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В1НШУЕМ 3 ЮБ1ЛЕЕМ 
Кожны край мае сваю непауторную, цшавую псто-

рыю, а таксама людзей, ямя яе стварал1 i сам! стал1 

часткаю псторьи. Лепшыя з ix шырока вядомы ды 

ушанованы далёка за межам1 малой радз|'мы. I кал1 

людз1 сталага узросту бачаць у Аляксею №чыпарав1чу 

Карпюку толыа сучасн|'ка, ям заусёды быу побач, ям у 

ix на вачох дасягнуу цяперашняга пачэснага месца 

у беларускай л^ратуры , то для нашага пакалення 

маладых — ён больш чым вядомы шсьменшк. 

3 Аляксеем Н»чмпарав1чам звязана апошняя паувека-

вая псторыя «Гродзеншчыны. I гэтае трэба знарок 

падкрэслщь, бо шшыя месцы проста ведаюць добрага 

п1сьменн1ка Аляксея Карпюка, а тут пачынаючы ад 

партызанскага руху, i па сённяшш дзень, ён так ui жакш 

удзельшчае у нашым жыццк Ужо не адно пакаленне 

юнакоу i дзяучат плакала над аповесцю «Данута». Мы 

купляем у кжгарнях новыя i новыя KHiri шсьменшка, 

а потым сустракаем Аляксея Шчыпарав1ча на вулщы. I 

нельга не зауважыць бадзёрую, надзвычай адметную 

постаць славутага земляка. Мы з задавальненнем 

запрашаем яго на сустрэчы, дзе шсьменшк гаворыць 

шкава, раскована i па-чалавечы звычайна. Але жывучы 

побач, у адным горадзе, усё шяк не звыкнемся з яго 

нрысутнасцю — i ва уяуленнях i у натоупе, заусёды 

адшукаем вщную постаць. 

Вшшуючы Аляксея №чыпарав1ча з 70-годдзем i 

жадаючы яму здароуя ды новых творчых поспехау, не 

зычым спакойнай, нешкавай прышласцк Мы тольм 

хочам, каб не здаралкя у жмцщ шсьменшка неспра-

вядл1васц1, ямя ён мужна перамагау, сцвярджаючы 

прауду у самыя непраудз!выя часы. 

Л1таб яднанне 

«Наднёмансмя галасы».. 

На парадак дня 

ВЫРАШАЦЬ РАЗАМ 
Звярнуцца да гэтай тэмы мяне 

прымушае тое станов1шча, якое 
зараз склалася у ВНУ , у тым лжу 

.i у нас, а менав1та — нарастаю-
чыя негатыуныя адносжы сту-
дэнтау да грамадс^х навук. 
Ираблема тэта узшкла не сёння i 
не учора. Але ва умовах усеа-

/ульнага маучання аб ёй доуп 
час не успамжалг I вось, зда-
ецца, «справа» зварухнулася з 
мёртвай кропкг 

Сёння ужо нixTO не скрывае, 
што у пстэме грамадсмх навук 
натрэбна перабудова, i добра, 
што яна пачалася. Прыклады 
таму — з яуленне новых пад-
ручнжау па пал1тэканомп i ф1ла-
.софм, некаторыя змяненш ву-
•чэбных праграм. Удзельнш сту-
дэнцкага форума у Маскве пра-
панавал1 Дзяржкам1тэту народ-
най адукацьм адмянщь дзяр-
жауны экзамен па адной з чаты-
рох магчымых дысцыплш. I ка-
\птэт а.ператыуна адрэагавау на 
ирапанову, выдаушы загад: «Аб 
перабудове грамадсмх навук у 
нышэйшых навучальных устано-

•вах краinы» Чым было вызвана 
^мяненне у вучэбных планах? 
Звернемся да сацыялапчных дас-
ледаванняу, праведзеных сярод 
мола;Ы нашай крашы: 19% сту-
дэнтау сцвярджал!, што наша 
мшулае было, эпохай падману, 
ланцугом трапчных падзей, як1я 
завял1 Kpa iHy у T y n i K . Тольм 8(!) 
% юнакоу i дзяучат пацвердзш 
веданне ricTopbii свайго народа, 
сваёй KpaiHbi, рэспублш. Для 
астатнгх тэта толью фрагменты: 

l^n.oxa Сталша, эпоха Хрушчова. 
ААкога-небудзь цэласнага ма-
люпка няма. Па майму разумен-
ию, гэтыя л1чбы i факты паказва-
юць нежыццяздольнасць выкла-
дання грамадсюх дысцыплш у 
недалёюм мжулым. 

Трэба сказаць, што агонь гра-
мадскай крытыю прыншоуся. у 
асноуным, на таыя дысцыплжы, 
як псторыя КПСС, навуковы 
камужзм i палггэканом1я сацы-

ял1зма. Агонь так! моцны, што 
сёння пытанне ставщца ужо не аб 
якасщ выкладання, не аб аб 'ек-
тыунасщ шфармацьп, а — ui пат-
рэбна выкладанне грамадсмх 
навук у вышэйшай школе увогу-
ле. 

Загад ёсць, але, як бачым, 
праблема на гэтым не выража-
ецца. Агульны настрой у сту-
дэнцюм асярод/Ы цудоуна i яск-
рава сведчыць аб гэтым: пустыя 
аудыторьп на лекцыях, вялыя 
семшарсмя заняткк - акты-
унасць студэнтау абуджаецца 
тольк1 у час cecii, кал1 яны 
пачынаюиь здаваць залж1 ui эк-
замены. На працягу усяго семе-
стра прадмет irnapyeuua, а у 
перыяд cecii як-ж'як пераадоль-
ваениа anoniHi рубеж, i на гэтым 
студэнт забывае аб ceaix riepa-
жываннях... 

Што рабшь? Як пераадолець 
адчужанасиь студэнтау ад пал-
iT3KanoMii, фьпасофи i г. д. — 
гэтае пытанне хвалюе i выклад-
чыкау, i студэнтау. Неаднойчы 
пытанне падымалася на пасяд-
жэннях Вучонага савета yHieep-
с1тэта. 1 3yciM нядауна, на амош-
н1м пасяджэнш, пытанне было 
у с1ле, але ui па той прычыне, што 
яно стаяла у самым канны на 
парадку дня, ui па другой якой-
небудзь - абмеркавання не бы-
ло. 

Як бачым. праблема заста-
ецца. М о ж а быць, трэба yeecui 
г1бкую сЧстэму залжау i экзаме-
нау у залежнасмп ад актуальнаси^ 
курса. Ui, напрыклад, на арган-
1заиыйных занятках у пачатку 
семестра студэнтам разам з вы-
кладчыкам! (добра, што такое 
права icHye) абмеркавань тэма-
тыку лекиый i семжарау, саму 
форму правядзення заняткау, той 
жа парадак залжау i г. д. 

Не ведаю, можа, каго-небудзь 
не задаволшь мая прапанова, але 
я прызываю да шырокай дыскусм 
у газеце, на кафедрах, з удзелам 
студэнтау, на факультэтах па 
гэтай складанай праблеме. 

Н. Б Е Д З Ь . 

У нас—Дзень 

J 

донара 
.у Pacii адбылася страшная 

катастрофа. Н. А. Бердзяеу: 

«Тщетны оказались надежды, что 

революция раскроет в России 

человеческий образ, что личность 

человеческая поднимается во весь 

свой рост после того, как падает 

самовластье. Слишком многое 

привыкли у нас относить на счет 

самодержавия, все зло нашей 

жизни хотели им объяснить. Нет 

уже самодержавия, а русская 

тьма и русское зло остались». 

Я нездарма спачатку прывяла 

, словы Бердзяева, таму што яны 

вельм1 актуальный ^ наш час. 

У ходзе работы сваёй, ды i у 

жыцщ увогуле не раз даводзыа-

ся сутыкацца з бяздушнасцю, 

грубасию, пааунасцю людзей. 

Возьмем, напрыклад, дш донара 

у нашым ужвератэце. 

Раней, у часы адмжктраты-

унага камандавання, пытанне аб 

донарстве вырашалася прасцей. 

У наши дн! кожны рашае сам за 

сябе. Таму з 2611 студэнтау на 

донарсм пункт здаць бязвыплат-

на кроу прыйшл1 толью 115 чала-

век. 

Вельм1 неахвотна 1дуць сту-

дэнты на донарск1 пункт. Вядома, 

хвалюе ix i магчымасць зара-

жэння СН1Дам, але я, як медык, 

пав!нна сказаць, што с1стэмы для 

забору выкарыстоуваюцца тольк1 

аднаразавага ужывання. А адда-

ная донарам кроу аднауляецца 

цераз 48 гадз1н. Вядома, у нас 

яшчэ вельм1 малая плата за кроу. 

I у сувяз1 са свабодным навед-

ваннем заняткау не прыцягвае i 

спраука, вызваляючая ад за-

няткау на два дш. Але дзе 

ж абавязак, дзе гатоунасць 

прыйсц1 на дапамогу хвораму? 

