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НАВУl(ОВЫЯ 
ДАСЛЕДАВАННI 

БДУ iмя У. 1. Ленiна i сацы
яльна-эканамiчнае развiццё 

рэспублiкi . Якая сувязь памiж 
гэтымi паняццямi i як яны 

уплываюць адно на другое? 
Як зрабiць так, каб навуко
выя распрацоукi адпавядалi 
патрабаванням часу i прыно
сiлi рэальную карысць? На гэ

тыя i мноriя iншыя пыт·аннi 

пастарауся даць адказ у сваiм 
дакладзё, з якiм ён выступiу 
на пасяджэннi вучонага саве

та, прарэктар па навуковай 
рабоце, прафесар С. С . Шуш
кевiч. 

Адказны сакратар прыём
най кaмicii, дацэнт Э. М. 
Шпiлеускi пазнаёмiу прысут
ных з вынiкамi прыёму сту

дэнтау у 1988 rодзе i акрэс
лiу задачы унiверсiтэта па 

прыёму 1989 года. 

3. MIXH E BIЧ. 

70-ГОДДЗЮ 
ВЛl(СМ 

быJ1 а . прьiсвечана' навукова
практычная канферэнцыя 

«Сродк i масавай камунiка
цыi i маладзёжны рух замеж
ных краiн», якая прайшла на 
аддзяленнi мiжнароднай жур
налiстыкi. 3 ,дакладамi i па
ведамленнямi выступiлi сту
дэнты З розных краiн свету. 
Цiкавымi былi выступленнi 
аспiранта Нгуен Туан Ронrа 
« Праблемы моладзi у пуб
лiцыстьщы Хо Шы Мiна», 

студэнтау Каiда Юсефа 
«йеменскi Сацыялiстычны 
Саюз Моладзi - актыуны 
удзельнiк рэвалюцыйных пе
раутварэ_нняу», А. Баханко 
«Пал iтычная актыунасць 
моладзi Польшчы на роз
ных этапах будаунiцтва сацы
ялiзму», Мубдада lмад Шайя 
«Моладзь Лiвана у - барацьбе 
за свабоду сваёй радзiмы» 
i iншых. · 

РАШЭД АХМЕД, . 
студэнт аддзялення 

мiжнароднай 
журналiстыкi . 

новыя 
ВУЧЭБНЫЯ 

кiнафiльмы паступiлi у фiль
матэку БДУ. Сярод ix «Ла
зерныя медыцынскiя устаноу
кi», « Робатызаваная вытвор
часць», «Метады вьiдзялен

няу ДНК бактэрый», «Рух 
крывi па сасудах», «Тэмпера
тура цела», « Пачатак тэоры i 

алгарытмау», «Дзейнасць 
партыi бальшавiкоу 1914-
1917 rr. », «XXVII з'езд 
КПСС» i iншыя. Калi вы в~,1-
рашыце выкарыстаць ix у сва
ёй рабоце, супрацоунiкi сек
тара вучэбнаrа кiно дапамо

rуць вам у выбары неаб
ходнаrа дапаможнаrа матэ

рыялу. 

\.. 

В . ШУШКЕВIЧ, 
заrадчык сектара 

вучэбнаrа кiно. 
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Пра перамогу 
• 
1 ••• перса·нальныя камп'ютэры 

НЕ ТАК ДА:УНО у Caфi i 
праводзiлася Мiжнародная 

алiмniяда па матэматыцы i iн
фарматыцы, nрысвечаная 

100-годдзю Сафiйскага унi
версiтэта. 

наваныя на алiмniядзе, выклi

к ал i вял iкую цiкавасць 
удзельнiкау,- гаворьщь Ула

дзiмiр Мiхайлавiч.- Студэн
ты абменьвал.iся iнфармацы
яй па мовах nраграмiравання 
i асаблiвасцях nерсанальных 
камn 'ютэрау розных вiдау. 
У ix была магчамасць nарау
наць узровень сваёй nадрых

тоукi, выявiць яе моцныя 

i слабыя бакi. 1 самае галоу
нае: nабываушы там, мы nе
раканалiся, што наша матэ
рыяльная база не вытрым
лiвае нiякiх nараунанняу. Су
пастауце такiя л iчбы: у нас на 
факультэце толькi тры суча

сныя nерсанальныя камn 'ю

тэры, а у адным класе Са

фiйскага унiверсiтэта - со
рак . 1 усё ж у час работы 

з iмi нашы студэнты былi 

лепшым i . Яны хутка навучылi-

ся nрацаваць на nерсаналь- · СССР па ' народнай адукацыi, 
ных камn'ютэрах «Правец- а ЦК ВЛКСМ nрэмiравау яго 
16», з якiмi раней не сутыка-

турыстычнай nуцёукай па лi
лiся, nрадэманстравалi доб-

нii «Сnадарожнiка» у адну 
рыя тэарэтычныя i nрактыч- з сацыялiстычных краiн . 
ныя веды . у галiне iнфарма- Нязменны . кiраунiк каман -
тыкi. У вын iку наша 

У сnаборнiцтв ах па iнфар
матыцы nрымалi удзел 15 
унiверсiтэцкiх каманд з НРБ , 
СССР, ВНР, ГДР, ПНР, ЧССР, 
СФРЮ. Савецкi Саюэ nрад
стаулялi каманды Маскоуска
га, Ленiнградскага, Латвiйска

га i Беларускага унiверсiтэ
тау. 

ды У. М . Котау. На 
другое агул ь накаманднае кафедры пад яго кiраунiцт-
месца (першае - у Ленiн-

вам дл я студэнтау i ·школ ь ffi
градскага унiверсiтэта), а сту-

кау nрацуе гурток «Алгарыт-

У 'каманду БДУ уваходзiлi 
студэнты ФПМ Д. Дварцавы, 

А. Хадарына (IV курс), 1. 
Волкау (V курс) i А. Карзюк 
( 11 курс). Кiраунiк - дацэнт 
кафедры матэматычнага за

беспячэ1;1ня САПР У. М. Котау. 
- Задачы i тэсты, npana-

дэнты Д . Дварцавы i 1. Вол- мiка» i СНДЛ «САПР на nер
кау занялi адnаведна nершае 

санальных ЭВМ», праз якiя 
i чацвёртае месцы у асабi-
стым залiку. ажьщцяуляецца nадрыхтоука 

каманды да сnаборнiцтвау. 
Перамога каманды БДУ не I яшчэ. Журы алiмпiяды 

была выnадковай. У дзельнiкi звярнулас.я з праnановай да 
яе два разы за аnошнiя кiраунiцтва унiверсiтэтау 
тры гады nерамагалi на 'Усе- зрабi ць яе традьщыйнай i 
саюзнай алiмпiядзе па ЭВМ nраводзiць кожны год у роз
i nраграмiраванню. Пера-
можца Усесаюзнай алiмniя- ных унiверс iтэтах . 
ды 1987 года Д. Дварцавы 1. СОSi'ПЕЛЬ. 
узнагароджань1 дыnломам i старшыня Савета 
медалём Дзяржкамiтэта НТТМ ФПМ, дацэнт. 

HATATl(I 3 ПРЫХIЛЬНАСЦЮ ===---,-_. · ··, '.-·.:· 
станов i шчам з' будаунiцтвам падганяюць, а недаробак 
спартыунага комплексу БДУ, шмат. Вядома, дапамагчы 

рэктарат, камiтэт камсамола трэба . Спачатку разлiчвалi на 
унiверсiтэта nросяць вас ар- камсамольскi энт'узiязм. Агi

ганiзаваць работу студэнтау тавалi, з·аклiк~лi. Толькi мала 
па наступнаму графiку». 1 да- хто да гэтага прыслухоувау-

1 лей распiсана, хто i калi naвi- ся. Аргументы nростыя: ня-
нен nрацаваць на будоулi. хай будаунi кi выпрауля-
Чаму з 'явiлася такая папе- юць свае nамылкi самi. А 

ра, здагадацца не цяжка : што грошы усе выбралi i ня
тэрмiны здачы комплексу ма чым плацiць рабочым, дык 

гэта ix уласнае гора. Давяло-

Энтузiязм ... 
Па загаду? 

