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Д А УВАГ1 
ВЫКЛАДЧЫКАУ 

I СТУДЭНТАУ 
У с я р э д з ж е сакавжа гэтага 

года плануецца правесц! е|ы -
творчую нараду з парадкам 
дня «Аб рабоце а д м ш к т р а -
цьи i прафкомау Гродзенска-. 
га д з я р ж у ж в е р о т э т а 1мя }f. 
Купалы па стварэнню умоу 
для падрыхтоую высокаквал-
йфшаваных спецыялктау^,! са-
цыяльнай абароненасщ вы-
кладчыкау i студэнтау пры 
пераходзе да рынку». 

П р о а м свае прапановы, 
заувап i пытанж, звязаныя 
з карэнным паляпшэннем 
якасц! падрыхтоую i выкары-
стання маладых спецыялктау 
у народнай гаспадарцы i 
сацыяльнай абароненасц! су-

^ р а ц б у ж к а у наюроуваць у 
т с ь м о в а й ф о р м е у навучаль-
ны аддзел i прафком ужвер-
ciTSTa, ямя будуць выкары-
станы для падрыхтоую нара-
ды. 

«Акадэмсервк» 
прапануе 

Паважаныя студэнты, сёння 
вы маеце магчымасць атры-
маць жфармацыю аб умовах 
паступлення у амерыкансюя 
у ж в е р о т э т ы i чатырохгадо-
выя каледжы. 

Н В А « А к а д э м с е р в к » 
з 'яуляецца першым неза-
л е ж н ы м ш ф а р м а ц ы й н ы м 
цэнтрам Pacii для аказання 
заслуг савецюм студэнтам, 
ы \ я жадаюць атрымаць вы-
шэйшую адукацыю у Злуча-
ных Штатах Амерыю. За-
раз зафкауленасць да гэтага 
вельм1 высокая, аднак, высо-
юя i патрабаванш пры па-
ступленж у амерыкансюя вы-
шэйшыя навучальныя устано-
вы. 

« А к а д э м с е р в к » м о ж а 
прадставщь пералгк ycix не-
абходных дакументау , уклю-
чаючы ф о р м у звароту, умо-
вы паступлення у тым л!ку: 

— адрас (не больш трох) 
ун!верс1тэта або каледжа па 
любой з выбранай вам! спе-
цыяльнасщ; 

— катэгорыю навучальнай 
установы i т эрмж навучання у 
ёй; 

— у м о в ы п р а в я д з е н н я 
уступных гутарак, тэстау i 
экзаменау; 

— умовы i тэрмшы здачы 
экзамену па англжскай мове; 

— аплата за навучанне. 
Па запыту Бланк ж ф а р м а -

цыйнай анкеты для правяд-
зення пошуку «Акадэм-
с е р в к » высылав бясплатна 
y c i M жадаючым. Для гэтага 
неабходна даслаць у наш 
адрас канверт з адрасам адп-
раушчыка. 

Кошт шфармацыйнага i 
наш разлжовы рахунак мы 
высылаем асобам, яюя прыс-

запыт. 
™ Якасць i аб 'ём пошуку га-
рантуюцца. Просьбы па удак-
падненню той ц1 Ышай ж ф а р -
мацьм мы б у д з е м 1мкнуцца 
зыканаць. 

Нашы тэлефоны: 272-74-34, 
335-19-71. 

117485, Масква, Абанент-
ная скрынка № 49. 

Афщыйны раздзел 

ПАЛАЖЭННЕ 
аб Выканаучым Кам1тэце студэнцкага форума БССР 

I. Агульныя палажэнш 
1. Выканком Р С Ф з 'яуляецца 

выканаучым органам студэнцка-
га форума, як! дзейшчае па 
выкананню яго рашэнняу у пе-
рыяд пам1ж скл1канням1 фору-
мау. 

2. Выканком Р С Ф ствараецца 
па рашэнню форума з л т у яго 
дэлегатау i прадстаушкоу арган-
(зацый-заснавальшкау у парадку, 
вызначаным непасрэдна РСФ. 

3. Асноуным1 задачам! выкан-
кома з 'яуляюцца: 

— рэал1зацыя рашэнняу РСФ; 
— выражэнне i адстайванне 

жтарэсау студэнцтва р э с п у б л т ; 
— падрыхтоука с к л Ы а н н я 

устаноучай канферэнцьм студэн-
цкай аргашзацьи; 

— забеспячэнне ВНУ i ся-
рэдн|х спецыяльных навучальных 
устаноу рэспу6л1к1 жфармацыяй 
па пытаннях, яюя датычацца 
жтарэсау студэнцтва; 

— абагульненне вопыту арган-
1зацыйнага а ф а р м л е н н я с т у д э н ц -
кага р у х у I каардынацыя д з е й -
насц| студэнцк1х аб яднанняу; 

— падрыхтоука i склшанне 
наступнага студэнцкага форума. 

4. Выканком Р С Ф здзяйсняе 
сваю дзейнасць пры аргашза-
цыйнай падтрымцы i за кошт 
фжансавання аргашзацый-засна-
вальшкау Р С Ф : ЦК ЛКСМБ, Ф е -
дэрацьм прафсаюзау i Мжктэр-
ства народнай адукацьи БССР, 
жшых крынщ згодна з заканада-
уствам БССР. 

I I . Структура, юраванне i кам-
петэнцыя: 

1. Выканком выступав ад !мя 
студэнцкага форума па тых пы-
таннях, як1я не супярэчаць ра-
шэнням РСФ. Выканком Р С Ф 
згодна з рашэнням1 форума 
можа ствараць часовыя i паста-
янныя KaMicii, прыцягваць спецы-
ялктау у якасц! кансультантау 
пры рэал1зацьм рашэнняу фору-
ма. 

2. Дзейнасцю выканкома Kipy-
юць старшыня i намесит стар-
шын1, як!х еыбфае непасрэдна 
1СФ. 

3. Старшыня ВК Р С Ф : 
— Kipye усёй дзейнасцю ВК Р С Ф , 
размяркоувае абавязю пам1ж 
яго членами робщь справазда-
чу перед Р С Ф аб вышках работы 

выканкома. 
У выпадку датэрмжовага вы-

быцця старшыж па аб 'ектыуных 
прычынах аго абавязк1 да 
склтання форума выконвае на-
месжк старшыж. 

4. Асноунай формай здзяй-
снення паунамоцтвау ВК Р С Ф 
з яуляецца агульны сход членау 
ВК, яю: 

— распрацоувае планы i праг-
рамы дзейнасц! згодна з ра-
шэнням1 Р С Ф ; 

— дае даручэнн! членам ВК 
Р С Ф па рэал1зацьн рашэнняу 
форума. 

5. Агульны сход ВК РСФ 
склтаецца старшынёй па не-
абходнасц1, але не радзей 1 разу 
у 6 месяцау. 

6. Агульны сход правамоцны 
пры наяунасц1 больш 1 /2 членау 
ВК. Рашэнж прымаюцца простай 
большасцю галасоу. 

7. Выканком Р С Ф мае права 
ад \мя форума звяртацца у 
органы дзяржаунага упраулення, 
аргашзацьи i установы рэспубл!к1 
для прыняцця адпаведных ра-
шэнняу у штарэсах студэнцтва 
Беларус!. 

8. Прадстаунщтва навучаль-
ных устаноу абласцей i арган1за-
цый-заснавальн1кау у ВК Р С Ф 
здзяйсняецца у наступным коль-
касным саставе: 

Брэсцкая вобласць — 2 чала-
век! 

