 
пятым курсе. Менавіта ў гэты 
час, праслухаўшы курс філа- 
софіі, які вельмі спрыяеўпарад- 
каванню атрыманай інфарма- 
цыі, маладому спецыялісту ўда- 
ецца-такі прымяніць на практы- 
цы некаторыя цікавыя (з пунк
ту погляду звычайнага чалаве- 
ка) матэматычныя факты. Але 
да гэтага часу многія выпуск- 
нікі калі і не вызначыліся з да
лейшым уладкаваннем ужыцці, 
дык, прынамсі, ужо вырашылі, 
чым яны не будуць займацца. 
I, як правіла, іх жаданні зво- 
дзяцца да таго, каб па магчы- 
масці выкарыстаць атрыманую 
адукацыю, але не на сур’ёзнай 
навуковай ніве. У выніку мы 
маем цэлую армію праграміс- 
таў-самавукаў.

Але так доўга працягвац- 
ца не можа. БДУ — прызнаны 
лідэр вышэйшай адукацыі ў 
рэспубліцы, а з нядаўняга часу 
ён і афіцыйна ажыццяўляе фун
кции метадычнага кіраўніцтва 
універсітэцкай адукацыяй у на- 
шай краіне. Аднак сітуацыя 
складаецца так, што наш уні- 
версітэт рызыкуе істотна ад- 
стаць ад перадавых ВНУ іншых

Як ужо зазначалася ў пуб- 
лікацыях на гэтую тэму, ва уні- 
версітэтахЗША, Вялікабрьгганіі, 
Германіі і іншых краінаў актив
на выкарыстоўваюць у наву- 
чальным працэсе самы даска- 
налы на сённяшні дзень універ- 
сальны матэматычны пакет 
Mathematica вытворчасці аме- 
рыканскай кампаніі Wolfram 
Research.

Мне даводзілася назіраць 
рэакцыю многіх нашых выклад- 
чыкаў, якія, пабачыўшы гэтую 
праграму ў дзеянні (Trial Versi
on Mathematica 3.0 на CD-ROM 
была ласкава прадастаўленая 
кампаніяй-распрацоўшчыкам 
Групе сістэмаў камп’ютэрнай 
алгебры і аналізу ЦІТ БДУ), 
сышліся ў думцы, што такі пра- 
дукт можа быць цудоўным 
сродкам па практыцы і ілюстра- 
цыйным дапаможнікам у мно- 
гіх прадметаў і курсах сярэд- 
няй, а пераважна — вышэйшай 
школы. I гэта пры тым, што 
распаўсюджваецца, збольша- 
га, прафесійная версія Mathe
matical а кампанія Wolfram Re
search арыентуецца на ўсіх па- 
тэнцыйных кары стальнікаў 
сваёй распрацоўкі і выпусціла 
студэнцкую версію праграмы, 
прызначаную спецыяльна для 
ўжывання ў навучанні. Дарэчы,

роч разнастайных магчымасцяу 
лічбавых і сімвальных вылічэн- 
няў і магутнага графічнага апа- 
рату пакет валодае таксама 
ўнутранай мовай праграмаван- 
ня, якую паводле свайго мер- 
кавання можа выкарыстаць 
спецыяліст у любой галіне.

Выкарыстанне такой праг
рамы на матэматычных фа- 
культэтах дапамагло б мност- 
ву студэнтаў на свае вочы пе
ра ка на цца, што звесткі, якія 
яны вывучаюць, можна пакласці 
ў падмурак разнастайных ма
тэматычных мадэляў, у тым ліку 
і блізкіх да рэальнага свету, а 
таксама (што значна важней) 
паспрабаваць свае сілы ў са- 
мастойнай пабудове такіх ма- 
дэляў. У вывучэнні такіх дыс- 
цыплінаў, як матэматычная ло- 
гіка ці статыстыка, такі інстру- 
мент вельмі неабходны ўжо 
зараз. He варта тлумачыцьтрэ- 
цякурснікам мехмата, наколькі 
лягчэй было б рашаць грувас- 
ткія алгарытмізаваныя задачы 
па матэматычнай логіцы, выка- 
рыстоўваючы нескладаную 
праграму.

