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Цана 2 кап.

РАЗВ1ЦЦЁ матзматьікі зау- 
сёды ішло у двух на- 
прамках: адзін з іх звяза- 

ны з рашэннем праблем, 
якія узнікаюць у рам
ках самой матзматьікі, другі — 
з магчьімасцямі і перспектывай 
прымянення матзматьікі у не- 
матэматычных па свайму зме- 
сту галінах навукі, тзхнікі, ка- 
роднай гаспадаркі. У розныя 
перыяды развіцця матзматьікі

матэматыка», якая уключае ко
ла пытанняу, звязаных з выка- 
рыстаннем матэматычных мета
дау і вьілічальнай тзхнікі. ЭВМ 
змянілі падыход да прымянен
ня матзматьікі як метаду дасле- 
давання. Яны вьіклікалі пера- 
арыентацыю многіх напрамкау 
матзматьікі, якія склаліся, і 
развіцця шэрагу новых. ЭВМ 
з'яуляюцца адным з важных 
фактарау ператварзння навукі
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адноснае значэнне кожнага з 
гэтых напрамкау мянялася, але 
ва усе часы існавала іх цесная 
сувязь, якая забяспечвала адзін- 
ства чыстай і прыкладной ма- 
тзматьїкі. Вядома, гэтыя на- 
прамкі нельга разглядаць ізаля- 
вана адзін ад аднаго, і поспехі 
чыстай матзматьікі садзейнічалі 
пашырэнню і умацаванню ма- 
тэматычнага апарату, неабход- 
нага для прыкладных даследа- 
ванняу, а у сваю чаргу поспехі 
прыкладной матзматьікі прад- 
вьізначалі стварэнне новых га- 
лін матэматычных даследаван- 
няу і дасягненняу чыстай матз- 
матьїкі. Такое дзяленне матз
матьікі з'яуляецца даволі умоу- 
ным. Па сутнасці сваіх даследа- 
ванняу яна адзіная. Таму тзр- 
міньї прыкладная і чыстая ма
тэматыка, абстрактная і кан- 
крэтная абумоулены характе
рам і праяуленнем сувязі тых 
або іншьіх матэматычных мадз- 
лей з рэальным светам, сфе- 
рамі дзеяння матзматьікі.

Як ужо адзначалася, на за- 
ранку свайго узнікнення ма
тэматыка пачала пранікаць у 
многія галіньї чалавечых ведау. 
Матэматычныя метады дауно і 
вельмі паспяхова прымяняюцца 
у механіцьі, ф ізіцьі, астрано- 
м іі. Сёння важнае значэнне на- 
было прымяненне матэматыч
ных метадау у зканоміцьі. Ма- 
тэматычнае мадзліраванне па- 
чынае шырока выкарыстоувац- 
ца у медыцыне, геалогіі, хім іі, 
біялогіі, псіхалогіі, лінгвістьі- 
цьі. Бурны працэс матэматыза- 
цьіі навук, тзхнікі, народнай 
гаспадаркі пачауся пасля па- 
яулення і хуткага удасканален- 
ня злектронна-вьілічальньїх ма- 
шын (ЭВМ). Ён прывёу да фар- 
міравання і расшырэння сэнсу 
паняцця «сучасная прыкладная

у непасрэдную вытворчую сілу 
нашага грамадства. У наш час 
матэматык, таксама як і інжьі- 
нер, становіцца неабходным 
удзельнікам вытворчага працэ- 
су. Калі 50 год таму назад ма- 
тзматьїкамі станавіліся адзінкі, 
то цяпер краіне для народнай 
гаспадаркі патрабуюцца мно
гія тысячы матэматыкау-прафе- 
сіяналау. Для падрьіхтоукі та- 
кіх спецьіялістау створаны ф а
культеты прыкладной матзматьі
кі у многіх універсітзтах нашай 
краіньї. 10 год назад —  перша- 
га красавіка 1970 года загадам 
рэктара у БДУ імя У. І. Леніна 
быу адкрыты факультет прык- 
ладной матзматьікі. Вялікую ро
лю у арганізацьіі факультета 
адьігралі вядомыя савецкія ма
тзматьікі Герой Сацьіялістьічнай 
Працы, заслужаны дзеяч наву
кі БССР, лаурэат Дзяржаунай 
прзміі БССР, акадзмік АН 
БССР М. П. Яругін, заслужаны 
дзеяч навукі БССР, лаурэат 
Дзяржаунай прзміі БССР, ака- 
дзмі-к АН БССР В. I. Крылоу, ня- 
змвнны дэкан з дня утварэння 
факультета, прафесар, член-ка- 
рэспандэнт АН БССР Я. А . !ва- 
ноу. Нё факультэце 8 кафедр, 
дзе працуюць 8 дактароу і 37 
кандыдатау навук, што складає 
37,7 працэнта усіх выкладчы- 
кау.

