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У студэнтау — сеая 
Фотарэпартаж 

Непрь<кметна праляцеу пер-
шы cgr> JCTP- Скончылкя нава-
годк?Я i калядныя святы, 
i у стуДэнтау пачалася гарачая 
пара -1- з1мовая экзамена цый-
ная с лая. Щшэй стала у каль 
Дор£х, болыв сур 'езным1 i па-
мяр^оуньам, здаецца, выгля-
дак>^ь юнак! i дзяучаты. Экза-
мены ёсць экзамены! 

Менав1та такую карцшу 
заОважыу наш фотакарэспан-

^энт Уладз1М1р CapoKiH на 
[(жынерным факультэце. 

На здымках адлюстраваны 

рашаючыя моманты пры зда-
чы экзамена. Зраз умела хва-
ляванне будучых шжынерау, 
праграмктау, бо станоучую 
адзнаку даюць тольи за доб-
рую вучобу. 

Як паказаш выниа экзаме-
нау, большасць студэнтау пас-
пяхова справился з заданиями 

Рэдакцыя далучаецца да 
вшшаванняу i зычыць сту-
дентам стацыянара i вячэрш-
кам усяго найлепшага у час 
адпачынку. 

ГАЗЕТА У 1993 ГОДЗЕ 
ДАРАГ1Я СЯБРЫ! 

АдьГйшоу у псторыю 1992 год. Нялёгюм 
ён быу для кожнага з нас. Шалёныя скачт 
цэн, дарагоуля, адсутнасць неабходнага 
робяць наша жыццё нязвыкла няупэуне-
ным, ciparniea абдзеленым. Чарвяточына 
пачала кранаць нашы душы. I усё ж надзея 
не паюдае нас, у будучае паглядаем 
з аптымчзмам. Хай заусёды з нам1 будуць 
дабрыня, парадачнасць, прыгажосць душы! 

Ц я ж ю м быу мшулы год i для нашай 
газеты. Але дзякуючы табе, наш юны чытач, 
яна выжыла, i будзе жыць. ЁСЦЬ падгисчыю, 
ёсць грошы, як1м1 будзем разл1чвацца за 
паперу, за друк. 

Якой быць газеце у новым годзе? Адказ 
мы атрымал1 ад вас у час пераднавагодняга 
апытання студэнтау i выкладчыкау. 

Па-першае, «Гродзенсю ужверотэт» — 
гэта газета студэнтау i для студэнтау. 
Рэдакцыя мяркуе глыбей асвятляць ваша 
шматграннае жыццё, ход вучобы, ваш 
адпачынак i быт. Будзем расказваць пра 
лепшых студэнтау, выдатшкау, пра новыя 
формы работы у трупах, на курсах. 
Разл1чваем, што некаторыя выпуску пад-
рыхтоуку матэрыялау пра сваё жыццё, 
i нават макеты i верстку газетных палое, вы 
зробще caMi. Тым самым будзеце пры-
цягвацца да журналкцкай творчасц1. 

Па-другое, будзем змяшчаць матэрыялы, 
як кажуць, для душы: пра каханне, пачуцц1, 
мараль, узаемаадносшы у сям 'i i г. д. Мы 
не м о ж а м прайсц1 м1ма «вечнай тэмы». 
Абавязковым1 будуць матэрыялы пра музы-
ку, л1таратуру, мастацтва, спорт. 

Па-трэцяе, мяркуем больш паказваць 
працу выкладчыкау, кафедрау, факультэ-

тау. Прафесарска-выкладчыцкаму калекты-
ву зараз ой як нялёгка. 1дзе пераасэнса-
ванне MHorix жыццёвых каштоунасцяу, 
навуковых канцэпцый i щэй, перагляд 
ранейшых падыходау да традыцый, звыча-
яу, пал1тычных поглядау. Па меры магчы-
масц1 пастараемся раскрыць гэтыя прабле-
мы шматпланава, дамо слова п р ь т Л ь ж к а м 
розных поглядау i канцэпцый. Л1чым, што 
у ходзе дыскусп лягчэй прыйсц1 да 
высновы. 

Знойдзе пастаянную прапкку у газеце 
праблематыка адраджэння нашай культуры, 
мовы, гкторы1, духоунай спадчыны. Будзем 
расказваць як выконваецца у нашым 
ун1верс1тэце Закон аб мовах, што стрымлн 
вае гэты працэс. Дарэчы, думаем змясцщь 
серыю артыкулау «Культура нашай мовы». 

3 'явяцца новыя рубрык! i раздзелы: 
«Госць рэдакцьм», «Юрыдычная кансульта-
цыя», «Пытайцеся — адказваем», рэклам-
ныя даведк1. 

Безумоуна, можна будзе пачытаць i пра 
работу структурных падраздзяленняу i 
фарм1раванняу ун1верс1тэта. У прыватнасц1, 
пра лщэ1, дзщячы цэнтр, школу-г1мназ1ю, 
камп 'ютарную i моуную школы i жшае. 

Будзе на старонках газеты i крытыка 
недахопау. 

Як бачым, задумы у рэдакцьм вял1юя. 
Але вырашыць ix без вашай падтрымк!, 
дапамог1 мы не зможам. Патрэбен тверчы 
кантакт з грамадск1м1 карэспандэнтам!, 
я т я ёсць на кожным факультэце. 

Давайце сябраваць. Шшыце, званще, 
.аходзьце! 

Рэдакцыя газеты «Гродзенск1 ун!верс1-
тэт». 

Пра славутых землякоу 
НАВУКОВАЯ КАНФЕЮНЦЫЯ У ВОРАНАУСКШ РАЁНЕ 

Гродзенская зямля нарадз1-
ла шмат выдатных людзей. 
Мног1я з ix праявШ сябе 
у навуцы, культуры, грамад-
ска-пал1тычным жыцщ не 
толыа Беларуси але i суседн1х 
народау, найперш лйоуцау, 
палякау. Сярод ix нямала 
Taxix, чые 1мёны вядомы 
толыа вузкаму колу даследчы-
кау. 

У канцы мшулага года 
у вёсцы Нача Воранаускага 
раёна адбылася чарговая на-
вуковая канферэнцыя з серьн 
канферэнцый «Наш радавод», 
я ш апошн1я гады праводзяц-
ца на Гродзеншчыне. Яна 

)НЦЫЯ 

была прысвечана славутым 
ураджэнцам гэтага краю 
XVIII — XIX ст.: беларускаму 
этнографу, археолагу, фаль-
кларысту Ванд ал i ну IHyKeei-
чу, знакамггаму батан1ку i за-
олагу Станклаву Юндзшу, 
прадстаункам славутага роду 
Нарбутау псторыку i археола-
гу Тэадору Нарбуту i яго 
нашчадкам, выдатнаму apxi-
тэктару Карлу Падчашынска-
му. 

На канферэнцы1 выступал} 
даследчыш з Гродна i MiHCKa, 
з 1нстытута гкторы1 Акадэми 
навук, гаспадары канферэнцы1 
i госщ з Польшчы — су-
час ны я нашчадм Тэадора На-
рбута, дактары медыцыны 
Янина i Рышард Гелерты. 

Сярод аргашзатарау i ак-
тыуных удзельткау канфе-
рэнцы! — кафедра псторы1 

Беларус1 нашага ун1верс1тэта. 
Яе члены прачытал1 даклады: 
«Шукев1ч В. А.: жыццё i твор-
часць» (Т. М. Мжул1ч), 
«С. Б. Юндзш: жыццё i 
творчасць» (С. В. Палуцкая), 
«Карл Падчашынси — apxi-
тэктар з вёсм Жырмуны» 
(I. I. Коукель). 