Проста бязвыплатна, па-чалаве-

чы. 

А кроу усё ж патрэбна, i нават 

у вялжай колькасц1. Разумеюць 

гэта так1я студэнты, як Тукаль-

ская Тамара, Лаунж Аляксандр, 

Губш Сяргей, Рубцэв1ч Ва сиь , 

Ярашук 1ван, Назарка 1на, Бе-

луш Наталля (матэматычны фа-

культэт). Волах Аляксандр, Ко-

нюх Аляксандр, Махнач BiKTap, 
Кавалёнак Андрэй, Кушчанкова 

Ала, Зауялау Iгар (ф1з1чны фа-

культэт). Яны за гады сваёй 

вучобы ва VHieepciT3ue здал1 кроу 

па 6—8 разоу. Вя-iiKae iM дзякуй! 

Таксама хочацца сказаць сло-

вы падзяк! студэнтам 4 курса 

б1ялапчнага факультэта i слуха-

чам падрыхтоучага аддзялення, 

як1я вельм1 дружна прыйшл1 на 

донарскч пункт без усяляк1х уга-

ворванняу. 

Вял1кае дзякуй yciM студэнтам, 

яюя разумеюць важнасць справы 

i здаюць кроу. Будзем спадзя-

вацца, што ix колькаснь па-

вял1чыцца у нашым ун1верс1тэце. 

С. Е У М Е Н Ч У К , 
фельчар здраупункта. 

Не першы раз добраахвотна 
прыйцуп на донарск! пункт здаць 
кроу Святлана Лапута, студэнт-
ка 3 курса 3 трупы фиалапчна-
га факультэта (верхш здымак) i 
Марыя К1сель, студэнтка 1 курса 
I групы фшчнага факультэта 
(сярэдн1 здымак). 

А доктар 1ван 1ванав)ч Уруб-
леуск1 размауляе з донарам1 
Таццянай Яцко ( I курс I група 
ф1зфака) i Наталлей Хамчук 
(3 курс 3 група ф1лфака). 

Фота У. C A P O K I H A . 
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Па матэрыялах гадавога сходу 

работмкау вышэйшай школы у Маскве 

АБ 'ЕКТ УВАГ1 — НАВУКОВА-
ДАСЛЕДЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 

А. I. Васкабоеу удзельжчау 
у рабоце гадавога сходу рабо-
тжкау вышэйшай школы у Ма-
скве па праблемах навукова-
даследчай дзейнасф. 

— Так, пытаин1 вырашалкя 
вельм1 важныя, — адзначыу 
Аляксандр 1ванав1ч. — Асноуныя 
вывады, палажэнн), задачы 
змешчаны у канцэпцьн, прынятаи 
на сходзе. Аснову ж канцэпцьн 
складае лалажэнне аб тым, што 
паскоранае развщцё новую у 
ВНУ забяспечыць рэзк1 прырост i 
павысщь узровень навуковай 
прадукцьп у краже, узмацшць 
канкурэнцыю у навуковым комп-
лексе, акажа ктотнае уздзеянне 
на павышэнне якасщ падрых-
тоую спецыялктау i эфекты-
унасць народнай гаспадаркь 

унасш работы навуковых ка-

лектывау у ВНУ: узровень i 

аутарытэт спецыялктау, яюх 

рыхтуе ВНУ, дасягненне вышзй-

шага як айчыннага, так i сусвет-

нага узроуняу у развшш новых 

ведау, стварэнне канкурэнтаз-

дольнаи новай тэхнш, тэхналопй 

i матэрыялау (як якасны па-

казчык), а таксама прыбытак або 

даход (як экана\пчны паказчык). 

Дэмакратызацыя i гумашза-
цыя навум у В Н У 

Важная умова — падрыхтоука 

у ВНУ новага маладога пака-

лення даследчыкау, пастаянная 

работа з моладдзю, станауленне 

асобы, падтрымка таленав1тых 

студэнтау i асшрантау. Неабход-

на аднауленне у краше прэстыжу 

3 КАНЦЭПЦЬН ПЕРАБУДОВЫ I РАЗВ1ЦЦЯ 
НАВУК1 У ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЕ ВА УМОВАХ 
РАДИКАЛЬНАЯ ЭКАНАМ1ЧНАЙ РЭФОРМЫ 

Анэнка стану>навук! у В Н У i 
асноуныя факторы, стрымл1ваю-
чыя яе развпшё. 

Слабасць сацыяльнага заказу 

на навуковыя вынт, задаваль-

ненне малым у галше тэхнш i 

тэхналогН з боку галшовых 

миистэрств i прадпрыемствау 

aovMoewi у канчатковым вышку 

жэртпасць У самой навуцы, па-

радзш neixa.Toriro абмежаванай 

карыснасщ працы вучоных ВНУ. 

Жорсткая аргажзацыя, цэнт-

ра.-пзацыя, манапал1зацыя, адм-

Ыстрыраванне к1равання наву-

кай, падрабязнае планаванне i 

празмерная рэгламентацыя фун-

даментальных i пошукавых дас-

ледаванняу у ВНУ, пнараванне 

патрабаванняу дэмакратызацьп 

у навуцы, вызначэнне на аснове 

дырэктыуных i валяных рашэн-

няу канкрэтных тэрмжау атры-

мання выжкау фундаментальных 

даследаванняу у цэлым па праб-

лемах i нават ix этанау стал1 

стрымл1ваючым1 фактарам1 раз-

вщця навую у ВНУ, прычынай 

кан 'юнктуры у навуковых ка-

лектывах, naroHi за вокамгнен-

ным1 вын1ка vii. 

НАВУКА У ВНУ — БА31С 

П А Д Р Ы Х Т О У К 1 

С П Е Ц Ы Я Л 1 С Т А У 

Базкны характер навую у 

сучаснай В Н У патрабуе ад вы-

кладчыка быць перш за усё 

вучоным, даследчыкам, што 

тольк1 i даказвае яго права на 

выкладчыцкую работу. Адсюль 

неабходнасць павышанай yeari i 

кардынальнага змянення адносж 

да навуковых выжкау прафесар-

ска-выкладчыцкага саставу. 

Уклад у навуку становщца раша-

ючым фактарам ацэнк! патэнцы-

ялу педагога, допуску яго да 

выкладчыцкай работы. 

Вышэйшая навучальная уста-
нова — адзжы вучэбна-навуковы 
комплекс. 

Канцэпцыя прадугледжвае пе-

раадольванне адасобленасш на : 

вукова-даследчых i вучэбных 

падраздзяленняу, навуковых ра-

ботжкау i выкладчыкау ВНУ, 

стварэнне якасна пинан асновы 

для узаемадзейшкm наиуковага 

i вучэбнага мрацэсу, ix жтэнс-

iyHara узаемаабагачэння. 

\Мжнароднае навукова-тэхн-
i4Hae супрацоунщтва i развщцё 
знешжх эканам1чных сувязей 

Паскоранае развщцё знешнеэ-

кана\ичнай дзейнасш, умацаван-

не хпжнароднага супрацоунщтва 

з ВНУ, аргашзацыям1 i ф1рма.\п 

замежных краж вызначаецна як 

важнейшее канцэптуальпае ста-

новшча. Выхад на \пжнародны 

узровень — адзш з найболь1п 

эфектыуных сродкау стымуля-

вання HaeyKi у ВНУ, аб екты-

унай аиэнк1 дасягнутых выжка$' i 

узроуню даследаванняу. 

Новыя метады фжансавання i 
гаспадарання у ВНУ 

Навуковыя аргажзацьм кра1ны 

павжны валодаць роуны\п умо-

Ba\ii для функцыяшравання не 

тольк1 у параунанш адна з адной, 

але i f napaynaHHi з acTaTHi\ii 

звенням1 народна-гаспадарчага 

комплексу кражы. 

Галоуныя крытэрьл эфекты-

кампетэнтнага вучонага-прафе-

с1янала, каштоунасш навуковых 

ведау. 

А С Н О У Н Ы Я П Р А Б Л Е М Ы 

П Е Р А Б У Д О В Ы Н А В У Ю У ВНУ 

[ ШЛЯХ1 IX В Ы Р А Ш Э Н Н Я 

Парытэт у арганиацьи i забес-
пячэнн1 навуковых даследаван-
няу 

Узрастанне рол1 навук1 у В Н У 

пав1нна быць забяспечана умо-

вам! парытэту асноуных звенняу 

айчыннай навук1, пры як1х наву-

ковыя аргашзацьп ВНУ на ро-

вных, на конкурснай аснове пры-

цягваюцца да вырашэння задач, 

ф!нансуемых са сродкау дзяржа-

унага бюджэту, дзяржауных на-

вукова-тэхн1чных праграм, комп-

лекснай праграмы НТП KpaiH — 
членау СЭУ на перыяд да 

2000 года, планау \ижгал1новых 

навукова-тэхн1чных комплексау. 

