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КАНДЫДАТЫ У НАРОДНЫЙ ДЭПУТА ТЫ 
ПАПРАС1Л1 СЛОВА 

Габрусев1ч Сергей Аляксан-
Чрм!ч, 1936 года нараджзння, 
Senapyc, ъддукацыя мишэншая, 
т е к 'КПСС, Ьрарэктар па »у-
о б нам рабоце. 

Вылучаны кандидатам у на-
юдныя «эпутаты "беларускай 

ССР h a £ерастав!цкай выбар-
чай /акрузе Пленумам правлен-
ия Гродзенекага абласнога ад-
дэялеиня Савециага фонду 
культуры. 

Ва умова х лерабудовы галоунай 
мэтай Вярхоунага Савета БССР, на 
мой погляд, з 'яуляецца стварэнне 
законау i умоу, якпя дав ал i б маг-
чымасць кожнаму человеку i' на-
роду у цэлым свободна i творча 
npai+аввць у »мя самой асобы i 
Радэкмы. У адгмведнасц! з гэтым 
я буду — у в кладку выбрани я — 
да'Мвгац'Ца вырашэння шэрагу пы-
танняу, яюя забяспечвал! б : 

— дасягненне рэальнага i глы-
бокага суверэжтэту БССР у скла-
дзе Саюза. Маецца на увазе, што 
ЬССР п а в т н а вырашаць выключив 
усе пытанн! свайго пал'|ть(чнага, 
эканамЬчнага, сацыяльнага ! куль 
турмага разв»цця. Мець магчы-
масць для разшцця зканам!чнь»х i 
культурных сувязей з замежным1 

кражам! |, натуральна, свае праД-
стаунщтва. 

— стварэнне у рэслублщы юры-
дычных, ханам!чных , культурных, 
пс1халагнчных i imubix умоу, якГя б 
гаранта®ал1 рзальнае раумапрауе 
ycix нацый; 

— станауленне эканам!чнай са-
местойнасц! Беларуси Лису, што 
гасладарчы разлук — гэта толь™ 
першая ступень. На мой погляд, 
рэальная >канам1ч1ная самастой-
несць БССР магчыма, кал! экано-
м'жа Беларус! будзе неад'емнай 
честкей народней гаспедарю Саю-
за не па жаданню саюэных Mwi-
стэрствау, ni Дзяржплана СССР , в 
— я« выщк «ааперецьн i раздзя-
лення працы; 

— узжкненне разам з грамад-
скай улгснасцю калектыунай i 
у асобных выпадках — прыватнай 
уласнесц!; 

— пераарыентацыю бюджзта 
рэсгтублж! на паляпшэнне матэры-
яльных умоу жыцця працоуных; 

— пешырэнне аканам|чных i 
юрыдычных правоу калгасау i !н-
шых кааператьгуных вытворчых 
адзжек ; 

— стварэнне юрыдычных, эка-
наммных, сацыяльных, пахалапч-
ных умоу для паслядоунай t 
прынцыповай палггык! беларуоза-
цьп. Л1чу, што кал! мы гааорым 

аб адоаджэнн! роднай моды i куль-
туры, то мы маем на увазе не 
проста ix захаванне i раэв!цце, а 
захаванне i рззв1ццё беларускай 
нацьп. Я упэунены, ш т о д а т а г о ча-
су, памуль не адбудзецца адра-
джэнне беларускай мовы i куль-
туры, наш народ не будзе гаспа-
даром сваёй зямл!, бо ён будзе 
раз глада ць яе »к тэрыторыю, а 
не як свае кроунае; 

— гташырэнне i пвплыбленне 
для раэвъцця у Benapyci i на Гро-
дзеншчыне мовы i культуры рус-
Kix, палякау, лггоуцау, яурэяу, та-
тар i «ншых. 

ляксандр (1ванав1ч Васкабое?. 
44 tOAa нараджэння, руск), 
укацыя вышэйшая, член 
ICC, 1праржтар па навуковай 
боце. > 
выпучаны кандидатам у на-
дныя (дзпутатм Гродзенекага 
паснога Сааета народных дэ-
raraf ha 41-й 'Чарн*хо?скай 
барчай акрузе Пленумам »б-
:нога Савета Таварыства 
«анме». 
паноаа выбаршчыкам ceaix 
\м пры выбарах у народныя 

дзпутаты на роэных узроунях ста-
ла навальным захапленнем i пры-
мяла характер манклаушчыны. Я 
не прашеноуваю сваю праграму, а 
только удакладняю пазщыю. Го-
Рад, перш за усё, культурны цзнтр. 

Рашэнне пал1тыч>ных, зкалаг1чных 
праблем — гэта не самамэта, а 
толща сродк'| узбагачзння нацьгя. 
налынага жыцця. Галоунае у вы-
хоуванн.| грамадзянскаоц1, патрыя-
тызму падрыхтоука добрасумлен-
нага працаунжа, а не таго, «то 
хапае только вяршкк Гуман>за-
цыя школы i вышзйшай у асабл!-
eacui — адказная нацыянальная 
задачч. 

Спад прзстыжу настаун1цкай пра-
цы дэмарал!завау наша прамадст-
ва. А д н о с т ы да педагога як да 
кагосьц] ардынарнага — гэта ве-
льм| трывожны симптом сур'ёзнай 
хваробы. Яе дыягназ — прым1тыу-
нае мысленне, пал1тычная блЬа-
рукасць, тэхнакрытызм. Без разу-
мения гэтега лерабудова у школе 
ужо стала фармальнай, перабудо-

ва у ВНУ — бутафорскай, пера-
будова у эианомщы — |люз1яй. 

Наш чалаве« яшчэ не стау Чала-
векам, у яго акрам я пары моцных 
рук ёсць »шчэ i душа. А ёй, як i 
целу, неабходна добрая i высока-
якасная ежа. ЁСЦЬ i розум , здоль-
ны засвойваць не тольк! л!чбы 
плану, ««убаметры, тоны, мшамет-
ры, але i асэнсаваць сутнасць 
свайго быцця, б ч ц а над пошукам 
адказау на вечныя пытанн|: «Быць 
Hi не быць?», «Што раб!ць?», «Хто 
• шаваты?». Тыя, хто Kipaeay наро-
дам, пакуль што не адказал! на 
гзтыя пьгганж. Адказ здолен даць 
толью сам народ, народ грамл-
дзяиска стелы, 1дэйна упэунены. 
Сталасць i упэуненасць не зваляц-
ца з неба i не прыйдуць знянац-
ку. Неабходна роэнабековая выха-
ваучая праца Настаумма. 

Пачынаючы з рэвалюцьн, усе 
наша развщдё мы тлумачыл1 то-
льк1 праз экином'ику i прыйшл! да 
невуцтва, дэ та гогн , ятя дэмара-
л'|завал1 наша грамадства. I вось 

зараз энерпю людзей больш за 
усё тушь»ць неакрэсленасць. Чала-
век у сув»з| з гэтым пав жен ва-
лодаць гарантыяй аховы не толью 
уласнага жыцця i маёмасц'| , па-
томства, але i высокай мэтай. Щ 
ёсць у нас такая ахова? Давайце 
сумленна адкажам на гэта. 

Нас ycix як у першародным гре-
ху, аба iна»ачваюць, што механизм 
т а р м а ж э н н я у нас caMix. А л е м ы 
ведаем, што ён у надзвьмайнай 
грувасткасц!, шматлтасц! , непава-
ротл(васц!, i, галоунае, паукампе-
тэнтнасц! anapaiTa кГравання, як! Hi-
кол! не навучыцца к нрав а ць па-
новаму i ni за што на свеце не 
захоча разв1тацца з номенклатур-
ным! прыа!леггям1. Апарату не па-
трэбны люд31, якiя думаюць, лю-
дз1 таленав!тЫ'Я. Задача сёняшня-
га дня — рыхтаваць кадры, здо-
льныя да самаачышчэння ад бю-
ракратычнай брыдасц!. Задача бу-
дучага — духоунае i кульгурмае 
адраджэнне. 

РАНЦЕЙ 6IKTAP ПЯТРОВ1Ч, 
года мараджзин*. веларус, 
ацмя вышзйшая, млен 
: , загадчик кафедри пе-
*1к1. филучаны кандидатам 
путати Вярхоунага Сааета 
па Урублеускай вибарчай 

ie (Ив Й37 г. Гродна Гро-
:к)м дбласним аддэялен-
Ледагаг!чнага таварыства 

едагагКжым таварыстве 
ацую на грамадскай ас-
]льш за два д з е с я т к а га-
ъ вылучэнне кандидатам 

у депутаты Вярхоунага Сааета 
БССР з'явшася лоунай нечакана-
сцю. Шчыра удэячны членам та-
варыства за аказаны давер. Мне 
яшчэ патрэбны некаторы час для 
канчатковага афармлення лерад-
выбарнай праграмы на аснове кан-
сультацый з членам! таварыства i 
жыхарам.1 выбарчай axpyri . 