Развщцё факультэта прыклад
ной матзматьікі праходзіць пры 
пастаянным узаемадзеянні з 
інстьітутамі матзматьікі і тзх- 
нічнай кібернетьікі АН БССР, 
НДІ ЭВМ, Центральным 
навукова - даследчым інстьі- 
тутам арганізацьіі і тзхнікі 
кіравання, НДІ сістзм аутама- 
тьізацьіі, НДІ зканомікі матэ
матычных метадау пры Дзярж- 
плане БССР і іншьімі устано- 
вамі, дзе студенты V  курса

праходзяць вытворчую і перад- 
дыпломную практыку. Супра- 
цоунікі названых устаноу так
сама удзельнічаюць у наву- 
чальным працэсе: чытаюць
спецкурсы, кіруюць курсавьімі 
і дьіпломньїмі работамі, дасле- 
даваннямі аспірантау. Такое 
жывое, пастаяннае узаемадзе- 
янне правільна арыентуе дзей- 
насць факультэта, уводзіць 
студзнтау з першых самастой- 
ных крокау у курс найбольш 
важных і надзённых прыклад
ных задач. Як паказваюць што- 
гадовыя размеркаванні студзн
тау, патрзба на спецьіялістау 
па прыкладной матэматыцы ра- 
сце. Расшыраецца «геаграфія» 
размеркавання. Вьіпускнікі ф а
культэта патрабуюцца усюды, 
дзе вядзецца работа і навуко- 
вае даследаванне з выкары- 
станнем матэматычных мета
дау і ЭВМ.

За мінулае дзесяцігоддзе 
вьікладчьїкамі факультэта апуб- 
лікавана звыш 40 манаграфій, 
падручнікау, дапаможнікау. Ся- 
род аутарау — прафесары 
Р. Габасау, Ю. С. Багданау, Я. А. 
Іваноу, дацэнты У. В. Бабкоу, 
Г. А. Драбушзвіч, М. М. Кава- 
лёу, М. А . Лепяшьінскі, А . І. 
Змітровіч і іншьія. Манаграфіі 
Р. Габасава, Ф . М. Кірьілава 
«Якасная тэорыя аптымальных 
працэсау», «Аптымальныя асаб- 
лівьія кіраванні», «Аптьімізацьія 
лінейньїх сістзм» атрьімалі шы- 
рокае прызнанне не толькі у 
нашай краіне, але і за яе ме- 
жамі (ЗШ А , Японія). Дапамож- 
нікі «Вьілічальньїя метады», 
«Вьілічальньїя метады вышэй- 
шай матзматьікі» У. І. Крылова, 
В. В. Бабкова, П. І. Манастыр- 
нага удастоены Дзяржаунай 
прзміі БССР у галіне навукі і 
тзхнікі.

На факультэце функцьіяніру- 
юць дзве галіновьія навукова- 
даследчыя лабараторьіі. Вы- 
кладчьікі кафедр сумесна з 
супрацоунікамі гэтых лабарато- 
рый вядуць важныя даследа- 
ванні па заказах розных прад- 
прыемствау і галін народнай 
гаспадаркі. Яны цесна звяза- 
ны з фундаментальным! дасле- 
даваннямі, якія праводзяць ву- 
чоныя факультэта у галіне 
прыкладной матзматьікі па
дзяржбюджэтнай тэматыцы. 
Толькі за чатыры апошнія гады 
праведзены навуковыя дасле- 
даванні па дзярждагаворах 
прыкладна на 2 мільбньї руб- 
лёу.

Лепшыя студэнты, пачынаючы 
з трэцяга курса, удзельніча
юць у рабоце студзнцкіх наву- 
кова-даследчых лабараторый, 
дзе яны выконваюць сумесна 
з вьікладчьїкамі кафедр наву- 
ковую работу на гасдагавор- 
ных пачатках. У гэтым наву-
чальным годзе у гасдагаворнай 
рабоце удзельні’чалі звыш 200 
студзнтау. Многія з іх па гэтай 
тэматыцы пішуць курсавыя і 
дыпломныя работы.

3 першых жа дзён арганіза- 
цьіі факультэта вялікая увага 
удзялялася падрыхтоуцы кад- 
рау высокай кваліфікацьіі праз 
аспірантуру. За мінулае дзе
сяцігоддзе абаронены дзве 
доктарскія і 34 кандьідацкія ды- 
сертацьіі. Зараз у аспірантурьі 
навучаецца 58 чалавек.

Адчуваючы вялікую дапамо- 
гу з боку рэктарата, факуль
тет прыкладной матзматьікі з 
упэуненасцю уступає у сваё но- 
вае дзесяцігоддзе.

В. КАРЗЮК,
А. САМУСЕНКА, 

дацэнты, намеснікі 
дэкана ФПМ.

КАЛІ ДЯБЕ 
РАЗУМЕЮЦЬ
ЧАМУ я выбрала гэты фа- 

культэт? У школе я любіла 
матэматыку і рускую літара- 
туру аднолькава. Але калі 
надышоу час выбару сваёй 
будучай прафесіі, узвесіушьі 
усе «за» і «супраць», я спьіні- 
лася на матэматыцы, паступі- 
ла на факультэт прыкладной 
матзматьікі. Цікавіла і само 
слова — «прыкладная».

