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Вядома, што кафедра як 
навукова-вытворчае падраздзя-
ленне вышэйшай школы уяул^р 
сабой аб 'яднанне навуковых ffa-
ботшкау аднаго профилю. Ка-
федра педагопк1 ва ушверсетэце 
атрымала у спадчыну кадру 'трох 
кафедр былога педшстытута 
(1978 г.) i першапачаткова аб 'я-
дноувала як педагогау, так i nci-
холагау (заг. кафедры — праф. 
С. В. Кандрацьева). 3 1982 г. был1 
створаны 2 самастойныя кафед-
ры: пахалогп i педагогш. Ка-
федру педагопм з той пары 
узгфальвае В. П. Таранцей (у ця-
первиш час прафесар). Яе касцяк 
складал! выкладчыю з вялЫм 
стажам школьнай i вузаускай 
работы, кандыдаты навук, да-
цэнты Я. I. Будоусм, I. А. Кар-
пюк, М. А. Мшайлау, Н. Н. Пет-
рыкава, С. Дз. Янава, М. А. Зянь-
кова, аутар гэтых радкоу. 3 раз-
вщцём ушвератэта кафедра па-
паунялася новым! спецыялктамь 
У прыватнасщ, унутры яе узнау-
лялася кафедра педагопю i мет-
од ыкй пачатковага навучання i ад-
пачкавалася у якасщ самастой-
най у 1987 г. На кафедру прыйшл1 
новыя супрацоунш са csaiM 
арыгшальным вопытам, свежым! 
1дэям1, прывабным! задумамь Тэ-
та — В. В. Грынкевгч, В. М. Да-
рошка, М. У. М1халков!ч, 
T.iM. Прудко, А. А. Кардабнёу, 
В. 31*1 Шчарбшша. Тэта — мала-
ды^^ладчьна , але ужо сфарм1-
раваушыяся спецыялкты. Вольга 
М^хайлауна — у галше экалапч-
нага выхавання, Мжалай Уладзь 
м1рав1ч — у выхаванш эканам1ч-
нага мыслення у вучняу, BiKTap 
Вас1льев14 — у маральна-права-
вым выхаванш падлеткау. Па 
гэтых тэмах яны абаранш ды-
сертацьи. Эксперыментальна-пе-
дагапчны атрад «Рубжон», яюм 
вось ужо мнопя гады Kipye 
Анатолш Анатольев1ч, дауно вя-
домы у Рэспублщы Беларусь, у in-
шых рэспублжах С Н Д Матэ-
рыялы працы склал1 асноуную 
частку яго кандыдацкай дысерта-
цьп. Рухальная актыунасць дзя-
цей t яе выкарыстанне у вучэбным 
працэсе з малодшым1 школьнжа-
Mi паслужыла тэмай дысертацый-
нага дасл^давання В. П. Шчарбь 
ншай. Валянцша Пятроуна —» 
аргашзатар i навуковы кансуль-
тант Цэнтра здаровага разввдя 
дзщящ — адной са школ-лабара-
торый Гродзенскага дзяржаунага 

ун1верс1тэта !мя Я. Купалы. 

Аб прадуктыунай навукова-

даследчай працы кафедры гаво-

раць манаграфп i дапаможнш, 

ямя падрыхтаваны яе супрацоуш-

кам1. За апошшя 2 гады тры 

выкладчык! абаран1Л1 кандыдац-

К1я дысертацьп, рэкамендаваны да 

абароны дысерта1|Ы1 саюкальш-

цы В. П. Шчарбшшай i acni-

paHTKi С. А. Пазняк (навуковы 

K i p a y H i K — праф. В. П. Таран-

цей). Працягваюць працу над 

доктарск1м1 дысертацыям1 В. П. 

Таранцей, I. I. Пракоп 'еу, 

Н. Н. Петрыкава, В. М. Дарошка, 

тэмы ix даследаванняу зацвер-

джаны на Вучонай радзе ушвера-

тэта. 

Вось ужо мнопя гады пры 

кафедры ажыццяуляецца дасле-

даванне па дзяржбюджэтнай тэме 

праблема бесперапыннай падрых-

тоую настаунжау. Матэрыялы 

даследаванняу абагульнены у 

14-щ KHirax i зборнжах, грунтоУ-

ных метадычных распрацоуках, 

апрабаваны на MHorix канфе-

рэнцыях. 

Сплау вопыта старэйшых i 

энерги i запалу маладых служыць 

добрай падставай для плённай 

навук ова-даследчай працы супра-

цоунжау кафедры. 

М1ж тым у вобласщ навуковай 

i навукова-метадычнай работы 

ёсць i свае невырашаныя пытанш. 

Так, было б мэтазгодна i апрауда-

на за кошт скарачэння вучэбных 

даручэнняу выкладчыкам, ямя 

маюць вялш вопыт працы у ВНУ, 

даручаць падрыхтоуку вучэбных 

дапаможнжау, курсау лекцый, 

метадычных рэкамендацый, бо 

кнуючыя дапаможнш маральна 

устарэлк Але на кафедры гэта не 

практыкуецца. Ёсць складанасщ 

у апублжаванш падрыхтаваных 

матэрыялау. Члены кафедры маг-

лi б удзельн1чаць у часовых 

навукова-даследчых калектывах 

рэспубл1канскага узроуня, але 

гэтага пакуль што няма. Ёсць 

i некаторыя 1ншыя невырашаныя 

пытанн1. Калектыу кафедры педа-

rorixi выкарыстоувае пакуль што 

не увесь патэнцыял ceaix творчых 

магчымасцей па навук ова-даслед-

чай працы. 

I. I. ПРАКОП 'ЕУ, 
нам. заг. кафедры па навуко-

вай працы, дацэнт, кандидат 
пед. навук. 
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У вуснай i друкаванай публщыстыцы словы «дэмакратыя» 
i «татал!тарызм» сустракаюцца часта. Прычым слову 
«дэмакратыя» надаецца амаль што не свяшчэннае гучанне, 
а слова «татал1тарызм» утварылася у абразл1вы ярлык, як1м 
надзяляюцца цэлыя дзяржавы. Некаторыя публ1цысты, не 
разумеючы належным чынам значэння Hi першага, Hi другога 
тэрм!нау, i M K H y u u a утварыць ix у антаган1змы. 

Для аднаулення праудз!вага значэння гэтых слоу 
звернемся да тлумачэння даных паняццяу. 

Слова «дэмакратыя» з 'явьла-

На авансцэне 
ridopbii 
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М ЗАЫМКУ: да 
леЗагогш. 7.7. 

«Зф&дрЬ/ 
уколЪ/ L Я.Э.&у&оуее/. 

А . ся у старажытных грэкау (каля 
X 5 ст. да н. э.) i сфарм1равалася 
v з 2-х слоу — «демас» i «кратас», 
ф што азначае «народная улада», 
А . «улада народа». Але абсалютнай 

X улады народа не было Hi у стара-
V" жытных грэка^, Hi у рымлян, бо 
•ф У ix значная частка народа — 
л рабы — увогуле была пазбаулена 
^ правоу, не гаворачы ужо аб удзеле 
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у «демас кратас». Пры феадал1зме 
«л, аналаг1чнай бяспраунай часткай 
А народа з 'яулялкя прыгонныя 
V сяляне, яых феадалы прадавал! 
V" i куплял! разам з зямельньвм 

участкам!. Анппйсю парламент, 
л як1 з 'яуляецца зараз рэкламным 
X узорам дэмакратьн, фарм1равауся 
•у" як дарадчы сход крупных феада-
V" лау пры каралю. У Pacii па-
•ф. добным сходам была Баярская 
а , дума пры цару. У Англп да гэтай 
X пары захавалася феадальная 
v форма улады — спадчынная з?ла-

"у" да графау i лордау, спадчынная 
«ф. каралеуская улада. Абсалютнай 
л.* дэмакраты1 няма i у ЗША. Тут 
* значная частка насельн1цтва — 

найм!ты i служачыя прыватных 
прадпрыемства^ — пазбаулена 
рэальных право- здзяйсняць «де-
мас кратас». Яны пазбаулены 
права на справядоивую i гаранта-
ваную долю прыбытку на пры-
ватных прадпрыемствах, iM за-

<А, стаулена тольк! права на прыстой-
л ныя дэманстрацы1 i забастоук1, 

X г- зн- права вырваць з цэпюх 

V шчупальцау працадауцау Kpomxi 
-V» ад ix прыбыткау, а у старасщ 
«А. разл1чваць на с'пагадоивую мша-
л сэрнасць з боку працадауцау. 
X 1ншым1 словам^ дэмакратыя 
v ЗША таксама ушчэрбна, як i ра-

бауладальнщкая, i феадальная. 
Гэта дэмакратыя працадауцау. 

А Абсалютны характер (г. зн. усеа-
X гульны, аднолькавы для ycix слаёу 
v грамадства) яна набывае толью 

-ф- у рэкламных спусах, дзе i «дэма-
«А, кратыя» i «правы чалавека» па-
А даюцца як цалкам рэал(заваныя. 