Уклад вучоных В Н У у выра-
шэнне прыкладных задач раз-
вщця народнай гаспадарк1 

Галоуная задача — стварэнне 

па-сапрауднаму канкурэнтаздо-

льнай, навукаёмкай прадукцьп, 

для якой характэрна высокая 

сацыяльна-эканам1чная патрэба. 

Формай яе рэал1зацьм могуць 

быць як прыкладныя распра-

цоук1, так i кансультацыйныя 

паслуп па прамых заказах прад-

прыемствау i арган1зацый, гра-

мадск1х аргашзацый, савецк1х 

органау . Кансультыраванне 

прадпрыемствау i арган1зацый па 

экана\пчных, сацыялаг1чных, 

юрыдычных i 1ншых пытаннях 

naeiHHa стань дадатковым кана-

лам сувяз1 грамадазнауцау з 

жыццём i узмацнення ix уздзе-

яння на вырашэнне практычных 

задач перабудовы. 

Ралв|цпё навукова-вытворчай 
дзейнасш 

BbiHiKaMi навукова-вытворчай 

дзейнасц1 з 'яуляюцца разнас-

тайныя вщы паслуг, як1я выкон-

ваюцца ВНУ з выкарыстаннем 

ун1кальнай навуковай апаратуры 

як у лабараторных, так i у 

палявых умовах: 1'нфармацый-

нае, патэнтна-л1цэнз1йнае абслу-

го\?ванне навуковых калектывау, 

шшыя паслуп навукова-вытвор-

чага характеру. 

1нфарматызацыя навук! у ВНУ 
Яна у значнай меры вызнача-

ецца агульнай канцэпцыяй 

1нфарматызацьп грамадства, 

якая сёння распрацоуваецца. 

Канчатковая мэта — мэтанак1ра-

ванае фар\праванне i разв1циё 

жфармацыйнай шфраструктуры 

ВНУ i умоу яе выкарыстання у 

вучэбны.м працэее i НДР . 

Эканам1чны механ1зм аргангза-
цы1 навуковых даследаванняу 
у В Н У 

Сярод асноуных напрамка\ 

перабудовы i разв1цпя эканам1ч-

нага механ1зму —- пытанн1 нало-

гаабк.1а,ш1шя. выка|н» м.н.« роз-' 
ных форм y.iacHac ii, развщцё у 

iHTap3cax навук|' ВНУ банкауска-

крэдытнай сктэмы i фар\пра-

ванне навуковых фондау, павы-

шэнне гаспадарчай самастой-

нас-ni i эканам1чнай адказнасчи 

ВНУ, авалодванне навыкам! та-

варавытворцау навукова-тэхш i-

нан прадукцьп i умовам! яе 

рэа.-мзацьп на айчынным i за-

межным рынках. 

Дыферэнцыяцыя налогау nae-
iHHa адлюстроуваць агульны 

аб 'ём выконваемых работ, як1 

для ВНУ з аднолькавым па-

тэнцыялам можа значна адроз-

н1вацца: льготы naeiHHbi распа-

усюджвацца у большай ступен1 

на тыя ВНУ, навукова-тэхн1чная 

прадукцыя HKix адпавядае сус-

ветнаму узроуню i перавышае 

яго, як1я рэал1зуюць створаную 

iMi новую тэхн!ку i матэрыялы на 

замежным рынку, на валютнай 

аснове, пастауляюць на айчынны 

рынак навукаёмкую прадукцыю, 

якая забяспечыць эканом1ю ва-

лютных сродкау за кошт адказу 

ад (мпартных закупак: павыша-

ныя льготы павншы быць пра-

дугледжаны для тых ВНУ, як1я 

выкарыстоуваюць у'познай меры 

сродк1 фонда навукова-тэхшчна-

га патэнцыялу, на вырашэнне 

сацыяльных задач; важным сты-

мулам naeiHHa з 'яуляцца адл1ч-

ванне частк1 прыбыл1 (даходу) на 

правядзенне фундаментальных i 
пошукавых даследаванняу. 

Упрауленне навукай у вышэй-
шай школе 

а) перабудова с1стэмы упра-

улення навукай у вышэйшай 

школе павшна праходз1ць у на-

прамку дэцэнтра."пзацьн, дэмак-

ратызацьм, дэманапал1зацьм, рэ-

а.-пзацьм прынцыпау самак1ра-

вання навуковых аргажзацый 

ВНУ, спалучэння функцый дзяр-

жаунага рэгул1равання i гаспа-

дарчай самастойнасш, разв1цця 

супрацоун1цтва ВНУ, тэхН!кумау, 

вучылшч i школ у рамках адз-

iHafi сктэмы бесперапыннай аду-

кацьл з ул1кам рэспублжанск1х i 
рэпянальных асабл1васцей. 

б) с1стэма упраулення навукай 

ВНУ на саюзным i рэспубл-

iKaHCKix узроунях naeiHHa раз-

в1вацца па наступных прынцы-

пах: 

— вызначэнне абмежаванай 

групы задач; 

— усё, што можа вырашаць 

шжэйстаячы орган, перадаецца 

на гэты узровень упраулення; 

— не дапускаць дубл1равання 

функцый розных органау упра-

улення. 

в) с1стэма упраулення павжна 

быць арыентаванай на якасна 

структурную перабудову сектара 

навук1 ВНУ. 

Заключэнне 
Канцэпцыя распрацавана з 

ул1кам рэальных умоу i тэмпау 

разв!цця народнагаспадарчага 

комплексу кражы, тых якасных 

змяненняу, ямя звязаны з далей-

шым удасканаленнем эканам1ч-

нага ме.\ан1зму, укараненнем тэры-

тарыяльнага дзяржразл1ку i са-

маыравання саюзных рэспубл1к. 

Яе рэал!зацыю прадугледжва-

ецца ажыпцяв1ць у два этапы. 

На першым этапе, у 1990— 

1992 гадах, сектар навук1 ВНУ 

пав1нен завяршыць перабудову i 

заняць належнае месца у складзе 

навукова-тэхшчнага комплексу 

кра1ны, стань паунапрауным чле-

нам ун1верс1тэцкай навук1 i 
\пжнародных навуковых цэнт-

рау. 

На друпм этапе, 1993— 

2000 гада . па вын|'ках праведзе-

ных nepa\i ;арэнняу у эканомшы 

кражы вьцпэйшая шката атры-

мае паскоранае развщцё. 

ВНУ павшны стаць буйным| 

вучэбна-навуковым1 i культурна-

выхаваучы\м цэнтрам1 з разв1тай 

навукова-вытворчай Ыфраструк-

турай i умовам! для практычнай 

рэал1запьм адз1нага творчага 

гфанэсх pacnpauovKi, стварэння 

новауводзж, забеспячэння на'гэ-

тай аснове падрыхтоук1 спецыял-

|'ста\, адказваючых высок1м пат-

раба ванням навукова-тэхн1чнага 

пр'агрэсу. 

150 гадоу 

ЦЫавыя звестк'1 з бичграфи Багу-
шэв!ча, вытрымм з яго цудоуных 

творау lauiicaelii слухачоу. Уз-
нёслыя i пранЫнёныя, простыя i 
сардэчныя словы Л1таратуразна-

уцы Генадзя Киялёна i мовазна-

уцы 1вана Крамко, супрацоу-
шкау АН БССР (на здымку) аб 
нацыянальным беларускЫ паэце 
даходзш да сэрца кожнага, хто 
прысутшчау на вечары. 

«YciM будзе 
чутка • • • » 

ФРАНЦ1ШАК Багушэв1ч увайшоу 
у беларускую л1таратуру як адзш 
з яе найбольш таленавЬых пачы-
нальн1кау, як аутар двух паэ-
тычных зборн1кау, як засна-
вальн1к нацыянальнай прозы, та-
ленав1ты i прагрэс1уны пуб-
л1цыст. Рэфарматар у галше 
вершаскладання, шчыры дбайца 
пра пашырэние выразных магчы-
масцей Л1таратурнай моды, аба-
ронца прэстыжу «мужыцкай» 
л1таратуры — гэта таксама Багу-
шэв|ч, гэта яго штодзённы кло-
пат, яго мастакоускае крэда. 

