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М!ЖВУЗАУСКАЯ 

1 
НАВУКОВАЯ 

канферэнцыя маладых ву

чоных-хiмiкау закончыла 
сваю работу. 3 дакладамi 
i nаведамленнямi высту-. 
niлi даследчыкi хiмiчнаrа 
факультэта , НДI ФХП, 
АН БССР, а таксама 
вучоныя з Масквы, Кiева, 
Ужrарада, . Новасiбiрска. 
У цэнтры yвari удзельнi
кау канферэнцыi - зака
намернасцi хiмiчных рэ
акцый . з удзелам цвёрдых 
цел. 

ЯК ПРАВЕСЦI 
ВЫХАДНЫЯ? 

Уnэуна, гэта nытанне 
не раз nауставащ1 nерад 
вамi. Даць адказ на яrо 
можа адмiнiстрацыя клу

ба iмя Ф. Дзяржынскаrа. 
Тут nаклаnацiлiся аб тым, 
каб вы мелi маrчымасць 
nраводзiць свой вольны 

час цiкава i змястоуна. 
У суботу i нядзелю вы 
зможаце быць· у'дзельнi

камi (i вельмi жаданы
мi) вечара адnачынку 
моладзi. Для вас irpae 
эстрадны аркестр, дэман

струюцца кiнафiльмы, 

nраводзяцца rульнi, кон 
курсы . 

Тым, хто любiць цi
шыню ·выставачных за

лау, таксама можна nра
nанаваць нешта новае. 

У nамяшканнi Клуба МВА 
iмя У. 1. Ленiна . (вул . 
Кульман, 14) арrан iзава 
на нетра.I!,ыцыйная вы 

стаука вiзуальнага ма
стацтва. Дарэчы, тут вы 

можаце nабываць не толь 
кi у выхадныя днi_ ( nра
цуе яна з 15.00 да 21.00) . 

3. MI-XHEB.14. 

- А зараз паспрабуйце. .. Ну, хаця б вы,- нечакана 
як раз у мой бок naзipae Галiна Васiльеуна. Сапрауды 
цi · то падалося? Набiраю больш паветра, . за iмгненне 
nacneywЬ! «пракруцiць» уводзiны, звесткi, ~iчбы ... 

- Не-не,- перасцерагаюча падымае руку наш гiд

настаунiк,- не трэба многа слоу, пачнём з канкрэтнага ... 
Здзiулена азiраюцца рэдкiя наведвальнiкi. Прызвы

чылiся да таго, што у музеi слухаюць аднаго. У нас nа
iншаму. У нас - музейная практыка, таму гаварыць 
павiны усе. 

Марная трата (facyl «Блу

канне па падвалах, дзе захоу

ваюцца музейныя фонды , 

перапiсванне нудных папер», 

- так лiчылi i мы, пачы

наючы практыку у музеi Вя

лiка й. Айчыннай вайны . Ад
нак сустрэлiся з кiраун iкамi 

Галiнай Васiльеунай Скарынка 
i lрынай Юр'еун ай Варанко
вай i зразумелi: н ас чакае 

цiкавая i творчая работа . 

Лекцыi аб праблемах су
часнага музея, экскурсiя у 

Хатынь i на Курган Славы .. . 
У час наведвання Дома-музея 

У НАС -
з'езда РСДРП, дзе адбыла

ся сустрэча з заслужаным 

дзеячам культуры СССР, ма
стаком Э . К. Акуловiчам, 

мы таксама былi яшчэ тольк i 

назiральнiкамi. Прауда, 

больш зацiкауленымi не толь
кi экспанатам i . музея, але i 
тым, як ён стварауся, як 

рыхтава'лася сучасная экспа- · 
з iцыя, якiя цяжкасцi перашка

джалi Эдуарду Канстанц i -

,-;РАЗ 

1 
Алене Смfрно-

Пакуль не nозна (nоты м 
можа не бьщь) на веда 11 • 

це кнiжны кiёск, якi раз 
мешчаны у галоуным кор 
пусе БДУ, дзе зможаце 
набыць nадручнiкi i вучэб
ныя даnаможнiкi na роз

ных сnецыяльнасцях: Иль

ин В. А., Позняк Э. r. 
«Аналитическая геомет
рия»; Кириллов А. А., 
Гвишиани А . Д. «Теоре 
мы и задачи функцио
нального анализа»; Р,аз

мыслович Г. П . и др.« Гео
ме·трия ,и алгебра»; Бори

сог лебсккй Л. А . « Кван
товая механика»; Галай 

И. П., Жучкевич В. А . , 
Рылюк Г. Я. «Физическая 
география ···материков и 
океанов» i iншыя. 

Т. ДОfНАР. 

1 
1 
1 

вай нават ёсць час nаnа

зiраваць фотакарэспан
дэнту: з работай сnравяц

ца сяброукi. А усnамiна
юцца nершыя днi работы 

на кансервавым заводзе, 

што у r. lзабiльным. Бан
кi nлывуць i nльiвуць ' пе
рад вачыма, а рукi не 

. сnрауляюцца за iмi услед. 
Гэта потым яны сталi та
кiмi сnрытнымi i умелымi. 
1 усё роуна дзяучына нi 
разу не пашкадавала аб 

тым, што nаехала разам са 

сваiмi . аднакурснiкамi 
nрацаваць у Стаураnолле. 

Нядоуrа цяrнууся перы
яд аклiматызацыi i nрьщiр
кi характарау. Ды i ня 
упэуненасць у рабоце хут
ка прайшла. Як сведчанне 

першае месца сярод 

зводнаrа атрада « Ка у
каз- ! », я кое заняу СА 
«Крынiца» (хiмфак) п а 
вынiках першай дэ 1-и 1 tы. 1 

'-
(Працяг на 3-й стар.). 

навiчу. На ycix нас чалавек 
гэты, якi добра ведае гiсто

рыю i культуру беларускага 
народа, аказау вялiкае ура

жанне. 

А пасля быу тыдзень упар
тай працы па знаёмству з эк-

спазiцыяй музея. Па парадку , 

з ала за зала й , мы вывуча

лi экспанаты. 

Той суботн i дзень, калi мы 

упершыню у жьщцi самастой

на праводзiлi экскурсii, пэу

на, запомнiцца надоуга. Спа
чатку гублялiся патрэбныя 

славы, хацелася выказаць лю

дзям усё тое, аб чым да

ведауся сам за час знахо

джання у музеi. Таму так 

радавалi словы удзячнасцi 

першых слухачоу. На дpyri 
i трэцi раз нас ужо прымалi 
за сапраудных экскурсаво

дау . 

Кожн.ы раз, ' уваходзячы з 

гру пай экскурсантау у чар
говую залу, мы старалiся 

дапамагчы слухачам дакра

нуцца (i не толькi на хвiлiну) 
да тых падзей, якi_я перажыла 

беларуская зямля i яе народ 
за гады вайны. 

Дарэчы, сярод маiх сяброу 
былi прадстаунiкi розных рэс
публiк: Коля Марчанка i Оля 
Г луская мае землякi, 
Энебай · какабаева з Туркме

нii, Хуршэд Салiмау з Таджы
кiстана, Эдзiк Цiмчук з 
Малд~вii, Маша Мiхайлава з 
Латвi i . За гады вучобы Бела
русь стала для ix другой ра
дз iмай, а цяпер, па ix пры

знанню, яны адчулi гэта яш

чэ больш. 
А . РУМАК, 

студэнт riстфака. 

' 1 

Не wукайце 
в1наваты.х ... • 

Сярод_ маiх знаёмых студзнтау сустракаюцца 
тыя, як1я прыходзяць у кабiнет цi бiблiятэку 
чытаць · толькi тое, ш:rо патрэбна па праграме. 

