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ПАЧАЛА РАБОТУ 

Х 111 Мiжнародная канферэн

цыя па кагерэнтнай i нелi
нейнай оnтьщы: У nершы ж 

дзень з дакладамi выстуniл i 
Е. М. Дзiанау i А . М . Проха
ра)°• « Нелiнейная валоканная 
оnтыка : новыя рэзультаты», 

П. А. Аnанасевiч i А. Н. Ру
б iнау «Разв iццё · лазер
най ф iз iкi i нелiней н ай 
оnтыкi у Беларус i». Не бу 
дзем акрэсл i ваць кола nыта н
няу, якiя разгледзяць удзел ь
нi кi канферэнцы i , ваува
жым, што я ны будуць не 

толькi абмяркоуваць навуко
выя n раблемы, але i nазна 

ёмяцца са славутымi м ясцiн а

мi горада-героя Мiнска i рэс
nублiк i: наведаюць Мемары
яльны комплекс Хаты н ь i Кур

ган Славы, сnартыуны комп
лекс у Раубiчах, nабываюць 
у Мiры, Нясв iжы . Для ix 
арганiзаван а таксама nаезд
ка на радзiму nесняра зямлi 

беларускай 51н к i Куnаль\. 

3 . АЛ 51КСАНДРАВА. 

Н51МА КАЛI 
АДПАЧЫВАЦЬ 

нават у час летн i х канiкула°9 
в ыкладчыкам i суn рацоунi
кам ун i верс iтэта. 51 ны зага
дзя nавiн ны nадрыхтавацца 
да n рыёму студэнтау . 1 аб 
тым, я к гэта было зроблена 

сёлета, iшла размова на nер 

шым вераснёуск iм nасяджэн
н i р эктарата. 

3аслухалi nрысутныя i nа
ведамленне nрарэктара па 

вучэбнай рабоце, nрафесара 
У. Р . lвашына аб удзеле 

студэнтау у сельскагасnадар
чых работах . 

Асаблiва зацiкав iла чле
нау рэктарата iнфармацыя аб 
ходзе выканання плана бу
даунiцтва аб 'ектау ун iвер
сiтэта гэтага года. 

3. MIXHEB I Ч. 

ВЫ - АМАТАР 
ФАЛЬКЛОРУ? 

жадаеце nазнаём iцца з 
фальклорным Мi,J.Стацтвам i н 
шых краiн свету, наn рыклад, 

ФРГ, 3ША? Тады абавязко
ва nастарайцеся на настуnны 
год траniц ь на Мiжнародны 

фестываль фальклору, як i 
nройдзе у Талiне. На жаль , 
на сёлетнi, як i адбыуся у 
л i neнi у Рызе, вы ужо сn азнi 
л iся . Паш часц iла толькi 
калектыву унi верс iтэцкага 

народнага фальклорн а-этна

графiчнага ансамбля « Не

руш », якi быу удзел ьнiкам 
гэтага свята, i, як кажуць , 
змог i сябе n аказаць, i лю

дзей nar лядзець. 
М. ТАРАСА ВА. 

ПРАЛЕТАРЫ/ YCIX KPAIH, НДНАйЦЕСЯ! 
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ВЕРАСНЯ 

QРГАН ПАРТКОМА, .РЭКТАРАТА, КАМСАМОЛЬСКАГА I ПРАФСАЮ3НЫХ 
КАМIТЭТАУ БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОУНАГА ЧЫРВЩIАГА СЦЯГА 

ДЗЯРЖАУНАГА YHIBEPCITЭTA IМЯ У. 1. ЛЕ~IНА 

прагра-мы свайго р 

Ен таксам а у нечы 
шакурснiк. 1 таксам а 

ста прысягае змага 

н ав у ко в а-тэх н i чн ы 
грэс, удзельнiчаць 

мадск iм i навуковым 
быць узорам сумл 
iдэй най пераканана 
здольнасцi, нi колi 

на кампрамiс з уласным 
ленн ем. 

iцця. 

пер-

ачы

а за 

пра

гра-

ыццi, 

ПАСЛЯ свята прын ята за

думвацца. Пра тое , цi усё 

зраб iла яно дзеля будняу . 
... Гучала радыёгазета . 

Не ведаеш .,- гэта 

дз яучынка r:~ рыняла м яне за 

першакурсн i цу,- цi адзна
чаюць тут прысутных? 

Я пацiснула плячыма , зда-

Н АПЯРЭДАДНI будняу 
было свята . l рвал ас я 

у п аветра , танцавала над га- · 
лав о й велi зарная зв яз ка ша

роу. Усяму гораду паведа

мi ць збiралася: ва ун i в~рсi
т эце - св ята. 

Унiверсiтэт - гэ.та Mbl 
Зусiм н ядауна тут прав о

дзiлi выпускнiкоу - сапрау
дная арм i я унiверсiтэцкiх вы

х аванцау перайшла у розныя 

гал iны народна й гаспадаркi 

розныя сферы дзейнасцi. 

славы «унiверсiтэт - гэта 

мы » замест ix цяпер п а ута
рае с апраудная арм iя учара
ш нiх абiтурыентау. 

няу . Ба агонь ведау гарыць 
-роуна i ярка толькi 

у чашы ведау. А паспрабуй
ка падтрымлiваць яго у свя

домасцi , н е даць яму перат

варьщца у жмен ьку в у

голл яу, ад _ якiх нi цёпл а, 
н i светла - тольк i сажа. 

Кожны дзесяты студэнт не 
здае дзяржэкзамеtны - да 

таго часу, калi яны пачына

юцца, ён проста перастае 

бьщь студэнтам. П атух ае. 
П siць гадоу, якiя закл iканы 
вызначыць лёс чалавека , пра

ходзяць дарэмна . Моцн ы х 

рук выкладчыкау, якiя прый

шлi ·на змену бацькоускiм 

рук ам, вiдавочна н е хапала, 

каб усё гэта прадух iлiць . 

г адваючыся 

пытанне растлумачыцца про

ста : працуе прывычка . Пры

вычка «нашы святы» з «ix 
мерапрыемствамi » не змеш-. 

ваць . 

- 1 тут,- сказала Воль-

га ,- калi аб ' явiлi м i н уту мау

чання, выкладчыкi размау

лялi . 

Мы змоуклi, цудоуна ра
зумеючы, што справа не у 

выкладчыках . У тым , што 

прыгожыя традыцы i часам 

губляюць прыгажосць, набы
ваючы узамен традыцый

насць . 1 праз пэуны час 
ператвараюцца у фармаль

насць. lx першыя прыкметы 
факелы, што згасаюць 

пра наступнае ад подыху ветру,. i склеены 

Вялiкi студэнцкi бiлет пе
райшоу з надзейных рук у 
н адзейны я рук i. Кал i перша

курснiца мехмата В ольга Ва
с iлевiцка я прыняла я го;-у "яе 
злёгку дрыжэл i каленi. Не 

ад боязi з 'явiцца перад шмат
вокава й аудыторыя й - гэт~;, 1 
вопыт у яе якраз ёсць . фе

стывалi мiру i дружбы у Бран
ску, Малдавii , Сухумi i Мала

дзечна, у якi х яна удзель

н i чала як член К I Да, навуч ы
л i не палохацца соце н ь п о
з iркау. Ад гонару упершыню 
па-с апра уднаму адчутага : 

я студэнтка. Гэта зна

чыць, што школьныя экзаме

ны, я кi я был i першай б iтва й 
за права мець уласную дум

ку , у параунан нi з я к iм i 

н ават мехматауск i конкурс 

«медалiстау» здауся не цяжэй 

за звы ча йн ы урок, я вытры
мала . 1 тры л iтары - БДУ -
ва уласн ай залiкоуцы, якiя 