Паэз1я Багушэв1ча такая ж бес-
кампрамкная, як i сам яе 
стваральжк. 1ндыв1дуальны свет 
пкьменн1ка — гэта свет, у як1м 
рэчакнасць змадэлявана па 
прынцыпу рэзк1х маральных кан-
трастау: дабро i зло, прауда i 
крыуда, беднасць i багацце, 
адухоуленасць i бяздумнае мар-
наванне жыцця. /Ирычны герой 
паэта заусёды бедны, але ён не 
толью пакутуе i скардз|цца, ён 
ганарыцца сваёй чалавечай няз-
ломнасцю, выратоуваецца адчу-
ваннем уласнай годнасць 

Паэт разбурау складзены i 
аф1цыйна прапагандуемы м1ф 
пра «заб1тасць» беларускай 
вёск1, абуджау у се'лянте чалаве-
ка i беларуса. «Мова наша ёсць 
такая ж людская i панская, як i 
французская, альбо нямецкая, 
альбо i 1ншая якая,» — гэта не 
толью пра мову гаворыцца, гэта 
пра самаадчуванне цэлай нацьп, 
гэта наперакор спрадвечнаму 
комплексу нацыянальнай непа-
унацэннасц1. «Наша мова для нас 
святая, бо яна нам ад бога даная, 
як i друпм добрым людцам, i 
гаворым мы ёю шмат добрага, 
але так ужо мы сам|' пусц1л1 яе на 
здзек, не раунуючы, як i паны 
в я л т я ахвотней гавораць па-
французску, як па-свойму». 

Шукаючы вытокi сялянска-бе-
ларускай прын1жанасц|, да вы-
шынь высокай эстэтык| узн|маю-
чы непауторнасць то пяшчотнай, 
то рэзкай «гаворю», Багушэв^ч 
с1лай мастацкай прадбачл1васц1 
пераадолеу бар еры часу, прый-

шоу са ceaiM клопатам непаерэд-
на да нас, каб на новым павароце 
нацыянальнай ricTopbii з асаб-
л1вай с1лай ажыло яго паэтычнае i 
публ1цыстычнае слова. 

Багушэв1ч — паэт, для якога 
жбы не кнавала другарадных J k 
дэталяу. Апканне сялянскай ха-
ты, элемент мужыцкай вопратю, 
мазоль на спрацаваных руках — 
усё ператваралася у паэтычны . 
с1мвал, станав1лася штуршком - Л 
для шырок1х абагульненняу. На 
жаль, i сёння яшчэ можна пачуць 
выказванж пра сцтласць i пра-
ставатасць сялянскай музы бела- , 
рускага паэта. Але не трэбсГ* 
забываць на тое, што прастава-
тасць нiколI не караецца такой 
высокой мераю, як поуная заба-
рона друкавання, i H I X T O не будзе 
судзщь прыземлены, сц1плы та-
лент праз восем гадоу пасля 
смерщ самога аутара. Суд, як1 
распачала над «Дудкай белару-
скай» Пецярбургская судовая i t 
палата у 1908 годзе, — гэта 
ужкальны для ricTopbii суд i адно л 
з самых непаерэдных сведчанняу ^ 
вышэйшага щэйна-мастацкага га-
тунку, у як1м выкананы верш 
нашага песняра. 

Ц|«ава, што першыя чытачы 
(а вельм1 часта нават слухачы) 
Багушэв!чавых вершау вельм1 
добра зразумел1 асноуны пафас^, 
паэтавых выступленняу. Не спа-
кушаныя у прыгожым пкьмен- i . 
стве, а часта i 3yciM не адукава- W 
ныя, яны тым не менш за дзесяць 
к1ламетрау несл1 у 1900 годзе 
нябожчыка на уласных руках i, 
што са мае галоунае, да нашага 
часу захавал1 поуныя naeari i 
чарау легенды пра добрага адва-
ката-заступжка i свайго паэта. 

9 сакав!ка 1990 года споун1лася 
150 гадоу з дня нараджэння^ 
беларускага паэта, а 15 к р а с а ^ а 
— 90 год па яго C M e p u i . Жывучы 
пам1ж двума юб1леям1 Багушэв-
1ча, удзячная беларуская грамад-
скасць са шчырай павагай згад-
вае 1мя вялтага песняра. 

Н. ТАРЭЛК1НА, 
дацент кафедры беларускай 

л1таратуры. I , 



з дня нараджэння паэта 
Дааццаць першага сакавта 

споужлася 150 год з дня на-
раджэння адной з самых ярюх i 
каларытных 0 i ryp у беларускай 
культуры i лкаратуры X IX ст., 
паэта-дэмакрата Франщшка Ба-
гушэвма. 

3 51яграфн Багушэв1ча вядома, 
што ён вучыуся у Пецярбургск|м 
ужвератэце, удзельжчау у сту-
дэнцк1х хваляваннях, у паустанж 
1863 г. А пра адзш з момантау 

Гэтага чалавека з пышным! 
шляхецюм! BycaMi, спакойнага i 
цвёрдага у ceaix меркаваннях, 
вельм1 пюб\п\ людз1, аса5л|ва 
простыя сяляне. Чалавек чулага 
сэрца i дэмакратычных перака-
нанняу, Багушэв1ч з выключнай 
увагай став1уся да разгляду кож-
най справы, якая датычылася 
простага пралоунага чалавека. 
Нездарма Багушэв1ча называл! 
мужыцк1м адвакатам. ЁН пады-

Багушэв1ча увесь час турбуе 
праблема беларускай мовы, бе-
ларускай народнасф. Адносшы 
Багушэв1ча да мовы В. Хомчанка 
выказау словам^ узятым1 з вер-
ша паэта: 

Ой, нашто ж мне дана тая 
мова, 

Як я не умею сказаць тое 
слова, 

Каб яго пачул|, каб яго пазнал1, 
Каб яго, то слова, ды праудай, 

назвал!, 

ЧАЛАВЕК ЧУЛАГА 
СЭРЦА 

б1яграфи Багушэв1ча — прачы 
яго у якасц1 следчага — расказ-
вае Baci^£, Хомчанка у аповесщ 
«Пры апазнанж — затрымаць». 
Тэты твор у беларускай л1тарату-
ры новы, таму што гэта першы 
твор, у яюм разглядаецца б1ягра-
ф1я Багушэв1ча. Твор цжава чыта-
ецца, вядзе за сабой чытача, хаця 
у iM ёсць недакладнасць, супя-
рэчнасф з псторыяй, ды i сам 
аутар у асобных моментах .супя-
рэчыць сабе. Але твор ^ :луго-
увае увап. 

Што гэта была за ас оба — 
Франц1шак Багушэв1ч? ,'Як пачы-
налася яго творчасць£ Як адно-
аус я ён да людзей, з як1м1 
даводзтася сустракацца на 
службе i у жыцц1? Адказы дае 
аповесць. 

ходз1у да падсуднага не як да 
злачынцы, а як да чалавека, 
CTaeiy сябе на яго месца. Ён чула 
адноауся да злачынцау, бо ве-
дау, што не толью людз1 павшны 
у тым, што яны 3pa6mi, часцей 
вшавата жыццё, умовы, у як|х 
яны жывуць. Багушэв1чу па ха-
рактеру службовай дзейнасц1 
даводзтася непасрэдна сутыкац-
4а з 1нтарэсам1 i патрэбам! народа. 
У судовых спрэчках сялян з па-
мешчыкам1 адвакат Багушэв1ч 
часта адкрыта став1уся на бок 
сялян. 

Глыбокая дума аб лёсе народа 
i роднай кра1ны неадступна хва-
лявала яго. Гарачую i беска-
рысл1вую любоу да радз1мы i 
народа, да простых людзей пра-
цы Багушэв1ч пранёс праз усё 
сваё жыццё. 

Каб i разышлося то слова 
па свеце, 

Як праменн1 сонца, цёплага 
у леце; 

Каб на тое слова ды людцы 
зрадзел1 

Так, як тыя дзетт на святой 
нядзел|; 

Каб жа тое слова ды людцоу 
з 'яднала, 

Каб на тое слова ворагау 
не стала; 

Каб людцы прызнал1 братоу 
ды братам1... 

Не пашкодзта б i нам заду-
мацца над гэтым1 словам!, на-
nicaHbiMi больш ста гадоу назад 
таленав1тым паэтам Франц1шкам 
Багушэв1чам. 

М. П1САРУК, 
студэнтка 5 курса 

фшалапчнага факулыэта. 

Читалi на вечары шматлЫЫ 
вершы Францшка ЬагушэвЫа i 

» гэтыя дзяучаты-першакурснщы, 
як1х вы бачыце на здымку. Вядо-
ма, хвалява.ися, але ж бьш i 
радасныя хвЫ'ты, кал1 дружна 
апладз1равал'1 iM усе тыя, хто 
прысутшчау у зале. Ды i не у 
гэтым, нарэшце, галоунае. У час 
падрыхтоук1 да вечара ушана-
вання паэта яны яшчэ раз блгзка 
дакранулкя сэрцам да такгх 

-/г^ -цёплых, прашкнёных радкоу... 
' ...Цяпер зраблю дудку 

Ад жалю, ад смутку. 
Га! Зраблю ж другую, 
Жалейку смутную, — 
Ды каб так заграла, 
Каб зямля стагнала, 
От каб як заграла: 
Каб слязь.ш прабрала, 
Каб аж было жудка, 

^ От-то мая дудка!... 