X У гэтых нацягваннях рэкламы 

V хаваецца щэалаг1чны падлог, спе-
•ф- кулятыунасць i «анатом1я няна-

вкщ» да тых, хто жадау бы неяк 
А парушыць дэмакратыю працадау-

X 
V 1 Рэальная i абсалютная дэма-
•ф- кратыя !снавала тольк! у далёмя 

часы дадзяржаунага, абшчыннага 
л ладу, каЛ1 маленькая абшчына — 

X сяло ui маленыа горад (пол1С, 
"Y цыв1тас) маг-ni сабраць ceaix 

грамадзян на агульны сход>непа-
л срэдна вырашаць свае як унутра-
X ныя, так i знешн1я справы. Сход 
V абшчынн!кау i з 'яуляуся «дэма-

•<У> кратыяй» (уладай народа), пры-
чым уладай таталгтарнай. Правы 

А чалавека-абшчыннжа рэгулявал1-
X с я традыцыям1 звычайнага права, 
V" якое фарм{равалася стагоддзямь 
<ф- Парушальнжау гэтага права выга-

нял} з абшчыны. 
X Першыя формы дзяржаунай 
v улады вырастал! з абшчыннай 

ф дэмакратып па меры асвойвання 
А . новых зямель узшкл! даччыныя 
А абшчыны, як!я не гублял1 сувязи^ 

X с а сваёй метрапсиияй. Некальк1 
•V" даччыных абшчын i метрапол4й, 
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ЯК1Я змяшчалюя на шматкша-
метровых тэрыторыях, не магл1 
Ужо зб)раць усеабдымныя сходы 
для вырашэння спрау ceaix род-
насных абшчын (пол1сау). 

Замест усебаковага схода па-
чал! зб1рацца TonbKi важак! гэтых 
абшчынау — сенексы. У вынщу 
з яв1лася першая форма м1ж-
абшчыннай улады — сенат. Зна-
чыць, разам з узшкненнем дзяр-

Татал1тарны дыктат таксама 
мае сваю давнюю г1сторыю. Яго 
не прыдумал! сучасныя мысл1цел1 
i npaeiue.ii, Ён фарм1равауся як 
паралельныя да дэмакраты! метад 
i «стэма дзяржаунага упраулення 
яшчэ у старажытных грэкау 
i называуся «тыран!яй». У феа-
дальную эпоху татал1тарны дык-
тат называуся «абсалютызмам» щ 
«шкв1зщыяй». I зараз гэты дыктат 
дзяржаунай улады ахошпвае щэа-
лог1ю, права, культуру, сацыяль-
ныя аднос1ны. Таталтрны дык-
тат у сацыяльных адносшах 
выяуляецца У падауленн1 забасто-
вак i дэманстрацый, а таксама 
у татал1тарным кантрол! за гра-
мадзянам!. Л1таральна у кожнай 
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дзяржаве Еуропы, A3ii i Амерык1 X 
icHye служба тайнай шфармацы1 -<у> 

" О 

жаунаи улады рэальная дэмакра-
тыя перарастае у М1жабшчынную 
Уладу прав1целяУ-сенатарау, як1я 
фармальна з 'яулял1Ся прадстау-
HiKaMi «демаса». Такая сутнасць 
дзяржаунай дэмакраты1 у адро-
зненн! ад абшчьшнай. I задача 
заключаецца у тым, каб не 
«латаць дз!ркау» гэтай «дэмакра-
ты», а рабщь яе бл1жэйшай да 
«демаса» i яго канкрэтным пат-
рэбнасцям, утвараць у рэальную 
дэмакратыю. 

Ужо у першых сенатах было 
вельм1 цяжка выпрацаваць адз1-
нае рашэнне, бо для адных 
абшчын яно падыходзьла i адпа-
вядала ix 1нтарэсам, а для шшых 
не падыходзша (скажам, у адных 
абшчынах пераважала земляроб-
ства, а у 1ншых — рыбалоуства щ 
жывёлагадоуля). Гэтае рознага-
лоссе, неадпаведнасць iHTap3cay 
дажыла да нашых дзён i неусвя-
домлена праяуляюцца у ВярхоУ-
ных Савета*: кожны дэпутат 
адстойвае !нтарэсы тольк1 свайго 
рэпёна i часта не жадае разумець 
iHTap3cay iHmbtx вобласцей i ix 
дэпутатау. I памылкай старшынь 
Саветау з 'яуляецца 1мкненне 
выпрацаваць «сярэднюю пазщыю» 
па гаспадарчых справах боль-
шасцю галасоу. Падооныя метады 
рашэнняу, асабл1ва гаспадарчых 
пытанняу, не могуць адпавядаць 
патрэбнасцям ycix рэпёнау, i зау-
сёды будуць захоуваць у сабе 
пагрозу канфл1ктнасш. 

Садружнасць Незалежных 
Дзяржау (СНД), якая нарадз1ла-
ся, знаходз1цца У трох розных 
юпматычных паясах. I разумець 
нацыянальныя патрабаванн1 (г. 
зн. нацыянальныя патрэбы, ix 
гаспадарчыя патрэбнасщ) мы 
зможам, талью разумеючы умовы 
рэг1янальнай вытворчасць 

Прага рэкламных «дэмакра-
тау» да спекулятыунай нажывы 
ужо дэманструе свой драпежны 
выскал (наз1раецца аграбленне 
непасрэдных вытворцау матэры-
яльных выгад i каштоунасцей 
пал^ыкай цэн i эмкпяй грошай, 
масавае «адмыванне» грошай, 
яюя здабыты сумленным шляхам, 
дзеля нажывы, падзенне норавау 
i дэградацыя культуры). Фармь 
руюцца дзве сацыяльна-экана-
м1чныя праслойю грамадства — 
палацау i хащнау, багатых i бед-
ных. Адпаведна узрастае антага-
Hi3M (анатом1я нянавющ) пам1ж 
1М1, выспявае таталп'арны дыктат 
з боку рэкламнай дэмакратьн 
(прагрэс1уныя планы перабудовы 
дэградавал1 у дэмагопю). 

аб па8одз1нах ceaix грамадзян. Да <ф> 
сярэдз1ны 20 ст. яна 1снавала 
У выглядзе спецыяльных карта- . 
тэк, а цяпер змяшчаецца У элект- V" 
ронных астэмах. У ЗША кожная ф 
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палщэиская машына па радые 
звязана з гэтай электроннай 
Ыстэмай, i пал!цэйск1 зможа 

атрымаць «з калёсау» вычарпаль- А , 
ную шфармацыю аб любым гра- X 
мадзяшне: яго сямейным стано- X 
вццчы i сваяках, працы i месцы </ 
жыхарства, здароу1, характару, «*> 
узроуню адукацы1 i, вядома, А 
пал1тычных поглядах. Падрых- X 
тоука да вайны i вайна 1941— V ' 
1945 гадоу прывял1 да фарм1ра- -ф-
вання у Еуропе двух магутных А. 
татал1тарных лагераУ — Германа X 
i СССР. Найбольш небяспечным "У" 
аказауся фашызм. Вайна пару-
шыла i фашызм, i калашяльщы А . 
paci3M. Але хутка узшюп ваенныя X 
блои, а разам з iMi «халодная v 
вайна» адрадзьла татал1тарызм, "у* 
але ужо блокавы—у Заходняй <ф> 
i Усходняй Еуропе. л 

Канешне, у заходнш татал!та- X 
рызме . рэал1зуецца тольк1 адз1н V" 
бок — барацьба з наркаб]знесам, 
тэрорам, аграбленням! i ydM тым, А, 
што прыносщь шкоду прыватнай X 
уласнасщ. Асобай тайнай за- V" 
стаецца барацьба супраць «шкод- "у" 
ных» пал1тычных тэорый, супраць 
рэжымау, яюя канфлштуюць з А 
«дэмакратыяй» працадауцау. X 
Праяуленнем гэтай барацьбы ста- V ' 

ла «справа» Хонэкера. Кал1 нам ^ 
заняць паз1цыю заходняга боку, А. 
то мы павшны был1 б патрабаваць X 
для расправы з-за мяжы кожнага Y 
«беляка», «бандэрауца», ui любога <ф> 
шшага памагатага фашыстау, на А . 
сумленш ямх — забойствы мес- X 
ных жькароу, спаленыя вёск1 V ' 
i гарады. 

У ЗША, Англп i TepMaHii А . 
татал1тарная дзяржава («дэма- X 
кратычная») заусёды трымала на V ' 
ул1ку шшадумцау, стварала iM <ф> 
у грамадстве асобыя умовы вы- А. 
жывання. ycnoMHiM праславутую X 
«забарону на прафес!!» у той жа "V 
Германи. Зараз гэта форма тата- -ф-
л1тарызма туман1ць галаву «дэма- д 
кратам» з некаторых краж Усход- X 
няй Еуропы, ямя не навучылкя v 
яшчэ бачыць скрыты татал1та-
рызм. X 

Канешне, публщысты Захаду Y 
i дамарослыя дэмакраты «заува- V* 
жаюць» i эмацыянальна крыты- <ф> 
куюць талью наш таталггарызм А. 
i памоучваюць наконт 1ншых X 
татал^тарных сктэм у сябе. V" 

Як бачым, рэкламная дэма-
кратыя i усёабдымны таталгта- А 
рызм з 'яуляюцца бл1знятам1- X 
6paTaMi i у далёкЫ м1нулым, у 
i у сучаснай «цывш!заванай» 
дзяржаве. Так вырошчваюцца А. 
беспрынцыпныя кампрадоры. X 

У. ЯГОРЫЧАУ, V" 
кандидат пстарычных навук. 