Наогул, дааол| скептычна адно-
шуся да MHorix лраграм, як»я вы-
працаваны на розных узроунях. 
Дастаткова пералктаць падшыуку 

любой газеты за тры-чатыры апош-
Н!я гады, каб энайсц! у ёй ммост-
ва усялямх праграм. А с а б л я а не 
цярплю, кал! некаторыя KipayniKi 
уключаюць у свае праграмы тое, 
што уваходзщь у ix службовыя 
абавязка. Л!чу, што дзяржаву з 
к р ы з к у можа Bbmecui тольк! доб-
ра аргангзаваная сумленная праца. 

Вядома, не стаю i не буду ста-
яць у баку ад вырашэння экана-
м'|чны.х, пал1тьмных, правааых, са-
цыяльных i жшых пытанняу. А л е 
«1ав1Ыен ул!чваць тое, што у пер-
шую чаргу прадстауляю 1нтарэсы 
педагапчнага таварыства, якое у 
вобласц! аб'ядноувае каля 20 тыс. 
чалавек. Гэта настаунЫ, выклад-
чык| ВНУ, тэхмжумау, ПТВ, студэн-
ты, навучэнцы, работн'ж! паза-

школьных i даожольных устаноу, 
баць«| i г. д . Зразумець ix пра-
блемы даламагаюць дзесяць га-
доу работы у школе i столько ж 
у ВНУ. Хачу зауважыць, што гэта 
катастрафмна абдзеленая увагай 
грамадства (i маральна, i матэры-
яльна) частка нашых працоуных. 

У Вярхоуным Савеце, пры умо-
ве, што мяне выбяруць, i на мес-
ца х буду даб1вацца: 

а ) переданы улады Саветам i 
паварота дзейнасф Саветау ycix 
уэроуняу да патрэб народу; 

б) правадэенмя «езалежмай эк-
спертизы з дапамогай трупы дэ-
легатау ад народней асветы i сле-
цыялктеу праектау пастаноу | дру-
гое рашэнняу савецк>х органау з 
пункту ix адпаведнасц! вырашэн-
ню 1праблем дзяцжства, патраба-
венням народней асветы, HaayKi i 
культуры, распрацоук! у неабход-
н ы м выпадку альтэрнетыуных пра-
ектау, як!Я' у найбольшай меры ад-
лавядал! б гэтым мэтем i лры-
мушал! актыуна працаваць над ix 
вырашэмнем уегх, хто за гэта ад-
казвае; 

в) забеспячэння сецыяльных га-
рантый выкладчыкам, нестаужкам, 
студэитам J (ншым катэсорыям ра-
ботн'»кеу народней асветы права 

« а творчую працу; выкарыста»Н1я 
розных к р ь т ц ф^нансавання для 
патрэб народней асветы; прыняц-
ця заканадаучы х актау, яшя зра-
б М б выгадным! уклады у сферу 
неродней асветы для ycix , хто 
хоча гэта зрабкць; 

г) разам з дэпутатам! ад Бела-
рускага аддзялення дз1цячага 
фонду !мя У . I. Л е н т а рэал!эацы1 
прау маленьких грамадзян на шча-
cnieae дзяцжства , гуманных гдно-
ciH з боку грамадства да дзяцей, 
маральную i экелагкчную чысцжю 
асяроддзя ix пражывання; 

д ) стварэння умоу д л я поунага 
адраджэння беларускай нацыя-
нельнай свядомасц1 народа Бела-
pyci , прьшцылау Mapanti у аднось 
нах пам1ж людзьм! , даб1вацца 
таго, каб у перабудове мы не за-
губ!л! галоунае — Челааека; 

е) певышэння рол! сямЧ ва ycix 
сферах нашага жыцця i, галоуным 
чынам, у выхаванн'| дзяцей, знеч-
най дэяржаунай дапамог! мала-
д ы м сем'ям, бо, стварыуии,! неэда-
ровыя умовы жыцця для маладых 
оем'яу, м ы х очам мець здаровьга 
дзяцей; за права мац! выхоуваць 
дзяцей д а дасягнення iMi школь-
нага узросту з захоувеннем пра-
цоунага стажу i выплатам значнай 

Вячаслау ^ляксандрая)ч Мак-
ciMOBi4, 1944 года нараджэння, 
паляк, адукацыя рышэйшая. 
член ЪКПСС, загадчик кафедры 
ф!з!чнага вихавання. 

Вилучани кандидатам jy на-
родныя дзпутаты Гродзенекага 
абласнога Савета хародных 'д>-
путатау па (ациял!стычнай вы-
барчай акрузе № 19 работн!ка-
Mi дз1цячай спартыунай школы 
клас1чнай барацьбы.' 

Л|чу, што кожны кандыдат у 
народныя дэпутаты пав1нен мець 
свею дэтал1заваную праграму. У 
сваёй дзеймасц! дэгтутата абласно-
га Савета л:чу неабходньим пра-
цаваць па насту иных напрэмквх^ 

— садзейшчаць аздареуленню 
моладз| вобласц!, падтрымл!вець 
цжавыя эканам1чныя «шцыятывы, 
як!я прыня-суць карысць жыхерам 
вобласц!, садз9йм!чаць павышэнню 
спартыунай матэрыяльнай базы 
yHieepc 1тэта, студэнцкага жыцця, 
месц прамадскага харчазання, раз-
вгваць ск т эму аховы здароуя, да-
мегацца певышэння адказнасц! са-
ветау народных дэлутатау, праф-
саюэных органау у разащц! ф!з1ч-
най культуры i спорту, турызму , 
павышэння сацыяльнай значнасц! 
фгэкультурнгга руху , прьжяць 
удзел у распрацоуцы «Комплек-
снай праграмы раэв!цця ф Ы ч н а й 
культуры i спорту у вобласц! на 
1991—1995 гг. , дамегацце увядзен-
ня надбавак i даплат да службо-
вых акладву слецыял!ствм па ф1-
з'шнай культуры i спорту, увядэен-
ня у штаты лрадпрьюм>ствеу i ер-
гангэацый пасады — метадыст па 
ф'|змнай культуры, у дашкольных 
устаноаах — пасады трэнера-мете-
дыста . Дамагацце узаконения ста-
туса ф1экультурна-спартыуных клу-
бау, адкрыцця клубау па спартыу-
най зацвкауленасц! для жвал!дау, 
усебакова падтрымл 1яаць пашы-
рэнне i умацаванне базы для ма-
савага раэвщця ф!з!чнай культуры 
t слорту, будаун!цтва м!н1-басей-
неу у дашкольных установах. 

матэрыяльнай дапамоп; 
ж) паслядоунай лал'пгык!, нак!-

раваней на паляпшэнне жыццёвых 
умоу для малазебяспечаных кетэ-
горый насельжцтва (пеноянерау. 
студэнтау , 1нвлл iflay i г. д . ) ; 

з) неадкладнай передачы зямл1 
еялянам у розных формах улае-
насц> пры захоуванн! там, д з е яны 
сябе апраудваюць i д зе хочуць 
гэтега жыхары с яла, калгасау, сау-
гасау, кааператывау; 

i) даленшаге раэвГцця гелосна-
сц'| i дэмакратьн, значнага скара-
чзння г дм! Hi страцыйна-у прау лен-
чага аперату. 

Рашуча выступаю супраць пала-
в1нчатасц! i непаслядоунасц! пры 
прыияцц! мер у га л г на х эканомлк!, 
сельскей геспадарк!, нацыянельных 
i м-1жрэспубл'|канск1х адносжах. 
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ТОЙ, ХТО Ф131КАМ СТАУ... 
Гвт, «го физиком стал. 
Тот грустить Перестал. 
На физфаке не жизнь, а 

«малина»... 

Гэта слсвы са студэнцкай жар-
то/най песн! ф1зжау. Але , як к«-
жуць, у кожным жэрце ёсць доля 
лреуды. На самай справе, сума-
аацъ на фпэфаку не даводз!цца. 
Н«ма кал1. 

Той, хто зэймаецца на ледагг-
гжным аддзяленж, пеажен зесво-
щь курс агульнай ф1эi«i. вышэй-
шую матэмлтьжу, тэарэтычную 
ф'и'жу, выл)чгльныя машыны i !н-
фарматыку i !нш. А гэта тольк< 
частка спецы»льны х дысцыплЫ. 

У 1990 годзе на гэтым аддэялем-
м! ужо гсрад-утледжв-аюцца тры 
спецыяльзацьп: квантаа-зя электро-
нма, ф1з1чная шфармагьжа, ф1зн»з 
« тэхнгчная творчасцъ. 