Вёу канферэнцыю i высту-
niy на ёй з уступным i 
заключным словам! загадчык 
кафедры прафесар I. П. 
Крэнь. Канферэнцыя i яе 
матэрыялы рыхтуюцца да 
друку, будуць садзейшчаць 
папулярызацы1 iMeH нашых 
славутых землякоу, дадуць 
новы штуршок для вывучэння 
ix жыццёвага i творчага шля-
ху. 

С. ПАЛУЦКАЯ, 
дацэнт кафедры г!сторы1 Бе-
ларусь 

Сувяз! пашыраюцца 
У апошш час наш yHieepci-

тэт наладзгу цесныя кантакты 
з замежным1 навучальным! 
установам1 i розным] навуко-
BbiMi iHCTbnyraMi. Як зраб1ць 
такое супрацоунщтва больш 
плённым, яюя новыя формы 
работы будуць укаранёны f 
перспективе? Размова на гэ-
тую тэму 1шла пазаучора на 
чарговым пасяджэнш рэкта-

рата. Прынята рашэнне па-
шыраць замежныя сувяз1 i 
супрацоунщтва з ВНУ шшых 
краш, i у першую чаргу 
Польшчы. 

Абмеркаваны таксама но-
выя палажэнн1 па аргашзацьн 
навукова-метадычных дасле-
даванняу, пераход да шма-
тузроуневай сктэмы падрых-
тоую студэнтау, становшпа 
спрау у 1нтэрнатах. 
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Актуалънае Ытэрв 'ю 
РЭСПУБЛ1КА БЕЛАРУСЬ СТАЛА СУВЕРЭННАЙ 

ДЗЯРЖАВАЙ, АТРЫМАЛА ПЭУНЫ АУТАРЫТЭТ I 
ПРЫЗНАННЕ У СВЕЦЕ. ДОБРЫЯ I НЕЗВАРОТНЫЯ ПРА-
ЦЭСЫ АДБЫВАЮЦЦА I ВА УНУТРАНЫМ ЖЫЦЦ1 КРА1НЫ. 
МЫ МАЕМ СВАЮ ДЗЯРЖАУНУЮ АТРЫБУТЫКУ, 
С1МВОЛ1КУ. ПРЫНЯТЫ I ДЗЕЙН1ЧАЕ ЗАКОН АБ МОВАХ, 
ЗГОДНА ЯКОГА БЕЛАРУСКАЯ МОВА, ЯК ДЗЯРЖАУНАЯ, 
ПАВ1ННА ЯК МАГА ХУТЧЭЙ УКЛЮЧЫЦЦА У СФЕРУ 
ЗНОЛН. У НАШЫМ УН1ВЕРС1ТЭЦЕ РАСПРАЦАВАНА 
«ДОУГАТЭРМ1НОВАЯ ПРАГРАМА БЕЛАРУС13АЦЫ1 НА-
ВУЧАЛЬНА-ВЫХАВАУЧАГА ПРАЦЭСУ» НА 1992—1995 гг. 
МНОГАЕ У ГЭТЫМ НАК1РУНКУ ЗРОБЛЕНА, ЁСЦЬ Ц1КАВЫЯ 
ЗАДУМЫ НА БЛ1ЖЭЙШЫ ЧАС I НА ПЕРСПЕКТЫВУ. 

РЭДАКЦЫЯ ПАЦ1КАВ1ЛАСЯ, ЯК ВЫКОНВАЕЦЦА ЗА-
КОН АБ МОВАХ I УЛАСНАЯ ПРАГРАМА У НАШЫМ 
УН1ВЕРС1ТЭЦЕ. CBAIMI ДУМКАМ1, МЕРКАВАННЯМ1 АБ 
ПРАБЛЕМЕ АХ BOTHA ЭГАД31УСЯ ПАДЗЯЛ1ЦЦА ПРА-
РЭКТАР ПА ВУЧЭБНАЙ РАБОЦЕ ДАЦЭНТ Я. А. РОУБА. 

м 
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— Яуген Аляксеев1ч! На 
апошжм пасяджэнн! Вучонай 
рады мы c n y x a n i жфармацыю 
пра пасяджэнне калеги Mi-
нктэрства, дзе разглядауся 
ход выканання Закона аб 
мовах. (Наш ушверсггэт ста-
ноуча адзначауся там у нека-
|Торых наюрунках. Не M a r j i i 

вы больш падрабязна 
спынщца на зробленым у гэ-
тай справе, тых здабыт-
ках, што г̂ы маем? 

— Да калегн мы падрыхта-
ваш шфармацыю-аналгз выка-
нання Закона аб мовах. Kani 
параунвуваць зробленае з iH-
шым1 ВНУ, то у нас, здаецца, 
не горш. Але у гэтай справе не 
павшна быць застою. I трэба 
разглядаць тое, што зроблена, 
як падставу для новых добрых 
спрау.1 велыш мне хацелася б, 
каб мы добра падрыхтавашся 
да пачатку новага навучальна-
га года. Патрабуюцца новыя 
рашэнш для пашырэння бела-
русгзацьп у навучальным пра-
цэсе. 

JIi4y, што да галоуных 
здабыткау нашага ушвератэ-
та можна аднесщ наступныя. 

Па-першае, стварэнне фа-
культэта беларускай фшалогн 
i культуры i адпаведных ка-
федрау на IM. У прыватнасщ, 
пры адной з кафедр — бела-
рускай культуры — у канцы 
мшулага года змагл1 адкрыць 
навукова-даследчую лабарато-
рыю, галоуная мэта якой — 
даследаванне псторьп культу-
ры Гродзеншчыны. 

Па-другое, шэраг курсау на 
спецыяльных кафедрах чыта-
юцца на беларускай мове. 

Па-трэцяе, мне здаецца, 
добрым здабыткам з 'яуля-
ецца i тое, што выкладчьпи 
рашыл1 удас канал щь свае ве-
ды па беларускай мове на 
спецыяльных курсах. Занятм 

вядуцца зараз у 6 групах. Для 
параунання скажу, што у 
мшулым навучальным годзе 
працавала толью адна група. 
Гэты факт сведчыць аб знач-

шых выпускнжоу зможа адра-
зу ж выконваць свае пра-
фесшныя абанячк! на роднай 
мове. 

— А што плануецца зра-
бщь, каб паправщь ста-
новшча? 

— Спачатку я хачу вярнуц-
ца да сказанага крыху раней. 

Факультэт беларускай фиа-
логн i культуры мае не-
абходнае для свайго стана-
улення: перш за усё гэта 
адпаведныя кадры, плошчы, 
немалыя планы прыёму сту-
дэнтау на першы курс. I, 
нарэшце, мае пэуны аутары-
тэт у вобл ас ui i рэспублщы. 
Але разам з падрыхтоукай 
спецы ял1стау гэты факультэт 
будзе усё ' больш i больш 
уплываць на ушверс1тэцкае 
жыццё увогуле. Мне здаецца, 
што мы добра разумеем i свя-
дома адчуваем, як не хапае 

Яуген Роуба: 

«1дзем па шляху 
адраджэння» 

ных переменах, што адбыва-
юцца зараз у справе авало-
дання нацыянальнай мовай 
у нашай рэспублщы i ун1вер-
сггэце i прыняцщ гэтых пера-
мен пс1Х1ла!тчна выкладчы-
кам1 i, напэуна, студэнтамь 

— Няужо у нас усё так 
гладка i добра? Даводзщца 
чуць i бачыць, што на шляху 
адражэння беларускай мовы, 
культуры, r i c T O p b i i ёсць няма-
ла перашкод. Больш увап 
трэба звяртаць на вывучэнне 
мовы у шкалах, адкуль пры-
ходзщь да нас папауненне, 
на падрыхтоуку педагапчных 
кадрау. -

— Калепя мшктэрства ад-
значыла, што адным з гало-
уных недахопау у справе 
выканання Закона аб мовах 
з 'яуляецца тое, што сгстэма 
падрыхтоуи i перападрых-
тоую настаушцых кадрау не 
адэкватна тэмпам пераводу 
школ на беларускую мову 
навучання. 