О 
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Насустрач 50-годдзю 
ушверсгтэта 

1. А. КАРПЮК, дацэнт: «Чалавецтва заусёды выхоувала 
дзяцей, i лепшыя людз! свайго часу жадал! рабщь гэта добра, 
жадал! гэтаму вучыцца. Захаваем гэтыя пажаданн! i у наш 
трывожны час. Тым больш, што мы адраджаем нацыянальную 
школу. Няхай Педагогжа будзе заужды патрэбна!» 

Прыцяжэнне 
«РубЫона» 

Эксперыментальнаму навукова-педагапчнаму атраду 
ЭНПА кафедры neAaroriKi «Рубшон» у гэтыя дш споушлася 
11 год. Цэлых адзжаццаць. Усяго адзжаццаць. 

3 асобым трапятаннем ycnaMi-
наем першыя гады кнавання 
атрада. У той час мы был1 
маладыш, на1уным1 i па-добраму 
макс1малктам1. Адсутнасць педа-
rariqHara вопыту i ведау кампен-
савалася энтуз1язмам i вел1зар-
ным жаданнем быць патрэбным 
i карысным дзедям. 

Нямнопя студэнты згаджалкя 
за 3yciM невялшя грошы папра-
цаваць тры реття месяцы (леп-
шых у годзе) f дзщячым лагеры. 
Ды яшчэ * трэба было здаваць 
датэрмшова усе экзаменацыйныя 
cecii, што з 'яуляецца малапры-
емнай i цяжкай справай. Некато-
рыя нас шкадавал1 i спачувал1 
нам, шшыя не разумел!, а шшыя 
прастадушна л1чьин, што лагер — 
лепшае месца для адпачынку. Але 
аднадумцы знайшлкя. Барыс Са-
акян, Генадзь Жытко, Вадзш 
Палякоу, Алена Мшько i шшыя 
быш першымк 3 ix пачынау сваю 
гкторыю педатрад. А усяго з той 
пары каля 120 чалавек прайцип 
незабыуную школу «Рубжона». 

... Гзртаю пажауцеушыя ад 
часу фотаздымю... Маладыя, пры-
гожыя, заузятыя i натхнёныя 
твары. Аб кожным з гэтых 
хлопцау можна нашсаць нямала 
цёплых радкоу — усе яны талена-

В1тыя, разумныя, гаварк1я i дэма-
кратычныя. Зараз гэта слова 
успрымаецца спакойна. А тады, 
11 гадоу таму, мы за незвычайныя 
для таго часу щэ1, метады i формы 
працы быш б1ты балюча i неадна-
разова. Н1чога — выстаял1, вы-
трымаль 

- Нядауна адзш з юраунжоу 
лагера, дзе мы шмат гадоу 
працавал!, пры сустрэчы з па-
чуццём няёмкасщ прызнауся, што 
зараз яны здзяйсняюць тое, за 
што нас раней лаяли Падумалася 
мне — значыць, не дарэмна мы 
усё гэта пачыналь Тое, аб чым 
загаварыл1 зараз, было для пе-
датрада нормай з першага году 
кнавання. Дарэчы, i зараз азда-
рауленчыя лагеры — малапрыва-
бныя для дзяцей, нягледзячы на 
тое, што грошай дзяржава трацщь 
на ix вельм1 шмат. А значыць, 
i зараз патрэбны маяю перадавога 
вопыту, яюя паказваюць шлях 
для аргашзатарау летняга адпа-
чынку дзяцей. 

«Рубжон» — гэта не талью 
калектыу аднадумцау, гэта яшчэ 
навуковае аб 'яднанне. Члены 
атрада пад юраунщтвам выклад-
чыкау кафедры педагогт дасле-
дуюць шмат цжавых навуковых 
тэм: вывучаюцца асабл1васщ фун-
кцыяшравання i жыццядзейнасц! 
часовых дзщячых аб яднанняу 
(ЧДА), спецыфжа пахолага-
педагапчнай службы у ix, ка-
рэкцыя дэвйянтных паводзш пад-
леткау, структурна-дынам!чныя 
асабл1васщ педагапчнай дзейнас-
ui i магчымасщ ЧДА для прафе-
сшнай падрыхтоую будучых на-
стаунжау i iHm. BbiHiKi даследа-
ванняу, новыя педагапчныя uwi 

смела утвараюцца у жьщцё на 
вопытна-эксперыментальных пля-
цоуках: у летшх i зшовых азда-
рауленчых лагерах, на выязных 
зборах i у шшых часовых дзщя-
чых аб 'яднаннях. 

В опыт «Рубжона» абагульне-
ны у кандыдацюх дысертацыях, 
апублжаваных дыпломных i кур-
савых працах, вучэбных дапа-
можнжах, метадычных рэкамен-
дацыях, артыкулах. Аб педат-
радзе неаднойчы расказва/п роз-
ныя газеты i часопкы, радыё 
i тэлебачанне. Ажыццяуляецца 
сяброуская перапюка з бл1зкЫ1 
аб 'яднанням1 з мнатх рэспублж. 

Наперадзе новы сезон, а зна-
чыць, новыя клопаты, новыя iA3i 
(вел ьм i смелыя для нашага тры-
вожнага i безграшовага часу). 
Але, нягледзячы Hi на што, 
«Руб1кон» працуе, поуны творчых 
задумак i планау, зноу запрашае 
таленав]тых i несупакойл1вых сту-
дэнтау праверыць правшьнасць 
выбрання педагапчнай прафесп 
у практычнай працы з дзещлп — 
для гэтага няма больш надзейнага 
спосаба. Kani сярод Вас, хто 
чытае гэты матэрыял, ёсць та-
юя — прыходзьце на кафедру 
педагогжь --

Прайшло адзшаццаць гадоу. 

Але таюя ж юныя, таленав1тыя 
новыя члены «Рубжона». I у гэ-
тым сакрэт яго даугалецця i мала-
досщ. Адпрацавана больш 35 зме-
Haj? у розных дз1цячых лагерах, 
праведзены дзясятю выязных 
зборау, рэал1завана шмат навуко-
вых праграм i педагапчных пра-
ектау. Тысячы дзяцей дакранул1-
ся да «Рубжона», i для MHorix гэта 
была незабыуная сустрэча, якая 
навучыла па-новаму глядзець на 
сябе, на педагогау, на жыццё. 

На Гарадзеншчыне нямала 
добраупарадкаваных, з каменны-
Mi корпусам^ ацяпленнем, вщэа 
i 1гральным1 апаратам1, цудоуным 
харчаваннем лагерау. Тыя, у яюх 
працавау «Руб1кон», да ix л1ку 
аднесщ цяжка... Мы не выб1рал1 
дварцоу для працы. Але вы 
спытайцеся у дзяцей, дзе iM было 
лепш? I адказ будзе адназначным: 
там, дзе працавау «Рубжон». 
А вось пытанне, чаму, напэуна, 
выклжае замшку. Можна раска-
зачь аб незвычайных py6iKo-
науцах, цжавых забауках i прыго-
дах, незвычайна цёплых, даверль 
вых адносшах з педагогам!, ра-
мантыцы, начных кастрах i шчы-
рых размовах да св1тання, дз1у-
ных песнях пад птару, новых 
сябрах i шмат-шмат чым шшым. 
Але, напэуна, «Руб1кон» прыно-
сщь з сабой у лагер тое, што 
можна адчуць талый сэрцам. 

Так няхай гэтае добрае 
прыцяжэнне «Рубжона» надоуга 
застанецца у сэрцах тых, хто з iM 
сустракауся. 

А. КАРДАБНЕУ, 
нязменны K i p a y H i K Э Н П А «Ру-

61ИОН» на працягу 11 год, ст. вы-
кладчык, кандидат педагаг1чнь.« 
навук. 

Г7ЕДДГ ОТ IК А 
Кафедра neAaroriKi — адна са старэйшых у Гродзенсмм дзяржауным ун1верс1тэце 

iMfl Я. Купалы, разам з ун1верс1тэтам восенню 1994 года ёй споун1цца 50 год. На калектыу 
кафедры выпадау заусёды вялЫ аб 'ём вучэбнай, навукова-метадычнай, навуковай i 
выхаваучай работы. Рэктарат абгрунтавана ускладвау надзе! на Мцыятывы кафедры у 
1нтэнаф1кацы1 навучання студэнтау, арган1зацы1 летн1х i семестравых педагапчных практык, 
удасканаленн1 пс1холага-педагаг1чнай падрыхтоум студэнтау. Трэба сказаць, што члены 
калектыва кафедры педагоНк! рупл1ва выконвал! даручэнн1 К1раун!цтва В НУ, caMi праяулял1 

iHiubiflTbiBy. 