Вьклускнжам педагеггчнага ад-
дэялення будуАь прысвойаацце 
наступныя квал|ф'|кацьи: Ф|з1к. Вы-

«опадчык. Нестаужк ф1з1к1, шфарма-
тьж! i зы/нчальнай тэхнж!. Настау-
nix ф1э'и<1. v Аргажзатар тэхжчкай 
творчасцК 

Значыць, патрэбны будуць но-
аыя спецкурсы, спецлебараторьи, 
нааукоаа-деследчыя rypT«i; сту-

Дэнцюя канструктарск!я бюро. . . 
Настеунасу ф1эи« неабходна ве-

дадь i умець ммогае. Нездарма г«-
«орьпцца, што ф ' т к пазшен умець 
л!лаваць свярдзёлкам i св1драваць 
л«яой. А хто едрамантуе у шко-
ле т>лев'|эар, р а д ы ё п р ы ё м т к . на-
вуч ыць карыстеццл лазерам? <t>i-
*!ц1 

Радыё1нжынеры i [нжынеры оп-
tkirei-T3»HCnari будуць вучыцца на 
кнжьтерным аддзяленж ф!з1чнаге 
факультэта, дэе патрэбны добрыя 
веды не толы* па ф 'шцы i вы-
шэйшай матэмвтыцы, але i па та-
Kix 1нжынерных дысцыплшах, як 
супрамаг, матэрыялазнауства, ж-
жьмерная г р а ф к а , робататэхнТка. 
радыёэлектронжа, эЛектратэжнЫа. 
Акрам,» агульнанавукоеых i агуль-
на!нжынерных прадметау на гэтым 
аддзяленж вывучаюць i адпааед-
ныя дысцыллжы спецыял|з ;цы| ; 

радыё'инжынеры — радыётэхжчныя 
ланцуп i огмзлы, узмецняльныя 
прыборы, микросхемную тэхжку, 
тэлебеченне i !нш.; Ыжынеры orv-
тыкнтэхнолап — фьзгчиую опты г 
ну, тэорыю i разлук аптычных ci-
стэм, тэхналопю варк! шила, пры-

кладную оптыку i галагрзф'ио i г. Д. 
Па кожнай спецыяльнасф ёсць 

свае лабараторым цвердацелыя i 
газавыя лазеры, рэнтгенаструктур-
ны аналЬ, радыёпрыёмныя i пера-
даючыя прыборы, радыёэлектрон-
ныя сктэмы , аптычныя вымярэнж, 
сучасныя аптычныя метады у д ы . 
ягностыцы i кантрол1 i мнопя (н-

шыя. Папрацаваць у т а к » л«бара-
торыях — е я т к а е задав гльненне! 
А якЬ грунтоуныя навуковыя да-
следаванж гтраводзяць студэнты -
0i3i+ti у гзтых лабараторыях! Вось 
тольк.1 тэмы некаторых з ix: «Ла- , 
зернае тэрмаумзчааанме тэхнала-
г'|чнага (нструМента», «Галаграф'14-
ная рэ гктрацыя сюарацечных пра-
цэсау», «Аутаматыэацыя pasniity i 
анал!эу радыёэлектронных схем». 

Магчыме. MHori* з вас чул!, як 

ф1эж| жарчуюць. Не чул!? Пры-
ходзьце, кал1 ласка, на Д ж ф1з>кг 
Вы пераканаецеся, што «толът 
ф1з1ка — соль, астатняе усё — 
нуль». Гэта словы з той жа жар-
тоунай necni. 

Вось што у с п а м т а е пра Д ж ф и 
3i«i В. Ляушук, выпусмнж ф1з1чна-
га факультэта, актыуны удзельмк 
аг |т6рыгады: 

Свята ф1зжау ш л о па нарастаю-
чай. Щрзс-канфврзнцыя, напружа-
ны футбольны матч пам1Ж вьжлад-
чыкам1 i студэнт>ам1 (льк 1:2), да-
лей — вострасюжэтныя «UinieH-
ск1я жах1», прапанаваныя «ф1зжа 
лм-с1нематаграф1стам1»... Кал! сшы 
удзельнжау свята был! на зыхо-
дзе , ycix 3anpacLm на прагляд 
чарговай перадачы па тэлеегзару 
з экранам па дыяганал1 25 метрау 
(сцэна актавай залы). Усё было у 
гэтай тэлеперадачы: дьжтары, ка-
м е т а т а р ы , вядучьгя, вестю з па-
лёу, клнцэрты па заяуках, мастац-
к i я ф1льмы... 

А потым — дыскатэка. Весела 
скакал,! не тольк! студэкты, ала | 
лазерныя «зайчык1...» 

Цудоунае было свята! 
Увага! 
Кал) в ы жочаце стаць ^1а!кам, 

дык ггрэба добра (аедаць ф1зГку, 
матзматыку, беларускую мову i 
л!таратуру, быць п!сьменным. !Усё 
гзта спатр>б!ццв на фступиык (экза-
менах I ff час &учобы. 

Поспехау в а м ! 
НА ОДЫМКУ: Падчыивнкау 

(нжынер ^ а ф е д р ы вгупьнай V ir>«-
рэтычнай а Ы з М за 'работай на 
электронным м)краскопе. 

ДА 9 ВАГ I 
Не так миога часу застаяося да той пары, кал! аыпускн!кам 

школ дааядэецца '«ыркшаць аельм! важнее для fx лытанне: ным 
Займацца пасла заканчзння дзесяц!годк1, як) шлях выб!раць 
нарэшце, худы *пайсц! аучыцца. 

Як i ножны год, миОН* юнак! i дзя^чаты б у д у т . спраба>аць 
саае cinw ма уступных экзаменах у ГродзенсМ! дзяржа^ны ужвер-
cir»T 1м» (Янк! (Купаны. 

Аб ун(аерс!тзце, *го дзейнаец! яедаюць далека за межам! 
рэспублМ. Шмат аядомыж у «ра)не людзей — ято «ыпускн!Ю. 

ФАКУЛЬТЭТ ПЕДАГОГ1К1 

I МЕТОДЫК1 ПАЧАТКОВАГА 

НАВУЧАННЯ 

Фаюультэт oeflaror'tKi i методым! 
пачатеоавга нее учения ста ораны у 
1985 годзе . Зараз у »го складзе 
тры раунапрауныя аддзяленн!, на 
кожным з ix студэнты аирымлта-
юць падаоеныя спецыяльнасци 
иастаукнк пачатковых класау i на-
стауньк м у з ь т ! , настаумж пачатко-
аых класау i мастаужк аыяулеича-
га мастацтва, метадыст па выхавау-
чай рабоце. Ta«i падыход д а аду-
кацы| настаунжа пачатковай шко-
лы с тв яр а е спрыялы+ыя умовы як 
д л я раэвщця ассбы студэнта, так 
i для раэв!цця сучаснай школы. 
Зразу мел а, што не усе выпуски гк'| 
факультэта будуць працаваць у 
вялжм школах, большасф з ix 
прыйдэецца лэехаць у сель-ск!я 
школы Гродзенскай вобласш, дэе 
«acTayiHi* паегнен быць майстрам 
на усе рук'|: i школу аформ'ьць д а 
саята, i вечар гдшачынку правесц!, 
i даць э вучмям! цанцэрт мастац-
кай сам,адзейнасш, i, галоунае, 
быць ярк!м, самобытным, apbiri-
нальным педагогам. Да усяго гэ-
тага i гмкнецца падрыхтаваць сва-
ix навучэмцау фекультэт . 

3 чаго окладаецца дзейнасць 
«тудэнтау факультэта? 

Па-першае, — вучэбнзя ра-
бота. На першым i д р у п м курсах 
студэ!нты вывучаюць грамадск!я 
агульнаадукацыйныя дысцыпл!ны i 
дысцыпл i н ы nf i холага-педагаг!чна-
га цыкла, «а друг»м i трэц1м — 
спецыяльныя дысцыплжы i пачы-
наюць выа-учэнне методык выкла-
дакня розных школьных прадме-
тау: :роднлй i рускай моу, матэма-
тык!, прыродаэнауства, выяуленча-
га мастацтва, методык.1 музыкаль-
нага выхавання, методык'| выхавау-
чай работы i imu. На чацаертым i 
пятым курсах студэнты, прахо-
дзяць спецыял1згцыю па дысцы-
пл'|нах, як«я эдаюцца !м найбольш 
важным!. 

