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ШФАРМАЦЫИНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ
аб ходзе XXVII з ’езда Камуністьічнай партьіі Савецкага Саюза

25 лютага 1986 года, у 10 гадзін ра- 
ніцьі, у Маскве, у Крамлбускім Палацы 
з ездау у дзелавой абстаноуцы адкрыу- 
ся XXVII з ’е зд  Камуністьічнай партьіі 
Савецкага Саюза.

Прысутныя у зале апладысмента- 
мі вітаюць членау Палітбюро ЦК  
КПСС таварышау Гарбачова М. С., 
Аліева Г. А., Варатнікова В. I., Грамы- 
ку А. А., Кунаева Д . А., Лігачова Я. К., 
Рыжкова М. I., Саломенцава М. С., 
Чэбрыкава 3. М.. Ш эварднадзе Э. А., 
Шчарбіцкага У. В.

З ’езд  адкрывае цёпла сустрэты дэле- 
гатамі і гасцямі Генеральны сакратар 
Ц К  КПСС М. С. Гарбачоу.

Дэлегаты аднагалосна вьібіраюць 
кіруючьія органы з ’езда —  Прззідьіум, 
Сакратарыят, Рэдакцыйную і М андат
ную камісіі.

Старшынствуючы —  член Палітбю
ро. сакратар Ц К  КПСС Я. К . Лігачоу 
паведамляе, што па запрашэнню Цэнт-

ральнага Камітзта КПСС на з ’езд  пры- 
бьілі дэлегацьй зарубеж ны х камуніс- 
тычных, рабочых, рэвалюцыйна-дэма- 
кратычных, сацьіялістьічньїх, сацыял- 
дэмакратычных, лейбарьісцкіх і іншьіх 
партый, прадстаунікі дэмакратычных 
грамадскіх арганізацьій. Удзельнікі 
з ’езда сардэчна вітаюць гасцей.

Зацвярджаецца наступны парадак 
дня XXV II з ’езда КПСС:

Справаздача Цэнтральнага Камітзта  
КПСС і задачы партьіі.

Аб новай рздакцьіі Праграмы КПСС.
Аб змяненнях у Статуце КПСС.
Палітьічньї даклад Цэнтральнага 

Камітзта КПСС XXV II з ’езду Каму- 
ністьічнай партьіі Савецкага Саюза —  
дакладчык Генеральны сакратар ЦК  
КПСС тав. Гарбачоу М. С.

Справаздача Цзнтральнай рзвізійнай 
камісіі КПСС —  дакладчык старшы- 
ня Цзнтральнай рзвізійнай камісіі 
тав. С ізоу Г. Ф.

Аб Асноуных напрамках зканаміч- 
нага і сацыяльнага развіцця СССР на 
1 9 8 6 —  1990 гады і на перспектыву да 
2000 года —  дакладчык Старшыня Са- 
вета Міністрау СССР тав. Рыжкоу 
М. I.

Выбары цэнтральных органау партьіі.

Прымаецца прапанова асобных дак- 
ладау па першых трох пытаннях не 
рабіць, а іх сутнасць вьікласці у Па- 
літьічньїм дакладзе Цэнтральнага Камі
тзта КПСС XXVII з ’езду партьй.

З Палітьічньїм дакладам Цэнтраль
нага Камітзта КПСС XXVII з ’езду  
Камуністьічнай партьй Савецкага Са
юза вьіступіу Генеральны сакратар 
Ц К  КПСС таварыш Гарбачоу Міхаіл 
Сяргеевіч. Даклад быу выслухан з вя- 
лікай увагай і неаднаразова суправа- 
дж ауся  працягльїмі апладьісментамі.

З ’езд  працягвае работу.

АДКРЫ ЦЦЮ  XXVII 
З ’Е ЗД А  КПСС

прысвячаюцца палітінфармацьіі, 
якія праходзяць у акадзмічньїх 
групах. Студэнты, члены лектар- 
скай групы БДУ праводзяць па- 
літінф арм ацьіі у п а дш эф н ы х  
ш колах і ГП ТВ аб рабоце з ’езда.

А. ГУ ТА В ЕЦ .

СЁННЯ

народны ансамбль танца «Кры- 
жачок» запраш ае усіх  на рапарт- 
канцэрт, прысвечаны X X V II з'ез-  
ду КПСС.

М. ТАРАСАВА.

«ПАРТЫ Я —  РОЗУМ , 
ГОНАР I СУМ ЛЕННЕ

нашай зп охі»—  пад такім дзві- 
зам фундаментальная бібліятзка  
Б ДУ  імя У. І. Л еніна сум есна з 
кафедрай гісторьп КПСС гумані- 
тарных факультэтау праводзіць 
адкрыты прагляд літаратурьі.

Экспазщыю складає звыш 300  
кніг па гісторьп партьй.

Ф . М ІРУ ШЧ АН КА.

АФГАНСКІЯ  
СТУДЭНТЫ  I 
АС ПІР АНТЫ

правялі мітьінг, прысвечаны 
Дню  Савецкай Арміі і Ваен- 
на-М арскога Ф лоту. Адкрыу 
мітьінг старшыня зямляцт- 
ва афганскіх студэнтау Насім  
Сагар. Ён паведаміу аб стано- 
вішчьі на радзім е. аб поспехах  
маладой рзспублікі у будау- 
ніцтве новага жыцця, аб дапа- 
м озе Савецкага Саю за іх краі- 
не. Пасля да помніка савец- 
кгм воінам бьілі ускладзены  
вянкі і іх памяць была ушана- 
вана мінутай маучання.

Н. КАЗЭМ ,
М. Н АДЭР.

