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ТЭЛЕТАЙП 

Адбылося 
лашыранае пасяджэнне Вучонага 
савета дзяржуЖверотэта. Разгле-
джаны настулныя пытаны: f 

Абранне па конкурсу. 
Аб мерах па паляпшэнню мета-

дычнай работы ва ун!верс1тэце. 
Ulnaxi павышэння эфектыунасц! 

аучэбна-даследчай работы студэн-
гзу на завочным аддзяленнК 

Абмеркаванне пастановы кадмтэ-
га народнага кантролю БССР ад 
11.11.89 г. 

Аб рабоце асшрантуры па спе-
цыяльнасц! нЯзыК| народау СССР» 
i «Педагапчная узроставая ncixa-
mr i i i i . 

Зацвярджэнне плана па спецы-
пльнасф «Правазнауства» для асоб, 
ях!я атрымл1ааюць другую вышэй-
шую едукацыю. 
""Аб тструктыуньгх дакументах. 

Зацвярджэнне плана па иавуко-
аа-даследчай рабоце. 

Аб паскоранай падрыхтоуцы вы-
кладчыкау па лольскай фшалогН. 

Разгледжаны таксама жшыя пы-
танн!. 

Лрыняты адпаведныя пастановы. 

Аб справах 
шоладз! 

У канцы мшулага тыдня адбы-
лася XXVIII гарадская спразаздач-
на-выбарчая камсамопьская кан-
ферэнцыя. У яе рабоце удзельж-
чала i дэлегацыя студэнтау нашага 
дзяржужвератэта у колькасц! 15 
чалавек. 

„ Размова iujna аб тым, чаго да-
с яг нуга моладзь горада Сродна за 
гады Перабудовы у краше, як1я 
пытанж засталкя яа-за увагай, ina-
трабуюць вырашэння. Напрыклад, 
мастау час ,узняцця poni камсамо-
ла наогул, i асаблйва школьнага, 
як пал|тычнай аргажзацы! у жыцц! 
моладз!. 

У выступленн! на канферэнцы! 
сакратара кам!тэта камсамола 
дзяржужверытэта Канстанцжа 
Шпектарава был! два асноуных 
напрамк!: што канкрэтна /ложа 
эраб!ць сгудэнцк! камсамол у лла-
яе падрыхтоую высокаквал1ф1ка-
аанага маладога «пецыяпкта; як 
нарэшце вырашыць праблемы сту-
дэнцкага жтэрната! 

Актыуна вялося абмеркаванне 
справаздачнага даклада. У мноИх 
выступлениях была адз!ная думка. 
Настау час, кал) трэба вызначыць 
сваю паэщыю, акрэслщь напрамк! 
асноунай дзейнасцК Галоунае ж, 
чым павшей заняцца камсамол у 
бл1жайшы Час 1— прыняць актыуны 
удзел у выбарчай кампаип э тым, 
каб найбольшая колькасць канды-
дата? у народных дэпутаты ад 
камсамола представляла моладзь 
у органах народнай улады. 

На арган!эацыйным пленуме, як! 
адбыфся ласля канферэнцы), пер-
шым сакратаром гаркома камса-
мола абраны А. Падгорны, друг1м 
— В. Пателета, сакратаром — Т. 
Чыслова. 

УВАГА! 
Газета адкрыме рубрику «Пы-

^ гамме — адказ» з тым, каб чыта-
чы Marni атрымаць адказы кам-
петэнтных субяседишау на ix пы-
танн! не тольк! аб жыцц! вуза, 
a n воблвсц!, рэспублЫ!, кра)мы. 

Тэлефон рэдакцьм — 44-80-70. 

В А УН1ВЕРС1ТЭЦ Е — С ЕС! Я 
Пачалася экзаменацыйная праверка у Г М!скев!ч i I. 6епаш>у 

екай, студэитвк другога курса матэматычиагэ факультета. Да эк-
замеиау дзяучаты рыхтуюцца вельм'| сур'ёзна. I, што там казаць, 
предметы больш складаныя, чым у папярэдняй cecii: агул ь на я 
ф!з>ка, 'алгебра тэорыя лжау, i шшыя. 

Студэнтк! л1чаць, дате патрабаванн! » боку еыкладчыкау зака-
намерна « еправядп!в» павяп!чыл!ся. Сёния иеаб«одиа We тольк) 
добрае веданне матэрыялу, але i умение працаааць из ЭВМ, пры-
в»дз1ць практычныя прыклады, вырашаць екладаныя матэматыч-
•"«'я праблемы. 

Дапамагаюць у падрыхтоуцы да экзамена^ выкиадчык!. Ство» 
раны кансулыацыйныя пункты, арган!завана дадатковая праца 
на »лектрониа-аып1чалъных машинах. (• (Мскевм i I. белашэуская 
"'чаць. што неабходна самастойна прйцаоаць на щрацягу усяго 
семестра, наиучальнага <гада, сгстэмашчна ваммшцца у чытальнай 
зале, у рабараторыях ун!верс1тзта. 

Так, Ганна j (рыка задэоолены тым, «ito ламеншыуся час лек-
цыйных заияткау, ёсць магчымаещ, больш часу аддаааць сама-
адукацы|. | вельм! спадзяюцца, што усе другякурснЫ матэматыя-
нага фажультэта ласпяхова здадуць з!мовукз cecito. 

Студзень — знамянальны i ад-
казны месяц для студэнтау уншер-
ciTSTa. Коокны год у тэты час — 
з1мовая сес>я, пера вядомых хв-а-
ляванняу, радасцей i, бывае, не-
прыемнасцей. Экзамены — пра-
верка ведау, набытых за навучель-
ны год. болей як 2.5 тьгсячы сту-
дэнтау у цяперашн1м годзе пе-
раходзяць праз своеасз6л;вы 
бар'ер. 

працэваць скйнцэниравана у на-
шай чытальнай зале, Kani асноуная 
маса студэнтау размауляе тут у 
поуны голас, перашкаджаючы 
працёваць суседзям? Давайце ж, 
нарашце, таварышы студэнты, бу-
Дзем узаемна увзжл1вым1, узаема-
ветлшым! i проста выхаваным1 
лк>дзьм1. 

А сес'гя крочыцъ па ун1верс!тэ-
ту. Студэнты эдзл| эалмо, упера-

сторыя рускай л!тарагур«ай мовы, 
г1сторыя руокай савецкай niTapa-
гуры... 

Вось ужо некальк! гадоу мы 
маем права самастойна, без указк! 
дэканатау, вы6|раць д з е т , здачы 
экзамен-ay. Агрымал! магчымасць 
абмяркоуваць групай, знахоДз1ЦЬ 
лепшы для сябе варыянт i TOnbKi 
папярэджваць аб гэтым экзаме^на-
цыйную камкою. Можам здаваць 

Першыя вы hi к i 
Самым складаным выпрабаван-

нем, беэумоуна, сес1я з'яуляецца 
для першакуренжау новага фа-
культэта ф1з1чнага выхавання, бе-
ларускага, руска-польскага i бела-
ру ска-поль скат а аДДзяленняу. 

Кабшеты, чытальныя залы за-
поунены да адказу. У экзамена-
цыйны час выразна в'|даць, што 
чытальнай залы ужверотэта не 
хапае для падрыхтбук). Недастат-
коеа i падручнжау, «начнога» 
кнЫнага фонду (магчьгмасц1 узяць 
оадручн!к дадому амаль не бы-
вае). 

3 MHoriMi студэнтам! мне давя-
лося раэмауляць. Усе яны вы-
казвал'| пэуную Думку: нельга 
працаааць только з адной кшгай, 
неабходна i канспекты лекцый 
перачытаць, даек «нала азнаёмщца 
э творам) клаежау марксЬму-ле-
н т Ь м у , э манаграф1ям|, цжавым! 
матэрыяпам1, зме«ичаным'| у газе-
тах 4 Macofiicax. Але ц! магчьгма 

д.зе у мн or ix — галоуныя выпра-
баванн!, экзамены. Дарэчы, мно-
п1я са студэнтау здаюць у ceci»o 
экзамены датэрмшова па свайму 
жаданню. 

