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ПАВЫШЭННЕ ЯJ<АСЦI 

ПАДРЫХТОУЮ 

сnе1tыялiстау, узмацненне 
палiтыка-выхаваучай работы 
- вось асноуныя напрамкi 
дзейнасцi дэканата, партый
нага бюро i кафедрау фа
культэта радыёфiзiкi i элект
ронiкi. Аб тым, як яны спрау
ляюцца з гэтай задачай, iшла 

размова на пасяджэннi бюро 

парткома. 

l(aмiciя партыйнага камi
тэта, якая займалася даным 

пытаннем, разам са станоу
чымi зрухамi у арганiзацыi 
вучэбнага працэсу, вучэбна
метадычнай i навукова-да
следчай работы выказала шэ
раг зауваг i прапаноу. 
У прыватнасцi, адзначана, 

што вучэбныя лабараторыi 

факультэта аснашчаны саста
рэлым абсталяваннем, адсут

нiчаюць у дастатковай коль
касцi сродкi вылiчальнай тэх

нiкi. Для вырашэння гэт1,1х 
пытанняу неабходна шырэй 
выкарыстоуваць срод-кi, 
атрыманыя пры выкананнi 

гаспадарча-дагаворных ра

бот. 
Звернута увага кiрау

нiцтва факультэта на тое, 
што неабходна актывiзаваць 

палiтыка-выхаваучую рабо
ту, асаблiва сярод студэнтау 
першых i другiх курсау. Для 
гэтага мэтазгодна было б вы

кладчыкау-грамадазнау цау, 
што працуюць на факультэце, 
ставiць тут i на партйны улiк 
i даваць iм адпаведнае пар
тыйнае даручэнне. Тады у ix 
з'явiцца адказнасць за стан 
палiтыка-выхаваучай работы, 
а студэнты малодшых курсау, 
пакуль няма спецыялiзацыi, 

не будуць прадастаулены самi 
сабе. 

1 яшчэ адно пытkнне, якое 
звычайна лiчыцца друга
радным i я кое так востра ста
iць на факультэце - арганi
зацыя грамадскага харчаван

ня. Члены бюро парткома вы
казалi спадзяванне, што кi
раунiцтва факультэта, пар
тыйная арганiзацыя у блiжэй
шы час здымуць яго з парадку 

дня. \ 
3. ~ЛЯJ<САНДРАВА. 

ГЭТА IX СТАРАнн'1 
nрывялi да_ перамогi зборную 

факультэта радыёфiзiкi i 
электронiкi па баскетболу на 
першынстве унiверсiтэта па 
гэтаму вiду спорту. Гэта 
яны задавалi тон у гульнi, 
калi выступала каманда ме

ханiка-матэматычнага фа

культэта. Хто яны? Баскет- • 
балiсты i баскетбалiсткi 
Юрый Рахманау, Сяргей 
Цераховiч, Яуген Дрыгун, 
Алена Саверчанка Вольга 
Маршчонак. 
Дарэчы, аматарам спорту 

паведамляем вынiкi першын

ства. Мужчыны: факультэт 
радыёфiзiкi i электронiк·i, 
фiзiчны i механiка-матэма
тычны - адпаведна на пер

шым, другiм i трэцiм месцах. 
Жанчыны: у першым радку 
вынiковай таблiцы - меха
нiка-матэматычны факуль

тэт, другое i трэцяе месцы 

у фiзфака i ФПМ. 
в. шх,ньян. 

ПРАШУ СЛОВА 

Як разбпытаць 

кпубок прабпем? 
Да цяперашняга часу у ходзе перабудовы вызначылiся 
прынцыповыя напрамкi карзннага пераутварзння ycix бакоу 
жыцця Савецкага грамадства i стратзгiчныя метады ix 
рзалiзацыi. Аднак канкрэтны механiзм, сродкi дасягнення 
намечаных мзт яшчз не зусiм зразумелыя. Гэта стварае 

значныя цяжкасцi пры складаннi практычных планау ажыц
цяулення перабудовы у розных сферах вытворчасцi. Да та- . 
го ж, розныя бакi жыцця савецкага грамадства узаема
звязаныя i узаемаабумоуленыя, таму неакрэ[Ленасць у вы
рашзннi адной задачы выклiкае нявызначанасць у шзрагу 
iншых. · r 

Адзначанае (зразумела, адабраючы у цэлым iдзю ства
рэння такога плану) можна аднесцi i да «Тззiсау прагра
мы Мiнскага гаркома l(ПБ i Мiнгарвыканкома па рзалiза
цыi важнейшых задач перабудовы». 

Толькi скорагаворкай напамiнаецца тут аб шляхах удас
каналення вышэйшай адукацыi. Мiнскi гарком l(ПБ i Мiн
гарвыканком, на жаль, застаюцца пакуль на няправiль

ных пазiцыях у разуменнi ролi адукац/"i у жыццi сучас
нага грамадства. Зыходзячы з «астаткавага» прынцыпу 
забеспячзння В НУ абсталяваннfм i n,рыладамi, крайне 
недастатковага фiнансавання, можна зрабiць вывад аб тым, 
што сiстэма адукацыi па-ранейшаму разглядаецца як нешта 
другараднае, не так ужо i неабходнае для развiцця грамад
ства. Аб якой жа тады эканамiчнай самастойнасцi буйных 
В НУ iдзе размова у с:Тззiсах»? Тым больш, што пры гзтым 
не улiчваецца той агульнав1щомы факт: рзалiзацыя 
гзтага пункта практычна немагчыма да тае пары, пакуль 

прадпрыемствы i установы не будуць аплочваць кошт пад
рыхтоукi спецыяiстау ВНУ. Гзта, у сваю чаргу, магчы
ма пры умове зканамiчнай зацiкауленасцi у выдатных сnе
цыялiстах. Зусiм вiдавочна, што апошняе не ажыццявiцца 
без пераводу прадпрыемствау на поуны гасразлiк. 

Раздзел «Экалогiя» абяцае жыхарам нашага горада, 
што ужо у самы блiжзйшы час (1989-90 гады) павiнна 
быць правезена поуная . iнвентарызацыя шкодных выкiдау 
прадпрыемствау i арганiзацый i на гзтай аснове зацверджа
ны ix экалагiчныя пашпарты. Але кiм i якiм чынам будзе 
рэал'iзоувацца гэта сапрауды неабходная i важная работа? 
Зразумела, што адпаведная арганiзацыя, акрамя квалiфiка
ваных кадрау i складанай апаратуры, павiнна быць забяспе
чана высокiм узроунем прававой i сацыяльнай абаро
ны, якiх пакуль няма. Такiм чынам, работа гзта пазбаулена 
сзнсу. .. 

Вось такiя у мяне меркаваннi. 
М. ГАРОШl(А, 

дацзнт кафедры неарганiчнай xiмii. 
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3 ВЫ ЧА R НА, калi размова заходзiць пра Добраахвотныя 
народныя дружыны, . мы скептычна усмiхаемся: мауляу, 
несур'ёзная гзта справа. Але другакурснiк аддзяле.нн~ 
гiсторыi СССР гiстарычнага факультзта Раман Пауло
вiч разважае iнакш. Таму на працягу усёй вучобы ва унi
версiтэце ён нiводнага разу не прапусцiу дзяжурства. 
Больш таго, кожны раз, iдучы на ахову грамадскага парад-

1 

ку, ён загадзя складае прыкладны план, каб потым, на мар
ш руце, не было непаразуменняу. 

Раман - клапатлiвы таварыш. Перад дзяжурствамi 
ён папярзджвае сваiх сяброу, прыйшоушых упершыню, аб 
усклад,.зенай на ix адказнасцi i небяспецы, якую таксама не 
заусёды можна абысцi. 

