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РЭФЕРЭНДУМ: 
ВОЛЯ НАРОДА 
24 лктапада у БеларуЫ 

праходз1у р э с п у б л ж а н с к ! 
рэферэндум, a y некаторых 
акругах - давыЬары дэпута-
тау у парламент. Народ зра-
6iy свои выбар, як i на май-
CK'IM рэферэндуме 1995 года, 
падтрымаушы прэз!дэнта 
кражы. 

Так, за прэз1дэнцк! вары-
янт Канстытуцы! выказал i-
ся 70,45 працэнта ад унесе-
ных у сшсы грамадзян рэс-
публ|к!, як1я маюць права 
голасу. 

Як бы кожны з нас н! 
успрыймау вын1К1 рэферэн-
дума, yciM давядзецца Л1-
чыцца з тым, што грамадзя-
не падтрымал! курс Аляк-
сандра Лукашэню на пра-
вядзенне эканам1чнай рэ-
формы, умацаванне дзяр-
жавы, сацыяльную справяд-
л!васць i утаймаванне зла-
чыннасф у грамадстве. 

f t UbITATA ИУМАРА: 
"СВАБООНА ПРЫМЯНЯЧЬ СВОЯ ТАЛЕНТ-
ВОСЬ САПРАУПНАЕ ШЧАСИЕ". 
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ДЗЕЛАВАЯ СУСТРЭЧА 
Адбылася сустрэча лаиочжка 

Прэзщэнта Рэспубл'|к'| Беларусь 
П.А. Каштулы з выкладчыкам! i 
студэнтам1 ун!верс1тэта. Ён спы-
жуся на найбольш актуальных 
пытаннях эканомно i палнык! 
дзяржавы, а таксама адказау на 
пытанж. У сустрэчы прынял1 удзел 
i выступш! намесжк старшыж аб-
лвыканкама Н.Е. Калацэй i на-
меснт MiHicrpa адукацьп i навую 
В.Ф. Валадзько. 

Для Сяргея Куклы i Аляксандра Насуты настут'у "зорны" 
час: работа над курсавым/ проектамi. Хлопцы нядрэнна 
ведаюць камп'ютар, i гэта дапамагае паспяхова працаваць 
над праграмай. 

На здымку: студэнты 4 курса ф/'з/'ка-тэхн/'чнага факультэ-
та С. Кукла / А. Часу та. 

Фота Ул. CAPOKIHA. 

АБМЕРКАВАНА 
РЭКТАРАТАМ 

10 л'ютапада на чарговым па-
сяджэнж рэктарата шла гаворка 
аб навуковай рабоце на матэма-
тычным факультэце. С дакладам 
выстушу дэкан матэматычнага 
факультэта Г.Э. Можджэр. Наву-
ковая дзейнасць факультэта щзе 
шыроюм планам. Распрацоуваюц-
ца лятнаццаць тэмау. Шэсць з ix 
фЫансуюцца мЫ1стэрствам. Наву-
кова-даследчая работа на факуль-
тэце наюравана у асноуным на 
падрыхтоуку спецыялгстау. 

Дакладчык закрануу i проблемы. 
А яны ёсць, як i у кажнай жывой 
справе. Гэта, у першую чаргу, праб-
лемы станаулення новай слецыяль-
насц1 на факультэце - эканам'ннай 
к'|бернетык|. Ёсць цяжкасц1 з праг-
рамным эабеспячэннем камп'ютар-

АФЩЫЙНА 

най тэхжю. Не хапае падрыхтава-
ных кадрау. 

Даклад Т.Э. Можджэра атры-
мау зацжауленае абмеркаванне i 
адабрэнне. 

Па друпм пытанж выступ'та 
метадыст вучэбна-метадычнага 
аддзела Т.А. Бадзюкова. Яна пра-
панавала на абмеркаванне рэкта-
рата палажэнне аб рэктарсюх кан-
трольных работах, як адну з форм 
кантролю за вучэбным працэсам 
ва ужвератэце. Пасля усебакова-
га абмеркавання палажэнне было 
прынята як часовае. 

У заключным слове рэктар уш-
вератэта Л.М. Kiaa4 звярнуу ува-
гу прысутных на найбольш зла-
бадзённыя пытанж: дысцыплшу 
студэнтау, эфектыунае выкарыс-

танне аргтэхжю i тэлефоннай 
сувязК 

САВЕТ 
УН1ВЕРС1ТЭТА 

29 лгстапада адбылося чарго-
вае пасяджэнне Савета ужверс'|-
тэта, на яюм 6ып\ абмеркаваны 
пытанж выбрання па конкурсу. 3 
паведамленнем на тэту тэму вы-
ступ'та вучоны сакратар Т.К. Ка-
марова. 

Аб рабоце ужверсгтэта па удас-
каиаленн! с'кггэмы бесперапын-
най падрыхтоую спецьммйстау i 
павышэнж узроуню падрыхтоук! 
абЬурыентау расказау дэкан фа-
культэта педагопк! i пахалогм 
В.П. Таранцей. Ён прапанавау 
праграму мер па удасканаленш 
гэтай работы. 

В1НША ВАЛЬНАЯ 
ПАШТОУКА 

Нагадваем, што с я р о д нас 

ёсць юбшяры. У с н е ж ж вы 

м о ж а ц е п а в ш ш а в а ц ь c s a i x 

калег i таварышау па працы: 

/рыну М/науну АШШЧЫК-

старшага выкладчыка кафед-

ры беларускай i рускай моу i 

методыю выкладання ф а к у л ь -

тэта п е д а г о п ю i nc i xanor i i - 2 

с н е ж н я , 

Геш'ю М/'хайлауну ТАЮР-

СКУЮ - супрацоунщу 61бл1я-

тэк1 - 13 снежня ; 

Гал/ну Iванауну ПЕДА -

прыб|'ральшчыцу - 17 снежня . 

ТАБЕ. СТУДЭНТ! 

1 М Я Н Н Ы Я 

С Т Ы П Е Н Д Ы 1 
Па вын1ках летняй экзаме-

нацыйнай ceci i устаноулены 
(мянныя стыпендьи' студэнтам, 
я ю я вучацца на "выдатна" i 
актыуна удзельн|'чаюць у гра-
мадсюм жыцц| ун1верс1тэта. 

Стыпендыю 1мя Яню Купалы 
з 1 верасня атрымл1вае сту-
дэнт 5 курса другой групы фа-
культэта ф|'з|'чнай к у л ь т у р ы 
Сяргей К/сель, 1мя Макс1ма 
Багданов|'ча - студент 3 курса 
трэцяй групы факультэта пра-
ва i эканом1к|' Аляксандр Ка-
мецю, 1мя Францыска Скары-
ны - студент 4 курса другой 
групы факультэта ricTopbii i 
к ультуры Сяргей Павачка, 
студент 4 курса першай групы 
ф1з1ка-тэхжчнага факультэта 
Аляксандр Барысёнак. 

Н. КАРПОВ/Ч, 
метадыст навучальнага 

аддзела. 



П0ШУК1 АРЫЕНЦ1РУ 
HATATKI 3 РЭСПУБЛ/КАНСКАГА СЕМ/НАРУ -

НАРАДЫ СТАРШЫНЬ ПРАФКАМАУ СТУДЭНТАУ 
Апошжм часам аб прафкамах 

авораць i шшуць значна менш, чым, 
апрыклад, гадоу пяць таму. Яны, 
рафкамы. не тое каб порастал! 
рацаваць, а |дуц!> неяк па жэрцьм, 
асам не ведаючы, як i чым юравац-
ia у сённяшж час у сваей рабоце. 
1кое месца i ролю займае прафкам 
жыцц1 студэнта? Ui зможа абара-
|ць яго iwapacbi? Ui уплывае нейюм 
ынам на выхаванне, духоунасць? 
1юя формы работы студэнцкага 
рафкама будуць дзейсным'| сёння? 
!ось гэтыя i мнопя 1ншыя пытана 
валявал1 удзельнкау рэспублкан-
кага семЫару-нарады прафкамау 
тудантау, яю праходзф 13 - 14 
1стапада на базе Гродзенскага дзяр-
<аунага уыверспэта. 

Сюды с а б р а л к я с т а р ш ы ш 
рафкамау студэнтау вну, наву-
энцау тэхшкумау i вучыл'ничау, 
laMecmKi старшынь абкамау праф-
аюзау. 

Гэтыя дж был| вельм1 напру-
жаным'| у нашым ужвератэ-

ie для гаспадароу i насычаным'| 
:арыснай Ьнфармацыяй для гасцей. 
la III рэспублканскай школы-семи 
iapy для настаужкау ф1зп<'| i 1нфар^ 
1атык1 аргкам1тэт падрыхтавауся 
1обра, i таму, забягаючы крыху 
(аперад, можна сказаць, ипо прай-
иоу сем'|нар на высоюм а£>ган1за-
(ыйным узроуж. Была выдадзена 
(апаможная л'гсаратура: зборжк 
юкцый "Ф1з1ка i камп'ютар", праг-
>ама. СемЫар пра-
юдауся па '|жцы-
1тыве МЫстэрст-
;а адукацьи i наву-
:i i Сорасаускай 
|раграмы адука-
Ibii у гал1не докладных навук. 

11 гадзж ранщы. У 220 ауды-
орьм заканчваецца рэпстрацыя 
'дзельжкау семжару. Госц| за-
•маюць месцы, знаёмяцца, дзе-
1Яцца уражаннямК У MHorix eifla-
очная цжавасць да камп'ютарау 
| прыстаукам'|, як'т дэманструюц-
ia тут жа. Гэта тэхжка апошняга 
1акалення - м у л ь т ы м е д ы я -
:амп'ютар з мноствам праграм. 