азначаюць, што уладальн iк 

яе па натуры барацьбi т , 
п а х арактару упарты i умее 
гарэць , апрауд.~ла . ; 

У чашы ведау - роун а 
i яр ка палыхае а гонь , 

сiм вал нязга~най цiк а унасц i 
да усяго навага , нязведана

га. Адкрываць гэта н овае 

можна ключом , якi па паме

рах не уступае студэнцкаму 

б iлету i падыходзiць да дзвя
рэй yc ix аудыторы й , б i блi я.,
тэк , лабараторы й, спартыу
н ых залау унiверс i тэта . lс

нуючых i яшчэ не пабуда

в аных , - ба унiверсiтэт толь
lj'i пры:тупае да рэалiзацыi 

пытанне: з м iнулагодняга --. з мi н i -

- Цi нельга непрыкметна мальным i праукам i - сцэ-
уця чы? - нары й . 1 тое, што прыем-

Вольга Васiлевiцкая потым ных нечаканасце й накшталт 
растлумачыла : студэнцкага кiрмашу цi вы-

- Мае школьныя л i ней к i ступлення ун i версiтэцка й ка
праходзiлi аднолькава . Вы- манды вясёлых i зна ходлi
ходзiу дырэктар, заклад- вых - ад ix не чакаюць. 
вау рукi за спiну . Глядзеу Справа у тым , што унiвер
паверх галоу . 1 гаварыу пры к- сiтэт - гэта «мы ». Не «яны » 
ладна адно . i тое ж . 1 « я ». 

1. Д3.5JРГА Ч . 
СВЯТ А iснавала дзеля буд-

Дадайце да гэтага « птуш

кi » 'У класных журналах, i Фота с. ПЛЫТКЕВIЧА . 

Аутарытарная педагоriка? 
Вам адмоУлена. 

_895. lменна така я колькасць ун iверсiтэтау 
i iнстытутау нашай краiны расчынiла дзверы 
першага верасня. 654 тысячы юнакоу i дзяу

чат упершыню занял i месца у аудыторыях -
столькi ж, колькi i у мiнулым годзе. Хто па

поунiу студэнцкую сям'ю? Як i дзе перабудо
ва у вышэйшай школе? На гэтыя i iншыя 

пытанн i карэспандэнта ТАСС адказвае першы 
намеснiк старшынi Дз яржаунага кам i тэта 
СССР па народнай адукацы i Ф. 1. ПЕРАГУДАУ. 

- Сярод першакурснiкау,- расказвае Фе
лiкс l ванав i ч,- на дзесяць працэнтау павя

л iчылася колькасць медал iстау сярэдняй шко
лы . Прауда , некалькi панi зiлася дол я маладых 
рабочых i калгасн i ка у, учарашнi х вd i нау. Але 
значная частка ты х аб iтурыентау , я к iя не 
прайшлi па конкурсу ( а быу ён вышэй за ле
ташн i) , атрымала магчымасць паступ i ць у 

першачарго вым парадку на падрыхтоучы я 

аддзяленнi в ышэйшых навучальны х устаноу. 

У л i ку нашых галоуных задач - дэмакра

тызацы я сiстэмы адукацы i, пашырэнне галос-- \ 

насцi, стварэнне дакладны х пр·ававых асноу 
дзейнасцi ВНУ, якi я б забяспечвал i сацыяль
ную абароненасць выкладчьща i студэнта . 
Гэта работа ужо пачалася. Цяпер рэктарау 
не назначаюць, а выбi раюць на пашыраных 
вучоных саветах . , 1 х ужо выбрана каля 150 
чалавек. 

Хутка будзе апублiкаваны ,для усеагуль
нага . абмеркаванн я праект новага палажэн
н я аб ВНУ, я кое юрыдычна замацуе шыро
кi я правы вучэбных устаноу ва yci x сферах 
ix дзейнасцi . Ужо сёння новыя вучэбныя 
планы дазваляюць ВНУ вызначаць пачатак 
навучаль нага года i яга працягласць, характар 
заняткау па ycix дысцыпл i нах. Вучэбнай уста
нове даз11олена па узгадненню з прад
прыемствам i , для як iх яна рыхтуе спецыя

л i стау, распрацоуваць спецы ялi заваныя праг
рамы навучан н я. Што ж датычыць форм 

i метадау навучання, мы будзем падтрым
л i ваць тыя педагагi чны я калектывы , якiя ад

мовяцца ад аутарытарнай педагогiкi. 

Увядзенне новых форм · i метадау наву
чанн я суправаджаецца павышэннем патраба
вальнасцi да студэнтау за вын i кi ix вучэбна й 
работы. Адменены умоуны перавод з курса 

. н-а курс, больш строга праводзяцца экза
менацыйныя ceci i. У мiнулым навучальным 
годзе было адлiчана болей за трыста тысяч 
непаспяваючых студэнтау. У той жа час 
для тых, хто вучыцца на «выдатна» i «доб
ра», памер стыпендыi павышаны на пяць
дз·ес·ят альбо дваццаць, пяць працэнтау. Яе 
атрымл iваюць каля мiльёна будучых спецыя
лiстау. 
Новы навучальны год будзе важным этапам 

у пераводзе вышэйшай школы на дагавор

ныя адносiны з галiнамi народнай гаспа

даркi у падрыхтоуцы для ix спецыялiстау . 
Г:эта дазвол i ць, па-першае , паU}ырыць машта

бы мэтавай падрыхтоукi спецыялiстау, лiквi
даваць лiшак кадрау па адных спецыяльна

сцях i устран i ць ·ix дэфiцыт на другi х . Па
другое, стварыць умовы, якiя б пр61мушал i 
кiраунiкоу прадпрыемствау i арганiзацый 
больш эфектыуна выкарыстоуваць спецыя
лiстау. 

Па-тrэц,яе , для паляпшэння матэрыяльна
тэхнiчнай базы ВНУ пав i нна быць выкарыстана 
са сродкау прадпрыемствау· дадаткова прык
ладна 400-500 млн . рублеу у год . 
Наш абавязак - зрабiць усё магчымае 

для павышэння ролi вышэйшай школы у ра
шэн нi рэвалюцыйных задач перабудовы, 
што паустаюць сёння перад грамадствам. 



ЛОУХСКI зводны атр·ад 
у Карэльскай АССР праца
вау сёлета дзесяты го-д. 
Сярод тры'ццацi беларускiх 
атрадау у яго саставе былi • 1 i тры СА з нащага унiвер-

1 
сiтэта. Гэта атрады iмя Ф. 

1 
Дзяржынскага (юрфак) , 
«Мiн4ане» (ФПМ) i iмя Л. Ку
прыянава (факультэт радыё

WJ~ фiзiкi i электронiкi). Сталымi 
. (@~ традьщыямi, ':алiдны~ вопы-

l~н -1, Ч bl Иv Н bl Я~ ~==~~f ;яо::;~~~ ~Е:~а~~~=~ 
цавау у Калевальскiм раёне . 

Аднак самы вопытны атрад 

. БА ИV Ц bl :7::~:~::~:~вз,::~~~;~:~~~~ 

1 
::;::!:~'а:::~а~а;:н~~:~: 21i. 