На кафедры цяпер працуе 
12 выкладчыкау, вучацца 3 асп-
ipaHTH. Навуковай працай займа-
юцца 8 са1скальнкау вучонай 
ступен1. Вучэбна-дапаможную ра-
боту забяспечваюць 2 лабаранты. 
Больш за 90% членам кафедры 
маюць навук овыя ступеш i зва«н1. 
У саставе выкладчыкау добра 
супрацоун1чаюць разам вопыт i 
мудрасць дацэнтау I. I. Пра-
коп 'ева, I. А. Карпюк, Я. I. 
Будоускага, М. А. М1найлава, 
мал ад ос ць i творчы пошук ст. вы-
кладчыка, кандыдата педагапч-
ных навук А. А. Кардабнёва, 
ст. вьпсладчыка Т. М. Прудко, 
грунтоунасць i працав1тасць Н. М. 
Петрыкавай, В. М. Дарошка, 

манаграфш, дапаможнжау, мета-
дычных распрацовак. Сярод леп-
шых даследчыкау — ветэраны пе-
дагапчнай HaeyKi нашай ВНУ 
I. А. Карпюк, 1.1. Пракоп 'еу, Я. I. 
Будоуск1. Пленная навукс®ая пра-
ца дае магчымасць прапанаваць 
студэнтам на выбар 22 спецкурсы, 
спецсемшары i практыкумы, пало-
ва з яшх — аутарсюя, а значыць, 
кнуюць практычна талью у нашай 
ВНУ. Сярод таки — «Метады i 
прыёмы узаемадзеяння настаун-
iKa з нефармальным1 аб 'яднан-
ням1 моладз» (праф. В. П. Та-
ранцей), «Малады настаунж у вы-
хаваучай Ыстэме шкалы» (дац. I. 
А. Карпюк), «Педагапчныя асно-' 
вы выкарыстання рэжыма руха-

праводзяцца на базе школ. Вопыт 
навукова-метадычнага забеспя-
чэння навучальнага працэсу на 
кафедры адобраны Калепяй МА 
РБ. 

На новым шляху icHye нямала 
праблем, бо ВНУ i, у прыватнасщ, 
кафедра, за сталic я у 1нфармацый-
най блакадзе: нават л1таратуры 
паступае у 5-10 разоу менш, чым 
раней. Хвалююць неадназначныя 
адносшы вучоных рада факультэ-
тау да аб 'ёмау практык, дол1 
дысцыплш пс1холага-педагаг1чна-
га цыкла у навучальных планах. 

Жадае большага разв1ццё сту-
дэнцкай HaeyKi на кафедры. Амаль 
псиная адсутнасць дыпломных 
прац па педагогщы на факультэ-

У творчым пошуку 

М. А. Зяньковай, школьны во-
пыт М. У. М1халков1ча, В. В. 
Грынкев1ча. Мн«-а старанняу пра-
явиа у стварэнн! кабшета ка-
федры ст. лабарант С. I. Сяурук. 

Анал1зуючы адз1наццац1г адо-
вы вопыт юравання кафедрай, 
магу зраб1ць вывад, што калектыу 
найбольш змацавала сумесная 
праца над калектыунай тэмай 
«Падрыхтоука настаунжа ва умо-
вах бесперапыннай педагаг!чнай 
адукацы1» (юраунж прафесар 
В. П. Таранцей). Акрамя таго, 
выконваецца у плённай сувяз1 
з установам1 адукацы1 па заданию 
ММстэрства адукацы1 яшчэ адна 
дзяржразл1ковая навуковая тэма. 
Штогод кафедра выпускае ад двух 
да пящ аутарск1х або калекты-
уных дапаможн1кау, манаграф^й, 
KHir. Сярод ix тслыи за апошшя 
пяць год надрукаваны манаграф11: 
«Вартасныя арыентацы! падлет-
кау» (дац. I. I. Пракоп 'еу), «На-
стаунж-стажор у школе» (дац. I. 
А. Карпюк), «Тварам да моладзи, 
«Падрыхтоука настаунжа ва умо-
вах бесперапыннай педагапчнай 
адукацьн» (праф. В. П. Таран-
цей), калектыуныя работы, завая-
ваушыя прызнанне вучоных i 
практыкау у рэспубл1Цы, Taxi я як 
«Педагаг1чная практыка студэн-
тау», «Паслядыпломная адукаЦыя 
маладога настаун1ка» i 1ншыя. 
Усяго членам} кафедры надрука-
вана больш за 400 навуковых 
прац, сярод ix каля 50 кшг, 

кафедра 
вай актыунасщ для павышэння 
узроуня навучання» (ст. выклад-
чык В. П. Шчарбшша) i 1ншыя. 
Толью за апошшя б гадоу ка-
федра аргашзавала па сваёй праб-
леме 5 канферэнцый, семшарау, 
аб 'ядноуваючы на ix навук овыя 
сиы усяго рэг1ёна i рэспублж! у 
цэлым. 

Значную частку намаганняу 
кафедра трацщь на удасканаленне 
навучальнага працэсу. Час рэ-
цэптурнай i тэарэтычнай педа-
roriKi прайшоу, кал! педагогжа 
n a e i H H a была абгрунтаваць камун-
ктычную cicT3My выхавання. Сён-
ня патрабуецца, па-першае, на-
стаун1к-тэхнолаг, здольны творча 
будаваць навучальна-выхаваучы 
працэс ва установах рознага тылу. 
Большасць студэнтау naeiHHa ры-
хтавацца менав1та да гэтай працы. 
Па-другое, невялжая частка сту-
дэнтау (5-7%) павшна рыхта-
вацца як педагоп-даследчык!, 
складаць рэзерв будучых навуко 
ва-педагапчных кадрау. 3 гэтай t 

наг оды выкладчык1 кафедры пача-
Л1 укараненне пабудаваных на 
нацыянальнай аснове новых тэх-
налапчных курсау —«Сучасныя 
педагаг1чныя T3XHanorii», «Гкто-
рыя neflaroriKi Рэспубл1Ю Бела-
русь», «Педагапчнае майстарст-
ва», «Сацыяльная педагогжа». Ка-
федра ужо мае каля 10 вщэафшь-
мау i вщэапраграм. Распрацоу-
ваюцца камп ютарныя навучаль-
ныя праграмы, мног1я занятк! 

тах не стварае добрых умоу для 

работы са студэнтам1 значда\» 

кслькасщ квал1ф1каваных B>'W 

ных-педагогау. Многа год удаецца 

утрымаць стабыьную працу экспе-

рыментальнага навукова-даслед-

чага педагаг1чнага аб 'яднання 

«Py6iKOH». Нядрэнна працуюць 

навуковыя гуртю большасщ да-

цэнтау кафедры на ycix 8-Mi 

факультэтах, дзе выкладаюцца 

пахолага-педагаг1чныя предметы. 

Заусёды у Kpacaeixy кожнага года 

мы з удзячнасцю успрымаем да-

клады студэнтау. Заусёды радуем-

ся — ямя разумныя у нас сту-

дэнты! Асабл1ва, кал1 яны, як 

М. Чыркова, А. Фядута, выходз1л1 

пераможцам1 на педагаг1чных 

ал1мп1ядах рэспубл1к1 i былога 

Саюза. 

Кафедра падтрымл!вае сувяз1 

з 25 ВНУ i НД1 Беларуа, K p a i H 

бл]зкага замежжа, Польшчы, 

хаславаы;, Балгарыц Ге] 

Замежныя вучоныя не раз* 5ьип 

нашым1 гасцямк 

У невялтм артыкуле нельга 

раскрыць усе напрамк1 жыццяд-

зейнасщ кафедры — давсии скла-

данага элемента вышэйшай наву-

чальнай установы. Калектыу ка-

федры поуны творчых планау i 

задумак. 

В. ТАРАНЦЕЙ, 
заг. кафедры педагопю, прафе-
сар, кандыдат педагаг1чных на-
вук. 
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НАВУКА ДЛЯ 9CIX 
М. А. ЗЯНЬКОВА , дацэнт: «Дарапя калеп! Я упэунена, 

што Ваша мудрасць, унутраная культура i штэл1гентнасць 
дапамогуць заставацца адданым! |дэям дабра, гуманвма, 
сумленнасщ той справе, якой Вы служыце. Жадаю Вам 
плённай працы ва ycix напрамках педагапчнай дзейнасш 
i пачуцця гонару за nocnexi Вашых супрацоушкау!». 

«Адшукай усяго 
пачатак 

i усё зразумееш» 
3 пачатку шостага семестра студэнтам педагапчнага 

патока матэматычнага факультэта пашчасцкпа пазнаёмщца 
з новым прадметам — «Педагопка i методыка выхаваучай 
работы». Пасля не зуЫм звычайнага традыцыйнага знаёмства 
старшы выкладчык Анатолж Анатольев1ч Кардабнёу, ям 
загадзя вывучыу асабктыя справы ycix студэнтау, вымав1у 
прыкладна наступнае: «Адшукай усяго пачатак i усё 
зразумееш». Гэта выкл1'кал5а глыбокае непаразуменне у матэ-
матычных розумах, як1я звычайна шукал! тольм вытворныя 
вел1чыны, !нтэгралы, радыкалы i г. д. 