У ГОСЦІ

да студэнтау факультэта журна- 
лістьікі напярздадні свята Савец
кай Армії і Ваенна-М арскога  
Ф лоту прьіходзілі ваенныя ж ур- 
налістьі —  начальнік аддзела га
зеты «Во славу Родины» падпал- 
коунік М. С. Карака і карэспан- 
дэнт аддзела маёр А. П. Яраш эн- 
ка.

Студэнтам было цікава даве- 
дацца пра спецьіфіку работы 
ваенных журналістау, пра тэма- 
тыку іх газетных выступлениях. 
Маёр А. П. Ярашэнка расказэу  
пра сваю журналісцкую  працу у 
дьівізіеннай газеце у час службы  
у Афганістане.

Сустрэчы з ж урналістамі-прак- 
тьїкамі сталі добрай традыцыяй 
па журфаку. Яны даюць магчы- 
мпгаь студэнтам не толькі ат- 
рымоуваць цікавую інфармацьпо 
аб сваей будучай прафесй. Гэта 
яшчэ і добрая школа пазнання 
сакрэтау журналістьїкі.

Н. П АХО М АВА.

ЛЮ ТАГА  
ЧАЦВЕР  
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Б. В. Стральцоу:
«НЕ СТАМЛЯЙЦЕСЯ,

 МАЛАДЫЯ!»

АДН О Й ЧЫ  студэнты  ж урф а- 
кп засумавалі: адны збіраліся іс- 
ці у кіно, іншьія, наперакор ім, 
канспектавалі нешта на тры кур
сы наперад. І тут у аудыторыю  
зайш оу ён. (Гэты сказ нагадвае 
нешта казачнае, але і студэнтам  
яшчэ хочацца незвы чайнага). 
Ветліва усм іхнууся, пачау —  не, 
не лекцыю, пачау размову з на- 
мі. Памятаю: усе —  і тыя, хто 
гультайнічау, і тыя, хто «ры- 
пеу пер’ямі»,—  устрапянуліся. ні- 
быта свеж ае сакавіцкае паветра 
запоуніла аудыторыю. А ён —  мы 
уж о ведалі, што прыйшоу загад- 
чык кафедры тзорьіі і практьікі 
савецкай журналістьікі, прафе- 
сар. локтар філалагічньїх навук 
Барыс Васільевіч Стральцоу —  
пачау разбіраць летнюю практы- 
ку нашых таварышау... Практы- 
ку, зразум ела, разбіралі і раней 
—  дзеля гэтага штогод збіраецца  
спецыяльная навуковая канфе- 
рэнцыя. А вось такой прынцыпо- 
вай, вострай размовы, зацікау- 
ленай гутаркі з малодшьімі ка- 
легамі аб месцы кожнага з нас, 
аб журналістьщьі у жьіцці краі- 
ны, аб машым станауленні як бу- 
дучых работнікау «перадавой» 
ідзалагічнага фронта —  не было.

Незвычайна знергічньїм быу 
для нас і стыль Б. В. Стральцо- 
ва: ён не чытау з лісткоу, не пау- 
тарау зацёртае ці зачутае. Адчу- 
валася, што кожнае слова прай- 
шло праз яго сэрца, розум . I толь- 
кі тады свае думкі ён прыпёс у

студэнцкую  аудыторыю. Д а  таго  
ж , ён жартавау, нібьіта з роуны- 
мі. Калі бачыу, што нешта не зра- 
зумелі, растлумачвау падрабяз- 
на. Раунадуш ных застацца не ма- 
гло —  гэты чалавек бачыць нас 
маладзейшьімі аднадум цам і, па- 
важае і ставіцца, як да сапрауд- 
н ы \ калег.

Званок перарвау размову. Ба
рыс Васільевіч здзівіуся: «Ш то, 
перапынак?» Самыя галасістьгя. 
з тых. што не дадуць выкладчы- 
кам прагаварыць перапынак,—  
маучалі. Такой была першая сус- 
трэча з гэтым чалавекам.

Ведаю, што пасля многія пера- 
гледзелі некаторыя свае уста- 
ноукі на журналісцкую  працу, 
на прымцыпы прафесійнага ста- 
лення.

Барыс Васільевіч Стральцоу — 
з пакалення падлеткау вайны. У 
час змрочнай навалы фашыстау 
яны уж о не бьілі дзецьмі, але і да 
даросласці было яшчэ далёка. 
Ц яжкія гады вайны набліжалі 
гэтае далёка: пятнаццацігадовьія 
хлапчукі збіралі зброю  —  каб 
помсціць за сваіх бацькоу, род
ных, сяброу.

Чатыры б я р о зк і —  трагічньї 
сімвал для беларусау —  кож на
га чацвёртага не стала у вайну, 
кожную  сям’ю, кожнага чалаве- 
ка апалілі вогненным крылом 
ж орсткія ваенныя гады. З  чаты- 
рох сяброу у жывых застауся  
адзін Б. 3 . Стральцоу.

Зусім  нядауна выйшла апо- 
весць «М етраном памяці», якую  
Барыс Васільевіч прьісвяціу тым, 
хто застауся у 41-м  годзе. Цяпер  
друкуецца зборнік «Эфектыу- 
насць партыйиай публіцьютьікі» 
над яго рэдакцыяй. Д а X X X  з'ез-  
да КПБ і XXVII з е з д а  КПСС  
прысвечаны маляунічьі альбом 
«Рытмы стварзння», які расказ- 
вае аб шматпланавым жьіцці Бс- 
ларусі —  гзта таксама праца 
Барыса Васільевіча. На экранах

Дзмітрьій Орлік:
«АДЧУВАЦЬ П А Д Т Р Ы М К У  

СЯБРОУ»
Дзмітрьій Орлік, студэнт 

V курса, сакратар камітзта 
камсамола хімічнага факуль- 
тэта, член КПСС з 1985 года:

—  З хіміяй было усё зразу
мела яшчэ у школе. У нашай 
сям’і —  гэта традыцыя. Для 
мяне хімія была найбольш 
цікавай навукай. Вось і вы- 
брау хімфак.