Каб толькi здаць на экзаменах . Прызнаюць 
адзнаку толькi «выдатна». А здарыцца iншы раз, 
што атрымаюць «чацвёрку» цi нават «тройку» -
перажываюць гэта цяжэй любой хваробы, iдуць 
зда ваць_ другi раз , каб толькi дабiцца cвaiiro . 1 пач алося. Пабудуем 

сабе дом 
Адзiн за другiм выходз1л1 камсамольцы на тры 

буну i ... « Так , камiтзт камсамола працавау дрзнна, 
не было сувязi з камсамольцамi факулызта; не 
быJ,о .выхаваучай працы, не было ... н е было ... » 

, « Вучоны сухар ты»,- гавораць пра такiх, 
i 11i rэта не nрауда? 
Можа . д аваiiце не хвалiцца той цi iншай адзна

кай, а рыхтаваць з сябе вартасных спецыял,iстау. 

У гэтыя днi, калi студэнты другiх, трэ

цiх i чацвёртых курсау дапамагаюць хлеба
робам Дзяржынскага раёна убраць багаты 

ураджай бульбы, ix малодшыя таварышы -
першакурснiкi - працуюць на будаунiцтве 
навага корпуса унiверсiтэта. 

(«БУ», № 25, 1960 r.) . 

Данiла Шыла 
дапамоr 

У № 12 нашай газеты пад назвай « Без вады .. . 
i з вадой» былi размешчаны дзве заметкi . 
Лiтаральна праз некалькi дзён камендант iнтэр
ната № 2 А. Я. Гарачава паведамiла рэдак
цыi, што «цяпер вада падаецца на усе павер
хi, ва умывальнiках ужо няма чэргау» . Добра, тут 
усё у парадку, падумау Данiла Шыла. 
А вось у iнтэрнаце па вулiцы Свярдлова пай

шлi па шляху найменшага супрацiулення : там 
проста адчынiлi парадны уваход. Цяпер, зразу
мела, нori не замочыш . Але лужына i гразь 
ля другоrа уваходу засталiся. 

Цалiна·rрада . 
Год 1964. 320 студэнтау фiзiчнага , гiста-

рычнага, матэматычнага, юрыдычнага i 
фiлалагiчнага факультэтау у Чапаеускiм 
раёне Уральскай вобласцi пабудавалi больш 
50-цi аб'ектау, вытварана сродкау на суму 
658 тысяч 240 рублёу. 

Год 1965. У гэтым rодзе студэнты унi
версiтэта ·у трэцi раз паедуць на Цалiну . 
. Як i раней , будзем будаваць , грамадскiя 
памяшканнi, жылыя дамы, пракладваць вод
ныя магiстралi . Сёлета фармiруецца ва унi
версiтэце в-осем будаунiчых атрадс;1у, якiя на
лiчваюць у сва iх радах 440 юнакоу i дзяу
чат. 

У саугасы Казахстана паляцелi першыя 
«ластаукi» - разведчыкi 40-тысячнага атра
да студэнтау краiны. Сярод ix i чатыры 
нашы пасланцы: lван Цвiрко, студэнт фiз
фака, былы камандзiр атрада-сцяганосца 
«Аэлiта» , Уладзiмiр ~ташнiкау, студэнт юрфа" 
ка, . член атрада «Фемiда», сtудэнты-матэ

матыкi Mixaiл Трацьяк i Анатоль Бяссонау . 
В. 4УМАКОУ. 

/,,t::",r .. '!1.1"- t:! 1nГ!'~ _ , 

. А што ж было? 
Ва ycix недахопах у рабоце камiтэта камсамола , 

абвiнавачвалi сакратара А. Карабана . Цi гэта 
правiльна? Хiба ён адзi н здольны весцi кам
самольскую работу на усiм факулыэце? Зразуме
ла, не. Мабыць, у многiх недахопах вiнаваты 

самi студэнты. 
М . СКВАРЦОf. 

(«БУ», № 26, 1965 г.) . 

Тройка? 
А чым яна 

лепш? 
«Пiсьмо тваё, Вiталiй, мне спадабалася. Хо

чацца пазнаёмiцца з табой блiжэй - ад
надумцы мь,. Я таксама кругленькi, як 

· кажуць, троечнiк пяты гадок ... Дыплом хут

ка выдадуць такi, як i астатнiм - там не 

напiсана - «пацёрачнiк» я цi «троечнiк». 
Арыгiнальна нех'га прыдумау. 

Згодзен з табой, ~iталiй : з тройкамi 
не прападзеш » . 

!ва н . 

Ю. АГАРАДНl'-IЭНКА , 
студэнт. \ 

(«БУ», № 32, 1965 r.). 

· l друrую 

пр'афесiю? 
Калi · ласка! 

lдзе прыём заяу на факулыэт грамадскiх 
прафесiй, дэе з першаrа кастрычнiка пачнуцца 
заняткi. Гэта самы малады факулыэт нашага 
унiверсiтэта - яму пайшоу толькi чацвёрты год. 
У мiнулым годзе заняткi на яго сямi аддзя 

леннях наведвала больш як 400 чалавек . Сёле
та на факулыэце адкрываюцца наступныя аддзя
леннi: рэжысёрскае, хормайстарскае, харэаrрафiч 
нае, кiнафотааматарау, лектарскаrа майстэрства, 
niянерважатых, iнструктарау i суддзяу фiзкуль
туры. 

Дык, таварышы студэнты, другую прафесiю? 

Калi ласка! А. КАЖУШКОf, 
кандыдат riстарычных навук, 

дэкан ФГП. 
(uJ;V'h N"n 1~ 1Qf,,!; г \ 



ПРАЙШОУ яшчэ адзiн вучэбны год ва умовах перабудовы 
вышэйшай школы у нашай краiне, якая праводзiлася у адпа
веднасцi з Пастановамi ЦК КПСС i Савета Мiнiстрау СССР 
«Аб асноуных напрамках перабудовы вышэйшай i сярэд
няй спецыяльнай адукацыi у краiне» . 
Сёлета атрымалi дыплом аб вышэйшай адукацыi 1414 

выпускнiкоу унiверсiтэта дзённай формы навучання, 1020 
вячэрняй i завочнай, 90 замежных навучэнцау паехалi пра
цаваць у свае краiны. Аспiрантуру закончыла 117 чалавек. 
113 супрацоунiкау абаранiлi кандыдацкiя дысертацыi, 
9 - доктарскiя . 
Ажьщцяуляючы перабудову вучэбнага працэсу, рэктарат 

зыходзiу з таго, што унiверсiтэцкая адукацыя павiнна ад
рознiвацца высокай фундаментальнай i прафесiйнай пад
рыхтоукай у адпав,едных галiнах ведау з фармiраваннем у 
спецыялiста высокiх iдэйных, маральна-этычных i культур
ных якасцей. 

Да ВНУ 
Што зроблена у гэтым ключы? 

Работа iшла па наступных напрамках: 
_:. у дасканаленне вучэбных планау; 

. - скарачэнне абавязковых аудыторных заняткау раз
вiццё у студэнтау самастойнасцi; 

ВНУ . 

умацаванне сувязi з практыкаи; 

далучэнне студэнтау да навуковых даследаванняу; 

расшырэнне дэмакратычных прынцыпау кiравання 

Важнейшай канцэпцыяй сучаснай сiстэмы адукацыi з ' яу
ляецца яе перманентнасць, бесперапыннасць, калi адука
цы я ахоплiвае усе стадыi жыцця чалавека, ад дзiцячага 
да пенсiённага узросту. 

Таму зараз асаблiвую актуальнасць набывае праблема 
умацавання нашых сувязей з сярэдняй школай. 

Унiверсiтэт нiколi не быу у баку ад школьных праблем 
i не мог быць, таму што мы рыхтуем для школы настау
нiкау. Толькi у гэтым годзе правялi св'ой першы урок 440 
нашых выпускнiкоу. Вучонымi унiверсiтэта напiсаны шэраг 

падручнiкау i вучэбных дапаможнiкау для сярэдняй школы . 
Асабл i ва актыуна працуюць у гэтым напрамку выкладчыкi 
ф1nаnагiчнага факультэта. Акрамя таго, унiверсiтэт выпу
скае дапаможнiкi для абiтурыентау . На ycix факультэтах 
пра цуюць i добра зарэкамендаваni сябе «школы юных». 
Некаторыя факультэты, напрыклад, ме·ханiка-матэматычны 
i бi я nагiчны, маюць па дзве такiя школы . Мы абсталявалi 
два класы ЭВМ у падшэфных школах Маскоускага раёна 
г. Мiнска. 

