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«ТВОЙ УКЛАД У ПЕРАБУДОВУ»
— лад такім дэвізам лача- 
лася ў канцы мінулага 
года атэстацыя каму- 
ністаў, якая пройдзе ў 
кожнай партыйнай арга- 
нізацыі універсітэта і за- 
кончыцца сёлета. Мэта 
яе — выявіць, ці адпавя- 
дае камуніст свайму вы- 
сокаму званню і якІ ўклад 
уносіць ён у справу пера- 
будовы.Ж. КРУГЛІКАВА.

АБ С ТА Н Е I М ЕРАХ  
па ўдасканаленню выкла- 
дання грамадскіх навук 
ішла размова ў паведам- 
ленні прарэктара па ву- 
чэбнай рабоце, прафесара 
У. С. Багданава на чарго- 
вым пасяджэнні вучонага 
савета БДУ імя У. I. 
Леніна.

Дэкан фізічнага фа- 
культЗта, дацэнт В. А. 
Гайсёнак інфармаваў аб 
вЦкананні рашэнняў саве- 
та па далейшаму паляп- 
шэнню інтэграцыі універ- 
с'ггэта з прамысловымі 
прадпрыемствамі, арга- 
нізацыямі і ўстановамі, 
а са справаздачай <Аб 
выніках работы студэнцкіх 
будаўнічых атрадаў у 
1987 годзе і задачах па 
падрыхтоўцы да летняга 

' семестра 1988 года> вы- 
ступіў намеснік сакратара 
камітэта камсамола па 

I працоўнаму выхаванню 
В. Бойка.

На пасяджэнні вучонага 
савета разгледжаны нека- 
торыя арганізацыйныя пы- 
танні.

3 . АЛ Я КСАН Д РАВА.
ВЕЧАР

ІН ТЭРН АЦ Ы ЯН АЛ Ь- 
НАЙ Д РУЖ БЫ  

арганізавалі студэнты 
I курса аддзялення гісто- 
рыі ііартыі гістфака ў ін- 
тэрнаце № 1. Пачаўся ён 
тэарэтычнай канферэн- 
цыяй, на якой з паведам- 
леннямі вьіступілі студэн- 
ты аддзялення М. Русу, 
Я. МІцюхіна, I. Стасеў, 
В. Брычыкаў, I. Бурчак, 
А. Лачвілава.

Потым былі канцэрт 
мастацкай самадзейнас- 
ці, выстаўка студэнцкіх 
кулінарных вырабаў, а ў 
канцы — чай: па-армян- 
ску, па-грузінску, па- 
казахску, па-туркменску.

Ч. В ІКТА РА Ў.
П ЕрШ Ы Н СТВ О  БДУ  

па класічнай барацьбе 
вызначыла каманды - 
пераможцы. Адпаведна 
першае, другое і трэцяе 
месцы занялі юрфак. геа- 
фак І фізфак.

У асабістым першынстве 
ў розных вагавых катэго- 
рыях мацнейшымі былі 
А. Кухарэнка (Ф П М ), 
I. Судакоў, К. Буднік, 
Я. Навумчык, В. Брака- 
рэнка (фізфак), А. Плот- 
нікаў, А. Лашын, А. Кры- 
лісценка (юрфак) і П. 
Кірыльчук (геафак).

А. М АКСІМ АУ.

Гэта  пра яго , 
М ікалая Рубана- 
ва , студэнта І-й 
групы I I I  курса 
пачулі мы на фа- 
культэце радыё- 
ф із ік І і электроні- 
к і та к ія  словы. 
П а д з ів іл іс я : не 
заўсёды так ія  ад« 
надушныя ў  сваіх 
выказваннях сту- 
дэнты I выклад- 
чыкі. А пачына- 
лася ўсё, мабыць, 
з самай псршай 
сес іі. кал і ў за- 
лікоўцы адна за 
адной панўляліся 
пяцёркі. Здавала- 
с я , сЖмі сабой. I 
н іхто не ведаў, 
колькі патрабава- 

•лася цярплівасці 
і настойл івас ці. 
Зар аэ, перад на- 
ступнан  се с іяй , 
таксам а не абыс- 
ціся без хваля- 
ва н н яў : у час 
службы ў радах 
Уэброены х С іл  
старш ы ні Руба- 
наву было не да 
канспектаў і пад- 
ручнікаў.

Пасля размовы 
з Колем зраэуме- 
л і яшчэ і тое, 
як нялёгка быць 
старастам групы 
і старшынёй 
п р а ф с а ю зн  а г а 
бюро адначасо- 
ва , бо кож ны 
дзень адчуваеш 
на сабе ўваж лі- 
выя позіркі сяб- 
Р °ў :

— А як на гэты 
раз атрымаецца?

Фота
С . П Л Ы Т К Е В ІЧ А .

ІНТЭРВ’Ю Ў НУМАР

Два пытанні 
дырэктару

НАВАТ першакурснік на 
пытанне: «Хто самы няўлоўны 
чалавек у студэнцкім гарад- 
ку?» дасць адказ адназнач- 
на:

—  Зразумела, яго дырэк- 
тар.

Але сёння Аляксей Сяргее- 
віч Глагольеў «хаеаўся» зу- 
сім недалёка: у пакоі з шыль- 
дай «Дырэктар», што энахо- 
дзіцца на першым паверсе 
інтэрната № 2. А палове пя- 
тай я застаю яго на рабочым 
месцы, каб пачуць адказ на 
пытанні, якія хвалююць не 
тольісі «інтэрнацкае» студэн- 
цтва.

— Аляксей Сяргеевіч, ці 
адбыліся нейкія змены да 
лепшага ў жыцці інтэрнатаў 
за мінулы год?

—  Упэўнена адказваю: ад- 
быліся. Самае галоўнае, лічу, 
наладжванне новай лрапуск- 
ной сістэмы ў самых вялікіх

інтэрнатах. Уцедзена так 
званая сустрэчная сістэма 
прапускоў. ,

Так, дыржтар мае на ўаа- 
эе іменна тую новую сістэму, 
пра якую гэтак крытычна вы- 
казваюцца многія студэнты. 
У  чым жа справа?

Сустрэчная сістэма пра- 
пусноў дае свае вынікі пры 
наяўнасці апаратуры, якой 
павінен карыстацца вахцёр 
пры паведамленні аб каарды- 
натах выклікаемага. Працуе 
ўстаноўка ў шостым, сёмым і 
другім інтэрнатах. Іншая 
справа, што ёю чамусьці 
не карыстаюцца. Дума ю, та- 
му, шго госці проста не ве- 
даюць пра яе існаванне.

Мне на памяць прыйшоў 
адзін выпада к. Неадкладна, 
запрасілі да тэлефона жыхара 
з другога паверха. Вахцёр жа 
шукала ў холе, хто б паклі- 
каў студэнта да трубкі. Чаму 
ж прастойвае ўстаноўка?

НЯДАЎНА А Д БЫ Л АСЯ V партыйная канферэнцыя 
БДУ імя У. I. Леніна. На ёй заслухана справаздача парт- 
кома па кіраўніцтву перабудовай, з якой выступіў сак- 
ратар партыйнага камітэта М. I. Юрчук. У  спрэчках 
выступілі: В. Л . Ламака — сакратар партыйнай арганіза- 
цыі хімічнага факультэта; Т. I. Прытыцкая — загадчыца 
кафедры гісторыІ К П СС прыродазнаўчых факультэтаў; 
Я. С . Варапай — загадчык лабараторыі НДІ ПФП, 
намеснік сакратара партбюро інстытута; В. П. Кузьмян- 
коў — дырэктар ІП К  выкладчыкаў грамадскіх навук; А . Жук — сакратар камітэта камсамола універсітэта; Б. Папін — студэнт гістарычнага факультэта; А. А. Лойка 
— эагадчык кафедры беларускай літаратуры; А. С. Мі- 
халеў — загадчык кафедры кібернетыкі; Л . I. Кісялеў- 
скі — рэктар універсітэта; М. I. Акімаў — дырэктар 
СКТБ з доследнай вытворчасцю; I. П. Чэпа — намеснік 
дэкана падрыхтоўчага факультэта, сакратар партыйнай 
арганізацыі.У рабоце V партыйнай канферэнцыі БДУ імя У. I. Леніна прынялі ўдзел В. А. Пячэннікаў — сакратар ЦК КПБ; М. I. Даніловіч — намеснік загадчыка аддзела на- вукі І навучальных устаноў ЦК КПБ; М. А. Залескі — першы сакратар Маскоўскага РК КПБ; У. Д . Атрошчан- ка — загадчык аддзела навукі і навучальньіх устаноў Мінскага АК КПБ; В. У. Мулярчык — загадчык аддзела навукі І навучальных устаноў Мінскага ГК КПБ; М. М. Мяшкоў —  міністр вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай I  адукацыі БССР.