Вядома, сельск'ш настаужю на-
'рад ц'| могуць паказаць сва1м 
учням гэткую тэхтку . Таму i 
>ыла такая цшавасць да камп'юта-
>ау. Усе разумеюць, што гэта -
«утрашж дзень кожнай школы. 

МЕРКАВАНН! УДЗЕЛЬШКАУ 
АЛЯКСАНДР ТКАЧОУ, 

настаунш ф1зш Парэчскай 
СШ Гродзенскага раёна, 

выпускжк ГрДУ 1979 года 
У нашай школе ёсць 

(амп'ютарны клас "КОРВЕТ". 
/ ш можна рашаць задачи, /' 
•раф/'чныя, i тэкставыя. Мож-
ю тэставаць веды. Але тое, 
ито нам тут показалi, зуа'м 
'ipyzi узровень. МагчымасцI но-
1ых камп 'ютарау практычна 
шабмежаваны. А на сённяшш 
Ьень /нфарматыуны абмен у 
:ельсюх школах яшчэ цяжко-
1аты. Раней можна было вы-

ЗАМЕСТ ДАВЕДК1 
У Г р о д з е н с ю м д з я р ж а у н ы м 

у ш в е р Ы т э ц е с т в о р а н ы фа-
культэт г р а м а д с м х п р а ф е с ш . 
П р ы м я н я ю ц ц а у с е ф о р м ы 
удзелу студэнтау у мастацкай 
сама- д з е й н а с ф . Наш студэн-
цк1 тэатр М1шяцюр вядомы не 
тольк ! у сценах роднага ун1-
верс1тэта, а на п о д ы у м ы гора-
да выходзяць ун1верс1тэцк1я 
м а н е к е н ш ч ы ц ы . . . 

СемЫар-нараду адкрыу загад-
чык аддзела Беларускага Рэспуб-
л'|канскага кам'гтэта прафсаюзау 
адукацьм i навую А . Л'|Хтаров1Ч. Ён 
дау слова рэктару ГрДУ Л. Ювачу. 

Леажд М1калаев1Ч расказау аб 
ун1верс'|тэце, пазнаём1у прысут-
ных з яго псторыяй, дасягнення-
Mi, задачам! i планами 

ЗАМЕСТ ДАВЕДК1 
Пры ун1верс'|тэце ёсць мед-

пункт, ф'|з!ятэрапеутьпны i ста-
маталапчны кабшеты. У перспек-

тыве - адкрыцце студэнцкаи па-
лЫлЫЫК Для аздараулення сту-
дэнтау i праф|лактычнага лячэн-
ня ун1верс1тэт набыу базу у са-
наторьм "Радон" . 

Л.К'шач пажадау удзельнЫам 
сем1нару плённай работы у выра-
шэнн1 маладзёжных праблем, а 
таксама адказау на шмат/мк1я пы-
танн1 прысутных, як1х ц1кав1ла 
л!таральна усё: ад платы за месца 
у студэнцк1м 1нтэрнаце да магчы-
масцяу пераводу студэнтау з плат-
нага навучання на бюджэтнае. 

У другой палове дня адбылося 
пасяджэнне за "круглым сталом" па 
пытаннях арган'|зацыйна-масавай 
работы студэнцк1х прафкамау. 

Аргажзацыйнае умаьрванне пер-
шаснай прафсаюзнай аргажзацьн -
адзн з важнейшых юрункау работы 
студэнцкага прафкама - такой была 
тэма выступления загадчыка аддзе-
ла БРК прафсаюзау А. Л1хтаров1ча. 

II! РЭСПУБЛ1КАНСКАЯ ШК0ЛА-СЕМ1НАР 

МЕРКАВАНН! УДЗЕЛЬШКАУ 
НАТАЛЛЯ РОЗУМ, 

настаун1к шфарматык1 
п а л Ь э х т ч н а г а лщэя 

г.Барысава 
Так/я сем/'нары бельм/узбагача-

юць сённяшняга наапаушка. Мы 
прыедзем дамоу i ужо будзем 
iMKHyu.ua набыць менав/та так/я 
камп'ютары, як бачым сёння у 
вас. Тым больш, што нам падара-
вал/Kutey "Ф/ша iкамп'ютар", а у 

т'сваць любыя часот'сы. Адсут-
насць новай шфармацыi мож-
на было б л/'кв/даваць за кошт 
камп'ютарау... 

Але вось HacTyniy час адкрыц-
ця семЫару. Намесжк старшыж 
агркам'ггэта дацэнт кафедры тэ-
арэтычнай ф|з!к"| А. Н1кщш прад-
став'|у членау аргкамЬэта, корат-
ка расказау, як будзе праходзщь 
ccMinap не захапляючыся дак-
ладам'|, большая частка жфар-
мацыйнага багажу будзе выдад-

Ф131КА I КАМП'ЮТАР 
зена на практычных занятках. 

Затым з прыв|тальным словам 
выстушу старшыня аргкамЬэта, 
прарэктар ГрДУ С. Маскев1ч. 

- Гэта ужо трэц1 сем|нар,- ска-
зау Сяргей Аляксандрав1ч. - Семи-
нар з новым вопытам. Адкрыва-
юцца новыя i новыя магчымасц'и 3 
адкрыццём 1нфарматыунь,х кана-
лау мы ненашмат адстаем ад За-
хаду. Тыя ceTKi, што укараняюцца 
у навучанне, з'яв'тюя нядауна. I 
мы ужо можам даваць магчы-
масць ceaiM навучэнцам адчуваць 
сябе у цыв1л1заваным свеце, даць 
магчымасць арыентавацца. 

Выступление тжынера-прагра-
Micra Ю. Тарасев'ма было прью-
вечана аперацыйным с'кггэмам. Ён 
падмацоувау сказанае дэманстра-
цыяй аперацый на камп'ютары. 

Вял1кую ц1кавасць выклкала вы-
ступление намеснка начальн'|ка вы-
лмальнага цэнтра загадчыка лаба-
раторьн мультымедыя 1.Ярашэв1ча. 
Ён пазнаёмгу удзельжкау сем1наро з 
асновам! мультымедыя, сродкам! 
распрацоук'|, а таксама расказау аб 
перспектывах гэтага камп'ютара. 

Карысным'| i насычаным1 ж -
фармацыяй был1 таксама выступ-
ленн! праграм'|стау А . Жукев|ча i 
С. Плюснта, дацэнта кафедры 
прыкладной матэматык'| М. 1вано-
ва, старшага выкладчыка кафед-
ры 1нфарматык1 В. Родчанка. 

ёй у даходл/'вай форме расказва-
ецца, як карыстацца камп'юта-
рам. Так што гэта вельмi карыс-
на для нас. Я ужо удзельн/чала у 
сем/нары па тэлекамунмацыях / 
глобальных сетках, ям праходз/у 
таксама па лш Сороса у М/'нску. 
Многое дае для работы такая 
вучоба, хочацца сказаць "дзякуй" 
организаторам / гаспадарам... 

У першы ж дзень пасля абеду 
адбылося пленарнае пасяджэнне, 
дзе прайшло абмеркаванне так!х 
тэм, як "Экспертныя с1стэмы. Прыз-
начэнне i рэал1зацыя", "Тэхналог'ш 
раслрацоук! камп'ютарных навучаль-
ных праграм", "Курс 1нфарматык1. 
Змест. Новыя методык|" i 1нш. По-
бач з навукоуцам! Гродзенскага уж-
вератэта выступал! i госцг з мшых 
навучальных устаноу; БДУ, БПА, 
Белпедужверспэта. 

А потым была праведзена эк-
скурс1я па Гродне з навсдваннем 
школы-л1цэю № 19. У наступныя 
два дн'| прайшл! практычныя занят-
Ki. 

МЕРКАВАНН! УДЗЕЛЬШКАУ 
СТАН1СЛАУ СЯНЬКЕВМ, 

настаун1к cf> i к i 
пал1тэхн1чнага лщэя г. 

Барысава 
Я быу удзельнЫам I Рэспубл/'-

канскага сем/нора 1994 года, 

Аб рабоце Гродзенскага абка-
ма прафсаюзау па удасканаленж 
дзейнасф прафсаюзных apraHi-
зацый студэнцкаи моладз1 i наву-
чэнцау расказау намесн!к стар-
шыж Гродзенскага абкама праф-
саюзау А. Падгайчанка. 

ЗАМЕСТ ДАВЕДК1 
Плата за пражыванне у ш -

тэрнаце абыходзщца для сту-
дэнта у 6200 рублёу. Абед у 
студэнцкаи сталоуцы - 7000 -
10000 рублёу. 

Размова за "круглым сталом" 
выйшла далёка за рамю абазна-
чанай тэмы. Яна axanina усе баю 
жыцця i дзейнасц1 студэнцкага 
прафкама. 

Кожнаму удзельнжу сем1нару 
было аб чым расказаць з уласна-
га вопыту работы. А у вын'|ку 
адбыуся жывы абмен думкам1 па 
самых злабадзённых пытаннях 
сённяшняга жыцця прафкамау. 

якi праходз/'у таксама на базе 
Гродзенскага умверскпэта з вы-
ездам у школу-г/мназ/'ю Ns 30. 
Тэма была тады такая: "Укара-
нанне камп'ютарных тэхналогЮ 
у навучальны працэс". Вельм: пры-
емна, што Гродзенсю ун/'верс/'-
тэт з'яуляецца цэнтрам у рэс-
публ/'цы па распрацоуцы 
камп'ютарных тэхналогШ у наву-
чальным працэсе i працуе у гэтым 
напрамку мэтанаюравана. Пер-
шы сем/'нар быу вель/ni карысны. 