Пытанне зараз у тым, каб падняць сув~зь са школай на 
якасна новую, больш высокую ступень . Кожны факультэт, 
на наш погляд, павiнен мець сваю базавую школу, у якой 
можна было б не толькi разгарнуць шэфскую работу, але i 
рыхтаваць «сваiх» абiтурыентау . Такi во пыт ёсць на меха
нiка-матэматычным факультэце, якi цесна супрацоунiчае 
з СШ № 170. Дарэ':'ы, трэцяя частка выпускнiкоу «матэ
матычнага» класа гэтай школы паступiлi ва унiверсiтэт. У гэ

тым годзе на фiзiчным факультэце створана новая кафед
ра - методыкi выкладання фiзiкi i iнфарматыкi . Мы 

лiчым, што яна акажа iстотную дапамогу i сярэдняй школе. 
На жаль, па -ранейшаму не праяуляе патрэбнай актыуна

сцi у наладжваннi сувязей са школай кафедра педагогiкi, 

хаця, здавалася б ,ёй i «карты у рукi» .' Толькi адзiн супра
цоунiк кафедры паралельна выкладае у школе, ды i тое 
з в 'ясны гэтага года. Кафедра не мае падшэфнай школы цi 
класа, няма у яе i нiводнага дагавору са школамi. Стано
вiшча патрэбна выпрауляць. 
Нам час было б падумаць i аб стварэннi фiлiялау кафед

рау у школе. 

Не сакрэт, што многiя таленавiтыя рабяты выязджаюць з 
рэспублiкi паступаць у ВНУ Масквы i Ленiнграда. У цэлым 
гэта нядрэнна, але ж, нам патрэбны тален...,,. Прывяду пры- . 
клад. З дзевяцi мiнулагоднiх пераможцау Рэспублiкан
скай алiмпiяды школьнiкау па трох прадметах - матэма
тьщы, фiзiцы, xiмii - толькi тры паступiлi у qДУ . Прычым, 
усе яны занялi трэцiя месцы па сваiх прадмет'!Зх. А лепшыя 

паехалi. Напэуна, добра было б эвярнуцца у Мiнiстэрства 
народнай адукацыi з прапановай залiчваць пераможцау 

Р.эспублiканскай алiмпiяды ва унiверсiтэт без экзаменау цi 
хаця б залiчваць iм выдатную адзнаку па прадмету. 
- Сiстэма перманентнай адукацыi патрабуе таксама павы
шэння ролi ВНУ у паслявузаускай адукацыi (павь,шэнне 

квалiфiкацыi, перападрыхтоука). У гэтым плане у нас раз
вiваецца сiстэма факультэтау i курсау павышэння квалiфi
кацыi спецыялiстау. Гэта вельмi важная сацыяльная функ

цыя унiверсiтэта. Унiверсiтэт мае добры lнстытут павышэн
ня квалiфiкацыi выкладчыкау грамадазнаучых навук, у якiм * 
праходзяць перападрыхтоуку выкладчыкi з усёй краiны. 

Добра працуюць i факультэты павышэння квалiфiкацы i 
выкладчыкау ВНУ i сярэднiх спецыяльных навучальных уста

ноу. Патрэбна адзначьщь факультэт прыкладной матэматы
кi, якi дау магчымасць павысiць квалiфiкацыю па сучасных 
галiнах многiм спецыя.riiстам ~ стварыушы два факультэты: 
факультэт павышэння квалiфiкацыi па прыкладной матэма
тьщы i спецфакультэт перападрыхтоукi кадрау па прыклад
ной матэматыцы. Плённа працуе пры бiяфаку спецфакуль

тэт па экалогii i павышэнню эфектыунасцi выкарыстання 
прыродных р:эсурсау. 
З улiкам развiцця сiстэмы перманентнай адукацыi па

вiнны вiдазмяняцца i удасканальвацца праграмы i вучэбныя 
планы. 

Падняць якасць падрыхтоукi спецыялiстау можна толькi 
рашуча павярнуушы ад масавага навучання да узмацнен-

1ходу. Студэнт павiнен сам мець 

сваю работу, вызначьщь яе iнтэн -

-----------

У мiнулым годзе па i ндывiдуальных планах у нас займалi
ся каля 100 чалавек . Мяркую, што у гэтым годзе даная 
л i чба павiнна iстотна узрасцi . 
Яшчэ адной тэндэнцыяй, якая усё больш актыуна праяу

ляецца у вышэйшай школе, з ' яул яецца аб'яднанне нама
ганняу ВНУ рознага узроуню i рознага профiлю у аказаннi 
адзiн аднаму дапамогi у падрыхтоуцы кадрау. Гэта узаем

. ная дапамога праяуляецца у сумесным стварэннi i выкары
станнi матэрыяльнай базы вучэбнага працэсу, у абмене вы
кладчыкамi , а таксама студэнтам i i студэнцкiмi групамi. 
Карацей, адукацыя становiцца усё менш лакалiзаванай у 
адной вышэйшай. навучальнай установе. Яна можа пачынац
ца у адной ВНУ i заканчвацца у другой цi асобныя стадыi 
навучання могуць праходзiць у розных ВНУ . 
На жаль, мы, маючы кантакты з замежнымi унiверсiтэта

м i , дагавор аб супрацоунiцтве з Вiльнюс кiм унiверсiтэтам, 
практычна iзалiраваны ад астатн i х мiнскiх ВНУ. 
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Пастаянна развiваецца i умацоуваецца наша супрацоу
нiцтва з АН БССР. У гэтым годзе была прынята сумесная 
паста нова Прэзiды у ма АН БССР i калегii нашага мiнiстэрст
ва па развiццю суnрацоунiцтва. Зараз рыхтуюцца дагаворы 
памiж нашымi факультэтамi i адпаведнымi iнстытутамi Ака
дэмii. Важна, што у ix падрыхтоуку уключылiся не толькi 
факультэты прыродазнауча-навуковага профiлю, але i гу
манiтарнага : фiлфак i гiстфак . 

Асноуны рыч а г перабудов ь 1 вышэйшай адукацыi -
цесная i нтэграцыя з вытворчасцю i навукай, пераход да 
новых прынцыпау ix узаемадзеяння. 
Плённасць супрацоунiцтва унiверсiтэта з вытворчасцю 

мы бачым на прыкладзе вучэбна-навукова-вытворчага 

аб' яднання «БДУ- ВА «lнтэграл», створанага яшчэ у 
1976 годзе. Гэта дазваляе прадпрыемствам больш поуна 
выкарыстоуваць навуковы патэнцыял вышэйшай школы, 

а ВНУ паскараць укараненне у практыку сваiх 
распрацовак, падняць якасць падрыхтоукi спецыялiстау, 

наблiзiць яе да патрабаванняу вытворчасцi. 
Зараз створаны i дзейнiчаюць ВНВА не толькi з 

«/нтэгралам», але i з аб'яднаннямi «Гранат», «Планар», 
«Вылiчальная тэхнiка». На змену асобным, эпiзадычным 
кантактам у сiстэме унiверсiтэт-вытворчасць прыходзяць 
доугатэрмiновыя, трывалыя сувязi. Арганiзаваны i развiва
юць сваю работу 17 фiлiялау кафедрау у вытворчых 
аб ' яднаннях, акадэмiчных iнстытутах, рэдакцыях 
газет i г.д . 
Для чытання лекцый па асобных курсах ва унiвер

сiтэт запрашаюцца вядомыя вучоныя з АН БССР i спе
цыялiсты прамысловых прадпрыемствау, арганiзацый. 