Кур’ер канферэнцыі

—  Але новаўвядзенні не 
абмяжоўваюцца толькі гэтай 
сістэмай,—  працягвае размо- 
ву дьірэктар.—  У гэтым годзе 
плануецца часткрва заку- 
піць у інтэрнаты драўляныя 
ложкі, новыя тумбачкі, па- 
ліцы, у ленінскіх пакоях па- 
ставіць мяккую мэблю, ка- 
рацей, палепшыць бытавыя 
ўмовы студэнтаў. У інтэрна- 
це № 2 будэем рабіць ра- 
монт. I яш чэ. ё с ц ь  адна прын- 
цыпова новая думка: ства- 
рэнне будаўнічых атрадаў 
для работы ў інтэрнаце. 
У хуткім часе гэта пытанне 
будэем вырашаць.

— Напэўна, ёсць значная 
данамога з боку...

—  ^тудэнцкіх саветаў? —  
здагадаўся дырэктар.-— ' Тут 
вы памыляецеся ў ацэнцы іх 
дзейнасці. Зразумела, ёсць 
і працавітыя, у прыватнасці 
студсаветы інтэрнатаў №№ 6, 
7. Але ў цэлым у іх дзейнас- 
ці пераважае пасіўнасць, няў- 
менне арганіэаваць справу. 
Прыклад гэтаму —  штодзён- 
ныя канфліктьі з вахцёрам 
з-за адсутнасці прапускных 
дакументаў. Але, нягледзя- 
чы на такі значны «мінус», 
прэтэнэій з боку міліцыі 
Ленінскага раёна да інтэрна- 
таў БДУ няма.

Што ж, наогул аптымістыч-г 
на скончылася інтэрв’ю. Ды- 
рэктар студгарадка ўжо заня- 
ты будЗённьімі, бягучымі 
пытаннямі.

Інтэрв'ю правяла 
Э. С А ЕВ ІЧ .

НАЙБОЛЫП
ШМАТЛІКІМІ

з'яўляліся дэлегацыі гістарычнага —  74 чалавекі, юры- 
дычнаі’а —  72, фізічнага —  60, НДІ ПФП імя А. Н. 
Сеўчанкі —  46 чалавек.

СЯРОД ДЭЛЕГАТАЎ
канферэнцыі два Героі Савецкага Саюза —  камуністы 
Д. П. Жмуроўскі, М. Я. Зайцаў, ветэраны партыі 
В. С. Былінскі, А. В. Яраксін, Я. Ф . Плюта, старэйшыя 
работнікі універсітэта I. Р. Некрашэвіч, М. Т. Раманоў- 
скі, Л. М. Шнеерсон, а таксама адзін акадэмік, чатыры 
члены-карэспандэнты Акадэміі навук БССР, восемдзесят 
адзін доктар навук, кандыдаты навук. Прысутні-
чалі два лаўрэаты Ленінскай прэміі, чатыры —  Дзяржаў- 
най прэміі СССР, пяць —  прэміі Савета Міністраў 
СССР, тры —  Дзяржаўнай прэміі БССР, пяць —  прэміі 
Ленінскага камсамола Беларусі. Ганаровае званне заслужа- 
нага дзеяча навукі, навукі і тэхнікі, культуры, работніка 
вышэйшай школы маюць 31 дэлегат.

ПАСПЯХОВА
СУАДНОСЯЦЬ

выдатную і добрую вучобу з^актыўным удзелам у жыцці 
універсітэта 117 дэлегатаў-студэнтаў.

ПАВЫШЭННЮ
АКТЫЎНАСЦІ

[ жанчын у навукоёай, вучэбнай і грамадскай рабоце 
універсітэта садзейнічае стварэнне жаночых саветаў. 3 
агульнай колькасці дэлегатаў канферэнцыі жанчыны скла- 
даюць каля 23 працэнтаў. Сярод іх —  восем дактароў 
навук, восемдзесят тры кандыдатьі навук, дацэнты.

НА КАНФЕРЭНЦЫЮ 
ВЫБРАНЫ

134 удзельнікі Вялікай Айчыннай вайны, якія са зброяй 
у руках абаранялі незалежнасць нашай Радэімы, а таксама 
воіны-інтэрнацыяналісты.

ЗНАЧНЫ ЎДЗЕЛ
| у вучэбна-вьіхаваўчай, навукова-даследчай і грамадска- 
палітычнай рабоце партыйных, савецкіх, камсамольскіх 
органаў, грамадскіх арганізацый прымаюць удзельнікі 
канферэнцыі. Сярод іх: адзін член ЦК КПБ, адзін 
член гарадскога і два раённага камітэтаў партыі, адэін 

I дэпутат Вярхоўнага Савета БССР, пяць дэпутатаў гарадско- 
га і раённага Саветаў, трыццаць чатыры сакратары пяр- 
вічных партыйных арганізацый, трыццаць два члены парт- 
кома, 97 партгрупоргаў. Многія дэлегаты выконваюць 
абавяэкі членаў партыйных, прафсаюзных, камсамольскіх 

ьбюро.
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Якім ' 
быць

выкладанню?
Р А З В А Ж Д Е  ЗАГЛДЧЫЦА 

К А Ф Е Д Р Ы  Г ІС Т О Р Ы І КП СС  
ПРЫРОДЛЗНЛЎЧЫХ ФЛ- 
КУЛЬТЭТЛЎ Т . I . П РЫ ТЫ Ц - 
КАЯ.

ПЕРАД намі, грвмвдаэнвуцл- 
мі, стаіць задача паоышэння »»• 
арэтычнай маштоўнасці дас* 
подаавнняў, ролі практычных 
рэкомондоцый і іх укарононня, 
уэмацноння выхаввўч,ай функцыі 
грамадаанаўчыя мавук. Як мы па- 
рабудоўааамся? Чаго паспалі 
мы длсягнуць, ЯКІЯ ЦЯЖКЙСЦІ, 
што наабходна яшчэ зрабіць?

Знвчна павялічылася прас- 
лухоўвонно прабламных лакцый 
з абааязкояым іх абмаркаяан- 
нам. За лоршы соместр праая- 
лі восом такіх локцый I тры 
сомінары. Шырокаа раслаўоо- 
джанно атрымалв прааядзонно 
сомінарскіх заняткаў Пв мотадў 
малых груп, сомінараў-канфо- 
рзнцый, дыскусій, «круглых 
сталоў», экскурсій у музоі Мін- 
ска. 3 мэтай кантролю за сама- 
стойнай работай студзнтаў аы- 
рашана прааодзіць штомасяч- 
ныя гутпркі-квлйквіумы ў сотцы 
сомінарскіх гвдзін.

Ало нявырашаныя пытанні 
па-ранойшаму застаюцца. Зат- 
рымліааа порабудоау аучзбнага 
працзсу адсутнасць ноаых пад- 
ручнікаў і дапаможніяаў па 
гісторыі КПСС. Мы аалодаам 
мінімумам тзхнічных сродквў 
нааучоння. Аднак і іх яыкары- 
стоўааом нодастаткоаа з-за ад- 
сутнасці якаснага дыдактычнага 
матэрыялу I мотодыкі. Новбход- 
на грунтоўна ўдасканальяаць сі- 
'стэму падрыхтоўкі кадраў гісто- 
рыкаў яышзйшай кааліфікацыі. 
Нвспеў час яырашаць пытанно 
аб стяарзнні пры уніяорсітзца 
дактарантуры.

А ДНОЙ з важнейшых I нсад- 
кладных эадач партыйнай арга- 
нізацыі, усяго калсктыпу уні- 
псрсітэта з'яўляецца перабудо- 
ва нашай работы з квтай ка- 

рвннага пааышвння якасці ладрыхтоўкі 
спецыялістаў, раэвіцця наяукі, Інтэгра- 
цыі адукацыі, нааукі I аытворчасці.

Якія ж у нас раэультаты гэтай рпботы? 
Выконааючы рашянні красааіцкага 

(1086 г .)  Племума Ц К КП С С  I X X V II 
з'сэда партыі, пастаноау Бюро ЦК КП Б 
«Аб рабоце рактарата I парткома БДУ 
Імя У. I. Леніна па павышвнню якасці пад- 
рыхтоўні спецыялістаў...», рашанні IV пар- 
тыЙнай канферанцыі універсітвта, мы за- 
клалі лершыя цагліны ў будынак перабу- 
довы. Удасканальваўся аучабны працас, 
мтрымалі раэаіццб ноаыя формы яго каапс- 
рацыі э навукай I вытаорчасцю. Адкрыты 
міжгаліновы факультэт пааышвння ква- 
ліфікацыі I перападрыхтоўкі кадраў па 
прынладной матвматыцы. Выпрацоўваюц- 
ца афектыўныя формы суояэі ВНУ са шко- 
лай. Стаораны тры комплсксныя творчыя 
маладэіжныя калсктыпы, адэін з якіх 
удастоены ў 1986 годэе прамІІ Ленін- 
скяга камсамола Бсларусі. У  дні работы 
X X V II э'сзда КП С С  Інтарнат М  6 БДУ 
перааедэсны на самакірааанне. Яно пача- 
ло ўкараняцца ў многія сферы жыцця I 
длсйнвсці нашагп студвнцтва. Раэвіаяец- 
ца ноаая форма студанцкага будаўніча- 
га руху — круглагадояыя навукова-яы- 
таорчыя студанцкія атрады, яргянізава- 
ны першы М Ж К I Інш.