Наш л/'цэй надае 
першаступенную 
увагу вывучэнню 
новых тэхналогй. 
Два гады мы ат-
рымлВалi Сораса-

ускт гранты, ёсць у нас пера-
можцы рэспублн<анск1х ал/'мт'яд, 
а таксама i м/жнародныя алшп/и-
цы. Безумоуна, на гэтю узровень 
немагчыма было б выйсщ без пад-
рыхтоую, якую мы атрымл/ваем 
на сем/'нарах. Гэта той мазгавы 
цэнтр, як/ дазваляе весц/ работу 
у школах у новым напрамку. 

МЕРКАВАНН! УДЗЕЛЬШКАУ 
ВАРВАРА ДОУГАЛЬ, 

настаунща Ыфарматык"| i 
праграмавання школы-

лщзя г .Вщебска 
Я першы раз у Гродзенск/м yHi-

вера'тэце. Вядома, ёсць што пас-
лухаць i паглядзець настаун/'ку. У 
нас слабая матэрыяльная база. А 
дзец/ хочуць ведаць камп'ютар, 
ц/кавяццо. Хачу паглядзець, як пра-
цуюць вашы школы, з праграмамi 
пазнаём/'цца. Мову праграмаван-
ня даваць на слых нерэальна. Вель-
Mi удзячна, што для нас аргашза-
вал/ татя сем/'нары... 

Закончыуся семжар 15 л'гста-
пада. На жаль, мы не можам з 
прычыны абмежавання газетнай 
плошчы даць слова ус\м яго 
удзельжкам. Але не будзе па-
мылковым сказаць, што пак'|дал1 
госц'| наш ужвератэт велы- i > дзяч-



МИжнар ом ныя сувяз/ 
В131ТЫ, 

КАНТАКТЫ 
У рамках сумеснага пра-

екта ТЕМПУС-ТАС1С у на-
шым ужвератэце з в1з1тау 
пабывау прафесар с Даш 
Лейр Таге Ольсан. Госць 
пазнаём|'уся з ужвератэ-
там, з калегамк А П О Т Ы У 

аДбылкя дыскусн i абмер 
каванн1 пытанняу, яюя ц| 
Kaemi а б о д в а баю. * * * 

3 16 па 20 лгстапада > 
Гродне пабывапа дэлегацы? 
з ун1вератэта Варв|'ка (Анг-
Л1я). Нашым1 гасцям1 был1 
дырэктар аддзела сувязяу се 
школам|' i калледжам! Ро-
змары Стэмп i старшы памоч-
HI'K дырэктара ужвератэтг 
Кэц1 Чарльтан. 

* * * 

25 лктапада у А н г л к 
паехала наша дэлегацыя, у 
склад якой увайиш пра-
рэктар ужвератэта С.А. 
Маскев1ч, начальжк наву-
кова-даследчага сектарг 
B.В. Сянько i загадчык ад 
дзела м1жнародных сувя 
зяу 1.Б. Захарчанка. А у 
пачатку снежня ymeepci-
тэцкая дэлегацыя пабыва-
ла у 1тали. У яе склад увай 
ц ш прарэктар, доктар фи 
з1ка-матэматычных навук 
C.А. Маскев1ч, начальжк 
вучэбнага аддзела, канды-
дат ф1з1ка-матэматычных 
навук Ю.Ю. Гняздоусю 
супрацоужк аддзела за-
межных сувязяу кандыда1 
ф|'з1ка-матэматычных навук 
Ю.А. Вайтукев|'ч. 

* * * 

Па запрашэнж жстыту-
та усходнеславянскай фг 
лалогм Рэспубл1ю Польшча 
прафесар кафедры бела-
рускай мовы нашага уж-
вератэта 1ван Якаулев!1-
Лепешау у пачатку настуП' 
нага года будзе чытаць 
цыкл лекцый па фразеа-
логм беларускай мовы j 
Беластоку, у фш1яле Вар 
шаускага ужвератэта. Усе 
выдатю на праезд, пражы-
ванне i харчаванне нясе 
польсю бок, яю запрашае 
нашага прафесара. 

(Г 

Ул1сце да Мака'ма 
Танка адзж яго за-
межны сябра неяк 

Hanicay: " У ' канцы гзтага, XX 
стагоддзя, людз|' Ве^юць адны 
пра flpyrix параунальна больш, 
чым Kani б гзта Hi было раней. 
Аднак, нягледзячы на там' факт, 
яны, як мне здаецца, аддалены 
ада'н ад аднаго". 

У з г а д а л к я гзтыя словы 
тады, Kani перад сваёй паезд-
кай у Польшчу прыйшлося мне 
перапытаць добры тузж знаё-
мых, каб нешта даведацца аб 
невял|'юм горадзе Аполлк А 
вось жа, здавалася, i ведаем 
ceaix заходжх суседзяу... А 
горад гэты утульна размясц1-
уся на рацэ Одры у куточку 
пам1ж Гермажяй i Чэх1яй. 

У канцы верасня 1996 года 
у Апольсюм 
ушверс1тэце 
пачала працу 
м1жнародная 
н а в у к о в а я 
канферэнцыя 
"Мова i л|'та-
ратура усход-
Hix славян. 
Сучасны стан 
i тзндэнцьн' 
р а з в i ц ц я . " 
А б м я н я ц ц а 
думкам1 па 
актуальных праблемах усход-
неславянсюх моу i л1таратур, 
сумесна абмеркаваць шлях! 
развщця фГлалапчнай навую 
сабрал1ся навукоуцы з 16 кра-
iH свету, у тым лжу з 1тали, 
Японн i мнопх жшых кра|'н 
Усходняй i Заходняй Еуропы. 
Усяго канферэнцыя нал1чва-
ла каля 200 удзельжкау. На 
працягу трох дзён была ство-
рана цудоуная атмасфера для 
абмену думкам|', для замаца-
вання навуковых сувязяу. 

У першы дзень удзельжкау 
канферэнцьп вiтала юраунщ-
тва Апольскага ужвератэту, 
вядучыя навукоуцы краж За-
хаду, яюя i стварыл1 добры 
працоуны настрой на усе на-
ступныя дни У гэты ж дзень 
адбылася прэзентацыя KHiri 
прафесара Вольфганга Каза-
ка (Кёльн). "Лекакон рускай 
лтаратуры XX ст.," пададзе-
най у польсюм перакладзе i 
навуковай рэдакцьп прафеса-
рам кафедры беларускай i 
укражскай славктыю Аполь-
скага ужвератэта Браж'сла-
вам Кодз|'сам. На публ1чную 
гутарку па кжзе прафесара 
В.Казака был| запрошены усе 
удзельжю канферэнцьп. У гэты 
ж дзень навукоуцы пачаш' пра-
цу у Л|'таратуразнаучых i мо-

вазнаучых секцыях. 
Нельга не адзначыць шыро-

кай разнастайнасц1 тэматыю 
дакладау i выступленняу, прыс-
вечаных праблемам лтарату-
ры. Прамоуцам|' закраналася 
праблема духоунасц1 у творах 
ш'сьменж'кау розных нацыя-
нальных л1тарГатур, асвятлял1-
ся малавядомыя старонк|' твор-
часц|' тсьменжкау, забароне-
ных i забытых у свой час. Пры-
емна было адзначыць, што 
навукоуцы не абмяжоувал|'ся 
увагай да праблем уласна на-
цыянальнай л1таратуры, а па-
казал|' сваю зафкауленасць 
ходам л1таратурнага жыцця I'H-
шых славянсюх кра1н. Так, 1рэ-
на Хубщка (Гданьск) звярну-
лася да анал1зу жаночых во-
бразау у прозе Л. Петрушэус-

'НА ПРАСТОР! 
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кай. Ян Чос прадэманстравау 
дасведчанасць у творчасц1 
укра1нсюх nicbMeHHiKay, што 
працуюць у жанры пстарыч-
най прозы. 

Да беларускай л^аратуры 
таксама праяв1Л1 значны |'нта-
рэс замежныя навукоуцы, у 
прыватнасщ, выкладчык кафед-
ры беларускай фталоги Вар-
шаускага ун1верс|'тэта Надзея 
Панасюк звярнулася да рэл1-
г1йных матывау у творчасц! су-
часных беларуск1х паэтау. Хе-
лена Глоговска (Гданьск) апа-
вядала пра спецыфку успры-
няцця беларускай дз1цячай Л1-
таратуры XX ст. у Польшчы. 
Аб тым, што фкавасць да бе-
ларускай л Марату ры пашыра-
ецца, засведчыу малады наву-
коуца з Аполля Томаш Вельк, 
пазнаём1ушы з сучасным ус-
прыняццем творау В. Быкава у 
польскамоуным асяродку. 

Вщавочным у гэтым плане 
было тое, што у беларускай 
лтаратуры замежныя навуко-
уцы не тольк1 змагл1 абазна-
чыць адметныя баю нацыяналь-
нага жыцця, але i знайшл1 у ёй 
духоуны iMпульс для узбага-
чэння уласнай Л|'таратуры i 
культуры. 

