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заусёды _iбip a,· в я J1iкую коль

касць удз с.1 11.11ihау i rледа
чоу. Чаму? Таму што сnабор
нiчаюць тут не студэнты, а 
суnрацоунiкi i выкладчыкi -
людзi самых розных узро

стау, якiя любяць спорт. 
Адкрылi сnартакiяду сnабор
нiцтвы па валейболу. У ix 
nрымалi удзел дзевяць муж
чынскiх i шэсць жаночых 

каманд. У мужчын леnш вы

стуnаюць зборныя Ф П М i 
фiзфака. А у жанчын больш 
падрыхтаваныя каманды 

фiзфака i ВЦ. 
М. КУЧЫНСКI. 

ВОСТРАИ I НАПРУЖАНАИ 
былабарацьба nамiж факуJ1ь
тэтамi . на nершынстве БДУ 
iмя У. 1. Ленiна па шахма
тах. Тут nатрэбна было nра

явiць саnраудны характар, 
вытрымку, здольнасць да 

аналiзу сiтуацыi, даnытлi

васць. Усе rэтыя якасцi i 
даnамаrлi шахматыстам фiз
фака выйсцi на nершае месца. 
Другое i трэцяе адnаведна за
нялi каманды факультэта 

радыёфiзiкi э.пектронiкi i 
ФПМ. 

Ч. BIKTAPAY. 

ТАК, дзесяцiгоддзямi мно
гiя гналiся за прывiдны мi 

працэнтамi ахопу, рапартава

лi аб колькасцi праведзеных 

мерапрыемствау. Ад ix паты-

1 
хала i патыхае фармалiзмам, 
да якога прывv.чалi i, на жаль, 
прывучаюць сення юныя сту

. дэнцкiя душы. Пагоня за 

лiчба й, валам - разбэшчвае. 
1 спра чацца цяпер з гэтым 

сцвярджэннем недарэчна, 

1 
як i п рытрымлiвацца яго. 

Прыйшоу iншы час, са сва
iмi патрабаваннямi, крытэры

ямi, ацэнкамi. Але па-раней

шаму, дакладваючы аб пра
цэсе выхавання, нярэдка 

пералiчваюць культурна 

масавыя, спартыуна-масавыя 

1 
i iншыя мерапрыемств ы. Бе
зумоуна, патрэб,., ы i яны. 

Фестывалi i спартак 1яд_ы , на
прыклад, пасвячэнн 1 у сту

дэнты або розныя тэм атыч
ныя вечары . У ix зараджа

юцца i мацнеюць пачуццё 

1 
калектывiзму, агульнай ад
казнасцi, дух сапернiцтва . 

Але цi толькi яны патрэб
ны нашаму грамадству сён

ня, у час перабудовы? 3 тры
буны XXVII з'езда КПСС пра
гучала патрабаванне уме ла 
спалучаць масавую работу з 

1 
iндывiдуальнай, улiчваць iн 
тарэсы i запатрабаваннi кож
нага чалавека, патрабаван
не выхоуваць асобу, а тым 
больш спецыялiста, заутраш
няга кiраунiка. Могуць за

пярэчыць, мауляу, на пася-

1 
джэннi бюро парткома раз
глядалася пытанне адпачын.

ку, а не выхавання моладз1. 

А хто ·сказау, што выхаваннем 

трэба займацца толькi у ву- 1 

1 
чэбных аудыторыях? Не, 
вольны час, паводле слоу 

К . Маркса, грамадскi здабы~ 

~к i праводзiць яго . трэба з 
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КАМIТЭТАУ БЕЛАРУСКАГ А ОРДЭНА ПРАЦОУНАГ А ЧЫРВОНАГ А СЦЯГ А 

ДЗЯРЖАУНАГА YHIBEPCITЭTA IМЯ У. 1. ЛЕНIНА 
азета выдаецца - з 

ПАСЛЯ ПАДЗЕI 

Навагоднi 
карнава·л 

ЦЭЛЫ ГОД чакалi яны гэта свята. 1 вось, нарэшце, яно 
прыйшло. Дарма , што на дварэ было не па-студзеньску 
цёпл а, затое тут, у зале геаграфiчнага корпуса БДУ, са

праудны Новы год . Зiхацiц~;,пералiваецца рознакаляровы

~ 1 цацкамi прыгажуня-ёлка. Вось-вось пачнецца карнавал. 
Усе, малыя i дарослыя, з нецярпеннем чакаюць самых 
жаданых гасцей _....:_ Дзеда Мароза i Сн·ягурачку. Толькi 
што гэта? Замест ix з'яуляюцца Шэры Воук i знаёмая 
усiм шкоднiца Шапакляк. 1, напэуна, у многiх сапсавау

ся б настрой, калi б не вясёлы Скамарох i любiмы Карл
сан. Толькi усё гэта не тое. 

«Дзед Маро-Q-оз! Сня-гу-рач-ка!»-пач алi гукаць дзе
цi. Дружней, яшчэ дружней. 1 Дзед Мароз i Снягурачка 
пачулi ix клiч. i завiталi на ёлку. Тут i пачалося сапрауд
нае свята. Здавалася, вяселлю, гумару, жартам не будзе 
канца. 

Аз якiм натхненнем танцавалi усе вакол навагодняй прыгажу
нi са Снягурачкай, Дзедам Марозам i l(арлсанам, а таксама з 
Вауком i Шапакляк, якiя nаабяцалi рабятам заусёды быць доб
рымi i nрыкладнымi. Потым дзецi чыталi вершы. Жадаючых 
было стольк·i, што у Дзеда Мароза i Снягурачкi мех хутка аnус
цеу. Прыйшлося клiкаць на даnамогу Ваука i Бабулю Ша
пакляк. 1 яны на rэты раз не скупiлiся. Чаrо толькi не быJJО у ix 
мяшку: лялькi, ты гры, алавяныя салдацiкi, машынкi . l'оН1~1ыкi, 

карз iнкi з цуксркам i! .. Выбiрай, што спадабалася, хопi1~1) усiм. 

Хто ж падарыу дзецям такое цудоунае свята? Ар

ганi;затары наваrодняга карнавалу - студэнцкi клуб унiвер
сiтэта. А самы актыуны удзел у яго падрыхтоуцы i пра
вядзеннi прынялi 1. Апал?йко - iнструктар дзiцячага сек
тара студэнцкага клуба, Н. Янушкевiч - супрацоунiца 
кафедры палiтэканомii гуманiтарных факультэтау, 1. Ка

лянькоу - супрацоунiк факультэта радыёфiзiкi i электро
нiкi, У. Максiмкоу - выпускнiк гэтага ж факультэта, Л. 
Блiзнюк - студэнтка V курса мехмата i iншыя. 

- Выдатна! Жанщ1 у i~ 
але адразу адчула сябе hры1ш1 , hY ~яём- -,....-"'111!1!:е•, як здавал1 экзам~н па палiт 
ка 11ерад аднакурснiкамi, якi11 1111t~ ' 11е ,ца- экJ1номii сацыялiзму студэнты· чацвёр1а1 
лi. Але шчасце, щчасце зноу }~ naлa11i.•1a курса ФПМ, tляДзiце рэпартаж на 'друrо " 

карысцю для сябе i грамад
ства. 

На парадку дня бюро парт
кома, як ужо гаварылас я , 

было абм_еркаванне быт у 
i адпачынкv. 3 iнсЬармацыяй 

Такая фраза праrу-
ч ала на пасяджэннi бю

ро партыйнаrа камiтэ
а Белдзяржунiверсi
эта iмя. У. 1. Ленiна, 
на якiм абмяркоувалiся 
пытаннi арганiзацыi 
быту i адпачынку вы
ладчыкау i студэнтау. 
У rэтых словах канста-
ац~я факта: адпачы
нак студэнтау _у боль
шасцi выпадкау пра
водзiцца па усталява
ных стандартах, дзе на 

nрешым месцы стаiць 
масавасць. 