ся пачуць i такое выказван
не: «Мы павiнны працаваць 
задарма? 3 якой нагоды? 

Вось каб ведалi , што грошы, 
заробленыя на суботнiку, 
пойдуць на наш~• nатрэбы, та
ды iншая справа» . 

3 гэтымi меркаваннямi 
(улiчваючы вялiкую ·загружа
насць студэнтау) можна было 

б nагадзiцца. Толькi хацелася 
Да нядауняга часу мы былi б удакладнiць адно nытанне: 

перакананы, што камсамоль- а сnартыуны комплекс БДУ -
скi запал не згас i сёння. гэта чыя патрэба? 1, здаецца, 
Ды i прь1\<лады таму ёсць. кожны пав iнен бьщь зацiкау-
Камсамольская арган i зацыя лены у тым, каб ён nачау 
унiверсiтэта nрысвяцiла 70---------------•дзейнiчаць як мага хутчэй. 
годдзю ВЛКСМ шмат мера- Але вернемся да загаду. 
nрыемствау (npa некаторыя Выдаць то яго выдалi, а вось 
з ix мы расказвалi на старон- пракантрал яваць , як ён вы-
ках газеты) . Сярод ix значы- конваецца ... 
лася i nравядзенне субот- Апошнi пункт вышэйназва-
нiкау. Вось тут i настау час нага дакумента абвяшчау : 
сказаць аб той лыжцы дзёг- «Даныя аб прахо·джанн i су-
цю, якая ncye бочку мёду. ботнiка падаваць у рэктарат 

3 самымi добрымi намера- памочнiку рэктара С. 1. Сяр-
мi накiравалiся мы з фота- гееву» . Да яго я i накiра-
~арэспандэнтам С. Грьщам валася у пошуках дакладнай 
н.а стадыён, дзе iдзе будау- - iнфармацы i. Але Сяргей lва-
нiцтва спартыунага комплек- навiч спачувальна развёу ру-
су БДУ. Тут на субо+нiку па- кам i: «Рады быу б~;1 вам даnа-
вiнны былi працаваць студэн- магчы. Але як? Нiякi х звестак 
ты механiка-матэматычнага з факультэтау мне не прыно-
факультэта. lx мы i хацелi ciлi». Прыкладна тое ж пачу- , 
сфатаграфаваць, Р.асказаць, ла i у камiтэце камсамола, 
як яны працуюць. На i у парткоме. 
жаль, фотарэnартаж не атры- п·аустае i другое пытанне: 
мауся. Прычы1,1а самая праза- цi nатрэбны наогул студэн-
iчная: не знайшлi «герояу на- ть1 на аб 'екце1 Адмовiлiся ж 
шага часу». Не магу сцвяр- будаунiкi ад nрапанаванага 
джаць, што яны тут зусiм не . будатрада , летам. Мауляу, 
паяулялiся, бо у камiтэце у ix засталiся толькi аддзе-
камсамола унiверсiтэта мяне лачныя i сантэхнiчныя работы, 
запэунiлi, што мехмат разы а выканаць ix могуць спецы-
два на будоулю прыходзiу, ялiсты. Адкуль жа сёння узнi-
толькi працаваць не давяло- кла така я пiльная nатрэба? 
ся: nершы раз нiкога з «мя- 1. яшчэ адн о назiранне nро-
сцовага» кiраунiцтва не знай- сiцца на паnеру. Калi б з 
шлi, другi - не былi забя- боку унiверсiтэта i кiр·ау-

·спечаны фронтам работ (на- нiкоу будаунiцтва было усё 
конт iншых факультэтау вы- як след прадумана, то не да-

Перад вамi - не шчаслtучык, · я кому пашанцавала у 
грашовай латэрэi, або выпалi трапныя нумары у спортла
то. Але тым не менш, кожны месяц Юрый Сцепанчук 
становiцца уладальнiкам некалькiх тысяч рублёу . Прау
да, «трацiць» ён ix вел1, мi хутка i праз дзень-друri амаль нi
чоrа не мае. Адкуль, скажаце вы, узяуся такi транжыр? 
Справа у тым, што Юрый - адзiн з тых 55 старастау 
фiлфака, якiя атрымлiваюць стыпендыi для груп . Вось ужо 
чатыры гады ён выконвае ·гэты абавязак. 1 нездарма дзяу
чаты завуць яrо «родным бацькам». Юра сапрауды аказау
ся такiм, бо лiчыць, што стараста павiнен ведаць сваю 
групу лепш за ycix. Дзелячы папалам i радасцi, i . няrоды. 

светлiць нiчога не удалося). вялося б с;:тудэнтам губляць 
Дарэчы, тут жа, у камiтэце штодня свой час на блуканне 

камсамола, мне паказалi за- па будnляцоуцы' у пошуках 
гад, nадпiсаны рэктарам: прараба цi майстра . 
«Дэканам факультэтау, са-
кратарам камiтэтау камса

мола. У сувязi са складаным 3. АЛЯШКЕВIЧ . 

Справь~, справы ... Яны накатваюцца адна за другой, i 
µе верыцца, што за усiм гэтым Юрый паспявае быць яшчэ 
старшынёй вучэбна-вытворчага камбiната фiлалагiчнаrа 
фа:культэта, добра вучыцца. Зусiм нядауна за выдатную 
вучобу i грамадскую работу ён ·атрымау Ганаровую гра
мату Мiнскага абкома камсамола. 

А CIMAY 
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Так было не раз. Напружаная работа, якая 
была зроблена летам, нагадвала аб сабе нават 
у адпускны час: раз-пораз у свядомасцi усплы
валi тыя цi iншыя сiтуацыi экзаменацыйнь1х 
хваляванняу, зноу «прайгравалiся» рабочыя 
моманты прыёмнай кaмicii. Аднак некалькi 
iнакш, чым раней, успрымаюцца членамi экза
менацыйнай кaмicii па гiсторыi СССР прайшоу
шыя экзамены. 

будове, дэмакратызацыi, га
лоснасцi . Былi уведзены у яе i 
оытаннi па навейшай гiсторы i. 

Карацей, расказ аб «якасця х » 
праграмы - сюжэт даволi 

займальны. Не дзiуна, што не
каторыя цэнтральныя i рэс

пубJ]iканскiя выданнi, хоць i 
крышачку са спазненнем, вы-

казалi некалькi «добрых • 
слоу» наконт гэтай злашча
снай праграмы. 

cii не апраудалiся . Яны былi 
звязаны са складанасцямi 
у трактоуцы некаторых пе

рыядау паслякастрычнiцкай 

гiсторыi краiны. 3 разлiку на 
мяркуемую грунтоу

насць адказау былi выпраца
ваны крытэрыi ix ацэнкi. 

Зыходзiлi з таго, . што абi
турыент павiнен добра вало
даць фактычнай iнфармацы

яй, ведаць вывады (на аснове 
А ПЕРАД ёю у гэтым годзе 

стаялi складаныя задачы, абу

моуленыя тым, што экзамен 
па гiсторыi СССР у школе ад

ным росчыркам пяра быу ад

менены (што, дарэчы, вызна
чана як акт «грамадзянскай 

мужнасцi»), было выпушчана 

з-пад увагi, што "выпускнiкi 
праз два-тры тыднi пасл!I 
школьнай гутаркi па айчыннай 

гiсторыi апынуцца на экзаме
не па гэтай жа гiсторыi, але 

. ужо пры паступленнi у ВНУ . 