У адрознекне ад студэнтау дру-
rix факультэтау ун'шерс'^эта сту-
дэнты факультэта педагопю i ме-
тодык! пачатмовага нааучання 

(Дуць на педагапчную практыку 
не на чацвёртым-ктятым, а ужо на 
першым курсе. Паняцце «naciy-
ная» педагаггчная практыка на фа-
культэце не ужьпаецца. 3 перша-
га выхада у школу студэнты ак-
тыуна уключа«оцца у педагапчныя 
эносгны э дзецьм! j настаужкамК 
пачынаюць вь^хаваучую работу. 

Другим аспектам дзейнасц! сту-
дэнтау з 'яуляеццл навуковая рабо-
та. На трэц1м ! чацаёртым курсах 
усе студэнты т ш у ц ь курсавыя ра-
боты. Асновай гзтых работ стано-
аяцца рэфераты па педагопцы, 
ncixanorii i даследванж, праведзе-
ныя у час npaKTwmi. Мног1я студэн-
ты прымаюць удзел у навуковых 
канферэнцыях, вьгступаюць на ix з 
пааедамленням| i дакладам]. За-
вяршэнне.м навуковых даследаан-
няу стансащца дылломная работа. 

Студэнты факультэта — актыу-
ныя удзельнж] розных культурна-
асветжцк!х i самадзейных аб'яд-
нанняу. Гэта i харааыя калектывы 
ун!ве(рс!тэта ! факультэта, i ар-
кестр народных Ыструментау, i 
судэнцк! тэатр эстрадных м,!жа-
цюр, ! харэаграф!чныя калектывы, 
! студьи выяулемчага мастацтва ,i 
многае !кшае. 

Ui легка займацца на факультэ-
це? Не! Цяжке. Цяжка тему, што 
уеесь дэень замяты: э ран!цы — 
еудыторныя занятк!, у другой па-
лоае дня — !ндыв луальная рабо-
та с вьжладчыкам! музьж! або вы-
яуленчага мастацтва. Да гэтага 
трэба дадаць самастойную рабо-
ту, ладрыхтоуку да наступнага 
дня , заняло хора, аркестра, пра-
гляды па малюнку i жываnicy, пра-
ца у дзщячых садах i i/жол ?х го-
рада i »ншае. «Але усе цяжкасц! 
адступаюць ! эдаюцца менш знач-
ным'|, кал: бачыш перад сабой да-
верЛ1выя j прагныя д а усяго до-
брега вочы дэяцей, »«iя чакаюць 
цябе, сааю настаумщу», — так га-
яораць аб аучобе на фекультэце 
студэнты другога курса. 

П. ГАЛУЗА, 
дэкан. 

0>1лалаг!чны факультзт Гродзен-
скага дзяржаунага ун1верс!тэта 
з 'яуляецца аднь>м з самых вялж!х 
факультэтау па колькасц1 студэн-
тау. У цяперашжм годзе на стацы-
янары вучыцца 739 студэнтау. 
С я р о д ' ix беларусы, руск!я, ухра 
!нцы, паляк1, туркмены, узбек! , 
лЬоуцы. У асноуным гэта моладзь, 
эекончыушая школы i сярэджя на-
вучальныя усгановы Гродна ! Гро-
дзенскай вобласц!. 

На фекультэце функцыян!рук>ць 
наступныя аддзяленн! : рускае, бе-
ларуска-рускае, руска-польскае, 
беларуска-польскае, беларускае. 

Факультэт рыхтуе спецы ялктау 
для педагагмнай, навукоаа-даслед-' 
чай, {нфармацыйна-б!бл!я(-раф!ч-
най, метадычнай, рэдактарскай, 
арх!ун»-муэейнай i мастацка-кры-
тычнай дзейнасц! у гал!не моаа-
знауства i л»таратураэнауства. 

Вучзбна-выхеааучую i навуковую 
работу на фекультэце ажыццяуля-
юць 5 спецыяльных кафедр , на 

моу (польская ц| балгарская), ды-
ялекталог!я. Студэнты энаёмяцца з 
acHoaaMii пстарьгчнага i суч ас не-
ге моваэнаустаа i л!таратуразнау-
стяа, з Г1сторыяй рускай, бела-
рускай ; замежнай л'|таратур, а 
таксам а л1таретуры народау СССР , 
пвглыблена вывучаюць сучлсную 
рускую, беларускую i зэмежную 

рад |дуць самыя лепшыя студэн-
ты факультэта . У час летмяга се-
местра студэнты-ф^лолап працу-
юць у розных кутках наимй кра!~^ 
ны: у АЛалдавн i Карзлп, у Велась 
pyci i далёкай Ci6ipbi. Штаб n P < f l | 
цоуных спрау, створены пры н а ш Г ' 
тэце камсамола, Kipye педрыхтоу-
кай суботжкау. 

Юныя сябры! Вы зробще пра-

У ф'шолага у 
як(х працуюць высоквквал'|ф!кава-
ныя выкладчык1. 

Пры ф1лллапчным фекультэце 
прецуе школа юнаге фшолега , 
якая рыхтуе школьн!кау Гродзе«-
скай вобласц! д а паступлення ва 
ужверсетэт. С ю д ы прымаюцца 
школьн|к| стерэйшых класау, па-
спвваючыя « а «4» i «5», яюя ц!ка-
вяцца мовай i л!тературай. 

Студэнть(-ф!лолег! у адлаяед-
насц| з вучэ6ным|; планам! аддзя-
ленняу вывучаюць сгетэму n iwe i -
стычных, л 1таратурзаедчыж, ncixo-
лага-ледегапчных навук. Пвглы-
блена вывучеюцца руская ! бела-
руская, стераславянская, л а ц т с к в я 
мовы, адна з сучасных слааанскгх 

л!таретуры. На безе л!нгв!стычных 
кафедр лреводзяцца рэспубл!кан-
ск!я невукоаыя канферэнцьн. вы-
даюцца тэматычныя эборнж! ар-
тыкулау. 

Студэнцк!я гады памятныя не 
тольк! ад ной вучобай. Кожны 
дзет» у жыцц| студэнта-ф|Л0Лага 
запоунены ц'|кевым! спраявм!. 
Студэнцкае жыццё немагчыма 
уявщь без трэцяге працоунага 
семестра. На факультэце кожны 
год стаераецца некальк! студэнц-
mix будаум'ичых етрадау. Предме-
там асобага гонару з 'яуляецца 
атрад «Ьлек'|тныя дел!», як! працуе 
на ф!рмемным цягнжу «Неман» 
(«Гродна — Масква»), У гэты ат-

eiльны аыбар, кал! звяжаце свой 
лёс с фшалоляй . Ф>лалог1я — гэ-
та сеет Пушюна i Талстога, Лер-
мантааа i Дастаеускага, Блока I 
Горкага, Маяхоускага i Шолахааа. 
Фшалогья — гэта цудоуны сяет 
жывоге Слова. Адкрыць гэты. 
свет — гэта значыць, е д к р ы ц ^ 
свет Чалевеке. Вялжея роля i Mi-
с!я фглолагау, вьжладчыкау р о д ^ 
най мовы ! литературы. Тему шт<Я, 
мы нясем узор граматнай, куль-
турней мовы. Таму што мы уво-
дз!м людзей у свет цудоуных па-
чуццяу, узнёсль(Х думак . Таму што 
мы абуджаем у душах юных ад-
чувенне ггаыгажосц'г жыцця чело-
века. 

ВАС ЗАПРАШАЕ 

ГРОДЗЕНСК1 

ГАРАДСК1 

ЦЭНТР 

ПРАФЕОЯНАЛЬНАЙ 

АРЫЕНТАЦЫ! 

МОЛАД31 

У Цэнтры 1 яго прафкансультацыйных пунктах Вам дапамогуць 
выбраць прафес1ю з ул!кам Ваших Ытарэсау, сх)льнасцей i здоль-
насцей. 

Тут Вы можаце з дапамогай прафкаисультантау удакладн)ць 
прав)льнасць ужо зроблеиага выбару, а таксама атрымаць !нфар-
мацыю «б ц!кавячых Вас лрафес)ях i шляхах )х атрымання. 

АДРАС ЦЭНТРА: г. Гродна, вул. 17 Верасня — К . Прафкан-
сулыпункты размешчаны f памяшкаНнях раённых м)жшкольных 
вучэбна-аытвсфчых камб!ната|. '""-» 

У 
Ч»с работы: з 9 raA3i« да 18 гадз!н 15 xalniH. 

Выхадныя: субота, нядзеля. 