Мяркуйце caMi: 63,5 пра-
цэнта ycix школ у Беларуо 
працуюць, як кажу г", на 
беларускай мове. Напэуна, мы 
пакуль не можам сцвярджаць, 
што адпаведны працэнт на-

сення нам, выкладчыкам i 
студентам, роднага слова у 
яго чароуным гучанш, мовы i 
лггаратуры у ix незвычайным 
харастве i зладжанасщ, нашай 
нацыянальнай культуры, яе 
багатых i цжавых традыцый. 
3 другога боку, хацелася б, 
каб K i p a y H w i шшых факультэ-
тау, кафедрау таксама больш 
праявЫ шщыятывы у на-
K i p y H K y адраджэння нацыя-
нальнай мовы i культуры, 
псторьн. 

- Для пацвярджэння думк1 
аб пашырэнш шэрагу спецы-
яльных курсау на беларускай 
мове прывяду таия л1чбы. 
Больш за 70 дысцыплш чыта-
юцца зараз на беларускай 
мове (факультэт педагогии i 
методык! пачатковага наву-
чання — 39, матэматычны — 
8, пстарычны— 7 i г. д.). 
Добра зарэкамендавал1 сябе 
кафедры дыферэнцыяльных 
урауненняу, oinxiMii i б1я-
тэхналогя, тэорьп i псторьн 
дзяржавы i права. Разам 
з тым, Hi адзш з выкладчыкау 
фЫчнага факультэта не пачау 
выкладаць на беларускай мо-
ве. Oi3iKi пакуль не бяруць 
прыклад са свайго вядомага 

калеп MiHicTpa В. А. Гайсёнка. 
Я наведау лекцья некато-

рых выкладчыкау, як!я чыта-
юць на беларускай мове (ма-
тэматычныя курсы) i ведаю, 
што справа гэта нялёгкая. Але 
дасягненне значных поспехау 
у гэтым намрунку патрабуе 
немалых намаганняу. Таму 
трэба рыхтавацца i пас тупо ва 
ствараць умовы, каб нашы 
выпускнЫ змагл1 выконваць 
свае прафесшныя абавязы на 
роднай мове. Добра будзе, 
Kani адначасова з пераходам 
на выкладанне курсау на 
беларускай мове кафедры па-
дрыхтуюць адпаведныя да-
паможнж^ тэксты лекцый, 
вучэбна-метадычныя указан-
Hi, распрацоуы. Зазначу, што 
кал1 у мшулым годзе у 
нашым выдавецтве выпушчана 
17 найменняу вучэбна-мета-
дычнай лггаратуры на белару-
скай мове, што сёл era плану-
ецца ужо 45 найменняу. 

— Яуген Аляксеев1ч, я ве-
даю, што у мшулым годзе 
уведзены як профьпьны усту-
пны экзамен па белару-
скай мове на усе спецыяль-
насць Няужо ушверсггэт не 
у стане хутчэй перавесщ на 
беларускую мову навучання 
асобныя дысцышпны ui спец-
курсы? Прыклад, я л in у, 
машины паказаць нашы агу-
льнаун|'верс1'тэцк1я кафедры, 
дэканаты. 

— У гэтым навучальным 
годзе патрэбна, мне здаецца, 
засяродзщь увагу на тым, каб 
з 1-га верасня увесщ у 
навучальны працэс• значна 
больш дысцыплш на белару-
скай мове на старэйшых 
курсах. Як вядома, у дипло-
мах нашых выпускн1коу naei-
нен быць запк, на якой мове 
можа выпускшк выконваць 
свае прафес1йныя абавязк1. 

Kaf > гэта зраб1ць асэнсава-
на, трэба, па-першае, забяспе-
чыць давол! поуны набор 
спецыяльных курсау на бела-
рускай мове (перш за усё 
метадычных) i, па-другое, 

трэба стварыць таюя умовы, 
каб студэнты самастойна i 
свядома вырашал1 гэтае пы-
танне для сябе, па асабютаму 
жаданню. Апошняга можна 
дамагчыся шляхам уключэння 
курсау па выбару, у лшу ямх 
будуць курсы i на беларускай i 
рускай мовах. 

Значнага кроку у пытаннях 
беларус1зацы1 навучальнага i 
выхаваучага працэсу трэба 
чакаць ад агульнаун1верс1-
тэцих кaфieдpay. Ёсць шмат 
падстау для чытання дыс-
цыплш гумаштарнага i сацы-
яльнага цыклу на роднай мове 
на ycix факультэтах. 

Патрэбны пэуныя нама-
raHHi таксама з боку непас-
рэдна факультэтау i кафедрау. 
Мне здаецца, што патэнцы-
яльныя магчымасщ гкта-
рычнага факультэта значна 
вышэйшыя, чым цяпер выка-
рыстоуваюцца. Гэта тычыцда, 
як ужо напамшалася, i фь 
3i4Hara факультэта, дзе на 
атэстацьп 28 выкладчыкау i 
супрацоушкау адзначыл1, што 
валодаюць беларускай мовай 
дасканала, а таксама факуль-
тэта ф1з1чнай культуры, 1нжы-
нернага факультэта. 

Хацелася б больш чуць 
родную мову у аддзелах, 

•канатах, на кафедрах. Трэ-
а пазбав1цца ад недарэчнас-

цяу на 1нфармацыйных до-
шках, шыльдах, у справа-
водстве, якое, як вядома, 
поунасцю переведзена на бе-
ларускую мову з красавжа 
м1нулага года. ( 

У заключэнне скажу, шти 
вядома роля уншератэта у 
адраджэнн> культугры, абуд-
жэнн1 самасвядомасцд, гкта-
рычнай памяц! бе/зарусау у 
нашым грамадстве. \ Ун1вер-
сгёэт пав1нен стаць сапрауд-
ным цэнтрам разв1цця белару-
скай культуры на Гродзенш-
чыне. Упэунены, што родная 
мова загучыць ва ушверслтэце, 
яго аудыторыях, у кол JJiii 
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.акцьм: У гэтым jht.^jb *ю закрамаюцца ведьм,"' ' ^ 
актуалъиыя i, на жаль, иабалелыя прабяемы адраджэння^| ^ 
беларускай мовы, больш шырокага ужываиня яе у быце, на 
рабоце, вучобе. Чаму так сталася, што забытаю аказалася 
ма-гчына мова, чаму п-наруецца закон аб дзяржауным, 
статусе яе? А у адошж час усё больш вастойл1ва 
патрабуецца yaeciti у рэспуб-'нцы двухмоуе. Тольк! ui вый грае 
ад rjrava еуверэнная Беларусь? Пытанн!, пытанн!... 

Рздакцыя врос1ць сва>х чытачо? працягнуць размову, 
Начатую Яугенам Алякееев|чаы Ромбам. Гзтовы надрукаваць 
усе cyrtpa цьлегдыя AyMKi, мсркаванто, пажаданяи 

Заярашаем да размвйш. 
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Да тыдня 
Вучэбна-метадычны аддзел i 
кафедра педагогт у прагра-
ме традыцыйнага «гТыдня 
навукЫ, як1 адбудзецца у 
красавЬсу, аргашзуюць наву-
кова-практычную канферэн-
цыю выкладчыкау, acnipan-

тау i сагскальмкау па тэме 
«Проблемы штэнс1ф'1кацы'1 
навучання студэнтау ун'шер-
спэта». 