Важна таксама і тое, што, 
засвоіўшы падобную сістэму, 
студэнт у будучыні зможа вы- 
карыстоўваць яе ў штодзённай 
працы. I калі ў час навучання

ён актыўна прымяняў пакет на 
практыцы і для лабараторных 
заняткаў, то потым ён зможа з 
лёгкасцю “ўзнавіць” стары сту- 
дэнцкі матэрыял, каб скарыс- 
тацца даўнімі праграмамі без 
стамляльных пошукаў па кан- 
спектах і падручніках.

Пакуль жа мы маем такі 
стан рэчаў, што паважаныя лек- 
тары праводзяць заняткі на 
дастаткова высокім узроўні, 
якім мы ўсё яшчэ можам гана- 
рыцца. Але тэхнічнае забеспя- 
чэнне гэтай адукацыі застаец- 
ца практычна на месцы. А свет 
літаральна за апошнія два дзе- 
сяткі гадоў пераўтварыўся пад 
уплывам камп’ютэраў і праияг- 
вае імкліва мяняцца. Тэорыя, 
якая яшчэ не так даўно была 
добрая сама па сабе, сёння з 
цяжкасцю паспявае за сусвет- 
нымі патрэбамі, а прапаноў- 
ваць што-небудзь для змены 
сітуацыі пакуль што ніхто не 
спяшаецца. A між тым, мярку- 
ючы па публікацыі “ Камп’ютэр
ная алгебра пазбавіць вас ру- 
ціны” ( “Беларускі універсітэт” , 
№ 11, 1997 год), ва універсітэ- 
це ёсць энтузіясты, якія гато- 
выя і могуць прапанаваць праг
раму і метады дзеянняў.па вы- 
праўленню сітуацыі і працуюць 
у гэтым накірунку даволі даў- 
но.

На заканчэнне хочацца 
сказаць, што ў краінах СНД ідэя 
актыўна выкарыстоўваць кам- 
п’ютэр у навучальным працэсе 
зусім не новая: напрыклад, у 
маскоўскіх ВНУ ўжо робяцца 
пэўныя крокі дзеля яе рэаліза- 
цыі. Сведчанне таго — кала- 
сальная падборка матэрыялаў, 
прысвечаных камп’ютэрнай ма
тэматыцы, змешчаная ў жні- 
веньскім нумары расійскага 
часопіса “ Компьютер Пресс”. 
Каб БДУ не давялося даганяць 
нават "старых знаёмцаў” , неаб- 
ходна як мага хутчэй вызначыц- 
ца з планамі на будучыню.

Сяргей ЗЯМ СКОЎ, 
Цэнтр 

інфарм ацыйных 
тэхналогій БДУ



У с ё  п р а  а д н о
тттттттттттжжтттттжттжттттжттттттжтттжтттжттжттттттттжттжж

Практычны дапам о ж н ік  д л я  няўдалы х ж а н іх о ў
Статыстыка, нават у та

гам рамантычным раздзеле, як 
каханне, усё адно рэч даволі 
сумная. Па ёй выходзіць, што 
каля паповы шлюбаў скасоў- 
ваецца праз 5-10 гадоў пасля 
святочнага шэсця пад гукі вя- 
сельнага маршу Мендэльсона. 
3 вялікімі скандаламі распа- 
даюцца якраз тыя сем'і, якія 
стварапіся па незямному ка- 
ханню. Ba ўсіх краінах знева- 
жальнага і непазбежнага ў та
гах выпадках рытуапу падзелу 
ручнікоў І шклянак пазбягаюць, 
паставіўшы подпісы пад ад- 
ным дакументам, які называ- 
ецца "Шлюбны кантракт” . Ён 
не адмаўляе ўзаемнага кахан- 
ня. Проста прадугледжвае, 
што людзі падыходзяць узва- 
жана да такога адказнага кро
ку, як шлюб. Магчымасць вы- 
значыць адразу маёмасныя 
ўзаемаадносіны іх ніколькі не 
палохае. I на Беларусі хутка 
будзе прыняты новы Кодэкс 
аб шлюбе і сям'і. У ім таксама 
прадугпеджваецца невялічкая 
агаворка, якая сутнасна мяняе 
ўвесь традыцыйны сямейны 
лад: ''Калі іншае не прад
угледжваецца шлюбным дага- 
ворам” ...