Гэтыя pafl«i з размоу са сту-
дэнтам! фшалэпчнага факультэта. 

С. MiCHiKeein, студэнтка чацвер-
тага курса ф1лалаг1чнага факуль-
тэта: 

— Цяперашняя ceciR для нас 
— складаная. Як, наогул, i усе 
встатн1я, бо комсны раз прааяраеш 
у першую марту сам севе веды, 
сябе, сваю лрафеайную ладрых-
тоуку, а ужо толь*и вын1к ладво-
дэ1ць выкладчык, стааячы адзнаку 
у залжовую книжку. 

Для нас, чацверакурешкау, вель-
Mi важна добра вытрымаць экза-
мены. Важна i тое, каб веды за-
стал! с я глыбок)я, трьпалыл. А 
предметы так1я, што ix добрае ве" 
да мне вельм) важна для спецыял!-
стау-ф1лолагау: палгтэканом|я, ri-

па свайму выбару з«замем датэр-
мшова, Спадзяемся, што вымлад-
чыкам не прыйдзецча чырванець 
за ceaix навучэнц,ау. А студэнтам 
жадаю паспяхоеай зьмоеай ceci i i 
тольк'| добрых адзмвк-

А. Дашльчык, студэитлв пятага 
курса ф!лалаяччнага факультэта: 

— Гэтая з!Мовая cecia апошняя 
для нас, пяцмурснЫау. I нелыга 
назваць яе легкай, хоць мы здаем 
толь«<1 два экзамены: беларускую 
савецкую л1таратуру i ттаратуру 
народау СССР. 

Па-першае, адчуваецца боль-
шая адказнасць у студэнтау вьшу-
скнога курса за свае веды, з як1м1 
syciM скора пэчнем самастойна 
праи,аваць. А , па-другое, сама се-
С1Я на беларуешм аддзяленн! скла-
даная; да экзаменау далучыл! залж 
па л1таратуры... 

Хочацца эяярнуцца да першакур-
сн!кау. Першая сес!я, як < усе ма-
лааядомае, беэумоуна, выклжае у 

Знаемцеся: другая трупа мй-
гэматычнага факультэта, перша-
KypcHiKi. Працуюць юнак! f 
дзяучаты напружена, старанна. 
BbmiK: паспяхова здаюць усе, 
што у вучэбным плане-

Дарэчы, у трупе л!чаць, што 
менавпа у гэтыя «ялёгк1я дн| 
cecij узмацн!лася сяброуства, 
з'яднанасць калектыва. адкры-
ваюцца raKig рысы характеру, 
як жаданне прыйсцг таварышу 
на дапамогу, цвёрдасць у да-
carHGHHj «амечанагй ! !ншыя. 

Матэматычны анал!з, алгебра 
i тэорыя niKay, аиал!тычная 
геаметрыя, ЭВМ i nparpaMipa-
ванне, 10 зал^кау .— мнагавате 
для першай у жыцц! cecii. Та-
кая думка першакурежкау, Але 
старания матэматыкам не зай-
маць. Пажадаем i мы im поспе^ 
xaj ! 

вас i хзаляванне, а у некаторых 
нават жах. А д з ж а е , што па-еэпра-
уднаму надасць вам упэунэнасць 
— толъ«1 трыеалыя веды! I яшчэ 
добрая парада: не адкладвайце 
выаучэнне матзрыялу, л|та,сатурных 
творау на апошж дзень, даклад-
ней, на опошнюю ноч! 

Ад !мя ycix пяцжуренжау жадаю 
вам толью добрых, выдатных ад-
31нак, аптымЬму, веры у свае сшы! 

Паспрабуем падвесц! самь!Я 
першыя вын!кi здачы цяперашняй 
cecii . Выкладчык!, дэканат матэма-
тычнага факультэта задаволены 
становпшчам спрау. Студэнты па-
спяхова здаюць залио, амаль ня-
ма выпадкау, каб был! нездаваль-
няючыя адзнак! (за выключэннем 
двух «незалжау» па матанзл1зу). 
Сес!я на матфаму тольк! стартуе, 
але, адчуваецца, i ф ж ! ш будэе 
выдатным. 

Звернемся да фглолагау. Тут 
мекальк! !ншая справа. Ужо пер-
шыя выпрабаванш многим студэн-
там проста не пад ciny. Шмат 
слабых адказау, невядома, я« не-
каторыя змогуць адолець экэаме-
нацыйныя пытанн!. Але радуе тое, 
што добра з лершых крокау ву-
чобы зарэкамендавалг сябе. сту-
данты беларускага, беларуска-
польскага i руска-польскага ад-
дэяленняу. 

На астатн!х факультэтах тольк) 
лачалкя залМ. Аб вынжах гава-
рыць рана. Застаецца тольк! па-
жадзць студэнтам шчасл1вых б т е -
тау, выкладчьжам — добра пад-
рыхтаваных студэнтау. A yc'iM тр<»-
дыцыйнае Hi пуха, и! napai 

Н. БЕДЗЬ. 



Мы з завочнага аддзяле На фш1шы 

Толью што звкончылася зпош-
«яя cecin для нас, шасцжурсжкау 
завочнага аддзялення ф!лалапчна-
гв факультэта. Засталкя ззаду 
шэсць гадоу новучання ва у Hie ер-

с1тэце. Што яны дал! нам? Што мы 
аддадз!м, Keni выйдзем дыплама-
ваным! спецыялктам!? 

Бясспрэчна, веды нашы значна 
лашырылкя, хоць i даводзщца ча-

сесно перед праходжаннем прак-
Tbmi. A ni ж гэтага дастаткова? 
Што мы магл1 зразумець за не-
кальк! гадзж, адведзеных на тлу-
мачэнне. Вядома, усё павярхоуна, 
усе у агульных рысах. I вось, кал| 
прыйшл! у школу, аказалкя пе-
ред дыламей: я« праеесц! урок? 
3 чаго пачынаць? Як правшьна па 
будаваць яго? I хоць было давол| 

верс'|тэцк1м корпусе. Чытальная 
зала пастаянна переполнена, душ-
на, шумна, практычна рыхтавацца 
няма жякай магчымасцг На ле(<-
цыях пры yciM жаданн! выкладчы-
кау усяго матэрыялу даць немаг 
чымв. Вось i атрымл!ваюцца пры 
здачы экзаменау не вельм! радас-
ныя вын!ю, яюя тлумачацца далё-
ка не абыякавасцю студэнтау. 

Некагорыя лйчаць, што на завоч 
иы.м аддзяленж вучыцца лягчэй, 
чым на стэцыянары. Але думка 
у сами студэнтау наконт гэтага 
жшая. 

3 группа 2 курса здае экзамен 
па псторьн КПСС. На думку вык-
ладчыка В. К. Шыцжа, студэнты 
добра падрыхтаваны да адказау, 
нягледзячы на недахол лекцый-
ных гадзж, новых дапаможн'жау, 
на тое, што f адзж дзень 
студэнты павжны здаць два эк-
замены i два эалш. Трьталыя, вы-
датныя веды па псторьй КПСС 
паказал| студэнты Кунаш Святлз-
на 1ванауна, Каляда Таццяна Mi-
хайлауна t«a sepxHix здымках]. 

* * * 

казаць вялжую удзячнасць нашым 
выкладчыкам. 3 прыемнасцю i за-
давальненном прыходзЫ мы на 
лекцьи Irapa Вас1льев'|ча Жука, 
Пятра 1ванав1ча Маляук!, Таццяны 
Яугенауны Аутуховгч, Ларысы 1ва-

науны Цыганковай, Андрэя Фёда-
рав!ча Калупна. Творча, у даступ-
най форме яны выкладаюць матэ-
рыял. А Людм1ла Весшьеуна Рыч-

Некальк! слоу перад развкаинем 
ста чуць (i ед выкладчыкау такса-
ма), што гавочная форма жчога 
не варта, што тэта толью мерная 
трата чесу. Дазвольце не згадзщ-
ца з такчмл меркеванням1. Вядо-
ма, уэроьснь ведау залежыць ад 

кожнага жадаючага ix атрымаць. 
Але, мне здаецца, практычныя на-
вык!, падмацаианыя тэарэтычна, — 
гзта не марная трата чесу. 