З м я с т о у -
ным|' i актуальным!' з 'явтюя 
даклады i выступленн1 па праб-
лемах мовазнауства. Прычым 
менав|'та сярод гэтых навуко-
уцау актыуна праводз1л1ся 

_дыскусн i абмеркаванн1, ча-
сам выказвал|'ся амаль паляр-
ныя погляды па некаторых 
спрэчных пытаннях мовазнау-
ства. Сярод вызначаных праб-
лем найбольшую ц1кавасць вы-
кл1кал1 наступныя: праблема 
суадносж наратыунага i каму-
н|'катыунага тэксту (з пункту 
гледжання культуры мовы), 
структура i змест дапаможж-
кау па рускай мове для за-
межных студэнтау, а таксама 
i праблема авалодання жшы-
Mi усходнеславянсю'м!' мовам1 
поруч з рускай. У рабоце кан-

ферэнцьп' прьжя-
Л1 удзел вядомыя 
мовазнауцы: Мая 
У с е в а л а д а в а 
(Масква) , Зоя 
К ё с т э р - Т о м а 
(Берл1н), Рэй-
нгольд Сяроу 
(Патсдам), Гер-
ман Б|дэр (Заль-
цбург) i мног1я 
|ншыя. У заключ-
най частцы кан-
ферэнцьп' мноп-
Mi навукоуцам1 

было падкрэслена, што яшчэ 
значнае кола праблем чакае 
свайго абмеркавання i дас-
ледвання. Адзначалася, што 
падобныя мерапрыемствы ic-
тотна узбагачаюць шыроюя 
перспектывы для супрацоун|'ц-
тва, пашыраюць сувяз! пам1ж 
KpaiHaMi. 3 кожнага боку ад-
чувалася 1мкненне да агуль-
нага дыялогу, да узаемадзе-
яння. I можна спадзявацца, 
што таю'я сувяз|' будуць разв1-
вацца, стануць больш плён-
ным1 i багатым1.1 што аматары 
i даследчык|' роднай мовы i 
л1таратуры атрымаюць над-
зею на новыя фкавыя сустрэ-
чы i не толью на Еурапейсю'м 
узроунк 

Канкрэтныя крою у м(жна-
родным супрацоунщтве мож-
на зрабщь ужо i сёння. Наш 
ун|'верс1тэт мае пагадненне па 
навуковаму супрацоун1цтву з 
Апольсюм ун1верс|'тэтам. Таму 
звяртаемся да к|'раун|цтва ric-
тарычнага факультэта, факуль-
тэта ф'шалогн з просьбай падаць 
канкрэтныя прапановы па супра-
цоун'щтву у аддзел м'|Жнародных 
сувязей ун1верс'ггэта. 

С. ТАРАСАВА, 
выкладчык кафедры 

беларускай л/'шаратуры. 

J 



ФАКУЛЬТЭТ ПРАВА I ЭКАН0М1К1: 
ТВОИ ВЫБАР 

Характэрныя п а к а з ч ы м работы 
факультэта права i эканом1ю 

за 1991 - 1996 г. 

рычап рыначнаи эканом1К1. 
Яшчэ толью пачынаецца фар-
маванне першапачатковага ка-
пталу у б|'знесе. Kani-небудзь 
мы усё ж таю выйдзем з кры-
3icy i наша крата стане пра-
вавой дзяржавай. Такая пер-

спектыва i вымушае сення ка-
лектыу факультэта шукаць 
найбольш дзейсныя метады 
работы, працаваць над паляп-
шэннем навучальнага працэсу 
i вырашаць шэраг паусядзён-
ных праблем. 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Колькасць выпускн1коу 42 64 85 124 101 114 

Працауладкавана па наюраванж 

ун1верс'гтэта 36 57 29 24 61 35 

Самастойнае працауладкаванне 6 7 56 100 40 79 

На жаль, таблща, якую мы 
прапануем, не дае поуны ад-
каз аб працауладкаванж сту-
дэнтау-выпускжкоу. Тыя, хто 
атрымау так званы "свабод-
ны" дыплом, застаюцца як бы 
за полем зроку ужвератэта. 

Факультэт права i эканом1ю 
icHye з 1978 года -. з часу 
пераутварэння педжстытута ва 
ушвера'тэт. За тэты час пуцё-
уку у жыццё атрымал|' 11 вы-
пускау правазнауцау i экана-
MicTay, яюя сёння працуюць у 
абласных, гарадсю'х, раённых 
народных судах, на прадпры-
емствах, у сферах прадпры-
мальнщтва. Гэты факультэт -
самы буйны ва ужвера'тэце. 
Ha ycix формах навучання 
зараз нал1чваецца каля 2000 
студэнтау, у тым л1ку 824 - на 
дзённым аддзяленж, 799 - на 
завочным. Менавта на гэтым 
факультэце быу адкрыты пер-
шы савет па абароне дысерта-
цый. Тут працуюць знакам1-
тыя вучоныя-юрысты. Выклад-
чык|' факультэта аказваюць ме-
тадычную i практычную дапа-
могу таксама недзяржауным 
вну горада, яюя рыхтуюць пра-
вазнауцау. 

3 табл|'цы в1даць, што на-
йбольшы рост колькасц! выпус-
KHiKoy наз1раецца 1994 годзе i у 
апошжя два гады гэтая Л1чба 
стабЫзуецца. Гэта можна звя-
заць з пачаткам платнага наву-
чання. Дарэчы, факультэт дае 
ун|'вера'тэту значны прьбытак i 
дапамагае выжыць тым галкам, 
яюм зараб1ць грошы цяжка. 

Платнае навучанне прыйш-
ло да нас разам з рыначным1 
рэформам|'. У MHorix кражах 
яно вельм! добра сябе зарэ-
камендавала. А у нас? Можна 
назваць вщавочныя ужо сён-
ня станоучыя 6aKi: ёсць у a6i-
турыента права выбару, а у 
навучальнай установы - не-
йкая матэрыяльная кампенса-
цыя. Платнае навучанне так-
сама станоуча адбтаецца на 

СТАЦЬ ГОНАРАМ 
УН1ВЕРС1ТЭТА 

паспяховасц|'. Бо студэнт, кал1 
ён не аб1бок, ведае: бацька 
спытае за тыя грошы, што 
аддау на навучанне сына ц| 
дачю. 

Адчуваецца, што прафеая 
юрыста становщца найбольш 
прывабнай для сённяшняй мо-
ладз|'. I не вельм1 засмучае яе 
тое, што навучанне для не-
йкай частю студэнтау - плат-
нае, галоунае - набыць эл1т-
ную спецыяльнасць. Што ж, 
магчыма, найбольш здольныя 
з л1ку сённяшн!х студэнтау у 
наступным стагоддз1 будуць 
к1раваць дзяржавай. 

Некаторых непакощь тое, 
што размеркаванне выпускн1-
коу ужо страчвае традыцый-
насць. Частка моладз! адмау-
ляецца ад нак1равання на пра-
цу, асабл1ва кал! размова |дзе 
аб раённых цэнтрах, |'ншых 
абласцях рэспубл|'к|'. I гэта -
таксама прыкмета сённяшня-
га дня. ЕЗыпускжю працаулад-
коуваюцца самастойна. Яны 
маюць права, пачынаючы з 
трэцяга курса, працаваць у 
судах, пракуратурах, калеп-
ях, на прадпрыемствах. Хто 
добра сябе зарэкамендавау -
застаецца працаваць пасля ат-
рымання дыплома. 

Перспектыва самастойнага 
працауладкавання вымушае 
студэнтау больш сур'ёзна ад-
носщца да практыю. Выхоу-
ваюцца так|'я якасц|, як самас-
тойнасць у прыняцц1 рашэн-
няу, асаб1стая адказнасць. Ну, 
а у каго таюх якасцяу няма, 
таму не дапаможа дыплом -
гэта меркаванне старшыш 
Лежнскага народнага суда 
1.1. Грышкев!ча. 

Вядома, нязначная частка 
выпускн|'коу сёння застаецца 
як бы на раздарожжы i не 
адразу знаходз|'ць работу. 
Гэта, на жаль, цяжкасц|' усяго 
сённяшняга грамадства. Яшчэ 
не у поуную моц дзейн|'чаюць 

Мы паспрабавал! выявщь, на-
кольк|' сур'ёзна падыйшл1 да 
выбару спецыяльнасц1 перша-
KypcHiKi. У анкетаванн! удзель-
Hi4ani 28 студэнтау факультэта 
правазнауства i эканом1ю. "Вы-
браная спецыяльнасць - гэта 
маё прызванне"-упэунены 78,6 
працэнта апытаных. Толью 7,1 
працэнта рэспандэнтау няупэ-
унены у тым, што 3pa6mi пра-
в|'льны выбар. 14,3 працэнта 
'першакурсжкау было цяжка 
адказаць на пытанне "Вы упэ-
унены, што выбраная вам1 спе-
цыяльнасць - гэта ваша прыз-
ванне?" Прычым 64,2 працэн-
та апытаных, адказваючы на 
кантрольнае пытанне, пацвер-
дзш1, што вучацца на гэтым 
факультэце па csaiM выбары. 
Аднак адказы |'ншых рэспан-
дэнтау не дазваляюць перака-
нацца, што юнаю i дзяучаты 
nacTynmi на вучобу па жаданж 
бацькоу. 

3 цягам часу, з наступлен-
ием сталасф, назапашваннем 
ведау (з III курса яны маюць 
права працаваць па спецыяль-
насц1) можна дапусцщь, уз-
моцнщца |'мкненне студэнтау 
самазацвердзщца у выбранай 
справе. 

Больш выразнае уяуленне 
маюць першакурсжю аб маг-
чымай сферы дзейнасф пасля 
атрымання дыплома. Як ста-
ноучы факт, можна (42,9 пра-
цэнта студэнтау) адзначыць 
жаданне працаваць у сферы 
знешнепал!тычнай дзейнасцк 
17,9 працэнта патэнцыяльных 
выпускн1коу, ЯК1Я пакуль што 
вывучаюць права, хацел! б пра-
цаваць у пракуратуры, 10,7 
працэнта - у органах унутра-
ных спрау, 7,1 працэнта - у 
гаспадарчым судзе. 

Толью адзш з 28 першакур-
сжкау выказау жаданне пра-
цаваць у судзе, аднак пры 
гэтым ён гатовы быць карыс-
ным i у пракуратуры, i у орга-
нах унутраных спрау. 