•i-

жыць 
ч 

Hi на хвЫну не спыняецца 
i м к л i в ы цягжк жыцця. Адна пад-
зея змяняецца другой, i часам 
можа здарыцца так, што ме-
нав1та нейкая нязначная на пер-
шы погляд падзея акрыл1ла цябе, 

^^узняла на вышэйшую ступень. 
А узняушыся на такую ступень. 

4>* ^алавек пачынае зауважа_ь тое, 
^ -̂ аго раней не бачыу i не разу-

меу. 
I Вялшую ролю у нашым жыцц1 

адыгрывае мастацтва. Н1бы ясны 
прамень, асвятляе нам дарогу у 
жыццё. Мастацтва жшто не змо-
жа замянщь, сцер^к Яно вечна 
будзе жыць у сэр-ax тых, хто яго 

1Ц£варыу i творыць сёння. 
^'ыдатны беларуск1 паэт фран-
iujaK Ба~ушэв1 - усё сваё жыццё 

прысвя iy мастацтву. ЁН быу 
вельм1 значнай i яр-:ай ф!гурай 
у чсторьм беларускай л1таратуры 
X IX стагоддзя. Таленае1ты -аэт, 
пубг1цыст, праза1 , ён увайшоу 

^ у бегарускую т^аратуру як за-

ПАЭТУ 
У ВЯКАХ... 

снавальжк крытычнага рэал1зму, 
першы буйны нацыянальны, на-
родны шсьменжк, перакананы i 
паслядоуны дэмакрат, абаронца 
прыгне аных i абяздоленых. 

I вось ужо 150 год мЫула з дня 
нараджэння Ф . Багушэв1ча. 

У сценах нашага ужвератэта 
прайшоу вечар, прысвечаны гэ-
тай да^е. Гарачыя словы публ-
Цыста гучал| са сцэны, i хоць 
гаварыу ix не сам Багушэв1ч, 
а нашы студэнты, не пакшул1 яны 
абыякавым1 прых|льн|кау паэзи. 
Прысутж ал1 тут i госц1 са стал-
i ы — л|таратуразнауца Генадзь 
К1сялёу i мовазнау^а 1ван Крам-
ко. Яны таксама прынял| удзел 
у нашым ее ары. На першы 
погляд — звы айныя людз|. Але 
я- перекачана,' праудз1ва гаво-
ра ь яны пра тое, што здаец а 
вядомым, рэальны л, пакольк1 
добра ведаюць жыццё, справу, 
якой прысвя^Ы сябе. 

Зм1трок Бядугя аварыу: 

«Праз слёзы i смех, праз гнеу i 
абурэнне, праз нянавкць да 
разнастайных эксплуататарау 
беднага сялянства i праз любоу 
да пакрыуджанага вякам| бела-
рускага народа мы бачым i 
адчуваем у творах Багушэв1ча 
гара^ае, чэснае, адзыул1вае сэр-
ца паэта-мастака, паэта-свабода-
любца». 

Незалежна ад таго, у яюм 
стагоддз! жыве алавек, але 
кал| ён разумев мастацтва, то 
разумее i жыццё. I менав1та 
з творау Ф . Багушэв1ча мы 
пачынаем зауважать прыга-
жосць наваколля, адчуваць ад-
казнасць за дару-аную справу, 
ад уваць сябе свядомым гра-
мадзян|нам рэспубл|к|. 

I доуга яшчэ палымЯнаму 
слову паэта жыць у аяках. 

А. ПЯШКО, 

студэнтка I курса 
фшалап нага факультэта. 

СТАРО НК1 ПСТОРЫ1 

КрэусKi замак 
У 1988 i 1989 гадах працавал1 у 

археалапчным будаун1чым ат-
радзе «Спадчына» на базе 
истфака. Нам пашанцавала паз-
наёмщца з Крэуск1м замкам — 
адным з самых адметных по-
мн1кау арх1тэктуры на Беларус1. 

Кожны дзень пасля раскопак 
рупл1ва зб|'рал1 звестк1 пра за-
мак, яго псторыю, людзей, лёсы 
як1х был1 звязаны з iM. 

Крэуск| замак паустау у тыя 
трывожныя часы, кал1 нашаму 
народу, краю пагражал1 зава-
eyHiKi з Захаду — рыцары Л1вон-
скага Ордэну. Неаднаразова пак-
1дал1 пасля сябе смерць i разбу-
рэнн( на землях Беларуа i Пры-
6алт1^к1. Але з кожным ра-
зам усё мацней i мацней было 
супрац1уленне жыхароу Вял1кага 
Княства Л1тоускага — агульнай 
радз1мы беларусау, л1тоуцау, ук-
paiHuay. 

Каб зачын|ць крыжакам шлях 
у глыб земляу княства, был1 
пабудаваны шматл[к!я абарон-
чыя умацаванж на асноуных 
напрамках варожай пагрозы — 
замк1 у Гродне, Навагрудку, 
•ГПдзе, В|льн1 i г. д. 

У дал1не пам1ж высок1х па-
горкау, ля злучэння рачулак 
Крэвяню i Шляхцянк| па загаду 
Вялжага князя Гедым1на у 30-я 
гады X IV стагоддзя паустау мура-
ваны замак. Тады тут к1равау сын 
вял1кага князя — князь Альгерд. 
Што тычыцца план1роук1 замка, 
то па форме ён — няправ1льная 
трапецыя. 3 усходу, поудня i 
часткова з захаду i поуначы 
замак прыкрывал1 воды Крэвянк| 
i Шляхцянк1, перагароджаных 
плацшаю. Замак меу усяго 2 ве-
жы, размешчаныя па дыяганал1. 
У пауночна-заходняй частцы за-
мка знаходз1лася Вял1кая (Кня-
жацкая) вежа. Тут жыл| князь, 
яго чэля'дзь i начальн1к замкавай 
варты. А у пауднёва-сходняй 
частцы замка была Малая вежа. 
На ix долю выпау цяжю лес. Пад 
час 1-й сусветнай вайны, кал| 
л1 н!я фронту праходз1ла на Сма-
ргоншчыне, кайзерауск(я войск! 
збудавал| у Малай вежы дот, як1 
floyri час знаходз1уся пад абстрэ-
лам рускай артылерьп. У выжку 

ад вежы амаль н1чога не застало-
ся. Княжацкую вежу пашкодз1л| 
не менш, хоць яна таксама была 
моцна разбурана. 

Аднак вернемся зноу да ricTo-
рыi. Крэуск! замак быу сведкам 
MHorix г1старычных падзей. Ак-
рамя нападкау войскау швецк1х 
каралёу, маскоуск1х цароу, та-
TapcKix ханау, крыжакау замак 
зведау i м1жкняжацкую бараць-
бу за уладу. Так, у 1382 годзе у 
Княжацкай вежы быу задушаны 
па загаду Ягайлы яго дзядзька 
Кейстут — прэтэндэнт на вялта-
княжацк! трон. Згодна легендзе, 
сын Кейстута BiTayT, пераапрану-
ушыся у жаночую вопратку, 
здолеу уцячы з замка i распачау 
барацьбу са сва!м стрыечным 
братам Ягайлам. Спачатку по-
спех быу на баку апошняга. 
Больш таго, 10 жжуня 1385 года у 
Крэуск1м замку была падп1сана 
вужя пам1ж Вял1к1м княствам 
JliToycKiM i Польшчай, HaKipaea-
ная супраць княжацкай навалы. 

Ажажушыся у вын|ку вунп 
з польскай каралевай Ядзв1гай, 
Ягайла становщца адначасова 
вял|к|м князем л|тоуск1м i 
польск1м каралём. Але ВЬаут не 
думау складаць 36poi, i барацьба 
працягвалася да 1392 года, кал1 у 
Остраве каля Jliflbi пам1ж бра-
там! было падтсана пагадненне, 
згодна якому Ягайла застауся 
каралём Польшчы, a BiTayT ста-
нав1уся вял1к1м к н я з е м 
JliToycKiM. Братам яшчэ неадна-
разова прыходз1лася браць у 
руKi зброю, але ужо жкол1 яны 
не ск|равал1 яе адзш супраць 
аднаго. У 6iTBe пад Грунвальдам, 
дзякуючы узгодненым i рашу-
чым дзеянням Ягайлы i BiTayTa, 
мужнасц1 ix падначаленых, кры-
жак1 был1 цалкам разб!ты. 

3 кожным годам замак страч-
вау сваё абароннае значэнне, 
паступова разбурауся. Цяпер не-
абходна аднав1ць спачатку хоць 
бы Княжацкую вежу. Плануецца 
у будучыж зраб1ць тут мясцовы 
музей. Неабходна вярнуць ricTa-
рычную памяць беларускаму на-
роду. 

У. КАНАНОВ1Ч, 

студэнт гктарычнага 
факультэта. 

СПОРТ 

ЭКРАН СПАБОРН1ЦТВАУ 
27—28 сакав|'ка адбыуся аса-

б!ста-камандны TypHip па K.iaci4-

най барацьбе у праграме спарта-

к1ады ВНУ. 