L сrуда,, сk,ары"иа :;~~~~ 1 · 
Фота AYTAP:..J 
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НЕ ДА ГАЗЕТЬI 
Вялiкi стос нумароу «Бе

ларускага унiверсiтэта» ужо 

каторы месяц цяснiуся на 

палiцы рэдакцыйнай шафы, 
з нецярпеннем чакаючы су

стрэчы са сваiмi чытачамi -
выкладчыкамi i студэнтамi ге
аграфiчнага факультэта. Праз 

тыдзень ён вырастау на не
калькi дзесяткау экземпля

рау, ПОТЫМ ЯШЧЭ i ЯЩЧЭ ••• i, 
нарэшце, ператварыуся у кi
пу ма'кулатуры, так i не уба~ 
чыушы свой факультэт. 1 каб 
жа далёка было да гэтай не
дас ягал ьн ай мэты! Ад

казнай за дастауку газет 
на геафак Mai Юдьщкай вар
та было пераадолець ней
кiх там сто метрау, i прабле
ма знiкла 6. Аднак рабiць на
ват такi нязначны крок на

сустрач газеце, нягледзячы 

на · неаднаразовыя запрашэн

нi рэдакцыi ; камiтэт камса

мола факультэта не збiрауся, 
nрынамсi, у блiжэйшы час. 
Таму давялося шукаць кан

такт з партыйным бюро геа-

фака, дзе уся справа была 
вырашана фактычна за не

калькi 11.вiлiн. Сакратар парт
бюро Генадзь Сцяпанавiч 
Смалякоу, прауда, не стау 

выпрабоуваць у чарговы раз 
лёс газет - даручыу_ гэту 

«аперацыю» асiстэнту кафед
ры фiзiчнай геаграфii маце

рыкоу i акiянау Аляксею 
Яугенавiчу Яротаву. На гэтым 

i скончылася гiсторыя з па

кiнутымi газетамi. 1 усё ж 
журналiсцкая дапытлiвасць 

прывяла мяне у пакой камi
тэта камсам9ла. Магчыма, i 
сапрауды у «камiтэтчыкау» 

ёсць нешта важнейшае, чым 

распаусюджанне унiверсi
тэцкай прэсы? Але, як выявi

лася, справа не толькi у га
зетах. Не хапае факультэту 

(каго б вы думалi?) камiтэта 
камс.амола. Фармальна 

ён, вядома, ёсць. Нават вы

браны па апошняму слову дэ
макратыi: на агульнафакуль

тэцкай камсамольскай кан

ферэнцыi. 1 адразу ж пайшлi 

у народ? Адмовiлiся ад кабi
нетнага вопыту работы? Маг-· 

чыма. Прауда, iншага стылю, 
мяркуючы па таму, як хутка 

намеснiк сакратара камiтэта 
камсамола па арганiзацыйнай 

рабоце Юля Карпук развея
ла мае iлюзii, не набылi: 

- Камiтэт па-сутнасцi рас

пауся. Сабрацца разам - i 
то праблема. Самога сакрата
ра lгара Грамыку днём з 
агнём не знойдзеш. Якая тут 

можа быць дзейнасць? Вядо
ма, i пра газеты забылiся, 
не да ix. 

М. ДЗЯБЕЛА. 

ПАСТ Сl(РЫПТУМ. 

Справа з дастаукай i са
прауды зрушылася з месца. 
На наступны дзень студэнты, 
выкладчыкi геафака, нарэш

це, атрымалi унiверсiтэцкую 
прэсу за тры месяцы. А цi ад
будуцца якiя змены пасля 
паугадавога сну у камiтэце 
камсамола факультзта? 

СJВАРАЕЦЦА . 

ЗКАJIАГIЧНЫ 

ЦЗНТР 
У НАШЫМ унiверсiтэце 

ствараецца грамадскi экала
гiчны цэнтр. Яго задачы: 

- аб'яднанне намаган

няу вучоных, студэнтау, вы

кладчыкау i супрацоунiкау 
унiверсiтэта для аператыуна
га вырашэння экалагiчных 
праблем Беларусi; v 

- распрацоука рэкамен
дацый па небяспечнаму вы

карыстанню прадуктау хар
чавання з улiкам экалагiч

ных забруджванняу; 
- распрацоука аптымаль

ных варыянтау аховы нава
кольнага асяроддзя i рацыя
нальнага выкарыстання пры

родных рзсурсау. 
М,яркуем, што свае прапа

новы па гэтаму· пытанню вы 

выкажаце на арганiзацый
ным сходзе, якi адбудзецца 
27 красавiка, а 16-й гадзiне 
у аудыторыi 206 галоунага 
корпуса унiверсiтэта. 

АРГl(АМПЭТ. 

Вiншуемl 
ПА ВЫНIКАХ Усесаюзнага 

спаборнiцтва за 1988 год унi
версiтэт i Навукова-даслед

чы iнстытут прыкладных фi
зiчных праблем вь1йшлi пера
можцамi . Сёння ва урачыстай 
абст~ноуцы калектывам бу-

. дуць уручаны Пераходныя 

Чырвоныя Сцягi Дзяржкамi
тэта СССР па народнай адука

цъ~i. 

АДДЗЯЛЕННЕ 

СУВЯЗI 

Сорамна 
'За _ ., беднасць 
НЕ АДКРЫЮ Амерыкi, ка

лi скажу, што быць выкладчы

кам фiзкультуры вельмi 

складана. 1 не толькi таму, · 
што матэрыяльная база у 

нас нiкудышняя гэта 

б.яда усяго унiверсiтэта. Спра
ва яшчэ у адносiнах да гэта

га прадмету. Заняткi па фiз
культуры лiчацца як бы дру
гараднымi. Прауда, апош

нiм часам свядомасць сту

дэнтау нiбы скранулася з 
мёртвай кропкi, ажыла. 

· Менш сталi прапускаць занят
кi. Больш сур'ёзна ставяцца 
да здачы норм комплек~у 

ГПА. Здараецца, wто рэзуль
таты не надта высокiя, але па 
ix часта- нельга меркаваць аб 
адносiнах да фiзкультуры, 

хутчэй яны гавораць аб нiз
кай фiзiчнай падрыхтаванас

цi студэнтау першых-другiх 
курсау. У такi~ выпадку 
даецца магчымасць здаць 
нарматывы з другога разу. 

Напэуна, аб гэтым не да
вялося б гаварыць, калi б 
мы мелi хоць больш-менш 
падыходзячыя умовы для 
заняткау спортам. Мяркуй

це самi: для гэтых мэт у нас 

ёсць усяго дзве залы у галоу

ным корпусе i адна у Шчамы
слiцы. Нават стадыёна свайго 
не маем - арандуем «Дь1на

ма». Падлiчыце, колькi гэта 
абыходзiцца унiверсiтэту: 
кошт- адной гадзiны - 20 
рублёу (заняткi праводзяц
ца кожны дзень з 8.15 ;ца 

15.35 гадзiн). Дадайце яшчэ 
арэнду басейна. Прыкiнулi, 
якая лiчба атрымаецца? Ма
ла чаго не хопiць для будау
нiцтва новага . спарть1унага 
комплексу. 

Зрэшты, ён будуецца, але 
надта марудна. То у мiнулым 
годзе абяцалi закончыць, то у 
гэтым. Вось так i кормяць 
абяцанкамi. А калi мы будзем 
святкаваць наваселле, нiхто 

не . ведае. Толькi вельмi не 
церпiцца правесцi заняткi у 
спартыуных залах (ix будзе 
чатыры) i паплаваць ва улас
ным басейне, бо у тым, дзе 
мы займаемся сёння, нас, 

шчыра кажучы, не вельмi 

чакаюць. Самi разумееце -
гаспадарчы разлiк: кiраунiцт- . 

ву лепш прадаставiць ваду, 
якой апошнiм часам не хапае, 

платным групам (мы пераво
дзiм грошы па пералiчэнню). 
А 57 працэнтау першакурс

н iкау не умеюць плаваць i 
мы ~;~авiнны навучыць ix хаця б 
элементарным метадам. 

Вельмi крыудна за нашу 

беднасць. А набыць неабход
нае не хапае грошай. Прау

да, кiраунiцтва дапамагае, 

чым можа. Нiколi наша 

просьба не засталася нераз
г леджанай. Вось i у гэтым го
дзе набылi тысячу пар лыж. 
Але гэтага катастрафiчна ма
ла. Таму i не можам ·як на

лежьщь наладзiць вучэбны 

nрацэс : усё упiраецца у 

матэрыяльную базу. 