В1цебская вобласць — 2 
Гомельская вобласць — 2 
Гродзенская вобласць — 2 
Мжская вобласць — 1 
г. Мжск — 3 
Маплёуская вобласць — 2 
ЦК ЛКСМБ — 1 
Ф П С БССР — 1 
МНА БССР — 1 
9. Штаб-кватэра выканкома 

Р С Ф знаходзщца у г. Мжску. 
Члены ВК Р С Ф ад Гродзенскай 

вобласц!: 
1.ф|Л1пчык Валерый Вячасла-

вав1ч — студэнт г1стфака дзяр-
жушвератэта г. Гродна (г. Грод-
на, вул. Сацыялктычная, 66-14, 
раб. тэл. 44-80-96). 

2. Шышкоуская Алена Леан-
iдауна — студэнтка ждустрыяльна-
га тэхшкума г. Л1ды (г. Л1да, вул. 
Ламаносава, 12-53, дам. тэл. 
2-06-32). 

Аб заключэнж ждыв1дуальных дагаворау 

Паважаныя студэнты, слухачы падрыхтоучых аддзя-
ленняу, навучэнцы сярэдн1х спецыяльных навучальных 
устаноу, праяв1ушы жщыятыву, заключыушы дагавор 
з прадпрыемствам, вы можаце забяспечыць сабе 
гарантыю лрацауладкавання пасля сканчэння ужвер-
С1тэта, тэхнжума, атрымаеце лрадугледжаныя дагаво-
рам i льготы, значэнне яюх узрастае у сувяз1 
з переходам да рыначных адносж. Сёння мы знаём1м 
вас з палажэннем «Аб парадку i умовах заключэння 

шдыв1дуальных дагаворау прадпрыемствамЬ арган1за-
цыямь установам1 са студэнтам!, слухачам! падрыхто-
учых аддзяленняу вышэйшых i навучэнцам! сярэдн1х 
спецыяльных навучальных устаноу», прынятым на 
аснове загаду Дзяржаунага кам1тэта СССР па народнай 
адукацы1 ад 5 лшеня 1990 года № 466 «Аб парадку 
заключэння шдывЦуальных дагаворау пры падрыхто-
уцы спецыялктау з вышэйшай i сярэдняй спецыяльнай 
адукацыяй». 

ПАЛАЖЭННЕ 
АБ ПАРАДКУ I УМОВАХ ЗАКЛЮЧЭННЯ 1НДЫВ1ДУАЛЬНЫХ ДАГАВОРАУ 
ПРАДПРЫЕМСТВАМ1, АРГАН13АЦЫЯМ1, УСТАНОВАМ1 СА СТУДЭНТАМ1, 

СЛУХАЧАМI ПАДРЫХТОУЧЫХ АДДЗЯЛЕННЯУ ВЫШЭЙШЫХ I НАВУЧЭНЦАМ1 
СЯРЭДН1Х СПЕЦЫЯЛЬНЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОУ 

1. KipayHiKi прадпрыемствау, 
арган1зацый, устаноу або ix на-
MecHiKi (далей названыя «прад-
прыемства») па узгадненню з Са-
ветам (прауленнем) прадпрыем-
ства (саветам працоунага ка-
лектыву) i прафсаюзным кам1тэ-
там, са згоды рэктара (дырэк та-
ра) навучальнай установы i яго 
намесжка (далей названыя «на-
вучальная установа») заключа-
юць ждыв|дуальныя дагаворы са 
студэнтам1, слухачам! падрыхто-
учых аддзяленняу вышэйшых i 
навучэнцам1 сярэдн(х спецыяль-
ных навучальных устаноу пасля 
ix зал1чэння на дзённыя аддзя-
ле«нг (падрыхтоучыя аддзя-
ленн|) навучальных устаноу або у 
працэсе навучання. 

Пры заключэнш ждыв1дуаль-
нага дагавору навучальная уста-
нова выступав гарантам выка-
нання умоу дагавору. 

Першачарговым правам за-
ключэння ждыв1дуальных дага-
ворау са студэнтам1, навучэнцам1 
i слухачам! падрыхтоучых аддзя-
ленняу карыстаюцца прадпры-
емствы, як1я маюць дагаворы 
з навучальнай установай аб пад-
рыхтоуцы i перападрыхтоуцы 
спецыял1стау. 

2. Iндыв1дуальны дагавор 

складаецца па формах , узоры 
яюх можна узяць у навучальным 
адд зеле. 

Дагаворы афармляюцца у 
трох экзэмплярах i падтсваюцца 
студэнтам, навучэнцам, слухачом 
i галоуным бухгалтерам прадп-
рыемства i навучальнай установы 
i замацоуваюцца пячацям! прад-
прыемства i навучальнай устано-
вы. 

Правы i абавязк! прадпрыем-
ства, студэнтау вышэйшых i наву-
чэнцау сярэдшх спецыяльных 
навучальных устаноу, слухачоу 
падрыхтоучых аддзяленняу пры 
ВНУ вызначаюцца дзейжчаючым 
заканадауствам i умовам) ждыв-
iдуальнага дагавору. 

3. Дзяржауныя прадпрыемст-
вы, арган!зацы1, установы, як|я 
заключыл! ждывйдуальныя дага-
воры, выплачваюць за кошт ceaix 
сродкау паспяваючым студэнтам 
вышэйшых i навучэнцам сярэдн1х 
спецыяльных навучальных уста-
ноу, а таксама слухачам падрых-
тоучых аддзяленняу пры ВНУ 
стыпендыю на 30 працэнтау вы-
шэйшую, пры стажы работы 
больш чым тры гады на 50 пра-
цэнтау вышэйшую за дзяржа-
уную стыпендыю, устаноуленую 
для адпаведных спецыяльнас-
цей, курса, навучальнай устано-

Прадпрыемствы згодна з 
дзейн1чаючым заканадауствам 
могуць аказаць студэнтам i наву-
чэнцам, як!я заключыл1 ждывщу-
альныя дагаворы, матэрыяльную 
дапамогу i паслуп (санаторна-
курортнае абслугоуванне, а так-
сама браць абавязацельствы па 
пагашэнню грашовых крэдытау, 
прадстауленых студэнту (наву-
чэнцу) Ашчадбанкам СССР. 

4. Студэнты i навучэнцы, як1я 
заключыл! ждыв|дуальныя дага-
воры, праходзяць згодна з уста-
ноуленым1 патрабаванням! вы-
творчую i пераддыпломную 
практыку на гэтых прадпрыем-
ствах або, па узгадненню пам1ж 
прадпрыемствам!, на перадавых 
прадпрыемствах роднаснага 
профшю. 

5. Навучальныя установы з ул-
iKaM рэкамендацый прадпрыем-
ства могуць уключаць у наву-
чальныя планы дадатковыя дыс-
цыплжы. 

Тэмы дыпломных праектау 
(работ) студэнтау вышэйшых i 
навучэнцау сярэдн1х спецыяль-
ных устаноу, як1я заключыл1 
дагаворы, зацвярджаюцца пасля 
узгаднення з прадпрыемствам!. 

Студэнты, навучэнцы, яшя за-
ключыл i !ндыв!дуальныя дагаво-

ры, абавязаны пасля заканчэння 
навучальнай установы прапраца-
ваць на прадпрыемствах тэрм!н, 
прадугледжаны у дагаворы, але 
не менш трох гадоу. 

6. У ждыв(дуальных дагаворах 
пав!нны быць прадугледжаны 
умовы ix скасавання, {льготы 
згодна з дзейшчаючым закана-
дауствам, а таксама парадак 
вырашэння спрэчак, звязаных 
з выкананнем дагавору. 