Першы курс... Г.амятаецца 
восеньскі «бульбяны» дэсант. 
Старога, школьнага калекты- 
ву няма, а у новы яшчэ не 
увайшоу —  вось якая атрыма- 
лася сітуацьія. Вьібралі мяне 
у камсамольскае бюро групы. 
Па-праудзе кажучы, не зусім 
адказна падышоу я да гэтага 
даручэння, за што і «прапя- 
сочьілі» аднакурснікі на кам- 
самольскім сходзе. Выпра- 
віуся!

На другім курсе вьібралі 
мяне у састау факультзцка- 
га камітзта камсамола. Нас 
было 23. Вядома, ганарыуся 
тым, што стау адным з тых, 
каму давярае факультэт. 
Увесь час імкнууся быць у 
гушчьіні падзей. Проста хаце- 
лася працаваць. Падабаецца 
увесь час быць патрэбным.

На IV курсе мне аказалі вя- 
лікі давер: вьібралі сакрата- 
ром камітзта камсамола фа- 
культэта. Пачынаць праца
ваць сакратаром было цяжка. 
Мала ведау людзей, агульнае 
становішча на факультэце. 
Ранеи неяк не думау, ці усе 
члены камітзта знаходзяцца 
на сваім месцы. Дапамаглі
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мне парадамі былыя сакрата- 
ры хімфака Сяргей Мікалае- 
віч Мальчанка, Дзмітрьій 
Мычко, Уладзімір Белянкоу. 
Першая іх парада —  навесці 
парадак у самім камітзце кам
самола. Была прынцыповая 
размова. З некаторьімі прый- 
шлося развітацца, але заста- 
ліся самыя надзейныя.

Год нам спатрзбіуся для на- 
вядзення парадку у нашай 
«гаспадарцы». Значна акты- 
візаваліся камсамольцы. Ве- 
чары, студзнцкі клуб, дні фа- 
культзта —  шмат на хімфаку 
цікавага. Базавы напрамак 
дзейнасці камітзта —  рабо
та з групамі. Мы перагле- 
дзелі сістзму калектыуных 
даручзнняу. Цяпер яны ста
лі больш канкрзтньїмі. На- 
прыклад, першы курс да 55- 
годдзя факультзта піша яго 
летапіс. Па дагавору мы су- 
працоунічаем з факультзтам 
аутам атьізацьіі ,к ір а в а н н я  
МРТІ. Гзта супрацоуніцтва 
вьілілася у сумесныя веча- 
ры, конкурсы, зкскурсіі.

З добрьімі паказчьїкамі па- 
дышла наша камсамольская 
арганізацьія да X X V II з’езда 
партьіі. Правялі мітьінг, пры
свечаны яго адкрыццю. Вя- 
дзём «Дзёншк з’езда».

Здаецца, V  курс быу такі 
далёкГ І вось ён ужо заканч- 
ваецца. У пачатку навучаль- 
нага года мяне зноу вьібралі 
сакратаром. 29 снежня 1985 
года —  дзень, калі мне уру- 
чьілі партыйны білет. Бадай, 
за усё жыццё, хай сабе і не та
кое вялікае, гзта быу сзмы 
хвалюючы і памятны дзень.

Я —  шчаслівьі чалавек. І 
лічу, што быць такім мне да-

краіньї дэманструю цца дакум ен- 
тальныя стужкі <-Старавойтау ад- 
казвае CI-Э Н -Э Н » і «Запраш ае 
Беларусь», сцэнарый для якіх на- 
пісау таксама ён. Вось зкскізньїя 
чатыры напрамкі палітрьі твор- 
часці камуніста. Сам Барыс Ва
сільевіч лічьіць асноунай дзей - 
насць ж урналіста —  тэарэтыка 
і практика. Гэтай галоунай спра
ве ён аддау каля 40 гадоу жыцця.

Свой, абраны назаусёды  м ет
раном жыцця, не дае расслаб- 
ляцца, пасаваць перад цяжкасця- 
мі, якіх хапає даволі. Ён працуе, 
як дазваляюць сіла, талент чала- 
века. І за  сваіх загінууш ьіх сяб
роу таксама. Калі-нікалі у ауды- 
торьіі усміхнецца, мауляу, не мне 
уж о быць на перадавой, змагацца 
супраць недахопау публіцистич
ним словам. А вам —  маладым.

Так, ж артує. А сур’ёзна —  пры- 
едзе з камандзіроукі з чаргова- 
іа творчага семінара ці канфе- 
рлнцьіі і з абурэннем успамінае, 
што ледзьве не на кулачках па- 
трэбна некаторым тэарэтыкам  
(ды і практикам) журналістьікі 
растлумачваць, чим адрозніваю ц- 
ца нарыс ад зам алёую , карзспан- 
дэнцыя ад заметкі. І перад нашы- 
мі вачьіма устає гэты важны сем і
нар, і Барыс Васільевіч, які пера- 
канауча абгрунтавау тзор и ю  жан- 
рау публіцьістьікі і зараз адстоіі- 
вае яе п ринципи .

Нам приємна і пачэсна быць 
вучнямі Барыса Васільевіча —  
камуніста-вучонага, педагога-бай- 
ца, у якога акрамя афіцьійньїх 
тытулау ёсць і нешта не меншає
—  любоу і павага да маладога 
пакалення. І як заканамернасць
—  любоу усіх, хто вучыуся і ву- 
чыцца у яго Шчьірасці і П ублі
ц исти  цы.

А. С Ц Я П А Н А У ,
студэнт факультзта  

журналістьікі.