. С. МАl(АРЭВIЧ, 
загадчык кафедры 

фiзiчнага выха.вання i 
спорту. 
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здзiвя~ц~ мн.1охгiя. азначае _ нiколi н.е уба.\ыць энергi i «лёгк i я горада» 

спра ую запэунщь у студэнтау непрым1рымым1 да прыгарадныя лясы, якiя вы-

адваротным. экалагiчнай разбэшчанасцi, глядаюць глухiм i i непра-
Веданне заканамернасцей неадукаванасцi, аванту1рь1зму . ходнымi ад заваr~ау сушняку 

узаемаадносiн жывых арга- Навошта наракаць на адда- i смецця . У свой час аутар 
нiзмау (чалавека таксама) ленасць глабальных пераут- гэтых радкоу, а таксама мно
i навакольнага асяроддзя варэнняу у ахову наваколь- гiя выкладчыкi старэйшага 

1 

фармiруецца комплексам на- нага асяроддзя, калi дауно пакалення актыуна займалiся 
вук: бiялогiяй, геаграф i яй, зразумела: маленькае экала- паса'дкамi дрэу каля карпу
глабальнай экалог1яи... Яно гiчнае злачынства можа соу унiверсiтэта, стварэннем 
i павiнна быць фундаментам прывесцi да катастрофы? Вы лесапарку «Перамога» . 
грамадазнауства . Без ведан- не ведаеце, . хто абаронiць Чалавек не павiнен жьщь 

ня дыялектыкi прыроднага i д'уброву у Шчамыслiцы? А у бетона-асфальтавых джунг-

1 

сацыяльнага разважанн i аб у мяне ёсць адказ: студэнты лях, харчавацца нiтратамi i 
грамадстве i яго далейшым i ВЫ)<ладчыкi унiверсiтэта, уз- заучасна памiраць ад раку . 

разв i ццi могуць ператварыц- броеныя экалагiчнымi веда- Фармiраванне экалагiчнай 
ца (i ператваралiся) у абст- мi аб унiкальнасцi гэта·й дуб- свядомасцi мае у мног i м ~а 
рактны я лозунгi, схемы, мi- ровы , аб значэннi для наша- лежыць ад будучых спецыя
фы . Грамадазнауцам нiколi га жьщця зялёных пасадак, лiстау , якiя б валодалi эка-
не шкодзiла б прытрымлi- якiх у Мiнску у всеем- лаг i чнай культурай. 

1 

1 

Эканамiчны крызiс , я к1 усе 
больш абвастраецца , абу
ральныя канкрэтныя факты 

экалагiчны х катастроф пад

водзяць нас да неабходнасц i 
адказу на сакраментальнае 

пытанне: «Быць цi не быць?» 
А калi бьщь , то я.к? 

Якiм i ж сродкамi вы хаван

ня фармiраваць кампетэнт-

вацца у сваёй дзейнасц i вы- дзесяць разоу менш за норму Тут i пав i нны грамадазнау-
казвання К . Маркса: «Прыро- на душу насельнiцтва . · цы сказаць тыя словы, якiя 

дазнаучыя навук i ствараюць Сярод навучэнцау нашага б перадалi усю глыбiню i ' 
аснову розны х ведау». унiверсiтэта разгортваецца мудрасць марксiсцка-ленiн-

Сёння моладзь мае асаб- «зялёны» рух . Магчыма, мно- скага вучэння аб эканамiч- . 
лiвую патрэбу у навуковых гiм вядомыя члены дружыны ным, 'экалагiчным становiщ
сацыяльных арыенцiра х .. Хто па ахове прыроды: Юрый чы нашага грамадства . Яно 
ix назаве? Грамадазнауцы - Жарко, Дзмiтрый Орда, Ма- ж мае патрэбу у пе-
спецыял iсты, якiя, як нiхто рына Зубрылкiна. Задача раудове не .толькi эка-
iншы, пав i нны адчуваць пульс грамадазнауцау шырэй номi кi i палiтыкi. У адносi-
сучаснай эпох i , ведаць тэн- уцягваць у гэты рух сту- . нах чалавека да прыродь1, 

дэнцы i развiцця чалавецтва, дэнтау ycix факультэтау, фар- пераадолённi экалагiчнага 

прадугледжваць умовы яго мiраваць высокамаральную крызiсу таксама . Фокусам 
выжывання. грамадзянскую пазiцыю. узаемазвязанай i узаемаабу-

Чаму ж тады мы, выхоу- Псеудадзе йнасць, iмiтацыя моуленай адзiна й - сiстэмы 

ваючы абстрактна эстэтыч- працы . у час суботнiкау марксiсцка й тэоры i павiнна 
ныя адносiны да прыроды, тут не пады·ходзяць. Поле выступаць скразная тэма ча-
разуменне унiверсальнай дзейнасцi часта знаходзiцца лавека, яго светапогляду, 

прыгажосцi i гармон i i яе, за- побач: пасадкi дрэу на тэры- жыцця узаемаадносiн з 
бываем часам на неаб ход- торы i унiверсiтэта . Акрамя прыродай . Таму праблемы 
насць барацьбы з разбу- таго, студэнты БДУ павiнны экалогii, навуковага прырода-

. ральна й дзейнасцю у прыро- займацца i рашэннем такiх карыстання я лiчу важнымi 
дзе , з гаспадараннем тэхна- задач, як захаванне чысцiнi для ycix састауных частак 

к ратычнага мыслення мi - Камсамольскага возера, ад- маркс i зму , якiя выкладаюцца 

нага, гуманна г-а, валодаючага 

усё й шырынеи экалаг i ч н ай 

культуры спецыялiста? Пы
танне , на мо й погляд, патрэб
н а яшчэ спрасцi ць: якiм чы
нам грамадазнауца можа 

праводзiць экалагiчнае наву

чанне? Што ён можа? З за
давальненнем адкажу: усё . 

У тым выпадку , калi галоу

ным кiрункам выхавання 
i навучання зроб i цца экал а-
г1зацыя выкладання ycix на- нiстэрствау i ведамствау, науленне i пашырэнне леса- у ВНУ . 
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«ЗА КАГО ГАЛАСАВАЛl?t 
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У час апошняга перапынку rэme пытанне прагучала по-

бач са мной не менш як дваццаць разоу. Сход працоуна
га калектыву унiверсiтэта, па усiм было вiдаць, зацяrвауся. 
Да надыходу дванаццатаrа красавiка заставалася некаль
кi хв iлiн . Тым адз iнкам , што, пакiдаушы бюлетэнi, знiкл i 
(магчыма, i па уважлiвых прычынах), нiхто не зайздрос
ц iу. Ч акал i паведамленняу падлiковай кaмicii. 

У той дзень нiкога з кан

дыдатау у кандыдаты не маг

ла непакоiць думка - аб на
дыходзячых экз.аменах . Тым 
больш, што адбудуцца яны 

значна пазней. толькi для 
тых, хто, вытрымаушы перад
выбарны марафон, перамо

жа. 

Як звычайна у час cecii, 

J 

пачынаць давялося з залiкау , 
Кожны студэнт растлума

чыць вам, з якой цяжкасцю 

'даецца першы запiс у за
лiкоуцы. А калi пры наяунасцi 
561 «вь'1кладчыка» дзевяць 

«студэнтау»? 1 для таго, каб 
«сS!бе паказаць» ёсць толькi
дзесяць хвiлiн, а астатняе 
- на пытаннi (нi у якiм разе 
не па бiлету): патрабаваль
ныя - «чаму вы, вучоныя, 

вырашылi займацца палiты
кай?», з падкавыкай - «вы , 
як юрыст, карысталiся у 

сваёй навуковай дзейнасцi 

npa!:laмi Вышынскага?», на
дзённыя - «што вы зможа

це зрабiць канкрэтна для 
унiверсiтэта» , сярдзiта'-катэ

гарычныя - «ваша праграма 

складзена з урыукау iн·-

шых»... . 
_ Да свабоднага мiкрафона 

у зале (можаце упэунiцца, 
зiрнуушы на здымк~) стаяла 
вялiкая чарга. Часам было на