У асабштым зал1ку у парадку 

вагавых катэгорый пераможцам1 

першынства ун1верс1тэта CTa.ii: 

Павел Базыльчык (матэматычны 

факультэт), Яуген Буйко (юры-

дычны факультэт), ЕМталь Рад-

зюк (ф1з< ч ны), MixaLi Банда-

рэнка (б1ялаг1чны), Вадз1м Ла-

к1за (г1старычны), М1ха1л Ся-

мёнчык (г1старычны), Сяргей 

Ключко (юрыдычны), Irap Палы-

ка (юрыдычны), Сяргей Шэучык 

(матэматычны факультэты). 

Камандную перамогу атрымал1 

правазнауцы. На друпм месцы 

— студэнты пстарычнага фа-

культэта, на трэт'м — прад-

CTayHiKi ф1з1чнага факультэта. 

30 сакавжа у стралковым uipbi 

прайшло асабова-каманднае пер-

шынства па пулявой стральбе у 

праграме спартак1ады. Адразу 

тры удзельн1к1 спаборн1цтвау вы-
oi.ii па 46 ачкоу. Адпаведна 

правдам cnaoopHiuTBay, першае 

месца заняла Святлана Шышко 

(юрыдычны факультэт), другое 

месца у Генадзя Юрэв1ча (ricTa-

рычны факультэт), трэцяе — 

у Наталл1 Шэлудзько (ф1лалаг1ч-

ны факультэт). 

Агульнакамандную перамогу 

aTpbi.Ma.ii правазнауцы, другое 

месца — у студэнтау ф1лалаг1ч-

нага факультэта, на трэцяй сту-

neHi п 'едэсталу — каманда фь 

з1чнага факультэта. 

I. БЕЛАОК1. 

старшыня спартыунага клуба. 

«СРЭБРА» ГАНДБАЛ1СТАК 
У фжальным туры чэмгпяната 

Be.iapyci па гандболу сярод жа-

ночых каманд прымау удзел 

квартэт мацнейшых калектыва\, 

як1я вызначыл1ся у двух турах 

папярэдшх спаборш'цтвау. Нашу 

вобласць на гэтым чэмшянаце 

прадстауляла каманда «Ушвер-

ciT3T» (трэнер — ст. выкладчык 

кафедры ф!зi нага выхаван-

ня М. Ф. Бура) . 

У стартавым матчы нашы дзя-

учаты лёгка nepaMar.ii каманду 

«Ун1верс1тэт» з Гомеля — 31:21, 

затым уступитi больш вопытным 

спартсменкам — камандзе Бела-

рускага !нстытута с|>iзi най куль-

туры — 22:30, а у аиошняй 

гульн1, у шкавым паядынку змаг-

,ii на anouiHix мшутах атры-

маць перамогу з меравагай у 

адзш мяч у зборнай каманды 

Магктёускай воблас i —- 17:16. 

Та i чына . дзяучаты заваявал! 

званне ei э— эм 1ёна Беларус! 

1990 ода. Вось каму бы-ii vpy а-

ны срэораныя медалИ HaTa.i.ii 

Пае , 1не П энзавай, А 1ене Ся-

лапчны факультэт), ЛюдмЫе 

Палудзе (факультэт правазна-

уства), JTLiii KvpciTaK (начфак), 

Наталл1 Paro3ii< (г1старычны фа-

культэт) i 1рынеСл1ж (падрыхто-

учае аддзяленне). 

Пасля узнагароджвання ка-

манд (чэмгпёна.м! CTa.ii студэнтк1 

шстытута ф1з1чнай культуры i 

Гомельскага ушвератэта) М. Бу-

ра — трэнер, адзначыу, што уся 

каманда выканала зада у, паста-

уленую ёй. Вельмi добра гуляла 

уратар I. Прэнзава, якая неадной-

чы выратоувала свае вароты ад, 

здавалася б. «мёртвых мячэй»; 

добрую-тэхнку i тактыку гульн1 у 

абароне паказал1 Н. TiBep. В. Ва-

люсь, усе сям1метровыя штраф-

ныя KUKi рэал1 авала Л . Палуда. 

Срэбраныя медал1 каманды — 

несумненны поспех ycix. 

Наперадзе новыя старты — 

уд :ел у X летняй Спартак1ядзе 

Be.iapyci i у ф1нальным турш'ры 

мацнейшых каманд ВНУ рэс-

П\бЛЖ1'. 
А. С М А Л Я К О У , 



Гродзенсм дзяржауны 
ушвератэт 1мя Яню Купалы 

аб яуляе прыём студэнтау на 1990—1991 навучальны год 
Г Р О Д З Е Н С К I Д З Я Р Ж А У Н Ы 
УН1ВЕРС1ТЭТ 1МЯ Я .КУПАЛЫ 
аб яуляе прыём студэнтау на 
1990—1991 * на»у альны год 
на дзённае навучанне па спецыяль-
насцях ( пецыял1за ыям i да-
датковым напрамкам падрых-
тоую): ф1зжа (спецыял)за ;ыя — 
квантавая электронжа, Ыфарма-
тыка i выл1чальная тэхнжа), (да-
даткозы напрамак падрыхтоую 
— тэхж пая творчасць); рады-
ёф1зжа i электроника; аптычныя 
прыборы i сктэмы матэматьжа 
(педагап нае аддзяленне) (спе-
цыял1зацыя — алгебра i тэорыя 
Л1чба/, геаметрыя i тапалопя, 
дыферэнцыяльныя урауненж, 
матэматычны анал1з i жш.), (да-
датковы напрамак падрыхтоуш 
— фiзта , Ыфарматыка i вы-
л!чальная тэхнжа): матэматыка 
(вытвор ае аддзяявнне) (дадат-
ковы напрамак падрыхтоую — 
матэматычнае забеспячэнне 
ГАП, САПР, А С * ) ; б!ялог1я (да-
датковы напрамак падрыхтоую 
— xiMifl, геаграф1я, практичная 
псгхалогчя) гкторыя (спецыя-
л1зацыя — замежная мова — 
англжская, нямецкая); правазна-
уства (спецыял|зацыя — дзяржа-
унае права i савецкае будаушцт-
ва, гаспадарчае права, суд, пра-
куратура i адвакатура, следства i 
крымжалктыка) руская мова I 
лгаратура беларуская мова i 
лгаратура польская мова i л1та-
ратура (дадатковыя напрамю 
падрыхтоую — руская мова i 
лгаратура i беларуская мова i 
лгаратура); педагогжа i методы-
ка пачатковага навучання (да-
датковыя напрамю падрыхтоую 
— музыка, выяуленчае мастацт-
ва, методыка выхаваучай рабо-
ты); ф|зКная культура (дадатко-
выя напрамю падрыхтоую — 
бгялопя, методыка выхаваучай 
работы, методыка масавай 
ф1зь на-аздарауляльнаи работы. 

Прыём заяу на вытворчыя i 
педагапчныя аддзяленж па спе-
цыяльнас i матэматыка право-
дзщ а асобна; 

на завочнае навучанне па спе-
цыяльнасцях: матэматыка, б\я-
лопя, "кторыя, правазнауства, 
руская моза i птаратура, белару-
ская мова i лгаратура, педа-
roriKa i методыка пачатковага 
назу ання, ф|з] -<ая культура 

на вячэрняе навучанне па спе-
цыяльнас i: радыёф!31ка i элек~-
рон|ка. 

Асобы, яюя скончылi yniBep-
с1тэт, атрымл|ваюць ква.-мсЫка-
цыю па спецыяльнас i: 

— ф|31ка (спецыял1за ыя — 
квам-авая э ектронька, Ыфарма-
тыка i вы.-ii альная тэхнжа) — 
ф1зж, выкладчык, настаужк 
ф|31к1, мфарматыю i зыл| альнай 
тэхн1к1; 

— ф1зжа (дада"ковы напрамак 
падрыхтоую — тэхжчная твор-
-асць) — настаужк срiзiKi. Арга-
Hi3a_ap ~эхж-най твор асц1 

— радыёф1з1ка i электронжа 
— жжынер-радыёэлектронж; 

— аптычныя прыборы i сктэ-
мы — жжынер-оптык; 

— матэматыка (спецыял1за ы я 
— алгебра i тэорыя л1ч5ау, 
еаме-рыя i тапалопя, дыфе-
энцыяльныя урауненж, матэма-

тычны анал1з i inm ) — матэма-
тык, выкладчык; 

— матэматыка (дада~ковы на-
прамак падрыхтоую — Ыфарма-
тьжа i Bbiii альная "эхнжа) — 
г-астаунж матэматыю, жфарма-
тык| i вы-ii альнай тэхжю; 

— матэматыка (дадаткоаы на-
прамак падрыхтоую — матэма-
тычнае забеспя-энне ГАП. САПР, 
АСУ) — жжынер, матэматык-
праграмкт; 