выступiлi старшыня прафко

ма выкладчыкау В. М. Анi
шчык i на>1еснiк старшынi 
прафкома студэнтау Г. У. 
Пацёкiн. Шчыра кажучы, та

кое спалучэнне пытанняу 

наурад цi апраудана, хоць i 
стала традьщыйн_ым. У кож
ным з ix свае праблемы, якiя 
патрабуюць сваiх вырашэн
няу. А цi могуць ix усе вы

рашыць адны прафсаюзныя 

камiтэты? 
Напрыклад, быт студэнтау . 

На сённяшнi дзень склауся 

3. АЛЯКСАНДРЛВА. 
сэрца: старонцы. 

- Есць nяцёрка! (Заканчэнне на 2-й стар.). 

востры дэфiцыт . iнтэрнатау . 

Яны перанаселены, каля 700 
чалавек жывуць на прыв ат 

ных кватэрах, ёсць цяж кас

ц i з размяшчэннем мал адых 
сем 'я у. У той жа час нямала 

вальняючым стане спрау з 

развiццём матэрыяльна-тэх 

нiчна й базы Белдзяржунiвер
с iтэта iмя У. 1. Ленiна», дзе 
падкрэслiваецца: «Сур 'ёз 

на адстае матэрыяльная ба-

V 11 

боуку, пры я кой словы яуна 

разыходзяцца са справай. 
Якое ужо тут выхаванне пры

кладам? 

Пры абмеркаваннi пытання 
намеснiк сакратара партко-

не зауседы ведаем, 

чаго хочуць студэнты>> 
пакояу занята пад склады. 

Акрамя таго, ёсць прабле
мы з забеспячэннем сан
тэхнiкай, у арганiзацыi гра

мадскага харчавання, не ха

пае пунктау бытавога абслу
гоування, у прыватнасцi, у iн
тэрнаце NO 3, мэблi i гэтак 
далей. Думаецца, на пася

джэннi бюро была б ка
рыснай прысутнасць не толь

кi кiраунiкоу грамадскiх арга
нiзацы й, але i прадстаунiкоу 
адмiнiстрацыi унiверсiтэта, 
якiя адказваюць за гэтыя 

пытаннi. Тады можна было 
б павесцi больш канкрэтную 
размову i дабiцца больш 
аператыунай лiквiдацыi тых 
або iншых хiбау. 

Тое ж самае датычыцца 
i праблемы адпачынку. Да
статкова сказаць, што арганi

заваць яго часам проста ня

ма ·дзе. У нiводным з вась

мi iнтэрнатау згодна з пра
ектам не прадугледжаны 

памяшканнi для адпачынку i 
заняткау спортам. На гэта 

указана у пастанове ЦК Кам

партыi Беларусi «Аб незда-

за грамадскага харчаванн я, 

фiзкультуры i спорту». Зна

чьщь, неабходна прымаць 
кардынальныя меры для па

ляпшэння спрау i патрабаваць 
у першую чаргу з тых, хто 

павiнен займацца iмi па аба
вязку. 

Чаго варта, напрыклад, на

раканне члена бюро парт
кома, дэкана па падрыхтоу
цы iншаземных студэнтау 

Л. М. Аусянкi на тое, што 
на пасяджэнне не запроша

ны прарэктар' па адмiнiстра
цыйна-гаспадарчай частцы i 
начальнiк студэнцкага гарад

ка? Як кажуць, пастфактум. 

Пра гэта трэба было паду
маць раней, калi рыхтавала
ся пытанне на бюро . Тым 

·больш, што пры абмеркаван
нi усплылi «заезджаныя» 

праблемы аб недахваце вады 
i непрацуючым лiфце у 13-
павярховым iнтэрнаце. Пры

ватнасцi? Гэта з якога боку 
на ix паглядзець . 1 калi яны 
не вырашаюцца гадамi, то 

безадказнасць адказных асоб 
набывае непрыемную афар-

ма В . А. Прокашава папрак

нула студэнтау, што ix праф
саюзная i камсамольская ар
ганiзацыi у пытаннях адпа

чынку спорту працу~qць 
кожная па сваiх планах, што у 

ix няма узгодненасцi. 1 тут 
можна дадаць: калi б быу на 
пасяджэннi бюро сакратар 
камiтэта камсамола унiвер

сiтэта, з абодвух важакоу 
моладзi можна было б i за
патрабаваць за той фарма
лiзм, аб · якiм мы ужо вялi 

размову. Вiдаць, уся бяда у 

тым, што кiраунiкi прафсаю

за i камсамола робяць спра
ваздачы паасобку, у розных 
iнстанцыях. 
Аб адпачынку выкладчы

кау i супраl.\оунiкау можна 
было б пагаварьщь больш 
падрабязна. На жаль, у iн
фармацы i на бюро партко
ма прафсаюз выкладчыкау 
рабiу справаздачу, у асноу
ным, тольк i за мiнулы лет

нi перыяд. Арганiзацыя ж 

адпачынку у час навучаль

нага года засталася у ценю, 

не было нiякiх прапано у па 

' яго паляпшэнню. Думаецца, 

тут i трэба было б пагава
рьщь аб удзеле выкладчы- 1 кау у арганiзацыi вольнага 

часу студэнтау, аб больш 
эфектыунай дапамозе праф

саюзнага актыву у гэтай спра-

1 
ве. 

Гэта, вiдаць, i меу на ува
зе намеснiк сакратара парт

кома А. М. Рухля, калi на па

сяджэннi сказау: 

- Мы не заусёды ведаем, 

чаго хочуць студэнты. Не усе 1 
iдуць на сустрэчы i гутар-

кi , якiя мы арганiзуем. Напэу-
на, сацыялагiчнай лабарато-

рыi унiверсiтэта трэба пра
весцi даследаваннi патрэб 

моладзi. 

Член бюро парткома, дэ-

кан фiзiчнага факультэта В. А . 1 
Гайсёнак сказау: 

- Па-мойму, час масавых 
мерапрыемствау мiнуу. Сён-

ня моладзь iмкнецца пра

водзiць свой адпачынак у 

больш вузкiм коле: у клубах 
па iнтарэсах, дыскатэках, у 

якiх-небудзь самадзейных 
аб'яднаннях. Значыць, трэба 
перабудоувацца i нам. 

Прыемна, што гэтыя пра

пановы прагучалi на па
сяджэнн i бюро . У ix зане
пакоенасць за тое, што ро

бiць студэнт па-за сценамi 
аудыторый. Цяпер важна як 
мага хутчэй перайсцi да кан

крэтных спрау, удзельнiчаць 
у якiх павiнны i партыйныя, i 
камсамольскiя, i прафсаюз

ныя арганiзацыi, i студэнцкiя 
саветы, органы самакiраван
ня . 1 не паасобку, а усе разам, 
як кажуць, у адзiнай за

прэжцы. 

1 

1 
1 

А. БIЛАН. 
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КАЛЕКТЫУ факультэта радыёфiзiкi i электрон1ю, 
кiруючыся Пастановай ЦК КПСС «Асноуныя напрам
кi перабудовы вышэйшай i сярэдняй спецыяльнай 
адукацыi у ·краiне», актыуна уключыу_ся у працэс 

падрыхтоукi спецыялiстау - радыёфiзiкау навага 
зместу. Увесь гэты працэс падзяляецца на тры уза
емазвязаныя цыклы. Важнейшая задача · першага, 
агульнаадукацыйнага цыкла - даць студэнтам глы

бокiя веды па фундаментальных дысцыплiнах: вы
шэйшай матэматыцы, агульнай i тэарэtычнай фiзi
цы, грамадскiх навуках. Асаблiвасцю першага цыкла 
з'яуляецца уключэнне у яго бесперапыннай камп'ю
тэр~ай падрыхтоукi. Мэта яго - такое засваенне стуJ 
дэнтамi. фундаментальных дысцыплiн, якое развiвае 

у ix актыунае, творчае мысленне. Прынамсi, ·нада

ецца вялiкая увага прыкладному, практычнаму бо
ку. Студэнту даецца таксама марксiсцка-лен·iн
скае разуменне важнейшых этапау гiсторыi раз

вiцця фiзiкi, яе фiласофскiх i метадалагiчных праб
лем. У гэтых адносiнах трэба адзначыць выдатных 
лектарау-фiзiкау дацэнтау В. М. Ткачэнка, В. 1. 
Кузьмiча, Г. 1. Папко. 