СтудэеньскІ (1087 г .)  Пленум ЦК КП СС , 
эпцверджаныя Ц К партыі «Асноўныя на- 
прамкі перабудовы вышайшай I сяряд- 
няй спецыяльнай адукацыі ў краіне» кян- 
кратызавалі нашы эадачы, паглыбілі Іх 
раэумснне, выэначылі шляхі Іх рааліэацыі, 
дакаэалі неабходнасць унясення яарактыў 
у эмест, формы I метады партыйнай ря* 
боты.

Пяртыйны камітвт, партбюро факуль- 
татаў I падраздэяденняў, партгрулы лра- 
водэілі арганіэлцыйна-палітычную работу 
па кывучянню матврыялаў X X V II э'еэда 
КП СС , студэеньскага (1087 г . ) 4 Пленумо 
Ц К КП СС , дакумептаў «Асноўных на- 
прамкаў перабудовм вышайшай I сяряд- 
няй слецыяльнай адукацыі ў краіне» I 
амэначылі шлякі Іх рваліэацыі.

Для ўімацнення партыйнага кіраўніцт- 
ва лерабудовай партыйны камітат паставіў 
эадачу падняць на якасна новы ўэро- 
кень кіраўніцтаа ппртыймммі арганіэа- 
цмнмі, павысіць IX ролю I дэелаяітасць 
у нырашанні пастаўленых эадач. 3 гвтай 
м»тяй на бюро нарткома вывучаліся прак- тыно партмйнай работы партбюро хіміч- 
нага I фЫчнага факультвтаў, стыль I ме- 
тады работы партарганіяацый С К Т Б  э до- 
следняй яытворчасцю I гістарычнага фя- 
культата, првктыка падрыхтоўкі I праая- 
дэення сходаў I пасяджампяў партбюро на 
факультвце журналістыкі, вопыт рвботы 
партыйнай арганізацыі Н Д І ПФП па раэ- 

^ ^ піцціо крытыкі I сямакрытыкі, па рабоце

э пісьмямі I скаргамі працоўных. Рэарга- 
ніэаванв структура партыйных арганіэа- 
цый: створаны партарганізацыі кафедраў 
грамадскіх навук.П А РТЫ Й Н Ы  камітэт пастаян- 

ную ўвагу ўдэяляў пядбору, 
рясстаноўцьі, выхаванню I аб- 
няўленню кадраў, павышліню 
Іх іміцыятыны, дэславітасці I 

адказнасці. У справаэдачны перыяд былі 
эменены двканы пяці факультвтаў 1 эа-

ляецца галоўньім чынам праэ вучвбна- 
навукова-вытворчыя аб'яднанні I філіялы 
кафедраў. Тут найбольшыя поспехі ў фі- 
эічнага факультэта, факультвта радыё- 
фіэікі I электронікі, ФПМ, мсханіка-матэ- 
матычнага факультвта, горш Ідуць справы 
ў геаграфічнага, хімічнага, біялагічнага 
факультвтаў. Партыйны камітэт ажыццяў- 
ляе сувяэь з  парткомамі прадпрысмстваў 
таксамв ў рамках ВНВА . Ёсць у гісто- 
рыі парткома I сумесныя гшсяджэнці э

навучальным годвс вздэецця падрыхтоўка 
1063 студвнтаў, аспфлнтаў I стажораў э 
87 краін смсту.

У цэлым у БДУ наэапашаны пвўны 
«Чпноўчы вонмт па арганіэацыі вучвбнвй, 
навуковл-даследчай I палітыка-яыхаваў- 
чай работы а апмсжнммі навучвнцамі. У 
аснову яго пакладэекы «Комплсксны план 
прафесійнай пядрмхтоўкі, Ідвйна-лалітыч- 
нага, маральна-втычнвга І вствтычнагя вы- 
хавання эамежнык навучвнцаў на ўвесь пс-

мвгчымы толькі пры ўмове аб'яднання 
дастятконв в я л ік іх  квлектывяў, спецыя- 
лістаў розных профіляў. Патрвбна ваўва- 
жыць, інто ряботя па кааперацыі намяган- 
няў кпфедраў у прыярытвтных нппрвмках 
энаходэіцця ў пвчвткояым стане. У апош- 
ні час пяць кафедраў фізічнвга фякуль- 
т»тп выступілі з прапановяй пб сумес- 
ным выквнанні яялікай НДР па фундамен- 
тяльных пытаннях малекулярнай влектро- 
н ік і. Мы пяаінны падтрымліяаць тякія ІнІ-

граць сіствма лартмйняй вучобы. Мяр- 
куючм нв рабоке нскаторых семінвраў сет* 
кі палііасветы механікя-матвматычіівга, 
філалш ічнага, гістарычняга факультвтаў, 
абмеркавянне пытанняў перабудовы ўно- 
сіць. некаторае ажыўленне ў работу ссмі- 
нараў. Аднак у асноўным праходэяць яны 
па стэрэптыпных сцвнарыях. 3 мінуляга 
юла пры Маскоўскім райкоме партыі ад- 
крмты філіял УМ Л — аддэяленне прапа- 
гандысцкага майстврства, вднвк гвтагя

ПЕРАБУДОВЕ -  ПАРТЫННАЕ КІРАУНІЦТВА
гадчыкі шврагу кафедряў. Распрацава- 
ііы  перспектыўны план работы з кадрамі 

X II пяцігодку. Прааодэіцца грамад- 
ска-палітычная атастацыя ўсіх камуністяў 
ішд дэпіэям «Твой уклад у псрабудову I 
ішскарэннс», Штогод пераглядаецца 
састау рвэеряу I праводзяцца гутаркі 
парткомс з кіраўнікамі падрвэдэялення 
аб стане работы з кадрамі. Праходэіла 
праверка практычнымі справамі работні- 
каў, што ўоаходзяць у рвэерв.

Важнае эначвнне партыйны камітэт на- 
дае эаслухоўванню справаэдач кіраўнікоў. 
Нп бюро парткома трымалІ справаэдачм 
рэктар Л . I. КІсялеўскі, прарэктар Л . М. 
Даоыдзснка, старшыня пряфкома Г. В. 
Мацпссў, двкапы факультвтаў, эагадчыкі 
кафсдраў, Пры гвтым мьі Імкнуліся глыбо- 
ка I ўсебакояя вывучыць работу кіраўніка, 
дапаць прынцыповыя ацвнкі.

Для паоышэііня дэелавітасці, лрынцы- 
повасці I ўэяемнай пятрабаналышсці шіж- 
на раэпіваць гэту форму пвртыйнвй рабо- 
тм ў ладряэдаяленнях.

Партыйны камітвт вялікую ўвагу нода- 
ваў удасканалеішю партыйнага кіраўніцт- 
ва грямадскімі арганіэацыямі I камсямо- 
лам. Па апошняму пытанню партыйны 
кямітэт эаслухоўваўся ў 1086 годяе іін 
бюро Маскоўскага райкома. БылІ выкаэа- 
ны крытычныя аяўяагі па рябоце э кам- 
сямольскімі групамі.

Для павышання актыўнасці працоўных 
кялектываў даручана прафкому перагле- 
дэець умовы сацыялістычнага спяборні- 
цтая з мвтай больш глыбокай накіравана- 
сці на паскарвнне сацыялыіага раэвіцця 
калекшяу. Выяўлена наступная звкана- 
мернясць. Пераможцы сацыялісшчняга 
спяборніцтва займаюць пядучыя пяэіцыі 
I ў лерабудове. Гвтя фіэічнм фокультвт, 
факультвт радыбфізікі I алектронікі, ФПМ, 
механіка-матвмвшчны фякультвт.

Асноўны рычаг перабудоям нашвга гро- 
мадства — цесняя Інтвграцмя і кмтворчас* 
цю I наяукай, пераход да новмх прынцы- 
паў Іх уэаемядэеяння. Сувяэь аучвбнага 
пряцвсу, нявукі э вмтворчасцю яжыццяў*

парткомам ВА «Інтаграл». Алс відавоч- 
на, што сСння гвтыя сувяэі патрвбнв пп- 
шыраць I ўмацоўваць. Па дагаворанасці 
з ларткомам ВА «Інтвгрял» у лютым- 
сакавіку 1088 года плануецца правядленнс 
сумеснага сходу пяртыйна-гаспадарчых 
актмааў БД У I ВА «Інтвграл» у рамках 
ВНВА «БД У  -> ВА «Інтвграл».

Пгрябудопя вучвбнага працэсу оа уні- 
Ьсрсітэцс проходэіць шляхам скярачвння 
абавяэковых аўдытлрных заняткау I раэ- 
яіцця самастойнай работы студянтаў I 
новых форм. I метадаў ііавучанмя. Пера- 
будоўааюцца спецыялшацыі ў одпаведнас- 
ці з эапытамі народнай гаспадаркі, пы- 
рншяецца лытанне умпцашініін I ўэбуй- 
нсння кафедраў, выяўлення слабых мссц I 
Іх ліквідацыі. Творча падыходэяць да 
гвтай работы фізічны I механіка-матвма- 
тычны фвкультвты, факультвт радыСфЫкІ 
I влектронікі, журфак. Болкш паволыіа 
првцякае працас на хімфаку, філфпку.