У агульнаадукацыйным плане мы 
птрымал! дастаткова ведау, а вось 
па частцы метадычнай падрыхтоу-
к! пахвалщца няма чым. Не ведаю, 
можа я памыляюся, але выкажу 
свае меркаванж на тэты 

хонт. Нас вучыл1 усяму, акрамя 
еднаго: як прецаваць настаужкам. 
Мы праходз!л1 методику выкла-
дання у адну(?!) толью летнюю 

няёмка, але, замест таго, каб пра-
дэманстраваць штосьц! новее 
(усё-так! мы вучылкя у давол! ц|-
кавы час — свабода думю, твор-
чых энэходак), мы увесь час кан-

сультавалкя у нашых куратарау-
настаужкау. Адным словам, мы 
прыйшл1 не вучыць, а вучыцца са-
Mi. Xi6a тэта правшьна? Методыцы 
выкладання трэба вучыць, на мой 
погляд, не адну ceciio, а на пра-
цягу усяго курса навучання ва 
ужверсгтэце. 

I самая галоуная бяда для сту-
дэнтау-завочжкау — гэта KHiri. Ix 
хражчна не хапае. Kani не паспе-
еш «вырваць» у час cecii, л1чы, 
што застауся hi з чым. Не хапае 
ix як у б1бл{ятэцы на бульвары Ле-
нгнокага «амсамола, тек i ва yni-

Не лепшым чынам выглядаюць 
справы i у сталовей. На раздачы 
заусёды чамусьц! адз!и тольк! ча-
лавек, як!, вядома, не можа спра-
вщца з нахлынуушым патокам лю 
дзей у час перапынку, стелы не 
прыб!раюцца, рез-носы —брудныя. 
BeibMi няутульна у аудыторыях, 

дужа ужо яны «дапетопныя». Hi-
якай нагляднасц!, не геворачы аб 
камп'ютэрах. Паламаныи крэслы, 
на сталах можна прачытаць не аД-
ну трагедыйную або, наадварот, 
радасную г1сторыю. Ну а кольк! 
гадоу сцены не бачыл1 сапраудна-

га ремонту — наурад ц1 хто зможа 
адказаць. I гэта у наш век бурна-
га роскв1ту i прагрэсу?! 

I, тым не менш, пры ycix гэтых 
i !«шыж «едахопах, хацелася б вы-

Удэячны выкладчыкам 
Канчаюцца гады нашей вучобы 

«а унлвератэце. Для нас студэн-
гау-завочншау 6 курса матэматы-
чнага факультэта, засталкя у Mi-
.нулым напружены час падрыхтоу-

да экзаменау i зал!кау, лекцьп 
i лабараторныя занятк), узаема-
разуменне студэнтау i выкладчы-
кау, — адным словам, амаль усе, 
з чаго i складаецца студэнцкае 
жыццё. 

Наперадзе — дзяржауныя экза-
мены, абарона дыплома, праца у 
якасц! дьгпламаваных спецыял1-
стау. 

Што ж будзем успам!наць мы, 
кал> разв!таемся з ушверотэтам? 
Вядома, нашых выкладмыкау, яи>« 

даламагаюць адолець «гран1т на-
•yKi». 3 асобай павагай i удзяч-

насцю—Юрыя Пракоф'ев!ча Зела-
тухжа. Яго бездакорны такт, ш-
тэлкентнасць, павага да студэнтау 
стал! для нас прыкладам аднос1н 
студэнта I выкладчыка, настаун!ка 
i вучня. Аляксандр Вен1вм1наз1ч 
Розенблюм. Мы удэячны яго цяр-
пл1васц1, выдатнаму ведению свай-
го предмета, умению выкладаць. 
I силаданы муре функцыянальна-
га анал|зу стау для нас больо] 
простым, цтавым. 

Як старалкя укласц! у нас ве-
ды, як добра чытал! лекцьй Свя-
тлана Мжалаеуна Алыцкая i Воль-
та М!калаеуна Будзько! У гэтых 
людэей мы вучылкя не тольк) 
умению рашаць дыферэнцыяльныя 
урауненн! ц< задачы варыяцый-
нага выл1чання, але i добрасум-

ленным аАнос!нам да справы, не-
абыякаваецг, захопленасц!. 

3 удзячнасцю будзем мы успа-
м1наць ! нашага метадыста Алену 
Эдвардауну Можджар, прарэкта-
ра па завочнаму навучанню Mi-
ха!ла В!кенцев!ча Вастючыка — 
у ix заужды можна спытаць пара-
ды, дапамоп, зац'жауленых аднос1н 
де нес, студэнтау. 

Але успам!наецца не толью гэ-
та. Bbrni i иепавага да студэнтау, 
i иедобрасумленнасць у рабоце 
некоторых выкладчыкау. Вось те-
му мы ж едал! б, каб, ацэньваю-
чы работу выкладчыкау, yAineani 
i меркаванж студэнтау. 

А студэицш быт! «У (нтэрнаце 
месца для вас няма», — гэта 
чул! мы i на першым курсе ву-

кова не л1чылася з вольным ча-
сам, HenajibKii тыдняу на працягу 

двух месяцеу прыходз1ла i прыма-
ла часткам! датэрм!нова курс 
агульнага мовазнауства. Алена Па-
лтарпауна Гелуза працуе метады-
стам нядоуна, але мы усе яе вель-
Mi паважаем за клопаты, чуласць 
да нас. Заусёды, у любы момент 
можна атрымаць неабходную па-
раду ц1 дапамогу ад прарэктара 
Мсханла Вже«цев'!ча Васшючыка. 

Шчырае вам дзякуй, дараг1я на-
шы вьжладчык!, няхай творчы по-
шук будзе вашым штодзённым 
спадарожжкам, а у новым годзе 
— толью шчасце i дабрыня прыхо-
дзяць у ваш дом. 

Я. КУРОТЧЫК. 
студэнтка 6-га курса фжалапч-
нага факультэта беларускага 
аддзяле ння. 

чобы, i на апошнм. У студэнц-
кую становую мы амаль не за-
ходзш!. Доугая черга, адзж ча-
лавек абслугоувае ycix, брудныя 
сталы, несмачны абед — кожна-
дзённы малюнак. I некальк! разоу 
не наведвал! лекцьп, каб naecui 
дзе-небудзь у друг!м месцы. Мы 
жадал! б, каб ты я, хто будуць 
заканчваць ужшерс|тэт у 1991 
годзе, убачыл! перемены да леп-
шага. 

HecTyniy новы год. Няхай ён пры-
нясе nocnexi yciM: выпускнжам i 
першакурсн!кам, навуковым су-
працоунжам, асп!рантам, студэн-
там i выкладчыкам. 

С. ЕЛ13АРАВА, М. К1РК1ЦКАЯ, 
А. Ц1ХАНАСА, 
студэнты VI курса матэматы-
чиага факультэта. 

I 
I 
| У студэнтау-завочжкау 6 кур 
_ са многае ужо у мжулым: бяс 
I сонныя ночы, хвалявенн! пера, 
• дэаярыма аудыторьи, дзе чл 
_ кае экзаменатар... Студэни 
Н эдаушы cecira не «добра» i 
^ «выдатне», л1чыць сябе самыл 

|
шчасл(вым чалавекам. 

Святлана Зайко якраз i ёсц| 
1гэты шчасл!учык. Займаецца н< 
_ 6 курсе беларускаге аддзялен 
I ня фшалапчнеге факультэта 
• Вось што яна адказала на ма) 
! пытанн!. 
f — Святлана, чаму ты выбр< 

| ла менав!та ф1лалаг!чны фа 
культэт) 

— Яшчэ у школе у мянс 

•
з'явтася цжавасць де лкерв 
туры. 