— -ля о ifl (дада~козы г-апра-
мак падрыхтоую. — iMifl) — 
6ie - а -астаунж 5iя -orii i мми; 

— ; 1Я "ог1Я (дада-козы ^пра-
ма адрыхтоую— еа раф>я) — 

б1ёлаг, настаужк 5iяnorii i ге-
аграф ii; 

— б1ялопя (дадатковы напра-
мак падрыхтоую — практычная 
пахалопя) — настаужк 51ялогм, 
практычны ncixonar за усановах 
народней адука-bii; 

— лсторыя (спецыял1за .ыя — 
замежная мова) — настаужк 
riCTopbii, грамадазнауства i за-
межнай мовы (англжскай, ня-
мецкай); 

— правазнауства (спецыял1за-
цыя — дзяржаунае права i 
савецкае будаужитва; гаспадар-
чае права, суд, пракуратура i 
адвакатура; следства i крым1на-
л1стыка) — юрыст; 

— руская мова i л1таратура — 
ф1лолаг, выкладчык; 

— беларуская мова i лкарату-
ра — ф1лолаг, выкладчык; 

— польская мова i л(таратура 
(дадатковы напрамак падрых-
тоук1 — руская мова i л1таратура) 
— настаун1к польскай мовы i 
л|таратуры i рускай мовы i 
л|таратуры 

— польская мова i л1таратура 
(дадатковы напрамак падрых-
ToyKi — беларуская мова i 
л1таратура) — настаун1к поль-
скай мовы i лкаратуры i белару-
скай мовы i л1таратуры: 

— педагогжа i методыка па-
чатковага навучання (дадатковы 
напрамак падрыхтоук1 — музы-
ка) — настаужк пачатковых кла-
са , музьж1 i спевау; 

— педагопча i методыка па-
чатковага навучання (дадатковы 
напрамак падрыхтоую — выя-
влен-ае мастацтва) — настаужк 
пачатковых класау i выяулен^а а 
мастацтва; 

— педагогжа i методьжа па-
чатковага навучання (дадатковы 
напрамак падрыхтоую — мето-
дьжа выхаваучай работы) — на-
стаужк пачатковых «ласа t мета-
дыст па выхаваучай раооце 

— ф|31 ная культура (дадатко-
вы напрамак падрыхтоую — 
51ялопя) — настаун1к ф1зкульту-
ры i 6i я л or i i; 

— фiзi• ная культура (дадатко-
вы напрамак падрыхтоук1 — 
методьжа выхаваучай работы) — 
настаужк ф|зкультуры, метадыст 
па выхаваучай рабоце; 

— ф|зi ная культура (дадатко-
вы напрамак падрыхтоую — 
методыка масавай ф1зкультурна-
аздарауляльнай работы) — на-
стаунж ф1зкультуры, метадыст-
арган1затар масавай ф1зкультуо-
на-аздарауляльнай работы. 

На педа~аг1 ныя спецыяльнас i 
дзён-ай формы наву ання пры-
маюц а, як праз1ла, асобы, як1я 
маюць пры |льнасць асо зопыт 
раооты з дзецьм1, па экаменда-
цыях педа-ari-ных саветау школ, 
сярэдн1х праф эхвучыл1шча , ся-
оэд-ix спецыяльных гу эбных 
устано , орга.-ау -ародчай аду-
кацьи, пра оуных калектывау, 
apaflCKix i раённых кам1тэтау 

камсамола, ваеннаслужачыя, 
зволеныя у запас на пра-ягу 
трох наступных гадоу. 

На наву-анне без адрыву ад 
вытвор асц1 прымаюцца асобы, 
яюя пра уюць па проф1лю вы-
бранай спецыяльнас. i, акрамя 
спецыяльпасцей: матэматыка, 
"кторыя, правазнауства, руская 
мова i "i аратура, бегаруская 
мова i л1таратура i руская моза i 
л1"аратура, на як\я прымаюц_а 
асобы не залежна ад проф1лю 
ix пра ы. 

Прыём аяу адбудзец а: 
на завочнае наву анне — з 3 па 

31 мая; 
на д ёнг-ае i я эрняе — 

з 25 эрвеня па 15 лтеня . 
Заяза аб прыёме падаец а на 

4мя :эктара ун|верс1тэта. 
А i-урыенты, ЯЧ1Я ~асту аюць 

на за очнае адд яленне, лада-
юць аявы у б.чжэйшую па ме-цу 
ж ы арства вышэйшую а у аль-

ную установу. 
Да заявы прьжладаюцца; да-

кумент аб сярэдняй адукаиьм у 
арыг1нале рэкамендацыя з 
апошняга мес_а пра .ы або 
зучобы; вып1ска з прач,оунай 
к н i ж к i; медыцынская даведка па 
форме № 086-У; шэсць фота-
здымкау памерам 3x4 см. Па 
прыбыццю ва ун1верс1тэт a6iTy-
рыенты прад яуляюць пашпарт i 
дакумент аб адносжах да во-
iHCKara абавязку. 

Уступныя экзамены адбудуц-
ца: 

на завочнае навучанне — з 1 па 
15 чэрвеня; 

на дзённае i вя^эрняе — 
з 16 л т е н я па 2 жжуня. 

На навучанне без адрыву ад 
вытворчасц1 па спецыяльнасщ 
педагогжа i методьжа па аткова-
га навучання рашэннем пры-
ёмнай K a M i c i i могуць быць за-
л1чаны без уступных экзаменау 
па вынжах субяседвання вы-
nycKHiKi педагап ных вучыл1ш-
ча , як1я маюць адпаведную 
выбранай спецыяльнас-i адука-
цыю i як1я праауюць па адпа-
веднай спецыяльнасц1 не меней 
аднаго года. 

Уступныя экзамены дзеляцаа 
на проф^льныя (конкурсныя), 
як1я а^эньваюц.а па пя ,15альнай 
сктэме i няпроф1льныя, як1я 
а.эньваюц^а па сктэме («зда-
вальняюча» i «нездавальняю-

а ). Пры зал1 энн1 ул1чваюцца 
тольк| балы, набраныя на про-
ф1льных экзаменах. 

Аб1турыенты, яг(1я паступаюць 
на наву анне без адрыву ад 
вытворчасц|, здаюць наступныя 
уступныя экзамены: 

па спецыяльнас ii матэматыка: 
профьльныя — матэматьжа 
(пкьмова), руская мова i л|тара-
тура або беларуская мова i 
л1таратура (сачьженне) i ня_-
роф1льны — беларуская мова i 
л1таратура (вусна) 

па спецыяльнас^! б|ялог1я: 
профьльныя — 61ЯЛОГ1Я (пкьмо-
ва), руская мова i л1таратура або 
беларуская мова i л1таратура 
(сачьженне), i няпроф1.пьны — 
беларуская мова i л|таратура 
(вусна) 

па спецыяльнас i гкторыя, 
правазнауства: проф1льныя — 
гкторыя СССР (лкьмова), руская 
моза i л1таратура або бегаруская 
моза i Л1таратура (сачыненне) i 
няпроф1льны — беларуская моза 
i л1таратура (зусна) 

па спецыяльнас^! руская мова i 
л1таратура: проф1льныя — ру-
ская мова i л1таратура (сачы-
ненне), руская мова i лгаратура 
(вусна) i няпрофтьны — белару-
ская мова i ; iTapaTypa (г-усна); 

па спецыяльнасц1 беларуская 
мова i лгаратура: проф| -ьныя — 
беларуская моза i ri^apaTypa 
(сачьженне), беларуская моза i 
л1таратура (вусна) i няпроф1льны 
— руская мова i л1таратура 
(вусна) 

па спецыяльнасц1 педагогжа i 
методьжа пачатковага навучан-
ня: профьтьныя — руская моза i 
л1таратура аоо беларуская мова i 
лгаратура (сачьженне), матэма-
тыка (пкьмова) i няпрофьтьны — 
беларус ая моза i лгаратура 
(вусна) 

па спецыяльнас i ф1з1чная ку-
льтура: проф|льныя — счялопя 
(зусна), руская моза i лгаратура 
або беларуская моза i лi "аратура 
(сачьженне), а ульпая ф1з1-ная 
падрыхтоука i няпрофшьяы — 
беларус-ая « о a i ггаратура 
(зусна). 