Наступны цыкл уключае групу BЯJ)IКIX агульных 

радыёфiзiчных курсау з выдатнай лабараторнай 
база~. Мэта яго - пашырэн.не адукацыi i агульнай 
спецыяльнай ·падрыхтоукi студэнтау-радыёфiзiкау. 

-

1 
1 
1 

1 
ДАСЯГ 

НУЦ 
НОВАГ·А 1 
9ЗРО9НЮ Нарэшце, трэцi, апошнi цыкл накiраваны на наву- 1 
чанне канкрэтнай справе, больш вузкай спеЦЫJ:!ЛI- . 
зацы1, на далучэнне студэнтау да самастойнJi< 
творчай цi вытворчай дзейнасцi. 

Асаблiва многа робiцца i зроблена на нашым 
факультэце па арганiзацыi навучання на працягу 

трэцяга цыкла. Для гэтага дэканат, савет i пар

тыйная арганiзацыя факультэта у адпаведнасцi з ды
рэктыунымi дакументамi пра.вялi вялiкую работу 
па арганiзацыi мэтавай · падрыхтоукi спецыялiстау 
для прадпрыемствау рэспублiкi. У вынiку б"лi 
заключаны доугатэрмiновыя дагаворы з рознымi 

мiнiстэрствамi, у тым лiку з Мiнiстэрствам прамыс
ловых сродкау сувязi (ВА «Спадарожнiк» - 5 чала
век, ВА вылiчальнай тэхнiкi - 12). Падрыхтаваны 
i у блiжэйшы . час будзе зацверджаны дагавор аб 
мэтавай падрыхтоуцы з Мiнiстэрствам радыёпра
мысловасцi (ВА «Гарызонт» - 25, НВА «Гранат» -
30 чалавек). У адпаведнасцi з гэтымi дакументамi 
на ВА «lнтэграл» i НВА «Гранат» арганiзаваны фi
лiялы кафедрау фiзiчнай электронiкi i кiбернеты-

1 

1 

1 

1 

НА ЗДЫМКАХ: 

* .Уважлiвыя вочы выкладчыка пры
ка11аны да студэнта. 

* Можна зайсцi? 
* Як мала хвiлiн адводзiцца на падрых

тоуку! 
* Толькi б не перашкодзiла хваляванне ... 

Фота С. ПЛЫТКЕВ1Чд. 

· кi. У ix функцыi уваходзiць арганiзацыя стажыроу
кi маладых спецыялiстау, узгадненне тэм курсавых 

i дыпломных работ у адпаведнасцi з патрабавання
мi вытворчасцi, арганiзацыя i правядзенне вучэб
ных заняткау у спецлабараторыях на вытворчай ба
зе ВА «lнтэграл» для старшакурснiкау. Пачынаю
чы з другога курса студэнты факультэта маюць 

магчымасць займацца вытворчай дзейнасцю на ВА 
«lнтэграл» на пасадах тэхнiкау, наладчыкау i iнжы
нерау у саставе вытворчага атрада «lмпульс». Тут 

яны працуюць 8-12 гадзiн у ты,цзень у другой 
палове дня. 

'-11:::2 АБ ХЛЕБЕ НАДЗЁННЫМ ] 

Гаворачы пра мэтавую падрыхтоуку, мы мае№, на 
увазе не толькi прамыя сувязi «факультэт - вы
творчасць», але i «факультэт - НД!». Нягледзя

чы на адсутнасць юрыдычнага вопыту у заклю

чэннi дагаворау з НДI, мы вядзём падрыхтоуку cneJ 
цыялiстау у цеснай кааперацыi з НДI ПФП, НДI ЯП, 

lнстытутам электронiкi АН БССР i з некаторымi га
лiновымi iнстытутамi. Падрыхтоука сriецыялiстау 
працягваецца у лабараторыях пералiчаных уста-
ноу, дзе студзнты, пачынаючы з трэцяга курса, 

праводзяць адну трэць вучэбнага часу, выконваю-
чы курсавыя i дыпломныя работы, авалодваючы 
навейшымi дасягненнямi у галiне радыёфiзiкi. Так, 
напрыклад, студэнты кафедрау радыёфiзiкi i аута
матызацыi навуковых даследаванняу па вызначана-

НЕ ЗАЧАРСЦВЕЛА Б СЗРЦА 
му раскладу працуюць у НДI ПФП iмя А. Н. Сеу-
чанкi i у НДI ядзерных праблем, карыстаючыся са-
мым сучасным абсталяваннем i вылiчальнай тэх
нiкай. 
Прынятыя партыяй i урадам дакументы дазволi-

лi не толькi рэальна ажыццявiць сувязь факуль-

тэта з вытворчасцю, але i далi шырокiя магчы
масцi савету перабудоуваць вучзбны працэс з улiкам 
патрабаванняу часу. Так, на факультэце скарочаны 

лекцыйны матэрыял па агульных радыёфiзiчных 
дысцыплiнах за кошт па'велiчэння часу, што адводзiц

ца студзнту на самастойную работу, якая арганi
зуецца з выкарыстаннем сродкау вылiчалliнай 
тэхнiкi i мiкрапрацэсарных сiстзм. Вялiкi энтузiязм 
i працавiтасць пры арганiзацыi самастойнай работы 
навучэнцау праявiлi асiстэнты кафедрау кiбернеты
кi i _аутаматызацыi навуковых даследаванняу 1. А. 

Шалатонiн i А. Я. Пятраеу. 
Зразумела, што на факультэце рэалiзавана толь

кi частка мерапрыемствау, прадугледжаных Паста
новай ЦК КПСС i Савета Мiнiстрау СССР. Аднак 

~;~артыйная арганiзацыя, дэканат i савет факультэ
та зробяць усё неабходнае, каб накiраваць узрос
шую грамадскую актыунасць выкладчыкау, супра

цоунiкау i студэнтау на дас;ягненне якасна навага 

узроуню у падрыхтоуцы спецыялiстау. 

А. ШЫРОКА~, 
дэкан факультэта радыёфiзiкi электронiкi. 

КОЖНЫ З НАС ПРЫВЫК УЖО ДА ТАГО, ШТО 
НА НАШЫМ СТАЛЕ ПАСТАЯННА ЕСЦЬ ХЛЕБ. 
БЕЗ яrо НЕ МОЖА АБЫХОДЗЩЦА HI СНЯДА
НАК, Н1 САМЫ СМАЧНЫ АБЕД, Н1 ВЯЧЭРА. 
НЕ МQЖА АБЫСЦIСЯ БЕЗ ХЛЕБА I СВЯТОЧ
НЫ СТОЛ. ХЛЕБАМ I СОЛЛЮ СУСТРАКАЕМ 
мы САМЫХ ДАРАПХ ГАСЦЕЙ. яrо кожны 
РАЗ БЯРОМ З САБОЮ ~ ДАРОГУ. 

МIЧОГIЯ ВЕДАЮЦЬ, як ня-

лёгка ён даецца, колькi па
трэбна прыкласцi сiлы, кло

патау, старання, каб выра
сцiць яга. Асаблiва ведаюць 
цану хлеба людзi, якiя пера
жылi вайну. Тады ён быу леп-
шым ласункам. 

Давайце зараз зойдзем у 
хлебны магазiн . Адразу кiда
юцца у вочы палiцы, на якiх 
раскладзены хлеб розных 
гатунка у. Выбiрай на свой 
густ! Вось i выбiраюць: ма- . 
цаюць рукамi кожную бухан-
ку, шукаючы найсвяжэйшы. 