Тэлефоны для даяедак; 47 0J-SJ, 44-81-02, 2-63-39. 
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6"!яфа 
i мастака, i акцёра. Яго фенамен 
д а сёняшжх дзён вывучаюць noj-
xonari : тэта чалавек, як-i працавау 
ад кой «алашнкай мозгу (у вьжису 
параточа яму выдалш! палову 
мозга) . Пачау прэцаааць над вы-
вученнем мжряаргажзмау з жа-
дання наз!раць за жыццвм, пра-
цавау над вырашеннем праблемы 
забеспячення прадуктам! харча-
вання, паэнаушы ролю мжробау. 
Як бачым, Паст эр — рамантык, 
але свае спробы pa6iy на карьгсць 
народа. У Парыж да гэтага вучо-
нага прыходэ1л! л1сты з подпчса-' 
MI на канверце: «Тварцу дзюау» 
— i без проэвиыча гэтыя л к т ы 
э н а х о д з М свайго адресата. 

У гчсторьп кожнай навую был1 
драматичны я моменты. Не пре-
минул! яны i М1нраб1яиюпю. На-
прыклад, смяротныя в ы м Ы пры 
вывученж жфекцыйны* захвор-
ванняу. 

Правачек, Рекець — аучоныя, 

я«1я на сва>м аргажзме прабгвал! 
цяченне хвэробы. Узбуджальнжа 
невылечанай пракаэы не аднойчы 
прышчэпл'юалч сабе аучоныя. 

Навука мкра61я1лопя мае шмат 
праблем. Выкладчык! б'ялапчнага 
факультета эапрашаюць ycix ижо-
лыжкау, зац1кауленых наеукай, у 
Гродземск'| дзяржушверЫтет 
Я. Купалы. У цяперашн! час ад 
макрабгялогн патрэбна вырашенне 
глабальных задач па выратааанню 
чалавецтва, б1ясферы зямл1. Де-

ламога м1крэб1ёлагеу патрэбна длй 
аырашэння енергетычнага крызи 
су, для аховы навакольнага аея-
роддзя . Так!** чинам, гэтая наву-
ка перерастав у б'ятехналопю, 
якая не меней значная, чым ма-
ш ымабудаун щтва. 

НА 3ДЫМКУ: студэитк!.б!влаг! 
Г. Ярмам Ь I . Кадоя Працуюць « 
препаратам!. 

АБ1ТУРЫЕНТА9 
МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 

АД31Н СА СТАРЭЙШЫХ У ВНУ 

На 

Жыццё не етащь на месцы. Працуюць новы» кафедры. Ад-
«рыты i новые аддэяпенн!, нажат факультэт. 

Шмат эмеи у яыхава^чай, «учебна*, навукова-даеледчай рабоце 
ярафесарау, выкладчыкау, супрацоуиЫау са студентам!. 

Специальная падборка гэтага ну мара — для ты», хто плануе 
пастулаць сюды на вучобу. 

Крыху паэией у щматтыражнай газеце «Гродаеиск! yHiaepci-
г*т» будуць змешчаны npaainw приёму ва унлерЫтэт на 1990— 
1991 н»»учащ|,ны год. 

РЫХТУЕМ Г1СТ0РЫКАУ 
1снуе неларыуная сувязь пам1ж 

перабудоаай i кампетентнгсцю i 
п р а ф е а я н :л1змам. Бо новее мы 
слепне — як ее н л нови узровень 
жтэлектуальнай дзейнасц1 чалаве-
ка. 3 гэтых гтазщый . i неабходна 
пра£нал1заваць нека^орыя аспекты 
удасканалення падрыхтоук1 спецы-
•лктагу на пстгрычным факультэце. 

Наш факультет ' — адэкн са ста-
рэйшых у В Н У . » Ё Н быу створаны 
у 1954 годэе. Першапачаткова на 
факультэце рыхтавал! только г!-
сторыкау, затим — спецыялктеу 
па ricTopui i фшалогм адначасова. 
У канцы 60-ых гадоу наши выпу-
CKHt№i crani атрымлмаць квал1ф1-
кацыю нйетаунmay ricTopbii i мета>-
дыстау пз выхаваучай рабоце. 
Першы вьчтуск гкторьжау з yHi-
верс1тэцкай адукацыяй факультэ-
там бму эдзейснены у 1983 годэе. 
З а час свайго кнаванмя на факу-
льтэце падрыхтавана звыш трох 
тьк»ч квалгфжаваных опецыял!-

У с т а у . Н а ш и в ь т у с к ж ш пасляхова 
лрецуюць у школах, тэхн'жумах, 
прафвучьулгшчах, apxisax, музеях, 
эксисурсбюро не тольк! Гродзен-
скай, Брэсцкай, imuux абласцей 
рэслубл'ж!, але i за яе межа MI. 
Мнопя з ix crani партийным!, са-
вечк1М| i камсамольсюм1 работм-

««Mii. Звиш 70 випускнжоу факуль-
тэта cTani вучоным'|. Толью у на-
ш и м ун'«верс!тэце у ix т к у — 56 
былых аыхаванцау факультета. Мы 
маем падставу генарыцца сва1м! 
выпуск» т а м ! . 

У цяперашж час на факультэце 
лраз дэённую i завочмую формы 
навучання праходзяць пздоых-
тоуку больш «к 500 чалавек. _Ву-
чэбна-выхеваучую i навукова-да-
следчую работу ажиццяуляе ка-
лектыу трох спецыяльньих кафедо 
— ricTopui СССР , ricTopui БССР, 

усеагульнай г'кторы! i шэраг »ншь»х 
кафедр унперс!тэта . Сярод вы-
кладчыкау — пяць прафесарау, 27 

V д а ц э т а у . 1х навуковы патэмцыял 
i в опыт дазваляюць паспяхова ве-
сц| падрьгхтоуку будучых спецыя-
я к т а у - п с т о р ь т а у . Калектыу фа-
культэта роб!ць усё для таго, каб 
н а ш и вьмтускм'|к"| мел! высок! узгор-
вень прафес'1йнан падрыхтоук| , 
валодал| широкай эрудыцыяй i 
культурам, 6uni перакаманым! па-
трыётам1 i |нтэрнацыянал!стам!, са-
«траудмым'к прадстаунжам! савецкай 
'ттэлггенцы!. 

Д л я таго, каб наш в ы п у с к т к быу 

на y3poyiHii трад'яуляемых д а »го 
латрсбаванняу, ён павЫен многа 
аедець i многае умець. Аб тим, 
% мы удасканальваем падрихтоу-
ку специялктау-шкторыкау, пави-
шаем ix прафесшную культуру, 
эус1м нядауна пкалася у газеие 
«Гродзенск! умлерс1тэт». Зараз 
раскажам аб прадпримаемых дэ-
канатам мерах па пааышэнню прэ-
стыжу факультета, больш бераж-
nisuM i рацыянальним выкары-
станн«| наших аыпускнжоу у гахи-
не народней асветы. 

Д о у п час мы асаблша хаалява-
л к я наконт к а т ы н г е н т у будучых 
студэнтау, бо конкурс на факуль-
тэце бь»у традыцыйна B U C O K I M » Д Ы 
i выпуеннис! нашы у жицц| адчу-
ашп сябе добра. Аднак у апош№я 
два гады конкурс значна памен-
шыуся, а на зааочным аддзяле^н! 
летам была пэуная пег роза неда-
бору. Не магло не хваляааць i тое, 
што эначная частка наших вылуск-
HiKoy працавала па-за школай. 
y c i x прычын, як1 я вызьшаюць наз-
вания з'яаы, не перал!чыць, аб 
г э тим трэба гткаць асобма. А л е 
ад на з «х, што назыааецца, ляжала 
на павер : е — трэба даць нашим 
выпускникам права выкладаць ад-
начасова з гкторыяй i 1ншыя дыс-
цьиимны, што дазвол!ць э поукай 
нагрузмай викарыстоуваць сле« 
цыялктау . Па узгаднекию з аб-

лясным аддэелам народней адука-
цьн яыбар быу спынены на замеж-
ных мовах, бо дэф!цыт так1х вы-
кладчыкау на вёсцы вепьм! энач-
ни . Д а н и выбар задавальняе нас 
э чиста прафес1йиага пункту гле-
джання — узровень ведання бу-
дучылы ricTopbiKaMi замежнай мо-
ды на суча си ым этапе нашага раз-
вщця i гнтэграцьи навук1 павЫен 
быць, беэумоуна, больш высоким. 

Дэкенатам факультета сумесна 
з кафедрай замежнай мовы уж-
верелтэта бь(у вывучаны вопит 
падрыхтоуК| гк торыкау з правам 
выкледання адной з эамежных 
моу у Маскоуск!м дзяржауним 
ун1верс!тэце, . шшых ВНУ краЫы. 
Ён быу признаны заслугоуваючым 
ysar i i распаусюджвання на на-
ш и м факультэце. Зараз ужо при 
актыунай ладтрымцы нашей iwi-
цыятывы рэктаратам 1дзе сур'ёз-
ная работа ла увасабленню заду-
манага у жыццё. Пошук працягва-
ецца. 