А .1турыенты, я к i я ласту аюць 
на длённую форму наву ання, 
здаюць -аступныя ус тупныя э -
замены: 

па спецыя-ьнасцях ( пецыя-
чзацыям i дада козым ^апрам-
"ам 'адрыхтоуК|): 

ф!зжа, радыёф;з1ка i э ечтро-

н1ка, аптычныя прыборы i с!стэ-
мы: профтьныя — ф1зжа 
(nicbMoaa), матэматыка (пкьмо-
за) i няпроф1льныя — белару-
ская мова i лгаратура або руская 
мова i л1таратура (сачьженне), 
беларуская мова i лгаратура 
або руская моза i л1таратура (са-
чыненне), беларуская мова i лн 
таратура (вусна) 

матэматьжа: проф1льныя — 
матэматьжа (п1сьмоза), матэма-
тьжа (вусна) i няпроф1льныя — 
беларуская мова i лгаратура 
(вусна); 

г1сторыя: проф1льныя — кто-
рыя СССР (пкьмова) , замежная 
мова (англжская, нямецкая) (ву-
сна), беларуская мова i -|та-
ратура або руская мова i лгара-
тура (сачьженне) i няпрофьтьны 
— беларуская мова i лгаратура 
(вусна) 

правазнауства: проф!льныя — 
мсторыя СССР (nicbMoea), рама-
дазнауства (вусна), беларуская 
мова i лгаратура або руская 
мова i л1таратура (сачьженне) i 
няпроф|льны — беларуская мова 
i л1таратура (вусна) 

беларуская мова i л|таратура, 
польская мова i л1таратура: про-
ф1льныя — беларуская мова 
(дьжтоука), беларуская мова (ву-
сна), беларуская лгаратура (вус-
на) i няпроф1льны — руская 
мова i л1таратура (вусна) 

руская мова i л1таратура, поль-
ская мова i л1таратура: про-
ф1льныя — руская мова (дьжто-
ука), руская мова (вусна), руская 
лгаратура (вусна) i няпрофтьны— 
беларуская мова i лгаратура 
(вусна); 

педагогжа i методыка па атко-
вага наву-ання (дадатковы на-
прамак падрыхтоук| — музьжа) 
профьльныя — беларуская мова i 
лгаратура або руская мова i 
л|таратура (сачьженне), матэма-
тьжа (пкьмова), музьжа i няп-
рофьтьны — беларуская мова i 
лгаратура (вусна) 

педагогжа i ме тодьжа па :атко-
вага наву ання (дадатковы на-
прамак падрыхтоую — выяулен-

ае мастацтва): профьтьныя — 
беларуская моза i л!таратура або 
руская мова i гаратура (сачы-
ненне), ма~эматьжа (г1сьмова), 
малюнак i няпроф1льны — бела-
руская моза i л|таратура (вусна) 

педагог|ка i методыка па атко-
в а а наву ання (дадатковы на-
прамак падрыхтоую — методы-
ка выхавау ай работы): про-
ф^ьныя — бегаруская мова i 
лгаратура або руская мова i 
lirapaTypa (сачьженне), матэма-
тьжа (пкьмова), мсторыя СССР 
(зусна) i няпрофьтьны — белару-
ская мова i л1таратура (зусна); 

ф1зи.ная культура: профйль-
ныя — 51ялог1я (пкьмова), бела-
руская мова i л1таратура або 
руская мова i л1таратура (сачы-
ненне), а у ьная фiзi ная па 
рыхтоука i няпроф1льны — бела-
руская мова i л1таоатура (вусна). 

А51турыенты, яюя паступаюць 
на вячэрнюю форму навучання 
здаюць наступныя уступныя эк-
замены: 

па спецыяльна i радыёф1з1ка 
i электроника: проф1льч.ыя — 

•ф1зжа (пкьмова), беларуская 
мова i лггаратура асо руская 
моза ii"apaTypa (сачьженне) i 
няпроф1льны — бегаруская моза 
i лгаратура (зусна). 

А Птурыенты, як1я не выву ал| 
у школах БССР бе _ару :- ую мо?у 
i 1|таратуру а ' о акончыл! ся-
рэднюю школу за межам1 БССР, 
але паступаюць у Гродзенсю 
ун|'верс1тэ iA-я Янк1 Купалы, 
рашэннем прыём^-ай KaMicii вы-
зва яюцца ад здачы уступнага 
э заме-а па бе ару :ай мове i 
Ч^аратуры. Для асо., я ^ я асту-
паюць на спецыя-ь-асць руская 
моса i "i аратура, э замен па 
бе~ару:-ай 'мове i л|таратуры 

J 

замяняецца экзаменам па аднои 
з замежных моу (нямецкай, 
англжскай, французскай, icnan-
скай) (вусна). Для усЬ астатн1х 
аб1турыентау гэтай трупы экза-
мен па беларускай мове i лг^ра-
туры замяняецца экзаменам па 
рускай мове i л1таратуры (вусна). 
Асобы, зал|ианыя ва ужвератэт, 
як\я не здавал1 уступны эк .амен 
па беларускай мове i л1-аратуры, 
пав|нны будуць зда^ь я~о на 
пра я'у дзух першых адоу наву-
чання. 

Узнагароджаныя пасля зака--
эння сярэдняй школы залатым 

(сяоэбраным) медалё •, ако -
чыушыя сярэджя спецыяльныя 
ву эбныя устанозы або сягзэджя 
прафес1йна-тэхн1 ныя вучыл|шчы 
з дыпломам з выдатнай адзнакай 
здаюць адзж з наступных экза-
менау па спецыяльнасцях: 

ф|з1ка, радыёф1з1ка i электро-
ч|ка, аптычныя прыборы i сктэ-
мы — ф1зжа (п1сьмоза); • 

матэматьжа — матэматьжа 
(пкьмова) ; 

6\яло~\я, ф1з1-ная г.ультура — 
б1ялог1я (пкьмова) ; 

•-кторыя, правазнауства — 
лсторыя СССР (пкьмова) ; 

руская мова i лгаратура, поль-
ская мова i лкаратура — руская 
мова (дьжтоука); беларуская мо-
ва i л1таратура, польская мова i 
л1таратура — беларуская моза i 
л1таратура (дьжтоука); 

педагогжа i методьжа па атко-
зага наву-ання — беларуская 
моза i nirapaTypa або руская 
мова i л1таратура (сачьженне). 

Пры атрыманн! адзнаю «пяць 
яны вызваляюцца ад астатжх 
экзаменау, а пры атрыманн1 
адзнаю «чдтыры» лбо «тоно» 
здаюць астатжя экзамены. 

На а51турыентаяк1я закон-
чыл! з дыпломам з выдатнай 
адзнакай сярэджя прафесжна-
тэхн1чныя вучыл|шчы на базе 
сярэдняй адука^ьм, указаны па-
радак распаусюджваец а прьГ 
паступленн1 на спецыяльнас ..i, 
як1я адпавядаюць атрыманым 
прафес1ям. 

Прыёмная кам!с)Я yHieepciT3Ta 
вызваляе ад здачы уступна а 
экзамена па адпаведнай дыс-
цыплже з выстауленнем адзнак! 
«5» (пяць) аб|турыентау-пера-
мож ay i прызёрау рэспубл-
iKancKix i абласных турау a r i w - £ 
п!яд, як1я праводзяцца упра-
уленням1 народнай адукадьи; 
наву-эн а/, як\я прайшл1 пад-
рыхтоуку у школах юных i пра-
фцэнтрах пры вышэйшых наву-_^ 

альных установах, на факультэ-*т 
це давузаускай падрыхтоук1 
( Ф Д П ) ун1верс1тэта i яюя атры-
мал1 выдатную адзнаку на адпа-
ведных выпускных экзаме-ах зЦ^ 
удзелам членау экзаменацыйных 
к а м к ж ун1верс1тэта. 

Уступныя экзамены право -
зяцца па праграма , складзе-
ных у адпаведнасц1 з ву эбным1 
праграмам1 сярэдняй агульна 
адука ыйнай школы. 

Для а5!турыента , як1я пасту-
паюць на наву анне з адрывам 
ад вытвор асц1, Гродзенск| дзяо-*ь 
жауны yHiBepci-эт 1мя Я. К у п а л ы " 
праводз!ць 6 мая у 12.00 Дзень 
адчьженых дзвясэй. 3 1 па 
12 ~теня для ix будуць арган1за- -
ваны платныя курсы. П ата за 
наву анне — 15 рублёу. Грошы 
высылаць аштовым пераводам 
-а адрас: Аблупрауленне Жыл-
сацбанка г. Гродна, ра лжовы 
ра унак № 1 41703, yHieepci э'. 

3a i энне а за очнае 
анне адбудзецца да 20 -чпеня', 

а -а дзённае i вя эрняе — да 
5 жчiyня у ад а=-еднасц1 з Прав- " 
i :aMi прыёму у вышэйшыя назу-
чальныя ус ановы СССР. 

Дакументы чак1роуваюцца -а 
адрас: 230023 г. Гродна, ул. 
Ажэшка, 22, yHisepci-эт, пры-
ёмная KaMicifl. Тэлефон: 44-51-
03. 

РЭКТАРАТ. 

вул. 

Наш адрас: 
230023, г. Гродна, 
Ажэшка, 22, пакой 404, 

тэл. 44-80-70 

Газета выходзшь 
штотыднёва 

Гродзенская абласная 
узбуйненая друкарня 
вул. Пал1граф1стау, 4. 

Тыраж 2000 экз. 
Зак. 3652. А И-01240 
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Л . С. З А С Е Л Ь С К А Я . 