• —А як рихтуется да эк заме 
*нау, што б магла пзращь 1ншы/, 
I студэнтам! 
£ — Вядома, што умове пес 
| пяховай здачы экзаменау i за 

Л1кау — сктэметызевеная 
• добрасумленнея праца на пра 
_ цягу семестра. Л1чу, што нава1 
В семы педрыхтаваны студэнт не 
• зможа засво!ць увесь вучэбнь 
^матэрыял «штурмом». Kani рых 
|тавацца да экзаменеу так!м 

Iчынам, то усё хутка эабыяаец-
ца. Адеюль вынж: займацц< 

^ трэба на працягу года плена-
- мерна. 
Я —Як)я асноукыя ирын!цы вы-
| 'карыстоуваеш пры падрых-> 
| тоуцы да экзамена^! 
_ — Тры асноуных: конспекты 
1 лекцый, педручн1к!, запкы, 
£ яжя зроблены на практычных 

-анятках ц| кансультацыях. 
Я — Але вось ты атрымалг 
1 бшет. Як< рыхтуешея да прамой 
2 размовы з экзаменатарам! 
Щ — Кожнае пытанне спачатку 

| уважл1ва чытаю. П!шу канспект 
адказу тольк| пасля глыбока-

| га роздуму над пытаннем. Та-
_ ды ён атрымл1ваецца карот-
1 KiM i змястоуным. А саб л i-
| вую увагу звяртаю на раскрыц-

цё практычнай .части! 61лета, 
Щкал1 ёсць у гэтым неабходнасць. 
в — Святлана, як ты л1чыш, ц! 
г' залежыць ВЫН1К 
I выкладчыка! 
| — Так, у MHOriM экзамен — 

дыялог студэнта i выкладчы-
1 ке, i тое, як ён пройдзе, у мне-
Я г!м залежыць ад атмасфе-
* ры, якую стварае на экзамене 
| выкладчык. Вельм!| добра пры-

| мал1 у нас экзамены I. В. 
Жук, А. Ф. Калупн. 

| — Што б вы пажадал! тым 

•
студэнтам, у каго здача cecii | 
яшчэ наперадзе! 

Ц Ад 1м я студэнтау трупы жа- ' 
и Даю ус!м удзельнжам cecii] 
Я паспяховай яе здачы, добра- , 
I га настрою i, мабыць, шчас-1 
Jj г!вага б1лета! 

экзамена ад 

X 
I. БАГАТЫРКА. 

ДВА РАЗЫ 
У год 

Здаецца, зуом нядауна прыйш 
шл; мь( ун'аерс!гэт. Студэнцка! 
жыццё 3oso4HiKay асобае. Тольк 
два разы у год сустракалкя мь 
у аудыторыях i, тым не менш, пас 
neni скласцкя пам1ж нам! тава 
рысюя аднос!ны. Наша узаемне< 
знеёмства, я упэунены, працягнец 
Ца i na-за сценам! ун!вгрс!тэ' 
га. За час навучання мы пазнеё-
MiflicB i necneni палюб|ць мног|) 
выкладчыкау. Веды, яюя мы Tyi 
атрымал!, депамогуць, i ужо не 
раз депемател! нам у працы, бс 
мнопя з нас прецуюць па сваёй 
спецыяльнесцк Лекцы!, семинары 
курсавыя работы, экзамены зус'ьм 
скора застануцца у м1нулым. На-
перадзе у нас сур'ёзныя выпраба-
ванн! — непкенне i абарона дып-
ломнага праекта, але да гэтага 
большасць з нас падрыхтаваны 
добра. 

Мы,студ*нты-завочн!к!, жадаем 
выразщь сваю падэяку выкладчы-
кам i супрацоун!кам ун!верс!тэта 
за веды, як1я мы набыл! з ix да-
памогай, за усё тое добрае, што 
для нас было зроблена.Гэта доб-
рее мы будзем памятаць, i яно 
наэаусёды застанецца э нам!. 

В. К1РЭЕУ, 
студэнт 6-га курса Истфака. 
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Г У Д З Е В 1 Ц К 1 

Л 1 Т А Р А Т У Р Н А 

К Р А Я З Н А У Ч Ы 

М У З Е Й 

РАСКАЗ ВЯДЗЕ А. М. БЕЛАКОЗ 

Ад |прадзедау спакон в «ко? 
Мне застал ас* сладчына; 
Пам1ж teaix j чужаков 
Яна )мне Мекай матчынай... , 

ЯНКА КУПАЛА. 

19 п1стапада члены л!таратурна-
метадычнага гуртка, як!м nipye да-
ц»ит М. А. Мельжкау, |нааедал) 
•беку Гудэев1чы, што у 'Мастоускш 
раёне. 

Гудэее 1чы — э^ычайнзя прынё-
манскея веска, але пра яе далека 
вядома за межам! нашай рэспу-
блткк Яна звязана э 1мем засна-
вальнжа лптаратурна-кразрнаучвга 
музея Алеся Мжалаев1чв Белако-
и . 

Але здрадз'щь сва«м вытокам.1 
забыць сваю бацькаушчыну — ~ 
гэта ганьба. Цяпер, кал1 мы прач-1 
нулкя, разбуджаныя звонам пера-J 
будовь», нам стала брыдка за сябе _ 
i за друг» перед цэлым светам. | 

А вось Аляксей Мжалаев1ч э в 
тых, хто прадбачыу лмены у на- J 
шым грамадстве задоуга да пачат-1 
ку перабудовы. Вынж гэтаму — • 
адметны музей. Гэтк-ix на Беларус11 
болей няма. У Гудэее!цк!м музея'Ш 
наЛ1чваецца каля шесцт тысяч эк- * 
спанатау. Прь>чым, большасць — | 
арысжалы. С яр од ix — лкты п к ь - • 
менткеу, мастак07, камлаз!тереу, • 
гкторыкау, касманаутау. Значнае| 
«ееца у экспазщьи музея займа- _ 

Генадэь Ккялёу, Сцяпан Алексан-
дров1ч i жшыя. 

Гудэеащк1 музей мае цяпер ка-
ля шасф тысяч экспанатау. Боль-
шасць — каля 96 працэнтау — 
арыпналы. Сярод ix — лкты пкь-
менжкеу, мастакоу, кампаэ1тарау, 
археолагау, гкторыкау, касманау-

тау, а таксама былых выпускнжоу 
нашай школы. У лктах аутары да-
юць трактоуку ceaix творау, рас-
казваюць аб лрататыпах герояу, 
выказваюць свае едносжы да ni-

...Пра Гудзев1цк1 лкаратурна-
краязнаучы музей сёння можна 
смела гаварыць як пра адзж э ц|-
кавейшых у рэспублщы. Пкьмен-
нж i даследчык псторьй Л1тарату 
ры Адам Мельдзк яшчэ у 1974 
годзе nicay на старонках KHiri 
«Таямжцы старажытных exoei-
шчау»: «Я упэунены, што лкарату-
раэнауцы XXI стагоддэя ды > 
больш бл1экага часу не раз бу-
дуць выкарыстоуваць матэрыялы, 
сабраныя у Гудзев1чах, спасылацца 

ЗАПРАШАЕМ 
У ПРЫНЯМОННЕ 

С К А Р В Н 1 Ц А 
БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ 

Г 

ч 

За г»ля<чь»ма гэтага чалавека — 
доупя гады напружанай працы. 
Праца для яго — патрэба, якая 
прынос'щь эадавальненне, радасць, 
карысць. 

Спэкойны, добразычл!вы, сц!плы, 
е н вДразу выкл!кае да сябе Ымпа-
тыю. Алесь Мжалаев1ч добра ве-
дае i разумев, што любоу д а Ра-
П31мы пачьжаецца з любоеi да 
бацькоускага порога i д а мгтчы-
най песн'|. 

Гудзевгцкл л*таратурна-краязнау-
1Ы музей якраэ i з 'яуляецца тым 
бацькоуск*м парогам, ад якога па-
чынаецца патрыятызм i замшеван-
не д а свайго роднага i нецыяналь-
нага. Гэта цудоунае мэсца, дзе са-
браны багаты матэрыял нашай 
Ьацыкеушчыны. 