...Назаусёды урэзауся у 

памяць выпадак, якi назiрау 
у адным з райцэнтрау воб-

ласцi. Чакаючы аутобуса, ма

ладая жанчына з хлопчыкам 

знайшлi сабе займальны за
нятак: крышылi толькi што 

куплены бохан хлеба i кармi
лi галубоу. Добра, што яны 
.(1юбяць птушак . Але ж чаму 
гэтая любоу праяуляецца 
праз абыякавасць да хлеба? 
Яшчэ адзiн выпадак. Тлу

сташчокi малы надкусiу све

жы баранак i кiнуу яго на 
абочыну'. · Мацi, якая iшла 
побач, замест таго, каб nау
шчуваць сына, толькi заува
жыла: .«Смецце трэба у 
скрынку кiдаць». Што гэта1 

Ня~анне Цо!:1.о!...Ы]__еба, непа~ 
вага да працы людзей цi ад-

сутнасць элементарнай ку ль

туры1 Думаю, i тое, i дру гое . 
М iж iншым, усё пачынае цца 

з дзяцiнства. 

Не магу утрымацца, каб 
не расказаць яшчэ пра адзiн 

выпадак у процiлегласць па

пярэднiм. Пажылая жа11чына, 

мая суседка, даганяла ма

шыну, каб тольк i перадаць 
сыну-прызыунiку кавалак 

хлеба, нiбы свайго роду мат
чына благаслауленне перад 
далёка й да рога й. 
-- Lэрца балщь, кал1 ба ЧьlШ , . 
як з абыякавасцю выкiдваюць 
хлеб у смеццеправод у iн
тэрнаце № 2. Пытаюся у ад
наго са студэнтау. 

Чаму так робiш? 
· - А куды ж яго дзяваць? 

- А хiба у iнтэрнаце няма 
спецыяльных кантэйнерау 

для чэрствага хлеба? 

- Ды дзе там. Абяцалi, 
але .. . 

Сапрауды, пра тое, што у 
iнтэрнаце няма спецыяльна г а 

месца для чэрствага ' х леба, 
газета «Беларускi унiверсi

тэт» ужо пiсала (крытычны 

матэрыял «Парсюкi у бытоу
цы » ад 25 снежня 1986 года). 
У гэтым выступленн i прыво

дзiлiся наступныя лiчбы: ~а 
месяц каля 100 к iлаграмау 

хлеба вывозiцца на звалку. 

А за год? А колькi так iх iн
тэрнатау ва ун i версiтэце? Га

зета выступiла з вострым сiг
налам . Але вывадау зробле
на не было . Дырэкцыя студ
гарадка чамусьцi не хва

люецца за вырашэнне гэтай 

наспеушай дауно праблемы . 

Хлеб як вык i двалi, так 
выкiдваюць 

дзень. 

па сён няшнi 

Дык дава йце ж разам вы
хоуваць у людзях, асаблiва 
у моладзi, паважлiвыя, бе
ражлiвыя адносiны да ,х ле
ба , вучыць ix любiць пра
цу, абуджаць пачуццё сапрау
днага гаспадара роднай зям

лi. Каб нават чэрствы кава
лак хлеба прыносiу карысць , 
ч алавеку, каб не зачарсцвела 
яга сэрца. 

д. М IХАЛЕВ I Ч. 
студэнт факул ьтэ 1 .i 

журнал iстыh i . 



У ч ас вытворчай практыкi студэнты набываюць прафе
с iйныя якасцi, блiжэй i глыбей знаёмя цца са сваёй буду
ч а й спецыяльнасцю. Але каб яна давала больш значныя 
рэзультат.ы неабходна зацiкауленасць i студэнтау, i вы
КJ1 адчыкау, i кiраунiкоу на месцах. 

Н а ш няштатны карэспандэнт, студэнтка факультэта жур

на ;1i стыкi М. НАРЭЙ КА сустрэлася з выкладчыкам ка
федры крымiнальнага працэсу, адказным за практыку на 

юрыдычным факультэце Усеваладам Пятровiчам Л аrой 
скiм . lx rутарка был а прысвечана вытворчай практыцы 
студэнтау-юрыстау. 

Прыходзiц 
u 

змястоуна 
., 

работа 
- ЯК БЫ БАНАЛЬНА гэта 

н j гучала,- гаворыць У . П . 
Лагойскi ,- але я л (чу, што 
гал о уны сэнс п 

l,IЦ 

у мен-

цi 

цi 

Зразумела, такая упэ ун е

насць прыходзiць да студэн

та у у ходзе вытворчага пра

цэсу, якому на факультэце 

надаецца . вялiкая увага. Так, 
год назад адбылася мiжве

дамасная нарада выкладчь~ 

кау юрыдычнага факультэта 

БДУ, практычных работнi
кау Пракуратуры БССР i Мi
нiстэрства юстыцыi БССР, на 

якой вялася размова аб па
вышэнн i якасцi арганiзацыi 
i правядзення практыкi сту

дэнтау-юрыстау. Цяпер уся 
работа на факультэце накi

равана на выкананне рашэн

няу нарады i рэкамендацы й , 

адрасаваных дэканату. 

1 вынiк i не прымусiлi ча

каць . Разам з Пракуратурай 
БССР стварылi на факультэ

це лабараторыю пракурор
скай i следчай дзейнасцi, фа
культатыу па машынап iсу i 
судовай фатаграфii . Дзякую

чы гэтаму студэнты могуць 

карыстацца пiшучымi машын

кам i i займацца фатаграфiяй 
у п,обра абсталявана й лаба
раторыi. 
Выконваючы рашэннi · на

рады, а таксама. з мэтай вы

вучэння канкрэтных юры

дычных органау на факу{lь

тэце выбраны пазаштатныя 

памочнiкi пракурорау. lx 30 
чалавек, у асноуным ·друга

курснiкi. У вольны ад вучо

бы час студэнты-юрысты вы
конваюць розныя даручэннi 

i заданнi . lx задавальняе та
кая форма: i цiкава, i, га

лоунае, карысна . Пракуро

ры, зразумела , таксама рады 

такiм памочнiкам. 

Практыку студэнты 1 1 
111 курсау праходзяць тол ь-

кi на тэрыторь.1i рэспубл iк i. 
У другакурснiкау яна тры 

тыднi. Першыя два яны з наё

мяцца з работай юрыдычнага 
аддзела РАПА, трэцi - юры

дычнага аддзела выканкома . 

Практыка ж трэцякурснiкау 

больш адказная : два тыдн i у 
судзе i два - у пракурату

ры. Каб студэнты добра ве
далi, што iм рабiць у орга
на х пракуратуры, яны пры
маюць удзел у рабоце 
тро хдзённага сем i н ара, я кi 

праходзiць кожны год у 

пракуратуры р эспублiк i. 
Цiкава, а як самi студэнты 

ставяцца да такога парадку 

пj:>авядзення практыкi? Раз

мауляю з трэцякурснiцамi 
Нат алл q i:; Л а п уцка й, /най Гу

цуля к , л ьв iрай Паулоуска й , 
Н аташ,,;., Салагу б . Яны, як н i 

дз1уна, амаль аднолькавага 

мерка ван н я наконт сваё й 
nершай практык i: нецiкава , 

несур ' ёзныя адносiны з боку 

в ык ладчыкау на месцах. А На
а Лапуцкая , якая чак ала 

актыкi большага, п ра
«Па праудзе 

ыйшла да вы в а-

1сконсультам 

без юры 

дыч н ай адукацыi » . Такi пункт 

1 леджан ня выклiкау у сту

дэн тау спрэчкi. У рэшце рэшт 

усе пагадзiлiся з меркаван
- нем lны Гуцуляк: « Улiчваю-

чы усе нюансы, трэба адзна
чыць, што практыка неаб
х одна, а юрыдычныя аддзе

лы ра йвыканкомау i РАПА 
займаюць важнае месца у 
радзе iорыдычны х органау». 
Студэнты I V курса Кан

станцiн Кн iга , Валерыя Та

расава, 1 н,а Патапав а, В але

ры й М iцк е вiч · lна Х ом iч 

узрушана расказ вал i п р а 

сваю практыку. 