памаглі мае сябры. Нешта 
зроблена на факультэце —  
хваляць, звычайна, сакра- 
тара. Штосьці не так —  зноу 
жа яму дастаецца. Але ж не 
адзін сакратар робіць і доб- 
рае, і благое. Я шчаслівьі тым, 
што вакол мяне цудоуныя 
людзі. Гэта — кандыдат у 
члены КПСС Іра Лук’яненка, 
адказны за ваенна-патрыятыч- 
ны сектар Саша Бумбліс, на- 
меснік па інтзрнацьіяналь- 
най рабоце Алена Румянце
ва і многія, многія іншьія. їм 
дзякуй за падтрымку, за кры- 
тыку. Мне не страшна пры- 
маць рашзнні. Я адчуваю пад
трымку сяброу, аднадумцау.

Запісала С. ГОГАЛЬ. 

Фота А. ВАЛОШ Ы НА.



СЁННЯШ Н1Я устаноукі партьй абавязваюць усіх каму
ністау быць ініцьіятарамі у той інтзнсіфікацьіі працы, якая 
забяспечыць паскарэнне сацьіяльна-зканамічнага развіцця
краіньї. З гэтага пункту гледжання кожны камуніст павінен 
р а зг л я д а ц ь  сваю працу і адпаведна працу таго калектыву, 
у якім єн займаецца творчай ці адміністрацьшнай дзейнасцю.

ХАЧУ СПЫН1ЦЦА на трох ас- 
ноуных моментах, якім надає 
вялікую увагу кірауніцтва ка
федры і партгрупа. А наша парт- 
група —  тэта практычна увесь 
калектыу: 18 камуністау з 23
выкладчыкау.

Першы клопат —  прымяненне 
на практыцы адзіньїх крытэрыяу 
у вьізначзнні работы кожнага. 
Пры абмеркаванні лекцый, семі- 
нарскіх заняткау, якасці навуко- 
вых работ у нас не існує так

цьіі спаборніцтва.
Трзцім ключавым момантам у 

ін гзнсіф кацьіі нашай працы 
f' ■■.їла паслядоуная рзалізацьія 
п і у <' патрабаванняу аб суадно- 
снасці зучэбна-выхаваучых пра- 
цзсау і навукова даследчай дзей- 
насці выкладчыкау. За апошні 
год у нас значна узраслі коль- 
касць і якасць навуковых публі- 
кацый. Супрацоунікамі кафедры 
выдана за два апошнія гады 
больш як 230 друкаваных арку-

АКТЬІВІЗАВАЦЬ
ДЗЕЙНАСЦЬ

ВЫКЛАДЧЫКА
званага «табеля аб рангах». У 
аднолькавым становішчьі знахо- 
дзяцца усе: ад выкладчыка да 
загадчыка кафедры.

Вялікую ролю у паляпшзнні 
якасці працы адьігралі справа- 
здачы камуністау на партыйных 
сходах, дзелавы і прынцыповы 
аналіз дзейнасці выкладчыкау 
на пасяджэннях кафедры.

Другім важным крокам, які 
быу накіраваньї на інтзнсіфіка- 
цыю працы і павышэнне яе яка
сці, была нефармальная аргані- 
зацыя сацьіялістьічнага спабор
ніцтва. Па ініцьіятьіве камуністау
В. С. С ц ётн а  і А. І. З'елянкова 
распрацавана новая методыка 
сацспаборніцтва. Зроблены ак- 
цэнт на якасных паказчыках з 
улікам спецьіфікі выкладчыцкай 
працы нашай кафедры.

Укараненне новай методьікі 
сацьіялістьічнага спаборніцтва 
дазволіла кожнаму члену кафед
ры і калектыву у цэлым не толь- 
кі ацаніць ужо зробленеє, але і 
убачыць рэзервы для далейшага 
павышэння якасці. Адным з аспе- 
ктау з’яулялася заахвочанне не 
толькі пераможцау сацьіялістьіч- 
нага спаборніцтва, але і тых чле- 
нау калектыву, якія значна па- 
лепшьілі свой працоуны удзел у 
параунанні з папярзднімі гадамі. 
У вьініку узнікау стымул да ін- 
тзнсіфікацьіі працы і у тых, хто 
не уваходзіу у лік пераможцау, 
але сістзматьічна паляпшау свае 
вьінікі. Кожны член калектыву 
спаборнічау не толькі с а сваімі 
калегамі, але і з самім сабой. 
Той факт, што калектыу за апо
шнія тры гады дасягнуу знач- 
ных поспехау, падкрзслівае дзей- 

кснасць новай сістзмьі арганіза-

шау навуковаи прадукцьіі, у тым 
ліку 7 манаграфій.

Важную ролю у актьівізацьп 
даследаванняу адыграу метада- 
лагічньї семінар кафедры, на 
якім абмяркоуваліся актуальныя 
праблемы марксісцка-ленінскай 
навукі. Аб змястоунасці работы 
гэтага семінара можна мерка- 
ваць па тым, што адна з пра- 
блем стала тзмай «круглага ста
ла», што быу арганізаваньї часо- 
пісам «Пьітанні філасофіі» на ба
зе кафедры.

Камуністьі кафедры і увесь 
калектыу разумеюць, што у су- 
часных умовах нельга спыняцца 
на дасягнутым. Перад намі 
стаіць задача рыхтаваць спецьія
лістау заутрашняга дня, у тым 
ліку і спецьіялістау самай высо- 
кай кваліфікацьіі. За апошні час 
на кафедры абаронена 14 кан- 
дьідацкіх дысертацый.