Гарачае лета-88 

Увесь ход экзаменау дака
зау, што данае рашэнне не 
прадуманае. Зразумела, ва 

умовах запраграмiраванага 

навучання, iснавання жорст

кiх рамак выкладання курс гi

сторыi СССР у дзевятых-дзе
сятых класах не мог бьщь 

зменены, дапоунены новымi 

звесткамi, вывадамi, ацэнка

мi. Цэнтралiзаваную адна
стайнасць у выкладаннi - i ра
зуменнi гiсторыi увесцi не 
пад сiлу нават новаму ведам

ству . Тым . больш у максi
мальна кароткi тэрмiн - лi

чаныя месяцы, з максiмаль

най адназначнасцю у трактоу
цы складаных перыядау i па
дзей гiсторыi нашай краiны. 

А цi варта наог.ул на гэта 
арыентавацца? Цi патрзбны 

нам адзiны, стабiльны, усё
ведаючы, якi б раскрывау 

абсалютную iсцiну, падруч
нiк? Магчыма, сам час падказ
вае нам iншы шлях (i зусiм 

не адзiны) спасцiжэння гi
старычных ведау навучэнца

мi i, у першую чаргу, стар
шакласнiкамi. Гэта работа з 

дакументамi, аналiз розных 

пунктау гледжання гiсторы
кау (i не толькi гiсторыкау). 
Тут як нiколi раней неабход
ны НАСТ А:9Н I К. Патрэбна 
спецыялiзацыя гуманiтарыяу 
наогул, а гiстарычная - у 

прыватнасцi. Неабходна ра
шучая рэформа школы. 

Рэформа не толькi заклiка

на сфармiраваць новага вуч

ня, яна, у вынiку, павiнна 

нарадзiць абiтурыента новага 

якаснага узроуню. Яна самым 

непасрэдным чынам павiнна 

уздзейнiчаць на ступень пад
рыхтаванасцi студэнта i выпу
скнiка ВНУ, тым самым па

вiнна закласцi асновы пад
рыхтоукi i выхавання НА
СТ А:9'Н I КА. 
А праграма па гiсторыi 

СССР для уступных экза
менау? У гэтым годзе яна бы
ла «спушчана» у самы апошнi 

момант: ужо сабралася пры
ёмная камiсiя унiверсiтэта на 

агульную нараду перад па

чаткам экзаменау, i тут вы-' 

• а·бо Роздум адпускн1ка 

кладчыкi-гiсторыкi . атрымал1 
па аднаму экзеkпляру. А як 
бьщь абiтурыенту? Ен, разгу
блены ад ycix навацый, прый
шоу на экзамен i нават не 

здагадвауся, што новая 
праграма падрыхтавала яму 

шэраг сюрпрызау. Праграма 

то патрабавала раскрыць 
«выдатную ролю 1. В . Ста

лiна у пабудове сацыял i зм у , 
у разгроме фашызму», то н а

стойлiва рэкамендавала за

вастрьщь увагу на рашэннях 

ХХ з'езда КПСС i раскрыць 
сутнасць «застойных гадоу», 

не забыушы нацэлiць абiту
рыента на самастойнасць i 
творчасць у расказе аб пера-

У цяжкiм становiшчы ака

залася i прыёмная камiсiя -
праграма для яе закон, абый
сцi якi нават у наш час нель

га. Але члены кам1с11 пакi

нулi за сабой права весцi 
экзамен так, як iм падказвау 
ix прафесiяналiзм, грама

дзянская пазiцыя. На гiстфа
ку у яе састау увайшлi во

пытныя педагогi, за плячы

ма якiх - не адна сотня 

праведзеных экзаменау: да

цэнты М. П. Баранава, М. Г. 
Елiсееу, 1. В. Каменская, К . А . 
Равяка, В. Г. Рудкiн, В. Н. 

Сiдарцоу i iншыя. 
Патрэбна сказаць, што мно

гi я асцярогi прыёмнай камi-

падручнiка), але у той жа час 

у расказе павiнен прысут

нiчаць аналiз тых пунктау гле

джання па пытаннях гiсторыi, 

якiя зараз выказваюцца наву

кай, публiцыстыкай, грамад
скай думкай. 

На жаль, даводзiцца пры
знаць, што некаторыя абiту

рыенты слаба уяулял i сут

насць негатыуных з'яу у гi 
сторыi СССР, не паказалi шы

рокага кругагляду, элемен

тарнай начытанасцi, умення 

аналiзаваць вучэбны тэкст у 
сувязi з новымi фактамi i 
ацэнкамi. Словам, наумысна 
цi з-за набытага у школьныя 

гады узроуню ведау асноуная 
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частка паступаушых не змаг

ла адарвацца ад дагматыч

ных, часам наiуных i прымi
тыуных уяуленняу аб гiсторыi 
нашай краiны у 1917-1988 гг. 

Варта адзначьщь i знiжэн
не узроуню ведау абiтурыен

тау. Вельмi павярхоунымi 

былi яны па гiсторыi народау 
нашай краiны (у тым лiку i па 
гiсторыi Беларусi), па гiсторыi 
культуры. Як правiла, экза
менуемыя мелi с:лабыя уяу

леннi аб важнейшых працэ
сах, з'явах, фактах: аб 
узнiкненнi класау i дзяржау
насцi, аб прычынах феа-

. дальнай раздробленасцi i 
прычынах утварэнн я цэнтра

лiзаванай дзяржавы, аб ад

метных рысах палiтычнага 

развiцця на тых цi iнщь1х эта
пах, асаблiвасцях расiйскага 
iмперыялiзму... Як бачьще, 
аказалася, што в~пускнiк 

школы мае вельмi пасрэдныя 

веды нават па тых раздзелах 
гiсторыi, якiя . не выклi
каюць сумненняу: матэрыял 

падручнiкау за 7-8 класы за
своены iм неглыбока. Дума
ецца, што школьны экзамен 

па гiсторыi павiнен быць ад
ноулены, прычым у поуным 

аб 'ёме, калi выпускнiк, ат
рымлiваючы атэстат, абавяза
ны валодаць ведамi не толькi 
па якiх-небудзь раздзелах, а 

усёй айчыннай гiсторыi. 

1 ужо 'зусiм «каменем спа
тыкнення» з ' яулялася для 

многiх неабходнасць ведан
· ня фрагментау з работ У. 1. 
Ленiна, дзе дадзена ацэнка 
расiйскай гiсторыi. У пры

ватнасцi, многiя нiчога не 

маглi сказаць аб выказваннях 
Уладзiмiра lльiча наконт эва
люцыi дзяржаунага ладу Pa
cii, аб новай эканамiчнай па
лiтьщы, аб задачах i шляхах 
будаунiцтва шматнацыяналь
най сацыялiстычнай дзяржа

вы i г . д . 

.. .Экзамены адышлi у гiсто
рыю. Скрозь небывалы кон
курс на гуманiтарныя фа- · 
культэты прайшлi (хочацца 
верьщь) самыя дастойныя. 

Яны першакурснiкi на
шага унiверсiтэта. Прыёмная 

камiсiя спадзяецца, што яе 

работа рэалiзуецца у выдат

най вучобе будучых гiсторы
кау, юрыстау, фiлолагау, 

журналiстау. 

Г ара чае лета 1988 года 

паставiла шэраг сур 'ёзных пы
танняу як перад гiсторыкамi

экзаменатарамi, так i перад 
арганiзатарамi народнай аду
кацыi. Паутарэнне памылак 

гэтага года нельга дапусцiць. 

Неабходны карэнныя змены. 
Першы крок, думаецца, па
трэбна зрабiць на шляху 
прадастаулення больш шыро
кiх правоу i паунамоцтвау 
прадметным камiсiям ВНУ. 

А. ЯНОУСКI, 
дацэнт кафедры ricтopыi 

СССР дасавецкага nерыяду. 
старшыня nрадметнай 

, кaмicii па 
ricтopыi СССР. 