За мшулы семестр пры выву-

чэнш педагопк1 мы цвёрда зразу-

мел! адно: педагогжа — такая 

ж сур 'ёзная навука, як i шшыя. 

3 асабл1вым нецярпеннем сту-

дэнты чакал1 3-дзённага шструк-

тыуна-метадычнага збора, ЯК1 

праходз1у на базе Палаца дзщя-

чагаг! юнацкага мастацтва. Збор 

дазА/явление аб працы важатага, 

пабудавау практычную базу на 

фундаменце тэарэтычных звестак, 

як1я мы атрымал1 на спецкурсе 

«Методыка работы у дзщячым 

аздарауленчым лагеры». 3yciM 

у шшым свеце мы убачы/ii свайго 

выкладчыка педагогш А. А. Кар-

дабнёва. Ён паказау сябе цу-

доуным турыстам, аргашзатарам 

сумесных творчых спрау. Са-

аднакурснжах мы даведалюя 

больш, чым за тры гады сумеснай 

вучобы, i гэта было для нас 

прыемнай нечаканасцю. 

Пасля летняй экзаменацыйнай 

cecii студэнты адправипся У лаге-

ры прэверыць свае веды ва 

умовах, максшальна прыбл1жа-

ных да баявых. Але студэнтам 

гэта не страшна, таму нават 

з суровага лагернага жыцця яны 

змапп атрымаць макс1мум зада-

вальнення, замацаваць на практы-

цы свае веды. 

Мы не будзем гаварыць ад шя 

усяго матфака, але aca6icTa нам 

летняя практыка спадабалася. 

Цёплыя зносшы з дзецым прыга-

дал1 нам наша бестурботнае 

мастойная работа студэнтау спа-

лучалася з практыкумам! (ncixa-

лапчным, 1гравым, турыстычным, 

музыкальным, дэкаратыуна-афар-

мщельскЫ, спартыуным i шш.), 

яыя цжава праводзы1 метадысты 

Палаца. 

Увогуле, 1нструктыуна-мет-

адычны збор апраудау сваю назву. 

Мнопя з рэкамендацьш метадыс-

тау збора у тым ui шшым 

выглядзе был1 выкарыстаны у ла-

геры. Пры падрыхтоуцы каманд-

ных мерапрыемствау студэнты 

праяулял! шщыятыву i гумар. За 

гэтыя тры AHi аб MHorix ceaix 

дзяцшства. I цяпер мы был1 на 

месцы тых, хто некал1 выхоувау 

нас. 

За гэтыя тры тыдш мы 

адцягнулкя ад MiTycHi студэнцка-

га жыцця, каб акунуцца, нарэшце, 

у мггусню жыцця педагапчнага. 

Праца у лагеры навучыла нас 

самастойнасщ у прыняцш ра-

шэнняу i адказнасщ за свае 

учыню, i за даручаных нам 

дзяцей. 

А. ГРЫНЬ, 
А . САДОУСК1 , 

студэнты мат»матычнага фа-
культэта. 

Н. Н. ПЕТРЫКАВА, дацэнт: 

< Педагапчная выхаваучая дзей-

насць — асабл1вая, бо менав!та 

тут прафес!йная роля мае непа-

срэдны выхад у вобласць чалаве-

чых знос!н. Выхавацель i наву-

чэнцы уступаюць у эмацыяналь-

ны i 1нтэлектуальны кантакты: 

i для выхавацеля мала валодаць 

пэуным комплексам ведау i на-

выкау. Я за падрыхтоуку у сце-

нах нашай В НУ педагога-выха-

вацеля з пэуным! рысам1 i якас-

цям1, як1я праяуляюцца у яго 

дзеяннях, у адносжах да выха-

ванцау. Накапленне вопыту вы-

хаваучай дзейнасц1 можна ак-

РЭСЛЩЬ ЯК ВОПЫТ ЗНОСЖ, у ЯК1М 

i могуць рэалЬавацца узаемныя 

дамаганнг' выхавацеля i выха-

ванца. Быць добрым настауншам 

можна тальк! тады, кал! будзеш 

добрым выхавацелем. Педагог!-

ка здольна аб 'яднаць усе наву-

Ki, ycix выкладчыкау, надаць 

высакароднасць выхаваучай ат-

масферы ушверЫтэта. 

Я. I. БУД0УСК1, дацэнт: 

«Для кафедры характэрны зда-

ровы мжракл!мат, узаемадапа-

мога, узаемная патрабаваль-

насць, чуласць i увага адзж д< 

ад на го». 

Даведацца аб навуковым i метадычным патэнцыяле 
калектыва кафедры педагогМ — значыць пазнаём)'цца толью 
з яе першай працоунай паловай. Калектыу кафедры — гэта 
педагоп-прафес!яналы, ямя умеюць на справе паказаць, што 
выхаванне — гэта мастацтва зносш. Выкладчык! UynpauoyHi-
Ki з задавальненнем праводзяць не тольк1 працоуны час, але 
i адпачынак разам. 

Атмасфера цяпла, падтрымк1, 
узаемаразумення дапамагае нам 
у самыя адказныя моманты. 
Выпрауляючы на абарону ды-
сертацы1, калег! даюць не толыа 
карысныя парады, але i зна-
ходзяць падбадзёрваючыя словы 
i нават умудраюцца зарыфмаваць 
ix i падабраць адпаведную мело-
дыю. Напрыклад, з дапамогай 
мелоды! I. Дунае^скага мы ства-
рыл1 «параду на дарогу» старшему 
выкладчыку В. В. Грынкев1чу (усе 
тэксты друкуюцца у скарачэню): 

Легко на сердце от вести 

нам снова. 
Ее нам Виктор Васильич 

принес, 

пад увагу сумныя думк1, аргань 
заваць душэунае, сагрэтае дамаш-
няй утульнасцю, свята. Дэв1зам 
калектыву стал! словы: 

Не думай ты о праздниках 
всегда. 

Наступит время — сам 
придет, наверное, 

Пройдет, ты вспоминай 
о нем тогда, 

Мгновения, мгновения, 
мгновения... 

Но вот, когда он все-таки 
пришел, 

Глоток воды во время 
зноя летнего, 

Не суетись, а накрывай 
на стоя, 

Он не привык робеть в беде 
И отступать назад. 
На кафедре все говорят: 
«Солдат, всегда солдат». 
Он педагогику ведет 
Зимой и в дни весенние. 
На семинарах он всегда 
В отличном настроении. 
Вот он за кафедрой стоит, 
Сам черт ему не брат. 
Так значит, правду говорят: 
«Солдат, всегда солдат!» 
У тамя Урачыстыя хвшшы мы 

npociM успомнщь аб баявых 
подзвдах, аб загшуУшых сябрах, 
аб цяжкасцях, мы уражаны стой-
касцю, трываласцю i мужнасцю 
нашых калег, па-новаму для сябе 
разумеем, чаму яны fcё ж вы-
стаял1, вярнулгся з перамогай. 

Таия сябрс^скЫ сустрэчы 
праходзяць у нас за^сёды ярка, 
змястоуна, захоуваючы цяпло 
У сэрцы. У Taxi момант кожны 
з нас праяуляецца 1ншы раз 
з нечаканага боку, дэманструючы 
i багатую эрудыцыю, i кемл1васць, 

Людзей нецжавых 
на свеце няма... 

або аб нефармальным жыцщ 
супрацоушкау кафедры педагогШ 

Что диссертация к сроку 
гогота, 

И он ее уже даже отвез. 
Пускай же легкою будет 

защита, 
Пусть благосклонным к Вам 

будет Совет, 
Пусть убедительный, крепче 

гранита, 
На их вопрос будет точный 

дан ответ. 
Выкладчык! не пакщаюць без 

увап Hi K>6uiei калег, Hi вступлен-
ие на пасаду, Hi перамогу на 
бучон&й радзе. 

Кал! мы радавалюя за Майю 
Аляксандрауну Зянькову, якая 
некалью гадо^ таму стала да-
цэнтам, прыгатавал! ёй такое 
в!ншаванне: 

Спокойно, товарищи, все 
по местам. 

Зеньковой доцента вручаем. 
Здоровья, успехов и 

творчества ей 
• Всей кафедрой дружно 

желаем. 
Восславим заслуги, 

которые ей 
Давались и потом, и кровью. 
Так пусть же сегодня звучит 

посильней 
Сей гимн, что придуман 

с любовью. 
А патрабавальнага, адказна-

га М. У. М1халков1ча, яю абарашу 
кандыдацкую дысертацыю па су-
вяз! эканомш i адукацы!, чакала 
такое музычнае прыв!танне: 

Кольм у нас турбот? 
Цяжка пал1чыць. 
Тольк! з ix адна 
Найперш клапащць. 
Эканом1ка— 
Як да яе падысид, 
3 педагогжай 
Як яе сплясщ? 
М!халков!ч 
Той сакрэт знае. 
3 бляскам даказау 
У навуцы ён: 
Каб настаунжа 
Сёння рыхтаваць, 
3 зканом!кай 
Трэба сябраваць! 
У гэту неспакойную гадз1ну, 

Kani кожны павяз у ceaix уласных 
праблемах, турботах, клопатах, 
як HiKcmi патрэбна умець не браць 

Отдай за это «зайчика» 
последнего! 