Сёння матэматычныя метады 
праникак»ць ( а усе сферы naeyKi 
i вьп-ворчасф. Па знание закана-
мернасцей природы, шравамне 
в ытв орчым i працэсам|, канструя 
ванне аутаматычных паточных ni-
т й , стварзнне касм1чных караблёу 
i выз(начэнне траекторий ix налё-
ту i многае мшае немагчыма без 
аыкарьктання матэматычнага ала-
рату, i математик паажен iM вало-
даць, умець прымян1ць для ра-
шэння як теарэтичиих, так i пры-
кладкых задач. 

Матэ1матычны факультэт — адзкн 
са старэйшых факультэтау ВНУ. На 
факультэце працуюць два аддзя-
ленж: педагаг!чнае i вытворчае. 
Ледагаг!чнае аддзяленне рыхтуе : 
1) спецыялктау-математик ау ( к м -
л ! ф т а ц ы я : ААатэматьж. Выклад-
.чык.), я т я прыэначаны для рабо-
ты у навучальных у станов ах, вы-
л!чальных ,центрах, навукова-да-
следчил i алть>чна-канструктарск)1Х 
установах; 2) настаун1кау матема-
тьж! ! ф1зж1. Магчькма, будзе ад-
крыта квал1ф«ацыя: настаун!к ма-
тематик! , жфарматыю i вылачаль-
най техжк| . 

Вытворчае аддзяленне рыхтуе 
спецыял1стау, як! я атрымл1ваюць 

квал1ф!кацыю: (нжынер-математьж-
праграмкт . Студенты факультэта 
атрымл!вак>ць фундаментальную 
математычмую падрыхтоуку. Яки 
вывучаюць математычны анал!з, 
алгебру , аная!тьн»ную i дыферен-
цыяльную геаметрию, дыферен-
цыяльныя' урауненж, функцыяна-
льны анал|3, тэорыю магчыма-
сцей i математычную статистику , 
д и с ц и п л т ы . 

Студенты, я«1я рыхтуюцца да 
вьжладання математик! i ф1эжи', 
атрымл!ваюць яшчэ i грунтоуную 
падрыхтоуку па дысцыплЫах ф!-
э!чнага проф|лю. На вытворчым 

аддзяленн! факультэта студэнты 
вывучаюць вял»ю1 аб'ём спецыяль-
мых дысцьюлш у раэрэзе слецыя-
л|зацьп «Математычнае забеспя-
ченне ГАГ, САПР, АСУ» . 

У распар аджэнм студентау ма-
тематьжау тры мамп'ютэрныя кла-
сы, электронна-в ыл!чальны цэнтр, 
6i6iniflTeKa э вял'|ккм фондам л!та-
ратуры. 

П р и ун)верс1теце ад крыта ф1з1ка 
-математычная школа з терм1нам 
нааучання — 2 гады. Выкладанне 
математык! i ф1 з!к! вядзецца на 
высок'км yspoyiHi выкладчыкам!, 
прафесарам| , да цен там i. 

Факультэт г>адтрымл1вае цесныя 
навуковыя сувяз| з вядучым! ВНУ 
крайни. Лепшия студэнты кожны 

год нак!роуваюцца для праходжан-
ня практьж! у Беларусю дзяржау-
ны унЬерс'|тет. 

В учебную i Нсвуковую работу 
вядуць 45 выкладчыкау. як!я у 
асноуным маюць аучоныя ступен! 
! эванн!. 

Запрещаем на наш факультэт 
ycix жадаючих , як'|я любяць ма-
тематику. 

веданне математьж! — гарантия 
для паступлення на математычны 
факультет Гродзенскага дзяржау-
нага ун!верс»тэта !мя Я. Купалы. 

НА |3ДЫМКУ.: студэнты-матэма-
тик! f кабшеце даследавання^ 
аперацый i >праграм1равання. 

ФАКУЛЬТЭТ ПРАВАЗНАУСТВА 

АТРЫМАЮЦЬ ВЫСОКУЮ КВАА1Ф1КАЦЫЮ 
Адкрыты факультэт у 1978 го-

дзе . У цяперешн! час на дзённым 
аддэяленн! вучыцда 374 студенты 
i на эавочным — 308. На факулъ-
теце працуюць 4 кафедры: тэорьм 
i ricTopui дзяржавь! i права (за-
гадвае кафедрай доктар юрыдыч-
ных навук прафесар С. Ф . С о кал); 
крымЬнальнага права, працэсу i 
крым|нал icTbiKi (загадчик — да-
цент Г. А . Зорин) ; грамадзянска-
га права i працесу (загадчик — 
дацент Ю . I. Лутчанка); прзцоуна-
га, дзяржаунага i сельскагаспадар-
чага права (загадчик — доктар 
юрыдычных навук прафесар I. В. 
Гушчын). 

Н а кафедрах працуюць 29 вы-
кладчыкау, з як1х 3 прафесары, 15 
кандидатау юрыдычных навук. 

Факультэт ажыццяуляе падрых-
тоуку слецыялктау для правгахоу-

ных органау нашай pecny6ni«i па 
трох спецыял'гзацыях; суд, праку-
ратура, адвакатура; дзяржаукае 
права i савеадкае &удауи>цтва; га-
спадарчае права. 

Выпускн!к! факультета права-
змауства могуць працаваць суд-
дзя1м! у органах пракуратуры, у 
с к т э м е МУС СССР , адвакатуры, 
«атарыаце, у юрыдычнзй службе 
народней гасладарк1, у выканко-
мах мясцовых саветау народных 
депутатау. . 

Набор студентау на дзеннге ад-
дзяленне — 100—125 чалавек, на 
аавочнае — 50. На завочнае ад-
дзяленне у першую чаргу зал'1ч-
ваюцда асобы, як1Я працуюць па 
выбранай спецы яльнасц! (у си-
стеме М У С СССР , у органах пра-
куратуры СССР , К ДБ, ММсгэрст-
ве юстыцьм С С С Р i г. д.) . Асобы, 

як!я маюць вышэйшую адукацьмо. 
могуць за плату (500 рублей у 
год) атры1мл!ва10ць другую аышэй-
шую адукацыю — юрыдычную) . 

Студенты факультэта праваэнау-
ства штогод прымаюць удзел у 
агулынасаюзных i республжанок«х 
студэнцюх навуковых ал!мп1ядах, 
заЙАлаючы, як npaaina, прызавыя 
месцы. Штогод студэнты-выпуск-
H«Ki, як|я асаблша вылучыл!ся у 
вучобе i навуковай рабоце, HaKi-
роуваюцца у аенврантуру БДУ , 
ласля заканчення якой працуюць 
у якаcui выкладчыкау нэ факуль-
тэце (выкладчьж! Л. Г. Беразоу-
ская, В. В. Пячэрск!). 

У 1989 годзе пры факультэче 
праваэнауства адкрыта acni ран ту-
ра . Першай асшранткай стала на-
ша выпускн!ца В. Яварчук. 

Ц^кавыя зтестк) пра ^1краб1яло-
г!ю нам паведам!ла Мыкладчык 
кафедры Р. А. Скарабагатава:' 

Л|чу, што мжраб!ёлага як спе-
цыял|ста неабходна навучаць як 
музыканта, як мастака. Гэтая цу-
доуная навука вывучае самае-са-
мае патаемнае, самую таямн1часць 
жыцця, Выдатны вучоны Левенгук 
гаворыць аб тым, што тэта не 
стольк! j не тольк! навука, а са-
прауднае мастацтва. Станауленне* 
навук! мжраб'|ялогИ падобна ста-
науленню музыканта. Неабходна, 
лрацуючы з мшраскопам, з препа-
ратам!, добра умець «стевщь» ру-
Ki, корпус, i, вядома, мыспемне. 
Бачыце, усё, як пры irpbi на му-
зычным мструменце. 

Вядома, Mi.Kpe6ienari — людз'| 
вельм) рамантичныя. Неэдарма 
• ыдатныя вучоныя — спецыял!-
сты — музыканты. Напрьжлад, Bi-
наградск! скончыу кансерваторыю, 
у есобе Пастэра м«стацтва егуб!ла 



СВЕТ ЗАХАПЛЕННЯУ 

ЗВШЯЦЬ <НАДНЁМАНСК1Я ГАЛАСЫ» 

Ты чуеш, еябар мой? ЗвЫць 
ц'пишя над дрымотным] хвал»м'|, 
яюя асвечаны нясмелым! премия-
ми сокца, што узыходещь. Ты шча-
слмы ужо таму, што у тва1м «pai 
гораче i хаалююча дыхге чаром-
л», навявае салодкую дрымоту i 
мару, успамж аб тым, што не збы-
яос*. прымушае забыццз пра усё 
на «вець. адпрев!цце на пошук! 
«аайго шчасця. Няхай нялёгк!м i 
небяспечным стане тэты шлях, але 
ты будэь упеунены, што дзе-не-
будзь у зачзраваным, дрымучым 
лесе убгчыш дэ!унае, непаутор-
нае ззянне, якое вылраменьвае 
жаданая Папараць-кветке. Тады 
адстутць цемра, якая ах'шала ця-
6е дагэтуль, эн i к ну ць у ярк'км 
святле ирыуда i горыч. Пяшчотная, 
чароуная мелодыя перапоунщь 
те ею душу. 