РОБАТАТЭХНIЦЫ ПАТРЭБНЫ ЗАХОПЛЕНЫЯ 
-Колькi нi кажы дзiqяцi: махнi руч- сталы. Спачатку Ша:Латонiн скончыу яшчэ дзе Дзiмам Мiлашэускiм (у Шалатонiна Лабараторныя стэнды таму i называ-

каи, стукнi ножкай - нiколi не наву- адзiн факультэт - nавышэння квалiфiка- кожны стэнд носiць iмя аутара), сёння юцца унiверсальнымi, што даnускаюць ада-
чыш яго плаваць. Басейн, рака, мора i цыi ~ na сnецыял.ьнасцi ~рамысловыя ро: выконвае лабараторныя работы пяты nтацыю на любы узровень ведау. Тым, 
чалавек якi умее плаваць побач _ такая баты I робататэхн1чныя с1стэмы, пры Усе- курс. Навуковая работа аднаrо nератва- хто не можа выконваць· складаныя задан-

' д а лiч ь а' ' а ·ч саюзным цэнтры робататэхнiкi... раецца у вучэбны даnаможнiк для iншых. нi, nраnануюцца больш лёгкiя. 
тут мето ык ,- ыц . октар эк нам~ - Праз чатыры гады iснавання лабара- А аутару даnамагае здаць залiк без дадат- Праnушчаныя rадзiны Шалатонiн адзна-
ных навук "В. Тамашкевtч. . торыi абсталяванне, закуnленае i пераары- ковай падрыхтоукi. Цi з 'ездзiць за мяжу. чае. Не дзеля таго, каб на залiку сы-
Гэты матэрыял пра -чалавека, якt ву- ентаванае nад задачы кафедры цi сабра- Так было з Дзiмам Мельнiкам, чыя работа nаць громы i маланкi на узмокшую rо-

чьщь плаваць. нае «са свету па нiтцы » i сшытае ула- на мiжнародным студэнцкiм конкурсе на лаву субяседнiка. Ен паnярэджвае адразу: 
- Студэнты паважаюць выкладчыка снымi рукамi, дазваляе рыхтаваць спецыя- леnшую навуковую работу na сnецыяль- на яго лекцыях-вольнае наведванне. Але 

толькi у тым выпадку, калi ён працуе лiстау-робататэхнiкау п _а расnрацаванай насцi «электратэхнiка i аутаматызацыя» na кожнай самастойна nройдзенай тэме 
сам,- перакананы чацвёртакурснiк фа- тут .жа метод~)цы~ У тры этапы_: ад пра: у Празе атрымал а Ган аровую .грамату. будзе д~датко_вае. пытанне. Кожнаму, ?'-то 
культэта радыёфiзiкi i электронiкi Дзiма сцеишых • nр~емау складання I адл~к! Тое, што ~ол ькасць стэндау з кожным самастоина м1нуу тэму, будзе «незал1к». 
м· · · · · б' • nраграм I м1краnраграм да расnрацоую годам nавял1чваецца, дазваляе студэнтам За нежаданне nрацаваць. 

~лашэуск~,.-:- t не некал~ не~та зра Ц/.' мiкраnрацэсарных сiстэм кiравання эле- выбiраць тэму лабараторнай з некалькiх На старэйшых курсах, калi студэнты у 
а цяпее, сення. працуе - t 3 макс~- ктраnрывадам, аnрацоукi сiгналау дат- nраnанаваных. Перспектыва nерагрузiцца стане nрацаваць без нагляду, яны атрым-
мальнаи аддача~. чыкау «ажыулення» робатау. Паколькi вучэбным матэрыялам лабараторыi не лiваюць права на ключ ад лабараторыi i 

Чалавека, як~ вучыць плаваць, сту- - Усе iдэi nавiнны увасобiцца у npa- пагражае. Таму што робататэхнiка на магчымасць nрацаваць у i'й у любы час. 
дэнты па,важаюць. цуючыя устройствы, nраграмы для ЭВМ - месцы не стаiць, а значыць: - Амаль ycix, хто Зi!ЙМ ,Н: цца там, ад 

- Веды, якiя не замацаваны на nрактыцы, 
- з губленыя веды,- гаворыць асiстэнт 

кафедры кiбернетыкi факультэта радыё

фiзiкi i электронiкi lван Аляксеевiч Шала
тонiн. 
У лабараторыi « Радыёэлектронныя срод

·кi робатау» замест ЭВМ i унiверсальных 
вучэбных мiкраnрацэсарных стэндау не 
вельмi дауно былi толькi rолыя сцены 

Шалатонiн стварае сnрыяльныя для гэтага - Кожны год nрыкладна чвэрць лек- работы за вушы не . адця,·неш,- дзелiцца 
умовы. Лабараторыя, як i уся кафедра, цыйнаrа i лабараторнага матэрыялу абнау- назiраннямi чацвёрты курс. 
вядзе «натуральную» rасnадарку. Гэта зна- ляецца. · А Шалатонiн i не адцягвае. Таму што 
чыць, старанна назаnашвае кожную дэ- Дом будуецца на фундаменце. Чаты- робататэхнiцы nатрэбны захоnленыя i та-
таль. Купляе, дастае - каб кожная сту- рох- цi шасцinавярховым ён будзе - зале- му што · , 
дэнцкая расnрацоука магла быць даведзе- жыць ад студэнта. Але не нiжэй вызна- Няма людзей, якiя прыходзяць у 
на да канца. Бо чанага узроуню - таго самага чацвёртаrа ВНУ без жадання стаць добрымi сnецыялi-

- Вучоба i навуковая работа ,студэн- nаверху. Шалатонiн лiчыць сваiм абавяз- стамi. Калi гэта жаданне з цятам часу 
тау не могуць iснаваць асобн.а. Навука кам даць няхай розныя na стуnенi скла- знiкае, вiнаватыя мы. 
nавiнна рухаць вучобу. дан ас цi, але аднолькавыя na трываласцi 
Па стэнду, зробленаму у ·_ мiнулым го- веды i навыкi. 1. ДЗЯРГАЧ. 
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«Разбурайце >> 
u • 

напаус1ль1 
Эрыка - настаfjнiца адной з талiнскiх школ мая 

выпадковая субяседнiи,а прыводзiла важкiя контр
аргументы. Мы спрачалiся пра мiжнаи,ыянальныя адносi
ны i ролю нацыянальнай культуры, недапушчальнаси,ь на
и,ыяналiзму сярод моладзi i небясмку замены iнтэрна
и,ыяналiзму шавiнiзмам. Словам, пра fjcё. Прычым кожны 
з нас, адстойваючы свой пункт гледжання, гатовы быfj 
выслухаи,ь думку iншага. 

/ я каторы раз падумаfj: знайсцi агульную ,пову 
можна заfjсёды, калi ёси,ь жаданне пазнаць народжа
ную fj спрэчках icu,iнy ... 

Не вельмi дауно - у «за

стойныя» гады - мы гавары

лi пра п_авышэнне ролi куль

туры у пытаннях выхавання 

моладзi i. п,еа удасканален~е 
м1жнацыянальных аднос1н . 

Дэкларатыуныя разважанн i 
стваралi iлюзiю «шчырай за

клапочанасцi» аб нацыяналь
най культуры. Заклiкi «са

дзейнiчаць .>>, <СНЯстомна са-

чыць», «актыуна развiваць» 

гублялi сэнс. 
- Перабудова паставiла сва
ёй задачай адраджэнне i па
пулярызацыю народных тра

дыцый. У прэсе з 'я вiлiся ды

с к ус i йн ы я матэрыялы, 

па радыё загучалi самыя роз

ныя меркаваннi. Узнiклi са

мадзейныя нефармальныя 

суполкi,• таварыствы, аб 'яд
нанн i. 