Гэта сапрауднь» скарб. I сабрэны 
ён па Kipyrriuax. А 36110зуся, трэба 
адзначыць, у гады застою. Многа 
дееялося Алесю Мжалааэ1чу вы-
слухаць папрокау ед бюракратау. 
Бо у той час без еглядк1 выконее-
т тое, што загадвал'| ээерху, не 

3 маленства прыв!ваецца патры-
• я т ы з м чалавеку, а найперш у 
§сям' ! i у школе, бо там пачынае 
• фарм!равацца светапогляд грама-
• д э я ж н а . I як неабходна юнаму ча-
| л а в е к у з дня у дзень адчуваць i 
- р а з у м е т ь непауторнасць тых мяс-
Дцж, дзе нарадз|уся, той зямл1, 

юць рэдюя Еыданш беларуск1х |якую называюць Радз1май! Гэтае 
Kwir. Нашрыклад, зборнЫ вершау 'памуцце пасля будзе даваць яму 
Цётю «Скрыттка бедаруская». Эк-J j» ж ы ц ф усё новыя i новыя а л ы . 
спануюцца жывап1с, граф!ка Прыкладна, гэтак думалася мне, 
скульптура, рэчы сялянскага " о - 1 В Ь 1 К Л в д ч Ы к у беларускай мовы i 
быту, прылады, вь^абленыя з к о - | п , т в р а т у р ы ^ п р ы и ё м а н с к а й пёсцы 
сщ, каменю I крэмн.ю, як1м< к а - " Г у д э е в ! ч ы М а с т 0 у с к а г в р а ё н а 1 ш т о 
р ы г т а л к я у Прьжямонн! н а ш ы | н а Гродзеншчыне, кал! больш 
далёк||-я продк! у часы неал1ту. | д в в ц ц а ц ! гадоу назад пачынау са 

Гудзевщк, музей мае статус в у Ч н я м ! зб!раць краязнау-
дзяржаунага. Апроч Л1таратурна-|ЧЬ1Я м а т э р ы я л ы п р а м1Нулае i сён-
краязнаучага аддзялення ёсць з т - | н я ш н я е н а ш а г а K p a K 5 i п р а я г о 
награф!ч!нае. Створены музеи л е - " ультуру. А начал! з таго, што у 
ну ! зелак. 1вьж!ку nepanic«i даведалгея; тут 

У Алеся М!калэедача многа ц ь | ж ы л ! яцвяг!, як1я канчаткова aci-
кавых задумак. Верыцца, што у с е " м т я в а л к я у XII I стагоддз! з гу-

| д а с а м ! — славянам!, як'1я пасяп1-

таратуры, роднай мовы, псторьн 
роднага краю. 

Значнае месца у экспазщьи му-
зея займаюць рэдк1я выданн! бе-
ларуск1х KHir. М'|ж ix — верстка 
32-га тома «Поунага збору pyenix 
летап(сау» пад наэвай «Хрошка л!-
тоуская, жамойцкая, Быхауца». 

Сярод ун!кальных старых выдан-
няу ёсць у музе! брашура Карла 
Маркса «Барацьба класау у Фран-
цы! 1848—1850 гг.», выпушчаная 
Беларусюм сялянска-работн1цк!м 
клубам у В|льн! у 1929 годзе. Пры-
вабл!ваюць увагу наведвальн1кау 
нумары дзщячага часоп!са «Заран-
ка», штомесячн1ка «Беларуская 
борць». Б!бл!яграф!чнай рэдкасцю 
можна л!чыць зборн1к вершау 
Цётк1 «Скрыпка беларуская». 

Будзе дарэчы прыгадаць, што у 
музе! ёсць асобная зала, дзе экс-
пануюцца творы выяуленчага мас-
тацтва на лкаратурныя i гктарыч 

на ix». Сёння мы адчува^м, што 
гэта сапрауды так. Ужо не раз вя 
домыя вучоныя з вял!к!х гарадоу, 
дзе ёсць i apxisbi, i багатыя 6i6ni-
ятэк!, звяртал!ся да матэрыялау 
нашага музея. Нас, вядома, гэта 
радуе i натхняе на новыя пошую, 
даследаванн). 

Словам, задумак многа i верыц-
ца, што усе яны з цягам часу 
здзейсняцца. Пра гэта можна гава-
рыць упэунена, музей згуртавау 
вакол сябе самаадданых i няурым-
cniebix людзей, яюя любяць л!та-
ратуру, г!сторыю свайго народа, 
!мкнуцца свята захоуваць яго ду-
хоуную спадчыну. Сёння асабл!ва 
прыемна усведамляць, што ство-
рены наш музей не семедзейных, 
добреехвотных пачатках, на энту-
эгязме дарослых ! дэяцей, шчыра 

улюблёных у нялёгкую справу. 
Пра Гудэев!цк! музе.й ужо дазо-

ni многа nicani у друку, гаварыл1 
ныя тэмы. AxBflpaeai/iii ix музею n f радыё,_ паказвал! _ ла тэлебечан-

»ны з цягам часу здзейсняцца. 
Пра гэта можна гаварыць у п э у н е - | п 

на, бо музей сабрау i згуртлвау 
вакол сябе людзей няурымсл1вых |^УДзев1чы. 
i самаадданых, як1я любяць i па-^ У вынЫу 

;лкя у нашых краях у X—XI ста-
оддэях . Адсюль i назва вёск! 

•
у вын1ку старанных пошукау, 

, B L . - . . . . . nepanicKi нашых школьн1кау з ад-
л!таратуру, свята захоуваюць спад-1расатам1 MiHCKa, Масквы, В!льню-
чьину ceaix продкау. _са , Гродна, К!ева, Лодз!, Варшавы 

_ f i l lpar i у нас неузабаве сабралася 
Думазцца , верыцца, што n e p * - _ 6 a r a T e м а т э р ы я л а у пра м!нулае 

будоза нашага фамадства у с а - | н а ш а г а к р а ю В о п ы т н ы м ; к а н с у л ь . 
р е ш а т с я аглянуцца ! задумацца: цыяльным i духоуным ж ы ц т Д а с ц ь | Т а н Т 0 М | . д а р а д ц а м | с т а л | д л я н а . мажтвасць музею у Гудэев wax * х д з я ц е й м а с т а к П ё C e p r i e . 

папоунщь матэрыялы, уратаваць , !^ ,^ п ! с ь м е н н ; к ! j Л1таратуразнауцы 
захаваць i развщь культуру ГТрьь | 3 о с Ь н а В е р а с А л я и с е й 1 П я т ч е а ! 

нямоння для нашчадкау. „ Ф ё д о р Янкоусю, А д а м Мальдэ1с, 

што робпм, куды !дзём? Нзс вучы 
л! аднолькава думаць ! марыць, 
пюбщь i ненаввдзець, аднолькава 

I мы, т гюя аднолькавыя, не зау-
BejKbmi, як у гэтай апрацоуцы стра-
цiл! вельм! важнее — Душу i ча-
лавечнасць. Чьжоужцка-бюрркра-
тычная с к т э м з 3pe6ina сваю спра-
ву. Мы амаль страцш! мову, на-
цьшнальную культуру i псторыю. 
Беларусам першым прадракал! 
шлях у кямунЬм, адмов^ушы^я ед 

ЯН спадчыны продкау i увасоб|ушыся 
у вял!кую нацыю «сазецк! нfпод». 

I 
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прафес!йныя i самадзейныя ма-
стак!. Найболей ц!кевыя — партрэт 
Макома Багданов!ча (аутар Г. Ма-
зурау) , карц!на «Мац! паэта» А . 
Багустава, партрэт Мжолы Гусоу-
скага, як! намалявау Б. Сергавщ-
Ki. А. Масяйкоу перадау музею 
партрэт францыека Скарыны. У 

гэтай же зале выстаулены творы 
вядомага белерускага мастака М. 
Купавы «Кастусь KaniHoyCKi», «Му-
жыцкея прауда» i !ншыя. 