Для мяне знаёмства з фа- 
культэтам пачалося з сельгас- 
работ. Па шчаслівай выпадко- 
васці з намі бьілі пяцікурсні- 
кі. На працягу цэлага месяца 
мы слухалі іх расказы. Рабя- 
ты з 5-га курса так і заста- 
нуцца для нас «нашьімі» пяці- 
курснікамі, якім мы вельмі 
удзячны. Першыя лекцьіі і 
практычныя заняткі абверглі 
нашы надзеі на якую-не- 
будзь «скідку». Адна справа 
матэматыка у школе, а тут 
матэматыка — 6 дзён у ты
дзень, тым болыл усё—пра 
што раней ніколі не чулі. Ці- 
кавы і нават таямнічьі п рад- 
мет — матэматычная логіка. 
Яшчэ не адно пакаленне пер- 
шакурснікау яна будзе тры- 
маць у палоне, не адзін сту- 
дэнт будзе ламаць галаву, ра- 
шаючы яе задачы. А самая 
фундаментальная навука, ас- 
нова асноу — матэматычны 
аналіз.

Кантрольныя калёкв!умы, 
рэфераты, сходы, канферэн- 
цьіі, вечары — усё гэта пад- 
штурхоувае, задае рытм жыц- 
цю нашага факультэта.

На першакрасавіцкім ве
чары адбылося афіцьшнае 
пасвячэнне першакурснікау 
у студэнты. Мы далі урачы- 
стую клятву. 3 першых дзён 
нашай вучобы мы часта бачы- 
лі студэнтау, у руках якіх 
бьілі доугія стужкі паперы, на 
якіх ЭВМ пісьмова адказвае 
студэнту, што яна «думає» 
аб яго задачы. Гавораць, што 
шчасце— гэта калі цябе разу- 
меюць. А зараз уявіце сабе, 
колькі на ФПМ шчаслівьіх 
студэнтау: іх разумев нават 
сама ЭВМ...

Н. КАРДЗЕВІЧ, 
студэнтка II курса.



КА Ф ЕД Р А  матэматычнага 
забеспячэння аутаматы- 
заваных сістзм кіравання 

(А С К ) створана у 1971 годзе 
для правядзення аднайменнай 
спецьіялізацьіі у рамках спе- 
цьіяльнасці прикладная матэ- 
матыка.

Перыяд станаулення каф ед
ры супау з перыядам фарміра- 
вання адзіньїх у краіне патра- 
баванняу да вьіпускнікоу уні-

туты, вьілічальньїя цэнтры прад- 
прыемствау і арганізацьій.

З 1971 года вьікладчьікі апу- 
блікавалі больш як 150 навуко- 
вых работ, у тым ліку дзве ма- 
награфіі. Па вьініках навуковай 
работы абаронена адна док- 
тарская дысертацыя, абароне
на і падрыхтавана да абароны 
10 кандьідацкіх. На кафедры 
ш'тогод займаецца звыш 15 ас- 
пірантау. Вядзецца падрыхтоу-

версітзта па спецьіяльнасці 
прыкладная матэматыка і у 
тым ліку па спецьіялізацьіі 
матэматычнае забеспячэнне 
А СК . Тэта мела уплыу на ха
рактер вучэбнай і навукова-ме- 
тадыччай работы выкладчыкау. 
Асноуная увага удзялялася 
фарміраванню праграм і пад- 
бору неабходнага матэрыялу 
для забеспячэння дзвюх асноу- 
ных новых дьісцьіплін: «Дасле- 
даванне аперацый» і «Аутама- 
тызаваныя сістзмьі кіравання», 
а таксама усіх спецыяльных 
дьісцьіплін. У вьініку гэтай ра
боты шэсць вучэбных праграм, 
прадстауленых кафедрай, па- 
кладзены вучэбна-метадычным 
управлением Міністерства вы- 
шэйшай і сярэдняй спецыяль- 
най адукацьіі СССР у аснову 
тыпавых праграм для універ- 
сітзтау краіньї.

У  адпаведнасці з запатраба- 
ваннямі народнай гаспадаркі 
штогод звыш 75 вьіпускнікоу 
кафедры прыходзяць на рабо
ту у навукова-даследчыя інстьі-

ка аспіратау з ГДР, НРБ, Кубы, 
Сірьіі.

Даследаваане актуальных 
праблем прывяло да расшырэн- 
ня сувязей кафедры з многімі 
арганізацьіямі рзспублікі, якія 
выкарыстоуваюць метады пры- 
кладной матзматьїкі. Быконва- 
ецца сумесная навукова-да- 
следчая тзма з Саф ійскім  
(НРБ) і Іенскім (ГДР) універсі- 
тзтам і. Пры кафедры працуе 
галіновая навукова-даследчая 
лабараторыя АСК горнахіміч- 
ньімі прадпрьіемствамі, якая 
выконвае заказы буйнейшага 
у краіне вытворчага аб'яднання 
«Беларуськалій» на распрацоу- 
ку важных падсістзм аутаматы- 
заванага планавання і кіраван
ня. Аб'ём гасдагаворных работ, 
выконваемых кафедрай, даве- 
дзены да 150 тысяч рублёу у 
год. Ад укаранення сваіх рас- 
працовак кафедра атрьімлі- 
вае значны зканамічньї эфект, 
у асобныя гады ён перавышае 
100 тысяч рублёу.