Для абмеркаванмя на кан-
ферэнцы1 выносяцца наступ-
ныя проблемы: «Тэарзтыч-
ныя основы штэнсирисацы1 
навучання студэнтау», «ПЫ-
халаггчныя основы ттяиж/н-
кацьч навучання студэнтау», 
«Метадычныя пытаннi i npa-

3 цжавасцю слухаюць завочнМ-шасцйсурснпи матэма-
тычнага факультэта свайго выкладчыка Валянцта М(жайлав1ча 
Варанцова. Для ix вучоба амаль завершил ас я. наперадзе — 
дзярмсауныя экзамены. Пажадаем IM добран падрыхтоукь 
поспехау у жмцц| i вучобе. 

ктыка Ытэнсщнага навучан-
ня студэнтау унгверсгтэта 
па канкрэтных спецыяльнас-
цях i па канкрэтных вучэбных 
прадметах (арганЬацыя, ме-
тоды i приёмы навучання; 
самастойная работа; дыдак-
тычныя i тэхшчныя сродки 
камп ютарызацыя навучан-
ня; выкарыстанне практич-
ного вопыту выкладчыкау 
ВНУ; макпрадметная сувязь 

i штэнЫфЫацыя навучання 
студэнтау)», «1нтэнсир1кацыя 
практичной падрыхтоукх сту-
дэнтау па розных вучэбных 
прадметах:, «НДРС i 1нтэнс1-
фгкацыя навучання студэн-
тау». 

Пададзена шмат заявок ад 
кафедрау, асобных виклад-
чикау на удзел у канфе-
рэнцыи Кожны, хто рашыу 
выступщь з той щ мшай 

тэмай, павшен падаць да 
1 лютага у вучэбна-мета-
дычны аддзел (п. 404) тэзкы 
свайго доклада да 3-х старо-
нак машынап'гснага тэксту, 
надрукаванага проз 1,5 
штэрвала. 

Тэзгсы дакладау будуць 
выдадзены асобным зборш-
кам. 

Я. КАНДРАТОВ1Ч, 
метадыст вучэбна-метады-

чнага аддзел а. 

Камерсанты-самазванцы 
У наш неспакойны час усё, 

здаецца, пераблыталася. Ра-
н е й , б ы в а л а , HIXTO н е ч у у п р а 

б1знес, камерцыю, «сваю» 
справу. Усё гэта было там, за 
бугром. Мы ix, гэтых «прак-
лятых» буржуа, клялй на чым 
свет стащь. 

А сёння у ix вопыт перай-
маем, у сябе прымяняем. Ды 
яшчэ як — з размахам! «Рва-
нул1 у камерсанты»,-—сказау 
бы стары Яух1м з Азёр. 

Падал!ся у б1знес мномя 
студэнты, нават i выкладчыю 
нашага ун1верс1тэта. Ды 
й хай сабе, абы рабйлася усё 
прыстойна, па законе. Xi6a 
пражывеш на голую сты-
пендыю? 

Але законным 6i3HecaM 

займаюцца не усе. Некато-
рыя х1труюць, падманваюць, 
становяцца камерсантамй-са-

Рэгийка 

мазванцам|. 
Адзш з ix — Сяргей Маль-

чык з 2 курса !нжынернага 
факультэта. Яго добра веда-
юць у твар i м1л)цыянеры, i 
падатковыя тспектары. А 
усё з-за незаконней гандлё-
ва-закупачнай дзейнасц1, 
папросту кажучы, спекуля-
цьн. У мжулым годзе ён быу 
аштрафаваны за гэта аж на 
тысячу рублёу. На такую 
суму пакарана i Дзтя Жал1-
мава з фтфака. Па 500 руб-

лёу штрафу унесл{ Валерый 
Ф1л1пчык (5 курс, гктфак), 
Валерый Кал1н (3 курс, фа-
культэт правазнауства), Алег 
Зарэцк! (3 курс, факультэт 
фйзвыхавання). 

Звестк! гэтыя мы атрымал1 
у абласной падатковай 
жспекцьи i не будзем ix ка-
менц|раваць. Адзначым 
тольк1, што гэта не усе, хто 
займаецца 61знесам без ад-
паведнай рэпстрацьм, шакш 
кажучы незаконна. 

I яшчэ скажам: як бы 
цяжка нам не было, трэба 
мець уласны гонар, не рас-
трачваць яго на базарныя 
анучы. Ызнес трэба рабщь 
чыстым1 рукам!. 

А. АНТОНАУ. 



«Гродзенсш ушвератэт» 3 стар. 

ФДП сёння 
Трэщ год працуе факультэт давузаускай падрыхтоукг 

(ФДП) у складзе ушверЫтэта. Створаны ён быу для 
паляпшэння узроуню падрыхтоум нашых студэнтау. На 
гэтым шляху ёсць пэуныя здабытки Kcuii у 1991 годзе проз 
ФДП прайшл1 23 працэнты студэнтау 1-га курса, то 
у 1992 годзе ix было ужо 62,4 працэмта. На факультэце 
правазнауства больш 80 працэнтау першакурснйсау удаска-
налш свае веды на нашым факультэце. Сёння на ФДП 
займаецца больш за 1,5 тысячы слухачоу, мы маем два 
фышлы — у Лгдзе i Смаргони 

Поспех у нашай дзейнасщ быу дасягнуты дзякуючы тому, 
што слухачы ФДП маюць магчымасць здаць у Mai выпускныя 

экзамены, вынш яки могуць быць зал'шаны прыёмнай 
камкмй ун1верс1тэта у якасщ уступных. Слухачы маюць 
права здаць проз ФДП любую колькасць уступных экзаменау. 

Ад дзейнасщ ФДП ун1версгтэт мае больш як 7 мыьёнау 
рублёу прыбытку. Гэта дае магчымасць прыцягнуць да 
заняткау са слухачами нашых найлепшых выкладчыкау. 
Больш за 130 выкладчыкау i супрацоумкау ушверЫтэта 
працуюць на ФДП. 

Жыццё на стащь на месцы. Наш факультэт прыкладае 
намаганш, каб палепшыць сваю дзейнасць) не адстаць ад 
жыцця. 

У. пчэльшк, 
дэкан факультэт а давузаускай падрыхтоум, дацэнт. 

Новыя выданш 

• У дапамогу 
студэнтам 

У апошшм квартале мшула-
га года выдавецтвам ушверсь 
тэта выпушчаны шэраг ву-
чэбных дапаможшкау i мета-

. дычных распрацовак, яюя, на 
наш погляд, зацжавяць мно-
rix студэнтау i выкладчыкау. 

Асабл1вую актуальнасць 
мае K H i r a дацэнта кафедры 
сусветнай культуры Я. У. 
Шульскага «Пал1талог1я» (ч. 
!.)• Гэта выданне уяуляе 
сабою тэксты лекцый, яюя 
чытаюцца па аднайменнаму 
курсу i прызначаны для 
студэнтау ycix спецыяль-
насцяу. Попыт на яе настоль-
Ki вялЫ, што выдавецтва 
вымушана было пайсщ на 
павел1чэнне тыражу да 2 ты-
сяч экземплярау. Праз месяц 
выйдзе з друку другая частка 
«Пал1талогм». 

Дацэнты В. М . Горбузау 
i В. Ю. Ц1шчанка падрыхтава-
л! вучэбны дапаможжк jpa 
спецкурсе «Дыферэнцыяйь-
ныя урауненж i ix прыла-
жэнне. Ометрычнасць <тра-
екторый квадратычных ci-
стэм другога парадку» 
(ч. II.). 

Два выданж прызначаны 
тым, хто цжавщца педагоп-
кай, методыкай i практыкай 
в хавання у школе. Гэта 

( ^ыдактыка сярэдняй, ся-
\^Ддняй спецыяльнай i вы-

шэйшай школы Асновы 
школа знаустза» i «Тэорыя 
i практыка выхавання», яюя 
падрыхтаваны выкладчыкам1 
кафедры педагопю. 