Няцяжка зразумець тых 

(а такiх большасць), хто 
усур'ёз занепакоены : цi па
трэбны нам гэтыя саюзы , цi 
не прынясуць яны непажада

ных вынiкау? Пытаннi сапрау

ды вельмi · значныя ix 
вырашэнне не дапускае нават 

нязначных памылак пра

лiкау. 
Апаненты абураюцца: вось 

rэта «як бы чага не выйшла»! 
Цi не таму столькi вострых 
праблем паустала, што адда

ём перавагу бяздзейнасцi? 

Мы адышлi ад кансерва

тызму . Нам па душы пераме
ны. Усё гэта так, але мудрымi 

мне зараз уяуляюцца галасы 

папярэджваючыя: тыя, хто 

захапiуся «зрываннем ма

сак», не трацьце энергiю 
толькi на разбурэнне. Высно

ва жыцця - стварэнне. 

Вырашаць пытаннi аднымi 
эмоцыямi цi воляй асобных 

людзей бессэнсоуна. Толькi 
пазнаушы каранi праблемы, 
можна знайсцi шлях i яе 9Ьl
рашэння. 

А. САЛАfН', 
студэнт факультэта 

· журналiстыкi. 
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Аляксандр КА ВАЛ Ef, сту
дэнт V курса аддзялення па
лiтэканомii гiс~,арычнага фа-
культэта: Д, 

- СапраудщП,чаму б не на
пiсаць? Уваж.JjЩ) чытаю вашу 

ця:~е е~t&!,;;;;:шшрапано-

га ,, · . , 

;i.f ::!,;~~]Щ~~~~ 
60;11't1w,,,,J:i'iiiдp'ili6я-знa,,, 

Чаму 
вы - • 
не п1шаце 
V 

у нашу 

газету? 

ся падзя камi. 

~t{1:•?r~11 
вельм1 проста }#tnраф1с1яна

лу вынесцi свае\ij,'умкi на ста
ронкi газеты . Цяnер пiсаць на 
камсамольскiя тэмы не магу 

па прычынах асабiстага харак
тару . 

ТВАЯ СПРАВА f ЖЫЦЦI 

Да загаду Мiнiстра абароны заставалася два днi, 
да Толiнага дня нараджэння - чатыры. 

... Пасля чарговага выхаду дэсантная разведрота 
вярталася fj размяшчэнне часцi. Машыны iшлi па 
серпанцiну даволi хутка. Як заfjсёды, Толя Cмip
нofj i яго намкамроты Саша Сiдарэнка знаходзiлiся 
fj БМП, якая замыкала калону, у галаfjной быfj ix 
камандзiр Герой Савецкага Саюза /гар Пласка
нос. 

Узбiраючыся усё вышэй i 
вышэй угору, маторы раулi 
больш напружана. Вось пады
шлi да таго месца, дзе ад

нойчы трапiлi у засаду. Не
чакана адна з артылерый
скiх рэактыуных установак, 

што iшла у сярэдзiне ка
лоны, спынiлася. Толя вылез 

маходкi. 1 тут адна з «пчол» 
балюча пеканула у грудзi. 

... Да Толiнага дня нара

джэння заставалася чатыры 

днi ... 
Месяц Смiрнова лячылi у 

шпiталi i не далячылi - збег. 
Збег у роту на баявую апера
цыю. З Аляксандрам Сiда-

трэнiроукi разнас,айнымi, 

каб на ix было цiкава. Па
казальна i тое, што у клуб 
прымалiся усе жадаючыя, аб
межаванняу не было - гэта 
Толiн прынцып. Калi ласка, 

можаш сябе праверыць! А 
нагрузкi зусiм не норма ГПА. 

Але клуб мала xto пакiдау. 
У чым сакрэт? 

- Ен для нас выкладваец

ца цалкам i не толькi на 

трэнiроуках, - выказ

вае агульную думку сваiх 

сяброу Слава Дзявочка.
Колькi давялося шукаць па
мяшканне для гульнi у бас
кетбол, валейбол, процiва
газы, iншы iнвентар для за

няткау, а ён знайшоу . 1 на
огул, словы са справай у яго 

не разыходзяцца, таму для 

нас Толя як старэйшы сябра, 
калi хочаце, як брат .. · 
Дарэчы, патрэбна сказаць, 

рабяты востра адчуваюць, як 
да ix адносяцца. У Толi яны 
знаходзяць той жыццёвы 
максiмалiзм , якi блiзк i ix 
юнацкаму. Максiмалiзм, якi 

дазваляе паступаць сумлен

на, не пасаваць перад цяжка-

ЭНЫ 

з БМП. Што здарылася? 
Насустрач яму бег артыле
рыст: 

- Вада у радыятары зак i
пела ... 

- Гэтага яшчэ не хапала . 

Хутчэй залiвайце,- Смiрноу 
падагнау хлопца. \ 

Залiвалi ваду хвiлiн дзе
сяць . Цiшыня, стаяушая наво

кал, наводзiла на трывожныя 
думкi. 1 тут, у пацвярджэнне 
нарастаушай трывозе, узня

лося полымя выбуху з-пад 
устаноук ,, якая спынiлася, 

услед часта застракаталi 

кулямёты . Праклятае месца! 
Адна з куль прабiла руку Са
шу Сiдарэнку, якi знаходjiу

ся на бранi. Дэсантнiкi адкры
лi агонь у. адказ. 1оля у гэты 
час зацягнуу Сашу на БМП, 
той, знаходзячыся у шоку, 
рвауся назад. 

Далей усё адбывалася iм
гненна: «БМПэшка» рушыла 

уздоуж калоны, вядучы агонь 
па варожых кропках, вы

рабляючы такiя пiруэты, якiм 
бы пазайздросцiу любы гон
шчык , нездарма ж Толя лепш 

за ycix у батальёне · кiравау 

баявой машынай пях оты. Дзя
куючы гэтаму нiводзiн сна

рад не трапiу у самаходку. 

Ц япер засталося спiхнуць 
падбiтую устаноуку з дарогi . 
Але якраз у далечынi пака
залася калона фургонау «Сав

трансаута ». Аутамашыны 

· накiроувалiся у самае пекла 
бою. 

Толя крута развярнуу бая-
вую машыну. Прыкрыць, 

iнакш разаб ' юць. 

Калi БМП падкацiла да пер
шага . «МАЗа-супера», то 

скончыуся боезапас. Толя вы
скачыу з самаходкi, крыху 

не сутыкнуушыся з прапар

шчыкам, якi суправаджау 

калону . Той разгублена (ад
разу зразумела: яшчэ не ню

хау пораху) пракрычау: 

. - Што рабiц1>? , 
- Страляць,- Толя агрыз

нууся.- Навошта у цябе 

аутамат? - i пабег па снара
ды, на хаду адзначыушы: 

прапаршчык, скемiушы, вi

даць, што са зброi сапрау
ды страляюць, пасылау , пры

масцiушыся за каменем, доу

гiя чэргi. 

Вораг i , убачыушы дэ-
сантнiка, абрушылi на яго лi 
вень свiнцу . Кулi, бы рой 
куслiвых пчол, вiлiся то ля га

лавы, то уздымалi фантан

чыкi пылу з-пад ног . Але То
ля удачна дабрауся да сама

ходкi, дзе ляжалi снарады. 

Зваротны шлях таксама пад 
кулямi . Прьf нёс два снарады . 
Мала. Зноу вярнууся да са-

НЕ· 

КУПЛSIЮЦЬ 
рэнкам, у якога не зажыла 

рука, зноу iшлi замыкаt9чы
мi ... 

За мужнасць i гераiзм пры 
аказананнi дапамогi афган

скаму народу Анатоль Смiр

ноу быу узнагароджаны ор

дэнам Чырвонай Зоркi. 

Нядауна, сустрэушыся з 
Толем, я спытау у яго, цi не 
цягне назад у горы . 