ват цяжка зразумець, чаму 

бяруць на iспыт таго цi i н
шага канд~1дата; за тое, што 

праграма прываблiвае цi на
адварот. Затее у час гала
савання, як адзначыу член 

падлiковай кaмicii lrap Па

стухоу, «панавала дзiунае 

аднадушша» . Кандыдатау 

на кандыдацкае мЕ,сца было 
дзевяць: навуковы супрацоу

нiк НДI ФХП Валерый Мi
хайлавiч Гарбачоу, дацэнт 
юрыдычнага факультэта Пётр 

Азаравiч Дубавец, рэктар унi
версiтэта Леа(i iд lванавiч Кi

сялеускi , малодшы навуковы 
супрацоунiк кафедры фiзiкi 

пауправаднiкоу Мiкалай I ва
н'ав iч ' Качанау, загадчык ка
федры квантавай радыёфiзiкi 
i оптаэлектронiкi I гар Аляк
сандрав i ч Малевiч, загадчык 
кафедры радыяцыйнай xiмii 
Яуген Пятровiч Пятраеу, стар

шы -навуковы супрацоунiк 

1 нстытута гiсторыi АН БССР 
Зянон Станiслававiч . Паз-

На жаль, пакуль у курсах усяго грамадскага жыцця у 
грамадскiх навук яшчэ не такiх кра1нах , як Швецыя; 
адноулена сапрауднае марк- Канада, Япон i я. Есць неаб
с i сцка-ленiнскае вучэнне аб ходнасць i у вывучэнн i во
ролi прыроды у. жыццi ча- пыту арганiзацыi экалагiчнага 
лавека, аб чалавеку як част- руху · на Захадзе, узаема
цы прыроды, аб працы як сувязей эколаг<jl-nалiтычных 

1 
працэсе абмену рэчывау задач. 
i энергii памiж чалавекам i Мы прызвыча i лiся да пог-
прыродай . . ляду на навукова-тэхнiчную 
А было б добра узмац- рэвалюцыю як на усебако- 1 

нiць акцэнт на фарм iраванн i вы прагрэс i доуг i час н · (._,. .J 
успрымання экалагiчнай рэ- звяртал i ув.агi на яе негатыу-"' Jr; 
чаiснасцi як ядра навуковай ныя вын1к1 . 
карцiны свету, больш глыбока М1ж тым грамадазнауцам 
рас крыць светапогляднае патрэбна больш глыбока 
агульнанавуковае пан яцце абгрунтавана прапаганда-
« пр'ырода», «бiясфера», аба- ваць прыродаахоуную дзей- 1 
пiраючыся на мiждысцыплi- насць КПСС i Савецкай дзяр
нарны сiнтэз навуковых ве- жавы. А таксама навуковыя 
дау. iдэi вядомых вучоных: ·в. 1. 
Для палiтэканомау най:. Вярнадскага, В . В . Дакучае- . 

больш важна выкладаць i ва, С. Г . Струмiлiна, С. С. 
фармiраваць канцэпцыю на- Шварца, М. М. Маiсеева, 1. Т. ' 
вуковага прыродакарыстан- Фралова, А. М. Яблакава, 
ня, рэсурсазахавання, экала- С. Залыгiна , пераконваць 
гiзацыi вытворчасцi, экано- у неабходнасцi навуковага 
мiкi прыродакарыстання i фундаменту для прыняцця 

«эканомii прыроды» (В. В. палiтычных раwэнняу, фар
Дакучаеу), экалагiчных аспек- мiраваць эколага-палiтычны 
тау харчовай праграмьi , ба- стыль мыслення . 1 
рацьбы з безгаспадарчасцю, · - 1 галоуная задача грама-
э к ал а г i ч н ы м невуцтвам, дазнауцау зводзiцца не толь
якое яшчэ праяуляецца у эка- . кi да таго, каб пераканаць 
номiцы сацыялiзму. у неабходнасцi змен адносiн 

людзей адзiн да аднаго i да 
Развiццё тэорыi навукова- прыроды, але i на справе, на 
сацыялiзму ва умовах практыцы разам з моладдзю ' 

новага палiтычнага мыслен- удзельнiчаць у рэвалюцый
ня, дзе галоунай каштоу- ным працэсе перабудовы. А 
насцю з ' яуляецца жыццё калi не мы, дык хто ж? 
чалавека, павiнна зыходзiць 
з узрастаючага значэння 

прыроды у развiццi грамад- А. КЛЕСАВА , 

га 

ства . 

Неабходна шырэй прапа

гандаваць замежны вопыт 

экалагiзацыi вытворчасц i 

няк, прарэктар унiверсiтэта 
Валерый Гур 'евiч Цiхiня, пра

рэктар унiверсiтэта Станi
слау Станiслававiч Шушкевiч. 
Валерый Гур ' евiч Цiх i ня i 

1 гар Аляксандрав i ч Мале
вiч знялi свае кандыдатуры. 

У вь.1нiку галасавання боль
шасцю дэлегатау (302) была 
падтрымана кандыдатура 

С. С. Шушкевiча, прапана

ваная працоунымi калекты

вамi СКТБ з ВВ i кафедры 
ядзернай фiзiкi i электронi
кi . 

.. 
У вынiку перадвыбарнай 

дацэнт кафедры 

марксiсцка-ленiнскай 
фiл асофii прыродазнаучых 

факультэтау. 
~ 

барацьбы на акруговым 
сходзе з 17 прэтэндэнтау да 
рэгiстрацыi па Мiнскай 

Маскоускай тэрытарыяльнай 
акрузе NO 564 прадстаулены 
4 чалавекi: 
Цернавы Алег Сяргеевiч 

- загадчык кафедры мар~

сiсцка-ленiнскай фiласофii 
МДПI iмя А. М. Горкага; 
Шушкевiч Станiслау Станi

слававiч - прарэктар БДУ 

iмя У. 1. Ленiна; 
Шлындзiкау Васiль Мi-

хайлавiч - дырэктар заво
да «Ударнiк»; 

Паулюшчык Леанiд Вiкта- 1 
равiч - дырэктар iнстытута 

«Белгiпрагаз». 

«БЕЛЫЯ пляМ.ы» 
ГI СТОРЫI-

так назвалi рэтраспектыву 

фiльмау Богдана Парэмбы су
працоунiкi кiнатэатра «Маск
ва». Кiнарэжысёр вядомы са

вецкаму гледачу па сумес

наму польска-савецкаму 

фiльму «Яраслау Дамброу
скi». Зараз ён знаходзiцца у 
Мiнску. Працуе над пастаноу-

кай спектакля «Лета у Наане» 
па Я. lвашкевiчу у тэатры
студыi кiнаакцёра. 
Фiльмы дэманструюцца з 

19 па 29 красавiка. Давед
кi па тэлефоне 23-14-48. 

А. КОШАЛЕВА, 
метадыст кiнатэатра 

«Масква». 
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За бепаруска~рускую 
" 

д·вухмоунасць 
Пытаннi беларуска-рускай 

двухмоунасцi, ролi i · месца 
беларускай мовы у агульнай 
сiстэме прафесiйнай падрых
тоукi навукова-педагагiчных 
кадрау вышэйшай квалiфi
кацыi, яе стану i статусу 

надзвычай важныя для ycix 
4"~драздзяленняу вышэйшай 
. колы, але асаблiва: знач 

(ныя i надзённыя яны для та-
кiх яе структурных звенняу, 
якiмi, у прыватнасцi, з 'яу
ляецца факультэт журналi
стыкi. 

Таму мы, выкладчыкi i 
студэнты, больш як хто за

цiкаулены у авалоданнi бе
ларускай мовай, у пашырэн
нi яе выкарыстання. Многiя 
нашы выпускнiкi накiроува
юцца на работу у рэдакцыi 
раённых газет, якiя выхо
дзяць на беларускай мове. 

Ей аддаецца перавага на 
радыё i тэлебачаннi, рэдакцыi 
якiх таксама папауняюцца 
нашымi выпускнiкамi. Каб 
быць добрым журналiстам, 
неабходна абавязкова выдат
на валодаць роднай мовай, 
тады матэрыялы будуць воб
разныя i лiтаратурна адпра
цаваныя. 

Лiчу, што патрэбна пачы
наць са школы. Дзе гэта 

бачна, каб у нацыянальных 
школах не вывучалi родную 
мову? Аказваецца, у нас 
можна , дастаткова толькi на
пiсаць заяву. 