Валеры я Тарасава шмат 

карыснага для сябе пачарп
нула у час работы у праку
ратуры Бабру йска. Яна пры
сутн i чала на допытах абв i
навачваемых , на апазнаннi У 
якасцi пан ято й , вяла гутар

к i з людзьмi , я кi я з ' яул я
юцца хранiчным i .алкаголi
кам i. 

/ н а Хомiч праходзiла прак

тыку у Кастрычнiц1< i м раё
не г . Мiнска. Шмат добрых 

слоу адрасавала яна сва йму 

кiраунiку., памочнiку праку
рора па агульнаму нагляду 

Э. Ф. Ханенку . 
Канстанцiну Кн i зе i Вале

рыю М iцкевiчу практыка спа

дабалася тым, што , у парау
наннi з мiнулым годам, да 
ix ставiлiся больш сур 'ёз на, 
больш . аказвалi даверу . Ды i 
аб 'ём i змест практыкi не 
параунаць. 

Чаму усе субяседнiкi i м

кнулiся правесцi паралель па
мiж практыкай 11 i 111 кур
сау? Адказаць к ан крэтн_а 
нiхто не змог, але згадз1л1-

ся, што без папярэдня й прак
тыкi не адбылася 6 i сёлет
няя . Бо яно звы чайн а так i 
атрымлiваецца : пасля пер
шай маленька й справы пры 

ходз iць цi кавая , зм ясто у

ная работа. 

] 
• 

<<Слова за ЗВВОЧНJКВМ>> 
ТЭЛЕФОН не змаукау . Ме

тадысты завочнага· факул ь

тэта ужо стамiлiся адказ

ваць на аднолькавыя пытан

н i , што чул i ся на тым кан
цы проваду : «Чаму у мяне 

апла чваемы водпуск на се

сiю? Цi няма тут памылкi?» . 
Гэта вельм i турбавала зна

ёмых i сяброу, што вучацца 
разам са м но й на завочным , 

i былi яны перапалоханы не 
на жарт. Усiм i м , без J3ыклю
ч эння , напярэдаднi Новага го

да прыйшлi на дом давед
к i-вызавы з аплачваемым 

водпускам на перыяд cec ii . 
Такая папера пажадан а , вя

дома, за}'сёды, але, на жаль , 

не усе завочнi к i i не заусёды 
маглi ёю гiа х вал iцца. А тут 
раптоуна - усiм без выклю

чэн ня ! Трывогу аднакурснi 

кау можна было зразумець 
i так: а цi не выклiкаюць но
выя перамены н а ix факул ь

тэце яшчэ большы я цяжкас
цi у жыццi заво ~нiка ? За ад
казам я звярнулася да дэка

на завочнага факультэта унi

версiтэта Генадзiя Васiлье
в iча МАЦВЕЕВА . 

- Няха й завочнiкi л iч аць 

даны вызау на сес iю с вое
асаблiвым навагоднi м пада
рункам . 1 н е турбуюцца . 
Справа у тым , што у сiстэме 
завочна й формы н авучання 

урэш це пачал i адбывацца пе
рамены . Мне хочацца быць 
упэуненым, што перамены да 

леп шага: як дл я нас , тых , 

хто кiруе вучэбным працэ
сам на факультэце, для вы

клад чыкау , як i я в ядуць прад

меты i курсы на завочным, 

так i для самiх студэнтау . 

П ры падрыхтоуцы новых 
мер, закл iканых значна па-

лепшыць i удасканалiць сi

стэму завочн а га навучан н я в а 

унiверс iтэце, мы к iра валi-

ся Пастановай ЦК -КПСС i 
Савета Мiнiстрау СССР « Аб 
мерах па карэннаму паляп

шэнню якасцi падрыхтоу
кi i выкарыстання спецыя

лiстау з вышэйшай адукацыяй 

у народнай гаспадарцы» i за
гадам МiнВНУ СССР «Аб 
першачарговых мерах па 

перабудове сiстэмы пад:. 

рых тоукi спецыял iстау з вы

шэйша й адукацыяй без адры
ву ад вытворчасцt». 

Не сакрэт , што студэнту

завочн i ку у перыяд cecii 
пры ходз iцца намнога цяжэй, 
чым студэнту стацыянара . 

Завочн iк працуе, нярэдка 
мае сям 'ю i ад cecii да cecii 
ён жыве далёка не весела, 

таму што павiнен самастой

на вучыцца i рыхтавацца да 
зал iкау i экзаменау. _ Гэта 
цяж ка. Сесiя завочнiка да 

таго ж настольк i сканцэнтра

ваная, што i не дзiуна, кал i 
студэнт маральна проста не 

спрауляецца з нагрузкам i. 
Таму, каб памен шыць пера
грузку студэнтау у сесiю 
i пашырыць дапамогу у са
масто йнай рабоце , павялi
ч ана колькасць дзён завоч

н iка - да 6-7 у семестр . 

На кожна й кафедры у такiя 
д нi будуць арга н iзаваны дзя

журствы. Гэта азначае, калi 

завочн i к падрыхтавау якi-не

будзь прадмет, прынамсi, 
любы з тых , якi яму патрэбна 
здаваць у сесiю , ён можа сме 

ла у «свой дзень» адчыняць 

дзверы адпаведнай кафедры 

- яго там чакаюць . 

Адм яняюцца i завочныя за
лi кi кантрольн ых. Цяпер сту

дэнту , каб атрымаць залiк па 
кантрольнай рабоце, якая ня

рэдка з ' яуляецца творча пе-

рапрацаваным плагiятам, трэ

ба будзе прад ' яуляць кант 
рольн ую асабiста выкладчы-

ку, пераважна у перыяд па

мiж сесiямi . Завочнiк атры
мае такiм чынам i магчы

масць кансультавацца са сваi

м i выкладчыкам i значна час
цей . 

- А што рабi ц ь тым , хто 

ж ыве далёка ад Мi нск а? 

- Таксама ездзiць. Калi 
студэнт мае <(хвост», ён га

товы ездзiць хоць 1 О разоу, 
забываючыся на такiя папу

лярныя прычыны, як хваро

ба цi перагрузка на рабоце. 
Да таго ж, думаецца, у сту

дэнта павысiцца адказнасць 

за выконваемыя кантроль

ныя работы. 
- А цi цяжка будзе у но

вых умовах атрымаць аплач

ваемы вызау? 
Яго будуць атрымоу

ваць усе, акрамя тых, хто 

мае акадэмiчную запазы

чанасць за папярэднi курс. 

Прынамсi, асаблiвасць яго у 
тым, што ён выдаецца на год 

наперад. 

- Вось як добра! 

- Так . Але будуць павы-
шацца i патрабаваннi . Напры
клад, да студэнтау i ншых 
форм навучання i раней ад

л i чаных пры ix вяртаннi цi 
пераводзе для вучобы на 
завочны факультэт. Каб пера
весцiся на яго, iм для гэтага 

н еабходна будзе працаваць 
па адпаведнай спецыяльнасцi. 
Дыпломнi к, калi ён не будзе 
з ' яуляцца на кансультацыi, 

атрымае аб гэтым паведам
л енн е на работу - з м этай 

адмены яму аплачваемага 

водпуску. 

- А да выкладчыкау па
высяцца патрабаваннi? 

- Зразумела. Да работы 
з завочнiкамi высокаквалi
фiкаваныя выкладчыкi будуць 
прыцягвацца значна болей. 
Да таго ж штогод мяркуе_м 

праводзiць анкетаванне сту..,. 