Аднак мы сутьїкнуліся з но
вай праблемай: узніклі цяжкасці 
у размеркаванні аспірантау, якія 
падрьіхтавалі дьісертацьіі і нават 
своечасова абараніліся. Склалася 
супярзчлівая сітуацьія. З аднаго 
боку —  ёсць установка рыхта
ваць спецьіялістау высокай ква- 
ліфікацьіі, адбіраць у аспіранту
ру лепшых студэнтау, праводзіць 
конкурсы на мэтавыя месцы. 
А з другога —  калі студзнт- 
вьіпускнік па конкурсу паступае у 
аспірантуру і паспяхова яе за- 
канчвае, узнікаюць цяжкасці з 
яго размеркаваннем. Сітуацьія 
гзта вядомая, яна існує не першы 
год.Відаць, патрэбны радыкаль- 
ныя змены у- планаванні пад- 
рьіхтоукі спецьіялістау і каплек- 
таванні кафедрау. Толькі кафед
ра пьітаннні працауладкавання

аспірантау і вьіпускнікоу сама- 
стойна вырашыць не можа.

Павышэнне зфектьіунасці ву- 
чэбна-выхаваучага працзсу прад- 
вызначае максімальную засяро- 
джанасць на працы са студзнта- 
мі, на вьїкананні прамых і га- 
лоуных абавязкау выкладчыка. 
Паглядзім з гэтага пункту гле
джання на дзейнасць выкладчы
ка. З году у год павялічваюцца 
выдаткг яго часу на запауненне 
рознага роду папер, напісанне 
даведак. Ствараецца уражанне, 
што ускладненне дьінамікі са- 
цыяльнага жыцця успрынята 
установамі, якія закліканьї арга- 
нізаваць працу выкладчыка, як 
неабходнасць прапарцыяналь- 
нага ускладнення справаздач- 
насці.

Напрыклад, на працягу міну- 
лага года кафедры рьіхтавалі 
вучэбна-метадычны комплекс. 
Ніхто не падлічвау, колькі чала- 
век займалася яго складаннем. 
Але, ведаючы, што ён складауся 
на кафедры, можна сказаць —  
шмат. Аднак што дає гэты 
комплекс для рэальнай дзейна
сці? Спытау хто-небудзь думкі 
выкладчыкау?

Мы разумеем, што загады 
выконваюцца, а не абмяркоу- 
ваюцца. Але ж павінна быць ней- 
кая зваротная сувязь. Не толькі 
з тых пазіцьій, ці добра выкон
ваюцца загады, а і з тых —  на- 
колькі прадуманыя гэтыя загады 
ці рзкамендацьіі, якая рэальная 
карысць ад іх выканання. Арга- 
нізацьіі, якія іх плануюць, павін- 
ны быць зацікауленьї у якас- 
най дзейнасці выкладчыка не 
менш, чым ён сам. А для гэтага 
трэба зрабіць максімум, каб эка- 
номіць час выкладчыкау для яго 
заняткау рэальнай справай. Ра- 
цыянальнае выкарыстанне рабо- 
чага часу адносіцца не толькі 
да сферы матэрыяльнай вытвор- 
часці, але і да сферы духоунай 
працы. І вызваленне выкладчыка 
ад выканання фармальных функ- 
цый можа вьіступіць у якасці рэ- 
зерву павышэння яго прафесій- 
нага узроуню, якасці працы.

Практычнай акс1ёмай з’яуляец- 
ца тое, што арганізацьія і пла- 
наванне нашай працы павінньї 
мець сваёй мэтай канчатковы 
зьінік —  стварэнне такіх умоу, 
пры якіх палепшылася б якасць 
падрьіхтоукі спецьіяліста. Усе ар- 
ганізацьійньїя мерапрыемствы 
не самамэта, а сродак для дасяг- 
нення гэтага вьініку.

3 гэтых пазіцьій неабходна ак- 
тьівізаваць і выкананне грамад- 
скіх даручэнняу вьікладчьїкамі, 
каб яны стьімулявалі яго асноу- 
ны абавязак. Вырашыць тэта 
можна толькі тады, калі кожнае 
грамадскае даручэнне будзе 
узгоднена з партгрупай той 
альбо іншай кафедры, з яе кі- 
рауніцтвам з улікам магчыма- 
сцей самога выкладчыка.

Л. К У ЗН Я Ц О ВА . 
парторг трупы кафедры  

марксісцка-ленінскай  
філасоф іі гуманітарньїх 

факультэтау.

Пошуку
новыя формы

1М КЛ13Ы  час нараджае новыя 
словы. Але для дадзенага выпад- 
ку так сказаць было б не зусім  
дакладна. Таму што К ТМ К  —  
толькі новая абрлвіятура, якая 
расшыфроуваецца вядомьімі сло- 
вамі —  комплексны творчы мала- 
дзёж ны  калектыу. К ТМ К  —  тэ
та складаемы вектар маладосці, 
знергіі, ведау, пош уку, які накі
раваньї у заутраш ні дзен ь. К ТМ К  
—  тэта той калектыу, д зе  з най- 
большай карысцю навука знай
шла спалучэнне з  тзхнікай, д зе  
чыстая тэорыя праз найкарацей- 
шы шлях набывае пацверджанне 
на практыцы. неадкладна, сени я.

Зараз па краіне налічваецца 
каля 15 тысяч такіх калектывау. 
Мала тэта ці шмат? На жаль, не 
усе яны апраудваюць сябе. тое 
прызначэнне. якое ім надаецца,

не заусёды  казфіцьіент іх карыс- 
нага дзеяння большы затрачана- 
га. У гзтай сувязі не б у д зе  памыл- 
кі. калі сказаць, што К Т М К , ство
ра ны на ФПМ , з'яуляецца адным 
з лепшых у нашай рзспубліцьі і 
можа служы ць добрым прыкла- 
дам астатнім.

Нарадзіуш ьіся у 1985 годзе, ён 
хутка стау рабіць свае першыя, 
але упэуненыя самастойныя кро- 
кі. Не прайшло і года, як... Але 
аб гэтым крыху пазней.