- Цягне, вярнууся б у свой 
батальён, у сваю роту . Але 
я вельмi рады зараз таму, 

што нашы войскi, нарэшце, 

выводзяць з Афганiстана . 

СТАРЭЙШЫ БРАТ 

Пасля трэнiроукi хлопцы 

заходзiлi у раздзявалку рас 

чырванелымi, стомленымi. 
Руслан Толсцiк, Слава Дзя

вочка , Дзiма Максiмовiч, Во- -
ва Ковель , Сяргей Сямашка 
(яны навучэнцы СПТВ-71) i iн 
шыя рабяты з СПТВ-24, 32 
займаюцца у клубе «Дэсант
нiк» пры спорткомплексе 

«Працоуныя рэзервы». Kipye 
iм Анатоль Смiрноу, зараз 
ужо студэнт юрыдычнага фа

кул~;тэта нашага унiверсiтэ

та . 

- Служыу у Афганiстане, 

думау, вярнуся i буду праца
ваць цi на машыне, якая во

зiць хлеб, цi на той, што во
зiць ваду,- расказвае Толя. 

- Так, пра зброю, пра усё, 
што звязвае з вайной, нават 

думаць не хацелася, хацела

ся цiшынi. Але потым, калi 

пачау працаваць з хлапчука

мi, зразумеу: гэта маё. 

1 мен на ваенна-патрыятычная 
работа. 

1 прызнаюся: часта быва
ючы на трэнiроуках у Толi, 

я зайздросцiу тым хлопцам, 

якiх ён трэнiруе, там у што жа

дання захапiць хлопчыкау, 

дапамагчы iм знайсцi сябе 
у Толi не адняць. Ен 

iмкнецца пастаянна · рабiць 

сцямi, выхоувае сiлу вол,. 

Напрыклад, Слава Дзявочка 
толькi на дарогу на трэнi

роукi трацiць у дзень дзве 
гадзiны, але хiба гэта можа 
стаць перашкодай для занят

кау любiмай справай. Рабяты 
упэунены: не. А на бадзянне 
па пад' ездах яны не распы

ляюцца. 

-трэн1роук1 у клубе выпра
цоуваюць спрыт , вынослi

васць, сiлу, карацей, удаска
нальваюць фiзiчныя магчы

масцi хлопцау. Вова Ковель 

да таго, як прыйшоу у «Дэ

сантнiк)) , на перакладзiне 

падцягвауся восем разоу, за

раз - цэлых дваццаць. А 

лепш праверыу дасягненнi 

хлопцау паход, арганiзава

ны у адну з нядзель. 

Прайшлi больш за трыц
цаць кiламетрау, правялi чар
говую трэнiроуку, а на зва
ротным шляху зрабiлi марш

кiдок па ycix воiнскiх правi 

лах i у процiвагазах. «Сла
бакоу» не аказалася. 

Зараз «дэсантнiкi » рыхту

юцца да больш працяглага 
паходу, да гарадскiх спабор
нiцтвау сярод ваенна-патрыя

тычных клубау. Але гэта з ' яу
ляецца толькi невялiкай час

цiнкай задуманага. У Joлi 

з рабятамi мноства iдэй, я б 
сказау, планау больш гран
дыёзных. 

Хочацца мець сваю спар

тыуную залу з трэнажорамi, 
з душавой, ваеннае абмун
дзiраванне (некаторым клу

бам пашчасцiла) ДЛЯ паля
ВЫХ выхадау, мець магчы

масць вывучаць тэхнiку. 

Мне думаецца, ix задумкi 
ажыццявяцца, тым больш, 
што памяшканне для спар

тыунай залы ужо, здаецца, 

знайшлi, засталося падпiсаць 

некалькi афiцыйных папер . 

Ажыццявяцца яшчэ i таму, 
што рабят клуба звязвае не 
толькi «накачванне» мышца}', 

але i цеснае мужчынскае 

сяброуства. 
" .Пасля трэнiроукi Толя з 

хлапчукамi шумнай ватагай 

iдуць пiць сок . У адрозненне 

ад многiх сваiх аднагод
кау, «дэсантн iкi » не лiчаць за

цяжку цыгарэтай прыкметай 

сталення , таму што разуме

юць: apмii патрэбны зда
ровыя людзi. 

Д. MAЛIHOfCКI, 
студэнт 

факультэта 
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АФIЦЫЙНЬi АДДЗЕЛ · :. · 
CYMHA-IPAHIЧHAE . Ад 

HAЗIPAHHI 
студэнтк, 3-га курса я пачу: 
ла : 

- У нас пасвячэнне прай
. шло вельмi добра, у вас -
добра без « вельмi», а гэтае 
А ават на «добра» не цягне. 
Прауда? 

·MEPKABAHHI 
УСЕАГУЛЬНЫЯ перапiсы насельн iцтва служаць асноу

най i найбольш поунай крынiцай звестак аб колькасцi i 
складзе насельнiцтва, яго сацыяльнай i нацыянальнай пры
належнасц i, характары заняткау, м iграцыйных перамяшчэн

няу, крынiцах сродкау iснавання. Вынiк i nepanicy адлю
строуваюць тыя ' змены, якiя адбылiся у сацыяльна-дэма

графiчным развiццi краi ны i кожнага народа . 

На дз i в а , месцы у зале 
пуставалi . Няужо нiкога не 

прыв абiу агеньчык манаторы
ума - свята першакурснi 

кау? Не , н а шчасце, гэта га не 
здарылася. Проста, «цягу

часць » студэнтау у час е пра

явiлася i тут . 1 пачалося ... 

Вусны першаадкрываль-

нiкау (студэнтау 11 курса жур
фака) не прамов iл i нi слова, 

але за ix гаварылi групы 

«Кiно», «Акварыум», пад пес-
" н i як i х i была паказана кампа
зiцыя . Кампазiцыя эвалюцы i 
жыцця, кампазiцыя абуджэн

ня розуму чалавечага . 

Было што паказаць i гас па
дарам вечара - першаму 

курсу . Каму не па душы был i 

чароуная усмешка, даверлiвы 

гол ас вядучай - Танi Юрко, 

юнацкая неутаймаванасць Лё

шы Цiтова, таленав iтая вiр

туознасць I гара Паляшчука, 

яго уменне уваходз iць у воб
раз i японскай спявачк i , i 
Генадзя Хазанава. . . Шмат 
чаго натуральнага было у 

сцэнцы прыёму экзамена . 

Пад агульныя алпадысмен
ты дзейнiчау прывiд, развеш

ваючы на вушах выкладчыка 

лапшу . 

На сцэне пяты курс . 
Першакурснiкам, дый астат
нiм, перадалi у спадчыну 
у гу марыстычным . афарм
лен нi трапныя характары
стык i амаль кожнага выклад
чыка, нават занадта · востры я 
жарты, якiя бытуюць у ася
роддзi студэнтау. А як жа у 

л i таральным сэнсе першы_ 
курс быу уведзены у гэта 
ас яро_ддзе ? lм , а дакладней, 

па Тх , пасв яцiл i толькi лiх
тарыкам . Вось так выпус кнiкi 

унi верс iт эта, за якiм i , зда
валася 6, самае важкае 

слова , у хi л i лiся ад я го . 

Так . 

АПТЫМ/СТЫЧНАЕ. Але вiн
шаванне першакурснiкау тым 

не менш уда,лос я. Не адчу-

валася надакучыушай 

iм пра вi зацы i н а сцэне. 
сут нiчала творчасць у 

ным выступлен н i. Ды i 

усiм 

Пры

кож

у т э-

матьщы перасталi «таптацца» 

на мес цы: праблемы iнтэр
ната, -новага будынка жур
фака . 

НАСЦЯРОЖВАЮЧАЕ. За
мест выхаду на сцэну ·чацвёр

тага курса над залай нав iсла 

мiн у т а i ран i чнага м а у 

чанн я . А яму ж у будучым 
годзе быць разам з будучым 
першым у галоуных дзеючых 
асобах ... 