Насцярожвае нежаданче бу-
дучых юрыстау працаваць у 
сферы шфармацыйнага i пра-
вавога забеспячэння б|'знесу. 
Магчыма, гэта выклкана тым, 
што пакуль першакурсн1к1 не 
уяуляюць сабе н1чога аб гэтай 
сферы дзейнасци 

Яшчэ адно наз!ранне, вы-
кл1канае экспрэс-апытаннем. 
14,3 працэнта першакурсни 
кау заяв|'л|', што I'M усё роуна, 
дзе яны будуць працаваць. 
Успомнще, што стольк1 ж апы-
таных не змагл1 сцвярджаль-
на адказаць на пытанне "Вы 
упэунены, што выбраная вам1 
спецыяльнаць - гэта ваша 
прызванне?" 

Цжавыя вын1ю мы атрыма-
т , кал1 задалi студэнтам та-
кое пытанне:"Як вы думаеце, 
на вашым факультэце створа-
ны неабходныя умовы для на-
быцця глыбою'х ведау?" 35,7 
працэнта апытаных не адка-
зал|' сцвярджальна. Столью ж 
першакурсн|'кау л1чаць, што 
на факультэце не створаны 
неабходныя умовы для атры-
мання глыбоюх ведау. А вось 
28,6 працэнта студэнтау на-
огул не змагл1 адказаць на 
гэтае пытанне. 

Студенты займаюць вельм1 ак-
тыуную жыццёвую паз1цыю, вы-
казваючы свае заувап i прапано-
вы. Вось некаторыя з ix: прывес-
ц1 у парадак расклад заняткау; 
зраб1ць навучальны працэс 
больш ц)кавым; павял1чыць коль-
касць падручн1кау i метадьннай 
лиаратуры, павью'ць яе якасць; 
зрабщь час навучання больш 
кампактным; дазвот'ць вольнае 
наведванне лекцый; пашырыць 
б1бл1ятэку; стварыць умовы для 
знос1н старшакурсн1кау са сту-
дэнтам! першага курса 10,7 пра-
цэнта жадаюць павышэння сты-
пендый. 

Экспрэс-апытанне пацвер-
дзта: на факультэт правазна-
уства i эканом1К1 прыходзяць 
невыпадковыя людз1. Студэн-
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ты асэнсоуваюць, што ix выбар 
- адказны крок , што яны бу-
дуць у хутюм часе адыгрываць 
значную ролю у юраванж дзяр-
жавай. Ва усяляюм разе, на 
першы погляд с к л а д в а е ц ц а 
такое уражанне: гэтыя перша-
KypcHiKi у XXI стагоддз! могуць 
стаць значным1 ф1гурам|' у па-
Л1тыцы, эканомщы, б|знесе. 

Дарзчы, нашы выпускжю на 
самой справе - гонар ужвер-

атэта. У Л е ж н с ю м народным 
судзе вельм! цёпла адкл| 'каюц-
ца аб нашых выхаванцах. На-
прыклад, аб Я.Казяку , С.Яра-
шэв1чу, А .Крьшеж, якая няда-
уна пастутла у астр-^нтуру. 

- Мне не сорамна казаць, што 
я - выпускжк Гродзенскага yHi-
вератэта, - гаворыць стажор суд-
дз1 Яуген Казяк. - Дзякуй фа-
культэту. 

НАШЫ ШТЭРВ'Ю 

У АЮСТЭРКУ 
ПРАБАЕМ 

На пытанж карэспандэнта 
" Г р о д з е н с к а г а у ж в е р а т э т а " 
адказвае загадчык к а ф е д р ы 
тэорьп i ricTopbii д з я р ж а в ы i 
п р а в а п р а ф е с а р М/'калай 
Уладз/'м/'рав/'ч СШЬЧАНКА. 

- На факультэце што-
год рыхтуецца вятка я 
колькасць спецыял/стау. 
Як можна характарыза-
ваць сённяшнi узровень ix 
падрыхтоум? 

- К о л ь к а с ц ь в ы п у с к ш к о у 
расце перш з а усё з а к о ш т 
платнага навучання. Зазначу , 
што немалую частку прыбыт-
ку у ж в е р а т э т мае я к р а з ад 
нашага факультэта. А вось 
наконт у з р о у н ю падрыхтоую 
с к а ж у , што у асноуным нашы 
в ы п у с к ж ю сёння з а й м а ю ц ь 
сур 'ёзныя пасады у судах, пра-
куратурах, органах мж1стэр-
ства унутраных спрау. Гэта кам-
петэнтныя. высокаадукаваныя 
людзк 

- Вы сказалi аб платным 
навучанн/. Щ ёсць нейкая ро-
знща у методиках ц/ матэ-
рыяльнай базе? Дарэчы, ц/ 
задаволены Вы апошняй? 

- Матэрыяльная база такая ж 
самая, што i для студэнтау-бюд-
жэтжкау. Яе надта добрай нельга 
назваць. Забеспячэнне слабое 
Камп'ютарау не хапае. Вышсва-
юцца усяго два часотсы па спе-
цыяльнасц!. Падручнш старыя, 
пачатку 90-х гадоу. На дзённае 
аддзяленне набрал! 250 чалавек, 
а сучасных падручжкау па агуль-
най тэорьм права усяго 70. Да 
таго ж лекцьн у нас у другую 
змену... 

- Як Вы стовщеся да таго, 
што сёння мног/'я выкладчык/ 
чытаюць лекцыi у недзяржа-
уных вну, сумяшчаюць гэта з 
асноунай работай? 

- Вядома, ёсць пэуныя патраба-
ванж, i трэба ix выконваць. Кал! 
чалавек добра арган!зуе свой 

час,усюды паспявае, што тут ска-
жаш? Заработная плата не такая 
ужо высокая, а трэба жыць. Пра-
уда, на навуковую працу часу 
застаецца менш... 

- Недзяржауныя вну пра-
вазнауства - гэта канкурэн-
ты. Ц/ не атрымаецца л/шку 
спецыял/стау? 

- Гэтае пытанне жюм не выву-
чаецца. Магчыма, запоунщца ры-
нак спецыял1стам'| рана ф поз-
на.А можа здарыцца так, што ix 
яшчэ доуга не будзе хапаць. Ця-
пер шмат выпускжкоу caMi пра-
цауладкоуваюцца. 

- / усё ж таю у люстэрку 
гэтых проблем яшчэ ярчэй 
адлюстроуваюцца набытк/ 
факультэта, яго бурное роз-
вщцё. 

- Так, факультэт мае пэуныя 
дасягненж, i у тым л'|ку у навуцы. 
Яшчэ у 1987 годзе мы першым'| ва 
ун1верс1тэце пачал! рыхтаваць 
кадры праз асп'|рантуру па спецы-
яльнасцях 12.0001, 12.0006, 
12.0008, 12.0009. Асшранты ужо 
не нак|роувал1ся у MIHCK, а аба-
ранял1 дысертацьи на месцы. 
Восем чалавек абаражлюя ужо. 
А у м1нулым годзе на базе ужвер-
атэта адкрыл'| савет па абароне 
кандыдацюх дысертацый. Тут так-
сама дазволена абарона па двух 
шыфрах. 

- У сённяштх умовах даво-
Л1 складана творча праца-
ваць / больш Hi аб чым не 
задумвацца усур'ёз. Трэба 
верыць у нешта высокое. Вы 
-аптым/'ст ц/ ... Вас усё ж 
таю нешта трывожыць? 

- Я anTbiMicr. 
- Вы займаецеся навукай. 

Ц'< застаецца час на aca6ic-
тае жыццё? Щ наведваеце 
Вы тэатр, выстовы? 

- На aca6icTae жыццё часу не 
хапае. Але на выставах стараюся 
бываць. 

- Адкуль у Вас такая чыс-
тая беларуская мова? 

- Мабыць, ад бацью i мац!... 
Записала Л. ДАШЛАВА. 

аЗЕНЬ СТУДЭНТАУ 
М'вкнародны дзень студэнтау, яю адзначауся 17 

Л1стапада, шырока святкавауся у нашым ун1верс'гтэце. У 
суботж вечар, прысвечаны дню студэнтау, адбыл'юя не 
проста урачыстасц'|. Была падрыхгавана вял1кая шоу-
праграма з удзелам студэнцкага тэатра эстрадных мМяцюр "Верн1саж". 

Наш СТЭМ ведаюць i любяць усе. Поспех яго выступленняу забяспечаны 
заусёды. 

Склад СТЭМа штогод абнауляецца. Прыходзяць першакурсн1к1, а 
сярод ix ёсць творчыя натуры, з Н О В Ы М ! поглядамк Вось i на святкаванж 
дня студэнтау был'| падведзены BbiHiKi выступленняу першакурсн1кау. 
Лепшыя нумары i выканауцы атрымал: пуцёуку у СТЭМ, а таксама 
сувен1ры i падарунк'|. 

Радыёф/'з/'ко - спецыяльнасць не проста цЫавая. Яна йтой-
вое шмат нязведанаго i нечаканага. Для Аляксандра КРАСНА-
В1ДА таямт'ц у будучай прафесИ станов/ццо усё менш: юнак 
ужо на 4 курсе ф/'з/'ка-тэхн/'чнага факультэта. Вучыцца 
добра, асобл/аа захапляецца на практычных занятках. 

На здымку: студэнт 4 курса А.Красна&д. 
Фота Ул. САРОК/НА. 