. . .Экспанаты мы размясц!л| таюм 
чынам, што навадвальн1к! спачат-
ку знаёмяцца з матэрыялам1 пра 
беларускую Л1таратуру, а пасля 
трапляюць у залу, дзе шырока 
прадстаулена народная творчасць, 
культура народа. Тут сцены упры-
гожаны саматкеным1 дыванам!, 
кожны раздзел размешчаны у 
асабл1вай шефе-стэндзе, якея на-
гадвае хатку, крытую то саломай, 
то гонтай, то чарапщай, то цесем. 

А кожны дапытл!вы можа ней-
больш поуна задаволщь свае^ !н 
тарэсы i глыбей пазн&ёмщца з 

роднага краю, | . % 

Уражанн! пасля паездк! 

Hi. Але Hi газета, Hi эф|р не мо-
гуць поунасцю расказаць пра усё 
тое духоунае багацце, якое сабра-
на любоуна p y n n i e b i M i рукам1 юных 
гудзев!чен. 

Прыязджейце де нас у Прьжя-
монне. Нашы школьныя экскурса-
воды падораць вам незабыуныя 
хвшжы радасц!. 

АД РЭДАКЦЫ1: 
Алесь М1калаев!ч Белакоз добра 

вядомы мног1м ва ушвератэце. 
Не раз ён сустракауся са студэн-
там1, расказвау !м аб ceaiM бага-
тым на Ладзе|', еельм1 няпростым 
жыцц), аб рабоце з вучнямi мя-
сцовай школы па стварэнню л1та-
ратурна-краязнаучага музея. t 
кожны раз у час сустрэчы Алесь 
М1калаев1ч шчодра лерадае са-
крэты сапрауднага педагапчнага 
майстэрства, вучыць люб|ць дзя-
цей, Радз1му. За гэта яму >— шчы-
рыя словы удзячнаецк 

псторыяй свайго 
назедаушы музей. Алесь М)калае-и 
в'|ч Белакоз падорыць 'im незабыу- I 
ныя хвшжы р а д е е т . 

• да: гледзячь! на экспанаты, сама-
Д. ЛЕБЯДЗЕВ1Ч, | м у хочецца зрабьць ,штосьц1 такое, 

выкладчык кафедры пускай > 
замежнай ;п!таратуры. 

Уражанш пасля паездк! 
УСПАМШАЮЦЬ СТУДЭНТЫ Ф1ЛФАКА 

Вось мы у Гудзев1чах. Веска я<к 
Ji веска. Хаты, падобныя на тыя, што 

даводз1лася бачыць не раз раней. 
Пад'^хал! да «дной 3 ix, драуля-

1» ней. Насустрач выйшау нззысок! 
мужчына, не стеры, але увесь ci-
вы. Добрай усмешкай, ватл(вгсцю 
ён одразу змог выклмаць у нас 
да сябе добрыя пачуцц!. Гаварыу 
з HeMi на чыстей беларускай мове 
(наша ж група была жтэрнацыя-
нельная: руск»я, белорусы, п а л я т , 
узбеки). Але гэтага чалавека усе 
мы добре разумел! . 

Hani увайшл! у naKoi музея, ад-
разу злэ1в!лкя вялжай кольнасц! 
самых разнастайных экспанатау — 
ад старых рукапкау i инк да су-
часных лктоу П1сьменнжау, вучо-
ныя. Адным словам, деаедалкя 
мы шмат новага i цжааага. Так, 
еярнуць памяць народа — гэта вя-
л«к1 i вельм! эначны подзвк душы. 
Мы cflyxani экскурсазода моучк1, i 

J - '"рад кожным паустаавЫ падз»! 
v tayno м!нулых дзён з жыцця бе-
лерускега народа. 3 фотаздымкву, 
малюнкау на нас naaipani тыя, хто 
жыу дэаля народа, мае права на 
яго павагу i памяць. 

Мы энаходз1лкя у музе! больш 
чать^рох гадз!н. Л1чым, што ад-
крыл! для сябе многа новага, ц!-
кавага, п а г л ы б Ы веды аб бела-
рускай культуры, ricTopbiii жыцця 
народа. 

Ю. ТНКАЛОВ1Ч. 

вядома, што для таго, каб па-
сапрауднаму любяць сваю зямлю, 
трэба ведаць яе крын'щы. Менееi-
та гэту мзту став mi перед сабой 
А. М. Белакоз i яго аднадумцы, 
Kani стварел! Гудзев!цк1 Л1таретур-
на-краяэнаучы музей. Паступова 
a6ipeni мат эры ял, I яго было усё 
больш. I вось ужо ж як не абме-
жавецца задуменым лкаратурным 
музеем. Паустае пытанне аб ства^ 
p3nni !мшьы эалау. 

Актыуным! удэельнжам! збору 
разнастайных матэрыялау был! 
•учж Белакоза, жыхары Гуд зев iv. 

Шмлт у музе! рэдтх экспанатау. 
Сярод ix — рукапкы, nictMbi I 
аутографы Я. Брыля, Зоськ! Верас, 
Адама Мельдзке i гкшых. 

Вельм! цжааыя залы аб народ-
ней творчесц! белерускага наро-

|
каб i цябе не к ал i людз> успамжа-
л| добрым словам, кал! бачыл! б 

Л справу рук reaix. 
А без таклх людзей, як Алесь 

М1кепаев1ч Белакоз, проста «емаг-
чыме жыць. MenaeiTa яны сапра-
удньгя экауцы нашай беларускай 
культуры. 

I. БЫКА0Д , * * « 
...Exami доуга, але нарэшце ау-

тобус наш спьж!уся каля невялнкай 
xaTKi 3 шыльдачкай. 

А през некальк! хв!лж экскурса-
вод Алесь Мккалеее1ч Белакоз ужо 
пачау свой расказ. Чым больш я 
яг о слухау, тым большей цжева-
сцю пранжауся да таго, аб чым ён 
расказвау. 

Мяне здэючла не вял'жая коль-
касць экспанатау, не| Здз!вша тое,, 
з якой увагай яны падабраныя. I 
»к»я тут рэдк!я экзэмпляры! Чаго 
каштуе, напрыклад, калекцыя 
зборнжеу творау беларуск1х паэ-
тау, у якую уваходзяць KHiri толь-
»i у единым экземпляры. 

«Як многа таленав!тых людзей 
нарадэкпа зямля Беларус)», — 
думау я, пекшеючы гэтую залу. 

вось МЫ ужо у flpyriM, трэц1м, 
пакоч. Усе больш i больш yBax«ni-
ве я слух ею гэтага чалааеке. А 
расказ цккевы, па-сапрауднаму 
эахапляючы. 

Нарэшце мы паэн»ём!лкя ! э 
экспонатам! алошняй залы. Здаец-
ца, час раэвЬаацца. Але тут Алесь 

маленькую хатку, якая сведчыць 
аб ж ы ц ф еялян мжулага стагод-
дзя. 

. . .Маленькая калыска, стол, яко-
му ужо больш ста гадоу, Патрэб-
нь»я у хатняй гаспадарцы! рэчы. 
Многа цгкааага зноу пачул! ад 
Алеся Мькалаетча. 

Яшчэ б хацелася некальк! слоу 
сказаць аб зале народней меды-
цьжы музея. Тут сабрана мноства 
лекавых раслж , як1я растуць у ту-
тэйшь(х мясцжах . Алесь М1калае-
Bi4, дарэчы, паведам^у нам шмат 
рэцэптау народней медыцыны. 
Адзначьру ён i вялжую ctny крэм-
н^евай вады. Цяпер можам даць 
параду тым, хто хоча на доупя 
гады эберагчы здароуе: трэба гэ-
тую ваду п!ць... 

Алесь MiKanaeeiM Белакоз. Коль-
Ki с!л, намагенняу слетрэб!лася 
яму, каб стварыць Taici музей: без 
сродкау, на адным гарачым жа-
данн!. Я глядэеу на яго i думау, 
што вось, нарэшце, i убачыу са-
прауднеге чалавека, >M<i думае аб 
роднь»м Kpai, клапоцкцца аб iM. 

Невь»падкова Алесь М'ккалаевкч 
к ал icey мне на памяць таюя сло-
вы: «За Ытарэс да роднай культу-
ры» не юнЬе аб Mysei, якую па-
даравау. Сам я pycrei, але, дзяку-
ючы гэтаму чалавеку, не мог не 
адчуць, што культура белерускага 
народе стала мне па-сапрауднаму 
роднай. 