Скасаванне !ндыв!дуальнага 
дагавору па жщыятыве студэнта, 
навучэнца, слухача, выпускн!ка 
дапускаецца у выпадках: 

— устанаулення аднаму з ба-
цькоу або мужу (жонцы) сту-
дэнта, навучэнца, слухача, выпу-
скн!ка жвалщнасц! першай або 
другой групы; 

— кал! выпускн!к — цяжарная 
жанчына, мац! або бацька, як!я 
маюць дзщя ва узросце да трох 
гадоу; 

— невыкананне прадпрыемст-
вам умоу дагавору. 

7. Скасаванне !ндыв!дуальнага 
дагавору па жщыятыве прадпры-
емства дапускаецца у выпадку 
н!зкай якасц| паспяховасф сту-
дэнта, навучэнца, слухача. 

8. 1ндыв!дуальны дагавор ска-
соуваецца пры: 

(Працяг на стар. 2). 



ПРАБЛЕМЫ ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ 

ПЕДАГОПКА 
НА ШЛЯХУ ПЕРАБУДОВЫ 

выдадзеных KHir «Настаунж-ста-
жор — у школе» (дац I. А . Кар-
пюк), «Вартасныя якасц| падлет-
кау» (дац. I. I. Пракоп 'еу), 
«Тварам да моладзЬ) (дац. 
В. П. Таранцей). Але, кал1 I. 
А . Карпюк i В. П. Таранцей 
яшчэ маюць магчымасць да-
несц| гэтыя веды на адным 

3 факультэтау, то факульта-
тыу I. I. Пракоп ева, на яю 
студэнты iniл) заусёды з ахвотай, 
наг.рыклад, на фшфаку , знж па 
невядомых нам прычынах зуам. 

Абвешчаная самастойнасць i 
незалежнасць навучальных уста-
ноу i факультэтау (ад каго u,i ча-
го? Вядома, не ад якасщ падрых-
тоую спецыялктау) прывяла да 
в1давочных хгбау у аргажза-
цьп педагапчнай практык1. Адыг-
рала сваю ролю таксама i супер-
аптацыя супраць педагапчных 
спецыяльнасцей у мжулыя гады 
(1978—1985) пад сцягам ства-
рэння жжынерных патокау i фа-
культэтау. Час ад часу кафедры 
прыходзщца раптоуна рыхтаваць 
педагогау з тых студэнтау, буду-
чых Ыжынерау, ад яюх яшчэ у 
гады навучання а д м о в т к я ЗакаЗ-
ЦЫМ. 

На наш погляд, трэба было 
б у разумных мерах прывесщ 
у адпаведныя рамю колькасць 
гадзж, ЯК1Я з улжам самастойнай 
i ждывщуальнай работы павжны 
саставщь прыкладна 120 гадзж 
(у тым лжу 90 гадзж ауды-
торных). Аудыторныя гадзжы 
могуць быць размеркаваны на-
ступным чынам: 42 гадзжы лек-
цый, 18 гадзж семжарау, 
30 гадзж лабараторных заняткау. 
У апошж час мы мел1 лабара-
торныя занятк| толью на факуль-
тэце ф1з1чнай культуры. 

Зауважым, што ждзе не зной-
дзеце у свеце, акрамя СССР , каб 
будучы настаужк не быу азна-
ёмлены з псторыяй станаулення 
адукацьп i выхавання. В1даць, 
трэба было б разгледзець на 
саветах факультэтау пытанне аб 
увядзенж у змест навучання 
гэтай дысцыплжы на ycix спецы-
яльнасцях. Трэба было б, каб 
лапчны ланцужок вывучэння пе-
дагапчных дысцыплж быу на-
сту пным: 1 курс, 2 семестр — 
псторыя педагопю, 11 курс, 3— 
4 семестры — педагопка, I I I 
курс, 5—6 семестры — курсы 
«Методыка выхаваучай работы», 
«Педагапчнае майстэрства», ча-
стка спецкурсау або спецсемжа-
рау i спецпрактыкумау, IV курс, 
7—8 семестры — факультатывы 
па выбару. 

На сва1м снежаньск1м пасяд-
жэнж супрацоужю кафедры пе-
дагопю зацвердзЫ новую тэма-
тыку курса «Педагопка» па праг-
раме для дзяржужверотэтау . Да 
гэтага рашэння прывяло некалью 
акалгчнасцей. Па-першае, крызк 
грамадсюх навук балюча адб1уся 
на змесце педагопю. Д о у п час 
педагопка выконвала сацыяльны 
заказ, па якому трэба * было 
абгрунтаваць i даказаць магчы-
масць усебаковага развщця аба-
вязкова кожнага дзщящ i нават 
дарослага чалавека. Амаль не 
было чаго сказаць студэнтам пра 
дыферэнцыяцыю навучання i вы-
хавання i пра мнопя жшыя 
праблемы. Па-другое, педагопка 
была адной са звышпал)тызава-
ных навук, якая павжна была 
перакласц1 на тэорыю i мето-
дыку выхавання загадзя прадста-
уленыя зверху напрамю i юруню, 
напрыклад, рэз^пзаваць комп-
лексны падыхвд у выхаванж. 
Такая казуктыка прывяла да 
канвеера у выхаванж. Вучоныя 
падл1чыл1, што за гады вучо-
бы у школе хлопчык ц| дзя-
учынка павжны был1 удзель-
Н1чаць у прыкладна 250 выха-
ваучых мерапрыемствах, як1я 
паутаралкя з нязначным1 зме-
нам1 з году у год. Так, у лютым 
праводз1уся месячжк абаронна-
масавай работы (баран1цца за-
усёды было ад каго), першага ве-
расня — Дзень ведау, другога 

навучання i выхавання, адпавяда-
ючую агульнапрынятым у свеце 
стандартам. 

Сваю ролю адыграл1 такса-
ма заувап i прапановы сту-
дэнтау нашага ужвератэта , выву-
чэнне вопыту выкладання педа-
roriKi у жшых навучальных уста-
новах i у нашых суседзяу у Поль-
шчы. 

У чым заключаюцца асно-
уныя напрамк1 перабудовы курса 
«Педагопка»? Адным з напрам-
кау з 'яуляецца забеспячэнне 
прыкладна аднолькавага узро-
уню ведау у падрыхтоуцы сту-
дэнтау розных факультэтау па 
гэтай дысцыплже. Педагопка за-
раз разглядаецца не тольж як 
практычная навука, тэхналог1я 
паводзж настаунша у розных 
абстав1нах, а як фундаменталь-
ная гумажтарная дысцыплжа, 
якая моцна уплывае на агульна-
культурнае развш,цё выпускное. 
Фундаментальнасць, высок! на-
вуковы узровень, у л т спецыфт1 
факультэта, будова зместу на 
агульначалавечых каштоунас-
цях — вось тольж некаторыя ры-
сы абноуленага курса. 