У духу чясу было эроблсна нояаўвядзсн- 
не на падрыхтоўчым аддэяленні. Выпуск- 
ныя акэамены ў гэтым годэе слухачы ПА 
эдавалі члснам вкэаменацыйняй прыСм- 
кай камісІІ. Нештя ігакшталт дляржпрмСм- 
кі. 3 дапушчаных да акэаменаў 222 слу- 
хачоў вытрымолі Іх 142. 80 чплавск ятры- 
молі нсэдавальняючыя адзнокі, што склала 
38 працвнтаў. Тым не менш конкурс у гв- 
ш м  годэе на ПА не эніэіўся. Вырпшана 
прадоўжыць гвтую практыку. Аднак тут 
неабходна ўэмяцміць кантроль ла вучо- 
бай слухячоў I за Іх бягучай пяспяхоаас- 
цю. П Г.РАБУДО ВА аумвбнагя пран. »- 

су павіння адбывацца ў цесняй 
сувнэі э карйнным павелічвннем 
камп'ютврмэацмі. На жаль, вы- 
лічальнай тахнікі, якая сСння ў 

нас Ссць, не халае. Наш вылічяльны цвнтр 
нс меў ды I эарвэ не мас перспектыўнага 
пляна раэяіцця. Думяецна, яго патрвбмв 
распрацаваць л улікам плянуемвга буйнп- 
га будаўміцтва у н ів е р с іта .

За поо ш ііія гады ў нас паінмрыўся кян- 
шнгент ламежных навучанцаў. У 1087—88

рмяд вучобы ў Белдэяржуніверсітвце імя 
У. I. Леніна». Многіяаспекты работы э імі 
лнайінлі сваС адлюстуляаннс ў пастанопях 
парткома універсіптк.

Раэам з тым, у ппдрыхтоўцм спецыялі- 
стаў длн эамсжныі іраін Ссць нявыраша- 
ііы я  пряблемы I негашўнмя э'явы. Адна э 
саммх пялікіх праблем па ўсСЙ нашай 
выхаваўчай рябоце кянфлікш I роз- 
мыя вксцвсы з удэелім эамсжнікаў. ІІай- 
болыная колькясць правапарушвнняў — 
у Інтврнатах. Характар паводэін эамежнага 
студвнта ў Інтврнаце — у некаторай сту- 
пені сведчанне эфекіыўнЯсцІ нашай Ідвй- 
на-вмхаваўчай рвбоіы. Аднак, на жаль, 
эфсктыўнасам гата нс лаўсСды на нплеж- 
нмм узроўні. Адна а лрычын — бытавая 
неўладкаванасць у нвкаторых Інтврнятах. 
Прааедзсная нс так двўно пашпартызацмя 
недакопаў у «лругім домс* пацпердэіла га- 
та. У нас яшчв не іпыкпрансны выпадкі 
хул1гннства,да|(г'іістші| крал* /, лмарпль- 
ных нпподлін іГудадтлў. Не ..а належнмм 
уэроўін пастаўлена рвбота I э савецкімі 
студвнтамі, якія жыкуць раэам з эамеж- 
нымі. Тут нам неябяоднм адаіны комллекс- 
ны план па ўдаскааяленню Ііггврцацыя- 
нальнага яыхаваннв.

Умівсрсітат э'яўлвецца буйнсйшым наву- 
ковым цвнтрям ркнублікі. Перабудовв 
вышвйшнй школм ў галіне навукі прв- 
дугледжвае пппслічвннс ў два-тры разы 
фундаментальных даслгдапшіняў I дасле- 
дааянняў прыклпднота характару. У нас 
Ссць нямала послеха) I дасягненняў у на- 
вуцы. Значнмя рвэуінтаты ятрыманы ка- 
лектыяям Н Д І ПФЯ. Аднак, рвэвіваючы 
навуку, мы пппіннм памятаць, што цд- 
пым э галобных зарц з'яўляецца лытанне 
яб вфектыунасці НД(*. павелічэнне Іх лд- 
дачы. У нояых умовах невбходна пя-но- 
ваму лірнуць I на тіытанні арганілацыі 
НДР. У нрыпатішсці, некаторыя функ- 
цыі лламавання мвтаягодна было б ад- 
даць факультвтан, йХначасояа павмсіўшы 
Іх адказнясць зй млчатковыя пмнІКІ ня- 
вукова-даслеляай работы. »

Буйнмя шпукоаый до/, 'чрініі эарал

цыятывы, раэвіваць нопыя формы аргяні- 
знцыі наруковых даследаванняў.

Нашы поспехі ў навукова-дяследчай ра- 
боце, раэвіцці нявуковых даследяванняў 
цалкам эалежаць ад паляпшвння якаснаія 

.саставу кіруючых I навукова-педагагіч- 
ных кадраў. У цмым мы можям ганарыцца 
нашым прафесарска-выкладчыцкім састп- 
вам I навуковымі супрацоўнікамі. У і »- 
тым годае яыканвнм план I сацыялістычныя 
абавяэацельствм ікі абароне доктарскіх 
дысертацый I пгрявмкананм па канды* 
дацкіх. Адннк сінранне кадраў у нвс 
адбываецца хутчэй, чым прыходэіць мала- 
дое палаўненне. У сувяэі з гвтмм мм па- 
вінны эрабіць усё магчымае, каб вакан- 
СІІ пясад стпрэйшых наауковых супрацоў- 
нікаў для надрыхтоўкі доктарскіх ды- 
сертацый былі эапоўнены.

А якая ж грамадская думка наконт на- 
шых кіруючых кадраў? Рвзульташ пра- 
ведэенага аняліау дэелавых I асабістмх 
якасцей кіраўнікоў унівсрсітэта дпэвОля- 
юць эрвбіць пмпад, што калекш ў уні- 
всрсітэтп выкаэпае давср рвктарату I парт- 
кому, ацаніўшы якасці вядучых кіраўнікоў 
дястаткова высока, у сярвднім 3,6 баля I 
болын. Асабліпмм дяфіцмтам у нскаторых 
кіраўнікоў акялалася ўмсннс нранІЛЫів 
рзвгаваць на крытыку зніэу.

ГАЛ О УН АЯ эадяча парткома. 
р»нтарата. усіх грвмадскіх яр- 
ганізацый — падрмхтоўкв ііс 
толькі высокакваліфікйяанмх, 
нле I палішмна адукаяаных, 

сяцыяльна яктыўнмх спецыялістяў. Важ- 
нейшай асябліяясцю фарміраваііня дуяоў- 
най культуры моладлі ў сучасных умовях 
з'яўлйсііня ўэрастапне марплыіых ацвняк 
пяллсй, якія ялбывйюцца, адппяелнясць 
ннніых Імкнсннлў Спраплм I ўчмнклм. 
Фуіілнмгнінм пялітмчнай кулыуры псабм 

. з'нўлмгмші педпнне грпмпдскіх дысцм іі- 
лін. У сунязі э гвтым нв квфедры грямвд- 

■ скія няяук ускладвпецца всаблівая адкпз- 
насць ла псрвбудову.

Значную ролю ў фарміраванні грвмпд- 
скяй I пялітычняй культурм пяяіііііа адм-

вілавочна недастатковя. Не явраўлвве 
сябе I йдэіны лалітдлеііь з-ла праэмерняй 
ллфпрмалізаванясці. Пялрабуе паляп- 
шлініі I станояішчя і  пплітінфармвцыямі 
> і іудвнцкіх групвх.

Паршйны камітэт ігав іў  перад фя- 
культвтамі эадачу пастяяннага абнаўлен- 
ня нагляднай агітацыі. ІІекаторыя поспехі 
можна адэнпчыць на фямультвце журна- 
л іс ты к і, радыёфіэікі I алектронікі, фіэфп- 
ку, гістфяку. Але нп хімфяку I філфаку гвта- 
га дабіцца не ўдалося. Кялідоры юрфлкя, 
мехмата, ФПМ  лагрувашчаны аеліларнммі 
млляінфарма гыўнымі стандамі.

I аворачы аб ІнілрвыхаваннІ, мм ляы- 
чайна абмяжоўнагмся ряботай э эамгж- 
нікямі. I частя лабыооем, што жыяём у 
шматнацыяняльнай рвспубліцы I \ нас 
э 'я в іл іс я  свяе няцыянальныя праблемм: 
эахявання ннцыянальняй культурм. гіс- 
торыі, расшырвння сфер выкярыстання нЬ- 
цыянальнай мовы. Але дн нядяўняга часу 
гвш м ніхто не эвймаўся. На жаль, I сён- 
ііл ні філфак, ііI гістфак не сталі Ініцыя- 
тярамі канкрвтнай праграмы па пряпа- 
гандве беларускай мовы I літарятурм, па 
лаглыбленаму яывучвнню нацыянальнай 
гісторыі I культуры. А молядэь пачало 
эяймацця сама. УэнІклІ клубм, гурткі, 
нефармальныя аб'яднанні. Сярод іх з'яві- 
ліся вкстрвмісцкі I няцыяналістычна іія - 
строенмя людэі. Мы павінны дапвмаг- 
чы молпдзі, каб такія нсфпрмалыіыя аб'яд- 
йаііні мялі сваё пнтрынтычнпс I сацмялі- 
ствічнас гучаннс, кяб яны л поўняй 
яддячай нмканалі спяю эядячу.