М. ЛЕПЯШЫНСК1, 
загадчык кафедры, дацэнт.

Праблемы аптымальнага рашэння
К А Ф ЕД РА  метадау аптымаль

нага кіравання адкрыта у 1966 
годзе. Першым яе загадчыкам 
(1966— 1968) быу вядомы са- 
вецкі матэматык, спецьіяліст па 
якаснай тзорьіі дыферэнцыяль- 
ных урауненняу і яе дадаван- 
няу у тзорьіі аутаматычнага к і
равання, лауреат Дзяржаунай 
прзміі- СССР, акадзмік АН 
БССР Яуген Аляксеевіч Барба- 
шын. Яна была у ліку трох ка
федр , на базе якіх у 1970 годзе 
быу арганізаваньї ФПМ.

Тэорыя аптымальнага урав
нения узнікла у 50£я гады на- 
шага стагоддзя. Яна прадстау- 
ляе сабой развщцё матэматыч- 
ных тэорый варыяцыйнага вы- 
лічзння і задач на экстрэмум 
у тых напрамках, якія характа- 
рызуюцца наяунасцю склада- 
ных абмежаванняу, якія не пад- 
даюцца даследаванню класіч- 
ньімі метадамі. Задачы аптьімі- 
зацьіі сустракаюцца у любой 
сферы чалавечай дзейнасці.

Тэорыя аптымальнага кіра
вання з'яуляецца адным з тых 
раздзелау сучаснай приклад
ной матзматьїкі, у якім поспех

вызначаецца арганічньїм спалу- 
чэннем фундаментальных матз- 
матычных тэорый і магчыма- 
сцей сучасных ЭВМ. Пры гэтым 
у адрозненне ад класічньїх да- 
следаванняу цзняцца, з аднаго 
боку, такія тэарэтычныя рас- 
працоукі, якія улічваюць асаб- 
лівасці далейшых рзалізацьій 
на ЭВМ рашэнняу прикладных 
задач, а з другога — такія кан- 
структыуныя метады рашэння 
на ЭВМ, якія заснаваны на 
гльїбокіх тэарэтычных даследа- 
ваннях і поунасцю улічваюць 
специф іку рашаемага класа 
задач. Гісторьія развіцця мета
дау аптьімізацьіі пераканауча 
паказвае, што наіуньїя як уяу- 
ленні аб тым, што для па- 
спяховай работы у галіне эк
стремальных задач дастаткова 
добра валодаць толькі вядомы- 
мі матзматьічньїмі фактамі, так 
і вера ва усемагутнасць ЭВМ. 
Практика увесь час пастауляе 
такія задачы, якія не удаецца 
пакуль рашыць на сучасних 
ЭВМ. Для рашэння такіх задач 
неабходны сінтзз новых матэма- 
тычных распрацовак з пранік-

У  СУВЯЗІ з бурным развіц- 
цём вьілічальнай тзхнікі узнікла 
неабходнасць падрьіхтоукі спе
цьіялістау, якія б забяспечьілі 
эфектыунае яе выкарыстанне. 
З гэтай мэтай у БДУ імя У. І. 
Леніна у 1973 годзе была ство
рана кафедра матэматычнага 
забеспячэння ЭВМ. У асноуным 
падрыхтоука спецьіялістау на 
кафедры вядзецца па наступ
них напрамках: сістзмьі пра-
граміравання, аперацыйныя сі- 
стэмы і тэарэтычнае праграмі- 
раванне.

У цяперашні час у нас вучэб- 
на-метадычную і навуковую ра
боту праводзяць 1 3 выкладчы
кау, сярод іх 5 кандыдатау на- 
вук.

Патрэбы навукі і народнай 
гаспадркі у кваліфікаваньїх 
спецьіялістах у галіне матэма
тычнага забеспячэння ЭВМ 
растуць з кожным годам. 3 
мэтай своечасовага давядзення 
апошніх дасягненняу навукова- 
тзхнічнага прагрэсу да кожна- 
га студэнта на нашай кафедры 
распрацавана динамічная сістз- 
ма спецкурсау, якія падмацоу- 
ваюцца спецсемінарамі, дзе

праходзяць спецьіялізацьію па 
тры студзнцкія групы з кожна- 
га курса. У час вучобы студэн- 
ты атрьімліваюць не толькі не- 
абходную тэарэтычную падрых- 
тоуку, але і вядуць назіранне 
ад пастаноукі задачы і выбару 
метаду рашэння да яго рзалі- 
зацьіі, г. зн. пабудовы прагра- 
мы, втримання і аналізу вьіні- 
кау.і

Для прыцягнення студэнтау у 
навуковую работу на малод- 
шых курсах у нас функцьіяні- 
руюць гурткі «Навучаючая пра- 
грама», «Алгарытм», а на ста
рейших —  дзве студзнцкія на
вукова-даследчыя лабараторьіі.