Але парайце, кал! ласка, пава-
жаныя чытачы газеты, як дабщца 
аднолькавай падрыхтоук!, кал! на 
факультэтах ф|з1чнай культуры, 
r i c T o p b i i i спецыяльнасф «Матэ-
матыка i ф1з1ка» вучэбным! пла-
нам! адведзена на педагопку i 
методыку выхаваучай работы 

кастрычжка — л!нейка усёй шко-
лы, прысвечаная выступлен-
ию У. I. Ленжа на I I I з 'ездзе 
Л К С М i г. д. Па-трэцяе, за гэтыя 
гады адбылося шмат перамен 
у аргажзацы! народней асветы, 
1дуць працэсы адраджэння нацы-
янальнай школы. Дзякуючы ак-
тыунай пазщьи Мж1стэрства на-
родней адукацьп БССР i яго 
м!н1стра М. I. Дзямчука, Бела-
русь стварае сучасную астэму 

150—166 вучэбных гадзж, а на 
ф1лалапчным факультэце (на 
ycix спецыял^зацыях) — 80!? Да-
рэчы, год за годам зжкаюць 
эал1К1 i !ншыя в|ды кантрольных 
работ. Не заусёды хапае часу у 
вучэбных планах нават на тыя 
факультатывы па педагопцы, па 
як1х членам! кафедры выдадзе-
ны KHiri. Так, вопыт даследа-
ванняу i выкладання лёг у аснову 

Мяркуецца, што абноулены 
курс педагопю уключыць у сябе 
раней не вывучаемыя студэнтам! 
тэмы: «Бесперапынная адукацыя 
у СССР : вопыт i праблемы. 
Харак^арыстыка школы БССР», 
«Спадчыннасць чалавека i праб-
лемы выхавання i адукацьп», 
«Педагопка падлеткавага узро-
сту», «С1стэма паслявузаускага 
навучання педагога. Малады на-
с т а у н т у выхаваучай ск т эме 
школы» i 1нш. На семжарсюх 
занятках мяркуецца грунтоуна 
праанал1заваць пытанн! дыдак-
тык! (урок, метады, прыёмы i 
сродк1 навучання i !нш.), выха-
вання дзяцей з ул1кам розных 
сацыяпедагаг1чных фактарау, 
школазнауства. Лабараторныя 
занятк| прысвечаны вывучэнню 
метадау навукова-педагаг1чных 
даследаванняу, у тым лЫу су-
часных методык вызначэння ву-
чэбных магчымасцей i узроуню 
выхавання вучняу, методык! пла-
навання урокау розных тыпау, 
арган1зацьи самавыхавання. 

Члены кафедры на занят-
ках глыбока вывучаць шлях1, 
метады i прыёмы узаемадзе-
яння педагога з нефармаль-
ным1 аб 'яднанням1 i жшым1 
групам) моладз!. 

Лекцьм, семжары, лабаратор-
ныя занятю пасля распрацоук1 
ix выкладчыкам! будуць абмяр-
коувацца на пасяджэннях ка-
федры, рэцэнзавацца на кафед-
рах жшых навучальных устаноу. 
Мяркуецца, што у змесце пало-
вы лекцый адлюструюцца BbiHiKi 
даследаванняу вучоных нашай 
кафедры. Тольк1 за апошжя пяць 
гадоу выкладчык! кафедры вы-
пусц1л1 у свет тры K H i r i , яшчэ тры 
манаграфИ агульным аб 'ёмам 
больш.чым 60 друкаваных арку-
шау знаходзяцца у вытворчасц!, 
надрукавал! звыш 100 артыкулау 
i T33icay, правял! адну усеса-
юзную i адну рэспубл1канскую 
навукова-практычныя канферэн-
цьм. 

Педагог! разл1чваюць на падт-
рымку рэктара, Савета ун!вер-
с!тэта, саветау факультэтау, дэка-
натау, студэнтау, ycix зацжауле-
ных асоб. 3 праграмай абноуле-
нага курса «Педагопка» усе жа-
даючыя могуць пазнаёмщца на 
кафедры або у кабжеце педа-
roriKi (ауд. 213, 223). Члены 
кафедры будуць удзячны за 
канструктыуную крытыку i слуш-
ныя прапановы. 

В. ТАРАНЦЕЙ, 
загадчык кафедры 

педагогМ. 

(Працяг. Пачатак на стар. 1). 
— немагчымасф работы выпу-

скн1ка па спецыяльнасц! на прад-
прыемстве згодна з заключэн-
нем ВТЭК або ВКК; 

— адлгчэнне з навучальнай 
установы студэнта (навучэнца, 
слухача). 

9. Кал1 BbinycKHiK, як! мае дага-
вор з прадпрыемствам, не аба-
paHiy дыпломны праект (работу) 
або не здау дзяржауныя экзаме-
ны, прадпрыемства мае права 
скасаваць дагавор або прыняць 
на работу з улгкам спецыяль-
насц!, па якой ён навучауся у 
навучальнай установе. 

10. Выпускник, як! заключыу 
дагавор i прызваны у рады 
Узброеных Cifl СССР , пасля за-
канчэння тэрм!ну службы абавя-
заны з'явщца на работу на 
прадпрыемства, з яюм у яго быу 
заключены дагавор. 

Тэрм(н службы ва Узброеных 
Олах СССР зал!чваецца у тэрм!н 
прадугледжанай дагаворам аба-
вязковай работы выпускнжа на 
прадпрыемстве. 

11. Час знаходжання жанчыны 
у водпуску па цяжарнасц!, родах 
i па дагляду за дзецьм! залгчва-
ецца у тэрм!н абавязковай рабо-
ты на прадпрыемстве па дагаво-
РУ-

12. Кал! муж або жонка, як|я 
заканчваюць навучальную уста-
нову, заключыл! дагавор з прад-
прыемствам, то незалежна ад 
таго,хто з ix заканчвае навучаль-
ную установу раней, другому 
(мужу ц| жонцы) работа даецца 
на прадпрыемствах.размешча-
ных у тым жа горадзе (раёне), 
дзе знаходзщца прадпрыемства, 
якое заключыла дагавор са сту-
дэнтам (навучэнцам), або даецца 
права ва устаноуленым парадку 
самастойнага працауладкавання. 

Кал1 муж i жонка, як!я з^» 
канчваюць навучальныя устано-
вы, заключыл! !ндыв!дуальныя 
дагаворы з прадпрыемствам!, 
размешчаным! у розных гарадах, 
то месца ix работы вызначаецца 
па дагаворанасц! пам1ж iMi i 
прадпрыемствам!, а у выпадку 
разнагалосся адз!н з ix мае права 
скасаваць дагавор. 

13. Kani выпускжк не з'яв!уся-
на прадпрыемства або адказ-
ваецца прыступ1ць да работы 
згодна з заключаным дагаворам 
без уважл!вых прычын, кал! яго 
звальняюць да сканчэння устано-
уленага тэрм1ну работы за пару-
шэнне працоунай дысцыпл!ны 
4i за жшыя праступк!, за як!я 
заканадаус г ,Е;йм прадугледжана 
звальненне з работы, ён абавяза-
ны вярнуць прадпрыемству гро-
шы, затрачаныя на выплату сты-'* 
пендьп, i сродк|, выплачаныя я*^ 
у сувяз1 з пераездам на р а б о т у * 
жшую мясцовасць. 

У тым выпадку, кал! выпускжк 
3 'яв1уся на работу пазней тэрм-
жу, указанага у дагаворы, без 
уважл!вых прычын прадпрыем-
ства можа змянщь умовы, пра-
дугледжаныя у дагаворы (месца | 
работы, пасаду, памер заработ-
най платы), i даць пасаду з улжам 
атрыманай iM у навучальнай 
установе спецыяльнасц!. 1ншыя 
льготы, прадугледжаныя Пала-
жэннем аб размеркаванн! i выка-
рыстанн! у народнай гаспадарцы 
BbinyCKHiKOy вышэйшых i ся-
рэдн!х спецыяльных навучальных i 
устаноу, для выпускн!ка захоува-
юцца. 