Не бяда, Kani не знайиюу ты 
яшчэ колер свайго лёсу, не трвць 
надзе'Н Павер у сшу крылау на-
дзе'| i Вечкай Веры, няхай асве-
ЦНАЬ яна твой шлях i не пакте 
H f a o n i . 

Чуеш, сябар мой? Чыйсц) nixi, 
ласкавы голас гучьщь над Нёма 
нам, аатым flpyri, трец!, j вось 
ужо галасы гетыя эл1ваюцца з за-
думенным гоманам хвалъ, слаба 
чугным шзптам прыбярэжных кве-
так. I няма мажы гзтай мшагучняй 
necHi чароунасц'1. I называецца яна 
любоую да роднай зямлК 

«Наднёманскйя галасы» — мена-
№та такую назву носщь наша ni-
таратурнае аб'яднамне. К!раун«к— 
Мжул1ч М'малай Уладз1м'|рав!ч. 
Менав^та дзякуючы гэтаму чала-
веку «.Наднёманск!я галасы» на-
решце атрымал) магчым-сць за-
гучаць. Быць здраутком аб'яднан-
ня — задача нялёгкая. Болыиесць 
яго членау — пачынаючыя твор-
цы. Яны, як правила, не упеунены 
у cealx здольнасцях. Мжалай Ула-
дэ!м|рав1ч стараецца дапамагчы 
маладому лпаратару, тактоуна 
указвае на яго памылк! ; недахо-
пы. Вельм'| легка адб!ць у чала-
века жаданне п1саць, але куды 
цяжей пераквнаць пачынаючага 
ллтаратаре, што праца яго сапрау-
ды петребная { можа поынесц! 
эстетичнее задавальненне чытачу. 
Добры KipayHiK перш за усё па-
вгнен быць добрым пахолагам, 
здолець знайсц! падыход да кож-
нага са ceaix выхаванцау. 

Хто таю пазт? Паэт — гзта ча-
лавек, як! успримее сусвет абво-
страна, падчас вельм! незвычай-
на. Яго »ншы раз цяжка зюазумець 
i ужо зус1м немаг.чыма прадугле-
дзець, якая ж думка напаткае яго 
у наступны момант. 

Уяв'гце сабе на х а т ж у , што усе 
птушк! на сиеце пачалi спяваць 
адным голасам, няхай нават салау-
>ны>м. Як збяднела б прырода. Ус-
паминаю словы Ясен'ша: 

Канарейка с голоса чужого — 
Жалкая, смешная побрякушка. 
/Лиру нужно песенное слово 
Пусть по-свойски, даже как 

лягушка. 
Прадстаунво нашага аб'яднекня 

аучацца на розных факультетах, 
курсах. Гзта людзч са csaiMi харак-
терам! i светалоглядамЯ, але ycix 
ix яднае любоу да л^таратуры, 
прага творчасц!. 

Ня~-ай не усё i не адразу атрым-
л!ваецца, але вын№ ёсць, i давол! 
ктотныя. Я ганаруся caaiM аб'яд-
наннем i з вялик'гм задавальнен-
нем успгм!нак> нашы nocnexi i 
трыумфы. 

1990 год абяцае выхад у свет 
калектыунага зборжка, якога ча-
каем з вялжай нецярпл1васцю. 

У бл1жзйшы час так:я газеты, як 
«Чырвоная змена», «Настаунщкая 
газета», «Гродненская правда», 
паамны змясцщь падборку вего-
шау, асобныя члены аб'яднання 
будуць друкавацца у часопхах 
рзспублпк!, 

У мЫулым годзе 5 нзшых г»ад-
борак 6buii змешчаны у газеце 
кГродэенскч ун!верс!тзт». Некато-
рыя л^чаць, што гзта не так'| ужо 
i гонар быць надрукаваным у ма-
лавядомай газеце. I м)>квол1 успа-
м1наецца Цззар: «Лучше быть пер-
вым в деревне, чем вторым в 
Риме». У нас усё яшчз уперадзе, 
i Маске а не адразу будавалася. 

А. Пяткезгч ч'кае падборк! у 
часолice «Маладосць», Ю. Пацю-
па i Ю. Карэйва — выходу j}6op-
н'гкау вершау. Двойчы «Наднё-
мансккя галасы» гучал! на аблас-
ным радыё. выступал! па тзлеба-
чанню, у кьйжным магаз'ше «Раь 
н(ца» был1 падчас сустрзчы з чы-
тачам!. 

Члены аб'яднання выступал! 
таксама у ОШ № 1, СШ № 16, № 
20 (разам з загадчыкам кафедры 
рускай мовы М. I. Канюшкев!ч) — 
на «Днях ФЫалогм», у Абухау-
скай СШ, перад навучзнцам! ву-
чылшча (разам з Данутай Ычзль-
Загнетгвай), на конкурсах мастац-
кай самгдзейнгсц1 за факультэт ! 
за yH*mepoiT3T, практычна перад 
yciMi курсам! филфака. Маем на-
мер у бл'|жэйшы час выступщь у 
медыцымск»м )нстытуце. 

Па нашему запрашэмню анал!-
эавал! творчасць членау аб'яднан-
ня. выказаал! крытычныя заувап 
М. А. Янкоуок1, М. А. Губерната-
Р У -

Вядома, маладыя л!таратары па-
влины яшчз многаму навучыцца, 
таму sayeari крытыкау жчога, ак-
рам я карысц!, нам не прынесли 

Адбылася ц!ка«ая сустрэча з 
членам! клуба «Паходня». 12 сту-
дэеня, у час лравядэення Тыдня 
ф1лалогн, прайшоу вечар л!таб'яд 
нами я ва ужверспгэце. 

Самай значмай i памятней па-
дзеяй у жыцц| «Наднёманск!х га-
ласоу» быу I Рэспубл1кансК| фе-
стиваль маладой лкаратуры, як! 
npaxofliiy у Доме творчасц1 «1с-
лач». Тут мы мел! магчымасць су-
стрэцца з маладым1 талена«1тым1 
паэтам!, як1я маюць ужо па 
аднаму, а то i па некальк! эбор-
нжау. 

Фестыааль наведал! вядомыя 
лкьменнМ Н. Г'тев'гч, А . Разанау, 
У. Некляеу, С. Грахоуок'|, таксама 
беларуск! спяеак з ЗША Данчьж. 
Адным словам, як адна xeinma, 
праляцеу фестываль, i пак!нуу пас-
ля сябе добрую памяць i шмат 
успаммау. 

Ужо зараз можна выказаць 
упэуненасць, што ветэраны нашага 
лгтаратурнага аб'яднання А. Пят-
кев!ч, Ю. Карэйва, Ю. Пацюпа, 
I. Зауялау i !ншы.я скажуць новае 
слова у ni-мратуры. Галоунае, 
каб ix пачул1. 

У л!таб'яднанне прыходзяць но-
выя люд31, з'яуляюцца новыя !мё-
ны, i гэта радуе: В. Калпакова, Т. 
Раманчук, А. Стрыга, А. Станевгч, 
Ю. Гуменкж i imii, 

У кожным сэрцы жыве малень-
кая |скрынка, якая ззяе асабл!вым 
святлом. Важна не затушыць яе, 
Двць раэгарэцца мацней. Хто ве-
дае, магчыма, ёй суджана нара-
дзщь тое полымя, якое эможа ас-
вяц|ць цёмныя вуглы таямн!чага 
лаб|рынту, як! завецца душой 
чалавечай. 

Не губл.яйце у сабе гэту icwpbm-
ку, П1шыце, спрабуйце сябе ! па-
мятайце: дзверы нашага л!тара-
турнага аб'яднання «Наднёмансю!я 
галасы» заусёды для вас адчы-
нены. 

Т. АБУХОУСКАЯ. 
член л!таб'яднання «Наднёман-
ск1я галаеыя, студентка! 3 курса 
ф1лфана. 