дэнтау, каб даведацца ix дум
ку наконт якасцi выкладан

ня таго цi iншага выкладчы

ка. 3 вынiкамi анкетавання 

будуць знаёмiцца рэктарат, 
п,;~ртком, загадчыкi кафед

рау. Першае такое анкета 

ванне ужо адбылося на 1 
курсе аддзялення геагра

фii. 
- Цi аблеrчыцца як-не

будзь ,Еановiшча завочнiкау 
з раскватараваннем? Вядо
м а, на гасцiнiцу трэба шмат 

rрошай , а добрыя знаёмыя 
цi блiзкiя у горадзе не зау
сёды ёсць . Мне , напрыклад, 
вядомы выпадкi , калi завочнiк 
з-за адсутнасцi койка-месца 

начавау на вакзале ... 
- 3 пражываннем iнша

гароднiм завочнiкам у час 

сесiй, здачы дзяJ?ЖЭкзаменау 
i выканання дыпломных ра

бот iмкнёмся дапамагчы, 

бо добра разумеем незай
здроснае становiшча, у якiм 
чалавек аказваецца у чужым 

горадзе, калi яму няма дзе 

нават пераначаваць, не тое 

што рыхтавацца да залiкау. 

3 гэтай нагоды будзе ство
раны рэзерв у колькасцi 200 
месц у iнтэрнатах. Прауда, 

у час надыходзячай зiмовай 

cecii складанасцi яшчэ бу
дуць. Такi рэзерв мы па

куль не паспелi падрыхта

ваць з-за таго, што загад 

МiнВНУ быу прыняты пасля 
пачатку навучальнага года . 

Але пастараемся зрабi'ць 
для нашых студэнтау усё маг
чымае, каб стварыць iм доб
рыя умовы для паспяховай 

вучобы . Цяпер слова за са~ 

мiмi завочнiкамi, якое яны 

скажуць у час здачы з iмо
вай Cecii. 

lнтэрв'ю правяJiа 
А . BIXPOBA. ·~ 

>U.ff/J-f!!f!f( БЫТ IJJ НЕ БЫТ? __ ::i:аn~~::;[~~::~~::т=л~~=~ 
•lilllliiioiol!lltllilllioi-••-------------------------------- чаць гэта недахопам мыю

Не так дауно у БДУ iмя У. 1. Ленiна nрайшоу 1,=========-==~ 
11J1енум nрафсаюзнаrа камiтэта студэнтау , на. якi м 
iшJia размова аб арrанiзацы i грамадскага харчаван
ня ва унiверсiтэце. Трэба адзначыць, што яно не. ~===:::;;:;;:J 
задавальняе студэнтау. 

чых сродкау. Але чаму з-за 

гэтага пав iнны пакутаваць 
наведвальнiкi? 

Многiх апытаных не зада

вальняе рэжым работы ста
ловых i буфетау, асаблiва 
гэта датычыць сталовай СКТБ 

з доследнай вытворчасцю. 

Н А ТЭРЫТОРЫI БДУ з на- с Студэнты факультэта радыё-

ходзяцца 9 сталовых , 7 бу- та л о' в а я фiзiкi i электронiкi звярну-
фетау, малочн ы бар. Агул ь- л iс я з просьбай перагле-
ная колькасць пасадачны х дзе ць графiк работы стало-
месц - 11 98, а вось дыеты ч - ва й . Пiсьмо накiравана у 
ных пунктау н яма. Большасць Кас трычнiцкi трэст сталовых 
сталовых размеш чаны у п ры - i рэстаранау. Спадзяёмся, 

стасаваных памяшканнях. ма- н а 11 А ь~ е ц· е >> што там вырашаць пытанне 
тэры яль ная база ix дрэн на я, '-"- на карысць наведвальнiкау. 
патрабуе рамонту цi наогул Пры , праверцы сталовых 
замен ы. i буфетау былi выяулены 
Патрэб на адзначыць , што парушэннi правiлау захаван - 1 

умовы работы у сталовых п а- ня прадуктау, а таксама ix 
кiдаюць жадаць лепшаг а. '"'---=--------,-.-. ... ----..-----------------,эалiзацыi. Вось прыклад. 
прыватнасц i , з iмо й тут скра О снежня была праведзена 
някi, работнiкi часта х ва праверка, буфета фiлалагiч-
юць . 3-за гэтага i нежадан нага корпуса. Прывяду вы-
працаваць лепш, iску з акта : «У халадзiль-
кадрау . iку - 3 кг 350 г сасiсак, 
У маi мiнулага захавання якiх дауно 

водз iлася апытанне грам iнуу, ахаладжальная вiтры-

ска й думкi студэнтау i суп а не працуе, у продажы 

цоун iкау ун iверсiтэта з мэт яма кексау, Яjj: iя ёсць у пад-
выяв iць вузкiя месцы у ар обным памяшканнi, i г . д.». 
нiзацыi i якасцi харч аванн Шмат недахопау выяуле-

iн:гэрнатах i вучэбны х кар а i у пункце грамадскага 
сах БДУ. Апытан а 1200 ча арчавання iнтэрната № 4. 
век . У ан кеце ставiл i с я пыт lli аведвальнiкi звярнулi нашу 
нi аб якасцi ежы , граф iку ' вагу на высокiя цэны (буфет 
боты прадпрыем.ствау, узр mрацуе ад рэстарана «Нямi-
нi абслугоування. г. а » i прадукты iдуць са знач-

Агуль ным для ycix ста ай надбаукай) . 
вых недахопам з ' яуляе Асаблiва многа наракан-

якасць ежы, асар ты м яу у студэнтау на работу 
страу i абслугоуван не . _ "'!'1; таловых галоунага i х iмiч-
дз i цеся , меню тут ага карпусоу. Тут у нейкай 
назваць разнаста йным , ст тупенi адбiваецца i тое, што 
вы часта паутараюцца, ас лан, якi i м даводзiцца , вы-

лiва халодныя закускi, г анаць цяжка. Вельмi хочац-
нiры i трэц iя . А бывае i та- узяць замест а верыць. , што з цягам 
кое , што у меню названа ад- Тут таксама выбар невялiкi . чаqу усе недахопы будуць 
но , а у продажы - зусiм iн- Часце й вам прапануюць яб- кау, iнтэрната № 4 - 41, выпраулены I у сталовую 
шае . Ва ус 1 х сталовы х вель- лычны ц i бярозавы. Адкуль сталовай галоунага корпуса прыемна будзе зайсцi : п о-
м ~ p J.1iкa п радаюцца салаты жа тады студэнтам браць 30,8, х iмiчнага 32 , · суд вымыты, сталы чысты я, 
з морквы , буракоу, капусты, вiтамiн ы? i нтэрн ата № 1 - 52, СКТБ - а на ix - кветкi .. . Вам па-
я кiя каштуюць 3-5 капеек . А зараз давайце звернем- 57, а у буфеце бiяфака - 75 
Затое коль к i х о чаш камбiна- ся да рэзулыатау анкетаван- працэнтау. Не лепшыя даныя 
ваных салатау , як iя каштуюць н я . Вось як ацэньваюць сту- i па якасцi страу. 
значна даражэй . Напрыклад , дэн т ы асартымент страу, я кi я Вузкае месца - санiтарны 

па 27 капеек i больш . Кол ь- iм прапануюць : у буф ет ах стан сталовы х. Асаблiва 
к i ж тады будзе каштаваць ф t пф ака ён не задавальняе шмат нараканняу на дрэннае 
увесь абед? Мы не павiнны 87, 2 працэнта наведвальн1- мыццё посуду. Талеркi i ста-

жадаюць прыемнага апеты 

ту. 1 будзе ён сапрауды пры-
емны . 

Т. МАРОЗАВА . 
с таршыня камiс ii 

грамадскаr а кантро,q ю 

за пунктамi харчаванни . 
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РАХУНАК 
№ 702 

ПАМ:ЯЦЬ 

АБАВЯЗВАЕ 

У КАНЦЫ мiнулага года 

п ад Масквой на базе МФТ 1 
адбылася Усесаюзная кан

ферэнцыя ру ху дружын па 

а хове прыроды (ДАП). Мэта 
яе - стварэнне каардына

цы йна-метадычнага савета 

(КМС) руху i прыняцце пры
кладнага палажэння аб сту
дэнцкай дружыне па ахове 

прыроды. У састау КМС увай

шлi прадстаунiкi дружын 

ycix раёнау Савецкага Саю
за i дружын-каардынатарау 

такiх мiждружынных пра

грам, як «ВыстраЛ >), « Елка )) , 

«Запаведнiкi», «Школа», «Рэ
крэацыя», «Барацьба з жорст
касцю» i iншыя . 