Паводле iснуючых правi-

лау прыёму абiтурыент мае 
права выбару мовы пры зда
чы уступнага экзамену па 
мове i лiтаратуры. Гучыць 
гэта знешне прыстойна, прый
мальна i упауне дэмакратыч
на - « па выбару » . Але на 
практыцы атрымлiваецца, 
што толькi адзiнкi з пасту 

паючых зда нщ1, беларускую, 

усе астатнiя -· рускую мову 
i лiтаратуру . 
Здаюць - i паступаюць на 

факультэт. Вось тут i пачына
ецца... Паспраб.уй ужо на 
першым годзе навучання 

прайсцi вучэбна-азнаямляль
ную, а затым вытворчую 

практыку у рэдакцыях бела
рускiх газет, радыё, тэлеба
чання, калi не толькi не 

вывучау, а не чуу гу
чання самой гэтай мовы. 
Таму i да~одзiцца часам 

выслухоуваць нараканнi з бо
ку кiраунiцтва асобны х р э
дакцый i асаблiва тэ .11 с 

радыёвяшчання наконт не

дастатковай моунай падрых
таванасцi вьшускнiкоу. Каб 
гэтага не атрымалася, лiчу 
мэтазгодным пры паступлен

нi на факультэт увесцi, па
чынаючы з бягучага года, 
экзамен па беларускай мове 

i лiтаратуры · ,для ycix па
ступаючых на факультэт жур

налiстыкi. Той, хто пiша, ска
жам, рускае сачыненне, па

вiнен здаваць вусны экза

мен па беларускай мове i 
наадварот. Такую форму па 

атэстацыi неабходна увесцi i 
пры правядзеннi творчага 

'конкурсу абiтурыентау. Ак
рамя таго, неабходна павялi
чьщь колькасць лекцыйных 

i практычных гадзiн па курсу 
сучаснай· беларускай мовы 
на стацыянарным i завочным 
аддзял.еннях факультэта; 
падрыхтаваць i вы'даць у 
1990-19~5 гадах новыя ву
чэбныя дапаможнiкi па бела
рускай мове i стылiстыцы, 
лiтаратурнаму рэдагаван
ню; працягваць выпуск ка

федральнага зборнiка « Куль
тура мовы журналiста »-; 
ажыццявiць паступовы пе

раход да выкладання ycix 
журналiсцкiх дысцыплiн на 
беларускай мове ... 

Зразумела, што для вы
вучання мовы патрэбен ней
кi с·тымул (звычайным чытан
нем лекцый тут не абысцi
ся). Таму добра было б час
цей арганiзоуваць сустрэчы 
студэнтау r выкладчыкау з 
дзеячамi беларускай культу

ры: пiсьменнiкамi, журналi
стамi, прадстаунiкамi му
зычнага i выяуленчаrа ма
стацтва, гiсторыкамi, края
знауцамi, фалькларыстамi. 
Разам з тым неабходна 
глыбей вывучаць эстэтычныя 
каштоунасцi, створаныя iн 
шымi братнiмi народамi на
шай краiны. 

Лiчу, што гэтае ·нека-

торыя iншыя мерапрыемствы 
у дадзеным напрамку дазво
ляць палепшыць моуную сi
туацыю на факультэце i 
будуць садзейнiчаць раз
вiццю беларуска-рускай двух
моунасцi. 

А. НАРКЕВIЧ, 
загадчык кафедры . сты

лiстыкi i лiтаратурнага 
рэдагав-ання, прафесар. 

· . ПРдз · РАСЧЫНЕНЫЯ ДЗВЕР~I .·· . . _ 

' Першыя Крокi 
«Нам патрэбна прауда шмат невядомага з гiста- руск~х артыстау, пiсьмен-

' н1кау, паэтау- i к1'рау- н,· 
як паветра, як само жьщ- рычнага i культурнага -
цё. Толькi архiвы даюць жыцця Беларусi . 1919- коу беларускага лiтара-
нам магчымасць запоу- 1929 гадоу. турнага грамадства, тых, 
нiць «белыя» плямы. Пат- «Няблага, сапрауды. Бо- каго незаслужана забылi 
рэбна см'ялей i больш поу- лей такiх выставак, абве- праз гады сталiнскага 
на паказваць на выстау- стак у друку i нам не- тэрору. Дзякуй ствараль-
ках , друкаваць у газетах, патрэбна будзе выдум- нiкам выстаук1 за гэты 

1 

кнiгах apxiyl'lыя матэрыя- ляць усё зноу, таму што сапрауды «першы крок» 
лы. Гэта дапаможа нам яно у нас было· - бацькау- У маiм родным горадзе». 
развiваць надалей нашу шчына, культура, мо ва » Вось, напрыклад, 
савецкую беларускую (Змiцер Яцкевiч , архео- працягвае Л. 1. Бялынiна,-
культуру». лаг) . пасведчанне № 33 Я. Дылы 

Вось такiя словы кам- Многiя вядомыя дзея- як члена ЦВК Савет ау рабо- . 
самолец 20-х гадоу, ветэ- чы культуры рэспублi- чых i сялянск i х дэпутатау, 
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ран партыi Вялiкай Ай- кi,- гаворьщь Лiлiя /ль- дэлегацкi бiлет № 454 Я. Ды-
чыннай вайны, прафесар iнiчна,-перадаюць нам лы на V/1 Усебеларус:кi 
Mixaiл Сяргеевiч Кацер свае фонды, бiблiятэкi. з'езд Саветау, рэдкiя i унi-
пакiнуу у кнiзе водгукау Выстаука падрыхтавана кальныя здымкi членау пер-
аб выстауцы «Першыя у асноуным па матэрыя- шага урада Беларусi. Даку-
крокi», арганiзаванай Цэн- лах i дакументах вядома- менты, што сведчаць аб 
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тральным дзяржауным га беларускага грамад- тых нялёгкiх абставiнах, у 
архiвам-музеем лiтарату- скага i культурнага дзея- якiх утваралася Беларусь. 
ры i мастацтва рэспуб- ча рэспублiкi Язэпа Ля- Змешчаныя арыгiналы тага-
лiкi i прысвечанай 70- вонавiча Дылы, якi пера- часных газет часопiсау, 
годдзю утварэння БССР дау нам сваю бiблiятэку. першыя выданнi творау 

i КПБ. Яна экспанавала- У першыя гады станау- Я. Купалы i Я. Коласа тых 
ся у памяшканнi Аб ' яд- лення Савецкай Беларусi часоу, асобныя творы лi-

1 

нання лiтаратурных музе- ён займау шэраг адказ- таратарау напамiнаюць аб 
яу, што у Траецкiм прад- ных дзяржауных пасад, утварэннi пiсьменнiцкiх ар-
месцi. быу кiраунiком I нбел · - ганiзацый. Змешчана пера~· 
Нягледзячы на амаль культа (/нстытут беларус- пiска Язэпа Лявонавiча Ды~, 

мiзерную колькасць паве- кай культуры), наркомам лы з вядомымi дзеячамi 
дамленняу у рэспублi- працы у першым урадзе культуры. Частку экспазiцыi 
канскiм друку, па радыё Беларусi. Язэп Дыла вёу займае паказ культурнага · 
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тэлебачанню, за карот- разнастайную лiтаратур- жыцця рэспублiкi у той 
кi час (каля чатырох ме- ную дзейнасць. Ен аутар перыяд. Змешчаныя фота-
сяцау) выстауку наведалi гiстарычнага рамана «На здымкi вядомых беларускiх 
каля паутары тысячы чала- шляху з варагау у грэкi»; акцёрау Я. Рамановiча, У. Кры-
век. аповесцяу, гiстарычнай ловiча, Л . Ржэцкай, тэатраль-

«Выстаука вяртае нас драмы «Падуанскi сту- ны.s1 афiшы з праграмамi 

1 
У мiнуушчыну, разглядае дэнт», шэрагу артыкулау спектакляу на сезон, напрык-
дзейнасць апантаных, та- па гiсторыi культуры i лад, у праграме Беларуска-

.1 ленавiт.ых людзей Белару- успамiнау. Гэtыя i iншыя га дзяржаунага першага тэат-
КУJ ci. Матэрыялы падабра- творы былi падрыхтаваны ра - «Тутэйшыя» Я. Kyna-
бii,_a ныя цiкавыя, адчуваеш по- да друку вядомым да- лы, «Кастусь Калiноускi» у 
, -)' дых гiсторыi, сiлу народ- следчыкам беларускай гi- пастаноуцы Мiровiча. Экспа-

най творчасцi». (А. Ка- сторыi i культуры докта- нуюцца дакументы, якiя свед-

1 

роль, студэнт фiлфака рам фiлалагiчных навук чаць аб дзейнасцi аднаго з 
БДУ). А. 1. Мальдзiсам i убачы- заснавальнiкау беларускага 

Сапрауды, дапа- лi свет у выдавецтве савецкага тэатра У. Галубка, 
магае нам Лiлiя /льiнiч- «Мастацкая лiтаратура» у народнага артыста БССР. 