15. Прадпрыемства, якое не 
забяспечыла выпускнжа работай 
на умовах, прадугледжаных 
ждыв(дуальным дагаворам, аба-
вязаны у двухмесячны тэрмж 
працауладкаваць выпускн!ка на 
жшую работу па спецыяльнасц!, . 
набытай iM у навучальнай устано-
ве або, па жаданню выпускнжа, 
даць яму права ва устаноуленым 
парадку самастойнага праца-
уладкавання. У гэтым выпадку, 
а таксама пры датэрмжовым ска-
саванн! дагавору па жщыятыве 
прадпрыемства выпускжк вызва-
ляецца ад выплаты стыпендьм i 
!ншых в!дау грашовай кампенса-
цы1. Прадпрыемства выплачвае 
выпускн!ку зарплату (прадугле7& 
жаную у дагаворы) за час, паку/V 
ён не уладкуецца на !ншую 
работу, але не больш, чым за два 
месяцы. 

Спрэчю, звязаныя з работай 
выпускнжа згодна з заключаным 
дагаворам, вырашаюцца у па-
радку, прадугледжаным дзей-
н!чаючым заканадауствам. 
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ДАСЛЕДАВАННЕ 

ШЛЯХ 
ДА ЦУДОУНАГА 
ХРАМА ВЕДАУ 

Словы з фтьма «Покая-
ние»: «Для чаго патрэбна 
вулща, кал1 яна не вядзе да 

^Храма»— стал1 у цяперашж 
/нас прыказкай. Пстарычныя 
лрацы В. О. Ключэускага, 
яго гкторыя вядуць нас да 
цудоунага Храма ведау. Клю-
чэусю не проста псторык, але 
i буйны пкьменжк, а гало-
унае — ён быу вельм! русюм 
чалавекам, глыбоюм мысл-
щелем, да псторьм адноауся 
як да навую, усё сваё жыццё 
1мкнууся спасцкнуць закана-
мернасц1 гктарычнага раз-
вщця, знайсц! сэнс вывучае-
мых (м падзей. 

Курс рускай гкторы1 Клю-
чэускага дауно ужо л1чыцца 
б|бл1яграф|чнай рэдкасцю. 3 
канца 50-х гадоу да цяпе-
рашняга часу мнопя пака-
ленж моладз1 pacr.i па-за 
псторыяй Ключэускага, тры 
дзесяц1годдз1 яна не перавы-
давалася. У культуры, а тым 
больш у ricTopbii не можа 
быць жчыёй зямль Усялякая 
пустата, любая канфккацыя 
культурных i духоуных каш-
тоунасцей вельм1 хутка запа-
уняецца духоунай пустатой. 
Сёння мы гэта добра бачым, 
адчуваем на сабе, ведаем, 
што такое духоуны ваку-
ум. Як змагацца з бяздушнас-
цю або чэрствасцю душ, 
рэчыунасцю, забываючы або 
абмяжоуваючы нас ад тых 
духоуных вышынь, яюя был! 
дасягнутыя нашым1 про-

]дкам1? I тут працы Ключэ-
ускага даюць вельм1 шмат 
для роздуму. 

Руская пстарычная думка 
жкол1 не несла у сабе 1дэй 
нацыянальнай nepaeari. 
Вельм1 добра сказау аб гэтым 
Ключэусю: «Нацыянальная 
гордасць — культурны сты-

мул, без якога можа абый-
сцкя чалавечая культура. На-
цыянальная ганарл1васць, як i 
нацыянальнае самазневажан-
не,— гэта толью сурагаты 
народней самасвядомасцк 
Трэба даб1вацца сапрауднага 
дабра, праудз1вай самасвя-
домасц! без удзелу вельм1 
няпэуных намерау». 

Ключэусю валодау нейкай 
дз1унай духоунай i маральнай 
алай. Крытыкуючы характер 
велжаруса, яго нельга пап-
ракнуць у адсутнасц! патрыя-
тызму. Ён гаворыць: «На-
родныя прыкметы велжаруса 
наравктыя, як i прырода 
Велжаруа. Яна вельм1 часта 
смяецца над самым1 асця-
рожным1 разлжам1 велтару-
са; наравктасць кл1мату i 
глебы падманвае самыя 
сцтлыя яго надзе1, i, звыкну-
ушыся з гэтым падманам, 
разважлйвы велжарус любщь 
часам выбраць самае безнад-
зейнае рашэнне, супраць-
пастауляючы нораву прыро-
ды норау асабктай адвап. 
Гэта схтьнасць дражжць 
шчасце, гуляць у поспех i 
ёсць велтарусю «авось». 
Жыццёвыя няроунасф i вы-
падковасщ прывучыл! яго 
больш абмяркоуваць прой-
дзены шлях, чым узважваць 
далейшы, больш аглядвацца 
назад, чым заглядваць напе-
рад. Гэта умение i з'яуляецца 
тым, што мы называем 
заджм розумам». Мне зда-
ецца, што лепш быць моц-
ным «заджм розумам», чым 
3yciM не аглядвацца назад. 

Васть Ocinaei4 вельм1 до-
бра зауважыу: «Чалавек 
упрыгожвае тое, у чым жыве 
яго сэрца». А што здолеем 
упрыгожыць мы? 

Г. ПРЫХОДЗЬКА, 
студэнтка 4 курса гктфака. 

Працягваем публжацыю матэрыялау, падрыхтаваных студэнтам! Нстарычнага 
факультэта, прысвечаных 150-годдзю В. О. Ключэускага. 

РЫЦАР 
Г1СТАРЫЧНАЙ 

НАВУК1 
«Жыццёвыя няроунасц! i 

выпадковасф прывучыл1 яго 
(т. е. чалапека) больш абмяр-
коуваць пройдзены шлях, 
чым узважваць далейшы, 
больш аглядвацца назад, чым 
заглядваць наперад». Гэта 
выказванне выдатнага ру-
скага гкторыка В. О. Ключэ-
ускага вельм1 добра адпавя-
дае цяперашняму стану на-
шага сучаснага грамадства. 
Мы настойл1ва шукаем у 
мшулым рэцэпты выратаван-
ня ад C B a i x цяперашжх ня-
шчасцяу, але, на жаль, толью 
пацвярджаем афарызм Геге-
ля: «Гкторыя вучыць толью 
таму, што жчому не вучыць». 
Наша грамадства стамтася 
ад шжэпрарокау i радыкаль-
ных, адзша правтьных ра-
шэння^ i тэорый, i таму, як 
мне здаецца, усё большую 
цшавасць выклжаюць гкта-
рычныя асобы, у аснове све-
тапогляду яки ляжыць зда-
ровы розум, цяртмасць i 
пачуццё меры. Да таюх асоб 
мы з поуным правам можам 
аднесц! i Вастя Остав1ча 
Ключэускага, яю быу сап-
раудным рыцарам пстарыч-
най навую. 