Сур 'ёзнай увагi заслугоувае праект стварэння вучэб
на-навукова-даследчага комплексу БДУ - АН БССР. Гэта 
дазволiць вырашыць многiя праблемы, у тым лiку i 

~ павышэння якасцi падрыхтоукi спецыялiстау, аб 'яднання 
навуковых сiл i матэрыяльных рэсурсау. Першыя крокi 
у гэтым напрамку зроблены. 

Унiверсiтэт па-ранейшаму захоувае i 
навуковы патэнцыял, якi уключае у сябе 
навуку, факультэцкiя навукова-даследчыя 

развiвае свой 
кафедральную 

лабараторыi . i 
доследныя станцыi, тры самастойныя нав.укова-даслед
чыя iнстытуты. 

Вялiкую увагу удзяляе рэктарат развiццю студэнцкай 
навукi, далучэнню сту дэнтау да НДР i навукова-тэхнiч

най творчасцi. Адна з традьщыйных i ~фектыуных форм -
работа студэнцкiх навукова-даследчых лабараторый 
(СНДЛ). Зараз у нас працуюць 18 кафедральных СНДЛ на 
шасцi факультэтах прыродазнауча-на_вуковага профiлю, 
у ix удзельнiчае каля 340 студэнтау. Дарэчы, апошнiмi 

атрымана 14 аутарскiх пасведчанняу, што складае амаль 
11 працэнтау ад агульнай колькасцi аутарскiх пасведчан
няу, атрыманых сугiрацоунiкамi унiверсiтэта . 

У мiнулым навучальным годзе была заменена працэду
ра перавыбрання на новы тэрмiн работы выкладчыкау i 
загадчыкау кафедрау на конкурснае выбранне. З 1400 
чалавек прафессЗрска-выкладчьщкага састав,э на саветах 

факультэтау i унiверсiтэта конкурснае выбранне прайшлi 
каля 350, у тым лiку 24 загадчыкi кафедрау, 197 
прафесарау i дацэнтау. Гэтым яны пацвердзiлi права зай
маць адпаведныя пасады. Аднак былi i такiя, хто не 
вытрымау канкурэнцыi з боку неуневерсiтэцкiх, больш 
квалiфiкаваных кандыдатур. lм давялося пакiнуць свае 

пасады. 

Сёння нельга не закрануць i такую важную праблему, 
як праблема беларускай мовы. Апошнiя дзесяцiгоддзi 
пакiнулi нам цэnы тузiн супярэчнасцей, звязаных са' 

сферай распаусюджання беларускай мовы. Шмат было 
упушчэнняу i у вышэйшай школе. Беларуская мова амаль 

· цалкам знiкла на многiх факультэтах нашага унiверсi 
тэта . Зараз мы адкрыта гаворым аб тым, што такое 
становiшча патрэбна выпрауляць. Але рабiць гэта патрэб
на без прыжкоу i без прымусу . У Беларусi работа па ад
раджэнню беларускай мовы пачата партыйнымi органамi, 
сродкамi масавай iнфармацыi, вядомымi дзеячамi лiтара

туры i мастацтва . Унiверсiтэт не можа заставацца убаку .. 
Што ж у нас зроблена? На многiх факультэтах чытаецца 
курс «Гiсторыя БССР» на беларускай мове. 

На некаторых факультэтах прыступiлi да выкладання 

беларускай лiтарат.уры i мовы. На фiлфаку i журфаку 
гэта прадугледжана новымi вучэбнымi планамi . На педа
гагiчных патоках хiмiчнага i механiка-матэматычнага фа

культэтау беларуская лiтаратура вывучаецца у аб'ёме 
па 30 гадзiны. А вось на юрфаку пакуль беларускую 
мову не вывучаюць . . 

Вялiкую дапамогу у гэтай справе нам мог бы аказваць 
Саюз пiсьменнiкау, iншыя творчыя арганiзацыi, з якiмi 

нам патрэбна больш цесна супрацоунiчаць. 
Ужо на працягу года студэнты з 'яуляюцца членамi 

розных саветау. Што наконт гэтага можна сказаць? 
Мяркую, што у гэтым годзе мы пачуем больш сур'ёзныя 
i канкрэтныя прапановы. Магчыма, патрэбна даручьщь 
студэнтам падры~тоуку некалькiх пытанняу на пасяджэннi 
вучонага савета ... 
Марудна iдзе i укараненне студэнцкага самакiравання 

у iнтэрнатах унiверсiтэта, дзе ёсць нямала праблем. 
Гады два не могуць вырашыць гэта пытанне жыхары 
«адзiнкi» (гiстфак), хаця станоучы вопыт такога пераходу 
ёсць. У iнтэрнатах № 6 (ФПМ) i № 4 (юрфак), пераведзе
ных на самакiраванне, стала больш чыста · i акуратна, сту

дэнты .беражлiва адносяцца да маёмасцi, створаны клубы 
па iнтарэсах, вiдэас!лоны, рэгулярна праводзяцца вечары 
адпачынку . 

Jl. 1. ЮСЯЛЕУСЮ, рэктар. акадэмiк АН БССР. 

Далей у сваiм дакладзе Л. 1. Кiсялеускi спынiус я на 
праблемах паляпшэння эстэтычнага выхавання студэнцтва, 
адзначыу, што у гэтай рабоце шмат фармалiзму i 
заарганiзаванасцi. Неабходна шукаць i новыя формы вы
хаваучай работы выкладчыкау, увесцi у практыку рэгуляр
ныя сустрэчы ix са студэнтамi, правядзенне сумесных ды-
спутау, вечароу адпачынку . ' 
Не засталiся па-за увагай дакладчыка i праблемы будау

нiцтва маладзёжнага жыллёвага комплексу, пытанне аб 
развiццi матэрыяльна-тэхнiчнай базы БДУ. 
У заключэнне Л. 1. Кiсялеускi адзначыу, што калектыу 

нашага унiверсiтэта перажывае зараз адказны перыяд . 
П~рабудова закранула усе - асноуныя бакi дзейнасцi 
ВНУ, прымусiла нас крытычна разгледзець вузаускiя 
традыцыi, вызначыла новыя падыходы у рашэннi нашай ас
ноунай задачы - павышэння якасцi падрыхтоукi спецы
ялiстау. 

Усё меншую ролю сталi з~раз адыгр1о1ваць загады, па
становы, iнструкцыi, пакараннi. 

На 11ершы план ставяцца такiя фактары, як веды, 
шчырасць, свядомасць, iнiцыятыва, настойлiвасць, сме
ласць, перакананне, працавiтасць. 
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Але, упэунены, не гэта 
га .~ оунае,- выказвае улас 
ную думку камандзiр атрада 

Фёдар Завадскi .- Работа, безу
'1оуна, . добра. Толькi студэнту 
у першую чарrу патрэбен адпа~ 
чынак . Пасля лекцый, семi

нарау, практычных, калоквiу
мау, cecii нарэшце. 1 мы адпачы 
валi. Я б сказау цудоуна . Вы
ступление агiтбрыгады, конкур 
сы, спаборнi1пвы. Усё быJ111. 

Але часта адпачынак - гэ ·, а 
цi х,н1, задушэУн ая размова з ча 
ланскам або проста адасаблен -

\ 

не. Таму мы не ст'аралiся пры
.... мушаць чалавека, напр~1~лад , 

спяваць цi танцаваць, кал1 у яго 

ду ш а не ляжыць да rэтага. 

Згодна, усё па вiнна быць до 
браахвотным, тады не будзе i 
,ж адаючых « выкруцiцца» з буд
атрада, а наадварот, у ix будуць 
зап iсвацца з ахвотай. Я к, напры
клад, Алена Б~лiчэнка i Ha
TaJ1 .r1 я Ба ндаровiч, ян iх вы l1а -
•1ы це на зды!\'1ках. 

З. АЛЯКСАНДР,\ 11 \ 
Фота С. ПЛЫТКЕВIЧ \ . 