У н ів е р с іт  мае шмптгадовы поныт пра- 
цоўнага ямхавяння студвнцтва. У трвцім 
працоўным ссмсстры селста прынялі ўдэел 
лныііі 2200 студвнтяў унівсрсітвтя. 86 сту- 
двнцкіх ятрадяў асаоілі эвыш 3 млп. руб- 
лёў капітялвўкладянняў. Пералічана ў 
грамадска-яармсныя фонды зкыш 82 тыгнч 
рублёў. Паспяхояа правялі працоўнм се- 
местр ятрпды фіаічнягя, мехонікя-мятвмя- 
тычнягя фвкультвтаў. Аднпк мслі мссцп I 
сур'Ізныя недахопм прм фарміравянні дт- 
радлў I пялборы кямяндэіраў I кямісяраў

на хім ічііы м  фякультвце, факультвце рв- 
дыёфізікі I влектронікі, прыкладной мятв- 
матыкі.

Спгдвнцкае самакіряванне д.лейнічае 
ва уяіверсітвце ўжо больш чя два гяды I 
пранікае па ўсе сферы жыцця. Прадстаў- 
нікі студвнтаў I аслірантаў ужо ўвайшлі 
ў сяствў вучонага савета у н ів ср с іта  I 
саветаў факультггаў. ІІяйболып развітмя 
формм самякіравання ма механіка-матвма- 
тмчным факультацс. Гвты вопыт втрымаў 
станоўчую ццвмку нв э'еэдэе намсамола 
БеларусІ I рвкамендвванм дя шмрокагл 
ряспяусюджання. Нам невбходна абвгуль- 
ніць вопыт ряботы ў Інтврняце /Ф 6 I пе- 
рввесці ўсс Інтэрііатм на студвмцнвг са- 
макіравянне.

Вожную ролю ў яыхявянні моладлі ады- 
грывас ваення-пятрыятычная работя. Сла- 
бым мссцам тут э'яўляецца падрыктоўка 
дапрыэыўнікоў дя службы ў ормІІ.

Гаворачм аб аыхаваўчай рабоце са сту- 
дчмтамІ, мы павінны лрызняць, што ў 
нііс ёсць сур'Іэныя праблемы ў маральма* 
эствгачным ■ыхяявнні.

Сярод прафесарска-вмклалчыцкагв сп- 
стапу адбылося паляпшвнне маральна- 
псіхалагічнага клімату, ясабліаа нп фя- 
культвце журналістыкі, кафедры гістормі 
філасофіі I логікі. Па-рамейшаму яыклікае 
заклапочанасць стан на кафедрм марн- 
сісцка-ленінскай філясофіі прыродазмаў- 
чых фякультвтаў.

I ,  нк ні балюча гааярыць, вырасля ў гв- 
ш м  годэе I кольнасць правапарушвнмяў, 
асабліва аробленых супрацоўнікямі (26)
I эамежнымі студвмтамі. А Іх кольнасць 
сярод сааецкіх студвнтаў памемшылася. 
Сташ стыка пряаяпарушвнняў па факуль- 
тэтах I ў падрвздзяленнях настунная: 
А ГЧ  — I I ,  фокультэт радыіфілікі I »лгнт- 
ромікі — 6, журфак — 4, філфан, іеяфав I 
філфак — па 3, ФПМ, мехмат, пядфак — 
па 2, астатнія — па I .  У многіх выпвдкох 
ларушаліся тэрміны р»агаяанпя. Так, гту- 
д»нт IV  курса фанультэта радыіфізіні I 
мектроніні А . А. Папко трапіў у медвы- 
цаяраэяік. Двсланае пааедамленне ское- 
чнсопя раэгледжана ііс было, I Ляпко тра- 
піў у медяыцвяраэнік друті ряэ. Асаблівы 
■падарунакв ладнёс геаграфічны факуль- 
твт. У выцвярвзмік разам трвпілі мамегпін 
двкяна I. П. Галай I двцант кафедры фі- 
лічнай геаграфіі С С С Р  Н. П. Хпміцкі.

У міпулмм годяе пяслабіў свяю работу 
сппст ветвранаў вайны I працы.

I алоўным у рабоце швфгкага сектара 
партнома была аргаміэацыя шафскай дя- 
пямогі саўгясу «Гарядок» Уздленскагя ря- 
Іна.

Ужо хутка год, як у нас лачала фумм* 
цмяніряяаць яшча адна грамадская пргн- 
ніэацыя — жамсяает. Лакуль яяа энахо- 
даіцца мя этапе сяяйго станаўлення. Ад- 
нак некяторм вопмт, поспехі, я тяксямя 
праблемы ўжо Ісць.

Спадэнімся. што мм пяспяхова выра- 
ііімм усклядзеныя нн няг ілдачы.

Мі Ю РЧУК,
сакратяр парткома 

ВД У Імя У. I. Леніня.

ПЕРАВУДОв ыГульні 
дарослых

ТЫ М , ХТО  3  Н ЕД А ВЕРА М  
Ш В Я Р Д Ж А Г : «Г-МД Ж АРТМ  
НАД С ТУ Д Э Н ТА М І» , АДКАЗ- 
В А Е  С А КРА ТА Р  КА М ІТЭТА  
КАМ САМ ОЛА У Н ІВ Е Р С ІТ З Т А  
А. Ж У К .

МНОГ А скаптыкаў было нв 
МІШЫМ шляху ДА свмавірвввнмя. 
I толькі падтрымкв рмтарэта 
I парткомв ДВЭВОЛІЛ» НЭМ больш 
чым двя гады няэяд увосці эло-

мвнты самвнірвяанмв. Хацв гвва- 
рыці, аб тым, што мв ўс іі фа- 
мультутах адмаэма падыходаяць 
да гэтой справы, рвнваата. Да- 
ламагаюць мам дамамвты мах* 
мата і ФПМ, гістфана і фівфвнв.

Члмусьці мо вольмі аавотма 
плдгрымліавюць ма факульгвтвх 
машу прапамову даааоліць сту- 
дэмтлм старвйшы» нурсаў, яяів 
адалі д а м  сосіі нв «выдатма»,

вучыцца пв Ыдыаідуальных грв- 
фіках. Толькі $2 студанты лра- 
цуюць аараа так, а ўсвго ў нас 
805 выдатмікаў. Няўжо ніхто э 
іа но эвслугоўааа првва вольнага 
наввдвяння?

I яшч». На нашу думку, усй 
большаа распаўсюджвннв попін- 
на атрымйць самакіраванна ў 
студ»нцні» Інтарнатах. Ужо на- 
кальні гадоў пряцуя тяк ін- 
гзрнвт N8 6. I жыаары яго па- 
нуль не шкадуюць вб новаўяв- 
даонні. Првйшоў сход у імтэрна- 
ца N9 4. нл янім вырвшанв па- 
раходэіць да самамірвввння. Спа- 
даяймся, што марвшцв паслв 
доўгіх спрэчам вырвшаць нл- 
ладжааць жыццй пв-ноявму і 
студ»нты, што жывуць у «адэім- 
цы».

Недакладных 
навук не бывае

Іпстмту/я , з пбмепу думвяні і  кл- 
ЛГІ'ЯМІ, мягу нянстятяяяць, што ў 
інкііііні чяс обулмпгаця жяданке 
ііябмяяць ягдм пп трямалсві» 
дмгампліня», якОе бмдо :ілі лунгініп 
Іігрмяяям ЗЯГТОКІ I Іілоўнуш трмво- 
і у кмкяікв* зм гп  кмяучагммк ямс 
іім плін . 'іаряэ мм Імввімгв вмявв- 
я і і іь  курсм »д яягмвтмчнмк насяя- 
енііяў I лякіроўкі рячяіснясц). У 
гпй т я  •» яС пятрабнл прялуілг- 
л іець мягчммяспь пярябояьшяння 
ў ямврмяяяьнмн ІЯПЯЯГ.

ВІдяяпчня, іііто яа лядручнікяк ля 
гктормі К ІК .г , філясофІІ, гіолЬ 
тмчнпй ІННІІОМП, біяуковяму кяму- 
НІіму яучмні. ііудш тяў неяыяу 
Інкім чыіііім , усп ядяяінасяь ія 
змнстоўнукі •тітку кяялзеіііія іія 
вмклядчмня.

Мы ядчуяяін нятяясыь | ў 
гмрятяяямні дікііый. Ряямовя Ід іг 
яб кяртнмм ПМІЯІІІІННІ мотірм- ЙЛЬНЯ-ТІКІІІЧНІІII іібгспячіння ямн- 
ляячмняў ір ічкігн іі пдйук, яб ЯГНЯШЧІННІ кучібімя I ДЯГЛРДЧМІ

пряцжяў сучясмммі сроднямі ІІІ- 
фярмятмкі | ЭЛОКТрОІІІНІ. Тут ММ ял- 
стялі. А нучопмя ТММ ЧЯСЯМ пял- 
ЛІчмЛіі што ямкярмстянне т іхн іч- 
п м і сродяяў дяпямягяг вынляячм- 
ням лялепшмць зясяясннр мятірм- 
плу ня 9В пряшнтаў, сняряціць 
тдрмін вмяучіння ТОЙ ІІІ ІНІІІПЙ 
лряблкмы ня 10 28 I пявмсіць у*ро- 
І1СІІІ. ІЯСЙЯВМНЯ вучвбнвгя нуртя ІІЯ 
.18 нряцвнтяў.