«Зада»,к! i метадычныя 
указанн* да практычных за-
нятная па спецкурсе «Разг-
ляд /спрзчзк гаспадарчым 
судом» — так называецца 
выданне, якое падрыхтавау 
для студэнтау факультэта 
npafазнауства дацэнт Ю . I. 
Лу гчанка. 

Некалью метадычных рас-
прйЦовак адрасаваны непа-
срздна слухачам Ф Д П . Вы-
А-ел1м сярод ix «У дапа-
могу слухачам аддзялення 

v матэматыю ФДП» Ю. П. За-
атухжа, «Кантрольныя ра-

боты па рускай мове для 
тлухачоу ФДП, яюя паступа-
юць на фшс(К1К» С. М . Анто-
навай, Н. С. Грабеншчыковай, 

) Г. М . Ж д а н е ж , А. В. НПюцевн 
ча, Л. I. Смольскай, «Пе-
раутварэнж трыганаметрыч-
ных выражэнняу. Трыгана-
метрычныя урауненж, сктэ-
мы i няроунасцЬ I. М. Сцяпу-
ры. 

Выдадзены таксама матэ-
рыялы навукова-практычнай 
канферэнцьм «Пытанн1 пра-
ктычнай падрыхтоую сту-
дэнтау ужвератэта», планы 
сем1нарск1х заняткау па фма-
софм, гкторьй i тэорьм сус-
ветнай культуры, асновах 
менеджмента I шш. 

Я. КАНДРАТОВ1Ч, 
метадыст вучэбна-метадыч-
нага аддзела. 

ё с ц ь T d K i 

выраз 
На хачу вучыцца, а хачу 

жанщца, Гэта словы М1трафа-
нушю -3 камедьи Д. Фанв1зша 
«Недоросль» (нашсана у 1783 г.). 

Выраз ужываецца 1рашчна у 
адносшах да маладых людзей, 
як\я не хочуць вучыцца. Так 
гаворыцца не талью аб чалавеку, 
якi сапрауды хоча жанщца, але i 
аб чалавеку, яю проста Hi4ora не 
хоча рабщь. 

Была справа пад Палтавай. 
Гэта выраз з верша малавядомага 
паэта I. Малчанава «Была справа 
пад Палтавай», 40-50 гг. XIX ст. 

Выраз ужываецца жартаулва 
для характарыстыю якога-не-
будзь гучнага, шумлшага зда-
рэння, у як1м прымала удзел 
шмат людзей. 

Даць адчэпнага. Даць (грошы, 
рэчы i г. д.) крыху нехаця, каб 
задаволщь чые назошпвыя прэ-
тэнзи, пазбавщца вымагальнжа. 

Права на 
У апошш час наглядаецца 

масавае захапленне тэстам1 
у прафарыентацыйных мэтах, 
у тым лжу i пры адборы 
кандыдатау на педагапчную 
прафесш. 

У якасш прадмета дыягнос-
тык1 разглядаюцца эмпатыя, 
рэфлекая, перцептыуныя 
здольнасщ, а таксама аса-
бютыя якасщ будучых на-
стаунисау. 

Дыягностыка названых 
якасцяу i здольнасцяу у на-
шым ушвер^тэце праводз1цца 
на працягу чатырох апошн1х 
гадоу у праграме работы 
псЬса-дыягнастычнай лабара-
торы!. За гэты час створаны 
3 пакеты методык (арыгшаль-
ных i адаптыраваных), два 
з ямх — камп 'ютарызава-
ныя. Змест пакетау карэкты-
равауся у залежнасц1 ад 
унясення некаторых канцэп-
туальных удакладненняу у 
праграму дыягнастычнага аб-
следавання. У ходзе абследа-
вання был! выяулены аб1ту-
рыенты з выразнай гума-
шстычнай нак!раванасцю i вы-
coKiMi паказчыкам1 па шкалах 
эмпатычнасщ i рэфлекс1унас-
ui, як1я рэкамендаваны нам1 
да педагапчнай прафесм1. 

Атрыманыя B H H i x i , а асаб-
лша ix 1нтэрпрэтацыя, паказа-
Л1 у той жа час абмежа-
ванасць дыягнастычнага па-
дыходу як асноунага пры 
рашэнн1 прафарыентацыйных 
задач. Перш за усё гэта 
звязана з тым, што пры 
дадзеным падыходзе схема 
накладвання патрабаванняу 
прафесн на 1ндыв1дуальныя 
якасщ асобы аказваецца спро-
шчанай. Даследаванне пака-
зала шдывщуальны характар 
структуры педагаг1чных 
здольнасцяу, ix адметнасць. 

У практыцы педагапчнай 
работы аказваецца, што нават 
сапраудныя прадстаунйс1 пе-
дагапчнай прафеси маюць 
неаднолькавыя тэставыя про-
фш1, што яшчэ раз пацвяр-
джае пластычны характар 
i кампенсаторныя магчымасщ 
педагаг1чных здольнасцяу. I 
таму простым накладаннем 
атрыманай структуры здоль-
насцяу на «щэальную» i канс-
татацыяй ix супадзення або 
несупадзення цяжка аргумен-
таваць наяунасць або ад-
сутнасць прыгоднасц1 да педа-
rari4Haft прафесн. 

Тэставыя паказчым не мо-
гуць разглядацца як адз1нка-
выя i надзейнае абгрунта-
ванне для прафесшных пака-
занняу i таму, што на працэс 
станаулення асобы настауниса 
аказвае уплыу такая коль-
касць фактарау, якая не можа 
}Ычыцца нават пры самым 
дэталёвым абследаванш. Рэ-
камендацыя да педагапчнай 
прафес11 разглядаецца HaMi як 
канстатацыя гаго, шго на 

прафес1ю 
момант абследавання пад-
доследныя выяуляюць Taxi я 
асабютыя якасцц як1я ад-
казваюць патрабаванням пе-
дагаг1чнай дзейнасщ. Неда-
статковасць дыягнастычнага 
падыходу i f тым, што 
школьнж у рамках яго не 
з 'яуляецца суб 'ектам свайго 
прафес1янальнага выбару. 
Яму адводзщца пас1уная роля 
прыняцця атрыманай 1нфар-
мацы1. С1туацыя тэставых вы-
прабаванняу не стымулюе 
прафес1янальнае самавызна-
чэнне. Адсутнасць арыентацы1 
на самаразвщцё у перыяд 
выбару прафес11, а таксама 
у працэсе вузаускага наву-
чэння вызначаюць шзк1 узро-
вень прафеаянальнай самас-
вядомасщ, аб чым сведчаць 
атрыманыя вышм даследа-
вання. 

Дыягнастычная стратэг1я 
педагаг1чнай прафарыентацыi 
n a e i H H a быць дапоунена акты-
в^зуючай, галоуная мэта 
якой — дапамагчы школьнжу 
у самастойным i асэнсаваным 
прафеаянальным самавызна-
чэнн1. Станауленне навучэнца 
як суб 'екта прафесЧянальна-
га самавызначэння прадуг-
леджвае разв1ццё Я-канцэп-
цы1, асэнсаванне i ацэнку 
C B a i x здольнасцяу i кампенса-
торных магчымасцяу, а такса-
ма актыунасщ i самастойнасщ 
у рашэнш ceaix прафес1яналь-
ных праблем. У працэсе ncixa-
дыягнастычнага абследавання 
аб1турыентау характэрны зне-
mHi локус кантролю, г. зм. 
схшьнасць прып1сваць адказ-
насць за вынйо сваёй дзей-
насщ знешшм абставшам, 
перакладваць адказнасць за 
выбар на выпадак щ шшых 
людзей. Гэта закранае пра-
блему актыв1зуючага падыхо-
ДУ-

Актыв]зуючая стратэпя у 
педагапчнай прафарыентацы1 
патрабуе дапоунщь трады-
цыйныя формы прафарыента-
цыйнай работы актыуным1 
методыкам1 (педагапчныя 
спробы, мадэл1раванне сиуа-
цый, прафарыентацыйныя 
гульш), яюя могуць актыуна 
выкарыстоувацца як на этапе < 
давузаускага, так i вузаускага 
навучання i дазваляюць мала-
дому чалавеку вызначыць 
свае 1нтарэсы, здольнасц1, аса-
бовыя асабл1васц1. 