на Балынiна, загадчык 1981 г. Усе дакументы, якiя . эк-
аддзела публ i кацый i на- «Дзякуючы вашай вы- спануюцца сёння, гэта толькi 
вуковага выкарыстання стауцы у нас з ' явiлася маг- мiзэрная частка таго, што 

дакументау ЦДАМЛМ чымасць пазнаёмiцца блi- мы маем . Галоуная наша пра-
БССР,- тыя нешматлiкiя, жэй, а у некаторых выпад- блема - неабходнасць наяу-
але зацiкауленыя навед- ках i упершыню пачуць насцi памяшкання для архiва'-
вальнiкi змаглi убачыць вядомых у свой час бела- музея . Як архiу-музей мы 

Радыёфiзiкi, 

iснуем ужо з 1960 года, але 

усё . яшчэ пакутуем без доб
раупарадкаванага памяшкан
н я, маючы каля 300 фондау, 
мы не здольны нiчога пака

заць, нашы здабыткi пыляц
ца на палiцах. Частку мы эк

спанавалi у музеi Вялiкай Ай
чыннай вайны, падрь1хта8алi 

у Доме лiтаратара невялiч
кую экспазiцыю пра часы 

сталiнскага тэрору' у адносi
нах да творчай iнтэлiгенцыi 

тае пары. Але усё ж хочацца 

мець свой кут. У 1976 годзе 
выйшла пастанова дырэктыу
ных органау аб далейшым 
развiц4i i пашырэннi архiвау
м узеяу, але куды мы нi звяр
талiся, _так усё i засталося 
толькi на паперы. 

«Можа калi было б болей 
гэткiх выставак, а таксама 
i артыкулау, тэлепраграм, 
святкаванняу, i не чуралiся 

б беларускiя люд:;~i сваёй мо
вы, не саромелiся б сваiх 

бацькоу, беларускай вёскi». 
- Мы рады,- гаворыць 

Л. 1. Балын i на,- што амаль 
без нiяк i х паведамленняу да 
нас прыйшло столькi людзей. 
1 х магло быць i больш, бо 
тых, каго цiкавiць гiсторыя 

i недалёкае мiнулае, каму хо
чацца ведаць, што было i 
як яно адбывалася, у каго 
ёсць пачуццё нацыянальнай 
самасвядомасцi, шмат . 

Але · на працягу работы 
выстаукi выявiлася, на наш по

гляд, вельмi слушнае пытан

не, якое выдатна сфармуля

валi выкладчыкi МДП/ iмя 

М. Горкага А. Платонау 
i С. Тумiловiч: 

- Наведалi выстауку i за
даволены . Але не усiм . Яна 

патрабуе iстотных дапаунен
няу. Многiя людзi, якiя ма
юць каштоуныя дакументы, 
не ведаюць, куды ix пера

даць. А у архiва, як стала 

вядома, нават i гэт,ую залу 
могуць адабраць. 1 калi такое 
здарыцца, гэта будзе глуп

ствам, калi не злачынствам. 
Думаюц'ь кiраунiкi цi не аб 
тым, што пагражае нашай 
культуры, калi мы, зрэшты, 

не зiрнём J-ia гэтае пытанне 
сур'ёзна. 

Першыя крокi .. . Няхай жа 
будуць наступныя: другiя, 
трэцi я, дзесятыя, сотыя .. . 

В. ДАЛIДОВIЧ, 
студэнт факультэта 

журналiстыкi. 

яднайцес.я! 
Пэуна, нават тая самалюбi

вая варона, што брала пасля 
гiсторыiз сырам урокi спе
вау, была здзiулена : такой 
кол·ькасцi песень, музыкi i 
смеха Шчамыслiцкая дубро'ва 

не чула ужо год. 3 апошнiх, 
дзевятых Дзён Радыёфiзiка. 

сярод гасцей ДРФ не толькi 
маскв iчы, гаркаучане , харкау
чане, каманды з Tбiлici i 
Ерэвана, але i студэнты 

аспiранты Сафiйскаrа унi
версiтэта. 

Першыя днi красавiка ~а: 
стойныя быць занесеным1 у 
кнirу рэкордау Гiнэса Спецыялiстамi падл iчана: 

адзiн наш радыёфiкiк за га
ды вучобы толькi бульбы зб i
рае больш , чым усе студэн
ты Англii, Францыi i Злуча
ных Штатау, узятыя разам . 

па колькасцi прапушчаных 

rадзiн на факультэце ра

дыёфiзiк i электронiкi i 
па сiле апладысментау , што 

суправаджалi выступленнi 
rаспадароу свята ix rac-Таму дзесятыя, юбiлейныя, 

Днi Радыёфiзiка, ператва
рылiся у свята мiжнароднае . 
Гэта не перабольшанне 

цей. 
1. ФЕДА РАВА. 

Фота С . ГРЫ ЦА . 
/ 
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ШТО НОВАГА? . . .- . · ... -
, ., ~ . 

Станьце у чарrу! 
Легкавы аутамабiль - не раскоша у век хуткасцей, 

але _ наша жыццё часам . дыктуе свае умовы, абвяргаючы 
бясспрэчныя iсцiны, ставячы мноства людзей у нязручнае 
становiшча (дакладней: у чаргу). Зрэшты, дагэтуль у нас 
ва унiверсiтэце чаргi ,j справядлiвым сэнсе гэтага слова 
не было. Блытанiна у размеркаваннi, вядома, в~1клiкала 
незадаволенасць у выкладчыкау i супрацоунiкау унiвер
сiтэта, жадаЮЧ!>IХ набыць аутамабiль . У гэтым годзе страс
цi вакол аутамабiляу набылi асаблiва востры характар: 
невядома па якiх прычынах (цi за якiя грахi) Мiнiстэрства 
вышэйшай адукацыi БССР выдзелiла калектыву БДУ каля 

дзесяцi аутамабiляу, а жадаючых стаць ix уладальнiкамi 
ужо чатырыста чалавек. Таму на пасяджэннi прафсаюз
нага камiтэта мы вырашылi з 15 красав i ка завесц i кнiгу улi

ку выкладчыкау i супрацоунiкау, якiя падалi заявы на 
набыццё аутамабiляу. Дата падачы заявы будзе адным з 
важнейшых крытэрыяу пры устанауленнi паслядоунасцi 
атрымання асабiстых транспартных сродкау. Акрамя таго 
будзе створана чарга сярод падраздзяленняу. Тыя факуль
тэты, лабараторыi i НДI, на якiя размеркавалi пэуную 
колькасць аутамабiляу сёлета; застануцца па-за размерка
ваннем. 

Магчыма, хтосьцi пры такой сiстэме дзялення палi

чыць сябе пакрыуджаным . Вынайсцi усеагульнапрымаль
ны варыянт, задаволiць патрэбнасць у аутамабiлi кожнага 
жадаючага зараз практычна нерэальна. Пакуль iснуе дэ

фiцыт легкавога аутатранспарту, нi адзiн • спосаб размер
кавання не вырашыць праблему. 1 усё ж прынятыя праф
комам меры не мар)iыЯ. У рэшце рэшт надзея набыць 
уласны аутамабiль гарантавана чаргой, застаецца толькi за
пасцiся цярпеннем . 