РЫНАК ПРАЛЫ 
СТО ПЕРШЫ СПОСАБ 

Як бавщь вольны час? Як напоунщь кашалёк? Для студэнтау гэтыя 
пытанж далека не рытарычныя. Маладыя ды гарачыя галовы прыду-
Mafli, мабыць, каля ста спосабау дабыцця грошай. Напрыклад, папра-
с'щь у бацькоу, паэычыць, прадаць джынсы, разгруз|ць вагон i г.д. 

Каб наюраваць к'тучую энерг'то у прав'тьнае русла, за справу 
узяуся фонд сацыялынай абароны студэнтау. Прызнаюся: 1Дэя не 
новая. Нешта падобнае ужо спрабавал! арган'|заваць у сталщы. 
Выоашыл! i мы, тым больш, што гарвыканкам пайшоу насустрач, 
абяцау нам падтрымку. Вядома, з работай у горадзе зараз напружа-
на, але для студэнтау, вельм: магчыма, нешта i знойдзецца. 

Пачал! з таго, што падрыхтавал! анкеты. Акрамя традыцыйных пьгтанняу 
аб даце нараджэння i пашпартных дадэеных тут ёсць i перал!к паслуг, як'|я 
можа аказваць студэнт: бьгтавыя nacnyri (кур'еры, гувернёры, хатн1я 
работн'|к'|), прыборка i рамонт кватэр. Можна паспрабаваць сябе у якасц! 
рэкламнага агента альбо повара, прадауца ц| вадз'|целя. А можна пераклад-
чыкам, рэпетьпарам або ачоун!Кам. У анкету унесены таксама пагруза -
разгрузачныя, машынап'юныя i сельскагаспадарчыя работы. 

Студэнту, як1 не супраць крыху падзараб1ць, трэба запоужць 
анкету, укаэаць в\р, працы i час. А астатняе - за нам'|. Дыспетчарам 
нашай студэнцкай 6 |ржы стала студэнтка-другакурсн'ща ф'|з1ка-
тэхн'шнага факультэта Лена Белабокая. 

Сёння жадаючых паспрабаваць сябе сярод студэнтау вельм1 шмат. Хачу 
дадаць, што наша б1ржа не абмяжоуваецца рамка.л'| ун1верс!тэта. Яна для 
студэнтау усяго горада, i ужо ёсць заяук! ад палгтэхжкума i 1ншых 
навучальных устаноу. Думаю, справа наладз1цца. Паслуг1, яюя будуць 
аказваць студэнты, шмат таннейшыя, чым у цэлым па горадзе. 

Ул. АН/СЬКА, 
дьчиктор цэнтра сацыяльнай абароны студэнтау, 

студэнт 4 курса фЬЫа-тэхнЫнага факультэта. 



НЛЛНЁМЛНСКт ГАПАСЫ": 
110 ВЫЯ 1МЁ11Ы 

% Вось - вось, чакаеш, моцней павее холо-
дам i зоцерушыць сняжком з'ша. 

А у паэзИ паку ль яшчэ пануе восеньск/ наст-
рой. Што ж, ycix таленаШтых людзей не 
пак/'дае раунадушнай гэтая сапрауды цудоу-
ная, таямт'чая пара года. Шсал/ аб ёй дзесятк/ 
пакаленняу паэтау. Пазбегнуць чарау восен/ 
здалелi нямног/я... Адкрыць для сябе восень 
спрабовау, я думаю, кожны поэт. 

"О хараство осенн/'х дзён празрыстых..." 
- адзначау у cBaix вершах Ул. Жылка. 
"Восень, ты цудоуноя, восень дажджл/'-
вая..." - выказауся аб гэтай пары года 
Ц'/шка Гортны. 

"Ёсць у восен/' ц/'хая-ц/'хая радасць..." - па 
жаночаму мякка сцвярджае Taica Бондар. 

Як/Mi б супярэчл/'вымi Hi былi паэтычныя 
малюнкi восен/, в/'давочна одна яуная закана-
мернасць - таямн/ца яе прыцягальносцi, яе 
хараство застоецца неразгаданай. Па вер-
шах нашых маладых паэтау можно мерка-
ваць, што i для ix восень стала пленным у 
творчых адноа'нах часам. 1х вершы яшчэ раз 
сведчаць: восенню можно тварыць, восенню 
можно кахаць, восенню можно сумаваць, а 
можно яшчэ марыць / спадзявацца. 

Святлана ТАРАСАВА, 
к'/раун'/к л'/таб яднання. 

Анатоль РАМАНЧУК 

Мы як дрэвы. 
Мы з Ы крэуна зрошчаны. 
Наш лес -

лес Лесу -
бясконцае прарастанне да Сонца. 
/ цэлы народ - гэта пушча з 

в/'душчай душою. 
/ усе мы - на ростанях. 

Мы злучаны з Восенню 
Ценем крыла. 

Нас кранае пазнанне -
пазнанне дрэва -

карэннем тул/'цца да цела Зямл/ 
/ 

да святла прарывацца атожылками 
Святая прауда жыцця. 

Я - дрэва. 
* * * 

Ран'/цай я подмятою i палю 
упаушыя зорю -

лёгкое л/'сце, што насыпала 
ля ганка старая л/'па. 

Вечар мой зб/'рае у гурбу 
Няздзейсненыя дзённыя мары. 
Ноччу гадзтнк меле на cBaix жорнах 
Спелое збожжа майго быцця. 
Зацярушвае мятай падзей мое вочы. 
Але ран/цай моцная л/па, 
Грэючы старэчыя пальцы 

ля майго окна, 
Усм/'хаецца. 
...ёсць яшчэ л/сце залатое... 

ДАРОГА ДА 
ГОРАДА 

Раш'цой вяртаюся 
у горад /' бачу. 

Як ён-небарака 
бяжыць па дарозе 

да Восенi. 
У абдымках слупоу нясе 
дз/уны аквариум вулц. 
Пракураныя шары цягнуць 

на н/тках антэн 
геаметрычныя гмахi. 
Восень. Горад. 
Як ён цяжка уздыхае -
трымаюць пастю дратоу. 
Восень спрабуе адкупцца 

сва/м золотом. 
Плача санотныш дажджамi. 

Горад. Гора. 
Зам/'раюць выбухамi 

узятыя у полон 
спалоханыя дрэвы. 

У разб/'тым люстэрку 
лужыны шукаю 

яе сумны погляд. 
Гора. Восень. Горад. 

Дорога. 

НА АРЭЛЯХ 
Уздыхаючай вераснёвай ноччу сяджу на 

•ээлях, што змайстравау для старэйшага 
>/на й нашым старым садзе. 
Сад па-старэчы размауляе з сабой, я 

чухаю сад, ноч глядз/ць на нас. Гук 
7даючага у холодную траву яблыка 
эраплятаецца-перал/ваецца со шляхам 
н'каючай зорк/. 
Гайдаюся на арэлях моей памяцi. Су-

~>p'i у ночвах купаюць маладз/'к. Непал/ 
блыкi былi смачнейшыя, а ноччу ix зб/'ра-
: русалк/. 
Дн/ падаюць у холодную траву забыцця. 
Успам/'ны, як зорю, пран/'зваюць душу. 
Гайдаюся на арэлях. Бабуля ix - калыс-

т, у ёй ст'ць мой малодшы сын. Яго 
5лыю самыя смачныя у нашым старым 
эраснёвым садзе. 

* * * 

Чалавек жыве ноччу. Яна одна. У ёй мы 
сустракаемся з сабою. Дзён много. 
Яны абавязваюць нос сустрэчамi з mmmi. 

Адз/'нокая поуня. У ёй адб/'ваецца 
сонечнае святло. Зор - не зл/чыць, даходзщь 
да нас ix састарэлыя промн/. 

Так жа у нашым жыцц/', у нашай начы 
Ёсць нехта, хто шле нам 

сонечнае святло 
нават у цемры. 

Святлана САЛЯНСКАЯ 

ТРЫЯЛЕТЫ 
В0СЕН1 

К. У. 

I 
Маукл1ва акту паглядам, 
Як вецер лютоту аднос'щь, 
Як дрэвы глядзяцца у проань, 
Мауюша аюну паглядам. 
Як быццам аб нечым нас просщь 
Халодная, шэрая восень. 
Маукл1ва аюну паглядам, 
Як вецер лгстоту адносщь. 

II 
Хоць не вернеш назад усё гэта 
Бераг. Сонца. Аблою. Масток. 
Памяць часам асвецщь здалёк 
УспамЫы шчасл'шага лета. 
I маленькага шчасця глыток 
Будэе светам чароуным сагрэты, 
Хоць не вернеш назад усё гэта -
Бераг. Сонца. Аблою. Масток. 

III 
Як восень, жоутаю ладдзёй 
Нябачна шчасце прамтьгнула, 
Хоць ярюм полымем шугнула, 
Ды не паюнула надзей. 
Яго б назад я не вярнула, 
Нашто мне цень былых падзей... 
Як восень, жоутаю ладдзёй 
Нябачна шчасце прам'тьгнула. 