УСГ рву,ща ) t 11, ,р , у Так iм чынам , БДУ адразу 
Кар,лiю, у Ма;щав i ю i у L,ay- стау даужнiком на цэлых 
panaJ1ь, дзе мож н а было б няд- шэсць чалавек . Сярод дзевят-
рэн н а зарабiць i адч уць аса- наццацi чалавек можна было 
лоду будатрадаускага лета. 
А ёсць i такiя, хто, пр ачнуу - сустрэць i аспiрантау, i вы-

шыся ранiцай ва уласнай ква- пускнiкоу унiверсiтэта, пры-
тэры з yciм i выгодамi i сытна чым, як аказалася, нават з 

nаеушы, незадаволена пазiрае iншых факультэтау. « Быва-
на будатрадауск'ую форму, У лыя» на чале з майстрам ат-
якой п атрэбна icцi працаваць рада, а фактычна яго каман
н а аб'ект. А увеч ары? Тая ж дзiрам В. Гр'убновым вялi 
проза : пешшу цi гарадскiм ау-
тобусам вяртаюцца дадому, каб адну палiтыку, а моладзь 

. прыняць душ, вып iць кубачак (такi х было некалькi чала-

1 
кавы. Адным словам, адпачьщь . век) магла толькi падыгры-
1 нiякiх тут табе вогнiшчау, ваць iм. Вось i атрымалася, 
н i якiх песень. пад гiтару, нiякай што з дагаворных 80 тысяч 
р амантык i. 1 атрад здолеу асвоiць толькi 

Гэта байцы гарадскiх будау- 6 нiч ых атрадау. · з адн аго боку 5 тысяч рублёу капiталау-
не так ужо кепска жыць разам кладанняу, упершыню У · гi -
з ба,1ькамi i працаваць з сябра - сторыi беларускiх атрадау 

1 
мi: кожнага ведаеш, як сябе. у Карэлii заняушы апошняе, 
А з лр ,· г ога... Цi ведаеш? дваццаць чацвёртае месца 
Па сут 11а с 1{ i , няма у ix i атрад.1. у с паборнiцтве ... 
Адз iн з 11 а ёмы кам iсар прапа- Прыемнае уражанне пакi-

нq_,увау мне такое выйсце: «Трэ - нулi атрад_ ы i мя Дзяржын-
ба толькi правесцi цiкавае 
мерапрыемства, i байцы адразу скага i «Мiнчане». Першы з 
адчуюць, што працуюць у атр а - ix замест 60 тысяч рублёу 
дзе. Тады i паказчык i узра - выканау аб'ём будаун i ча-

1 
стуць ». мантажных работ на 110;6 
Мне гэтая -формула спадаба- т,ысяч рублёу, а другi ад-

лася. Але адно мерапрыемства паведна замест 50 тысяч ас-
тут не дапаможа. Трэба жыць воiу амаль 90 ть~сяч рублёу. 
р азам. Бо атрадау, байцы якiх 
сустракаюцца толькi у ·ч ас Гэта лiчбы, ·але яны не зау-
работы, бьщь не павiнна . Гэта сёды могуць раскрыць 
д1,1 скрэдытацыя будатрадаус~а - самую сутнасць . Адзначу, 

1 
га руху. што гэтыя атрады увогуле 

А калi шчыра, здаецца мне, навiчкi у студэнцкiм будау-
ле 11 еii сфарм iраваць~ адзiн выяз- нiчым руху: i камандзiры, 
ны атрад, чым тры гарадскiя. i байцы упершыню выязджа-
Я ка я ад ix карысць? Тым больш, л i у СА . Асабл i ва хочацца 
што i фронтам работ ix У Мiн - вылучьщь будучых юрыстау- , 
ску цяжка забяспечьщь . 

\. т. ДО~НАР, · камандзiрам якiх быу . Аляк-

«Хто з выкладчыкау цiкава i нестандартна 
праводзiць заняткi?» Звычайна, пасля такога 
пытання большасць студэнтау аддзялення гiсто
рыi КПСС называлi не адно прозвiшча. Толькi 
часцей i найперш ГА,Л/НУ /ВАНАУНУ JЛЬЯ
ШЧУК. Не выпадкова, нават пасля заканчэн
ня заняткау аудыторыя доуеа не адпускала 
яе, захап~ушыся спрэчкай па неикw. пытаннi 
гiсторыi партыi. /, пэуна, дыскусiя працягвалася 
б бясiсонца, калi 6 -не празвiнеу званок. Зрэшты, 
для Галiны /ванауны дыскусiя гэтая так i не 
скончылася., бо пачатак нашай гаворкi быу 
якраз аб дыскусiйнай фоР.ме правядзення 
заняткау. 

' -. . ' . . - -~ ~ . • -; ,i_ _.· . -~· ~· - _:,.~. - . . . ,.,-"":_ '.· д .. ~,. ;у;·.:' 
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кацыi . Вось тады, мяркую, не 

давядзецца чырванець за 

·земляк-оу у Карэлii цi яшчэ 

дзе. 1 
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• .· Адны радасныя, друпя 
1. 

••• 
Працэс дэмакратызацыi вы

свецiу i ;r акую праблему у 

лiнейных атрадах, як не- 1 
павага i iгнараванне будат-

сандр Граблюк. Юна'кi прак
ладвалi цеплатрасу у Бела
морскiм раёне, выступалi з . 

канцэртам i перад насельнiцт
вам , арган i завалi у пасёлку 

. Летнярэчанскi кансул ьта-
цыйнае бюро, адрамантавал i 
помн iк , праводзiлi гутаркi 
на палiтычныя, юрыдычныя 

i антыалкагольныя тэмы . СА 
iмя Дзяржынскага па вы
нiках спаборн iцтва заняу дру
гое мес ца сярод ycix (больш 
за 80) атрадау, што працавал i 
у Карэльскай АССР . Дадам , 
што i заработная плата ix 
сёлета была рэкорднай - ка
ля дв ух тысяч рублёу на кож
нага . ., 

Вынiкi працоунага семест
ра па~тавiлi i шэраг пытан
няу, якiя датычаць далей
шага удасканалення работы 
штабоу працоуных стра у фа 
культэтау i унiверсiтэта. 

Вопыт лепшых атрадау па
казвае, што на кожным фа-

культэце неабходна мець 
сваю школу кiраунiкоу Л !

нейных атрадау. Ужо у каст

рычнiку-лiстападзе трэба 
пачынаць падбор кiруючых . 
кадрау будатрадау для пра
цоунага семестра-89 . На 

працягу трох-чатырох меся

цау яны змогуць дасканала 

вывучьщь методыку фармi

равання атрада, работу з да
кументацыяй, стан i патра

баваннi фiнансавай дысцiп
лiны, нарэшце, паспрабуюць 

сябе у ролi кiраунiка. 1 ства
рэнне атрадау патрэбна па
чынаць восенню - у каст

рычнiку. Тады загадзя можна 

будзе апрабiраваць будучых 
байцоу канкрэтнымi спра
вамi (суботнiкамi, падрыхтоу

КiJЙ выступлен~я агiтбрыгады, 
шэфскай работай). Такiя ат
рады можна выкарыстоуваць 

i на унi версiтэцкiх работах у 
час канiкулау, у выхадныя 

днi. Яны маглi б узяць шэф-

членам-карэспандэнтам АН БССР , доктарам фiласоф
скiх навук, заусёды грунтоуна рыхтавауся да кожнай 

лекцыi, улiчвау дасягненнi грамадазнауства i навуковай · 
думкi. Так што памыляецца той студэнт, я кi лiчыць, бьщцам . 
выкладчык iдзе на заняткi, як «з карабля на балы>. 
Шчыра кажучы, дыскусiя патрабуе куды больш сур 'ёз

нага падыходу i падрыхтоукi . Тут ~рэба не толькi 
дасканала ведаць тэму дыскусii, але не · выпускаць 
з поля зроку яе напрамак, каб iншым разам спрэчкi 
не перайшлi у дэмагогiю . Кожны раз на па чатку мы 
дамауляемся аб парадку правядзення спрэчак. 1 усё ж, 
здараецца, у «пыле палiтычнай барацыбы» студэнты 
забываюцца на дамоуленасць , тады прыходзiцца, папра
/!:iушы прабачэння, перабiваць ix, накi роуваць у патрэб
нае рэчышча. 1 нi у якiм разе нельга навязваць сваю 

думку. Амаль ва ycix выпадках студэнты прь1ходзяць 

радаускiх традьщый. . Цэлы 
месяц спатрэбiуся ЛС•А iмя 

Купрыянава, каб зрабiць 
флагшток для сцяга атрада, 

ства i нават адкрыць свае 
майстэрнi па рамонту мэблi, 

рэстаурацыi старых i падрых

тоуцы новых стэндау, в'учэб
ных прыстасаванняу i г.д. 