У АПОШНI час вядуцца 
рэстаурацыйныя работы па 

аднауленню помнiкау гi с т о
рыi i культуры Беларус i у 

горадзе Мiнску . Некаторыя з 

ix былi разбураны часам, не
каторыя - людзьмi у -пер

шай палове ХХ стагоддзя . 

На ix развалiнах многiя га
ды рос бур'я н. Такi ж лёс 

напаткау i помнiк культуры 

эпохi феадал iзму - царк
ву Святога духу, якая был а 
разбурана у . 1937 годзе. У 
70-х гадах на яе фундамен 
це пабудаваны помнiк «су
часнай культуры » - пiуны 

бар « Ясень» . 

Каля 350 чалавек прадстау
л ялi 108 дружын па ахове 

прыроды . Прыехалi нават дэ

легаты з lркуцка, Якуцii. 
Былi студэнты з самых роз

ных ВНУ : унiверсiтэта у, с7ль
скагаспадарчых . тэхналагiч
ных, хiм 1ка-тэхналагi чных , фi
зiка-т эхнi чных, педагагiч
ных, авiяцыйных i iншых 
iнстытутау. Толькi з Украi

ны прыехала каля 30 дэле
гацый. Беларусь , на , жаль, 

прадстаулялi толькi Б Т 1, 
БIМСГ , " бiяфак i геафак БДУ 
i Гомельскi унiверсiтэт - уся-

Некаторыя задаюць пытан

не: « А навошта нам аднау
ляць тое, што звязана з 

рэлiгiяй?» Па-першае, рэлi
гiя многiя стагоддзi была 
непарыуна звязана з раз

, 
1 в iццём культуры народа, па

другое , гэта перш за · усё 
памяць пра тых зодчых, ру

камi якiх стваралiся сапрауд

ныя творы мастацтва. Цi ска- 1 
жуць нам нашы нашчадкi 
дзякуй за тое, што мы iм у 

спадчыну пакiнулi толькi шэ

ра-бетонныя i шкляныя збу
даваннi? Па-трэцяе , напры-
клад, калi адновяць па чар

цяжах (а яны ёсць) Свята- 1 
духоускую царкву, то мы 

набудзем такiм чынам кан
цэртную залу для арганна й 
музыкi. Да слова , у многiх 

гарадах Прыбалтык i , Чэхасла

вакii, Венгрыi шырока вы

карыстоу ва юцца старыя бу-

1-дынкi д л я правяд зення куnь

турных мерапрыем ст в ау . 

У мэтах аказання дапа
могi па рэстаурацы i , аднау
ленню помнtкау к ул ьтуры 

студэнты другой групы 111 
курса гiстарычнага факультэ-

та сабралi сродк i заклi- 1 
каюць ycix студэнтау i вы-
кладчыкау, супрацо унiкау 

унiверсiтэта п.адтрымаць 

iнiцыятыву як матэрыяльна, 

так i маральна . 

Н у мар рахунку 702 (з ука
заннем , дл я якога аб 'екта 
збiраюцца сродкi). 

111 

1. ГУПАЛОВIЧ. 
камсорг II гру111,1 

курс.~ гiстарычна, а 

факультэ , а . 

НЕ БЫВАЮЦЬ БЕЗ 
РАБОТЫ 

нават у час экзамена 1 tыйнай 
cecii i канiкулау су11р ацоу -

нiкi аддзеJ1а масавай работы 1 
бiбJi iятэк i : Заг лянiце сюды, 
i вы пераканаецеся у rэтым 
самi. Вам патрэбна дапамо-

га у правядзеннi тэматычна-
га вечара? l(aлi ласка, су

працоунiкi аддзела дадуць 
канкрэтныя парады , прапа-

нуюць распрацоукi. Не ве- 1 
даеце, як цiкавей зрабiць 
агляд лiтаратуры? Звярнi

цеся сюды, i вы атрымаеце 
патрэбную дапамагу. 

Але не толькi гэтым зай
маюцца у аддзеле масавай 

работы. Супрацоунiк i яго са- 1 
мi рыхтуюць i праводзяць 

шмат мерапрыемствау. Наза-
вём толькi некаторыя, што 
прайшлi у апошнi час: агля-
ды « Выратаваныя шэдэу
ры», « l(апiтан далёкага пла

вання», « В. , Шукшын», веча-

1 
ры « Высоцкi паэт, ар

тыст, чалавек», «Л iрыка ка
хання Маякоускага» i iн
шыя, а таксама дыспуты, 

тэматыка якiх самая раз на

стайная. 
3. MIXHEBIЧ. 

•... ·.' 
)\ 

3 КЛОПАТАМ АБ ПРЫР.ОДЗЕ 

Падзялi " 
мои боль 

го 8 чалавек. 
Па усёй краiне рух набы

вае шырокi размах. Яга 
удзельнiк i зб iраюць подпi
сы , пiшуць пiсьмы у ЦК КПСС, 
мiн iстэрствы, праводзяць дэ

манстрацыi. Мэта ix - ахова 

прыроды . 3 радасцю даве
далiся мы на канферэнцыi 

аб спыненнi будаун iцтва Дау
гаупiлскай ГЭС. 
Перад дэлегатамi высту

пiлi член-карэспандэнт АН 

СССР А. В. Яблакау i пра
фесар Цiхамiрау, якiя гава

рылi, што удзельнiкам руху 

патрэбна ставiць больш гла
бальны я задачы, чым бараць
ба з асобнымi грамадзяна
мi, якiя парушаюць зако

ны. 1 адна з ix - выхаван

не у людзей правiльных .зд

носiн да прыроды. Вы кл а- . 

данне экалогii, аховы прыро-

ды у ВНУ не дае належнага 

эфекту . 

На бiяфаку, асабл i ва у апо

шн iя гады, паявiлася больш 
магч ымасцей працаваць у 

гэтым напрамку у школах. 

Праграма «Школа» уключае 

акрамя лекцый, гутарак пад

рыхтоуку навучэнцамi мiнi

плакатау, якiя заклiкаюць 

зберагаць каштоуныя кветк i, 
рэдкi х звяроу , птуша к, замя

няць навагодн,я ёлкi у нашых 

кватэрах з1мовымi букетамi . 

Цiкавая i праграма «Запа
веднiкi » . Члены дружын фар

мiруюць атрады (ад 3 да 
20 чалавек), як iя афармля

юцца на работу у запавед
нiкi на любы тэрмiн з краса
вiка да кастрычнiка . Дарэч ы , 

адрасы запаведнiкау, што 

маюць патрэбу у рабочай сi
л е, можна даведацца у Ка-

зан скiм унiверсiтэце, як i ка
ардынуе праграму . А высту
паушыя на канферэнцы i ра
ботнiкi многiх запаведнiка у 
заhрашалi да сябе на пастаян
ную работу. 
Згуртаванасць удзельнi -

кау руху асаблiва вы яв iла
ся на сустр э ч ы з начальнiка
мi аддзела у Мiнлясгаса, М i н

водгаса, Аграпрома СССР. 
Пасля прэс-канферэнцы i с та

ла зразумела , што многiя 

мiнiстэрствы больш хвалюе 

план, расходаванне выдзе

лены х сродкау, чым клопат 

аб навакольным асяроддзi 
i здароуi людзей. 

Вялiкiя надзеi звязваем 

мы зараз з фармiраванн ем у 

блiж эйшы час Дзяржкамiтэ

та СССР па ахове прыроды 
(такiя камi тэты iснуюць за 

раз у БССР i УССР, тол ькi 

вялiкай карысцi яны н е п р ы

носяць). 
На думку удзельнiкау ка н

ферэнцыi, самай уплывов ай 
сiлай, якая мОжа нешта 

зрабiць у справе аховы пры
роды, з 'яуляецца грамад

ская думка. lменна дзяку

ючы ёй "у Куйбышаве рыба
ловы дабiлiся змянення за

канадауства, яког. дазваляла 

прамысловую лоулю рыбы у 
час нерасту. 