Вас/л/са ПАЗНУХОВА 

ЗАМОВА 
З-за чорнага болота, 
3-за густого чароту 
1дзе употай 
Панна Яснота. 
У панны Ясноты 
Чырвоныя боты, 
Блак/'тныя вочы -
Яснеюць ночь/. 
Панна Яснота, 
Тупн/ ты ботам! 
Хай nixa пройдзе, 
Хай людзям сыдзе 
3 сэрца - згрызота, 
3 душы - маркота, 
3 думок - турбота, 
Са слоу - пустота, 
3 вачэй - самота, 
3 рук - лянота, 
3 хаты - бядота, 
Са двора - галота, 
3 народа - нядоля, 
3 кра1ны - няволя! 
Хай добра будзе/ -
Дай, прашу, людзям 
Шчодрага году, 
Добрага умолоту, 
Прыгожых красак, 
Шчасл/'вых казак/ 

САМОТНЫ 
ВЕРАС 

Самотны верас... 
Верас, што ты хочаш 
Зла&'ць у cew сцебляу 

легкавейных? 
Щ слёзы ахацяць у кветках 

ноччу, 
Ц/' росныя, крыштальныя заве/' 
Паюнул1 свой цт пацалунак, 
Пяшчотай атул'/ушы кветк/'-ве/У * * * 

Лагодны восеньск/' дзянёк 
Россыпау у вышын/' аблою 
/ сарамл/'ва, незнарок 
Кранае сонцам л/'сця шчош. 
/ сумна mpoxi мне чагось, 
/ радасць светлая навокал. 
А восень, як жаданы госць 
Зраб/'ла небасхт шырою'м. 
/ думк/' птушкам/' плывуць 
Удалячынь за лес зялёны, 
У край, яю не дасягнуць, 
У шлях, н '/кому не знаёмы. 
Вярг/ня палкая цв'/це 
Пунцовым полымем адчайна, 
I павуцшне на траве 
Як быццам з казю незвычайнай. 

Дз/яна БУБНОВА 

ВОСЕНЬ 
Восень... Ц/хай хадой падыйшла 
Услед зялёнаму лету. 
Ужо, здаецца, было гэта усё, 
/ н/'быта не гэта... 
Мне так сёння самотна одной, 
Душаць н'/зк'/я зводы, 
Ну няужо ж гэты цяжш покой 
Мне, як крыж, назаусёды? 
Хутка след свой пралажыць ша, 
Па пажоуклай л/'стоце. 
Ну, не век жа я буду одна, 
У гэтай прыкрай самоце. 
Усё ж надзея жыве у душы, 
Што, устаушы на золку, 
Я убачу: не дождж церушыць, 
A iepae вясёлка. 
А з вя с ёлкой, як птах, да мяне 
Прыляц/'ць маё шчасце!.. 
..А па куль толью восень у акне... 
Халадэча... Нянасце... 
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БУДУЦЬ НАДБАУЮ 

У нашым ужвератэце ёсць структурныя падраздзяленж са шкодны-
Mi умовам'| працы. Гэта лабараторьм, дзе прымяняюцца розныя 
Х1М1чныя рэчывы. а таксама лазернае выпраменьванне. Ды i камп'юта-
ры i выл!чальная тэхжка таксама уваходзяць у cnic. Для тых, хто заняты 
у гэтых падраздзяленнях, згодна з загадам рэктара прадугледжаны 
надбаую за працу у шкодных умовах. 

Каб вырашыць ступень шкоднасц], неабходна правесц1 атэстацыю рабо-
чых месцау. 3 гзтай мэтай створана спецыяльная KaMiciJ, »$ую узначальвае 
прарэктар па навуковай працы С.А. Маскев1ч. У склад KaMicii увайшл'| 
прадстаун1К1 прафкама, бухгалтэрьм, факультэтау - усяго 1 Г'^алавек. 
Атэсгацыя будзе праводацца пры дапамозе спецыяльных картау. 

Для таго, каб гэта работа прайшла у сцюлыя тэрмжы, юраужкам 
структурных падраздзяленняу неабходна прадставщь на iMfl рэктара 
Ыфармацыю аб наяунасц1 шкодных умоу працы. Хачу напомнщь 
юраужкам. што гэту работу неабходна правесц! хутчэй, каб кам'ю1Я 
змагла вызначыць ступень шкоднасц| i атэставаць рабочыя месцы, бо 
ад гэтага залежыць матэрыяльны стан нашых жа калег. 

У мжулым годзе надбаую за шкоднасць атрымл1вал1 110 чалавек. 
Сёлета. магчыма, гэта л'нба будзе вышэйшай, бо тэхжчная аснашча-
насць ужверсттэта паляпшаецца з кожным годам, а, значыць, павял1ч-
ваецца i колькасць персаналу, яю яе абслугоувае. 

М. ЛЕВА НДОУСК1, 
'шжынер па тэхнщы бяспекк 

ВЫДАТН1КАМ 
БЫЦЬ 

НЯДРЭННА 
За кошт сродкау стыпенды-

яльнага фонду установлены 
надбаую да студэнцкай сты-
пендьи' за выдатныя nocnexi у 
вучобе, грамадсюм жыцф i 
навуковай рабоце. 

У л|'стападзе на надбаую 
выдзелена 137600000 рублёу. 
Гэтыя грошы размеркаваны 
пам1ж факультэтам!, i ужо на 
месцах будуць вызначаны кан-
крэтныя сумы для выдатнжау. 

Вщавочна, што вучыцца на 
"выдатна" не толью прэстыж-
на, але i выгадна, прыварак 
атрымл|'ваецца важю. Так што 
жадаем поспехау. Ваша ста-
рание, дарапя студэнты, будзе 
зауважана i адзначана. 

Т. ГЕРАШЧАНКА, 
галоуны бухгалтер. 

ПРЫВАРАК 
СПАРТСМЕНАМ 

Не застал'|ся па-за увагай сту-
дэнты. як!я здабываюць спартыу-
ную славу роднаму ужвератэту. 
Для забеспячэння лепшай рабо-
ты аддзялення спар!ыунага удас-
каналення па падрыхтоуцы спар-
тсменау-студэнтау загадам рэк-
тара па ужвератэту эал'|чаны на 
л1м1ты дадатковага харчавання з 
1 кастрычжка па 30 чэрвеня на-
ступнага года 64 студэнты-спар-
тсмены. Гэта тыя, хто уваходзщь 
у зборную па грэка-рымскай, во-
льнай барацьбе, самба, дзюдо i 
гандболу (жанчыны). 

Спартсменам прадастауляецца 
права навучання па 1ндыв1дуаль-
ным плане. 

ТА БЕ. стуаэнт 

ДАПАМ0ЖН1К 
ДЛЯ ЗАВ0ЧН1КАУ 

Вучэбна-метадычны дапа-
можн1к "Кантрольныя задан Hi 
i метадычныя указанн1 на ня-
мецкай мове" прызначаны для 
студэнтау спецыяльнасф 
П.02.02; П.04.02; 03.08 заво-
чнай формы навучання. Дапа-
можн|'к складзены на аснове 
патрабаванняу "Праграмы па 
нямецкай мове для гумажс-
тычных факультэтау нямоуных 
спецыяльнасцей ун1верс|'тэтау" 
(М.; 1987). 

Мэтай дапаможжка з'яуля-
ецца падрыхтоука студэнтау-
завочнкау да самастойнага 
чытання арыпнальнай лтара-
туры па спецыяльнасц1 з ат-
рыманнем неабходнай 1нфар-
мацьп. 

Дапаможжк складаецца з 
двух частак. Першая утрымл!-
вае кантрольныя задан Hi i ме-
тадычныя указанн! па нямец-
кай мове. Другая частка прад-
стауляе сабой тэксты для да-
датковага чытання, тэ'матыка 
як1х адпавядае праграмам па 
асноунай спецыяльнасц! сту-
дэнтау-фтолагау i студэнтау 
факультэта педагопю i мето-
дык1 пачатковага навучання: 
61яграф|Ч п1сьменн1кау i наву-
коуцау, урыук1 з манаграфш, 
спецыяльныя агульныя i агля-
дальныя артыкулы. 

Да тэкстау дадзены тлума-
чэнн1, яюя уключаюць фразе-
алаг1чныя агульныя, 1дыяма-
тычныя выразы i тэрм|'ны, яюя 
выклкаюць цяжкасц|' пры пе-
ракладзе. Складзены дапа-
можжк на факультэце замеж-
ных моу старшым выкладчы-
кам Е.А. Сматрыцкай i вы-
кладчыкам С.А. Бабук. 

1 ДЕКАБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ СО СПИДОМ 

Ни одно заболевание в XX веке не вызывало такого ужаса и 
паники, такой перестройки служб здравоохранения и научных 
учреждений, такой реакции общественности и прессы, как 

СПИД. Это объясняется такими необычайными обстоятельствами, как 
быстрое распространение болезни, высокая летальность среди забо-
левших, необычная эпидемиология и отсутствие эффективных методов 
лечения и особенно профилактики. 

В нашей республике пандемия ВИЧ-инфекции в считанные месяцы 
из абстрактной угрозы превратилась в реальную действительность. 
К середине октября этого года в Беларуси лабораторно и клинически 
установлен диагноз ВИЧ-инфекция у 234 человек, из них в Гродно 
-у 3 человек. 

Мы попытались определить уровень знаний по проблеме 
СПИД у самой передовой части молодежи - у студенчества. С 
помощью анонимной анкеты Т.Березиной (1994) определялся 
комплексный показатель риска заболеть СПИДом у 304 сту-
дентов (211 женщин и 93 мужчин) младших курсов нашего 
университета в возрасте 1 7 - 1 9 лет. 

Установлено, что незначительную по численности группу со-
ставили студенты с минимальным показателем риска - 3,2 
процента среди юношей и 6,6 процента среди девушек. Для них 
характерны "максимальные" знания об опасности СПИДа, а 
лучшим предохранительным средством при занятии сексом они 
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Дсбрачный опыт половой жизни отметили 88,2 процента юношей 
и 61 процент девушек. Причем на регулярные половые контакты 
указывают более половины студентов (58,3) и почти треть студенток 
(30 процентов). Сторонники свободных сексуальных отношений не 
видят ничего предосудительного и тем более опасного в частой смене 
партнеров. Легко прощают измену и того же требуют взамен около 
10 процентов респондентов. Любовь за деньги (в порядке исключе-
ния) не отрицают 29 процентов студентов и 25,4 процента студенток, 
а у 2 процентов респондентов "это" получается даже часто. На 
желание половой близости с незнакомым половым партнером 
указывают 40 процентов юношей и 6,2 - девушек. Особенно 
настораживает тот факт, что, зная о презервативе, как о способе 
профилактики СПИДа, большинство респондентов пользуется им от 
случая к случаю (53,8 процентов студентов и 25,4 - студенток). 
Вообще отрицают использование кондома около 20 процентов 
респондентов. 