I аддаем, i пячэм, i накрываем, 
i прыдумваем гумарыстычныя 
тосты, нават прызы разыгрываем. 
Правда, самавара казённага не 
хапае (калекты^ вялж1), дапама-
гае аддзел маркентынгу Ц1 б!бл1я-
тэка свой старэныа чайн!чак 
дасць. Але гэта не галоунае. 
Важна, каб не згубш тыя добрыя 
традыцьн разам праводзщь стары 
год, павшшаваць мшых жанчын 
са святам 8 Сакавжа. Ц1 не 
прыемна атрымаць ад мужчын 
такое цёплае вшшаванне, якое 
прысвечана паважанай yciMi 1не 
Анатольевне Карпюк? ' 

Нам нравится, что в 

коллективе есть 
Пленительная, мудрая, 

родная, 
Готова пережить любую 

весть, 

Воспрянуть духом, нам 
пример являя... 

Спасибо Вам, и сердцем, 
и душой 

За то, что Вы нас всех, 
не зная сами, 

Так любите, за ласковую 
речь, 

За радость встреч такими 
вот часами, 

За Вашу образованность 
и такт, 

За знанья, отдающие 
студентам, 

За то, что у Вас, увы, 
нельзя забрать, 

Хотя б на час опыт, 
под проценты. 

Не могуць паскардзщца на 
адсутнасць увап нашы дарапя 
ветэраны Вялшай Айчыннай. 
Дзень Перамоп л1чым святым, 
таму з хваляваннем адзначаем 
i вшшуем, i прадугледжваем усё 
да дробязяу: i люб1мыя стравы, 
i прыбраны пак ой, i музыкальным 
нумары, i падарунк1, i, вядома, 
!ндывщуальныя вшшаванн!, яшя 
атрымау, напрыклад, наш пава-
жаны 1ван 1ванав1ч Праксп 'еу: 

... Студентки глазки 
строят ли, 

Грозят ли «окружением», 
Иван Иваныч выйдет из 
Любого положения. 

i свой цудоуны унутраны свет. 
Памятаеце, як у Я. Еутушэнка: 

Людей неинтересных 
в мире нет. 

Их судьбы, как история 
планет, 

У каждой все особое, свое. 
И нет планет, похожих 

на нее. 
Спытаецеся, хто ж «завада-

тар»? Ды усе $ рознай ступень Га-
лоуную скрыпку грае шэф, даючы 
дабро, карэктыруючы, ф!нансую-
чы (бывае што, з свайго кашаль-
ку!). 

Некаторыя добрыя традыцы1 
пастаралася прынясщ у калектыу 
аутар гЛых радкоу. Яе воныт 
у правядзенш i арган1зацы1 «не-
аф^цыйных сустрэч» некальк! аб-
Haeij? атмасферу, а умение рыф-
маваць, пераладжваць necHi на 
неабходную хвалю i артыстычна 
ix выконваць, упрыгожвае любое 
свята. 

Правай рукой у аргашзацьи 
свята з 'яуляецца В. М. Дарошка. 
Яна i рэцэнзуе, i падказвае, а кал! 
патрэбна, то i падспявае як мае 
быць, i неабходную ролю адыгры-
вае прафес!йна. 

Ёсць на кафедры маладыя 
таленты: астрантка Т. В. Лантух, 
чый прыгожы гол ас радуе слых, 
гатовы слухаць яе гадз1нам1. 
Акампан1ятар — А. А. Кардабнёу, 
у якога яшчэ захавалася шмат 
юнацкага запалу i творчай фанта-
3ii. Малады душой i цудоуна 
выконвае ролю вядучага Я. I. Бу-
доуск1, чый мякк! гумар, трапна 
падабраны тост, далжатнае звяр-
танне, !нтэл1гентны выгляд упры-
гожваюць любую сустрэчу. 

Самае галоунае, што на ка-
федры царуе атмасфера узаема-
павап, прыстойнасщ, адкрытасщ. 
Яе актьгуна падтрымлйвае BiKTap 
Пятров!ч. Вопытныя педагог! ста-
рэйшага пакалення паказваюць 
прыклад высакароднасщ малод-
шым. Вучаць быць адказным1, 
цяршмьпьп да чужых слабасцяу, 
радавацца поспехам калег. У та-
кой атмасферы хочацца тварыць, 
добрае пераймаць, праяуляць ся-
бе з лепшага боку, удасканаль-
вацца. А гэта нямала, прауда? 

Т. М . ПРУДКО, 
прафорг, старшы аыкладчыи ка-
федры педагог1к). 

3 усмешкай 

Фота 2-ой i 3-яй старонак 
А. КАРДАБНЕВА i Е. ФАЛЕ-
ЕВА. 

Малюню Е. ФАЛЕЕВА . 



На Воранаушчыне нарадзьпася многа знакамггых людзей, 
як1я ярюм талентам i напружанай працай праславш свой 
край. Адным з ix быу Караль Падчашынсю — загадчык 
кафедры арх|'тэктуры Вшенскага ушвера'тэта у 1819—1832 гг. 

Бацька Караля Падчашынс- тавау да друку у канцы 20-х га-
кага Ян нарадз1уся у вёсцы 
Жуаны цяперашняга Пагарод-
ненскага сельскага Савета Вора-
наускага раёна у 1735 г. Да 
1772 г. ён Haciy прозв1шча Пецюн. 
Гэтае ж прозв1шча Haciy i яго дзед 
Павел, як1 славься на усю акругу 
майстрам рамонтных работ пала-
дау i касцёлау. Пазней ён быу 
запрошаны Каралем Станклавам 
Радз1вшам, вшенскш ваяводай 
у 1768—1790 гг. наглядчыкам за 
будаун!чым1 работам) у ceaix 

доу — першы том яго асноунай 
працы «Асновы арх1тэктуры для 
студэнцкай моладз!» выйшау з 
друку у 1828 г., друп — у 1829 г., 
трэщ — у 1857 г. 

Адмшктрацыйную i выклад-
чыцкую работу Караль Падча-
шынсю актыуна спалучау з твор-
чай дзейнасцю. Яшчэ перад ад 'е-
здам у Парыж у 1817 г. ён 
распрацавау новы праект галоу-
най залы б1бл!ятэю Вшенскага 
ужвератэта (цяперашняй Калон-

CrapoHtci eicTopbii 
у два прыёмы: спачатку быу 
узведзены галоуны корпус, а паз-
ней да яго прыбудавал1 працяглае 
крыло з прьщворнай царквою 
i дадатковымй ж ыл ым i памяшкан-
ням1. Галоуны двухпавярховы 
корпус вырашанц спакойным 
аб 'ёмам, падкрэсленым у цэнтры 
вялнсЫ шасцжалонньгм порщкам 
карынфскага ордэра з франтонам 
i бельведэрам пад лесв1чнай клет-
кай. Арх1тэктурны вобраз палаца 
просты, затое унутранае аздаб-
ленне паражае сваёй раскошай. 
Прыгожыя штэр 'еры, асабл1ва 
зала j багата аздоблена лепкай, 
ростсам, пазалотай, люстэркам1, 
дэкаратыуным1 ткашнам1 i г. д.». 

Апошшя гады жыцця Караль 

У выдавецтве ВНУ 
3 пачатку года ва ушвератэце выдадзена 45 найменняу 

KHir аб ёмам каля 200 друкаваных аркушау . 

Караль Падчаигынсш 
арх1тэктар 

з вёсю Журмуны 
J 

уладаннях. Каралю Станклаву 
Радз1в1лу у' той час належала 
Журмунска'е графства, цэнтр яко-
га — Журмунсю двор — знахо-
дзщца цяпер на тэрыторьп су-
седняга Лщскага раёна. За са-
маадданую працу Павел Пецюн 
ужо у сталым узросце быу 
пераведзены К. Радз1в1лам на 
пасаду нашчадка. Пры дапамозе 
свайго апекуна ён дамогся узвя-
дзення сына Яна у дваранскае 
званне, яю прыняу прозвш!ча 
Падчашынск1 

Ян Падчашынсю, як i яго 
бацька, займауся будаушчым1 
работам! i з 'яуляуся прыдвор-
ным арх!тэктарам К. Радз1вьла. 
Веды у галше арх1тэктуры ён 
атрымау у вядомага у той час 
прафесара архитектуры Вшенска-
га ужвератэта Ваужынцыя-Стуо-
к1-Гуцэв1ча. У апошшя гады 
свайго жыцця Ян Падчашьшаа 
будавау касцёлы у вёсцы Журму-
ны Воранаускага раёна i у вёсцы 
Бутрыманцы на Вшеншчыне. Тут, 
у Журмунах, у 1790 г. i на-
радз1уся у яго сын, якога ён 
назвау у гонар свайго папячыцеля 
Каралем. 