У ярі лнка іім і нявунояя-дяслгд - 
Ч;,ій ряботм пя грямядсніі няяукнк 
ійксямя  шмят пряблем. I нны дян- 
лдднмн, бо недянладпмн павун нг 
Ам в в р , Тяму Ісц ь  адно пдтадяннг 
плртмйнвму ввмітвтуі 1 у с іб  ІІІМВТ- 
грнннясііі I склвдднасш прябдвм, 
нкія тут амряшвюпцв, тр ібя вм- 
лучянь прмврытвтнмя нвпрямкі
ДЗРЙНЯСЦІ, Ня МОЙ ПОГЛЯА, ЯДНММ 1
І і  м о тя  (дм I няяінпя) стяііь ряз- 
яіннН ірамвдгвія навун яя уніаер- 
сітіц».

Беспрацоўная ідэя
У НГ.АВХОДІІАСЦІ СТВАР9Н- 

НЯ ІІО ВЫ Х  ТЭМ АТЫ ЧНЫХ ПЛА- 
ІІА У  П ГРА КО Н ВАЕ Д Ы Р 9 К ТА Р  
С КТЬ  I  Д О СЛ ЕД Н А Я  ВЫТВОР- 
ЧАСЦЮ М. I. АК ІМ АР.

НАІІІА ЛАДАЧА — кмнвняннг 
яоглг/і ня-вяііструнтяргв Іх рвбот ІІЙ 
кмнікдя івврршяныі наяукоімк дя- 
глглявянняў ня ягнояе дяіяяоряў 
і  яргянЬяцмямІ ГЯДІЯОЯЫІ МІНЬ 
гтаргтвяў, о я» вваяянне і »м<ІчнпйІІЙННМОГІ, ІІІТО Ж МЫ ЧЯГМ ' КіІ.ІІ ( 
АН ВССР нл дзрсяпь ДДІЛМЙВІН- няў пя прмродлзнлўчдй нянукпллА ІЯЛІНГ лрміодяінцд ВЯДЯ ДЛЛНЯІІН»

ЦІ чялялгк у нннгтруктярслім бюро, 
ТО ВЯ унйірргітіііг ПЯ ЛЗГСЯЦЬ ЧЯЛЯ' 
яен V, ІІД І І IIДЧ. іі (  клнструктар- 
СКІМ бніро нямя I тро і, ТММ НР 
МРЙІІІ КННі ір>» іыуііпму вмряшінню 
і м і іА лм іпра ію ріім і ні няртвом, ні 
р ік іврвт  н» нвявюаь ввлстнвб 
уллгі. Хвця вядомв ўсім: я я о і бм 
цудоўнвй ііі быдв нявуяовяВ Ідяв, 
/ІП ТЯГО чясу, оявудь внд НС 1)111 
ўвнсабленв ў квнстрултмўнвВ дв- 
■умснтдцмі, мятврмвлпдвявв ў ллн- 
нрвтнмм дбсвц», явй нс раядЬус 
гвяйго пдтввцмялу,Увяді»лн» вмтворчяіа вурсв ў НсАваА гтупсні ствврмлв вгнову длв рлівіпцв дослвднв-вмтворчвА б ям  унінгрі ІІІТВ, вл» I тут нвлв 800

вввдрвтны» мпрвў плошчм Амлі 
■мнлючвнм » лмтнорчліл ІІЫЯЛЯ 
Янм я  паліннм длваць вб Рм вы- 
тянрчвсці бодьш ія  аоо ТМСВЧ руб- 
ліё .

Адеутннснь плошчм длв рвзмвп- 
чяннв вявгтрултярсвНі явдря іл ія - 
Дсннвў ііс дяг мягчммясці павнлі- 
ЧЯЯЦЬ дб'ём рябпт. Г»ТМЯ ОЫТЯННІ 
сёння нс 1НЯІОД»Я|1Ь свдйто вмря- 
ш»ння. ІІяпрутянм, яле рядльнм 
плян нпкінен ямзнячмць няшу ря- 
боту ў новы» умоввк гвспадярвннв. 
Ад яго »ф«лтмўяасцІ, гтрувтурм 
«ялсжмаь »кянвм1чнм дябрябмт 
усяго нін іягя  нядсктмву, магчммяі- 
ІІІ яядгАшягя рязяіішя. Т.ёння тя 
ЯОГВ ПДДЙВ нямв.

Касцюм

без

гузікау
П Ы ТА Н Н І Р А ЗВ ІЦ Ц Я  МА- 

Т4РЫ Я Л ЬН А -ТЭХ Н ІЧ Н А Й  БА- 
)Ы  ХВАЛЮ Ю Ц Ь С А КРАТА РА  
П А РТЫ ЯН А Й  АРГ А Н ІЗА Ц Ы І 
Х ІМ ІЧ Н А Г А  Ф А К У Л Ь Т Э Т А  
В. Л . ЛАМ АКА.

УСЕ ААЫ добрв рдэумэвм! 
пврвбудова вышэйшвй шмолы 
— првцвс вольмі снлядвмы I 
вдбывввцця Вн мв твн хуткв, вм 
мвм хяцвлвся б. Я буду гввя- 
рыць прв тов, што баліць, што 
ўжо мя пряцягу дэвсвцігоддэв 
хявлюв і пяртбюро, і двмвмят 
хімічняго фямультвтв.

Мвтэрыяпыія-тэхнічняя бяяв 
двўно ўжо нв вдпвввдяв ўэроў- 
ню сучвснай хімічнвй лабара- 
торыі. Выклядчьжвм дмодэіццв 
яучыць студэмтяў мв ябствля- 
ваммі давццвцігадоаай дяўмвсці, 
твму што дясвгмоммі мвяукі да 
нвс яшчэ мв дайшлі, Якім жа 
чымям пвлвпшяць яквсць пад- 
рыітоўмі спвцывяктвў, квлі мя 
лвкцывх гваорым аб ряэвіцці 
сучясмыя мотядяў дясявдвввм- 
няў, я лябврвтормвя прямтыкв 
одпрацоўвовццо ма дэвдвўскіх 
прылядвя.

Унівврсітэт мвбыў I ўствнв- 
віу Нф мяшым фянультэцо тэлв- 
номплвмс длв дэмвмс троввння 
мвлюнмвў, сляйдвў, тэлвфільмоў 
У чвс чытвммя лвмцыймыя мур- 
сяў моштвм 75 тысяч рублВў. Кв- 
рысняо вбствлвввммо пямуль лря- 
стойвяв, твму што потрэбмв 
яшчэ тысячв рублфў, маб стяв- 
рыць мопіі дэмвмстрвцыйнвгв 
м#т»рыялу. Рявумввцв? Г»тв тоо 
свмяв, цпо спрвяіць добры мяс- 
цюм і мв нвсіць нго твму, што 
но эняйшлосв грошвй, мяб му- 
ПІЦЬ гуэікі,

Аля ж I сямыв смвяыя I мэ- 
тяэгодмыв вучэбмв-мвтвдычмыя 
моввўвядявммі, свмвв сучясмвв 
абс тялвввммв мо імогуць пры- 
мосіць корысць, малі мв будэо 
цосмягв супрвцоўміцтяв дэвюі 
дэвючыя ясоб жыцця ВНУ — 
■ыклядчымвў | студэмтяў.

Выбяр эмвсту эямвтквў і іх 
яргвміэвцыв, првблвммяв пвбу- 
дяввммв ломцый — гэтя млопят 
мяствўмімв. У студэмцмяй яўды- 
торыі ПвВіМОМ мврвдэіццв дук 
СвпрвўДмяЙ барвцьбы 90 эоды, 
я мо эя высомі пряцэмт пвспэ- 
ховйСЦІ, вмі фігуруо ў момвторы» 
справаэдячві,

На жяль, у чос атэстацыі ма- 
рэдмя ўся ўввгя ўдэялввцця МЙЯў- 
мвсці вучонвй ступямі | мОльмвс- 
ці публімвцый. Твму, вбвряніў- 
шы мямдыдвцмую дысвртвцыю, 
імшы вымладчын ядрвау плвнув 
ряботу мад домтярсмвй, імммвц- 
ца втрымвць мінімвльмую маг- 
руэку I вмвль мв ўдэольмічяв 
ў выівввўчвй рвбоцо. Тыв ж, 
хто всмоўмую ўввгу модво ву- 
чэбмвчзвдагвгічнай рвбоцо, вы- 
мушамы слуівць пяпромі яб мя- 
яумовяй бвэдэвймвсці. Мы эвбы- 
яввм, што вучэбмв-выэвввўчы 
пряцэс гэтя свовясвбліввв 
лвбврвторы■ длв двслодвввммвў, 
НІ одэін мврысмы свмімвр, ні 
вднв цімоввэ лвмцыв нв втры- 
маюццв боэ сур'Фамай, творчяй 
рвботы.
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Л ІЧ Ы Ц Ь  Д М Р9КТА Р Ж СТЫ - 
ТУГА ІН ВМ ІЛ іМ Н Й  К НАЛІФІ- 
К Д ІІЫ І П Ы КЛ АД Ч Ы КАР ГРА 
М АДСКІХ ІІЛПУК в. п. ккЗь- 
М ЯІІКО Ў.