> Ik. &ЫКАСА9. 
• • • 

—Экспаэ!цы! музея багатыя i 

тольк! Л1таратуры, але i гкторьи, 
к у л ь т у р ы роднага краю. 

Цудоуны музей. Я навадвала ! 
1ншыя музе! кра!ны, зле гэты аса-
бл1ва запау у памяц'| яшчэ i таму, 
што ён звязаны з MaiM родным 
краем. Мы зараз паз'инны аднау-
ляць традыцьм, мову. Знаемства з 
музеем яшчэ раз пераканала нас 
у г э т ы м 

Шчььрее дзякуй настаунжу за 
яго клопат аб спадчыне народа, 
за тое, што ен стварьгу музей, як! 
дапаможа мног!м зразумець «а-
цыянальную культуру, яе багаты 
каларыт, адчуць гон^э за свой 
народ. 

С. ЯНЧАНКА. 

Ад наведвання музея !льну у 
мяне эсталося вялжае уражанне, 
якое я буду памятаць усё сваё 
жыццё. 

Слухаць Алеся MiKanaeei-
ча Белакоза было вельм1 ц1кева. 
Гэта мудры чалавек, чалавек-па-
трыёт, як! саа!м1 уласным! нама-
гвнням! эасневау таю цудоуны му-
зей. 

А. М. Белакоз дау нам многа 
парад. Я паэнаёмшася з жыццём 
гэтага чалавека, э кул ь тур а й беле-
рускага народа, i наогул, аб мно-
riM цжааьем дав едал вся ад Алеся 
Ммалаев^ма. 

Ус!м тым, хто не быу яшчэ 9 
Mysei, раю як маге хутчэй яго на-
ведаць. 

Мжалаевач запрашае нас неаедаць рознабакоаыя. Яны прысвечаны не С. ЛАК. 



ДА УВАГ1 СТУДЭНТАУ ВНУ 
У час Усесаюзнага студэнцкага 

форума у Маскае да юраунщтва 
Дзяржнавучання СССР nacrynini 
шматлшя звароты. 

У сувяз! з гэтым лубшкуем па-
мятку, у якой змешчаны правы 
студэнтау вышэйшай навучальнай 
установи. 

Студзнты вышэйшай навучальнай 
установи маюць наступныя правы: 

1. На падставе Часовага пала-
ждоня аб вышэйшай навучальнай 
установе (загад ад 07.08.89 № 585): 

1.1. Вы61раць i быць выбраны 
м! у Савет i Вучоны савет вышэй-
шай навучальнай установы (фа-
культэта). 

1.2. Удзельжчаць праз грамад-
ск!я аргажзацьм у рашэнж важ-
нейших пытанняу дзейнасц! вы-
шэйшай навучальнай установы, 
студэнцкага жыцця. 

1.3. Бясплатна карыстацца па-
мяшканнем i абсталяваннем 6i6-

л1ятэк, вучэбных, навуковых i Ы-
шых падраздзяленняу, вызначаных 
Уставам вышэйшай навучальнай 
установы. 

1.4. Вызначаць па узгадненню з 
дэканатам набор дысцыплш наву-
чання па спецыяльнасц! у межах, 
устаноуленых вучэбным планам, а 
таксама наведваць дадаткова лю-
бы» в!ды вучэбных заняткау, як:я 
праводзяцца у даным Ысты-

туце; став!ць пытанне аб замене 
выкладчьжау, яюя не забяспечва-
юць. якаснага выкладання вучэб-
ных заняткау. 

1.5. Прымаць удэел у навукова-
даследчай рабоце i дншык а1дах 

дзейнасц|, вызначаных Уставам. 

1.6. Вольнее наведванне лекций, 
пачынаючы з другога курса. 

1.7. На атрыманне пасля закан-
чэння вышэйшай навучальнай уста-
новы работы па спецыяльнасф. 

2 . На падставе пастановы M i H i -

стэрства вышэйшай навучальнай 
установы СССР, Сакратарыята 
ВЦСПС i Сакратарыята ЦК 
УЛКСМ ад 17.06.87 № 435/20-11 
сг-7/10а калектывам студэнцюх 
труп: 

2.1. Выб1рзць стараст, прымаць 
рашэнне аб вызваленж ix ад аба-
вязкау i унос!ць прапанову у дэ-
канат аб зацверджанн! прынятага 
студэнцюм калектывам трупы ра-
шэння. 

2.2. Унооць прапановы i раб'иць 
запросы у органы адмшктрацьп i 
грамадсюя аргажзацьп па ycix пы-
таннях жыццяздольнасц! вучэбнай 
групы. 

2.3. Вылучаць кандыдатау на 
прысваемне 1менных i персональ-

ных стыпендый савета вышэйшай 
навучальнай установы. 

2.4. Хадатайжчаць перад сты 
пендыяльнай камк!яй аб назна-
чэнн1 стыпенды! членам вучэбнай 
групы, яюя маюць здавальняючыя 
адэнаю, а таксама аб назначэнж 
надбаую да стыпендьи за актыу 
ны удзел у грамадска-карыснай 
дэейнасц! i аб тым, каб яе зияць 

2.5. Прадстауляць у рэктарат 
(дэканат) матываваную думку ка-
лектыва вучэбнай групы па пытан-
нях узнагароды ц'| спагнання сту-
дэнтау труп, адл!чэння ix з вы-
шэйшай навучальнай установы па 
прычынах, яюя не звязаны з не-
паспяховасцю студэнтау, втэстаць» 
i адбора студэнтау для паглыбле-
най прафесшнай падрыхтоую, вы-
дачи характарыстык i рэкаменда-
цый для навучання у астрантуры 
(ардынатуры). 

2.6. Уносщь прапановы у праф 
ком i студсавет аб размеркаванн! 
месц у Ытэрнаце, размяшчэнж у 
IM членау вучэбнай групы. 

3. Адтэрмшоую ад призыва на 
ваенную службу для працягвання 
навучання (пастанова ЦК КПСС t 
СМССР ад 31.03.89 № 285). 

4. Удзельжчаць у восеньсюх 
сельгасработах на добраахвотных 
падставах (загад ад 09.08.89 
№ 652). 

5. Заключаць з дзяржауным!, 
кааператыуным| i друпм! грамад-
CKiMi аргажзацыям! i прадпрыем-
ствам» шдыв1дуальныя дагаворы 
на навучанне у ВНУ (пастанова СМ 
СССР ад 31.08.89 № 708). 

6. Студэнтам ужвератэтау, яюя 
вучацца на спецыяльнасцях, па 
яюх вядзецца падрыхтоука педа-
гапчных кадрау, i жада>рчым вы-
кладаць дадатковы прадмет, вы-
вучаць адпаведныя дысцыплшы 
(загад ад 27.02.89 № 146), ^ 

7. Студэнтам завочнай формы, 
навучання на падставе загада ад 
01.09.89 № 613: 

7.1. Па меры падрыхтаванасцГ 
здаваць экзамены i зал1ю па лю-
бой дысцыплше, вывучаемай на 
адпаведным курсе, незалежна ад ч 
|ншых прадметау. 

7.2. Атрымл1ваць працяг наву-
чання при наяунасц1 пэуных при-
чин, падцверджаных хадатайнщт-
вам э прадгцрыемствау i apraH'i-
зацый, дзе яны працуюць. 

8. На такую аргажзацыю вучэб-
нага працэса, якая прадугледжвае 
скарачэнне аудиторных заняткау 
на 1—3 курсах да 28 гадз1н у ты-
дзень, на 4—5 курсах Да 24 гадз'гк 
за кошт замены гэтых заняткау 
самастойнай работай студэнтау 
пад кантролем выкладчыкау (за 
гад ад 22.09.86 № 680). 