У М3 ЭВМ, як і у любой пры- 
кладной навуцы, веды абнауля- 
юцца значна хутчэй, чым у 
класічнай навуцы, а галоу- 
нае, у М3 хутчэй змяня- 
юцца тыя канкрэтныя задачы і 
напрамкі пошукау, для якіх мы 
рыхтуем спецьіялістау. Таму мы 
бачым нашу асноуную задачу 
у арганізацьіі цеснай сувязі з 
непасрздньїмі «спажьіуцамі» 
хадрау. У прьіватнасці, мы пад- 
трьімліваем цесную сувязь з 
НДІ ЭВМ. Яна здзяйсняец-

ца пры дапамозе запра- 
шэння вядучых спецьіялістау 
прадпрыемствау, устаноу і НДІ 
для чытаня лекцый, кірауніцтва 
семінарамі, курсавьімі і дып- 
ломньїмі работамі. Больш таго, 
пачынаючы з трэцяга курса, 
дзесяць студэнтау з кожнага го
да навучання на працягу трох 
гадоу праходзяць спецьіяліза- 
цыю у Інстьітуце матзматьїкі і 
Інстьітуце тзхнічнай кібернетьікі 
АН БССР. Акрамя гэтага, ка
федра супрацоунічае з аддзя- 
леннем матэматычнага забеспя
чэння ЭВМ Сафійскага універ- 
сітзта.

Народная гаспадарка для ра
шэння сваіх задач патрабуе не 
асобнай ЭВМ, а аб'яднання у 
адну вьілічальную магутнасць 
дзесяткау і нават соцень ЭВМ, 
розных па хуткасці, мовах пра- 
граміравання, аперацыйных сі- 
стэмах і вьілічальньїх магчыма- 
сцях.

Вьікладчьікі і аспіранти ка
федры у навуковым плане як
раз і працуюць цяпер над пра- 
ектаваннем вьілічальньїх сістзм, 
а таксама над стварэннем мета
дау, алгарытмау і праграм

эфектыунага выкарыстання вы- 
лічальньїх комплексау і сетак 
ЭВМ. Регулярна супрацоунікамі 
кафедры распрацоуваюцца і 
выдаюцца вучэбна-метадычныя 
дапаможнікі па дисциплінах, 
якія чытаюцца на кафедры. 
Яны выступаюць з вьінікамі на- 
вуковых і метадычных даследа- 
ванняу на канферэнцыях і у 
друку як у сваёй краіне, так і 
за рубяжом.

Ці ёсць у нас цяжкасці? Ня- 
значныя. Наприклад, матэма
тычнае забеспячэнне ЭВМ — 
малады напрамак, які незви
чайна бурна развіваецца. У су
вязі з гэтым патрабуецца што
год рыхтаваць новыя спецкур
сы, спецсемінарьі і спецлабара- 
торьіі, на што сапрауды ідзе 
шмат часу.

Мы прикладаєм усе намаган
ні, аддаём усе свае веды, енер
гію і вопыт, каб нашы спецыя- 
лістьі адпавядалі сучаснаму уз- 
роуню развіцця навукі і вы- 
творчасці у галіне матэматыч
нага забеспячэння ЭВМ.

М. БУЗА, 
загадчык кафедры, 

дацэнт.

неннем у асаблівасці рзаліза- 
цый алгарытмау на ЭВМ.

Кафедра сумесна з лабара- 
торыяй працэсау кіравання |н- 
стытута матзматьїкі АН БССР з 
1969 года вядзе навуковыя се
мінари па якаснай і канструк- 
тыунай тэорьп аптымальнага к і
равання. За гады дзейнасці гэ- 
тых семінарау яго удзельнікамі 
абаронена звыш 30 кандыдац- 
кіх дысертацый, напісана 8 ма- 
награфій і шмат навуковых ар- 
тыкулау. У цяперашні час наву- 
ковая работа кафедры прахо- 
дзіць асаблівьі этап развіцця, 
на якім сінтззуюцца традыцый- 
на развіваемьія якасныя мета
ды з канструктьіуньїмі мета
дамі аптьімізацьіі, што узнік- 
лі толькі у апошнія гады. Пер- 
шыя вьінікі гэтай работы, якія 
ужо знаходзяць адлюстраван- 
не і у вучэбным працэсе, па- 
казваюць яго высокую плён- 
насць. Можна спадзявацца, што 
у бліжзйшьія гады супрацоуні- 
кі і студэнты кафедры дасяг- 
нуць новых поспехау.

Р. ГАБАСАУ, 
прафесар.