Вопыт многiх летнiх семест
рау паказвае, што у «скара
спелыя» атрады, якiя фармi

руюцца у апошнi час, трап

ляе многа выпадковых лю

дзей. Мяркую, што такiм бай

цам атрад мог бы не залiч

ваць удзел у трэцiм семест

ры i рэкамендаваць iм ехаць 
на сельскагаспадарчыя рабо
ты . 

а для Дзяржаунага сцяга 
БССР месца увогуле не знай-

шлося. «Лiшнiмi» для не- 1 
каторых атрадау сталi насцен-

ныя · газеты, л i нейкi, баявыя 

лiсткi, «маланкi», шэфства 

над вет:эранамi вайны i працы . 

Крыудна становiцца за на
шых студэнтау-лектарау. 

Колькi сярод ix людзей, якiя 
падрыхтавалi _ свае гутаркi 

на аснове вучэбных дапа
можнiкау дnя ВНУ . Час 
таварыству «Веды » , i школе 
маладога лектара nры ' ФГП 
па-сапрауднаму звярнуць 

на гэт.а у вагу . 

В i даць , па-iншаму патрэб

на размяркоуваць сярод фа

культэтау i т;~рыторыi. Кожны 
ведае , што ёсць так званыя 

прэстыжныя тэрыторы i (на

прыклад, Якуцiя, Карэл iя i 
г . д.) . Але, на жаль, не зау
сёды туды едуць лепшыя 

СА. Варта у маштабах унi -· 
версiтэта арганiзаваць спа

борнiцтва за права паездкi 

Студэнцкiя атрады у Ка

рэлii - пасланцы БДУ i Бе
ларус i. Папулярнасць i аута
рытэт ix riашыраецца i расце 
з году у год. Хочацца пажа-

1 

як 1 «долго 
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,н а, хай сабе у ix ёсць прабелы у адукацыi. Куды больш 
складана з тымi, у каго прабел у сумленнi . Можа я скажу 
занадта прама, катэгарычна, але больш за усё не паважаю 
студэнтау, якiя дзе'ля адзнакi iдуць на падман . Для ix 
адзнака - не веды, а самамэта, своеасаблiвая форма 
зарабляць грошы (стыпендыю) . Уласна кажучы, здабытая 
шляхам ·падману адзнака з'яуляецца нi чым iншым, як 
«непрацоуным даходам» . Самае дрэннае у тым, што 
потым, пасля заканчэння ВНУ, наш В\Ь~кладчьщкi брак 
прынясе шмат шкоды i у далейшым, -атрымлiваецца 

своеасаблiвая ланцуговая рэакцыя. Менавiта таму за асно
ву асноу бяру прынцып патрабавальнасцi. Часам студэн
там здаецца нават, што мая патрабавальнасць звышвы
сокая. Аднак толькi гэты прынцып дапамагае мне навучьщь, 

можа калi i прымусiць студэнта працаваць у час семе

стра, а не у апошнюю но ч перад экзаменам . 

Методы ка . нестандартнаrа выкладання 

Тут я зраблю невялiкае адступленне. Да патрабаваль
ных выкладчыкау студэнты не заусёды адносяцца з лю

боую. Хутчэй за усё таму, што патрабавальныя выклад
чыкi часцей бываюць толькi патрабавальнымi. Галiна 
lванауна 

I 
сумясц i ла патрабавальнасць з дэмакратыяй 

(у адносiнах да працэсу навучання). Гэтая акалiчнасць, 
на мой погляд, i абумоулiвае павагу да яе з боку боль
шасцi студэнтау. Для прыкладу прывяду такi факт. Па 

вынiках работы у час семестра яна мае права падаць 
на зацвярджэнне загадчыку кафедры спiс лепшых сту
дэнтау, якiя варты атрымаць адзнакi без здiJЧЫ 
экзаменау . Каб вырашьщь гэта пытанне, Галiна lванауна 
правяла на курсе тайнае галасаванне . Няхай самi студэн
ты разам з выкладчыкам абмяркуюць «прэтэндэнтау» 
на «выдатна» . Што вы думаеце? Думкi выкладчыка цал
кам супалi з меркаваннем калектыву . . У гэтым праяу
ляецца i аб ' екть1унс\сць , i давер да · студэнтау. 

- Формы працы . могуць быць рознымi . Дыскусiя. 
Малыя групы - гэта не панацэя. Галоунае, чаго я хачу 
дасягнуць на занятках,- усталяваць кантакт з аудытqрыяй. 

Як, якiм чынам? lснуе шмат шляхоу , у тым лiку i сiстэма 

малых груп (гэта iдэя архангельскiх педагогау) . Сут
насць яе у наступным. Звычайную студэнцкую ,rрупу 
дзеляць на нека.лькi мiкрагрупак. у кожнай з ix стхд'энты 
выб i раюць сабе лiдэра, як i. размяркоувае пытаннi па той 
цi iншай тэме, нясе адказнасць за падрыхтоуку членау 

сваёй групы (самы цяжкi абавязак). На занятках адна . 
малая група робiць даклад, другая выступае у якасцi 
апанентау, трэцяя - ацэньвае адказы, дапамагае мне ра
бiць вывады i абагульненнi. Вось такую сiстэму я пачала 
прымяняць. Цiкавая форма, толькi не iдэальная, таму 

i карыстаюся ёй не пастаянна, а у залежнасцi ад абставiн . 
А «абставiны» могуць быць самыя розныя. Напрыклад, 
,:тупень падрыхтоукi студэнтау не кожны раз дазваляе 

цыскусiраваць · на якую-небудзь тэму, ды i самi тэмы не 
ice прыгодныя для · дыскусii, па некаторых зручней 

nравесцi кантрольную работу цi проста апытаць . Нязруч
насць гэтай сiстэмы праяуляецца у яе зручнасцi для .. . 
гультаёу. Як правiла, такiя студэнты «губляюцца» (наумыс

на) у' сваёй групцы, за ix адказваюць таварышы. У мiну
лым навучал~;ным годзе з' явiлiся такiя «курортнiкi» на 
першым курсе, студэнты самi зауважылi несумленнасць, 

тады i вырашылi сумесна: адмовiцца ад тако й формы 
правядзення заняткау. Але д~;1скусiйнасць усё ж засталася . 

- Навучанне - працэс двухбаковы. Што патрабуе 
ад выкладчыка больш грунтоунай падрыхтоукi: дыску
сiя цi класiчная форма «пытанне-адказ»? 

Да любых заняткау выкладчы к рыхтуецца адказна . 
Мой настаунiк прафесар У. М. Сiкорскi будучы ужо 
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да правiльнага меркавання CAMI , разумееце, САМ! -
вось што галоунае . 

Кал i ж правiльная канчатковая думка не знойдзена 

адразу, за адну д~1скусiю, то i тады таксама не лiчу, 
што мэта заняткау не дасягнута. Бывае, часам важны не · 
сам вынiк спрэчкi, а яе ход. Веды ж не з ' яуляюцца 

чымсьцi завершаным, закрышталiзаваным. Яны увесь час 

ствараюцца, спрадвечна рухаюцца. 

- Вы лiчыце, важнейшая задача выкладчыка - наву

чьщь студэнта думаць, выказваць свае меркаваннi? 