Вучыуся Караль Падчашынсю 
спачатку у павятовым вучьшшчы 
базшянау у Брэсце, а пасля 
} Крамянецюм лщэ1 на Украше, 
яю з поспехам закончыу у 
1813 г. У гэтым жа годзе ён 
пераехау у Вшьню, дзе пастушу 
на вучобу у Вшенсю ушвератэт. 
Першыя студэнцюя гады 6bwi 
цяжк1м1: бацька памёр i на вучобу 
i пражьщцё прыйшлося зарабляць 
самому. Дапамапм настойл1васць 
i прыродны талент. 3 'яуляючыся 
студэнтам, Караль Падчашынсю 
адначасова выкладау ва yHieepci-
тэце рысунак i чарчэнне. Паколью 
ён паспяхова спрауляуся з вучо-
бай i на высоюм узроуш за-
бяспечвау выкладанне ceaix пра-
дметау, яму у 1814 г. назначьип 
уншератэцкую стыпендыю i наю-
равал! на вучобу у Пецярбургскую 
акадэмш мастацтвау. 

У 1816 г., пасля заканчэння 
вучобы, Караль Падчашыню вяр-
нууся назад у Вшьню, каб выкла-
даць архитектуру ва ушвератэце. 
Але працаваць прыйшлося ня-
доуга. У 1817 г. ён быу наюрава-
ны у Парыж для Удасканалення 
адукацы1. У Парыжы наведвау 
лекцьп самых вядомых у той час 
прафесарау архЬэктуры Рандале-
та i Дурандо. 

Пасля звароту на радз>му 
у 1819 г. магктр фшасофи Караль 
Падчашынсю быу запрошаны на 
пасаду загадчыка кафедры apxi-
тэктуры Вшенскага ушверс1тэта. 
У 1823 г. атрымау званне прафе-
сара. Спачатку чытау курс лекцый 
па арх1тэктуры па тэкстах прафе-
сара Дурандо, а па будаунщтву 
дарог i мастоу — па настауленнях 
Сканзша i Гаутэя. Уласныя тэкс-
ты лекцый распрацавау i падрых-

КОУКЕЛЬ, 
прафесар кафедры 
ricropbii Бел ару ci 

най залы), праекты кшжных 
шафау i шшай мэбль Пасля 
звароту з-за гранщы на аснове 
праекта прафесара М. Шульца 
перабудавау Спаскую царкву у 
Вшьш, памясщушы у ёй аната-
М1чку ун1верс1тэта, адначасова вёу 
работы па рэстаурацьп касцёла 
Святога Яна. У 1822 г. распраца-
вау праект перабудовы франтонау 
Вшенскага ун1вератэта i некато-
рых яго памяшканняу. 3 спраек-
таваных унутраных памяшканняу 
уншератэта заслугоуваюць вял1-
кую увагу кабшет минералоги 
i прафесарская чытальная зала, 
багата аздобленыя прыгожым1 
дэкаратыуным1 драуляным1 пла-
фонам! i лесв1цам1. У гэтым жа 
стыл1 6bwi аздоблены i унутран-
ныя памяшканн! Ковенскай рату-
шы, выкананыя па яго праектах. 

У 1824—1825 гг. Караль 
Падчашынск1 спраектавау i пабу-
давау палац Mixauia Был1нскага 
р Янушах (недалёка ад BuibHi), 
капл1цу на мапле Яна Снядэцка-
га, якая засталася незакончанай, 
Тускулянск1 палац у Вшьш (у ця-
перашн1м парку мжрараёна Жыр-
мунай). 

У 1827—1828 гг. па праек-
тах К. Падчашынскага был! пабу-
даваны помнж рэктару Вшенскага 
ун1верс1тэта Гераншу Страйноус-
каму (умураваны у знешнюю 
сцяну касцёла Святога Яна), 
прыбудовы — карынфсш порщк 
да пауднёвага франтона ужвератэ-
та i памяшканне пад арган у стыл! 
класщызма пры Вострай браме. 
У 1829 г. К. Падчашынсю распра-
цавау праект i ажыццяуляу над-
зор над будаунщтвам гшназц 
у Слупску. На працягу пяц1 
наступных гадоу (1830—1835 гг.) 
ён быу заняты распрацоукай 
праектау i будаунщтвам еванге-
лщка-рэфарматарскага касцёла 
у BuibHi (на вулщы Завальнай) 
i аднапавярховай вшы у маёнтку 
Jlixafl3eeJ?. У гэты ж час быу 
пабудаваны i erineuxi мосцж 
у Бернардынскш парку у Вшьш. 

У 1833 г. у жыцщ Караля 
Падчашынскага адбьшкя знач-
ныя змены. Пасля закрыцця 
Вшенскага ун1верс1тэта ён быу 
вызвалены ад пасады загадчыка 
арх!тэктуры ун1вератэта i 1ншых 
адм1нктрацыйных пасад, яия 
займау да гэтага часу. Каб 
пражыць, прыйшлося займацца 
сельскай гаспадаркай. Час ад часу 
выконвау i прыватныя заказы. 
Адным з ix было праектаванне 
i пабудова вялжага палаца у Жы-
л1чах каля Бабруйска. Вось што 
аб гэтым палацы nima у сваёй 
«Псторьи арх!тэктуры Беларус!» 
вядомы яе даследчык, доктар 
архкэктуры У. А. Чантурыя: 
«Палацавы комплекс будавауся 

Падчашынск1 пражыу у сваЫ 
маёнтку i творчай дзейнасцю 
практычна не займауся. Памёр 
у 1860 г. Пахаваны у Вшьш. 

Завяршаючы агляд творчага 
i жыццёвага шляху Караля Пад-
чашынскага, патрэбна адзначыць, 
што гэта быу буйны вучоны 
i знакамгеы архггэктар-творца. На 
жаль» да сёняшняга дня не 
удалося знайсц! Hi фатаграфи, Hi 
скульптурнага, Hi жывап1снага 
партрэта вучонага i apxiT3KTapa. 
Застауся талью славесны партрэт, 
пак1нуты вядомым даследчыкам 
гкторы1 Вшенскага ун1верс1тэта 
Юзэфам Бялшсюм (1848— 
1926 гг.). Па яго апканню Караль 
Падчашынск1 быу невысокага ро-
сту, адносна тоусты, лысы, твар 
меу крыху крануты воспай з ра-
зумным i ipaHi4HHM поглядам, 
самаупэунены. Гэты партрэт су-
падае з партрэтам яго сына 
Баляслава (Паула), ям на праця-
гу доугага часу жыу i працавау 
у Варшаве. Як i бацька ён быу 
буйным вучоным i архЬэктарам. 

Баляслау (Павел) Падчашын-
CKi нарадз^уся у 1824 г. у Вшьш. 
Вучыуся $ Вшенскай медыка-
xipypri4Haft духоунай акадэмн. 
У 1842 годзе для удасканалення 
адукацы1 выехау за гранщу. Пас-
ля вучобы у вядомых еурапейаох 
акадэм1ях вярнууся у Варшаву. 
У 1846 г. заняу пасаду прафесара 
у школе прыгожых мастацтвау 
у Варшаве, дзе выкладау apxi-
тэктурны рысунак i перспектьшу. 
Многа будавау. Па яго словах 
i пад яго юраунщтвам был\ 
пабудаваны касцёлы у Вол1 Аса-
в1нскай, Старой Bei, Цэрануве, 
Карытнщы, Добрэ, Капл;цы у 
шляхецюм 1нстытуце у Варшаве, 
пры касцёле капуцынау у Любл!-
не, у Ba.i imoBe, 3aMocui i iHm. 

Многа было пабудавана прыбу-
доу, школьных будынкау, вакза-
лау, адрэстауравана касцёлау i па-
лацау. Гэта палацы у Чапл! 
Велькай, у Длугашьи, Тамашове 
PaycKiM, Ka3iMipayCKi палац у 
Варшаве, астранам1чная абсерва-
торыя, касцёл у Красным i шшыя 
аб 'екты. 

Баляслау (Павел) Падчашын-
сю праектавау i будавау таксама 
noMHiki, алтары, займауся вонка-
вым афармленнем будынкау. Па-
KiHyy пасля сябе i вял!кую 
навуковую спадчыну. Многа дру-
кавау артыкулау па архитектуры 
у «Атэнэуме BmeHCKiM», календа-
рь! Унгера «Навука перспек-
тивы», у 1850—1851 гг.— дзве 
частм «Помнжау прыгожых мас-
тацтвау», у 1857 г.— «Гктарычны 
нарыс краёвых старажытнасцей» 
i шэраг 1ншых работ. 

Вядомы i 1ншыя npowci з слау-
нага роду Падчашынск4х. Адна 
з ix жыве i працуе у Гродна. Гэта 
доктар пс1халапчных навук, пра-
фесар, загадчык кафедры ncixa-
логи Гродзенскага дзяржаунага 
ун1верс1тэта 'тя Яню Купалы 
Святлана В1тальеуна Кандраць-
ева. 