У ходзе гутарк! з пс1хола-
гам абиурыент знаёмщца з 
паказчыкам1 тэста, атрымль 
вае вынш аб 1ндыв1дуальнай 
структуры ceaix здольнасцяу, 
бачыць свае праблемы. Гэта 
дапамагае яму граматна i мэ-
танак1равана займацца развщ-
цём csaix прафес1янальных 
здольнасцяу. 

К. ВЕРБАВА, 
дацэнт кафедры ncixanorii. 

Вопьгг работы факультэта 
давузаускай падрыхтозпс1 на-
шага ун1верс1тэта пацвярджае, 
што улж acaблiвacцяy, як (я 
абумоулены спецыф1кай мэты 
навучання i своеасабл iвасця мi 
кантынгенту слухачоу, з 'яу-
ляецца важным фактарам па-
вышэння эфектыунасщ наву-
чальнага працэсу. 

Як яны рэал1зуюцца у 
практычнай рабоце аддзя-
лення матэматыю ФДП? 

Слухачоу ФДП, як правша, 
адрозшвае акрэсленая маты-

вацыя вучэбнай дзейнасщ. 
Можна сказаць, што яны 
у большай CTyneHi, чым вучш 
сярэднк школ, прафес1яналь-
на арыентаваны, больш свя-
дома выб1раюць наырунк1 па-
дрыхтоукь 3 аднаго боку, 
гэта po6iub больш лёгк1м 
працэс ix навучання (асабл1-
ва у плане фарм1равання 
стымулау для атрымання 
ведау, стварэння дабратворна-
га марал ьна-пахалапчнага 
кл1мату у вучэбных групах). 
3 другога — павышае адказ-
насць выкладчыкау за якасць 
i канчатковыя вынш вучобы. 

Дарэчы, не трэба пераболь-
шваць узровень фарм1равання 
уяуленняу аб прафес11 у стар-
шакласнжау i учарашн1х 
школьнжау. Часта даводзщца 
наглядаць удакладненне i ка-
рэктыроуку, а кальнжал1 — 
i пераацэнку прафес!янальных 
прыярытэтау. У сувяз1 з гэ-
тым вучэбны план аддзялення 
матэматыю уключае мерап-
рыемствы, яюя наюраваны на 
тое, каб дапамагчы слухачам 
адэкватна ажыццяв1ць выбар 
прафеси. У прыватнасщ, пра-
водзщца спецыяльная кам-
п 'ютарная дыягностыка пе-
дагаг1чных здольнасцяу бу-
дучых настаушкау. 

1стотным фактарам, яы 
аказвае паз1тыуны уплыу на 
якасць навучальнага працэсу, 
трэба прызнаць платны ха-
рактар навучання на ФДП. 
Дастаткова дысцыгипнуючы 
i мабы1зуючы слухачоу на 
вырашэнне вучэбных задач, ён 
у той эа час садзейшчае 
фарм!раванню больш высок1х 
крытэрыяу ацэнк1 працы вы-
кладчыкау у параунанн1 з ты-
Mi, як1м1 ey4Hi юравалкя 
раней. 

Важная педагаг1чная задача 
заключаецца у тым, каб не 
падмануць чаканн1 навучэн-
цау, умела выкарыстоуваць 
ix для дасягнення вучэбных 
мэтау. Гэтая задача выраша-
ецца, уласна, усёй сктэмай 
аргашзацы1 вучэбнай работы. 
Адзначу тольк! важную ролю, 
якую адводз1м падбору педа-
гапчных кадрау: з 14 вы-
кладчыкау аддзялення ма-
тэматыю адз1н з 'яуляецца 
прафесарам, 11—дацэнтам1, 
прычым усе яны— 3HTy3i«rrH 
матэматычнай адукацы1, доб-
ра вядомыя у нашай вобласщ. 

Важнай ас абл! вас цю пра-
дметнай падрыхтоук! слуха-
чоу на ФДП з 'яуляецца яе 
пауторны характар. Нельга не 
ул1чваць, што навучэнцы ФДП 

або npaftoini абавязковае на-
вучанне па прадмеце, або 
заканчваюць яго. У ix сфарм1-
равана некаторая база ведау, 
на якую трэба абатрацца. 

Неабходна, акрамя таго, 
дакладная арыентыроука на-
вучальнага працэсу на канк-
рэтную навуковую мэту — 
паспяховую здачу уступнага 
экзамена у ВНУ. Варта такса-
ма прымаць у разлж фактар 
дэфщыту вучэбнага часу, як1 
абумоулены дадатковым ха-
рактерам давузаускай пад-

рыхтоук1. 
Таму галоунай задачай на-

вучання матэматыцы на ФДП, 
на мой погляд, неабходна 
л1чыць замацаванне i с1стэма-
тызацыю матэматычных ве-
дау, яюя атрыманы слухачам1 
у школе, з упорам на развщцё 
у ix актыуных практычных 
уменняу i навыкау. 

Гэта задача, напэуна, не 
щэнтычна мэтам школьнай 
матэматычнай адукацьп, i яе 
вырашэнне патрабуе удаклад-
нення зместу матэматычнай 
падрыхтоукi, а таксама мады-
фжацы1 прыёмау i метадау 
арган1зацы1 вучэбнай дзей-
насщ. На мой погляд, трэба 
адказацца ад дамшфавання 
клаздчнага прынцыпу «узы-
ходзячага», паслядоунага вы-
кладання матэрыялу, не спра-
баваць дубл1раваць поуны 
курс школьнай матэматыю, 
пазбягаючы зашшняй дэтал!-
зацы1 тэарэтычных звестак, 
шырэй выкарыстоуваць метад 
аглядных заняткау, прынцып 
«тэорыя — праз задачи». Аса-
бл1вую ролю трэба нада-
ваць арган1зацы1 ул1ку ix 
ведау, уменняу i навыкау. 

Зыходзячы з гэтых мерка-
ванняу, была распрацавана 
праграма курса «Матэматы-
ка — 100» для слухачоу ад-
дзялення матэматыю ФДП. 
Курс складаецца з чатырох 
блокау (алгебра — 40 гадзш, 
трыганаметрыя— 16, ана-
л1з — 20, геаметрыя — 24 га-
дзшы). Кожны блок забяс-
печваецца спецыяльным вы-
кладчыкам. 

У праграме рэал1зуецца щэя 
глыбокай сктэматызацы1 ма-
тэматычнага матэрыялу у спа-
лучэнш з дасягненнем высо-
кага узроуню яго шфарма-
цыйнай агульнасщ i пра-
водзщца прыярытэтная лш1я 
на развщцё актыуных пра-
ктычных навыкау вучняу. На-
вучанне па ёй наюравана 
на выкарыстанне метаду 
узбуйненых дыдактычных ад-
з1нак, фармальна-лаг1чны 
метад навучання набывае дру-
гаснае значэнне. У праграме 
прадугледжана, акрамя таго, 
магчымасць фуркацьй наву-
чання, i гэтая магчымасць 
рэал1зуецца пры падрыхтоуцы 
аб1турыентау, яюя паступа-
юць на розныя факультэты 
ун4верс1тэта. 

Ю. ЗАЛАТУХ1Н, 
дацэнт кафедры алгебры, 
геаметры1, функцыянальнага 
анал1зу i методькв матэматы-
к1. 