Зручна, хутка, 
гарантавана 

Вы калi-небудзь карысталiся папярэднil>t заказам кнiг? 
Не? Абавязкова паспрабуйце. Па-першае,- гэта гарантыя 
таго и~то неабходную кнiгу вы абавязкова атрьwаеце, 
па-другое, сэканомiце час, якi б · затрацiлi на п?шукi 
цiкавячага выдання fj кнiгарнях. Але пасnяшаицеся, 
бо прыё/\t заказаfj на 1989 год хутка закончыцца. 

ВЫКАРЫСТАЦЬ такi вiд паслуr моrуць i студэнты-фi
лолагi - будучыя настаунiкi рускай мовы i лiтаратуры . Маг3:
зiн «Метадычная кнiга» прапануе вам наступныя выданн,, 

якiя акажуць неацэнную дапамогу у будучай працоунай 
дзейнасцi. 
Богданова Г. Опрос на уроках русского языка. М., f!росве,~е

ние, /989. 'lым каштоуная кнiга? У ёй дадзены асноуныи вщы 

i формы апытання па ycix раздзелах школьнага курса рус
кай мовы i па ycix паралелях (5-9 кл) . Усе метадычныя палажэн.
нi падмацаваны прыкладамi урокау цi ix . фрагментам•: 
Вялiкае месца у дапаможн i ку адведзена тым вщам праверю 
ведау навучэнцау, якiя даюць настаунiку неадкладныя рэзул~
таты (перфакарты, лiсткi кантролю i г.д.) i не патрабуюць вял1-
кай затраты часу на ix праверку. Мэта выдання - дапамаг
чы маладому настаунiку паспяхова выраwаць складаную мета
дычную праблему своечасовага i сiстэматычнага кантролю за 
засваеннем навучэнцамi праграмнага матэры~~У: .. 

Калi вы хочаце больш падрабязна пазнаемщца з жыццем, 
i п1орчасцю рускiх пiсьмс>1нiкау i лiтаратурных крытыкау 
XVIII - пачатку ХХ ста,·оддзяу (да 191 7 · г.) , абавязкова 
пастарайцеся набыць к11i1·у Русские писатели. Библиографиче
ский слп11щ11,. " 2-х тол~ах. М., Просвещен'fе, 1989. Выдан~е 
характэрна тым . што для спецыяльнага анал1зу вылучаны н .аи

больш важныи (асаблiва тыя, што уключаны у wкоJ1ьную 
11раграму) творы i крытычныя артыкулы . Дарэчы, усе яны 
дапоунены бiбл iяграф iя ii i партрэтамi пiсьменнiкау. 

Сазонова И. Русский глагол и его причастные форлtы. Тол
ково-гра,.,л,атический словарь. М:, Русский J,:1~,1": f <Jfi9. Тут вы 
зноiiдзеце каля 2,5 тыся'I руск 1х дзеясловау I каля 7 ты~. 
ix дзеепрыметных форм . Упершыню на вял1к1м матэрыяле . ап!
саны сэнсавыя адносiны дзеясловау i ix дзеепрыметн1кау, 
дзеяслоунае кiраваю11, i яrо узаемасувязь з дзеепрым~тн,iкам. 

Лiнгвiстычнае апiса11не (у вучэбных мэтах) складаных з яу рус

кай марфа.iюгii уяуляе сабой «Словарь грамматических труд
ностей русского языка» ( М., Русский язык, 1989) Т. Яфр.эл,авай 
i У. Каста,,~арава. . . ., 
Як жа аформiць папярэднi заказ на гэтыя 1 1нщыя выданн, . 

Для гэтага на паштоуцы на адным баку ука~~аецца адрас 
заказчы ка, а на другiм - выдавецтва, наз~а кн,п ,_ дат~ афар
млення. Прычым, вам не . абавязкова везц1 паштоуку у 9ма га
зiн: вы можаце адправiць яе па nошце на адрас: 2-0074. 
г. Мiнск, вул. Берута, 22 , корп. 2. Магазiн .№ 19. «Метад"!чная 
кн i га» (тэлефон для даведак 51 -64- 17). Аб паступленн1 за
казана ii кнiг i вам паведамяць пакiнутай паwтоукай. Але не 
адк.r1адваitце атрымаць выданн~. (н, ,.1хu Уваецца яно У магазiне 
ус11го дзесяць дзён . 

1 
Т. РАДЗIКЛ , 
таваразнауца. 

Перад абедам зноfj, як па раскладу, naчafj накрап
ваць дождж, гатовы, быццам, капрызнае дзiця, расплакац
ца безу1;ешна i наrJ11уги. 

- Гэты год, як нiкплi, цяжкi для нас,- заfjва:нсы.fj 
Генадзь Юрчанки. сеушы fj машыну.- Не толькi т.аму, 

што надвор'е кеп с"ае (да яго fjжo прывыклi), _тут iн
шае. Шмат праблем з размяшчэннем студэнтау, з за
беспячэннем ix работай, з якасцю ежы. I fjжo, звяр
таючыся да вадзiцеля, дадаfj: 

- у калгас «Рассвет»... У iм працуюць фiлосафы,
пачаfj тлумачыць ён,- адзiн з лепшых атрадаfj. I i}мовы 
fj ix, у параfjнаннi з acтaтнil>ti, нядрэнныя .. Там стар: 
шынёю калгаса зараз Аляксандр Анатольев~ч Р.ь~лысоу 
(у Jl!iнулым першы сакратар райкома к_~самола) . Так 
што студэнцкiя праблемьt яму добра знаемы:~, стараецц~ 
дапамаг•tы. У гэтым годзе новы iнтэрнат для ix пабудавау. 

/ пакуль наш «уазiк» быfj у дарозе, намеснiк каман: 
дзiра Круглянскага зана1;ьнага штаба селы~сатР_адау 
Г. М. Юрчанка працягвау размову, па~tатую у раикол~е 

камсамола разам з камандзiрам занальнага штаба А. А. 
Стуканавьw. 

Рамантыкi 

ycix. Стар 
·Рылькоу 

ня калгаса А. А. 

та, сказ.ау пра 

гэты выпадак 

- Навошт мне ПР. 1~ыла-

юць такi х кi аунi · гэ-
ты аспiрант? нiчога не о 

бiць. 1 канфлiкты адбываю -
ца адзiн за другiм. Такi 
«памо чнi к» мне не патрэбны. 
Па дагавору , якi падпiса

ны памiж калгасам i БДУ, 

1 

1 х кожны год сустракаюць 
урачыста. Як добра знаёмых 
сяброу: з аркестрам i вiнша
ваннямi на прывакзальна й 

плошчы. А пасля працы у 

калгасах i саугасах Круглян
скага раёна сярод 700 сту

дэнтау, што прыех алi сюды 
з БДУ iмя У. 1. Ленiна, 
будуць I вы значань, лепшыя 
бры гады 1 1 на вечары пра
цоунаи сл авы ва унiверсi
т эце 1м уру чаць rраматы, 

каштоуныя падарункi ... Чаму 
толькi студэнты часцей усп а
мiнаюць не гэ т ыя святочныя 
вiншаваннi, а, здаецца, бол ь ш 
будзённае, але не менш неаб
ходнае клопат аб i i 
у гаспадарках, куды яны пры
язджаюць працаваць? Сту

дэнты дауно зауважылi, што у 

некаторы х гаспадарках тра

дыцыйна абыякава аднос яцца 
да тых, хто iм дапамагае. 

Абяцаннi так i застаюцца абя
цаннямi. Такое «супрацоунi
цтва» студэнты трапна назы

ваюць добраахвотна-прыму
совым. 

3 льнянога поля· 

- Нам кажуць: вы прыеха
лi дапамагаць калгасу. Сме

шна слухаць. А калi яны на

ват уладкаваць не могуць, 

чаму мы павiнны пакутава ць 

тут? А паспрабуй паехаць 
свавольна, адразу пужаюць 

адлiчэннем з унiверсiтэта. На 

месцах жа разважаюць так: 

прыедуць студэнты, там раз

бяромся, дзе сялiць, чым 
кармiць. 