Пераважны узрост яго удзель- 
нікау —  Аляксандра Каваленкі. 
/Чляксандра Гопкі, Ларысы Дай- 
некі, Наталлі Ш кут, Алега Кана- 
валава, Уладзіміра Лабуды , Ва- 
сіля Варнакова —  25 —  26 гадоу. 
Многія уж о  аспірантьі ці навуко- 
выя супрацоунікі: спецьіялістьі, 
якія акрзслілі свае творчыя здоль-

насці. Некаторыя маюць спісьі 
свайго укладу у навуку, у паска
рэнне Н ТП . Саюз маладых вучо- 
ных і спецьіялістау працуе пад 
кірауніцтвам старшага навуко- 
вага супрацоуніка Ігара Палеш - 
чука і навуковага кансультанта —  
доктара тзхнічньїх навук Аляк
сандра Сяргеевіча Ключнікава.

...Н е прайшло і года, а за вы- 
датную  працу і укараненне тэмы 
«Распрацоука метадау і сродкау  
аутаматьізацьіі працзсу праекта- 
вання злектрадьінамічньїх сіс- 
тзм» КТМ К кафедры інфарма- 
цыйнага і праграмна-матэматыч- 
нага забеспячэння аутаматыза- 
ваных вытворчасцей заслужана  
вылучаны на саісканне прзміі 
Ленінскага камсамола Беларусі у 
галіне навукі і тзхнікі 1986 года.

А. ВІХРО ВА.
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Удзелътчаючы у 1986 годзе ва Усеса- 
юзным сацьгялістьічным спаборніцтве, мг
ле ктыу Беларускага ордэна Працоунага 
Чырвонага Сцяга дзяржаунага універсітз 
та імя У. 1. Леніна у першы год дванац- 
цатай пяцігодкі прымае наступныя сацыя- 
тстычныя абавязацелъствы:

1. Выканаць планы пры ём у  і выпуску  
спецьіялістау па дзённай, вячэрняй і завоч- 
най формах навучання і па аспірантурьі.

2. Абараніць 5 доктарскіх і не менш  
80 кандьідацкіх дысертацый.

3. Падрыхтаваць да выдання і надрука-  
ваць не менш чым 18 падручнікау і вучэб- 
ных дапаможнікау і 220 метадычных рас-  
працовак.

4. Дамагчыся■, каб колькасць ды пломных  
работ студэнтау„ дзённай ф орм ы  наву
чання, якія рэкамендаваны  да укаранення  
і Друку, склала не  менш 33 працэнтау.

5. Выканаць НДР на агульную сум у  не 
менш 12,7 м'1льёна р ублёу .  Атрымаць эка- 
намічньї эфект ад укаранення НДР не 
менш чым 20 мільенау рублёу .

6. Арганізаваць і правесці 3 рзспублі-  
канскія  і 24 універсітзцкія навуковыя і на- 
вукова-метадычныя канферзнцьіі.

7. Працягваць распрацо/ку  навуковых  
тзм, якія звязаны з рзалізацьіяй Харчо-  
вай праграмы СССР. Для вказання непа- 
срзднай дапамогі сельскай гаспадарцы рзс-

САЦЫЯЛ1СТЫЧНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ 
КАЛЕКТЫВУ БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА 

ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА 
ДЗЯРЖАУНАГА УН1ВЕРС1ТЭТА 

ІМЯ У. І. ЛЕНІНА НА 1986 ГОД
публікі накіраваць на сельскагаспадарчыя  
работы не менш 3000 студэнтау, вы- 
кладчыкау і супрацоунікау  і адпрацаваць 
у калгасах і саугасах не менш
тысяч чалавека-дзён, у тым ліку у падшзф- 
ным  саугасе «Гарадок» Уздзенскага раёна.

8. Прадставіць у Дзяржкамітзт па ад- 
крыЦцях і вьінаходніцтвах не менш за 
325 заявак і атрымаць на раней пададзе-  
ныя заяукі не менш 200 станоучых

рашзнняу.
9. Прадставіць на Усесаю зны і Рэспуб-  

ліканскі конкурсы  не менш 280 студзнц- 
кіх работ.

10. Падрыхтаваць да друку  не менш  
290 артыкулау у сааутарстве са студэн
там і.

11. Падрыхтаваць не менш 3300 дакла-  
дау студэнтау на навуковых канферэнцыях.

12. Забяспечыць падрыхтоуку на ФГП

не менш 1800 студэнтау.
13. Сфарміраваць з водны студзнцкі 

будаунічьі атрад ко лькасцю не менш 
2ООО чалавек. Асвоіць с іламі зводнага сту- 
дэнцкага атрада не менш 2,8 м1льёна 
р уб л ёу  капіталаукладанняу.

14. Арганізаваць і правесці 27 паходау 
моладзі ,  выкладчыкау і навуковых супра
цоунікау па месцах рэвалюцыйнай, баяв ой 
і працоунай славы савецкага народа з 
удзелам у іх не менш 300 чалавек.

15. Прачытаць для насельніцтва 6000 
лекцый на грамадска-палітьічньїя і навуко
выя тэмы.

16. Падрыхтаваць 5 майстроу спорту, 25 
кандыдатау у майстры спорту, не менш  
90 спартсменау І разраду і не /Іленш 
5000 спартсменау масавых разрадау.

17. Падрыхтаваць не менш 2300 
значкістау комплексу  ГПА.

18. Выканаць наменклатурныя мера-  
прыемствы па ахове працы  на сум у  
40 тысяч рублёу .

19. Прарабіць на сэканомленай элект- 
разнергіі тры дні.

20. Выканаць падрыхтоучыя работы і ад- 
крыць піянерскі лагер для адпачынку у 
летні перыяд 300 дзяцей супрацоунікау.

Сицыялхстычныя абавязацелъствы прыняты на 
каиф ерзнцні працоунага калектыву Белдзярж уні- 
персітзта імя У. І. Леніна 13 лют ага 1986 
года.