Студэнты Вольта і Зміцер, 
калі адгуло вяселле, пачалі 
жыццё па ўласнаму “сямейна- 
му кодэксу". Да натарыуса яны 
накіраваліся з падрыхтаванымі 
чарнавікамі. У Зміцера была 
кватэра, пакінутая ў спадчыну 
бабуляй, Вользе бацькі пада- 
рылі аўтамабіль. Можна ска
заць, што, па нашых мерках, 
заможны я маладажоны. У 
шлюбным кантракце яны аб- 
гаварыл і ўсе ўмовы : жыллёвую 
плошчу падзеляць у роўных 
долях, а аўтамабіль пры раз- 
водзе застанецца мужу ў аб- 
мен натое, што ён будзе што- 
месячна падтрымліваць бы
лую супругу. Кантракт атры- 
маўся вельмі кароткім, таму 
што не было ў іх ні сумесна 
нажытай маёмасці, ні зямель- 
ных участкаў, ні каштоўнасцяў, 
ні фінансаў. Вось ужо тры гады 
яны жывуць разам і, мяркую- 
чы па замілаваных поглядах, 
не збіраюцца разводзіцца. Але 
кантракт не лічаць бессэнсоў- 
ным. Хоць большасць бела- 
рускіх сем’яў няблага пачувае 
сябе і без яго.

Што такое шлюбны кан
тракт? Гэта дамова, якая да- 
паможа цывілізавана выра- 
шаць праблемы разводу. Няў- 
дала склаўшы кантракт, у адзін 
цудоўны  м ом ант можна 
пазбавіцца не толькі сямейна- 
га шчасця, дзяцей, але і знач- 
най долі маёмасці. Новы за
кон нарэшце дазвапяе супру
гам адысці ад ягоных уласных 
патрабаванняў І вызначаць 
свае правілы.

Звычайна шлюбная дамо
ва складаецца з пятнаццаці 
стандартны х пунктаў, але 
можна абысціся і чатырма са
мым! асноўнымі. Беларускіх 
першаадкрывапьнікаў шлюб- 
ных кантрактаў больш за ўсё 
хвапююць пытанн! валодання 
нерухомасцю. Толькі “пятым” 
пунктам вырашаецца пытанне 
пра далейшае апякунства дзя
цей і ўдзел у выхаванні дру- 
гога з бацькоў у тым выпадку,

калі шлюб распадаецца. Мож
на запісаць пункт пра абавя- 
зак аднаго з супругаў клапа- 
ціцца пра матэрыяльны даб- 
рабыт другога — як правіла, 
жонкі. На Захадзе без гэтага 
не абыходзіцца ніводзін кан
тракт. У нас хатнія гаспадыні 
на дзіва легкадумна ставяцца 
да сваёй будучыні пасля рас- 
стання з мужам. Бельпйцы або 
шведы, напрыклад, рэдка за- 
пісваюць у кантракт пункт аб 
падзеле кватэры і машыны — 
у беларусаў якраз гэта і з ’яў- 
ляецца асноўным.

У дзень вяселля можна 
падзяліць і футра незабітага 
мядзведзя — ту'ю маёмасць, 
якая з ’явіцца праз дзесяці- 
годдзі пасля заключения шлю- 
бу. Напрыклад, дамовіцца, 
што ўсе кватэры, якія будзе 
набываць сям ’я, застануцца 
мужу. Адзінае, чаго не трывае 
шлюбны кантракт, дык гэта 
дамаганняў асабістага немаё- 
маснага характеру. Нельга 
дыктаваць мужу, якую ён па- 
вінен абраць прафесію, або 
патрабаваць ад жонкі ўвогуле 
адмовіцца ад Працы. Нельга 
настойваць на перасяленні 
аднаго з супругаў у іншае мес- 
ца жыхарства.

Вырашыць усё аб сумес- 
най маёмасці, асабістай улас- 
насці кожнага і тое, як маё
масць будзе дзяліцца пасля 
скасавання шлюбу, можна да 
вяселля, пры рэгістрацы і 
шлюбу ці ва ўсялякі іншы час. 
Кантракт набыве сілу толькі 
пасля рэгістрацыі шлюбу.

Было б, канешне, нябла
га, каб усе сем’і захоўвапіся, 
але калі такое немагчыма, дык 
чаму б юрыдычна не засце- 
рагчыся? Тым болей, што ў 
зменлівай эканамічнай сітуа- 
цыі некаторым даводзіцца 
дзяліць не толькі ложак, по
суд і адзін пакой на дваіх.