Дык давайце ж не будзем 
абыякава глядзець на ку

чы смецця у лесе, на розна

каляровыя фантаны з завад

скiх труб, · чорныя клубы ды
му . Вецер толькi да часу 

дзьме не нам у твар ! 
д. в1нчэrск1 . 

студэнт бiялагiчн а1 а 
факультэта, чл ~ н 

штаба ДАП . 

] 
' 1 . fpшYKI, ГIПОТЭЗЫ, MEPKABAHHI, 

I Беражы А У. НАС! А У ВАС? 

БЕЛАРУСl(IЯ пiсьменн1К1 1 паэты - частыя i жаданыя rocцi 
на фiлалаriчным · факультэце. 3 гэтых сустрэч будучыя мова
знау цы i лiтаратары чэрпаюць сiлы i натхненне· для вучобы i ра
боты, даведваюцца шмат цiкавага i карыснага. 

1 кожная сустрэча - непауторная, незабыуная . Такой была 
i апошняя, калi у rocцi да фiлолаrау прыйшоу народны пiсьмен- . 
нiк БССР Янка Б.рыль. ' 

- Мне заусёды цiкава сустракацца са студэнтамi вашага фа
культэта,- зауважыу Я. Брыль,- таму што слухаюць цябе лю
дзi зацiкауленыя . 3 такiмi субяседнiкамi nрыемна гутарыць, ад
казваць на пытаннi: праблемныя, rлыбокiя. 
Шсьменнiк расказау прысутным аб рабоце над творам, пазна

ёмiу студэнтау i выкладчыкау з планамi на будучае. 
Цёпла i радушна сустрэу госця фальклорны студэнцкi калек 

тыу, якi паказау мiнi-сцэнк i з жыцця rерояу творау Янкi Бр Ь1J11I. 
В. НАВУМЕНКЛ, 

студэнт фiлалагiчнаrа факультэта . 

Гэтыя здымкi зроблены аутарам у час сустрэчы . 

1 
ПАВОЛЬНА, без асаблiвых 

узруш энняу i стрэсау ход 

жыцця XI X стагоддзя змян iу

ся неймаверным ростам сро

дкау i нфармацыi, што разам 

з НТР прывяло да iнфарма-
цыйнага выбу ху. 

1 
Сучасны чалавек вельм,i 

добра адчувае, у якiм iн 
фармацыйным палоне ён зна

ходзiцца. Але адказы на 

пытаннi, што такое iнфарма

цыя, як яна уплывае на чала-

века, якiм чынам ён пав iнен 

1 
карыстацца ёю, каб не на
шкодзiць iнфармацыйнымi 
пераrрузкамi - яшчэ не да 

канца зразумелыя навуцы. 

Звычайн а iнфармацыю 

уяуляюць як нейкiя перака

нан нi, выкладзеныя на па-

1 
перы ц1 назапашаныя i пра
пан уемыя чытачу (гледачу), 
а яга с прав а , мауляу, рашаць : 

прымаць такую iнфармацыю 
да свядомасцi цi iгнараваць 

яе. 

Але паняцце iнфармацы i 

1 
значна шырэй i r лыбей, бо яна 
заключаецца у матэрыяль

ным ноtьбiце - сiгнале. 1 та
му iнфармацыя-гэта не пра

паганда, а матэрыяльнае , 

энергетычнае уздзеянне на 

мозг. Пры iншым падыхо-

1 
дзе да гэтага пытання · мы 

абавязкова з паслядоунага 
матэрыялiстычнага пункту 

гледжання спаузём у без
дань iдэалiзму. 

Мозг валодае так званай 
функцыянальна "1 асiметрыяй 

вялiкiх паушар яу: ле вае 

1 
паушар 'е кантралюе л iн гвi
стычныя i матэматЬrчныя 

функцыi, а правае удзельнi

чае у забеспячэннi вышэйшых 
зрокава-прасторавых функ

цый i iнiцыятыуна творчых 

паводзiн. 

1 
хiк~а~:Лаалв~;;к:е :'а~~:~~ё з~с~: 
ла~с~ванай падачы iнфарма
ЦЫI I для ле11ага, , для пра

вага паушар 'яу. -У процiлег
лым выпадку нармальнае 

разв iццё чалавека немагчы
ма. 

1 
Прымаючы да увагi даную 

г iпотэзу , цi можна спакойна 

назiраць_ за ~рубейшымi ~ару
шэн ням, 1нфармацыинага 

балансу у школах i ВНУ1 
Засiлле фармальна-лагiчных 

и 

свои 

... мозг! 
спрауляцца з задачай гар ма

н i чнага усебаковага раз-
вiцця маладоrа пакален ня. 

Што ж можна змян i ць у 

сiстэме нашай адукацыi? Га
лоунае - паменшыць коль

касць лекцый да 20--22 гадзiн 
у тыдзен ь, скарацiць курс 

«левапаушарных» на вук i 
шырока увесцi эстэтычныя 

прадметы. Трэба зрабiць 
вучэбны працэс больш разна
стайным, наnрыклад, гэтаму 

м.агло б садзейнiчаць шыро
кае прымяненне наглядных 

дапаможнiкау, у прыватнас

цi вучэбных мультыплiка
цыйных фiльмау, вельмi ка

рысным было б увядзенне 
у тэхнiчны х ВНУ эстэтычных 

сп ецфакультат ывау (адзiн 
з якiх быу бы абавязковым). 

Hi дл я каго не сакрэт, што 

iдэалаг iч ная барацьба 
гэта барацьба за разумы. Ка
нтроль Злучанымi Штатамi 

Амерыкi над iнфармацыяй 
не толькi у краiнах трэцяга 

свету, а·ле i у Заходняй Еуро
пе - гэта не проста паrроза 

бе з ду хо унасц i, гэта матэ

ры яль н ае разбурэнне, напэу

на, гал оунага багацця любой 
краiны - людзей, якiя здоль

ны творча мыслiць. Адзiная 

абарона ад гэтай пагрозы -
выхаванне гарманiчна раз

вiтых людзей, што немагчы

ма без карэннай перабудо
вы сiстэмы адукацыi . 
Чалавек жа, я ~i правучыуся 

дзесяць гадоу у «звычайнай» 

школе i пяць гадоу у «звы
чайнай» ВНУ - амаль патэн
цыяльная ахвяра у iнфарма

цыйнай барацьбе. За прыкла
дамi далёка хадзiць не трэ

ба - усеагульнае захаплен
не рок-музыкай ва узросце 

ад 1 О да 25 гадоу, рост ал
кагалiзму i наркаманii у апо
шнiя гады, усё гэта мае пад 

сабой тую ж нейра-фiзiяла

гiчную аснов у . 

У дакумент ах парть1i i ура
да неаднар азова указвалася, 
што нам, як паветра, патрэб
ны iнiцыятыу ныя, творчыя 

людзi - iменна яны галоу

ныя праваднiкi перабудовы, 
iменна так,iх людзей павiн 
на выхоуваць сацыялiстычнае 

грамадства. Цi магчыма вы-

i матэматычных дысцыплiн хаваць такiх людзей, пакiда-

1 
i амаль поуная адсутнасць ючы без увагi матэрыяльную 

прадметау эстэтычнага кур- аснову творчасцi i iнiцыяты-
са шкодзщь нашым дзеця м. вы - моэг? Нельга! 
Школа i ВНУ , iдэалам якi х У. САФРОН А:У . 
з ' яуляецца мауклiвая, пакор- студэнт гiстары чн а1 а 

лiвая , залежная ад выклад- факультэта, аддзялен н е 
"' чыка аудыторыя, не могуць фiласофi i. 
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