Тады уявiце сабе сiтуацыю. lдзе сесiя. Я здаю Вам 
экзамен . Адказваю строга у рамках вучэбнага дапамож
н iка. 1 другi варыянт: выказваю свой пункт гледжання 
на пэуныя гiстарычныя падзеi . Якi з варыянтау Вам больш 
iмпануе? 

- Hi адзiн з прыведзеных. Я хутчэй за с iнтэз абод
вух . Бо у першым выпадку студэнт не думае i у кан
чатковым вынiку атрымаецца: чаго не разумею, тым i не 
валодаю. А у другiм - студэнт не будзе мець пад сабой 
глебы: навуковага абгрунтавання . Прауда, калi гаварьщь 
пра тое, як яно ёсць у большасцi выпадкау, вельмi часта 
студэнт не выходзiць за межы падручнiка . Есць, аднак, 
студэнты, якiя iмкнуцца дайсцi да сутнасцi кожнага 

пытання г i сторыi; самастойна знайсцi прычыны . Раней 
такiх было няшмат,' зараз ix больш . Гэта абумоулена 
часам, сённяшнiмi зменамi у духоуным, грамадскiм 
жьщцi краiны . . Студэнты хочуць ведаць поуную прауду 
гiсторыi . Толькi аднаго iмкнення для таго, каб пазнаць 
гiсторыю, недастаткова . Важную ролю адыгрывае уменне 

займацца самаадукацыяй , працаваць з бiблiяграфiяй, з па
лiтычнай . кнiгай . На жаль, у школе гэтаму не вучаць, 

прыходзiцца дапрацоуваць за сваiх калег. 1 усё ж працаваць 
з тымi, у каго гарьщь агеньчык жадання ведаць, прыем-
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Студэнту трэба давяраць, толькi тады ён адпла
цiць_ тым жа, толькi тады можна захапiць , зацiкавiць 
яго сваiм пра,gметам·. Так, не кожны студэнт, якi пры

ходзiць да нас, лiчьщь г iсторыю партыi навукай творчай, 

некаторыя схiльны думаць, што гэта нешта строгае, , абме
жаванае дагк,.атычнымi рамкамi. Для абвяржэння такога 
уяулення я даю заданнi даследаваць першакрынiцы кож

наму студэнту па-свойму. Элементы творчасцi заахвочва

юць студэнта, акрамя таго, некаторыя з ix робяць хоць 
i невялiкiя, ды адкрыццi для сябе i сяброу. Такi вынiк 
самастойна й працы. 

- Добрыя настаунi кi ствараюць добрых ву.чняу,- на 
такую заувагу Галiна lванауна зазначыла: 

-'- Думаеце, у мяне заусёды усё атрымлiваецца iдэаль
, на? Не, працаваць ёсць над чым i трэба . За.раз я знахо
джуся у стадыi асэнсавання некаторых моманта{ гiсто
ры i . Нямала часу прыходзiцца .аддаваць рабоце з архiу
нымi дакументамi i ix выданнямi, з iншай лiтаратурай . 

1 пошук больш даска!-jалых форм выкладання для мяне 
не другасная справа. А добрых вучняу ствараюць не толькi 
добрыя настаунiкi, ствараюць настойлiвасць, праца 
любоу да выбранай прафесii . 

М. ДЗs_!БЕЛА. 
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П ОСПЕХI «Стэлуцы»? Ды 

усе у ix лiпавае. Не 
можа на адным i тым жа по
лi адз ,н атрад даваць 200 
працэнтау, другi - 100. У 

мiнулым годзе мы працава

лi побач з iмi. Н,чога асаб
лiвага, толькi адносiны з бры- . 
гадзiрам занадта добрыя ... » 
«Не разумею я ix: людзi 

прыязджаюць на п6удзень, 
каб адпачыць, пазагараць. 
А «Стэлуца » як вый.дзе у 
поле, дык з ранiцы да вечара 

байцы спiн не разгiнаюць. 
Не, назбiраюць лiшнюю то
ну памiдорау. Ад гэтага кра

iна адразу багатай стане? 
А што яны потым успамiнаць 
будуць? Ад.ну працу?» 
«А я зайздрошчу iм. Стау

рапаль - гэта ж не проста 

адпачынак. Гэта - выпраба
ванне на вынослiвасць, чала

вечнасць . Добра, калi вытры
мау ты. А сябра? «Стэлуца» 

ж кожны год вяртаецца на 

свой родны мехмат не про

ста пераможцай, а сапрауд
ным калектывам аднадум

цау. Вы бачылi, як развiтва
юцца будатрадауцы? Не пас
пее цягнiк спынiцца, а яны 

ужо бягуць кожны у свой 
бок. У мiнулым гФдзе «стэ
луцаукi» цэлую гадзiну ста

ялi на вакзале у Мiнску i спя
валi свае атрадныя песнi . 
Бацькi чакалr I плакалi ... » 

1 усё ж я не верыу. Сам 

неаднойчы апранау бу датра
даускую робу, сам паспра
бавау i працы, i рамантыкi, 
але каб поунае узаемаразу
менне, дысцыплiна i праца
вiтасць усяго атрада, · да 
апошняга байца? Не, такога 
не было. Не могуць пяцьдзе
сят чалавек у адно iмгнен

не i з аднолькавым запалам 
брацца за раqоту, не можа не 
быць у такiм вялiкiм калек
тыве канфлiктау i рознага

лоссяу. Так думалася. 

А «Стэлуца» працавала. 
Яшчэ !~далёк сярод поля вiд
неуся зямляк-«беларус» з 

прычэпам, а вакол яго зага

рэлыя, аж чорныя спiны сту

дэнтау. Гарачыня. Здаецца, 
сонца на вяроуцы спусцiла

ся амаль да самай зямлi . i 
гойдаецца зараз, пасцёб
ваючы залацiстай крапiвой 

.працуючых.:. Як _ фата!J?афа
ваць? Думка трымаецца iм
гненне - праз хвiлiну ужо 

цвёрда вырашаю: нiякiх пе

раапрананняу, няхай усё бу

дзе, як ёсць - сонца, ку

пальныя касцюмы. 1 праца. 
Бо нават на госця нiхто не 
звярнуу увагi. 

А я глядзеу на ix напрак

тыкаваныя, умелыя рукi, за

сяроджаныя твары i. .. зноу 

закрадвауся недавер: няужо 

i прауда яны заусёды гэтак 
працуюць, няужо не для ка

рэс.панр.энта «канцэрт ла

дзяць»? 

- Што вы,- засвяцiлiся 
вяселлем вочы камiсара ат

рада lры ПалхоускаЙ.-'- На

огул, многiя здзiуляюцца ... 
- Я стаяу ля скрынак з па
мiдорамi . lpa праходзiла з 
поуным вядром, высыпала 
яго, а я задавау адно-два 

пытаннi. 1 смешна крышачку, 
i прыемна было браць такое 
iнтэрв 'ю.- Пасля першага 
курса хацелася вельмi папра

цаваць на свежым паветры, 

пазагараць, вось i паехала 

сюды. А потым .УЖО свядо

ма, каб паказаць iншым, што 
значьщь сапраудная «Стэлу

ца». А тое, што гавораць 
пра нас рознае . .. Магчыма, 

у нейка~ ступёнi ' прычынай 
гэтаму звычайная зайздрасць. 