Да чаго гэта вядзе , добра 
сведчаць тыя выпадкi, аб як i х 

расказау Г . М. Юрчанка : 

- Вось саугас « Авангард». 

Пяты год мы працуем тут. 
1 шт о год - праблемы. Г а с па
дарам не хапае заусёды два

тры днi, каб падрых таваць 
жыллё, харчаванне . Складва
ецца уражанне, што дырэк
тару саугас.а Я. В . Бярозку 
ус ё роуна. Адсюль - кан 
фл~ кты . Студэнты дрэнн а пра

цуюць, адмауляюцца выкон
ваць работу, не указаную у 
дагаворах, хварэюць. Бы вае, · 
няма элементарных умоу: 

не апаJ}ьваюцца памяшканн,, 

адсутнiчаюць умываль нiкi, 
няма туалетау. Потым усё 

робiцца. Але толькi праз два 
тыдн i пасля прыезду студэн
тау . У такi х гаспадарках 

усур ' ёз студэнтамi нiхто не 
займаецца . Яны н е ведаюць 

нормау выпрацоук,, расцэ

нак . У калгасе «Кастрычнiю, 
лiч~ць, што добра i так, 
каж уць ; «Мы у свой час жылi 

горш » . Тут адсутн iчаюць с у 
шылкi для адзення, абут ку. 

Н а мясцовым iльнозаводзе 
хлопцы жывуць у неацяпля

льным памяшканнi, якое пра

цякае. Як вынi к усяго гэтага · 
у бальнiцу пал iкл i-

нiку звярнулася на 20 ве
расня больш 70 чалавек , а 
да канца працоунага семест

ра , магчыма, будзе знач н а 
больш . Атрымлiваецца , што 
кожны дзесяты, прыехаушы 

дапамагаць у раён, хв арэе 

цi хварэу. 
За · гэтай размовай мы 

пад ' ехалi да iнтэрната калга
са «Рассвет», дзе размясцi

лася каля 50 студэнтау гiс

тарычнага факультэта аддз я

ленн я фiласофii БДУ iм я У. 1. 
Ленiна . За сутк i , што я тут 
пражыу, здарылiся два вы
падкi. Першы з ix адбыу

ся адразу пасля знаёмства. 

Аспiранта кафедры ri{:тopыi i 
фiласофii У. А . Унуковiча 

прыслал i н 0 змену свайму 

таварь1шу , якi «адбыу» пры
значаныя два тыдн i . 1 вось 
цяпер перад намi стаяць 

дзве дзяучынк i-першакурснi-

· цы i гавораць, што аб'я

вiлi галадоуку i па.куль Уну

ковiч не папросiць прабачэн
ня за свой учынак, як,м 

ён зняважыу ,х, яны есцi 

не будуць. Аказваецца , пасл я 
работы дзяучаты адпачывал, 

у сваiм пакрi i ~адалi на кар
тах . У гэты момант i зай

шоу да ix кiраунiк. Е:н без 
л~ш нiх слоу забрау карт ы, на 
в·а чах у дзяучат пачау ix 
рваць, здзеклiва усмiхаючы

ся. Тыя у п ла ч, а потым -
такое рашэнне. 

У наступны дзень увесь 
атр ад у абед . застаус я без 
ежы . Аказалася, дзяж урныя 

не п ажадалi памыць посуд1 

кал, зм янялiся . А новыя, абу
рыуu ,с я, не сталi за i x 
пера ·. ь1 ваць , пакiнуушы, як 

было . Хто правы, а хто вi
наваты? Пачалася ·спрэчка . 

Урэшце сышлiся на тым , што 
як бы там нi был·о, але гэта 
не спосаб выказваць свае 

аднос iны, пакi даючы без ежы 
п ·, мочнiк к1раунiку атр а да 
У. М. Рэйзiну сапрауды не 
патрэбен . Атрад пав,нен яго 
мець пры колькасцi 60 , 
больш чалавек. Наконт аб а 
вязкау, якiя павiнен быу 
выконваць, У. А . Унуковiч 
нiчога не ведау. Так i пае
хау працаваць, не разуме
ючы для чаго . 

Ну, а як наогул працуюць 
студэнты? Брыгадзiр калгаса 
« Рассвет» 1. 1. lсачанка л1-
чыць, што няроуна. Некато

рыя добра, як, напрыклад, 
чацвёртакурснiкi аддзялення 
фiласофi,, а iншыя толь
кi «адбываюць » . Але кал i 
не перашкаджае надвор'е, 

то са сваёй нормай: звязаць 

дзвесце снапоу, спрауляюц
ца, а некаторь1я робяць у 

некалькi разоу больш. 

Я невыпадкова прыводзiу 
гэтыя прыклады, паспрабуем 

падвесцi невялiкi вынiк . Калi 

прааналiзаваць, то атрым л 1 -
ваецца, што значная коль-. 
касць гаспад<1рак н е кvапо

цiцц , п а-сапр ауднаму dб 
лt. е прац уючых. · Адс<0ль 

- шматлiкiя канфлiкты i зда
рэнн,, якiх магло i не быць . 
Але гэта яшчэ не самае 

rоршае. Успомнiце, колькi 
радасцi i энтузiязму у кожна
га першакурснiка, якi едзе 

на сваю першую «бульбу». 

1 ' як стрымана, iран i чн а 
rлядзяць на яго падрыхтоу

ваннi старшакурсн iкi . «Чаму 
ты радуешсяl - не вытры
мае хто-небудзь з ix.- Ты 

яшчэ не ведаеш, як там цябе 

прымуць» . . 
- Ну i што . Гэта не r n аоу

нае, затое колькi уражанняу, 

з н аёмств а }', адным словам, 

раман тыка. 

Нiчога,- усмiхаюцца 

скептыкi,- паrлядзiм, што ты 

скажаш пасля . 

1 ам а ль заусёды яны маюць 

рацыю. Але праз ·год на зме

!:14'- прьJ.Х одзяць новыя раман
тыкi на нашы бульбяныя 
i iльняныя палi. Толькi, каб 
не пустыя абяцаннi , ix было б 
значна больш. 1 як вынiк -
лепшай была б дапамога. 

А. MAKCIMAY. 
Фота аута ра. 

,.i:::i:nлo rrv1 vu1oi:nr1т~т .. 
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У такi вечар «Мара» про

ста не змагла б стрымаць 
усмешкi . Самадзейны спек
такль па «самапiснай казцы 

для байцоу сярэдняга i ма
лодшага узросту», падрыхта

ваны · ciлaMi ((старых», пры

дзiрлiвымi гледачам i быу 

адзначаны такiм выбухам ап
ладысментау, што нават прад

стаунiкi суседняга «До йл_iда » 
зацiкавiлiся: пачалi зазiраць 

у акенцы сталоукi . За свя

точнай «салодкай» вячэрай 

(дзякуй намеснiку камандзi
ра зводнага атрада Нiне Ан

дрэеуне К i сялёвай, а таксама 

жаданню i майстэрству дз яу
чынак, якiя ёй дапамагал i) 

i адышоушы пакуль яшчэ у 
недалёкае мiнулае дзен ь 

прысвячэння у байцы «навiч

коу»: «А як усё ж з дапа
могай фотаапарата адраман

таваць скрынку?», i водблiскi 

агню першага знаёмства: 

«Вы ж яшчэ не чулi усе нашы 
песнi! », i заканамернае здзiу
ленне : « Няужо было калiсьцi, 

каб працавалi «мараукi» з ша
сцi гадз iн ран i цы да паловы 

УРАЖАННI Si'ДЗЕЛЬНIКА --

- А на.11 ш)р11 ·111 пткадана было б трапiць ва «fjласны» 
будатрад. Каб усёй гpynati. 1/раходзiлi iнстанцыю за iстан

,,, цыяй. Па/'.1.•1 першага курса не вельмi носам пакруцiш. 
Дымы й не iлtкнулiся fj выязны атрад. Усё pofjнa неяк было 
куды ехаць. Толькi б усiм разам. 