Марына АВЕРШНА

Свет амаль запалонены 
незлічонай колькасцю дапа- 
можнікаў, рэцэптаў і парадаў, 
якія на ўсе лады вучаць, як 
зра б іц ь  так, каб заўсёды 
ўзгадваць дзень свайго вясел
ля з удзячнасцю. У акіяне пе- 
расцярогаў і ганьбаванняў час 
кінуць выратавальнае кола 
тым абяздоленым, хто імкнец- 
ца ўсё жыццё ўздрыгваць пры 
думцы пра вяселле, якое 
прайшло.

Адчуць сябе няшчасным 
на ўласны м вяселлі — не 
праблема. I паўдзельнічаць у 
кан ф л ікц е , развязаны м  
людзьмі нападпітку, якія ата- 
чаюць вас у гэты дзень,— 
справа, увогуле, зусім не хіт- 
рая. Куды цяжэй не карыстац- 
ца чыімі б там ні было паслу- 
гамі і тварыць сваё расчара- 
ванне ўласнымі рукамі. Як жа 
ў гэты — адзін з най важней - 
шых у жыцці — дзень стаць 
самому сабе найгоршым во- 
рагам? Гэтаму трэба вучыцца. 
A між тым, пошукі карыснай 
інфармацыі вельмі цяжкія праз 
яе відавочную адсутнасць.

У гэты нялёгкі час мы по- 
бач з вамі і прапануем самыя 
надзейныя і дзейсныя прыё- 
мы, якія гарантуюць стан глы- 
бокай дэпрэсіі і расчарава- 
насці. Спадзяемся, што найг 
больш адораныя з вас змогуць 
з дапамогай нашых парадаў 
выпрацаваць індывідуальны 
стыль, які адказвае вашым 
прыродным густам і схільнас- 
цям.

Адценне настрою, пад 
знакам якога пройдзе вясель- 
ная цырымонія (а ў многіх вы
падках і ўсё далейшае сямей- 
нае жыццё) закладаецца яшчэ 
ў перыяд заручынаў. Скара- 
чэнне да мінімума гэтага пе- 
рыяду — першы верны крок 
для аматараў згушчаць фар- 
бы. У нядоўгага знаёмства

Вссень — тэта час, кал і 
лю дзі (пэўна, у  прадчуванні 
зімовых марозных вечароў) 
вырашаюць справіць вяселле. /  
добра робяць. Але ж  некаторым 
не вельмі проста развітвацца з  
халасцяцкім жыццём...

вялізныя перавап — завастра- 
ючы ўвагу на вартасцях, вы 
паспяваеце заўважыць неда- 
хопы іншагатолькі пасля таго, 
як штампікі ў пашпартах пе- 
ракрыюць шлях да адступлен- 
ня, а нераспазнаныя негатыў- 
ныя якасці вашага абранніка 
або абранніцы пачнуць пагра- 
жаць вашаму каханню ўжо за 
парогам ЗАГСа.

Знаёмячыся з будучымі 
сваякамі, укажыце адразу ж на 
тое мізэрнае месца, якое на- 
канаванае ім у вашым жыцці. 
У час візіту пастарайцеся за- 
хапіць зручныя пазіцыі на мяк- 
кай канапе, разваліўшыся ў 
неймаверна вальяжнай позе з 
цыгарэтай у руках, у той час, 
як будучая цешча (ці свякроў) 
пры тул іцца  на кульгавы м 
услончыку ў кутку. Яна чакала 
ад вас усмешкі настолькі ж 
ласкавай, як пры сустрэчы з 
начальствам, вы ж загадзя на- 
стройвайце сябе на тон, не 
больш паважны, чым з грубі- 
янкай, якая наступіла вам на 
нагу ў грамадскім транспар- 
це.

За сталом  прад эм ан- 
струйце навакольным вастры- 
ню свайго язычка, бесперас- 
танку ўмешваючыся ў размо- 
вы і перапыняючы старэйшых. 
Па магчымасці крытычна аца- 
ніце ўсе пададзеныя стравы, 
але нават пасля таго, як ад дэ-

жыць пасля вя
селля, пра якое 
пакуль, праўда, 
ніхто гаворкі не 
заводзіў.