1зноу я тут. Цябе в!так>, 
Мой родны Горадзень стары) 
1зноу па вул!цах лятаю 
Да самай позняе пары, 
3 цябе нацешыцца няможна 
Пасля разлук! f тры гады! 
Як Mina пл!тачка тут кожна, 
Дамы, бульварчык!, сады. 
Хрыбты мастоу пераламатых. 
Ахвяры скончанай вайны, 
Шкада мне вас, парасюданых, 
Удалыя Нёмана сыны! 
I ты — Нямога Пасяджзння 
Магутны замак — як жывеш! 
Праб'е часта адраджэння — 
1зноу ТЫ, м!лы, загудзеш! 
А ты... Ты — Нёман бела-сМ... 
Ой, як харошы, дарагМ 
Старыя XBoi, як 6ariHi, 
Твае бароняць бераг!. 
На грудзях хваляу летн)м часам 
Адпачыва? я гут не раз 
I часта быу з габой сам,-насам, 
Аж покуль длуг! дзень не згас. 

Цяпер нядоляй ninirpbiMa 
Сюды загнаны незнарок. 
Твой быстры бег nafnio вачыма, 
Гляджу i уздоуж i упапярок. 

А. ЦЫХУН, 
заслужены настаужк БССР. 

Фота .В. CAPOKIHA. 

Самай патаемнай i дарагой мэ-
гай для ycix народау, на як!м бы 
чамтыненце яны не жыл1, на пра-
цягу усей псторы! чалавецтва бы-
ла мара аб трывалым i працяглым 
Mipbi, аб поуным зн!шчэнн1 вой-
чау на зямлк Вайна заусёды пры-
Hocina народу цяжюя бядоты i 
пакуты, каштавала аял1к!х чалаве-

масавага знЕшчзння i )ншых срод-
кау нападзення ворага. На выка-
нанне гэтай задачи наюраваны 
комплекс розных мерапрыемст-
вау: укрыццё насельнщтва у ахоу-
ных збудаваннях; разгрупаванне i 
эвакуацыя, прымяненне Ыдыв1ду 
альных i медыцынск1« сродкау 
аховы. 

тычнай работы па аказанню меды-
цынскай двпамог! ва умовах аб-
c-TasiH, па дагляду за хворым! i 
пацярпеушым», выкладанню гра-
мадзянскай абароны у 2, 5, 6 кла-
сах i медыка сан1тарнай ладрых-
гоуцы у школе. 

Атрыманыя медыцынск!я веды 
будуць садзейшчаць пашырзнню 

АВАЛОДВАЦЬ ГРАМАДЗЯНСКАЙ АБАРОНАЙ, 

АСН0ВАМ1 МЕДЫЦЫНСК1Х ВЕДАУ 

I АХОВЫ ЗДАРОУЯ ДЗЯЦЕЙ 
чых ахвяр, раэбурала матэрыяль-

ныя i культурныя цэннасц!, ство-
раныя працай i гениям! MHorix па-
каленняу людзей. У памяф наро-
дау свежыя успамшы пра тыя жа-
xi i няшчасц!, ЯКРЯ абрушыл^ся на 
чалавецтва у нашим стагоддз) — 
дзве м'фавыя вайны, незваротна 
панёсшыя з сабой дзесятк! мтьё-
нау чалавечых жыццяу. 

У цяперашн! час, Kani у ваен-
ных справах прайшоу каласальны 
гэхн1чны пераварот i з'яв1л!ся ра-
кетна-ядзернае узбраенне i жшыя 
сродк! масавага зн1шчэння, яюя 
валодаюць вял!кай стай, П|рабле-

ма прадух!лення мгравой вайны i 
забеспячэння на зямл! трьталага 
Mipy стала асаб^ва злабадзённай 
i вострей. Але кал! здарыцца та-
кое, што будзе немажл1ва праду-
<1Л1ць вайну, io для таго, каб па-
меншыць чагавечыя згубы, трэба 
умець дзейжчаць у ваенных аб-
CTaeiHax, а гэтаму вучыць грама-
дзянская абарона i медыцынская 
падрыхтоука. 

Ваенна-пал!тычнае юраунщтва 
KpaiH НАТА разглядае далейшае 
развщцё сваей грамадзянскай аба-
роны як частку агульных ваенных 
прыгатаванняу. Яе прызн.ачэнне, з 
пункту гледжа'кня буржуазных ва-

енных спецыялктау, — забяспе-
чыць выживание насельн!цтва, 
Тканомi'Ki дзя;ржавы ва умовах лю-

бой вайны, асабл1ва ракетна-ядзер-
най. 

Асноуным! задачам! грамадзян-
скай абароны СССР з'яуляюцца: 

1. Ахова насельнщтва ад 35poi 

2. Павышэнне устойл'1васц1 рабо-
ты вб'ектау i гал«н народней гас-
падарк1 ва умовах ваеннага часу. 

3. Правядзенне выратавальных i 
неадкладных аварыйна-аднаулен-
чых работ у ачагах паражэння i у 
зонах стьшйных бядот, як!я, на 
жаль, нярэдка праходзяць i на 
тэрыторы! нашай крашы: земля 
трасенн! у Сярадняй Aaii i Закау-
каэзя, навадненж у benapyci ! на 
Далёюм Усходзе, снежныя зано-
сы на Сахалте i у Малдав!!, алоу-
3Hi у горных раёнах Крыму, Кав-
каза ! Карпатау, лясныя ! тарфя-
ныя пажары у РСФСР. Па сутна-
сц! справы, няма раёна, дзе не 
было б небяспек! той 4i iMuuafi 
стых!йнай бядоты. 

Да цяжк!х выжкау прыводзяць 
г вмЫюя аварьи, катастрофы. У ви-
н т у гэтага гжуць i атрымл!ваюць 
траумы тысячи i м!льёны людзей, 
як1я церпяць нястачу першай не-
абходнай дапамог!. Сярод пацяр-
пеушых — дзец1. Вось дзе, тава-
рышы студэнты, могуць спатрэ-
бщца вашыя медыцынск!я Ееды, 
ад як!х вы так несвядома адказ-
ваецеся. Людз! часта пнуць не ад 
смяротных ранау, а ад таго, што 
iM своечасова не была аказана 
першая дапамога. Акрамя таго, 
ва указаниях дзяржаунага кам1тэта 
СССР па народнай адукацьи пра-
ма сказана, што навучанне студэн-
тау ужвератэта грамадзянскай 
абароне з'яуляецца часткай меды-
каг!г!ен|чнага выхавання, неабход-
на падрыхтоука студэнтау да прак-

далягляду, фарм!раванню асобы ! 
павышэнню прафес!янальнага уз-
роуню настаужка, яго сумленна-
му медыка-педагаг!чнаму ладыхо-
ду да праблем навучання ! выха 
вання, а таксама ахове здароуя 
дзяцей з ул!кам !х узросту ! аса-
б'гстых мажл1вас.цей. Правазнау-
цам так!я веды таксама спатрэ-
бяцца у ix практычнай рабоце. 
Элементарныя медицинская веды 
студэнтам будуць патрэбны як 
будучым мац! i бацькам. 

Некаторыя студэнты упэунены у 
тым, што i без медицины яны ве-

даюць, як аказаць першую меды-
цынскую дапамогу. Я л!чу, што тэ-
та абман сябе i |нших. Кожны год 
мы прымаем удзел у гарадсюх 
спаборн\цтвах сан!тарных дружын, 
дзе нашы студэнты паказваюць 
вьтлючна »1экгя веды у практич-
ней рабоце i атрымл!заюць сотн! 
штрафных ачкоу, таму што адно 
сяцца да гэтага безадказна. 

1«шыя выказваюць меркаванне, 
што грамадзянская абарона не ап-
раудэла сябе у склаушыхся аб-
cTaeiHax. А што значыць грама-
дзянская абарона? Гэта мы з вам!, 
у яе склад уваходзяць рабочыя, 
студэнты, служачыя, як1я склада-
юць неваен!заваныя фарм1разан-
н! (атрады, каманды, звенн! i iH-
шыя). Ад ix падрыхтоук! ! будзе 
залежыць поспех работы, Ух!лен-
не ж ад гэтага злачынна, 

П. BACIJIbЕУ, 
начальник курса ГА ! медыцын-
скай падрыхтоук!. 
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