Асноуны
напрамак

К А Ф ЕД Р А  вьілічальнай мате 
матьікі была створана ва уні 
версітзце у верасні 1957 года 
Да гэтага часу спецьіялізаваная 
падрыхтоука кадрау па распра- 
цоуцы лікавьіх метадау і выка- 
рыстанню ЭВМ у рзспубліцьі 
не вялася. Стварэнне і станау- 
ленне кафедры цесна звязана 
з імем академіка АН БССР У. І 
Крылова, які быу загадчыкам 
кафедры да 1973 года. Трэды 
цыйна цесныя сувязі кафедры 
з Інститутам матзматьїкі АН 
БССР і зараз увесь час ума 
цоуваюцца. Яны развіваюцца 
як у рамках навуковага супра 
цоуніцтва па каардыяцыйных 
планах універсітзта і АН БССР, 
так і у рамках вучэбнага працэ- 
су. Акадзм ік У. I. Крылоу, вы- 
пускнік кафедры , доктар ф ізі 
ка-матэматычных навук В. М. 
Абрашын і іншьія супрацоунікі 
Інстьітута матзматьїкі АН БССР 
регулярна чытаюць спецыяль- 
ныя курсы для студэнтау, якія 
спецьіялізуюцца на кафедры

Да 1970 года кафедра у са- 
ставе матэматычнага факульте
та здзяйсняла падрыхтоуку 
студэнтау па спецьіялізацьіі 
вьілічальная матэматыка. Яна 
з'яулялася адной з тых трох
кафедр, на базе якіх у 1970
годзе быу створаны факультет 
прикладной матзматьїкі. 3 та 
го часу кафедра рыхтуе кадры 
па спецьіяльнасці прыкладная 
матэматыка, здзяйсняе спецыя- 
лізацьію прымяненне сродкау 
вьілічальнай тзхнікі. У  цяпе
рашні час на кафедры працу
юць 11 выкладчыкау, 5 з якіх 
маюць вучоную ступень канды 
дата фізіка-матзматьічньїх на
вук.

Кафедра забяспечвае паста- 
ноуку агульнага курса лекцый 
«Метады вилічення», кіруе 
«Практикумам на ЭВМ» сту
дэнтау старейших курсау, 
здзяйсняе поуны цыкл спецыя- 
лізацьіі адной акадзмічнай гру
пы кожнага курса, рыхтуе ас- 
пірантау па спецьіяльнасці вы- 
лічальная матэматыка.

Супрацоунікамі кафедры 
падрыхтаваны шэраг манагра- 
фій і вучэбных дапаможнікау 
па асноуных і спецыяльных 
лекцыйных курсах. Найболь- 
шай вядомасцю карыста- 
юцца манаграфія У. I. Крылова 
«Набліжанае вьілічзнне інтз- 
гралау», вучэбныя дапаможнікі 
У. I. Крылова, У . В. Бабкова, 
П. I. Манастырнага «Вьілічаль- 
ныя метады вышэйшай матэма- 
тьікі» і «Вьілічальньїя метады».

Асноуны напрамак навуко
вых даследаванняу кафедры у 
цяперашні час звязаны з ліка- 
вьімі метадамі рашэння дыфе- 
рэнцыяльных урауненняу.

У. БАБКОУ, 
загадчык кафедры, дацэнт.

Б
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КАМ САМ О ЛЬСКАЯ арганіза- 
цыя супрацоунікау факультэта 
—  адна з буйнейшых ва уні- 
версітзце. Працаваць складана, 
і магчыма таму яшчэ пяць ra- 
доу назад мы лічьіліся у радах 
адстаючых. Сітуацьія узнікла 
парадаксальная: факультэт ма- 
лады, супрацоунікі яго— у боль- 
шасці сваей лепшыя вьіпускні
кі ФПМ , а аб рабоце камса-

погляд, формы работы: правя- 
дзенне сумесных з прафбюро 
пасяджэнняу па пытаннях, па- 
трабуючых узаемных намаган- 
няу; стварэнне сумесных куль- 
турна-масавай і спартыунай ка- 
місій.

Камсамольскае бюро супра
цоунікау пастаянна у курсе 
спрау савета маладых вучоных, 
які быу створаны у нас 3 гады

праграміравання і вышэйшай 
матзматьїкі.

Трэба адзначыць, што без 
ініцьіятьіуньїх важакоу мы не 
змаглі б дасягнуць сёння тых 
нядрэнных вьінікау, аб якіх 
гаварыу. У большасці сваёй усе 
яны— вьіпускнікі ФПМ . Гэта 
М. Грамко —  дырэктар школы 
юнага праграміста, У . Малюгін 
В. Казачонак — камсоргі груп

У  П О Ш У К А Х  Н О В А Г А
мольцау-супрацоунікау нічога, 
акрамя крьітьікі, не было чу- 
ваць. Пачалі шукаць новыя 
формы і метады работы. Пер- 
шае, на што звярнулі увагу— 
гэта навядзенне парадку у кам- 
самольскіх справах: стварэнне
пярвічньїх арганізацьій на ка
федрах, паляпшэнне планаван- 
ня, падбор кадрау. І даволі хут
ка вьінікі сталі прьїкметньїмі.

Перш за усё мы вьірашьілі 
зрабіць акцзнт на пошук шля- 
хоу узаемадзеяння з іншьімі 
грамадскім і арганізацьіямі: 
прафбюро, партбюро, камітз- 
талл камсамола студэнтау. Так 
нарадзіліся цікавьія, на наш

назад па ініцьіятьіве бюро. 
Ш тогод мы праводзім сумес- 
ныя пасяджзнні, на якіх аб- 
мяркоуваем пьітанні павышэн- 
ня зфектьіунасці навуковай ра
боты супрацоунікау, аспіранц- 
кія справы, пьітанні падрых- 
тоукі факультзцкіх навуковых 
канферэнцый.