П адарож ж а у Краіну Саветау для Дзімітра Дзімітрава  
з балгарскага гора да Габрава пачалося яшчэ у пятым 
класе. Дапамог яму падручнік рускай мовы. Тут было 
шмат вядомага —  літарьі, сэнс некаторых слоу. Не думау 
хлопчык, што падарож ж а у братнюю краіну адбудзецца у 
сапрауднасці і працягнецца доугія і адначасова хуткія 
чатыры гады.

А ДАГЭТУЛЬ была школа, на- 
пружаная вучоба у машына- 
злектратзхнічньїм інстьітуце. На- 
дышоу час самастойнай працы 
інжьінерам, начальнікам цэха на 
заводзе у родным горадзе. Не-

кантакты. У сё гэта стала маг- 
чымым на нашай кафедры.

Ш то хачу зауважыць —  напру
ж еная навуковая работа пра- 
ходзіла у атмасферы добра- 
зьічлівасці. У заем аразум енне да-

шшшШшкЩ
Дзімітр Дзімітрау: 

«Я НЕ РАЗВІТВАЮ СЯ»
забыуная падзея —  уступленне у 
рады БКП. Яшчэ адна радасная 
падзея —  накіраванне разам з 
жонкай Дорай на вучобу у аспі
рантуру у СССР.

Дзімітр за гэтыя гады атры- 
мау 5 аутарскіх пасведчанняу на 
вьінаходніцтвьі, выступау на кан
ферэнцыях і семінарах, надру- 
кавау 5 навуковых работ. А ня- 
дауна яны з Дорай абаранілі 
кандьідацкія дьісертацьіі. Прый- 
шла пара развітвацца з Мінскам. 
Дора на днях паехала на ра- 
дзіму. Яна —  дэпутат Народнага 
сходу НРБ. Спрау у яе там ужо 
накапілася. Хутка ад’язджаць 
Дзімітру. Што запомнілася яму 
за гады жыцця у СССР?

Малады вучоны адказау:
—  Пачуцці мае цяжка выка- 

заць. Гэта і хваляванне расста
вания з  братняй краінай, і ра- 
дасць сустрэчы з радзімай, і ж а- 
данне хутчэй выкарыстаць свае 
веды і вопыт. Пачуцці такія ж 
неабсяжны я, як і ваша країна, 
такія ж  гльїбокія і змястоуныя, 
як душ эуная шчодрасць мноства 
м аіх знаёмы х і сяброу. У гэтых 
якасцях савецкіх грамадзян я пе- 
раконвауся вельмі часта.

Узяць, напрыклад, вучобу і па
вуковую работу на кафедры кі- 
бернетьікі факультэта радьюфізікі 
і злектронікі. Тэма маёй ды сер- 
тацьіі даволі складаная: рабаты за- 
цыя вытворчых працэсау, аута- 
матызацыя інжьінернай працы. 
А гэта, як вы разум ееце, экспе- 
ры менты, дасле даванні, абмер- 
каванне дасягнутага, навуковыя

сягалася даволі хутка. Дастаткова  
было некалькіх шчырых слоу, 
нават калі бьілі заувагі, указанні 
на памылку. У сё гэта разам да- 
памагала мне крочыць наперад, 
пераадольваць перашкоды і цяж- 
касці. Д а гльїбіні душы пакарыу 
мяне навуковы кіраунік А. С. Мі-

водзіць паралелі з Балгарыяй. 
Шчыры, непадробны інтарзс пра- 
яуляе ён да паскарэння навуко- 
ва-тзхнічнага прагрэсу. Новая 
рэдакцыя Праграмы і дапаунен- 
HI у Статуце КПСС таксама у по
лі яго зроку. З нецярплівасцю 
чакае рашэнняу X X V II з’езда 
КПСС. Ды і ці можа быць інакш?! 
Дзімітр больш трох гадоу узна- 
чальвау партыйную арганізацьію 
балгарскіх навучэнцау у Мінску. 
Гэта адказнасць і гонар. Гэта 
пошук новага у рабоце і плана- 
ванне дзейнасці, строгае патра- 
баванне добра вучыцца, авалод- 
ваць дасягненнямі савецкай на- 
вукі і тзхнікі усімі студзнтамі і 
аспірантам! з Балгарьіі.

Характарыстыку камуніста да- 
пауняе дэкан па рабоце з за- 
межнымі навучзнцамі універсі- 
тэта дацэнт Л. М. Аусянка:

—  З ім лёгка размауляць. I 
не толькі таму, што рускую мову - 
ён ведае як сваю. Працаздольны, 
шчыры, мзтанакіраваньї чалавек.

...Дзімітр у гэтыя апошнія дні 
адчувае сум, але ёсць у яго 
і надзея, што ён зноу прыедзе 
у Савецкі Саюз. «Можа гэта бу- 
дзе камандзіроука па навуковай 
рабоце,—  гаворыць ён,—  альбо 
вытворчая неабходнасць. Альбо

Ж«'»»•«.ММИ Щ-Ш

халеу, доктар тэхш чных навук, 
загадчык кафедры. У яго было 
чаму навучыцца: настойлівасці,
прьінцьіповасці, імкненню да но
вага. І што асабліва падкупляе у 
яго характары —  давер’е да мала- 
дых спецьіялістау. Такога да веру 
я не мог не апраудаць...

У гутарцы адчувалася, як 
Дзімітр добра арыентуецца у 
жьіцці нашай краіньї, умее пра-

турысцкая паездка. Не так гэта 
важна. Я упэунены, што прыеду 
зноу! Вась толькі сына Стэфана 
навучу рускай мове і абавяз- 
кова прыеду. Адным словам, я 
не развітваюся...»