У апошн1я гады востра адчу-
ваецца недахсп навуковай i ву-
чэбнай лпаратуры, тыпавых пра-
грам па базавых i спецыяльных 
дысныпл1нах. Таму значная увага 
надзялялася вьщанню вучэбных 
дапаможншау, у яых аутары 
выступаюць з новым! падыходам^ 
адпавядаючым1 часу. Выйшл1 з 
друку: другая частка тэкстау 
лекцый па пашталоги, падрыхта-
ваная дацэнтам кафедры сусвет-
най культуры — Я. У. Шульск1м, 
вучэбныя дапаможнж1 «1нфарма-
тыка i выл1чальная тэхнша» пад 
рэдакцыяй Ларыёнава В. Н. i 
«Юрыспрудэнцыя Старажытнага 
Рыма» аутара Тамсшава В. А. У 
адпаведнасщ з сучасным1 да-
сягненням1 пс1холага-педагаг1ч-
най навук1 адлюстраваны прабле-
мы пс1халоп^ адукацьн i выха-
вання у тэкстах лекцый «Педага-
пчная i узроставая пахалопя» 
прафесара Кандрацьевай С. В. 

Асобным1 зборнжам1 выйшл! 
T33icH агульнаун1верс1тэцкай на-
вук ова-практычнай канферэнцы1 
«Праблемы ^ э н а ф ж а ц ь н наву-
чання студэнтау yHieepciTSTa», 
у якой прымал! удзел вучоныя 
i acnipaHTH не талью нашага 
ушверЫтэта, але i imjubtx ВНУ 
нашай рэспубл1кц Украины, Мал-
довы, Польшчы, Pacii. Надрукава-
ны таксама матэрыялы м1жрэс-
публ1канскай навуковай канфе-
рэнцьн «Узаемадзеянне л1таратур 
у сусветным л1таратурным працэ-
се», якая адбылася у г. Гродна 
у Mai бягучага года. У зборн1ку 
адлюстраваны тэарэтычныя пра-
блемы параунауча-пстарычнага 
вывучэння лггаратуры, пытанн! 
беларуека-pycKix i заходнееура-
пейсюх Л1таратурных сувязяу. 

Значная дапамога была аказа-
на слухачам факультэта даву-
заускай падрыхтоук1 i падрыхтоу-
чага аддзялення. Bялiкiм попы-
там абнтурыента карыстаюцца 
брашуры «Узоры сачыненняу па 
беларускай мове i лгеаратуры для 
паступаючых у ВНУ» (калектыу 
аутарау пад К1раунщтвам Т. I. Та-
Mam3ei4a) i тэксты лекцый па 
гкторьп Беларус1 са старажытных 
часоу да сярэдз1ны XVII ст. (ка-

лектыу аутарау кафедры гкторьп 
Беларуа). Выдадзены мнопя мет-
адычныя распрацоум, яюя дапа-
магаюць аб^турыентам лепш ары-
ентавацца пры падрыхтоуцы да 
экзаменау. 

Адным са ceaix важнейших 
абавязкау Л1чым выпуск навуко-
вай лггаратуры, падрыхтаванай 
нашым! вучонымь У першым 
раздзеле тэматычнага плана вы-
дання Л1таратуры ва ун1верс№эце 
на 1993 г. запланавана 8 прац. 
Але ж, на вял1ю жаль, па сёняшж 
дзень у выдавецтва не nacTyniy 
ншодны рукапю. Звяртаю увагу 
паважаных аутарау, што да канца 
года засталося вельм1 мала часу, 
i таму чакаем у самы б.тжэйшы 
T3pMiH вашых творау, падрыхта-
ваных да рэдагавання i выдання 

Зараз рэдакцыйная група ву- • 
чэбна-метадычнага аддзела зай-
маецца распрацоукай тэматычна-
га плана на 1994 г. Прапановы 
кафедрау будуць разгледжаны 
i абмеркаваны на секцыях рэ-
дакцыйна-вьщавецкага савета у 
пачатку лктапада i вынесены на 
зацвярджэнне Вучонай рады у 
снежн! бягучага года. У план 
будуць уключаны работы, яюя 
цалкам або часткова напканы. 
Патрабаванн1 да аб 'ёмау i якасц! 
•Надрыхтоую рукапкау засталкя 
ранейшым1. 

3 года у год павял!чваецца 
аб 'ём л4таратуры, якая выдаецца 
ва ун1верс!тэце. Толью 26 ка-
федрау прапанавал1 выдаць у на-
ступным годзе 370 ул.— выд. 
артыкулау, што перавышае нашы 
магчымасщ. 

Нягледзячы на тое, што у 
1992-93 навучальным годзе была 
некалью палепшана палкра4|'.ч-
ная база, але ж яна застаЛ^а 
слабай, на якой выдаць зеЛи 
300 ул.— выд. аркушау няма 
магчымасщ. Спадзяваемся, што 
у гэтым навучальным годзе будуць 
вырашаны некаторыя праблемы 
выдавецтва, i мы зможам выка-
наць большасць заказау кафедрау 
i забяспечыць добрую якасць 
друкаванай прадукцыь 

Л. У. БЯРЭЙШЫК, 
заг. вучэбна-метадычнага ад-

дзела. 

Распрацоука 
вучэбных праграм 

працягваецца 
У апошн| час шмат змен адбылося 9 жыцц| Kpai ,^ 

грамадства, у навуцы. Гэта накладвае свой адб1та)с п а 
арган!зацыю навучальнага працэсу ва ужвератэце. Змяк:уся 

змест MHor ix дысцыпл1н, уведзены новыя навучальныя курсы, 
спецкурсы, спецсемжары. I гэта, вщавочна, патрабуе 
карэкщроум i перапрацоук1 старых i стварэння новых 
навучальных праграм, бо менав1та яны з 'яуляюцца асноу-
ным дакументам у арган1зацы! навучальнага працэса. 

Вучэбна-метадычным аддзе-
лам у лютым-сакавжу 1993 г. пра-
ведзена перарэгктрацыя тыпавых 
праграм MiHicT3pcTBa адукацы! па 
кожнай дысцьшлше i навучаль-
ных праграм, распрацаваных ка-
федрам1. 39 кафедрау прадставш1 
!нфармацыю. 

Н а 25 к афедр ах у в е р а сш 

бягучага года праанал1заваны 

стан р аб оты па пытанню на-

я у н а с щ i з ацвярджэння навучаль-

ных праграм . 

Трэба зазначыць, што на 
некаторых кафедрах усе асноу-
ныя дысцьшл1ны па-ранейшаму 
выкладаюцца па тыловых прагра-
мах М!шстэрства адукацьп СССР 
i РБ, як!я был\ выдадзены у дру-
гой палове 80-х, а таксама 
у апошшя гады (на кафедрах 
рускай мовы, рускай i замежнай 
л1таратуры, агульнай i тэарэ-
тычнай ф1з1ю, агульнага i сла-
вянскага мовазнауства, анатомц 
i ф1з1ялогп чалавека i iHm.). 

Але справа у тым, што боль-
шасць тыпавых праграм, выдадзе-
ных М1шстэрствам адукацы1, не 
адпавядаюць патрабаванням сён-

яшняга часу i пав1нны быць 
перапрацаваны, таму щзе актыу-
ная карэкщроука старых i распра-
цоука новых праграм (напрыклад, 
на факультэце правазнауства, ric-
тарычным, на кафедры бела-
рускай литературы i imu.). 

Гэта праца вядзецца таксама 

на новаутвораных кафедрах: 
польскай фшалогН i культуры, 
выяуленчага мастацтва. 

Да пачатку 1993/94 наву-
чальнага года распрацаваны i 
выдадзены праграмы: па пал1та-
логи, спецкурсу «Асноуныя на-
npaMKi м1жнароднага рабочага 
руху» для студэнтау спецыяль-
насщ 02.07.00 — «Псторыя». 28 
вучэбных праграм распрацаваны 
на кафедры 1нжынерна-тэхнала-
пчнай падрыхтоую i iHm. 

Вщавочна, што на працягу 
года патрэбна весщ работу па 
распрацоуцы новых навучальных 
праграм па базавых дысцышинах 
i спецкурсах. Пры гэтым ка-
федрам пажадана карыстацца 
рэкамендацыям1, яюя прапанава-
ны i зацверджаны вучэбна-мет-
адычным аддзелам (ад 03.02.1993 
г.). 

У лютападзе бягучага года 
трэба завершыць працу па дапра-
цоуцы кнуючых праграм, унесщ 
у ix неабходныя змены i дадатк1, 
перакласщ ix на беларускую мову, 
правее щ ix грунтоунае абмерка-
ванне i перазацвердз1ць на па-
сяджэнн! кафедры. 
Факультэтам трэба абмеркаваць 
праграмы, распрацаваныя кафед-
рам), i прадставщь для зацвярджэн-
ня на Вучоную раду ужвератэта. 

Я. КАНДРАТОВ1Ч, 
метадькт вучэбна-метадыч-

нага аддзела. 
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