В . АНIШЧЫК, 
старшыня прафсаюзнага камiтэта 

супрацоунiкау. 
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Доугi час справы ваеннай кафедры не . выносiлiся на 
шырокае абмеркаванне у студэнцкiх колах. Сёння ж 
мы вылучаем шэраг nытанняу вакол «ваенкi» амал.ь што 
на nершыя nазiцыi. Яны старыя, гэтыя nытаннi. 1, 
мабыць, менавiта таму самыя набалелыя i хвалюючыя . 
«Перабудова на «ваенцы» ужо nачала,ся!» гэтая 
заява у адносiнах, наnрыклад, да Юеускага дзяржаунага 
унiверсiтэта' iмя Т. Р. Шаучэнкi зусiм не бесnадстауная 
(чытайце лютаускi нумар чaconica «Юность»). Станоуча 
вырашаны чатырнаццаць з nятнаццацi nатрабаванняу 
студэнтау КДУ, значныя змены адбылiся у Вiльнюскiм 
унiверсiтэце, Маскоускiм i Ленiнградскiм. . . А што у нас? 

«Перабудова у нас на ка
федры пачалася гадоу дзе

сяць назад! .. » 

навучання на ваеннай кафед

ры скарацiуся на цзлы се

местр, выкладчыкi у многiх 
выпадках iдуць насустрач ,сту

дзнту, ка:"i, напрыклад, узнi-

7 
• 

Дэфiцыт узаемапаразу

мення, якога бракуе у адно
сiнах памiж н'ачальнiкам i 
падначаленымi у apмii, усё 

ж такi адчуваецца i у нас . 

Перш за усё таму, што мно
гiм афiцэрам цяжка адмовiц

ца ад звыклых стэрэатыпау 

мыслення. 

Напэуна, больш за усё ця
пер хвалюе студэнтау праб
лема размеркавання вучзб
ных гадзiн па дысцыплiнах. 
Смеху (а магчыма, i слёз) 
варта': на прафiлiруючую 

дысць1плiну - т.зорыю i прак
тыку савецкай журналiстыкi 

КРУ-У-ГОМI 
Студэнты - народ кемлiвы: калiсьцi прамiльгнула дум

ка аб тым, што ваенная навука аднiмае час, якi б пай
шоу на карысць прадметам па спецыяльнасцi, i ужо 
не давала спакою, перарастаючы у пераtj:ананне. «З'я
вiлiся групы, якiя павялi а_таку на ваенную кафедру. 
Нават з в!fлiкай наця:ж;кай выступленнi студентау 

хваляю забастовак не назавеш. Адмовiлiся наведваць 
заняткi па «медыцыне» другакурснiцы фiлфака. Праiгнара
вау аднойчы «ваенку» трэцi курс факультэта журналi
стыкi i рускага аддзялення фiлфака. 1 усё ж такое 
арганiзаванае нежаданне наведваць заняткi па ваеннай 
падрыхтоуцы - адна з форм выражэння грамадскай 
думкi студэнтау. 1 калi да гэтае пары яе нiхто не вывучау, 
не след паутараць памылкi мiнулага, а лепш, кiруючыся 
армейскiм загадим, павярнуцца тварам да праблем 
«ваенкi» i правесцi канструктыуную гутарку з удзелам 
прадстаунiкоу рэктарата, грамадскiх арганiзацый, ваен
най кафедры i кафедры грамадзянскай абароны, студэнцт
ва. Мы «за». А вам прапануем выказваць свае мер
каваннi па тэлефоне: 20-68-27. 

за . усё ад таго, наколькi 
рашуча здолее кiраунiцтва 

адмовiцца ад стзрзатыпау i, 
нягледзячы на тыя паумеры, 

што ужо зроблены, выра

шыць шзраг пытанняу, якiя 

датычаць набыцця ваеннай 
npaфecii. Трзба спадзявацца, 
што галоуным для ваеннай 

кафедры i па сённяшнi час 
засталося стварзнне неаб

ходных умоу для таго, каб 

На сустрзчы з намi на
чальнiк вучэбнага цыклу пал
коунiк М. П. Грэчанок паве
дамiу: для тых, хто адслужыу 

тзрмiновую службу, з восенi 

1989 года уводзiцца новы 
план навучання. Да гзтае па
ры . нам незразумела, чаму 

«армейцы» павiнны прасе

джваць цзлы дзень у тыдзень 

на працягу усяго семестра, 

вывучаючы матзрыял па «чу-

журналiсты? Дык хто ж у та

кiм разе лепш: спецыялiст
унiверсал, якi у адной асобе 

ува,абляе мот астрал ка, 

журналiста, i механiка сама- 1 
лёта -знiшчальнiка (а на спра-

ве толкам не валодае нiво д

най з пералiчаных спецы

яльнасцей), цi адукаваны 
журналiст? .. 
А калi б замест ваеннай 

кафедры увесцi паглыблены 

курс ваеннай журналiстыкi? 1 
Думка, на першы погляд, 
дзёрзкая i нерэ.альная, але, 

лiчу, менавiта у , гэтым будзе 

сапрауднае вырашзнне ваен-

най справы · на факультэце 
журналiстыкi. 

Акрамя таго, галоунага; ' "' 
iснуе яшчз шмат пытанняу, 

якiя павiнны вырашацца у 

найкарацейшы тзрмiн. 
Узяць хаця б тыя ж стан

дартныя прычоскi. Факт гэты 

вiдав0чны : прыходзiць на 

заняткi з доугiмi валасамi 

забараняецца. У супрацьлег-

1 
лым выпадку студзнт атрым

лiвае заувагу, далей 
«жалезабетонную» вымову. 

Прычым (фармальна) за тры 
вымовы куратар групы можа 

ужо пiсацЬ"рапарт рзктару аб 
выключзннi студзнта з БДУ. 

Умовы, што нi кажьще, па
стаулены жорсткiя. А як жа 

iнакш? 

Калi мы упершыню прый
шлi на заняткi па ваеннай 

падрыхтоуцы, адразу адчу

лi, што гзтая фраза выконвае 
ролю своеасаблiвага шчыта, 
аб якi разбiваюцца усе не
пажаданыя для нашых вык

ладчыкау пытаннi. Яе пау1а_( 
ралi у розных варыяцыях: 

дзесяць гадоу, пятнаццаць, 

дваццаць пяць . Сапрауды, на 
«ваенцы» у нас някепска. 

Бадай, нiводная другая ка

федра унiверсiтзта не можа 

пахвалiцца такой чысцiнёй i 
абсталяванасцю вучэбных ка
бiнетау. Тым больш, што 
(Р,асказваюць старзйшыя сту
д~нты) у апошнi час адбыJJО
ся шмат станоучых змен, якiя 

павiнны палепшыць якасць 

адукацыi. 

3 ПРЫХIЛЬНАСЦЮ ВАЕННАЯ СПРАВА 
Мяркуецца, пры ваеннай 

дысцыплiнаванасцi так i павiн
на быць. Толькi вось, згодна 
з yciмi паперамi, атрымлiва- 1 
ецца, што студзнт можа -
быць выключаны з унiвер
сiтзта толькi за тое, што асме

лiуся насiць нестандартную 

прычоску. Абсурд, скажаце 1 
вы. Прауда, выпадку такога 

Адменена абавязковая 

ваенная форма у час · ву
чэбных нарадау, пераrледжа
ны вучзбныя планы, тзрмiн 

каюць пытаннi наведвання 

заняткау. 

Гзта важныя змены. Сту

дэнты зауважаюць iмкненне 
кiраунiцтва кафедры зрабiць 
вучэбны працзс больш ,iкас
ным. Але немагчыма дабiц
ца станоучых вынiкау без 
шчырага i прамога дыялогу 
з тымi, дзеля каго усё ро

бiцца. У любой справе па- · 
вiнны улiчвацца думкi i 
погляды абодвух зацiкауле
ных бакоу: як выкладчыкау, 
так i студзнцтва. · 

- адведзена на дзве гадзi
ны менш, чым на ваенную 

падрыхтоуку. 

- Каго з нас рыхтуюць? 
- пытаецца адзiн студзнт 
журфака у другога. Той у 

адказ: 

Журналiстам мо)l(аш 
ты не быць, а лейтзнантам 
быць павiнен. 