Ды i наогул, не верьщь ляг
чэй . Тым больш, што нiхто 
не ведае, якiя цяжкасцi нам 

давялося пераадолець, перш 

чым 11ыехаць сюды. 

lна Макаранка, каман-
дзiр атрада, т·аксама усмiха

ецца пры знаёмст·ве, але ужо 

крыху су~та: 
- Зат будатрадаускi 

рух, няма у о таго энтузiяз

му, не хочацца людзям 

больш рамантыкi, падавай 

грошы i адпачынак.~ау-
нiцтва кiда~цца у ~о 1я ай: 
насц1: кал1 ранен тау 

сiлаю заганялi у будатра
ды, рапартавалi аб ix вялiкай 
колькасцi, то цяпер, напрык
лад, дэкан нашага факу,льтэ

та аб : явiу, што галоунае -
~~~оба. 1 сёння яшчэ ваtтрэй 
,стала праблема: як ~ера-

Лiпа 
несцi праходжанне летняй 

практыкi на iншы час. 3-за 

гэтага у атрадзе' амаль няма 
старшакурснiкау. Павялiчылi 

стыпендыю, а пры яе назна

чэннi улiчваюць толькi пас
пяховасць,. i там у кожны хва
люецца: навошта рызыкаваць 

i некуды ех'аць, калi рэакцв1я 
' кiраунiцтва на усё гэта адмоу
ная. Як бьщцам бы вымер
л i людзi. Калi у маю бытнасць 
на перLµым курсе я i марыць 
не магла пра «Стэлуцу» (бра
лi толькi васемнаццацiгадо

вых), то зараз мы не змаглi 
укамплектаваць атрад. Да 
таго ж у самы разгар падрых

тоучага перыяду дэкан афi
цыйна аб ' явiу: занятк i пачнуц
ца 1 верасня. А хто дзе быу 
летам, яго не цiкавiць. 

1 распалася частка атрада. 
1 трывожна загаварылi астат
нiя, што з недаборам не вы

пусцяць ix у Стаурапаль, i 
пасыпалiся сумныя жарты, 

мауляу, вось вам трынаццаты 

сезон, дапрацавалiся. 1 рап
там, як саломiнка для тапель
цы, навiна: на фiзфаку арга

нiзуецца атрад сумесны з iн
дустрыяльным тэхнiкумам i 
медвучылiшчам, а усiм жада

ючым з тэхнiкума месца не 

хапае. lна дамовiлася з ка

мандзiрам, што возьме астат

.нiх да сябе, i паехала у 
тэхнiкум агiтаваць людзей. 

Ехаць у дзявочы атрад? Ды нi

зашто! Хлопцы катэгарычна 

адмовiлiся, а кiраунiцтва тэх
нiкума iнiцыятыву не пад

трымала . Што рабiць? Каму 
хочацца быJь апошнiм ка
мандзiрам лепшага мехма

таускага атрада? Пачалi шу
каць жадаючых ва усiм унi

версiтэце, lна яшчэ раз накi

равалася у тэхнiкум. Змагла . 
усё ж пераканаць юнакоу , 

што нiчога - дрэннага, калi 

камандзiрам i камiсарам у 

ix будуць дзяучаты. 
Навучэнцы згадзiлiся, па

чалi рыхтавацца. Вось-вось 

павiнны былi выехаць. 1 ... 
у самы апошнi момант кi
р·аунiцтва тэхнiкума катэга

рычна забаранiла сваiм выха-

н_екага, калi самi за усё 

жыццё нiводнага разу не вык

ладземся фiзiчна. Вы праца

валi хоць раз да самазабьщ
ця? А спявалi песнi да вар'яц• 

тва? У нас хлопец адзiн, 
гiсторык, нiколi не спявау, 
а сёння вярталiся з работы, 

такiя стомленыя, што, здаец
ца, руку не хопiць сiлы пад

няць, але аутобуt ажно на 
кавалкi р.азрывауся ад пе

сень. 1 раптам бачу: Саша 

заспявау. Аб чым гэта гаво
рьщь? Аб тым, што чалавек 
пераадолеу сябе, змог стаць 

· часцiцай 1.<алектыву. Разуме~· 

еце, якое гэта шчасце для 

. яго i для нас. 

дзiрам камiсарам. Потым 

падлiчылi галасы i павiншава
лi lpy з lнай. Дзяучаты ве

далi: яны будуць стаяць 
за традыцыi «Стэлуцы» усеи 

душой. А потым будзе кон
к_урсны адбор, хто на што 
здольны кожны пакажа у 

я. ты. н~ш АТРАД \ '.: 
- .' . . ~ ~~ 

i мёд «Стэлуцы» 

- Зразумела, хочам. - Трынаццаць гадоу 1снуе 
- Значьщь, паедзеце самi. «Стэлуца». Усе гэтыя гады яна 
1 без усялякаrа дазволу, была першай, столькi грамат, 

беручы ус~ адказнасць на вымпелау, што калi мы рап-
сябе, 1 на Макаранка падрых- там прайграем, то для нас гэ-
тавала усё ж самы славуты та будзе найвялiкшай траге-
факультэцкi атрад да выезду. дыяй,- словы, сказаныя на 
1 толькi перад адыходам цяг- полi lрай Палхоускай, успа-
н i ка прьtйшла вестка: кi- мiна~qцца чамусьцi i зараз. 
раунiцтва тэхнiк.ума усё ж да- 1 яшчэ адны таксама: - Не 
зволiла сваiм навучэнцам думайце, што быць першымi 
папрацаваць у Стаураполлi. любой цаной - гэта галоу-
Мехматаускi атрад выязд- нае, але бьщь . не першымi 

жау на месца дыслакацыi. мы ужо не можам. Трэба, 
Мехматаускi, у якiм студэн- каб людзi навучылiся адда-
тау гэтага факультэта было ваць сябе цалкам, калi гэта 
менш за палову . патр:эбна. 

- Разумееце, у маiм жьщ- - Я лiчу,- працягвае раз-
цi ёсць дзве рэчы: аркестр мову !на Макаранка,- што 

i будатрад,- студэнтка IV «Стэлуцы» пашанцавала з 
курса мехмата ловiць мой самqга пачатку: падабрау-

здзiулены позiрк.- Вучоба, ся цу о"н I калектыу. А по-
безумоуна, таксама многае~ атрада з'явiлiся 
значьщь, але няма у груп ы ы , ывалыя» стара-

той атмасферы, якая iснуе я · п трымлiваць. А 

атрадзе . Вы думаеце, мы па- «Ст а» i апрауды жыве 
працавалi тут i раз 'ехалiся? ' увесь Мяркуйце самi: 
Зусiм не! «Стэлуца» iснуе у вераснi мiнулага года - па-

круглы год. Думаеце, хва- ход з пала·щамi, канцэрта-

люся? Памыляецеся. У гэтым мi па вёсках, у лiстападзе -
годзе з намi працавалi тыя, паездка у Ленiнград, потым-
хто закончыу унiверсiтэт, днi нараджэння, на зiмовых 
вырвалiся сюды на .тыдзень- канiкулах - зорны паход, у 
другi. Вунь Таня Мацкевiч пачатку другога семестра па-

год як закончыла, а уtё чынаецца фармiраванне но-

роуна прыехала.' Думаеце, вага атрада. 
гэта проста так ix цягне С~ухаю ,дзяучат, пазiр~ю 
у «Стэлуцу»? Да нас пры- на 1х захопленыя твары 1 .. : 
ходзяць лiсты ад дзяучат, пачынаю iм зайздросцiць. Па-

аз на практьщы у чынаю разумець, чаму каман-
кiх лагерах. Яны паку- дзiр i камiсар карыстаюцца 
не могуць знайсцi такiм аутарытэтам. Бо ix 

аг · ь ую мову са сва1м1 не прызначалi, ix нават не 

в хаванцамi . Чаму? Таму што выбiралi адкрытым галаса-
у нас даюць нейкiя веды, а ваннем. Яны пакiнуты для 
не вучаць працаваць з людзь- новага атрада тымi, хто пра-