Пастановай Савета Мiнiстрау СССР падрыхтоука i пра
вядзенне nepanicy ускладзена на Дзяржауны камiтэт СССР 
па статыстьщы. 

У сучасных умовах, калi у аснову эканамiчнага разв i цця 
дзярж(lвы пастаулены сацыяльныя пытанн i , асаблiва важ
ныя падрабязныя i усебаковыя звесткi аб насельнiцтве 
як галоунай вытворчай сiле i галоуным спажыуцы ycix 
даброт i паслуг. Значэнне nepanicy узрастае яшчэ i таму, 
што у краiне пачалася в ялiкая работа па перабудове yci x 
бакоу эканамiчнага i грамадскага жыцця, шырокая дэма
кратызацыя грамадст/Jа, актыв i зацыя чалавечага фактара. 
Кожны з нас павiнен быць актыуным удзельн iкам гэтага 
працэсу . Але для гэтага неабходна уяуляць заканамер
насцi будаун iцтва сацыялiстычнага грамадства, у тым лiку 
i развiцця насельнiцтва. 

У сё пра Ycix. 
н~.~ .. р-~!!~!Р~! )!!.1.!.;_ 

кая у свеце па тэрыторыi i вельмi складаная па этн iч
най структурь1 насельн iцтва . Гэта таксама абумоул iвае 
неабходнасць правядзення усеагульных nepanicay, таму 
што даныя бягучага улiку адказваюць толькi на пытанне 
аб змяненнi колькасц i насельн iцтва таго цi iншага р:э-
г iёна, населенага пункта, рэспублiкi у вынiку нараджаль
насцi, смяротнасцi, прыбыцця i выбыцця мiгрантау .. 
Усе астатнiя звесткi аб насельнiцтве (самыя падрабяз

ныя) дае тол ь кi nepanic. У вынiку яго вызначаецца са
стау насельнiцтва па полу i узросту, колькасць сем'яу, 

ix велiчыня i дзетнасць. Гэты я даныя дазволяць плана

ваць развiццё i размяшчэнне сеткi дзiцячых дашкольных 
устаноу, школ, вызначыць патрэбу у таварах спажывання 

i паслугах, затраты на сацыяльнае забеспячэнне, разлi

чьщь балансы працоуных рэсурсау, вызначыць вел iчыню 
i якасць працоунага патэнцыялу кра i ны. 

Звесткi аб знаходжа1;1нi у шлюбе дазволяць меркаваць 
аб тым, як змяняюцца пакаленн i нашай· краiны, цi вялiкая 
кол~касць халастых i неэамужн iх людзей, цi стабiльныя 
нашы сем'i, цi вялiкая доля удоу i разведзеных, адзiно
кiх мацi, якiя в ыхоуваюць дзяцей без бацькi ; цi многа 
маладых сем'яу . Прычым , усе гэтыя даныя можна супа
став i ць у дынамiцы , у параунаннi з папярэднi мi перапi

самi , . можна параунаць стан па рэспублiках i нават асобных 
гарадах i раёнах . Гэта значыць, дыферэнцыравана право

дзiць дэмаграф i чную пал iтыку . 

Перап iс дапаможа устанав iць i характар размяшчэння 
насельнiцтва па тэрыторыi краiны , яго мiграцы йную ру
хавасць, геаграф iю перасs~ленняу, стабiльнасць пражыван
н я . Гэтыя даныя можна спалучыць з iншымi характары
стыкамi ( пол, узрост, нацыянальнасць, занятак, прафесiя, 
узровень адукацыi, сацыяльная прыналежнасць) i зрабiць 
вывады аб структуры, прычынах i следствах мiграцыi 
для розных раёнау краiны . 

Але гэта уражанне было 
згл аджана выступленнем гру

пы «Секунда Ci» пад к iрау
нiцтвам Сяргея Бабака. Гэта 
быу дэбют групы , якi адбыу
ся у родны х сценах . 1 самы 
в ялi к i падарун ак першакурс
н iкам-студэнтам. 1 як замаца

ванне гэтага з вання, як знак 

таго, што яны ужо стал i зусiм 

нашым i ,- першая агульная 

дыскатэк а. В ясёла я, гара

чая , i мкл i ва я . Наво кал чыс

ты я, добразычл iвыя усмешкi 
на тварах юнацтва . 

Пасвячэннi 

у студэнты 

першакурсн i к ау 

адбываюцца у 
апошнiя восеньск i я дн i на 

кожным факультэце . Трады

цый на лiчацца яны святам . 
Б есклапотным i в ясёлым. 
Толькi мы л i чым , што н а са
мой с праве нядрэнна б ыло б 

ПРАПАНОВА 

Для нашай шматнацыянальнай краiны надзвычай важ0 

нае пытанне аб нацы янальнасц i i роднай мове . Яно пастаян
на уключаецца у праграму nepanicy i заснавана на прын
цы пе самавызначэння, гэта значыць, чалавек сам вызначае , 

да якой этнiчнай супольнасцi ён належьщь i якую мову 
лi чыць роднай . Гэты я даны я дазваляюць правiльна улiч
ваць нацыянальныя асабл i васцi кожнага рэгiёна у планаван
нi эканамiчнага, сацыяльнага i культурнага развiцця. 

стаць iм даследаваннем : хто 

пры йшоу на факул ьтэт, якi я 
таленты хаваюць у сабе са

рамлiвыя першакурсн i кi. Або 

працай : па тлумачэн ню тонка-

НАСТРОЙ ЗА ДВА РУБЛI? 
Цягнiк спынiу сваю хаду на канцавой станцыi. 3 дзвя

рзй вагонау хлынуу людскi паток. Хтосьцi спяшауся на 
аутобусны, трамвайны прыпынак, хтосьцi - на метро. 
Ч астка пасажырау пачала прыстройвацца да чаргi каля 
«пазiка», што стаяу каля чыгуначнага вакзала. Што гэта 
за дзiва-аутобус! 

Тут пры дапамозе ЭВМ вы
даюць граф iкi бiярытмау ча

л а века на цэлы год. Дзякую

чы такому замярэнню , мож

н а даведацца аб бiярытмах 

фiзiчн ага, эмацыян альнага i 
iн тэлектуаль нага стану . Рэк' 
ламныя аф i шы на аутобусе 
зап рашалi замераць ix i у 

дадатак на пам iналi, што бiя
р ытмы - гэт а нашы учынкi, 

наш настрой, нашы думкi . 

Увага да ix - гэта поспех у 
р абоце , адпачынку , ас абi с
т ым жыцц i . Кал i параунаць 
свае бi ярытмы з бiярытма~ i 
н ашы х бл iз кiх, можна паз

бегнуць сямей н ых канфл i к
тау . Не шкадуй толькi двух 

рублёу i л iч ы , шт о добры 
настрой у цябе у к i ш энi .. 

Гас падарамi аутобуса аказа 
лiся i нжынер-эл ектрык Алег 
Леа нiдавiч Веч ар i iнжын ер 
праграмiст Аляксандр Георгiе
вi ч Юркоу з навукова- вытвор 
чаrа аб ' я дн ання « Цэнтр» . Дарэ -

чы, i менна я н ы i былi iн i цыята 
р а м i стварэн н я гэтаr а выяз н оrа 
аутобус а, насычанаrа электра 
в ыл i чальнай тэхн iкай. Пакуль 
ЭВМ вычэрчвае на аркушы па
п еры rрафi к маiх б iярытмау, 
rутару з А . Л. Вечарам: 

- За суткi (а мы тут працуем 
з п ят наццац i да дваццац i двух 
rадз i н веч ара) даводз rц ца аб
слуrоуваць больш за 100-150 
чалавек. А у выхадныя . дн i 
удвая больш . Людз i да rэтай 
спр авы адносяцца па-рознаму. 