Мяне заусёды захапляла 
наяунасць у В. О. Ключэуска-
га, як i у шшых pycKix 
вучоных той 3noxi, высокага i 
тонкага пачуцця арыстакра-
тызма. Не, не фанабэрыстага 
барскага арыстакратызма 
уласйЫау-самадурау, а ары-
стакратызма духу i дуMKi у 
бярдзяеуск1м сэнсе i разу-
менж гэтага слова. Гэты ары-
стакратызм заклжау быць 
цярп1мым да шшага мерка-
вання, але нецярп1мым да 
хлусж i подласц1. У той жа 
час гэты арыстакратызм цу-
доуна ужывауся з сапрауд-
ным, а не паказным, дэ-
макратызмам, як1 выражауся 
не у пажбрацтве са сту-
дэнтам) i слухачам!, а у погля-
дах i асаб1стых учынках. Як 
вядома, Ключэуск1 без ва-
ганняу заступ1уся за свайго 
вучня П. Н. Мшюкова, кал1 
той быу арыштаваны за анты-
урадавую дзейнасць. Аута-
ры^эт вучонага быу на стольк1 
вялЫм, што урад адпусц1у 
М|люкова за мяжу. Мне зда-
ецца, што для нас, маладых 
псторыкау, ас аб л i а а важным 
з'яуляецца характэрнае Клю-
чэускаму разумение ricTopbii, 
яго аднос1ны да гктарычнага 

працэсу. Метадалопя i фша-
соф1я ricTopwi Ключэускага 
заусёды была аб'ектам для 
крытыкк Сапрауды, аматар 
стройных ф1ласофсюх збу-
даванняу знойдзе у Ключэ-
ускага шмат уразл1вых месц. 
Адныя абвшавачваюць Клю-
чэускага у 1дэалаг1зме i эк-
лектызме, 1ншыя у празмер-
ным матэрыял!зме i пакла-
ненн! сацыялогИ. Адз1и з 
буйнейшых савецк1х даслед-
чыкау творчасц1 Ключэускага 
акадэмт М. В. Нечкжа п1ша: 
«Мабыць самай драматычнай 
рысай эклектычнай метада-
лог11 Ключэускага з'яуляецца 
тое, што яна аказалася прак-
тычна непатрэбнай яму само-
му. Метадалаг1чная канцэп-
цыя аказалася лшняй у яго 
асаб!стай творчасц1, не паслу-
жыла яму у практыцы дас-
ледчай работы». У той жа час 
фшосаф Фядотау б 'е Клю-
чэускага з другога боку: 
«Ключэуск1 адчувау неабход-
насць апраудваць сваю гкта-
рычную работу перад судом 
сацыялогм... Псторык у Клю-
чэуск1м быу тэрарызаваны 
сацыялог1яй, i pa6iy выгляд, 
што прымае яе сацыялаг1чны 
заказ». 

Мне здаецца, што гэта 
крытыка недастаткова абас-
навана. Мабыць, гэта шчасце 
для нас, гкторыкау, што 
Ключэусю не будавау н1як1х 
адцягнутых фтасофсюх схем 
i не падпарадкоувау iM сваё 
разумение гктарычнага пра-
цэсу. Мы ведаем, што закры-
тыя фйласофскйя сктэмы не-
пазбежна вядуць да дагма-
тызму. Але гэта не адпавяда-
ла складу мыслення i света-
погляду вучонага, яю успры-
мау жыццё людзей i гкто-
рыю грамадства такой, якая 
яна ёсць ва усёй яе разна-
стайнасц1 i супярэчл1васц1. 
Таму мне здаецца неабасна-
ваным сцвярджэнне Не-
чк1най, што буржуазная аб-
межаванасць перашкодз1ла 
Ключэускаму прызнаць кла-
савую барацьбу галоунай ру-
хаючай стай ricTopbii, а эка-
нам1чны фактар — паную-
чым у жыцц1 грамадства. Тут 
мае рацыю, як мне здаецца, 
буйнейшы даследчык тэарэ-
тычных поглядау Ключэуска-
га Тхаржэусю, кал! адводз1ць 
пытанне аб прымаце эка-
ном1к1 або пал1тык1, дзяржа-
вы або народа, i дэ1 або 
матэрыялктычных умоу, як 

не маючае адноан да спра-
вы. Ключэусю сцвярджау, 
што разглядау сваю псторыю 
рускага грамадства як уклад 
у падрыхтоуку навук1 аб гра-
мадстве. Вельм1 добра сказау 
аб метадалогм Ключэускага 
амерыканск1 даследчык Т. 
Эманс: «Тое, чаму вучыу 
Ключэусю, не было метадам 
з маленькай л1тары — гэта 
было агульным дасягненнем 
навук!, якому можна было 
павучыцца у (ншых, не было 
гэта i тэорыяй з вялжай 
буквы — метаф1з1кай. Гэта 
было наглядным паказам, 
часткова у манаграф1ях i 
большай часткай у яго курсе, 
тэматыю, значнай колькасц1 
з 'яу — эканам1чных, сацыя-
льных, пал1тычных, геаграф-
1чных, як1я магл1 б паслу-
жыць для пабудовы рацыя-
нальнага тлумачэння ricTO-
рьм, адным словам, той самы 
«эклектызм», як1 Нечк1на на-
звала яго трагедыяй». Гало-
уным) састауляючым! школы 
Ключэускага Эманс назвау 
эклектызм i незвычайную 
настойл1васць у выкарыстанн! 
арх1уных матэрыялау. Ад-
метным! рысам1 яго школы 
можна назваць вельм1 кры-
тычныя аднос1ны да бюрак-
ратмчна абсалютысцкай 
дзяржавы i вялтую увагу да 
даследавання дэцэнтрал1за-
цьм i самак1равання у ру-
скай псторьм. Ключэуск1 
nicay, што больш за усё ён 
хацеу, каб чытачы вынесл! 
з яго прац яснае уяуленне аб 
двух узаемазвязаных працэ-
сах, разв1цц1 дзяржаунасц1 i 
развщф народнасци Пста-
рычныя факты з 'яулялкя 
для Ключэускага тым жа, што 
i дровы для агню, яны слу-
жыл1 цагл1нкам1 для пабудо-
вы незвычайна жывой i пры-
гожай формы выкладання 
гктарычнага матэрыялу. Ра-
зам з тым, вучоны н1кол! не 
падганяу факты пад загадзя 
прыдуманыя схемы i тэоры1. 
Груз1нск1 ф1лосаф Me раб Ма-
шардашв1л1 nicay: «Подзв1г 
не у тым, каб змянщь свет, 
а у тым каб зразумець яго». 
Прыкладна так разумеу сваё 
прызначэнне i В. О. Клю-
чэускй «Прызначэнне штэл-
кенцьм — разумець рэчак-
насць, станов1шча сваё i свай-
го народа». I гэтаму ён 
заставауся верным усё сваё 
жыццё. 

С. ТОКЦЬ, 
студэнт 4 курса гктфака. 

В. О. КЛЮЧЭУСК1 ПРА ШКОЛУ 
«Па школе заусёды 

можна даведацца, itf вало-
дае грамадства усталява-
ушымкя поглядам1 на за-
даны адукацык Часта да-
водзщца чуць, што быц-
цам школа павшна вучыць 
таму, што спатрэбщца у 
жыццк Там, дзе пануе 
такое меркаванне, погляд 
на мэты адукацьН яшчэ 
не усталявауся, таму што 
такое меркаванне падпа-
радкоувае школу густам, 
яюя пануюць у даную 
xsiniHy, робщь вучня 
прыслугай або ахвярай 
часовых патрэб дарослага 
грамадства, з моладз! 
рыхтуецца у школе жывая 
дрэс1раваная ста, прызна-
чаная для вядомай тэхна-
лаг1чнай вытворчасц1, 
якую патрабуе грамадст-
ва, ц1 арган1заваны жстру-

мент, як1 замяняе механйч-
ную ciny. Такое мерка-
ванне пазбауляе школу 
усялякай устойл1васц|, 
робщь яе цацкай выпадко-
вых пошасцяу. Kani гра-
мадствам мруюць дзела-
ВЫЯ ЛЮД31, яны здольныя 
надаваць школе практыч-
ныя напрамк1, разл1чаныя 
на бл1жэйшыя перыяды 
часу; але стануць K i p a y H -
iKaMi грамадства вясёлыя 
галовы, як1я абвесцяць, 
што жыць — значыць 
«вкушать» радасц1 жыцця, 
i школа пераутворыцца у 
танцевальны ц1 музычны 
клас. Сапрауды, прасцей 
было б устанавщь зва-
ротную сувязь школы да 
жыцця — такую, каб не 
школа вучыла таму, што 
спатрэб1цца у жыцц1, а 
жыццё патрабавала таго. 