мi. Мы ж будучыя педагогi, цавау у мiнулым 1rодзе. Са-
а дзе, як нi у атрадзе,. праз бралiся тады у кастрычнiку, 
сумесную працу можна на- кожны на .асобным. аркушы 

вучьщца разумець адзiн ад- паперы напiсау, каго б ён 

наго. Як мы можам вучьщь хацеу бачьщь новым каман-

час правядзення суботнiкау, 
у падрыхтоучы .перыяд. На 
ж<jль , сёння аб гэтым даво

дзiцца толькi марьщь. На на

ступны год кожнаму каман

дзiру, магчыма, давядзецца 
шукаць байцоу па усей 
Беларусi. А · пакуль... ' 
БАРЫСЕВIЧ ГЕНА, навучэ

нец 111 курса iндустрыяль

нага тэхнiкума: 

- Я вось сяджу i думаю, 
як бы на наступны год зноу 
сюды трапiць. Не у якi-не

будзь атрад, а iменна у 
«Стэлуцу». Калi ад'язджалi 

дзяучаты (яны ужо закончы

л i унiверсiтэт), усе ilлакалi. 

· Здавалася б, што тут такога:. 

папрацавалi два тыднi, паза

гаралi i едзьце, калi ласка, 

дамоу. Але i нам крыудна 
было: у нас яшчэ будзе маг
чымасць прыехаць сюды, 

а у ix ... 
САЛАВЕйЧЫК САША, iн

дустрыяльны тэхнiкум, 111 
курс: 

- Мы ж спачатку fie веда
лi нiчога пра «Qтэлуцу», 
але ужо у цягнiку адчулi, 

што трапiлi у сапраудны ка

лектыу. Праз два днi сумес
най дарогi з'явiлася адчуван

не, што ведаем адзiн адна

го некалькi гадоу. А яшчэ 

вельмi спадабалася пасвя
чэнне у еудатрадауцы. · Па
будзiлi нас у чатыры гадзi
ны ранiцы, завязалi усiм во
чы i нам трэба было дака
заць, што мы можам стаць 

сапрауднымi байцамi. 

САША ЗАГОРНАУ-, студэнт 
гiстфака: 

- Што MtJe падабаецца, 
дык гэта ix уменне рабiць 
кожнае свята незвычайным, 

арыгiнальным, уменне дапа-,. 
магчы зразумець чалавеку, 

што ён часцiнка усяго калек

тыву i калi ён праявiць па
сiунасць, усiм стане сумна. 
А яшчэ у нас было свята 
мужчын - 23.}1inеня i жанчын 
- 8 жнiуня . Цудоуна! 

ДУБIНА АЛЕНА, ФПМ: 
- Я вельмi многа чула 

' пра «Стэлуцу» i вельмi ха
целася праверьщь свае сi

лы . 

- Здолела? 
- Стараюся. Учора пасля 

абеду побач працавалi два 
атрады наш i «Рытм». 

Мы назбiралi 376 скрынак 
памiдорау, «Рытм» 48. 

АЛЕНА MAKCIMEHKABA: 

- «Стэлуца» - гэта маг

чымасць ацанiць сябе, хто 
ты такi, што можаш. 1 у той 
жа"час: 

О стройотрядах пойте свы
сока, 

Наступит время, сам 
поймёшь, наверное, 

Что это были лучшие пока 
Мгновенья, мгновенья, 

мгновенья ... 
С. ПЛЫТКЕВIЧ.) 

Фота аутара. 
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Папяровы 
, мост груз 

вьiтрымпiвае 
штогЬд факультэт грама

дзянскага iнжынернага будау- · 
нщтва Унiверсiтэта Калгары пра
водзiць незвычайны конкурс. 

У гэтым годзе па яго умовах 
удзельнiкi павiнны былi змай

страваць папяровую мадэль мо

ста даужынёю у 25 сантымет
рау. Канструкцыя павiнна была 
мець ма·ксiмальную вагу i пры 
гэтым вытрымлiваць максiмаль
ную нагрузку. 

Пераможцай стау Майк Смiт, 

выпускн i к унiверсiтэта, якi ства
рыу трубчастую канструкцыю 
вагой кр~1ху больш за 26 грам, 
в~1тры:"аушую нагрузку у 60 
к1лаграмау. Другой прэмi яй былi 

адзначаны Клiу Макгован, работа 

~кога вытрымала 37 кiлаграмау, 
1 доктар Луу, прафесар грама
дзянскага iнжынернага будаунi
цтва - 27,4 кг . 

Па сцвярджэнню арганiзатара 
конкурсу Джо-Джымi Чуя, такiя 

спаборнiцтвы дазваляюць iнжы
нер_ам « на практьщы выкары

стоуваць атрыманыя веды». 

Прызы былi уручаны студэн-
. там ста'рэйшых курсау унiверсi
тэта. Паколькi Майк Смiт з ' яу
ляецца выпускнiком, ён не мае 

права атрь1 114 лiваць: грашовую 
прэмiю, аднак ён 6ау уладаль

нiкам дыплома, што з'явiлася 
прызнаннем яго перавагi у бу
даунiчым майстэрстве. Сярод 

студэнтау царэйшых курсау 

лепшым быу прызнаны Макго
ван, якому i уручылi прэмiю 
у 100 доларау . <!' 

Большасць гледачо у былi 
здзiулены, што пераможцай не 
стау доктар Луу, шаRсы якога 
былi асаблiва высокiя: ён жа вы
кладае грамадзянскае будау
нiцтва ва унiверсiтэце . Смiт 

падзякавау доктара Лува за тое, 

што ён не пабаяуся паставiць 

на карту сваю рэпутацыю . Луу 

ад~азау так : «Напэун~,· я наву
. чыу вас большаму, чым ведаю 
сам ». 

ДАВIД ГАЗАРД. 

\.СТОЙНАСЦЬ =- ' вi,щыi аб 'ём сродкау, якiя 
~I HICTP ~ышэйшай ; сярэд- выдзяляюцца на адукацыю у ця

~ няи адукацы1 прав i нцыi Альбер- перашнi перыяд фiнансавых 
~ -.;: та Дэйв Расел заявiу, што сту- цяжкасцей. «Мы не р~зыходзiм~ 
~ дэнты унiверсiтэта могуць не ся са студэнтамi у разуменнi 

разлiчваць на дадатковае фiнан- мэт навучання,- сказау ён.
саванне адукацыi i прапанавау iм Мы ведаем, што студэнты не 
замест гэтага праяуляць больш стануць дарма трацiць час i 
«асабiстай iнiцыятывы» i займац- грошы, таму iмкнёмся забяс
ца самастойна. печьщь добрую якасць адука-

Пасля свайго выступлення ва Li,ыi » . 
Унiверсiтэце Калгары Дэйв Расел Ен заявiу, што яго мiнiстэр
дау iнтэрв'ю, у як iм сказау, ства праводзiць рэгулярныя су
што урад правiнцыi Альберта стрэчы з кiраунiцтвам унiвер
задаволены узроунем навучання сiтэта, каб бьщь у курсе фiнан-
ва унiверсiтэце . савых праблем . 

- Мы абмеркавалi многiя пы- Нядауна урад Альберты аб ' я-
таннi : недаход вучэб.ных памяш- вiу аб павелiчэннi асiгнаванняу t
канняу, кнiг, перыядычных вы- на адукацыю на 1,5 працэнта. 
данняу, узровень падрыхтоукi Пры гэтым плата за навучанне 
выкладчьщка-асiстэнцкага са- будзе павялiчана не больш, чым 1111118 
ставу, магчымасцi абнаулення на 3 працэнты. Але многiя 1111в8 
абсталявання,- сказау ён ,- ; я студэнты у час сустрэчы з мi
nрыйшоу да· вывад.у , шт о унiвер- нiстрам выказалi меркаванне, flfll 
с1тэт працуе здавальняюча. што н i адна, нi другая мера I V 

Расел выказау думку, што не здымуць фiнанс;:авых праблем i 
праблемы, выклiканыя скарачэн- унiверсiтэта. 
нем асiгнаванняу на навучанне У сваiм i нтэрв 'ю Расел сказау, 