- Ну, што тут зробiш,
кiвае галавой першы.- Па
вiнен ... 
Сапраудная перабудова 

на «ваенцы» залежыць перш 
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выпускнiк ВНУ валодау вай
сковай спецыяльнасцю. Гзтая 

задача сугучна з палажзннем 

Канстытуцыi СССР аб аба
вязку кожнага грамадзянi

на абараняць Радзiму. Але 
наколькi рацыянальна гэта 
арганiзавана? 

На справе атрымлiваецца 

так : студзнт, трапiушы на 

«ваенку», пачынае выву

чзнне той спецыяльнасцi, 

якую яму прапануюць (са 

студзнтау факультзта журна

лiстыкi, напрыклад, рыхтуюць 
камандзiрау мотастралковых 
узводау). Але якую сувязь, 
даруйце, -можна угледзець 

памiж гэтай спецыяльнасцю 

i спецыяльнасцю журналi
ста? Цi будуць яны дапау
няць адна другую, а, зна

чыцца, i спрыяць лепшаму 

вывучзнню? .. Да таго ж, сту
дзнт, якi адслужыу два гады 

у .войску, ужо мае пзу
ную спецыяльнасць (у залеж

насцi ад таго, у якiм родзе 
войск праходзiу тэрмiновую 

службу). цi ёсць неабход
насць у тым, каб чалавек, 
ужо 'маючы адну спецыяль

насць, пачынау з нуля выву

ч эн не другой? Цi не 

лепш был<;> б зрабiць так, 
каб вывучалася адна i тая 
ж дысцыплiна? Тады i веды 
былi б больш дасканалымi, 
i практычныя навыкi. У вынi
ку выйграла б ад гэтага 
агульнадзяржауная справа 

абароны Радзiмы. 

жой» праграме, разлiчанай на 

тых, хто яшчз i паняцця не 
мае аб армейскай службе . 
Што, на мой· погляд, неаб

ходна, каб пазбегнуць такiх 
недарзчнасцей? 

Па-першае, студзнты, якiя 
не праходз,л~ тзрмiновую 

службу (i, у сувязi з выдан
нем адп·аведнага загаду, ужо 

не будуць праходзiць), павiн
ны атрымлiваць ваенную спе

цыяльнасць блiзкую да пра
фiлiруючай (як, дарзчы, 

зроблена у Кiеускiм дзяржау
ным унiверсiтзце). Для гэтага 
неабходна сувязь памiж ва
еннай кафедрай i адпавед

нымi факультзтамi, якой мы, 

студзнты, пакуль не адчува

ем. На апошнiм, сакавiцкiм, 

пасяджзннi дэканата журфа
ка было вырашана у ладкаваць 
пытаннi аб пераводзе або 
замене ваеннай спецыяльна

сцi мотастралка на намес
нiка камандзiра па палi
тычнаи частцы. Гзта ужо 

блiжзй да журналiстыкi. Але 
ёсць тут - i яно цалкам маг
чыма - iншае меркаванне. 

Аб тым, на што здольныя 
мотастралковыя войскi у 

час ядзернай вайны, гаварыць 

не даводзiцца (як кажуць 
у. apмii, «ККД роуны нулю»). 
Мотастралкi рыхтуюцца да 
вядзення баявых дзеянняу 
у сучаснай вайне без выка
рыстання ядзерных -узбраен
няу. Простая логiка: хiба у 

такой вайне не патрзбныя 

ЛIСТ РОСПАЧЫ . 

Фiпа-меды-nonari? 
Адно пытанне мучыць нас з 

пачатку навучальнага года: на

вошта фiлолагам пасведчанне аб 
атрыманнi спецыяльнасцi меды
цынскай сястры rрамадзянскай 
абароны? За усю riсторыю фа
культэта нiхто з нашых студэн
так не стау медработнiкам, хоць 
на вывучэнне медыцынскай пад
рыхтоукi адведзена 350 rадзiн, 
у той час, калi на рускую мову 
i лiтаратуру толькi 450. Гаво
раць, усе так вучылiся , i мы 

павiнны уцiхамiрыцца. 
Нас цiкавiць сiстэма «падбо.

ру » факультэтау для прахо
джання курса , па nаенцы» . 

Чаму не займаюцца ёй студэнт
кi бiялагiчнаrа i хiМiчнага, ка
лi авалодваюць блiзкай спе 
цыяльнасцю? 

Магчыма , п~трабаваць адка
зу смешна i наiуна. Але нам 

зусiм. не да усмешак . 
У нашай краiне жанчыны ста

новя цца ваеннаабавязаным i 
тuлькi па уласнаму жаданню, 
а мы чамусьцi пад прымусам 
вучэбнай нагрузкi. 
Зразумела, пачатковыя ве

ды па медыцыне неабходны 
кожнаму. Але навошта нас 
вучыць выпiсваць рэцэпты на ла

цiнскай мове? Каму патрэбны 
нашы nаходы на аперацыi , 
пры адНЫМ Н;\Памiне • аб ЯКiХ 
некаторыя дзяучаты страчва
юць прытомнасць? Цi так ужо 
ахвотна займаюцца з практы
кантамi «дзеля iнтарэсу » урачы 
у бальнiцах? Мы ж не студэн

. ты медыцынскага iнстытута, 

а фi-ло-ла-гi! 
Тым больш, што намеснiк 

старшынi Дзяржаунага камi
тэта па народнай адукацыi 

у гiсторыi яшчэ не было, але 
магчымасць захоуваецца. 

Зразумела, лепш зрабiць 
сваю галаву знешне стандарт

най, чым развiтацца са сту
дзнцтвам. Але гэта ужо пер-

шы крок да таго, каб стаць 1 
стандартным не толькi знеш-
не, але i унутрана. 

21 сакавiка гэтага года 
выйшау Указ Прззiдыума ! 
Вярхоунага Савета СССР «Аб 
скарачзннi Узброеных Сiл 
СССР i расходау на абаро-
ну на працягу 1989-1990». 
Г_этае рашэнне ураду нашай 

краiны стварае усе умовы для 
таго, каб пачаць сапраудную 
перабудову у apмii. Думаю, 
што далейшыя мерапрыемст-

вы па выкананню гэтага Указу 

у многiм залежаць ужо ад.1 
кiраунiцтва на месцах. Умно- , 
rix выпадках не трзба ча~аць 
адпаведнай дырэктывы. Кiяу

ляне, у прыватнасцi, даказалi, 

што пазбавiцца праблемы 
другога прызыву у якасцi 

афiцзрау можна у межах 1 
акругi. У Кiеускай ВА такой 

праблемы ужо няма. У бела
рускай жа . .. 

Ва усялякiм выпадку, тое, 
што можа быць зроблена 
у межах здаровага сзнсу, па
вiнна быць зроблена, i дабi
вацца рзальных вынiкау трзба 

ужо сёння. 1. ДРАПУН, 
студэнт журфака. 

Фот акал аж 

С. ГРЫЦА. 1 
СССР Г. Ф. i<.уцау на пытанне 1 
карэспандэнта • Комсомольской 
правды » аб мэтазгоднасцi ва
е ннай падрыхтоукi дзяучат-сту
дэ ,пак адказау: « Slнa застаецца 

толькi у медыцынскiх iнстыту
т.а..х » . 

1 дзе-н iдзе прыслухоуваюцца 
да гэтых слоу. Лiтаральна на 
днях у iнстытуце культуры ужо 
адменена медыцынская падрых 

тоука. Чаму? Ходзяць чуткi, 
што знайшлi нейкi дакумент, 
дзе . rаворыцца аб тым, што 
тэатралам, культработнiкам не 
трэба вывучаць медыцыну. А 
чым адрознiваюцца нашы rума

нiтарныя факультэты ад iнсты
тута культуры? 
Чаму б не запрасiць на па

сяджэнне рэктарата студэнтау 
фiлфака, журфака i юрфака i 
не выслухаць ix меркаваннi? 

Хiба прымаць валявыя рашэн
нi лягчэй, чым знаходзiць узае
маразуменне? 
СТУДЭНТКI 2-ГА КУРСА 

ФIЛАЛАПЧ НАГА 
ФАКУЛЬТЭТА. 
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