Я АД НОШУСЯ дп мятагпрмі 
і рпм»ва»паўцвў, пкім »вра» двста- 
«іііім Яадып, чым КМму, Няс ірмтм  
«уппь. А мм спрвбуем р»»ябряілііі. 
чпму ў гтувантвў првпвў Іятврн 
дв нмпучвпня грцмддскіх нйпук? 
Ім іодаячм т яопмгу рдботм н ав аш



ПЕРАДА МНОЙ —  Н ЕВЫ С О К І БАР’ЕР. А Л Е  ЕН  
ЗД АЕЦ Ц А  М Н Е ВЫ Ш ЭЙ  I Д АЎЖ ЭЙ  ЗА КІТА Й СКУЮ  
СЦ ЯН У: ПА АДЗІН БОК Я — СА СВА ІМ І, БЕЗУМ О Ў- 
НА, РУЖ ОВЫ М І УЯУЛ ЕН Н ЯМ І ПРА КІНО; ПА Д Р У ГІ  
— ЯНЫ , ТЫ Я, ХТО ПРА КІНО В ЕД А Е НЕ ПА ЧУТКАХ, 
А, БАДАЙ, У С Е , ТАМ У Ш ТО ЯНЫ РОБЯЦ Ь ЯГО.

I ІЙАТАТКІ ДЫЛЕТАНТА

Пра кіно
не па чутках

П ралог
* КІНАСТУДЫЯ... Урэшце, 

мне пашанцавала і я змагу 
дакрануцца да гэтага фанта- 
стычнага, недасягальнага, 
заўсёды вабячага свету кіно. 
Сёння я зраблю ў ім першыя 
крокі. I кожны наступны 
дзень я буду прыходзіць у 
гэты свет, каб даведвацца 
пра яго ўсё больш і больш.

Маё знаёмства з кінасту-

— М Н Е Н ЕЛ Ь ГА  скардзіцца: экран падарыў су- 
стрэчы з дзіўнымі жаночымі лёсамі. З а  плячыма ўжо больш 
40 такіх сустрэч — сярод Іх жанчыны самыя розныя: шчас- 
лівыя, няшчасныя, пакорлівыя, мяцежныя, якія любяць і 
ненавідзяць... Паверце, не імкнучыся быць арыгінальнай, я 
сапраўды не магу адказаць, якая з іх мне даражэй, таму 
што люблю ўсіх аднолькава, кожнай з іх аддадзена част- 
ка жыцця, дні і месяцьі радасці, росначы і надзеі. Тым 
больш гэтыя характары створаны цудоўнымі аўтарамі: 
Шолахавым, Маміным-Сібіраком, Шышковым, Сейфу- 
лінай, Каверыным, Купрыным, Трэнёвым...

Загадкавая Алеся, ганарлівая і непакорлівая Анфіса 
з «Угрум-ракі», верная Марфа з «Жураўліка», самадда- 
ная Вірынея з аднайменнага фільма, знаходлівая журна- 
лістка са стужкІ «На Гранатавых астравах», Таня Ула- 
сенкава з «Адкрытай кнігі»... А цялер перад намі сама 
Людміла Аляксееўна Ч УРСІН А. Народная артыстка СССР . 
На гэты раз яна таворыць ад свайго ўласнага імя — пра 
тое, што яе хвалюе, радуе, што напаўняе яе жыццё.

да акцера як да апошняй асо- 
бы на здымачнай пляцоўцьі. 
Сумна і тое, што некаторыя 
рэжысёры часам не разу- 
меюць і не могуць добра 
растлумачыць, чаму яны зды- 
маюць іменна гэту карціну, 
што хвалюе, што сугучна ім у 
гэтым сцэнарыі.

У кіно акцёр працуе перад 
халодньім позіркам кінакаме- 
ры. Іграе для гледача, але 
без гледача. На сцэне мьі чу- 
ем ваш подых, вашьі адно- 
сіны. Гэта своеасаблівы 
крытэрый нашай ігры. У кіцо 
ж гэтага няма.

Дадам, што наша прафе- 
сія патрабуе двайной муж-

д ы я н  п ачалося з ТА

«Летапіс»
—  аднаго са звенняў вяліка- 
га рабочага механізма «Бела- 
русьфільма». Гэта —  творчае 
аб'яднанне дакументальных, 
навукова-папулярных філь- 
маў і хронікі. Тут ствараюць 
кіналетапіс нашых дзён.

Ідэя адшукаць тут каго-не- 
будзь па тэлефоне будзе 
недарэчнай. Асабліва рэжы- 
сёра: рэжысёр дакумен-
тальнага кіно (як, дарэчы, 
і мастацкага) не мае пастаян- 
нага рабочага месца —  ка- 
бінета, стала і г. д. На прось- 
бу паклікаць яго да тэле- 
фона вам абавязкова адка- 
жуць: «Ен быў, але зараз 
ходзіць недзе...»

«Недзе» —  гэта бяскон- 
цыя, складаныя, як лабірынт, 
калідоры, у якГх вядуцца не 
менш бясконцыя размовы і 
спрэчкі. Калі хочаш даведац- 
ца наконт апошніх навін бе- 
ларускага кіно —  дастатко- 
ва прагуіпяцца па калідоры 
міма мноства дзвярэй з таб- 
лічкамі, на якіх —■ назва кар- 
ціны і прозвішча рэжысёра. 
Гэта —  пакоі здымачных груп. 
Заканчваецца работа над 
стужкай, і пакой перадаецца 
іншым рэжысёрам і адмі- 
ністратарам, паяўляюцца но- 
выя таблічкі. А пакуль: 
«Пяць прэзідЭнтаў» В. Ру- 
бінчыка, «Начны матрос» Л. 
Нячаева, «Дуброўскі» В. Ні- 
кіфарава і г. д. Але гэта —  
мастацкае кіно. У дакумента- 
лістаў рабочы кабінет —  ман- 
тажньІ пакой. Тут, сярод чор- 
ных стужак кінаплёнкі, якія 
ўсцілаюць амаль усю пад- 
логу, стаіць мантажны стол э 
маленькім экранчыкам, пе- 
рад якім аўтары фільма, без 
перабольшання, праводзяць 
дні і ночы. Так, каііі я па- 
спрабавала раніцай знайсці 
Валерыя Давыдавіча Рубін- 
чыка, каб узяць інтэрв'ю, 
мне адкаэалі: « ё н  учора пра- 
цаваў у начную...»

Кіно -т- дзіця стагоддзя, 
што падпарадкоўваецца за- 
конам эканомікі і вытвор- 
часці. ТаМу і для кіно існу- 
юць смета, расход, улік і 
план. Рэжысёр —  слуга двух 
гаспадароў, якому заўсёды 
не хапае часу.

Паступова многае на сту- 
дыі стала для мяне звыклым: 
людскі кругаварот у калідо- 
рах, змяшанне гукаў венска- 
га вальса і хард-року, зусім 
фантастычныя касцюмы ак- 
цёраў, гіахі лаку і свежай

стружкі ў вялізных пячорах 
цёмных павільёнаў і г. д. Але 
немагчыма прывыкнуць да та- 
го, што заўсёдьг хвалюе і 
абяцае мноства нечаканас- 
цей. Гэта

Зды м кі
Малады рэжысёр Паша Пік- 

ман заканчваў работу над кі- 
начасопісам «Савецкая Бе- 
ларусь». Тэма апошняга сю- 
жэта —  наркаманія. «Кан’юн- 
ктура» —  скептычна заўва- 
жыце вы. Аднак у беларус- 
кім кіно на сённяшні дзень 
гэтай праблеме не пры- 
свечана ніводнай часткі (так 
завецца дзесяць мінут экра- 
ннага часу), таму П. Пікмана 
можна назваць своеасаблі- 
вым першаадкрывальнікам.

Чакаліся здымкі ў наркала- 
гічным дыспансеры, псіха- 
лагічнай бальніцы, аддэялен- 
ні міліцыі. Неабходны былі 
сустрэчы э . хворымі, зусім 
маладымі хлопцамі і дзяўча- 
тамі, з іх бацькамі, нервовы- 
мі, змучанымі людзьмі... Ад 
рэжысёра і аператара патра- 
бавалася далікатная работа: 
амаль усе здымкі —  схаванай 
камерай і з прытрымліван- 
нем ананімнасці героя.

Былі складанасці, якія ёсць 
амаль на кожных дакумен- 
тальных здымках: збянтэжа- 
насць і нежаданне здымацца, 
боязь трапіць у крытычны 
сюжэт і г. д. А іншы раз 
пёрад намі проста зачынялі-, 
ся дзверы, і тады ні лісты 
са студыі, ні ўмяшанне мі- 
ліцыі не маглі дапамагчы іх 
адчыніць.