(у тым лiку перапоуненыя ауды- што, хаця студэнть1 шчыра гава- о 
торыi, скарачэнне колькасцi рылi аб сваiх праблемах , яны 

выкладчыкау . i вучэбны х · кур- не заусёды былi аб 'е ктыунымi. 

сау), можна вырашыць сiлам i' « У к_анчатковым вынiку я п а-~ 
самiх студэнтау . ранеишаму думаю, што наша 

Расел лiчьщь адзiнай сур ' ёз- с iстэма цалкам здавальн я ю-
най прычынай рознагалоссяу чая»,- сказау Расел. 

памiж студэнтамi i урадам пра- TOHI ПРЭСТАН. ·, 

-БЕА4РУСКI· 
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С~_ВЕТ кiраунiкоу Унiв_ерсiтэта горада Калгары афiцыйна вы
стушу у падтрымку павел1чэння платы за навучанне на 3 працэн
ты з восенi 1988 года i абмежавау прыём студэнтау ва унiверсiтэт 
- 20200 чалавек. 

На бол_ьшасцi факультэтау плата за 'палову ,курса узрасце на 
4 долары I складзе 124 долары, а максiмальная плата за поуны курс 
у се~естр павялiчьщца на 14 доларау i падымецца да 486 доларау. 
На ~нж.ынерным факультэце кошт гадавога курса дасягне 608 
доларау, а на медыцынскiм - наблiзiцца да 1000. 

Павелiчэнне пл~ты за навучанне на 3 працэнты - гэта максiмум, 
што можа дазволщь урад правiнцыi у адпаведнасцi з рашэннем, 
прынятым кабiнетам мiнiстрау у сакавiку гэтага года. 

- Юраунiцтва унiверсiтэта разлiчвала павялiчьщь кошт наву
чання "на 1 О п~ацэнтау,- сказа у вiцэ-прэзiдэнт па пытаннях фi
нансау Тэры Ущ, член бюджэтнага камiтэта унiверсiтэта. 

Ен таксама гаварыу, што бюджэт унiверсiтэта узрос з мiнулага 
года,але ён ама.ль на 800 тысf1чдол арау «нiжэй, чым аптымальн'ы» 
з-за iнфляцыi. 

Вiцэ-прэзi~энт па вучэбнай частцы Дэйв , Фэйсi, член унiверсi
тэцкага кам1тэта па кантролю за ростам колькасцi, сказау, што 
абмежаванне прыёму ва унiверсiтэт на узро:унi 20 200 студэнтау 
(~!о прыкладна роуна колькасцi прынятых у бягучым годзе) 
з яуляецца самым лепшым рашэннем праблемы перанасялення 

унiверсiтэта. 
- Мы, нарэшце, падыходзiм да усведамлення таго факта, што 

магчымасцi унiверсiтэта маюць сваю мяжу, якая i была дасягнута 
у ~э~ым" годзе,- сказа у Фэйсi.- Дзверы заусёды зачынялiся у 
неию пэуны момант. Тое, што зараз адбываецца, зусiм не азначае, 
што мы раптам без дай прычыны адмауляем студэнтам у прыёме. 

Фэйсi выказау спадзяванне, што у вынiку абмежавання прыёму 
ва унiверсiтэт каледжы правiнцыi Альберта прымуць большую 
колькасць студэнтау на першы курс, i што там студэнтам, якiя 
будуць пераводзiцца ва унiверсiтэт, не давядзецца павялiчваць 
тэрмiн навучання, калi яны будуць удумлiва выбiраць дысц1,1плiну. 

TOHI СМIТ. 
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СВЕЖЫ погляд ,i'a спорт част а дае · 

новы iм ny.JJьC у падрыхтоуцы буду
чых спартсменау-алiмпiйцау. 

Доктар Джоан Вiкерс з У н 1 верс 1-
тэта горада Калгары узнач альвае да

следчыцку ю праграму па стварэнню 

«спе~ыялiзаванай методыкi для трэ
нерау» . Распрацоука такой методыкi 

- гэта спроба стварыць сва йго ро
ду «трэtjера-настаунiка» для спарт

сменау. 3 яе дапамога й можна бу

дзе п~аводзiць аналiз яго выступ
ленн яу, . парауноуваць ix з выступ
ленням1 вядучых атлетау, а таксама 

даваць рэкамендацыi , якi вiд трэнi

ровак неабходна выбраць. 
На думку к iраунiка навуковай 

брыгады пры зборнай СССР па ха
кею В . Зацыёрскага, самае ураж
ваючае . у гэтай методьщы - маг

чы~асць выпрацоуваць рэкаменда
цы1 для пачынаючых спартсменау. 

Да звычайнага ах оунага шлема 
прымацоуваюцца дзве невялiкiя ка

меры, адна з якiх размяшчаецца 

крыху в.ышэй iлба спартсмена, дру
гая - н1жэй яго лiнii зроку . Адлюст

раваннi, запiсаныя абедзвюма каме
рамi, пе~адаюцца на камп ' ютэр, 
дзе пеР.а.утвараюцца у тэлерад. Мы 

атрымтваем карцiну сiтуацыi з 

яко й сутыкаецца спартсмен. Гэта 
1нфармацыя запiсваецца на вiдэа

дыск для пауторнага прагляду. 

Падобны па канструкцыi шлем 
выкарыстоуваецца у «ваенна-павет

раных i ваен на-марск iх сiлах ЗША 

np~1 выпрабаваннях пiлотау рэак
тыуных зн1шчальнiкау»,- сказала 
доктар Вiкерс. 

Такая камбiнаваная здымка дазва
ляе трэнеру лiтаральна бачыць ва

чыма спартсмена : уявiць, якiм мо

~а бьщь ход яго думак, якая у яго 
1нтущыя, чаму ён выбiрае той цi iн

шы план атакi цi не адважваецца 
на нейкiя дзеяннi. 

Але гэта· толькi адна галiна выка
рыстання даных, якiя атрымлiваюц

ца дзякуючы гэтай спецыялiзавана й 

методьщы. 

Стваральнiк праграмнага забес

пячэння методыкi Шон Эбат сказау: 
«Мы можам таксама выкарыстоу

ваць для аналiзу схематычныя . ад

люстраваннi фiгур спартсменау . 
Схему фiгуры хакеiста ствараюць 
камп ' ютэры. Ен злучае зафiксава
ныя камерай асноуныя часткi цела 

спартсмена - рукi, локцi, плечы -
i затым дэманструе, як яны рухаюц
ца адносна адно другогf! . Гэтыя схе

матычныя адлюстраваннi могуць 

быць прааналiзаваны i з чыста фiзiч
нага пункту гледжання : з дапамогай 

матэматычных урауненн яу можна 

вызначьщь сiлу, цiск, хуткасць. Та

кiм чынам, стане зразумелым, што 
неабходна удасканалiць спартсме
ну у яго тэхнiцы, каб дасягнуць ап
тымальных рэзультатау». 

Маючы такую методыку, трэнер 

атрымае ·магчымасць закладваць 

да~~1я аб спартсмене у камп ' ютэр, 
як1 1х прааналiзуе i потым дасць рэ
камендацыi па правядзенню трэнi
ровак . 

Доктар Вiкерс уда'кладнiла: «Сiс
тэма будзе толькi аналiзаваць да
дз~ныя i выдаваць рэкамендацыi. 
Сам жа трэнiровачны працэс будзе 
ажьщцяул ~ ць чалавек». · 

Гэта спецыялiзаваная методыка 
для трэнерау пакуль яшчэ знахо

дзiцца у стадыi распрацовак. Док
тар Вiкерс сказала, што праграма 

будзе гатова «прыкладна у кастрыч

нiку 1989 года». TOHI САБД. 
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