чаму вучыць школа. I само 
пытанне аб адносшах шко-
лы да жыцця л1кв1давалася 
б, школа заняла б цвёрдае 
i належнае ёй становмича, 
стала б не прыслужнЩай, 
а выхавальнщай i KipajrH-
щай жыццёвых густау i 
патрэб. Але гэтыя просты» 
адносшы устанав1ць заусё-
ды цяжэй: школьны 
узрост дрэнна ведае пат-
рэоы дарослых, а дарос-
лыя не любяць рэпец1ра-
ваць у жыцц1 школьныя 
ypoKi. Наогул, людз1 шмат 
думал1 аб тым, як прыста-
саваць школу да жыцця, i 
вельм! мала задумвал-
кя над тым, як бы ^ладка-
ваць сваё жыццё так, каб 
да яго змагла лрыстаса-
вацца школа». 

ЗА ХОДИ I УПЛЫУ У 
РАС II ПАСЛЯ ПЯТРА. 
(1890— 1891 r.r.V 



П Ь А А 
Чакаем гасцей 

СВЯТОЧНЫ СТОЛ 
Прыгожа накрыты стол за-

усёды выкшкае апетыт i зада-
вальненне sa ycix, хто сядзщь 
за iM. Колькасць чалавек за 
стапом павжна адпавядаць 
памеру стала (не менш 60 см 
на чалавека). 

Белы абрус — абавязковая 
прыналежнасць святочнага, 
стала. Яна павжна быць ста-
ранна папрасаванай, без мар-
шчын, з акуратна падрубле-
ным1 бакам!. Часам замест 
абруса можна выкарыстаць 
невялЫя прыгожыя сурвэтю 
з ткажны або саломю, розна-
каляровыя ц| аднатонныя. На 
ix ставяць прыборы i талерю 
з закусками 

ВялЫя талерю ставяць па 
краю стала, а маленьюя пав-
жны быць аддалены ад яго на 
2 см. Талерами для' салата i 
кубк1 для кампотв ставяць 
3 правага боку ад асноунай 
талерю, бтжэй да счрэдзжы, 

ix ставяць злева, Kani стол 
серв1руецца бакаламк Наста-
ле, накрытым для чаю щ ка-
вы, талерка для трожных 
ставщца бл|жэй да краю, 
насупраць кожнага чалавека, 
а кубак — некалью у правы 
бок i б т ж э й да сярэдзжы 
стала. Кафейжк ф чайник, 
незалежна ад памеру, ставщ-
ца каля гаспадыш, лепш, Kani 
ёсць магчымасць паставщь 
яго збоку на маленьк! сто л i к. 

Нож заусёды кладуць 
справа ад талерю, лязом 
унутр, вщэлец — злева, зуб-
ам1 уверх. В!дэлец можа 
быць справа у тым выпадку, 
кал! страву трэба есщ без 
нажа. Вял!кая лыжка павжна 
ляжаць справа, побач з на-
жом, а маленькая, дэсерт-
ная,— перед талеркай руч-
кай направа. Замест спецы-
яльнага рыбнага прыбора 
можна выкарыстаць два В1дэ-
льцы. Фруктовы нож, кал1 

няма лыжк| для дэсерта, 
кладуць на яе месца або на 
талерку для фруктау. Kani у 
меню прадугледжана вял!кая 
колькасць страу, то прыборы 
кладуць у той паспядоунасц!, 
як прадугледжана падача 
страу. Кафейная або чайная 
лыжка павжна ляжаць на 
правым баку сподка, дэсерт-
ны В1дэлец — справа ад дэ-
сертнай талерк!. 

KinimaK i бакал ставяць 
перад нажом. Kani прадуг-
леджана падача некальюх 
сартоу BiH (чырвонае eiHO, 
белае, шампанскае), тады 
справа трэба паставщь бакал 
для таго eiHa, якое будзе 
прапанавана першым, а ас-
татжя размясцщь злева ад 
яго. Больш трох бакалау 
ставщь на стол нельга. Для 
niea i л!манаду патрэбны 
шклянкь 

На святочным стале трэба 
пакласц! u,t паставщь на та-
лерку прыгожыя сурвэтю. 
Кавалачак хлеба пры адсут-
насц! спецыяльнай шражко-
вай талерю можна пакласф 
на сурвэтку. 

Самае найлепшае упры-
гожванне стала — кветк!. Яны 
павжны быць Hi3Ka падрэза-
HbiMi, каб букет HiKOMy не 
перашкаджау. Кветю з 
рэзюм пахам, як!я хутка вя-
нуць i асыпаюцца, не пады-
ходзяць для упрыгожвання 
стала. У навагодн* еечар 
кветк! або яловую г*«гнку 
можна пакласф перад 
ным прыборам. На дзщячым 
свяце кветк! можна замянщь 
прыгожым! вазачкам) з па-
лачкам!, на яюя нажзаны 
цукерю. 

Сядаць за стол можна 
тольк! пас л я запрашэння гас-
падыж. Сурвэтк! распрауля-
юць i кладуць на кaлeнi, але 
ж у як(м разе не за каунер 
кашул!. Пачынаць есц! трэба 
тады, Kani усе госцй ceni за 
стол. Гаворка заусёды вяд-
зецца у стрыманай форме. 
Пры размове нельга размах-
ваць рукамi, тым больш, Kani 
вы трымаеце у руках предме-
ты сталовага прыбора. На-
кладваючы сабе страву, трэ-
ба браць кавалачак, як! ля-
жыць бл1жэй да вас, спецы-

СВЕЖЫЯ РЭЦЭПТЫ 
3 ЧЭРСТВАГА ХЛЕБА 

Закуска. Вымачыце у малацэ 
вялшага селядца, 200 г пшажчна-
га хлеба i прапусцще усё праз 
мясарубку. У атрыманую масу 
пакладзще 50 г маянэза. Усё 
добра узбще i упрыгожце пят-
рушкай. 

Хлебны суп. Падсмажце на 
сметанковым масле 300 г cyxix 
жытжх скарынак, 60 г нарэзанай 
цыбул! i пятрушку. Залще усё 
вадой (1,5 л(тра), пасалще i 
давядзще да юпення. Добра 
узбще тры яйк! i, бесперапынна 
памешваючы, дабауце ix у юпя-
чы суп. Пасыпце суп зялежвам. 

Другая страаа. Абрэзаушы 
скарынкз, нарэжце хлеб TOHKiMi 
лустачкам!, пакладзще ix на 
сквараду з разагрэтым сме-
танковым маслам. На кожную 
лусту вылще па яйцу, пасалще i 

яльным Б1ДЭЛЬЦаМ Ц| лыж-
кай, але не ceaiMi прыборам!. 
Паднос!ць страву трэба з ле-
вага боку, а выкарыстаны 
посуд прыб|раць з правага. 
Kani разлйзаюць алкагольныя 
HaniTKi, KiniujKi i бакалы пав-
iHHbi стаяць на сва!м месцы. 
Падымаць прынята тольк! 
туныя кубк! i фужэры для 
шампанскага. Пры разл!ве 
чаю або кавы, вы можаце 
прыпадняць кубак разам са 
сподкам i працягнуць ix гас-
падын!. Хлеб трэба ламаць 
маленьюм! кавалачкам!, але 
Hi у яюм разе не рэзаць 
нажом. Нельга дуць на гара-
чыя стравы. У лыжку трэба 
браць столью, колью можна 

адразу праглынуць. Лыжку 
трэба паднос!ць да рота, а не 
схмяцца да яе. Страву, якую 
вы ясце пры дапамозе нажа i 
вщэльца, не трэба адразу 
усю разрэзваць на маленьюя 
Kaeana4Ki. Накпадваць на 
в!дэлец гарниры трэба на-
жом. Пташынае мяса ядуць 
з дапамогай нажа i в!дэльца, i 
тольк! у сябе дома мяса 
можна трымаць за костачку, 
лепш выкарыстаць пры гэтым 
сурвэтку з паперы. 