НА З Д Ы М К У : (у «ерхн1м радзе 
злева Неправа) Наталля Лукша, 
Ганна Шакалей, Едрусь Мазько; (у 
н!жн!м радзе злева напрааа) 
Юрась Пацюпа, 'Наталля НавЦкая, 
Таццяна Абухоуская, (М II. {М1кул1ч 
(KipayHiK, асктэнт кафедры вел. 
л)т-ры), Irap Зауялау, Тол)к Брусе-
в)ч, Андрэй Пяткеа'ш, Юры Ка-
рэйва, Юрый Гуменюк. 

УВАГА: НОВЫ ФАКУЛЬТЭТ 
У 1989 г. сям'я студэнцк!х фа-

культэтау нашага ун«ерс!тэта па-
»ял!чылася з адкрыццём факуль-
тэта ф т ч н а г а выхавання. Гро-
дэенская вобласць была адз'|най у 
Беларус1, якая не мела такога фа-
культета, што надежным чынам 
уплывала б на забяспечанасць во 
6ласц1 физкультурным! кадрам! э 
вышейшай адукацыяй. 

У гетым навучальным годэе у 
нас займаецца 51 чалавек. У ад-
розненне ад мнопх факультзтау 
ф|з1чнага выхавання нашей рэспу 

добрай фундаментальней падрых-
тоук! атрымлшаюць сал|дную пад-
рыхтоуку па лячэбнай физкульту-
ры, масажу, аргажзацьм розных 
форм ф!экультурна-аэдарауленчай 
работы, што знойдзе сваё прымя-
немне пры рабоце у сучаснай 
школе, дзе заувгжаецца тенден-
ция да розных захворванняу ! па-
вялшэнню л!ку школьн!кау, адна-
сеных па стану эдароуя да спе-
цыяльнгй медыцынскай трупы. 

Аздарауленчая физкультура, як 
моцны сродак гсраф1лактык1 ми о-

ЧАКАЕМ АБ1ТУРЫЕНТАУ 
блик! i кра!ны у целым мы перай-
ujnii на 5->гадоаае навучанне, што 
даэволша нам да асноунай спецьг-
яльнасц1 «фЫчная культура» да-
бав!ць дзве спецыял!зацьм: «б!я-
лог,!я» i «масавая ф!зкультурна 
аздарауленчая работа». 

Мь( л!чым, што выражаная «б!я-
лапзацыя» ф!ек|ультурнай адука-
цьн створыць прадпасылю для 
фарм!равання больш адукаванага 
спець«ял!ста, глыбей раеумеючага 
тыя эмены, яю праходзяць у ар-
ганiзме чалавека пад уплывем рэ-
гулярнвга выкарыстанмя фЫчных 
практыкаеамняу. Спецыяльнасць 
03.03.01 (ф1з1чная культура i б!я-
лопя) дазвол1ць нашым выпускнп-
кам выкладаць у школе не толык1 
ф1Э1чную культуру, але i б!ялог1ю, 
што у значнай меры павысщь ix 
аутарытэт, сзцыяльную значи-
ма сць. 

Не мекш важней i цжавай з'яу-
ляецца спецыяльнасць 03.03 (фн 
з|чная культура i масавая ф!з-
кульгурна-аздарауленчая работа). 
Студенты гетвта пэ-оф1лю н» безе 

ГРХ захворванняу, усё шырей вы-
карыстоуиаецца на прадпрыемст-
вах, ва установах, спартыуных ар-
ганЬацыях. I тут адэнечвецце во-
страя неабходнасць у кадрах, 
як!я призваны рыхтаваць наш фа-
культэт. 

Да работы на факультэце запра-
шеюцца вопыт.ныя спецыял!сть!. 
Ужо цяпер у нас працуе доктар 
медыцыношх навук, праф. А. I. 
Яр о цк i, 3 кандидаты навук. Два 
выкладчык! нак!ревани у ecnipaH-
туру. Старейшы выкладчьж П. I. 
Пачынчук, сярэбраны призёр Ма-
скоускай Ал1мп1яды, закончыу 
вышейшую школу тренерау пры 
Центральным !нстытуце фЫчнайГ 
культуры i цяпер п ас туп i у у эа-
вочную астрантуру. 

У 1990 годэе наш факультэт бу-
дде прымаць 125 чалавек на ста-
цыянар i 50 чалавек на завочнае 
аддзяленне. Вельм1 чакеем нашых 
абпурыентау. 

Г. ГАЙДАШАУ. 

СПОРТ 

На старце—першыя 
У Оршы бы£ праведзены 

першы тур Чэмш'яната Белару-i 
ci па гандболу сярод жаночых 
каманд. 

Гродзеншчыну на гэтым спар-
ты^ным форуме прадстауляла 
каманда «УшверЫрт» (старшы 
трэнер М. Бура ) . 

Нашы дзяучаты перамагл1 ад-
паведна зборныя В1цебскай воб-
ласц! — 32:18, Гомельскай вобла-
cui 27:21 i збориую каманду шко-
льнжау Беларус! — 34:30 i заня-
Л1 першае 'прызавое месца. Яны 
паспяхова правял! усе гульн!, 
прадэманстравал! добрую гульню. 

Асабл1'ва вызначылюя Алена Ся-
годн1к (ф1лалаг1чны факультэт) , 
Наталля Рагозж (г1старычны фа-
культэт), Людмша Па луда (фа-
культэт правазнауства) . 

У д р у п м крузе, як! будзе пра-
ведзены у студзен1 у Бабруйску, 
наша каманда сустрэнецца са збо-
рным! Брэсцкай, М!нскай i Ма-
плёускай абласцей. Усяго у чэм-
шянаце будзе праведзена чатыры 
туры. 

С. С М А Л Я К О У , 
с терты выкладчык кафедры 
ф|з!чнага выхавання. 

У K I Н А Т Э А Т Р А Х Г О Р А Д А 
Псторыя вядомай жанчыны-пе-

радав!ка, яе асабштая i грамадская 
драма пакладзены у аснову стуж-
Ki c i уся любоу». (Масф!льм). У 
галоуных ролях — С. Барчук, I. 
Бякава . 

Падзе) ф1льма «Птушкам крылы 
не у цяжар» («Беларусьф!льм») за-
снаваны на жыццёвых фактах. 
Выхаванцы спсцыяльнага Д31ця-
чага Дома, у яюм утрымл!валкя 
дзец! «ворагау народа», бягуць 
разам са сваёй выхавацельшцай 
ад вайны, спрабуюць дабрацца да 
c e a i x . 

У ваенны час адбываецца такса-
ма дзеянне ф!льма «Аперацыя 
Вундэрданд». На Моуначы у ня-
роуную барацьбу з нямецк!м 
крэйсерам уступав ледакол <Аляк-
сандр Ci6ipaKoy». 

Па anoeecui Б. Мажаева знята 
кшастужка «3 жыцця Федара 
Кузькжа», якая паведамляе аб 
простым руск1м селян!не, якому 
давялося перажыць i 30-я гады, i 
вайну, як1 д а ж ы ^ да няпростых 
дзён нашага часу... 

Працягваецца дэманстрацы 
к!иафиьма «1нтардзяучынка> па 
anoeecui В. Кунша. Гэты фмьм — 
аб медыцынскай сястры Таш, яе 
НЯПрОСТЫМ ЖЫЦЦ1. 

Прастытутка? У нашай краше?.. 
У наш час?.. 3yciM нядауна аб 
гэтай з 'яве не дазвол1л! б гава-
рыць у мастацтве. Цяпер жа , ка--
л1 мы глядз1м праудзе у вочы, па-
BI'HHH прызнацца, што мнопя не-
гатыуныя з 'явы кнуюць не толь-
Ki за мяжой, але i у нашай кра|не. 
К1наф1льм Пятра Тадароускага 
вельм! 3auiKaeiy гледача. Есць у 
1м абаяльная гера!ня, есць 1нтры-
га, ёсць драма асабштага шчасця. 
Есць i тыя «белыя плямы» рэча-
icHacui, як!я мы адкрываем для 
сябе з дапамогай газет, лггарату-
ры, экрана. 

«Аднойчы у Амерыцы» — гэта 
к;настужка пастаулена у ЗША. 
Тут паказаны лёс чатырох падлет-
кау з яурэйскага гетта. 

ПА <К1нав1дэапракат>. 

ПАПРАУКА 
У нумары газеты сГродз/енс^! 

ун1аерс!тэт> за 24 студзеня 1990 
года дапушчана памылка у <5i6-
л1яграф)чных звестках А. М. 

М|л!нкев!ча (другая паласа, маЛ 
тэрыял «Кандыдаты у народныя 
депутаты лапрас1л! слова»). Нале-

жыць чытаць: «МЫнкев1ч Аляк-
сандр Уладз1м1раа1ч, 1947 года на-
раджэння, беларус...». 

Фота У. CAPOKIHA. 
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