Результаты проведенного анкетирования позволили констати-
ровать существующий риск заболеть СПИДом среди студенчес-
кой молодежи. Особенно сейчас, когда наблюдается рост забо-
леваемости и у нас, в Беларуси, основной мерой профилактики 
должно быть отрицательное отношение к случайным половым 
связям, потому что в большинстве случаев опасности заражения 
люди подвергают сами себя. 

Наибольшую эпидемтескую значимость имеет половой путь, 
особенно при гомосексуальных контактах. В последнее время 
возрос удельный вес заражения при гетеросексуальных контактах. 
Опасность заражения резко возрастает при частой смене партнеров. 
Передача вируса реальна через донорскую кровь в случае отсутствия 
тестирования крови на антитела к ВИЧ. Интенсивное распростране-
ние вируса имеется среди наркоманов, вводящих наркотики внутри-
венно одним шприцем. Возможны заражения вследствие использо-
вания недостаточно обработанного или повторно используемого 
медицинского инструментария (шприцев многократного примене-
ния, катетеров). Не исключается заражение через повторно исполь-
зуемые без дезинфекции бритвенные и манииорные приборы. Не 
отрицается возможность заражения при использовании общей 
зубной щетки и других предметов личной гигиены. 

В.ПРОКОПОВИЧ, 
А. ШПАКОВ, 

доценты кафедры основ медицинских знаний и 
охраны здоровья детей. 
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Гонар i слав; 
нашаму yHieepci 
тэту прыносяць 
спартсмены па 
грэка-рымскай барацьбе. Дастаткова ска-
заць/што зборная каманда в об л ас ц| фар-
муецца цапкам з нашых студэнтау i вы-
пускнжоу. Мнопя з ix - члены галоунай 
каманды рэспубл1ю. Жывём напружана. 
Толью крыху астынем ад адных спабор-
нщтвау - рыхтуемся да друпх. У пачатку 
лгтапада ездзш у MiHCK на спартаюяду 
вну Рэспу6л|'к|' Беларусь. Занял! другое 
месца. Чаму? Прыкрая выпадковасць. У 
дарозе зламауся аутобус. Каб не спаз-
нщца, прыйшлося выйсш на трасу i "га-
ласаваць". Ну, а хто, скажыце, спынщца, 
Kani на бязлюднай дарозе стаяць дужыя 
хлопцы-спартсмены? Вадзщел! нас пры-
Mani зус1м не за студэнтау... 

Мы усё ж таю спазнш|'ся на гэтыя 
спаборн1Цтвы, але каманду д а п у с ц Ы да 
удзелу выключив дзякуючы нашай спар-
гыунай славе. Як-жяк, вядучая каманда 
рэспу6л|'м. Выступ1Л1 нядрэнна: трое спар-
тсменау сгал1 чэмт*ёнам1 - першакурсш'к 
PaciM Н|фтал1еу, студзнт другога курса 
Аляксандр /lipa i пящкурсжк Аляксандр 
•дарэнка. На другое i трэцяе месцы 
выйшл! таксама па тры спартсмены з 
нашай каманды. 

Наступны старт - у Гомеле, дзе мы 
таксама паказал1 сябе выдатна, а 20 
л1стапада - спартаюяда у Санкт-Пецяр-
бургу. Спартаюяда у Mittcxy, аб якой я 
больш падрабязна расказау, прайшла як 
адборачньм спаборнщтвы да чэмтянату 
свету у 1ране, як! адбудзецца у снежж. 
Мяркую, мнопя нашы спартсмены тра-
пяць у зборную каманду. 

Студэнты часам пытаюцца, Kani i як 
пачынау разв!вацца у нашым yHieepci гэ-
це гэты 81Д спорту. Я ахвотна расказваю 
першакурсжкам аб нашых традыцыях, а 
сёння нагадаю i чытачам нашай yHieepci-
тэцкай газеты. 

Грэка-рымская барацьба ва ужвератэ-
це як В1Д спорту пачала актыуна разв1вац-
ца у пачатку сямщзесятых гадоу, кал1 
пачау працаваць ва ужвератэце майстар 
спорту Вячаслау Аляксандрав1ч MaKci-
M0B14. Сёння ён загадчык кафедры ф1з|'ч-
нага выхавання, кандыдат педагап'чных 
навук, дацэнт, заслужены трэнер СССР i 
Рэспублш Беларусь, трэнер зборнай ка-
манды KpaiHbi. 

Я таксама трэжравауся у Вячеслава 
Алякеандрав1ча i магу сказаць, што ён не 
толью прафестны спартсмен i педагог, 
але i пулы чалавек, патрабавальны у 
першую чаргу да сябе. Ён выхавау больш 
за 30 майстроу спорту, восем майстроу 
м!жнароднага класу. Сярод ix - заслуже-
ны майстар спорту, тройчы чэмшён Еуро-
пы Анатоль Федарэнка. 

Нагадаю, што сёлета на AniMnmocix 
гульнях у Атланце студэнт другога курса 
факультэта ф1зкультуры Аляксандр Пау-
лау заваявау сярэбраны медаль, наш 
выпускн!к Валерый Цыленьць - бронзавы 
медаль, а студэнт пятага курса Аляк-
сандр Одарэнка - чацвёртае ганаровае 
месца. Гэта - вялЫ поспех, нашы спар-
тсмены прывезл! два медал^ у той час як 
уся каманда Беларуа - 15 узнагарод. 
Вядома ж, пераможцау eiray увесь на-
род, ix запраау на прыём прэз1дэнт Рэс-
ny6niKi Беларусь. 

Па хадайнщтву факультэта ф!з1чнай 
культуры В.А. MaKciMoei4 прадстаулены 
да дзяржаунай узнагароды. Калектыу 
шчыра радуецца за калегу, для мнопх, як 
i для мяне, Вячаслау Аляксандрав1ч з'яу-
ляецца i трэнерам, i настаужкам. 

А. КУДЗЕЛЬ, 
старты выкладчык кафедры 

фЫчнага выхавання. 

КУРСЫ 
ПА МЕНЕДЖМЕНТУ 
Сённяшн|'м студентам давядзецца праца-

ваць у новай школе, у новы час. А гэта 
патрабуе ад вькладчыкау пастаяннага удас-
каналення метадау работы з аудыторыяй. 

3 мэтай павышзння квал!ф|кацьп вы-
кладчыкау часта аргажзоуваюцца тыя щ 
|'ншыя курсы. Вось i у снежж заканчва-
юць работу курсы для загадчыкау ка-
федр па менеджменту. Гэтае слова а, 

дакладней, паняцце, не так дауно увайш-
ло у нашае жыццё. 

Навука юравання вытворчасцю патра-
буе адпаведнай падрыхтоую. Гэта пра-
дыктавана часам. 

/ \ 

Письмо в редакиию 
Благодарим ректорат, профком, коллектив пре-

подавателей, сотрудников и студентов, друзей и 
учеников Василия Павловича Козлова. 

Нижайший поклон и искренняя признательность 
за помощь и поддержку в тяжкую годину утраты. 

Семья Козловых. 

КОЗЛОВ 
Василий Павлович 

27 октября 1996 г. закончилась земная 
жизнь доброго и светлого человека - до-
цента кафедры русской и зарубежной ли-
тературы Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы Козлова 
Василия Павловича. 

Он родился 7 марта 1922 года в д. 
Сталки Чаусского района Могилевской об-
ласти в крестьянской семье. Учился в 
Могилевском педучилище, затем в Моги-
левском пединституте. Учеба была прерва-
на войной. До победного 45-го Козлов 
В.П. в действующей армии. "Помнит Вена, 
помнят Альпы и Дунай" этого храброго 
солдата. Воинская должность Козлова В.П. 
отмечена высокими наградами, среди них 
орден Отечественной войны, орден Крас-
ной звезды. После войны Василий Павло-
вич продолжил учебу, затем работал пре-
подавателем Оршанского учительского ин-
ституга.В 1955 году судьба привела Козло-
ва В.П. в наш Гродненскии пединститут. 
Здесь он проработал более 40 лет, отдавая 
свою творческую энергию и исключитель-
ный организаторский талант на благо на-
шего вуза. Здесь он защитил кандидатс-
кую диссертацию, был деканом историко-
филологического факультета, проректо-
ром по учебной работе,более 10 лет заве-
довал кафедрой русской и зарубежной 
литературы. За успехи в научной и педа-
гогической деятельности Козлов В.П. был 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. 

Василий Павлович был замечательным 
лектором. Он тонко чувствовал литерату-
ру, он верно ей служил. О золотом XIX 
веке говорил эмоционально и проникно-
венно. Сотни благодарных учеников В.П. 
Козлова сохранят в памяти его лекции о 
Л.Н. Толстом и Ф.М. Достоевском, об А.П. 
Чехове и И.С. Тургеневе. Все сказанное им 
было согрето личным отношением, ис-
кренностью, страстностью. В.П. Козлов 
был тактичным, скромным, отзывчивым 
человеком, мудрым и внимательным со-
беседником. В памяти тех, кто его знал, 
кто имел счастье у него учиться, с ним 
работать, он навсегда останется олицетво-
рением удивительнейшей обаятельности и 
человеческой мудрости. 

Имя Козлова В.П. навсегда вошло в 
историю Гродненского университета. 

Коллеги и ученики. 
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