Мы лічьім адным з важных 
участкау работу са школьніка- 
мі. Гэта вочныя і завочныя 
школы юных праграмістау, пра- 
вядзенне алімпіядьі, агітацьія 
на факультэт. У гэтым плане 
вялікую работу праводзяць 
камсамольцы кафедр агульнага

Ю . Харын —  старшыня савета 
маладых вучоных, А . Курбацкі, 
С. М аркау—  члены камсамоль- 
скага бюро... Хлопцы заусёды 
паказваюць прыклад добра 
сумленных адносін да сваіх 
абавязкау, працуюць з сапрауд- 
ным камсамольскім запалам.

Такім чынам, камсамольская 
арганізацьія супрацоунікау ста
ла іграць важную ролю у сіс- 
тэме грамадскіх арганізацьій 
факультэта, а яе добрыя спра
вы— падарунак да юбілею.

М. ФЯДЗЕНЯ, 
сакратар камсамольскага 

бюро супрацоунікау.

Равесніца факультэта
К А Ф ЕД РА  урауненняу матэматычнай ф із ік і — равесніца ф а

культэта. Яна пачала функцьіяніраваць з верасня 1970 года. З л і
ку яе супрацоунікау у той час трое мелі вучоныя ступені і зван
ні — гэта доктар фізіка-матзматьічньїх навук, прафесар Я. А . Іва- 
ноу, кандыдат фізіка-матзматьічньїх навук, дацэнт У. Т. Воднеу і 
кандыдат фізіка-матзматьічньїх навук М. I. Ю рчук. Да цяпераш- 
няга часу колькасны яе састау не меу значных змен. Аднак наву- 
ковая і педагагічная кваліфікацьія выкладчыкау кафедры значна 
узрасла. На кафедры было абаронена 8 кандьідацкіх дысергацый.

Навукова-даследчая работа на кафедры вядзецца па двух на- 
прамках. Першы — гэта даследаванне вырашэння краявых задач 
для урауненняу з прьіватньїмі вьітворньїмі і дыферэнцыяльна-апе- 
ратарных урауненняу і вывучэнне уласцівасцей рашэнняу гэтых 
задач. Другі —  знаходжанне рашэнняу краявых задач для урау
ненняу матэматычнай ф із ік і і пабудова алгарытмау іх лікавай 
рзалізацьй на ЭВМ. Даследаванні па першаму напрамку носяць 
у асноуным тэарэтычны характар, і у іх шырока выкарыстоуваюц- 
ца метады функцыянальнага аналізу. Даследаванні па другому 
напрамку з ’яуляюцца прьікладньїмі, і з імі цесна звязана тэма 
гасдагаворнай работы кафедры.

Кафедрай добра арганізавана навукова-даследчая работа сту
дзнтау. Так, напрыклад, вьіпускнікі У . І. Часалін, зараз ужо кан
дыдат фізіка-матзматьічньїх навук, Ф . Я. Ламоуцау, Н. У . Гауры- 
лава, Н. В. Качэрга, Г. Д . Пацоускі напісалі свае першыя друка- 
ваныя артыкулы, яшчэ будучы студзнтамі. Студэнцкая навуковая 
работа Чан Дык Вана, выкананая пад кірауніцтвам дацэнта В. I. 
Карзюка, на Усесаюзным аглядзе-конкурсе атрымала залаты ме
даль Міністзрства вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацьіі 
СССР і ЦК ВЛКСМ.

У цяперашні час кафедра на чале з яе загадчыкам— дэканам 
факультэта, прафесарам, членам-карэспандэнтам АН БССР 
Я. А . Івановьім— паспяхова выконвае пастауленыя перад ёю зада-
чы.

М. ЮРЧУК,
дацэнт.

Клопат аб будучым
ВЯЛІКУЮ  ролю у прафесій- 

най арьіентацьіі, а таксама у сі- 
стэме мерапрыемствау, якія 
праводзяцца па арганізацьіі но- 
вага набору на факультэце 
прыкладной матзматьїкі, ады- 
грывае школа юнага праграмі
ста. Дастаткова сказаць, што 
звыш 90 вьіпускнікоу школы 
мінулага года паступілі і займа- 
юцца на факультэце.

Школа юнага праграміста 
ставіць сваёй мэтай прыцягнен- 
не найбольш дапьітлівьіх і 
здольных вучняу да паглыбле- 
нага вывучэння школьнай пра- 
грамы па матэматыцы, прьівіц- 
цё ім навыкау самастойнай на- 
вукова-даследчай работы.

Лекцьіі і практычныя заняткі 
у школе праводзяць каля 35 
выкладчыкау кафедр агульнага 
праграміравання і вышэйшай 
матзматьїкі. На практычных за- 
нятках школьнікі замацоуваюць 
атрыманыя на лекцыях веды і 
выконваюць індьівідуальньїя за- 
данні па праграміраванню.