Самi далtагалiся? Вось нам i прапанавалi: Клецкi раён, 
вёска Янавiчы, цагельны завод. Восем тон цэглы праз ру
кi fj дзень - гэта вам жартачкi? Трое «цяжкiх» у дзя
вочым атрадзе - усё як мае быць? 
«Рамантыкi» прагматыкамi fjcё pofjнa не сталi. Hi по

тым, у Старых Дубасарах, нi fj гэтым годзе [j Малдавii. 
Едучы fj студэнцкi атрад, не разлiчваем на царскiя палацы. 
Не для таго, каб адшукваць недахоnы-, нас сюды за
прас~лt. / не для таго, каб прывезлi стосы natzep, 
накшталт лекцый («Дзе, каму ix чытаць у лагеры?» ), 
нумароfj ·агiтбрыгады, спехам сабраных у адзiн сцэ~арый 
(«Гэта ж здзек над лtастацтвам t творчасцю»), лен~нска
га задання («Есць нават нешта блюзнерскае fj тым, што 
fj дзiцячы дом прыходзяць не па жаданню, а па ;шданню. 
/сцi да дзяцей i пазiраць на гадзiннiк: цi хутка канец!» ). 

,· 

\ 

г Алена БЯЛЯЕВА, 
калtандзiр атрада «Рамантыкi», 

ФПМ. 

ГIСТОРЬIЯ «МАРЬI» 
зыкантау, . харэографау , не 
адзiн раз перапiсала першы 
сцэнарый, прымусiла удзель

нiчаць амаль кожнага байца. 

Савет «старых» вынес пры
суд: 

«На памiдор~х працаваць 
зможаш, а вось гарох ... » 

- Чым мне падабалас я 
«Мара»? !{ онкурс. Ства

рауся ён не «выб iтымi» зая

вамi - колькасцю жадаючых. 

Тры гады выязджалi ад
ным саставам. Для 1,навiчкоу» 

пакiдала каля пяцi месц . Каб 

у «Мару» нехта ехау грошы 
нр «фiрму» зарабляць? Не 
было такога! Каб студэнт, 
атрымаушы «нездавальня ю
ча», напiсау заяву у атрад? 

- таксама! Сесiю · здавал i 
датэрмiнова, нiякi5с прыв iлей 

не мелi - перанос iць эк
з амены на восень не дазва

лялася. Зразумела, што да 

выпадковых людзей таксама 

ставiлiся негатыуна. Адпра

цавау семестр байцом у звы
чайным атрадзе - маеш пра

ва на выязны. 1 яшчэ . У кан

цы аднаго працоунага семест

ра вырашалi, каму быць камi
сара~ i камандзiрам у новым. 

даускую форму, перад ад 'ез
дам кватэр'ерау збiрал iся 
усе разам, i пасля працоу

нага лета сябравалi . 
Пра «Мару» сённЯШ\а!ЮЮ 

гаворыць Алена з сумнай ус

мешкай : 

Працуюць дзяучаты 

добра, але каранёу моцных 
ужо няма. Даводзiцца ван

драваць з гаспадаркi у гас

падарку. У нас была свая, 

амаль родная, Уладзiм iраука. 
Кiраунiцтва калгаса ведала, 

чаго не хапае студэнтам у iн 

тэрнаце, i прэмi i мы атрым
. лiвалi такiя, як тэлев iзар у 

адзiнаццатай увечары?» зда
юцца iмгненнямi усё таго ж 
свята. 

Так, у такi вечар «Мара» 
проста не змагла б стрымаць 
усмешкi , - яна святкавала 

пятнаццатае лета свайго жыц

ця . «Калi у вас няма сяброу, 
вы абавязкова знойдзеце ix 
у «Мары», калi вы жадаеце 

правеР.ьщь сваю працоуную 
загартоуку, вы-нослiвасць, 

стаць чорнымi ад загару,

гэта вы знойдзеце у «Мары» , 

- безагаворачна лiчыла не 
адно пакаленне фiлфакауцау . 

Калi ж уважлiва прыгле

дзецца да усмешак «мара

вак», былi яны не падобным, 
адна на адну. Зах оплена -
бесклапотна я у вясёлай 
Светы Некрашэвiч : 

- Конкурс, ведаеце, якi 
звычайна у нас быу? Тры

чатыры чалавекi на месца . 

Я аб «Мары» пачула яшчэ ад 
дзяучат, што мае дакументы 

пры паступленнi ва унiверсi

тэт прымалi . Таму iдэя -
усёй групай у «Мару»! - уз
нiкла яшчэ да таго, як стала 
студэнткай. Не так ужо i про

ста было на справе яе ажыц
цявiць . Не ведаю, чым былi 
б запоунены студэнцкiя гады 
без атрада , дзяучат, Малда
вii. Тут на ycix iншымi 

вачыма глядзiш - ёсць з чым 
парауноуваць. 

Пакрыуджана-разгубле на 

усмiхаецца Вольга Аврэйцэ вiч 
i працягвае расказ аб атрадзе 
споведдзю камандзiра: 

- Набор дауно быу сконча
ны , а атрад не укамплекта

ваны. Што здарылася? Дзе 

той бясконцы паток жадаю
чых працаваць у «Мары»? 
Цяжка . Мне, як камандзiру, 

часам хацелася ·у час падрых

тоучага перы яду пакараць 

недысцыплiнаваны х байцоу, 

нават адлiчыць каго-небудзь , 
каб менш бь,ло выпадковых 
людзей. Але · тут жа баялася: 

зусiм адна застанус я . Мучыла 
настальгiя па часах мiнулых, 

калi прэтэндэнты на месца 

гатовы был i ускласцi ia a сябе 
любыя абавязкi, толькi б уба
чыць сваё прозвiшча у cnice 
«асноунага» саставу. 

« Некамплект» усё ж атры
мауся . Прыйшлося запрашаць 

байцоу з боку. Што зробiш 
- др_абнеюць людзi . Выбра
лi падарожжа на поудзень 
цi -У Балгарыю ... 
Вера Дзянiсава, камiсар 

зводнага атрада , таксама 

«мараука»: 

- Бачыш, гэтt Пеця На
вiцкi, баец «Мары-79» i ка
мандзiр «Мары-81 », гэта -
прысвячэнне у байцы-7 8,
мы перакладваем фотаздым-

кi . · 
Успамiны, па усiм вiдаць, 

прыемныя, а сённяшняя «Ма

ра» не тое, каб зусiм Веру 

не задавальняла : традыцыi 

усё ж захоуваюцца, але, ад
чуваю, непакоiцца Вера 

усур'ёз: 

- Hi за што не пагаджуся 
нi з тымi камандзiрамi, нi 

з тымi кiраунiкамi прыма
ючых арганiзацый, якiя ба

чаць у дзяучатах з Беларусi 

толькi «залаты працо уны 

фонд Малдавii». Мы ж прад

стауляем с:ваю рэспублiку. 

Таму без ,:алентау, якiя б 
змаглi пра цай, песняй, ад

носiнамi да мясцовых жыха

роу паказаць ч~адыцыi бе
ларусау,- _ не абысцiся . А да 
мяне за месяц працы яшчэ 

нiхто з байцоу не падышоу 
з уласнай пра.nановай. Людзi 

больш пас , унымi сталi. Цi 
што? А можа, для будатра

даускага руху надышлi якраз 

тыя час1ны, кал на энтузi

язме не паедзеш далёка? 

3 «нав i чкамi» !рай Мела
нiнай, Людай Новiк, Вольгай 
Харытановiч i Аленай Моду
левай размовы не атрымала-

HAЗIPAHHI СТАРОННЯЙ АСОБЫ 
Быццам знарок з салtай ранiцы сонца нi на хвiлiну 

ite хаваецца за хмарамi. Пяшчотная цеплыня перарастае 
fj немiласэрную спякоту, таму гледачам - жыхарам 
Слабадзеi, не так ужо i лёгка сачыць за ходам студэнцкаzа 
фестываля «Вара». 
Святочныя калоны беларускiх студэнтаfj; тут жа, на 

сялянскай вулiцы, выстаfjка к:ветак: «жывыя» старонкi, 
прысвечаныя 70-гоdдзю Ленiнскага кал,самола,- вось што 

такое «Вара». 
Дзве з паловай тыся•1ы беларускiх студэнтаfj, якiя 

прьiехалi fj Малдавiю аказваць дапамогу ва fjборцы пла: 
дова-агароднiннай прадукцыi - гэта тыя, без чыtх будняу 
не было б «Вары». 