3 улжам ведау 
i навыкау 



Проба пяра 
Сергей ГУБЕЙКО, 

студент I курса математи-
ческого факультета. 

Да, майским днём мне жизнь 
казалась, 

Прекрасной, как сады в цвету. 
Да вот уж нынче оказалось: 
Метели и весной метут, 
Жестокость, подлость 

и невинность, 
Месть в злобе — вот, 

что меня ждет. 
А «друг», так мило улыбаясь, 
Тебе смешает яд я мёд. 
Эх, к чёрту бросить мир, 

что тонет 
В слезах и крови чьих-то бед, 
Где ждут одни лишь 

пораженья, 
Других — созвездия побед. 
Найти бы место, что * 

ненастья 
Обходят мимо, стороной. 
Пусть будет там немного 

счастья, 
Но был бы там самим собой. 

Как далеки от нас вы, 
звёзды, 

Как слаб ваш посланный 
^' нам свет. 

И жалко мне, что Невозможно 
Вам растопить холодный 

1 снег. 

Не тот, зимой *что 
выпадает, 

Не тот пушистый, белый снег, 
•А тот, который называют 

. Непониманьем... Жалко мне, 
Что свет далёкий не согреет 
Сердца людей, что лёд 

покрыл, 
В душе лкадей не потеплеет: 
Придя на Землю, ты остыл... « * « 

У КОСТРА 
Солнце за речку садиться, 
Стало прохладней чуть-чуть. • 
Хватит шуметь-веселиться, 
Завтра ждет снова нас путь. 
Сядзем в кружок у костра мы, 
Поговорим, кто о чём. 
Под игру звонкой гитары 
Что-нибудь тихо споём. 

Вспомним, давайте, 
о прошлом, 

В будущее заглянем. 
Вечер уж очень хороший, 
Будет, что вспомнить потом. 
Скоро появятся звёзды, 
Выйдет на небо луна. 
Спят все, лишь в час этот 

поздний, 
Только не спит тишина... 
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1ван Рыгорав1ч Пяшко — былы выпускнж пстарычнага 
факультэта нашага ушверсиэта. Яшчэ студентам ён захагауся 
л1таратурай, nicay гумарэсю, апавяданш, друкавауся у пе-
рыядычным друку. Працавау настаушкам, дырэктарам школы. 
Зараз ён — намесшк рэдактара шчучынскай раённай газеты 
«Дзяншца». 

Дарэчы, дачка 1вана Рыгорав1ча вучыцца у нас завочна на 
матэматычным факультэце, таксама ninia апавяданш, вершы. 

Увесь свой вольны час аддае 1ван Рыгорав1ч творчасщ. 
У канцы мшулага года у Б1бл1ятэцы «Вожыка» № 5 выйшла 
чарговая кшжка «Марго з Казарэзау», у якой сабрана каля 
20 гумарэсак. 

А дну з ix мы прапануем чытачам. 

Мода падвяла 
Гумарэска 

Дзядзька Алесь стаяу на Каштанам сена, узяуся за 
лейцы, крануу каня, на хаду 
ускочыу у caHi i са злосщ 

пероне невялжай чыгуначнай 
станцьп i злавауся на жонку. 
Трэба ж, да дня разбудзн 
ла — едзь, едзь па дачушку, 
каб хаця не спазн!уся. Ну 
i чаго пёрся такой пары? 
Дзве гадзшы пратырчау на 
марозе, а дзе той цягшк? 
Наблытала старая, як заусё-
ды, 'а аддувацца зноу мне. 
Невядома кольк! часу яшчэ 
качанець на марозе... Учора 
дзень naTpauiy на падрыхтоу-
ку да гэтай бязглуздай паезд-
Ki. Хаця б не забыцца сёння 
вупраж аддаць. Абяцау. Вуз-
дэчку брау у Таранк!, здаец-
ца. Ц! у Карнуся Шэучыка? 
Лейцы свае, caHi пазычыу 
у Петруковых. А конь калгас-
ны. 

Дзядзькавы думк! пера-
рвау шум. 3-за павароту 
паказауся цягжк. 

— Нарэшце,— уздыхнуу 
дзядзька Алесь. 

Цягшк спыжуся, з ваго-
нау высыпал! людзь 

Дзядзька прабег па перо-
не раз, потым Apyri, але дачю 
не убачыу. Стаяу гурт хлоп-
цау, сям я з малым! дзецьмк 
а дачм не было. 

— Ну вось, збфауся два 
AHi, мёрз, калеу, здымау 
шапку перад суседзям1, вуп-
раж пазычау, а усё да-
рэмна,—з яшчэ горшым на-
строем, чым ехау да станцы!, 
irnoy дзядзька да саней. 

ЁН падабрау раск!данае 

агрэу Каштана пугай. Той 
ipeaHyy з ycix cin. 

Ад 'ехаушы, дзядзька 
аз1рнууся. 3 чародк! маладых 
людзей нехта мах а у рукою 
i крычау. 

— Б а ц ь к а ! — даноЫуся 
гол ас. 

— Бач, ! сваяк знайшоу-
ся... Неяк сел! аднаго разу 
таюя вось на воз. П я-
нютю'я, таксама бацькам на-
зывал!... 

Дома ён распрог каня, 
адвёу на канюшню, паразно-
ciy паэычаную у людзей 
збрую, а кал! вярнууся да-
моу, нямала здз!в1уся: ля 
печы грэла рук! дачка. 

— Чым жа ехала? 
— Тата, я крычала, кры-

чала,— са слязьм! прагава-
рыла дачка. 

— Heftki хлопец, здаецца, 
крычау... 

— Я крычала. 
— Той у штанах быу. 
— I я у штанах. Глядз!, 

вось джынсы. 
Дзядзька з!рнуу на дачку. 

Сапрауды, была яна у шта-
нах. 

— У шапцы быу той хлопец. 
— I я у шапцы. Вось 

у гэтай, нядауна кушла. 
— Ну ! ну... 
— Такая мода цяпер. 
— Вось мода ! падвяла 

цябе. 
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Беларусшя 
жарты 

— Чаму гэта ты, кум, як 
п 'еш гарэлку, заплюшчваеш 
вочы? 

— Бачыш, куме, я пры-
сягнуу жонцы, што на гарэлку 
школ! глядзець не буду. 

* * * 

Валасны nicap выдае пас-
ведчанне i пытаецца: 

— Колыа маеце дзяцей? 
— Тольм васьмёра... 
— А чаму не маеце бо-

лей? — жартуе nicap. 
— Бо у нас хата велым 

цесная. 
» • • 

— Татачка! Пан Паула 
просщь мае pyxi. Што яму 
сказаць? 

— Скажы яму, што у тваю 
руку я н1чога не пакладу. 

* « « 

Бацька i дарослы сын был1 
вял1клм1 гультаямь 

Неяк ляжаць яны i назь 
раюць, як Maui носщь мяшю 
з бульбаю. Бацька i кажа: 

— Не бяры, Алеся, многа, 

ОД********************************** 

Щкава ведацъ 

Хто пачынае 
сямейныя 

сваркг 
Адзш з англ!йск!х часопюа^ 

вырашыу знайсц1 адказ на гэтае 
пытан не. Кал! верыць атрыманым 
даным, канфлжты звычайна 
распачынаюць жанчыны — на ix 
долю прыпадае звыш 60 пра-
цэнтау ycix выпадкау сварак. 
Найбольш частым i прычынам1 
TaKix непрыемных С1туацый у ся-
м "\ становяцца сябры мужа, 
сваякц размер заработнай платы 
i наогул грашовыя праблемы... 
Сярод ix асаблйвае месца займае 
«страсць» мужа затрымл^вацца 
у к а ф э або niyHoft са ceaiMi 
сябрам1. 