А. БЕЛАВУС, 
студэнт факультэта 

журналістьїкі.
НА ЗДЫ М КУ : Дзім ітр Д зім іт

рау у час абароны дысертацьй.
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U  • ны. Не усе ведаюць, што да па- 
В Щ Э Ж й С е Т Ы  СЛУГ уладальнікау відзаабсталя-

вання па вуліцьі /нтэрнацыяналь-
Н Э  П О Э К Э Т  на"' ПрЗЦуе в'дэатэка— пунктГ  пракату відзакасет. Супрацоунік/ 

відзатзк/ прапануюць на ваш густ 
УС£ БОЛЬШ УП Э У Н ЕН А  у наш відзазапісьі лепшых савецкіх і 

быт уваходзяць відзамагнітафо- замежных ф/льмау, тэлепра-

грам.  Відзапраграму, якая вам 
спадабаецца, вы зможаце пагля- 
дзець дома некалькі разоу,

Аб новых паступленнях можна 
даведацца па телефону 23-77-66 

Т. М1РОНАВА. 
загадчыца 
відзатжі.
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I. П. Ш амякін: «ПРАЦАВАЦЬ 
3 ДУШЭУНАЙ ПАСКОРАНАСЦЮ»

Іван Пятровіч Ш ам як ін —  народны пісьменнік Беларусі, лаурэат  
Д зярж аунай  прзміі СССР і літаратурнай прзміі імя Я. К оласа, 
Герой Сацьіялістьічнай Працы, дэлегат X X X  з ’езда  Кампартьіі Бе
ларусі —  завітау на сустрэчу да навуковых супрацоунікау і студэн
тау універсітзта. Адбы лася зм ястоуная гутарка, якую запісау сту
дэнт факультэта журналістьїкі А. Д зядок.

—  Іван Пятровіч, д зе  Вы зн ахо-  
дзіце сю ж эты  для сваёй творча- 
сці?

—  Вьітокамі сюжэтау маіх 
творау з ’яуляецца сучаснае жыц- 
цё, спрадвечная барацьба паміж 
духоунасцю і бездухоунасцю, 
смеласцю і баязлівасцю, шчыра- 
сцю і двудушшам, сумленнасцю  
і маральнай нявытрыманасцю. 
Цікавьія сюжэты з'яуляюцца, ка
лі чытаеш гістарьічньїя дакумен- 
ты, перапіску. Гэта надзвычай 
карысны занятая.

—  Ш то Вас задавальняе і што 
не задавальняе у сучаснай бела- 
рускай літаратурьі?

—  Наша література з часоу 
Коласа і Купалы, несумненна, 
вырасла у плане ідзі і мастац- 
кага слова. П’есы А. Дударава, 
аповесці А. Адамовіча, шматлікія 
творы В. Быкава зараз папуляр- 
ныя не толькі у нашай краіне, 
але і за мяжой. I усе ж ёсць 
яшчэ шэраг сур’ёзных недахопау. 
Хацелася б бачыць менш шэрых, 
невыразных у мастацкіх адносі- 
нах к ні г. Не у поунай меры асэн- 
соуваецца літаратурай тэма ма
ралі, мала публщыстычных тво
рау на злобу дня. Нам патрэбна 
узмацніць грамадзянскую пазі- 
цыю літаратурьі у барацьбе з 
розньїмі хапугамі, дзялкамі, дар- 
маедамі.

—  Іван Пятровіч, над чым пра- 
цуеце цяпер? Вашы творчыя пла
ны?

—  Працую над раманам аб 
вайне, пачатковая назва якога 
«Зеніт». Старонкі твора раска- 
жуць чытачам аб падзеях, свед- 
кам якіх быу сам. Дзеянні адбы- 
ваюцца на Крайняй Поуначы, дзе 
мне давялося служыць у гады 
вайны. У наша зенітнае падраз-

дзяленне прьівезлі маладых 
дзяучат, якіх патрэбна было вы-І і 
вучыць ваеннай справе. Аб ня- 
лбгкім ваенным лёсе, аб невы- 
чэрпнай крьініцьі мужнасці са
вецкага чалавека —  тэты твор. 
Пасля за к а н ч эн н я  р ам ан а  
хачу звярнуцца да гістарьічнай 
тэмы. Есць задумка напісаць гі- 
старычны успамін аб сваёй рада- 
слоунай. Наогул, мы вельмі ня- 
дбайна адносімся да яе. Часам 
зусім не ведаем, кім был і нашы 
продкі. Дзе яны жьілі, чым зай- 
маліся. А гэта —  надзвычай ці
кава. Збіраюся таксама напісаць 
кнігу мемуарау аб жьіцці і дзей
насці відньїх палітьічньїх і літа- 
ратурных дзеячау нашай краі
ньї. Новая кніга раскажа чыта
чам аб найбольш цікавьіх момен
тах жыцця П. Броукі,Я. Купалы, 
Я. Коласа, М. Шолахава, П. Глеб- 
кі.

—• Вашы адносіньї да сучаснай  
моладзі?

—  У параунанні з моладдзю  
майго пакалення сёння юнакі і 
дзяучаты больш адукаваныя, 
больш патрабавальныя да умоу 
жыцця. Адметнай рысай сучас
най моладзі з ’яуляецца, бадай, 
яе сацыяльная і грамадзянская 
актыунасць, ініцьіятьіунасць, сме- 
ласць і прынцыповасць у рашэн- 
ні надзённых пытанняу жыцця. 
Разам'з тым, вьіклікае заклапо- 
чанасць той факт, што некаторыя 
юнакі і дзяучаты захапляюцца не 
самым лепшым, не маюць пра- 
вільнага уяулення аб сапрауд- 
ных каштоунасцях нашага жыцця. 
Моладзь трэба выхоуваць. І нам, 
пісьменнікам, у першую чаргу.

На развітанне пісьменнік пакі- ! 
нуу аутограф чытачам газеты  
«Беларускі універсітзт»:
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