I не наду- 
м айцеся дага- 
джаць! Патураць 
іх маленькім сла- 
басцям? He даз- 

валяйце дурачыць сябе до- 
брапрыстойнымі гісторыямі 
пра сватанне і заручыны. Маж- 
ліва, нашых прадзядуляў за
ручыны і ахоўвапі ад расчара- 
вання ў каханні, дазвалялі час- 
цей сустракацца з каханай, 
папярэджвалі іншых прэтэн- 
дэнтаў на кандыдаты ў мужы, 
што дзічына падстрэленая і 
месца палявання недаступнае. 
Ханжы-продкі давалі волю па- 
чуццям толькі ў пэўнасці, апе 
пры сучасных непасрэдных 
адносінах між супрацьлеглымі 
паламі ўсё гэта аказалася ліш- 
нім. Прэрагатыва сям ’і і ата- 
чэння ператварылася ў асабіс- 
тую справу маладажонаў. Ця- 
пер бацькі са сваім блаславен- 
нем не маюць ніводнай санк- 
цыі на ўмяшальніцтва ў чужыя 
справы. Навошта тады дыпла- 
матыя?

Kani ўсё ж і зробіце ста
рым ласку, паблажліва пага- 
дзіўшыся паўдзельнічаць у те
атральным паказе прашэння 
рукі іхнай дачкі, з ’явіцеся ў 
самай штодзённай уніформе. 
I каб яшчэ раз пацвердзіць, 
што ні ў фош не ставіце шмат- 
гадовую працу будучай цешчы 
па выхаванню вашай нявесты, 
натуральна, не раскашэльвай- 
цеся на кветкі.

Вышэйапісаныя манеўры 
наўрад ці памножаць да дня 
вяселля лік вашых сяброў у

Яшчэ адна звышзадача 
для ж ан іха  — м іж вол і не 
ашчаслівіць уласных бацькоў. 
Усяляк хавайце ад іх свой на- 
мер жаніцца. Пастаўце іх пе- 
рад фактам у апошні момант, 
адначасова высунуўшы ульты- 
матум пра шыкоўнае застол- 
ле, якое нягледзячы на скла- 
данасці эканамічнага крызісу 
ў краіне ў сціслыя тэрміны па- 
вінна чакаць вас і вашых шмат- 
лікіх сяброў па прыездзе з 
Папаца шлюбаў.

Пастарайцеся не надакуч- 
ваць у гэты час бацькам візі- 
тамі, паказамі фотаздымкаў і 
слоўнымі апісаннямі партрэта 
сваёй абранніцы. У перадвя- 
сельнай гонцы, якую вы ім на
вязал!, абрысы малазнаёмага 
твару ўсё адно сатруцца. Дык 
пакіньце гэты сюрпрыз да дня 
вяселля — няхай тады і адбу- 
дзецца знаёмства.

Сапраўды разумны чала
век, які праследуе мэту са- 
псаваць уласнае вяселле, бу
дзе адвяргаць нават тыя ра- 
шэнні, якія падаюцца разум
ным! яму самому. Розум бу
дзе падказваць яму, што сяб- 
рам і сваякам звычайна паве- 
дамляюць пра шлюб не паз- 
ней чым задватыдні, паштоў- 
кай або вусна, а тым, каго 
жадаюць бачыць на вяселлі, 
дасылаюць у такія ж тэрміны 
запрашэнні. Але яны ўпарта 
ўносяць сумятню ў розумы 
гасцей, імкнучыся да таго, каб 
усе апынуліся ў няёмкім ста- 
новішчы. Калі некаму з гасцей 
не хопіць за сталом месца, ён 
можа проста аддаць падару- 
нак. У рэшце рэшт, не паесц! 
ж прыходзяць на вяселле, А 
да тых, хто па няведанню ад- 
сутнічаў на ўрачыстасці, мож-

серту не застанецца ні крошкі, 
не спяш айцеся сы ходзіць. 
Уважліва аглядзіце ўсе самыя 
патаемныя куткі кватэры, дзе 
вам, мажліва, давядзецца

асяроддзі нявесты. Чаго і вар
та было дамагчыся: цяпер не 
стануць натоўпам хадзіць да 
вас “на агеньчык” у час мядо- 
вага месяца.

на прымяніць больш суровы 
метад пакарання — пры су
стрэчы адвярнуцца.

Марына АВЕРШНА
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