• • • 
Сямейная .пара з Новай Зе-

ланды1 Kypuic i Л ша Врайеры ужо 
45 гадоу захоуваюць сапрауды 
«ледзяныя» аднос1ны. Амаль 
адразу ж пасля вяселля з-за 
нейкага дробнага i нязначнага 
канфлжту яны вырашылц што 
будуць устрымл1ваццца ад гута-
рак адзш з адным. Муж i жонка 
аказал1ся моцным! «арэшкамЬ 
i слова трымаюць да гэтай пары. 
Прауда, за гэты час у ix з 'явится 
пяцёра дзяцей. 

(Па матэрыялах друку). 

на плечы не закшеш. 
А сын падбадзёрвае: 
— Шчога, мама, бяры, 

я паддам. 
• • • 

— Еш, кумок, клёша. Я ж 
не л1чу — сама гатавала. 

— Дзякуй, кума, ужо i так 
чатыры з 'еу. 

— Н я п р а у д а , кумок,— 
шэсць. 

* * * 

Бывала, салдат, як ла-
жыцца спаць, дык: 

— Ой, яшчэ б дзесяць 
гадоз? служыу. 

А як уставаць: 
— Ой, сёння б у запас 

пайшоу. 
* * * 

— I не напал1 на цябе 
разбойн!к1, Kani праходз1у 
праз лес? 

— Не. Маю на ix добры 
спосаб: як талью спаткаю 
каго падазронага, адразу cxi-
даю шапку i прашу ахвяра-
ваць што-небудзь. 

Для вас, аб1турыенты{ 
Па шматлшх просьбах '.;Дькоу i аб1турыентау ГродзенСю 

дзяржауны ун!верс№эт 1мя Я. Купалы падрыхтавау да друку 
метадычны дапаможнис для аб1турыентау i ycix тых, хто марыць 
стаць студэнтам беларусюх ВНУ, а таксама для наста^шкау 
беларускай мовы i л1таратуры. 

Выданне змяшчае метадычныя парады па напюанню i узоры 
20 сачыненняу рознага жанру. 

Арыентыровачны кошт дапаможн1ка з улисам падатку на 
дадатковы кошт — 200 рублёу. 

Метадычны дапаможшк можна будзе набыць у вучэбна-
метадычным аддзеле ун1верс1тэта (г. Гродна, вул. Ажэшю, 22, 
пакой 404, 206), або атрымаць яго па пошце, папярэдне" 
перал1чыушы на разлисовы рахунак ушвфс!тэта № 609779 ва 
упра^ленш Белб1знесбанка г. Гродна 230 рублёу (з улисам 
паштовых расхода^). 

Даведк! па тэлефонах: 44-72-97, 45-40-17. 

Ф1зкулътурна-аздарауленчы 
иэнтр ушвератэта 

ПРАПАНОУВАЕ: 
ЛЯЧЭННЕ У КАБ1НЕЦЕ Р Э Ф Л Е К С А Т Э Р А П Н (вакуум-

масаж з лячэбным! мазямц в1брамасаж, ручны масаж клас1чны, 
кропкавы масаж лячэбны i касметычны, 1голкатэрап1я, 
ncixaT3paniH, мануальная Tapani я, элек трапу нктура, электра-
дыягностыка метадам Акабанэ, вухадыягностыка i мшра1голка-
тэрашя з пакщаннем 1голак у скуры пад лейкапластырам, 
абязбольванне пры дапамозе пертатыуных мжрастымулятарау 
«ЭТНС», «ЧЭНС», «Нейрон-2»), 

КАНСУЛЬТАЦЬП вопытных спецыялктау любога профь 
лю, НАВУЧАННЕ на курсах масажыстау — клас1чнаму 
лячэбнаму i спартыуна-г1г1ен1чнаму масажу, кропкаваму 
масажу з асновам1 рэфлексатэрапп, у трупе «Здароуе» — 
баначнаму масажу, самамасажу кропак i вызначаных зон 
з мэтай прафйлактык1 i лячэння прастудных захворванняу, 
зняцця балявых адчуванняу у плане сама- i узаемадапамогч, 
цвярозаму ладу жыцця, рацыянальнаму харчаванню (з ул1кам 
экалапчнай абстано}та у рэспубл1цы). ( / -

У ЦЭНТРЫ ВАМ ДА ПАМО ГУЦЬ пазбавщца ад б о л ю , ^ _ 
л1шняй вап, шкодных пры вы ча к (курэнне), адншць napymaV 
ныя функцы1 аргашзма, ВАС НАВУЧАЦЬ, як працягнуць 
жыццё, умацаваць Ваша жаданне мець зносшы з плшым полам, 
вярнуць патрачаныя сексуальныя здольнасщ. 

I усё гэта — без лякарствау! 
Зван1це, прыходзьце, чакаем! 
Тэлефоны: 44-87-59, 45-22-01. 
Нашы паслуп — платныя. 

1 Цэны — на узроун1 дзяржауных. t f 

Парады 

Соль пад рукой 
Чалавеку патрэбна няшмат 

сош, але без яе шяк не абысщся. 
Пачнём з посуду, якш да-

водзщца карыстацца штодзённа. 
Ён1 выдатна адмываецца з дапамо-
гай сол1. Шклянш, слож!, кубк! 
пращраем соллю, а потым прапа-
лоскваем чыстай вадой. 

Каш эмаль пацямнела, 
дабауце у ваду для мыцця буйной 
кухоннай соль Солевым раство-
рам добра ачышчаюцца закура-
ныя паверхнь 

... Каб эмал1раваная каструля 
служила даужэй, прак1пяцше у 
новай каструл1 падсоленую ваду 
(5 чайных лыжак сол1 на 1 лггр 
вады). 

... Kani страва у каструл1 
прыгарэла, на виьготнае дно 
насыпце сол1 i пак1ньце на 
некаторы час. Пасля гэтага каст-
руля ачысцщца намнога хутчэй 

1 лепш. 
... Шкляны посуд лепш 

шчыць, кал1 пасля мыцця аг| 
ласнуць яго вадой, у якую 
баулены воцат щ соль, а поты| 
чыстай вадой. 

... Эмал 1раваны посуд можн^ 
чысцщь дробнай соллю, нанесе-^ 
най на кавалачак вшьготнай 
тканшы. 

... Kani на патэльню перад 
смажаннем пасыпаць крыху ccuii, 
то тлушч будзе менш распырск-
вацца. 

Сталовыя нажы добра 
наточацца, Kani апусцщь ix на 
паугадз1ны у слабы раствор ку-
хоннай соль 

... Ншел1раваныя краны f ван-
ным naxoi можна асвяжыць, кал! 
працерш ix воцатам з ссллю. 

Як самому 
можна зрабвць шлямбур! 

Для гэтага бярэцца звычайны свярдзёлак дыяметрам 8, 10, 
12 i г. д. мм i у яго рэжучай частцы па цэнтры вастрыя вуглом 
а6раз|унага круга на электратачыле выточваецца паглыбленне. 

Ташм шлямбурам легка зрабщь заглыбленне у сцяне з цэглы. Для 
гэтага трэба па шлямбуры стукаць малатком i злёгку яго 
паварочваць. 

Выпрауленпе недакладнасщ 
У першым нумары нашай блытаны месцам1 фотаздымю 

ю т „ „ на 1 i 2 старонках. Рэдакцыя газеты за l ^ y j год па вше ^ > . », п А прыносщь прабачэшп М. В. 
супрацоушка рэдакцы! пера- Васшочаку i чытачам. 

Наш адрас: 
230023, г. Гродна, 

вул. Ажэшк!, 22, пакой 404, 
тэл. 44-72-97 

Газета выходзщь 
два разы на месяц 

Аб'ём газеты — 
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Падпкана у друк у 15.00. 
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