Адн ы адабраюць, прыкладна 
25 п рацэнтау наведвальнiкау 
задаюць пы:rаннi, стараюцца як 
м ага больш даведацца аб б i я 
р ытм ах. Есць ся род ix i так iя, 
ш то r1р ыйду ц1, да нас, па г ля 
дзяць. расп ытаю ц ь, з'ездзя ц ь 
дахаты i прыязджаюць зн оу, 
каб зраб iц ь та, i я схем ы для yc ix 
членаУ сям ' i . Мног iя л i чаць. што 

гэ та n ры с м ны i нечаканы 11 ада 
ру н ак да Дня нараджэння. 

- Граф i к б i ярытмау ка
лi -небудзь апраудау сябе у 
жыццi? 

- Так i х прыкладау мож-

на прывесц i шмат. Лiчачы па 

то й i н фармацыi , што пасту

пае да н ас з-за м яжы, там 

гэта справа прыжылася i 
шырока в ыкарыстоуваецца . 

3 яе дапамоrай адмi н iстра

цыя сочьщ ь за станам рабо
чы х ( у першую чарrу маю 

н а увазе ты х, чыя праца звя

зана з перавозкай людзей на 
ч ыrуначным, аутамабiльным 
i авi яцыйным транс пар4е ). 
Кал i у вадз iцел я выпадаюць 

крыз iс н ы я дн i , яму не дазва

ляюць выязджаць у рэйс , 

стараюцца знайсцi замену. 

Вын iк ба чн ы адразу - рэзка 
паменшылася колькасць ава

ры й . Але rэта не значыць, што 

у такiя днi не трэба нiчога 

рабiць, а л яжаць у ложку 
i глядзець у стол ь. З н айдз i

це сабе менш адказную ра
боту . 

Гэта сп рава таксама апрауда 
ла сябе у .адным з маскоускiх 
такса паркау. KaJJ i чалавек будзе 
ведац ь, у як iя днi яму патрэбна 
б ыць больш уважл iвы м i пiл ь
ным, ён расплануе сваю работу 
адпаведна · той iнфарма ц ыi, 
якую мы выдаём. Мы упэунены , 

што ад rэта rа нiкому rорш не 
будз~. Да таrо ж, кожны з нас 
iмкнецца даведацца пра сябе 
знач на больш , чым п а куль ведае. 

- 1 каму у першую чарrу вы 

••• 
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сце й студэнцкага жьщця, п а 

падрыхтоуцы навiчкоу да 
п ершай cecii . 
А як на тваю думку. 

тач ? 

11apaiл i б nры й сц i да ва с 
з рабiць схему б iярытмау? 

- Больш цiкавяцца rэты м 
маладыя людз i ва узросце 
20 гадо)' (, э ,· а знач ыць , маладыя 
вуч\н1 ыя ,1а . 1 адыя сnецыялiсты, 
сту:t :Jн 11 ,1 ) . Быоаюць н авед-
ва.r11~н i ki 1 1 (: 1 1( i ё н наrа Узросту . 
Я ж J1 i ч y. ш1 о у першую . ч арrу 
ка р ысна было б зр аб i ц ь гр а 
ф i к б i я рытмау с п а ртс м е н а м , 
шафёрам , студэнтам, усi м тым, 
хто займаец 1щ iнтэл ектуальнай 
пра цай . Гэта 11 рыня се ста ноу 
чы эфект : ста н е бол ь ш пр адук

цыйнай праца, узрасце п аспяхо
васць ся род студэнтау, менш 
будзе разводау ... 
ЭВМ н ачарцiла апош нi 

радок у гр афiку. На дыспле i 
з' яв iус я надпiс: « Работа 
з акончана» . Алег Леан i да

вiч дастау з м ашыны гатовы 

графiк маiх бiярытмау н а цэ
л ы год . Адразу цiкаул юс я 

тым месяцам, у якiм па ч ы

н аецца зiмов ая сес iя. Як i 

у мяне будзе настрой? 1 з 
п алёгкай уздыхаю: у радку 

м аiх iнтэлектуальны х б i ярыт-
мау стаяць адны плюсы 

(спрыяльныя для вучобы , 
зда чы экзаменау днi). Зн а

ч ыць, настрой будзе добры . 
А вы х очаце даведацца аб 

сваiм настро i у час з i м ова й 
cecii ? Калi так, то спяшаiацес я 

на чыгу.начны вакзал i не 

забудзьцеся захапiць з сабой 
два рублi за добры настро й . 

А. МIХАЛ ЕВIЧ, 
студэнт факуJ1 ьтэта 

журнал i сты к i . 

lx выкарыстоуваюць пры вызначэннi патрэбы у нацыя
нальных кадрах настаунiкау, у школах, сродках масавай 
iнфармацыi, выпуску лiтаратуры i г . д., 

Р эзультаты nepanicy дазволяць ацанiць адукацыйны 

патэнцыял нашага грамадства, прафесi йную падрыхтоуку 

кадрау, дазвол яць выявiць адстаючыя групы насельнщтва 

або раёны, дадуць уяулен не ' аб колькасцi навучэнцау, 
спецы ял i стау, як iя пры йдуць у народную гаспадарку. 

Па даных nepanicy вызначаецца ступень працоунага 

удзелу насель н iцтва i характар зан ятасцi, адкуль чалавек 
атрымл i вае сродкi для жыцця; наколькi вял iкая роля улас

най па,дсобнай гаспадаркi, iндыв iдуа льна й працоунай дзей 
н асц i; ц i многа утрыманцау, пе нс i я нерау, стыпендыятау; 

на я кi я сродк i жывуць сем ' i розна га ты пу, розныя сацыяль
ны я i нацыянальныя групы насельн i цтва. 

Упершыню у праграму nepanicy уключаны пытаннi аб 

жыллёвы х умовах насельнiцтва. Гэты я даныя патрэбны 

дзяржаве для планаванн я жыллёвага будаун iцтва з улi
кам тэрытарыяльных асаблi васцей . Перапiс пакажа, якi я 
групы насельн iцтва маюць асабл i вую патрэбу у паляпшэннi 
жыллёвых умоу, кольк i сем' яу жыве у агульных або ня
добрауr~арадкаваных кватэра х, а таксама на кватэрах, хто 
яны па саставу, сацы яльнай i нацыянальнай прыналеж

насцi. 

Та кiм чынам, праграма Усесаюзнага nepanicy насель
н iцтва 1989 года вельм i шырокая. Ян а уключае трынаццаць 
пытанн яу суцэль нага nepanicy ( г. зн . для кожнага жыхара 

краiны); 5 пытан няу будуць зададзены не усiм, а выба
рачна - у · кожным чацвёртым . жылым памяшканнi . Гэ,;ыя 

18 пытанняу будуць характарызаваць кожнага асобнага ча
лавека ц i сям'ю. Наступныя сем пытанняу пр~1значаны для 
атрыман н я звестак аб жыллёвых умовах насельнiцтва. 
Патрэбна сказаць , што звесткi nepanicy будуць выкары~ 

станы тольк i для атрымання зводных даных i н i у якiм разе 

не закр~нуць уласных i нтарэсау грамадзян . Яны будуць 
выкарыстаны для планаван ня i праектавання, для практыч
най арганiзацы i адмiн i страцыйнай i гаспадарчай работы , 

для патрэб дзяржаунага к iраванн я i навуковага пазнан
н я працэсау разв i цця н ароданасельнi цтва краiны. 

Дакладнасць nepan icy будзе залежаць ад прав iльнасцi 
дакладнасц i нашы х адказау. А поспех яе - у садзеяннi 

дапамозе у прав ядзенн i з боку кожнага жыхара краiны. 
. Б. МАНАК, 

дацэнт rearpaфi•1 нara факультэта, 
член кaмicii па правядзен ню 

Усесаюзнага nepanicy насельнiцтва 1989 года. 
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