Тарты i мякк1я трожнмя 
ядуць дэсертн(*л в!дэльцам 
або маленькай лыжкай. Бака-
лы з в!ном трэба трымаць 
тольк! за ножку. Тосты павж-
ны быць KapoTKiMi. 

Капейка рубель беражэ 

смажце да гатоунасц!, 
упрыгожце зялежвам. 

Зверху 

Часам здараецца, ад снедання 
Ц1 а беду заста нециа, скажам, 
300—400 грамау макаронау Ц1 ка-
ты. Xi6a сённяшшм днём да-
пушчальна ix выкщваць? Лепш 
паставщь у халадзьпьшк, а на 
наступны дзень прыгатаваць з 
цёртым сырам. Ui залщь ямкам!, 
спачатку узб1тым1 з цукрам, i 
запекчы у духоуцы. 

Дадаушы да вязкай кашы яйкц 
можна прыгатаваць катлеты ui 
6ixo4Ki. 

Смажаную рыбу, што засталася 
ад абеду, можна падаць на сне-
данне лад марынадам, щ запекчы 
на грэнках з гароднйнай i соусам. 
Смачны атрымаецца з яе i 
фарш — для шражкоу щ бл!нчы-
кау. 

Рысавы адвар не спяшайцеся 
выл в̂аць як непатрзбны. Ён асаб-
Л!ва карысны для тых, хто пакутуе 
на страуткавыя захворваннь Для 
смаку яго можна падсаладзщь 
малшавым ui клубничным варэн-
нем. 

Адвар бурака можна выкары-
стоуваць у запрауку для В1негрэту, 
для афарбоую баршчу, можна 
зак1СЛ1пь i спажываць за тым у 
якасщ бураковага квасу у боршч. 

У час яарк-i макаронных выра-
бау у адвар пераходз!ць у ся-
рэдн1м каля 8,5 працэнтау cyxix 
рэчывау. Таму яго мэтаягодна 
выкарыстоуваць для прыгатаван-
ня заправачных пюрэпадобных 

супоу. 
Не выкщвайце яблычныя луп-

!ны! Лепш налще у каструлю 
2—2,5 шкляню вады, апусщце 
у яе лупшы i зак!пящце, дадаушы 
цукар па густу. Атрыманы ад-
вар — выдатны сродак супраць 
кашлю. 

Часта для прыгатавання канды-
Tapcxix вырабау выкарыстоуваюць 
толый бялк1 яек. 3 жауткоу 
можна зрабщь маянэз. Гэта 3yciM 
не складана. Вазьмще сталовую 
лыжку парашку гарчыцы, 10 гра-
мау цукровага пяску, столыа 
ж coni i разатрыце. У другой 
пасудз1не падагрэйце (тольк! не 
на адкрытым агш) адзш яечны 
жауток i чвэрць лыжк! алею i 
паступова, у 5—6 прыёмау, ул-
1пайце сумесь у гарчыцу. Рас-
щрайце, каб на naeepxHi не было 
блкжазак. Маса пав!нна быць 
светлай, густой. Для вастры!п 
можна дадаць крышку воцату. 

Макароны. Вараныя макароны 
дабашць у булён. пакласш туды 
свежае зялен1ва. Макароны пера-
мяшаць з гародншай, пакласш усё 
гэта у змазаную тлушчам форму, 
палщь сумессю малака з яйцом, 
пасыпаць тоучаным! сух арам!, да-
бав1ць маргарын i запекчы у 
гарачай духоуцы. 

Бульба. Дробна нарэзаную бу-
лъбу дабав1'ць у булён, пакласц! 
туды свежае зялешва. 

СКАРБОНКА 
КАРЫСНЫХ 

ПАРАД 1 

3yciM няцяжка, «круцячы-
ся» на кухж, выканаць. гэты я 
простыя, але карысиыя пара-
ды. 

* * * 
На бляхах часта утвара-

юцца карычневыя плямы. 
Патрыце ix макраватай стало-
вай соплю, i яны легка змы- 0 
юцца. 

* * * 
Малако не прыгарыць пры 

к1пячэнн|, Kani каструлю спа-
ласнуць халоднай вадой i 
пакласц! на дно перевернуты 
сподачак. 

* * * 
У падгарэушага малака 

прападзе непрыемны смак, 
Kani каструлю з малаком 
паставщь у пасудзЫу з ха-
лоднай вадой, а у малако 
насылаць трсшк1 coni. 

* * * 

Kani малако пабегла, на-
крыйце зал1тую iM паверхню 
пл т̂ы мокрай газетай. Гэта ** 
парешксдз1ць паху распау-
сюдз!цца па усяму памяш- ^ 
канню. 

* * * 
Для таго, каб метал!чныя 

предметы бл1шчал1, натрыце^ 
ix сухой змятай газетай. 

* * * г - ^ 
Замарожаную рыбу пак-

ладзще у поп!этыпенавую 
торбачку, моцна перавяжыце л 
Н1ткай i апусцще у цёплую 
в аду — рыба размароз!цца 
хутчэй. 

* * * 
Рыбу лягчэй пачысцщь, па-

пярэдне нацёршы яе соплю, ^ 
яна не высп!зне з рук. * * * 

Вы хочаце хутка зварыць 
курыны булён. Паварыце ку-
рыцу XBiniH дваццаць, да-
станьце i апусц!це на некалью 
xsiniH у халодную ваду. За-
тым працягвайце варку у 
кшячым булёне. \ 

* * * ^ 
Таматны соус у адкрытым > 

сложу не заплеснщь, Kani яго 
пасыпаць соппю i налщь 
зверху трошк! алею. 

* * * 

Кал! сал!ць! Булён — за 
паугадз!ны да гатоунасц!, пе- ^ 
чанае кавалачкам) мяса — " 
Kani ужо гатовае, вял!к!м кус-
ком — да пачатку прыгата-
вання. 

Нарэзаную кубшам| бульбу ра-
загрэць у любым соусе i добра 
патушыць. Пры жаданш можна » 
таксама дабав!ць каубасу ш нарэ- Щ 
занае кубикам! свиное сала i 
моркву. ц,* 

Нарэзаную бульбу перамяшаць 
з нарэзанай гародншай, мукой, 
яйцом, вострым! прыправамЦ да-
бав!ць мяса, рыбу щ каубасу. 
Прыгатаваць клёцка, укачаць ix у 
муку i абжарыць на тлушчы. 

Бульбянае пюрэ абжарыць, да- ж 
бав1ць яйцо, цёртыя , сухары i ~ 
нарэзанае зялен1ва, перамяшаць. 
Атрыманую масу раскачаць слоем Щ 
у 1 см 1 нарэзаць аднолькавым! 
кускам!. Абжарыць на тлушчы. 

Гароднша. Пакласщ у соус, 
дабавйць нарэзаную Ky6ixaMi вянд-
Л1ну ui каубасу. Падаць з бульбай, 
рысам ц! макаронам!. 
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