Так здарылася ў сёмым 
аддзяленні псіхіятрычнай 
лячэбніцы. У другім аддзя- 
ленні нам пайшлі насустрач, 
неабходны матэрыял быў 
такім чынам зняты. Апера- 
тар Саша Бароўскі «прагуляў- 
ся» камерай па закрытых кра- 
тамі вокнах і адмежаваных 
сеткай лесвічных праёмах. 
Здаецца, усё атрымалася. 
Але перад вачыма яшчэ доўга 
стаяў твар, які расчырванеў- 
ся ад «такой нахабнасці».

Магчыма, у класікаў усё 
было інакш. Але і яны ,выму- 
шаны былі цягаць з сабой ня- 
зручную асвятляльную апа- 
ратуру (якасць айчыннай 
кінаплёнкі йіжэй усякіх ацэ- 
нак), любымі спосабамі па- 
збягаць стракатання кінака- 
меры і таксама адчувалі 
абмежаваны метраж плёнкі 
і малілі сваіх герояў выка-

заць думку як мага трапнен 
і гаварыць карацей. Такое 
становішча было і застанецца, 
напэўна, яшчэ надоўга...

Навошта я раблю такое 
адступленне? Мне, дарагі чы- 
тач, вельмі хочацца, каб ты, 
гледзячы на Экран, быў доб- 
разычлівым і' ўважлівым. Су- 
часнае кіно —- і дакументаль- 
нае, і мастацкае —  звязана з

—  Як пісала А. Ахматава: 
«Ееть трн эпохн у воспомн- 
наннй, н первая —  как бы 
вчерашннй день...». Я б на- 
звала сваю першую эпоху 
ўспамінаў —  кінематаграфіч- 
най. Шмат гадоў, каля пят- 
наццаці, я дастаткова поў- 
на займалася кінематогра- 
фам. У нейкі момант яму 
здрадзіла. Вельмі складана 
пастаяннв( матацца па ўсёй 
краіне ў цягніках і самалё- 
тах. I паколькі я ўсё-такі 
закончыла тэатральны ін- 
стытут і нават нейкі час пра- 
цавала ў тэатры імя Вахтан-

НАШЫ СУСТРЭЧЫ ]
АКТРЫСА

трэба было любіць, нена- 
відзець, здраджваць, стана- 
віцца маці, паміраць. Я была 
падобна на чалавека, які не 
ўмее плаваць, калі яго кіда-

такімі ўмовамі, з такой жор- 
сткай у адносінах да здароўя 
кінематаграфістаў работай, 
што проста крыўдна за тваё 
неразуменне, а галоўнае, ня- 
ўменне і нежаданне зразу- 
мець кінатвор.

Кінематограф перажывае 
новы час. Ён чакае гледача 
ўдумлівага, які ідзе на зва- 
ротную сувязь, які здольны 
і ацаніць вартасці, і ўбачыць 
шэрасць.

Э п іл о г
Вось і ўсё. я зноў па-за драўляным бар'ерам. У мінулым 

— выезды на здымкі, сустрэчы з рэжысёрамі, мастакамі, 
аператарамі. Успаміны, як клавішы раяля — бёлыя і чор- 
ныя, прымі хоць адзін і ўжо немагчыма будзе не сфаль- 
шывіць. А гэтага не хочацца рабіць нават у такіх 
кароткіх нататках, як гэтыя.

«Глядзі,— гаварылі мне сябры,— не разбі аб рэальнасць 
свае крыштальна чыстыя мары!» Але мае мары аказаліся 
болып блеклымі ў параўнанні з гэтай шматфарбавай, 
перапоўненай стрэсамі 1 натхненнем рэальнасцю.

Ж. М ІХАЙ ЛАВА, 
студэнтка факультэта 

журналістьікі.

гава, то, натуральна, сум па 
сцэне зрабіў сваю добрую 
справу, і я вярнулася ў тэатр... 
Але пры гэтым вельмі ўдзяч- 
на кінематографу, які па- 
дарыў мне прызнанне і доб- 
рыя адносіны гледачоў, цэлы 
этап сустрэч у жыцці і, зра- 
зумела, на экране.

— Ваш дэбют у фільме 
«Данская аповесць» быў 
паспяховым...

—  Імкнуся вельмі далікат- 
на абыходзіцца з такімі па- 
няццямі, як поспех, шчасце, 
перамога —  мы зрабілі іх 
нейкімі звычайнымі словамі, 
не заўсёды па сутнасці і знач- 
насці іх ужываем. Але сёння 
я магу сабе дазволіць іх вы- 
карыстаць. I не пабаюся ска- 
заць, што мой дэбют сапраў- 
ды быў паспяховым, шчаслі- 
вым. Але не дзякуючы мне. 
Гэтаму садзейнічаў цудоў- 
ньі аўтар Міхаіл Шолахаў.

Гэты фільм як кросная маці 
для мяне. Тым больш я тады 
яшчэ была студэнткай IV  
курса тэатральнага інстытута. 
I ўпершыню мне на экране

юць у ваду. Мйе адразу да- 
вялося зразумець склада- 
насць і адказнасць і вялі- 
кую працу, якіх патрабуе 
прафесія акцёра.

— Амаль што кожная 
дзяўчына марыць быць акт- 
рысай. А Вы, нам вядома, 
не збіраліся звязваць сваё 
жыццё з тэатрам і кіно — па- 
сля заканчэння школы пры- 
ехалі ў Маскву паступаць у 
авіяцыйны інстытут...

—  Так. У тэатральны пай- 
шла «за кампанію» з сяброў- 
кай. Экзамены не хвалявалі: 
мела сярэбраны медаль. Па- 
чуццё страху, скаванасць мя- 
не не прыгняталі —  гэта, на- 
пэўна, і дапамагло. Калі 
прачытала сваё прозвішча ў 
слісах прынятых, падумала: 
паспрабую, а раптам?.. У 
МАІ паступіць заўсёды пас- 
пею. Але, як гаворыцца, ува- 
ход у кіно каштуе 50 капеек, 
а выхаду з яго няма.

- Што Вам у цяжар і што 
радуе ў прафесіі кінаакцё- 
ра?

—  Засмучаюць адносіны

насці, таму што кінематограф 
перш за ўсё жорсткі да ак- 
цёраў. ё н  раптоўна можа ўз-  
несці і наадварот —  аддаць 
забыццю. Невыпадкова не- 
калі Ахматава сказала: «Мо- 
лнтесь на ночь, чтобы утром 
не проснуться знаменнтым».

Першая мужнасць —  пра- 
чнуўшыся вядомым, застацца' 
спакойным да агеньчыкаў  ̂
славы. I другая, больш моц- 
ная мужнасць патрабуецца, 
калі застаешся ў баку.

А радуе тое, што наша пра- 
фесія патрабуе імгненнай ма- 
білізацыі ўсіх эмацыяналь- 
ных, духоўных струн, дазва- 
ляе адчуваць неверагодную 
адказнасць за кожны крок, 
не дае расслабляцца. Калі ў 
тэатры нешта не атрымалася 
сёння, то гэта можна выпра- 
віць на апошніх . спектаклях.
У кіно зробленае ўжо не пе- 
раздымеш.

— Зараз Вы мала здымае- 
цеся ў кіно...

—  Па-лершае, шмат неці- 
кавага прапаноўваёцца. Па- 
другое, пасля доўгага пера- 
пынку я зноў вярнулася ў 
тэатр —  працавала ў Ле- 
нінградскім драмтэатры імя 
А. С . Пушкіна. Іграла гор- 
каўскую Лізу Пратасаву у 
«Дзецях сонца», чэхаўскую 
Шурачку ў «Іванаве». А ў 
1984 годзе перайціла ў Цэн- 
тральньі акадэмічны тэатр 
Савецкай Арміі: мяне запра- 
сілі на ролю Настассі Пі- 
ліпаўны ў спектаклі па ра- 
ману Ф. Дастаеўскага «Іды- . 
ёт». У ЦАТСА зараз іграю 
лэдзі Макбет у трагедыі Шэк- 
спіра, у п'есе «Радавыя» —  
Веру Дугіну. А нядаўна мне 
ўпершыню даверылі востра- 
характарную, гратэскавую 
ролю.

— , Што, на Вашу думку. 
талент?

—  Мне здаецца, талент —  
гэта вельмі яркая, прыро- 
дай дадзеная індывідуаль- 
насць, плюс неверагодная 
праца.

— Гавораць, зараз знізі- 
лася патрабавальнасць гле- 
дача да акцёра: ён не 
абсвіствае, не закідвае гні- 
лымі памідорамі...

—  Я не зусім згодна. Пры- 
ходзіць шмат лістоў у «Со- 
ветскнй экран», «Йскусство 
кнно», дзе гледачы дастатко- 
ва кампетэнтна аналізуюць 
работу акцёраў. I «Кінапана- 
|Ьама», і творчыя сустрэчы, і 
маса літаратуры дапамагаюць 
гледачу разумець, што ак- 
цёр —  чалавек залежны і 
нельга ва ўсіх няўдачах аб- 
вінавачваць яго.

— Вы такая прыгожая I 
маладая... У вас ёсць нейкі 
«рэцэпт» ма.іадосці I прыга-< 
жосці?

—  Я не скажу больш ары- 
гінальна, чым сказаў Гётэ: 
«Бяздзейнае жыццё —  гэта 
дачасная старасць». Таму 
работа і яшчэ раз работа.
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