26 замежных студэнтаfj з дзевяцi краiн Aзii, Афрыкi 
i Лацiнскай Амерыкi, якiя працавалi fj саставе зводнага 
атрада «Прыеценiя» калгаса iмя Ленiна - тыя, хто быfj 
сярод арганiзатараfj i гледачоfj «Вары». 

«Гарманiчнае fjзаемадзеянне з прыродай - вось шлях, 
па якiлt чалавецтва павiнна прыйсцi да свайго будучага. 
Зiрнiце навокал! Для кожнага з вас знойдзецца справа па 
навядзенню парадку на Зямлi!» - заклiк удзельнiкаfj 
экалагiчнай экспедыцыi «Днестр» таксама npazyчafj у час 
«Вары». , 
«Вара» для Малдавii - свята fjраджаю, спартыfjныя 

спаборнiцтвы, конкурсы песнi, нагляднай агiтацыi, агiтбры-
гад, naвapofj. 3 матэрьшлу газеты 

«Сельская· новь» г. Слабадзея. 

ся. Убачыла я ,х зацiкау 
лена-цiхамiрныя усмешкi 

зразумела: яшчэ не паспелi 

адчуць сябе у атрадзе г~спа
дарамi; прыглядаюцца, пры

выкаюць. 

меснiк сакратара ка мiтэта 

камсамола па маральна

эст.этычнаму выхаванню - i 
прапанавау шанц: «Есць ва
кансiя на кiраунi ка агiтбры
гады». 

... Яшчэ б яна не пагадзiла
с я! Знайшла у атрадзе i му-

Гэта потым падборам 
i<андыдатур пачау • зай-

м·ацца камiтэт камсамола. Ка

лi атрад адмауляу у рэка

мендацы i на наступны год 

(два-тры так iя байцы усё ж 
знаходзiлiся)·, тыя заяу ужо 
не nicaлi: безнадзейная спра
ва . 

Мы не мелi прывычку раз
мяркоуваць даручэнн'i. Кож
ны прыходзiу на якую-не

будзь «пасаду», а брыгадз i
рау выбiрала кожная бры
гада . 

Не шанавалi «газетны х» 
традыцый. У нас было дастат
ков а уласных: на суботнiка~ ' 
зараблялi грошы 1-1 а будатра-Вось i паспрабуй высвет

лiць, якi ж характар у са

прауднай «Мары», яка я умее 

i любiць працаваць, а песнi 
спявае ад свiтанку да заха

ду: у полi, аутобусе, н а кан
цэрце, ля вогнiшча. Магчыма, 

такi ж шчыры i рашучы, як 

у «ветэрана» Алены Кiшкевiч. 

РАЗВАЖАННI БЫВАЛЫХ 

Адзiнаццаць гадоу назад 
па тагачасных мерк ах мела 

Алена шмат мiнусау для та
го, каб не быць залiчанай у 
састау сельгасатрада «М ара». 
«Старыя» прыдзiрлiва кор

палiс я у анкеце . « То:nьк i ва
семнаццаць гадоу? Як адва

жылася да нас падыходзiць! » 

- зауважыу адзiн . Другi тым 

часам выкрывау яшчэ адну 

«цёмную» пляму яе бiягра
фii: «Гарадская. У полi, ма
быць, нiколi не працавала» 
( «Мара» не жадала прымаць . 
няумекау, таму iснавау няпi
саны зако н: у першую чаргу 

залiчваюцца «старыя» , вяско
выя ... ). Нар эшце, нехта трэцi 

выпадкова зацiкавiуся яе гра

мадскiм даручэннем - н·а-

Чылt больш аднадумцаfj, аб'яднаных мэтай: не паесцi 
садавiны ды гароднiны, не загарэць, а зарабiць грошай 
(нiчога дрэннага fj такой фармулёfjцы не бачу, менавiта 
зарабiць уласнай працай), тым хутчэй пасябруюць байцы. 
Моцны11t будзе атрад. А такiх становiцца fjcё менш. Не 
адчуваецца ,1иzналiтнай з'яднанасцi нават у тых атрадах, 
якiя лiчацца лепшымi. Ва fjмовах Малдавii да таго ж 
намнога склаqаней працаваць. Непрадугледжаныя абста
вiны: клiмат, пры якiлt лentu адпачываць, чым прац(lваць 
у полi, рэжым работы - пакуль прызвычацца да яго 
нашы байцы, пройдзе амаль палова семестра, мясцо
выя fjмовы fj выглядзе «шчодрых» вiнаградараfj. 
А яшча iснуе сярод студэнтаfj меркаванне: выязны ат

рад у Малдавiю - бы пуцёfjка fj санаторый на беразе 
мора. Прайшоfj той час, калi зараблялi тут многа гро
шай, а таму i вельмi перапрацоfjвацца няма патрэбы. 
П рацуе прынцып: не зарабiць, дык добра адпачыць. Боль
шасць канфлiктаfj вырастае з-за такiх вось дробязных, на 

першы погляд, непаразул1енняfj. в. ЖУКАУ, 

калtандзiр Слабадзейскага 
занальнага штаба 

· студэнцкiх атрадаfj. 

ленiнск i пакой, прайгра

вальнiк . Мы ж i начай не 

прыязджалi, як з цацкам i для 
вясковай дзятвы, кнiжкамi 

для школы . Мы былi сваiмi . 
Н ас чакал i i помнiлi . 

Без атрада-агiтбры гады, 
калi кожныя восем чалавек 
маглi, не зважаючы на «спе

цыфiчнасць», icцi у суседнюю 

вёску даваць канцэрт, без 
фактыч.нага, а не прапанава
нага занальным штабам ле
нiнскага задання, без пiя

нерскай практык i (дарэчы, 

мно гi я менавiта з-за яе не 

змаглi выехаць у атрад, ды й · 
кiр аунiцтва факультэта на гэ

та спасылаецца) у рознаузро

ставым атрадзе i кансульта
цыйным пункце «Мара» не 

была б «Марай». Нават калi 
даводзiлася адразу займацца 
афармленнем пакояу, выпу

скам насценнай газеты, пад

рыхтоукай да дзяжурства у 

лагеры, работа не магла спы
нiцца. 

- 1 без песнi мы не маг-
лi. Спявалi у пол i i пасля ад
бою цiхенька спявалi . У кож
най брыгады, як вiзiтная карт
ка,- свае песнi . Цяпер жа 

працавала з «мараукамi» на 

днi ударнай працы, расча

равалася: спяваюць толькi 

«старыя». А святы? Не памя
таю, каб калi -небудзь было у 

нас столькi гледачоу 

удзельнiчал i усе. Так i свят

кавалi, ператварыушы ла

гер -у вялiкую сцэну. 

- Мног iя лiчаць, што мы, 
«старыя», штучна адасобiлi

ся, _ нiбыта справы да iншых 
няма нам,- скардзiлiся мне 

Света, Лена, Ларыса i Ната
ша, дабауляючы няупэунена: 

- У нечым мы i самi 

вiнаватыя. Раней без пера
гародак i у прамым, i у пе
раносным сэнсе жылi. Цяпер 

сцены гэтых утульных пакой

чыкау узводзяць агароджы 

непаразумення. 

Мы размаулялi пасля ад

бою . Паспрабавалi усп9мнiць 
«мараускiя» песнi . Пачуус я 
забараняючы грукат у пера
гародку. 

Ранiцай па дарозе на рабо
ту запяв алi i зноу адны «ста-

рыя» . 

М. ЗАГОРСКАЯ. 
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