Вялікай папулярнасцю у шко
ле карыстаюцца канферэнцьй, 
якія праводзяцца навукова-тэх- 
нічньїм таварыствам горада 
Мінска. Ш тогод больш 20 прад- 
стаунікоу школы адзначаліся 
граматамі і падзякамі аддзела 
народнай асветы за актыуны 
удзел у навукова-даследчай ра
боце.

Для расшырэння кантынгенту 
вучняу школы і прыцягнення 
моладзі з сельскай мясцовасці 
у 1978 годзе было адкрыта за- 
вочнае аддзяленне школы юна
га праграміста у 20 цэнтрах, 
якія уключалі усе абласныя і 
некаторыя раённыя гарады Бе- 
ларусі.

Школа юнага праграміста 
з'яуляецца самай шматлікай са 
школ юных не толькі у нашым 
у ніверсітзце, але і у рзспублі- 
Ц Ы . За пяцігадовьі перыяд 
свайго існавання школу скончы- 
ла больш як 1000 школьнікау. 
Многія з іх актыуна уключы- 
ліся у студэнцкае жыццё уні- 
версітзта. Сярод вьіпускнікоу 
школы трэба адзначыць сён- 
няшніх студэнтау Е. Пазюра,
І. Баяркіна. Л. Лапшонак, П. На- 
умовіч, С. Кандрац'ева, Н. Ур
бан, Н. Івашкевіч, і інш., якія 
не толькі добра займаюцца, 
але і актыуна удзельнічаюць у 
грамадскім жьіцці факультэта.

Ш тогод у кастрьічніку рас- 
чыняе свае дзверы школа юна
га праграміста. І хочацца пажа- 
даць тысячам юных, зацікауле- 
ных школьнікау толькі усяго 
добрага на выбраным ім шля
ху.

П. ГЛЯКАУ, 
дырэктар школы 

юнага праграміста.
Н. ГРАМКО, 

асістзнт.

П ЕРШ АКУРСН іКІ, якія спе- 
цьіялізуюцца на кафедры матэ- 
матычнага забеспячэння ЭВМ, 
пачынаюць працаваць у гуртку 
«Дыялогавыя навучальныя пра- 
грамы». Тзхнічнай базай для 
правядзення заняткау з ’яуляец- 
ца аутаматызаваная навучаль- 
ная сістзма БДУ, распрацава- 
ная на кафедры ЭММ радьібфі- 
зічнага факультэта. Рэжым дзя- 
лення часу, неабходны для вя- 
дзення дыялога студэнта з 
ЭВМ, імітуецца на ЭВМ 
«Мінск-32» з дапамогай спе
цыяльнай дыялогавай сістзмьі, 
распрацаванай старшым наву-
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ковым супрацоунікам вьілічаль- 
нага цэнтра БДУ В. С. Ш умляе- 
вым.

Аднак для правядзення за- 
няткау па раздзелах канкрэт- 
ных дысцыплін патрабуецца не 
толькі сістзмнае, але і так зва- 
нае прадметна-праграмнае 
забеспячэнне, якое складаюць 
пакеты дыялогавых навучаю- 
чых праграм (ДНП). Кожная 
ДНП рзалізуе раней складзены 
выкладчыкам сцэнарый. Нават 
ДНП з невьісокім інтзлектам 
карысныя у вучэбным працэсе. 
Студэнты рыхтуюцца да кож
ных заняткау; здзяйсняецца 
сютэматычны кантроль бягучай 
паспяховасці; працуючы за 
пультам, будучыя праграмістьі 
атрьімліваюць карысныя навьікі 
работы з ЭВМ. Якасць навучан- 
ня можна павьісіць яшчэ 
больш, калі прымяняць ДНП з 
вьісокім інтзлектам. Такія ДНП 
праводзяць сінтаксічньї і се- 
мантычны кантроль адказау на- 
вучаемых, што неабходна пры 
наяунасці свабодна-канструява- 
ных адказау, правільньїя вары- 
янты якіх могуць вызначацца 
не толькі перастаноукай скла- 
даемых і сумножнікау, але і іх 
лікам, задаюць дадатковыя пы- 
танні, могуць працаваць у не- 
калькіх рэжымах (кантроль, на- 
вучанне, аутар, выкладчык). 
ДНП з вьісокім інтзлектам спе- 
цьіфічньїя, таму для забеспя
чэння адной д ь і с ц ь і п л і н ь і  можа 
спатрзбіцца некалькі розных 
ДНП.

Так, для адной з найбольш 
цяжкіх д ь і с ц ь і п л і н  (матэматыч- 
ная логіка і дыскрэтная матэ- 
матыка) складзена 15 ДНП, 6 
з якіх з вьісокім узроунем ін- 
тэлекту. Эксперыменты, якія 
праводзяцца на працягу чаты- 
рох апошніх год, паказалі, што 
сярздні бал экзаменацыйных 
адзнак па названаму курсу у 
студэнтау, якія займаюцца у 
гуртку, вышэй на 0,5, чым у 
студэнтау з кантрольных груп.

С. НОВІКАУ,
кіраунік гуртка, дацэнт.

Вышэйшая матэматыка
КА Ф ЕД РА  вышэйшай матзматьїкі была створана адразу ж пас- 

ля адкрыцця факультэта у 1970 годзе. Яе арганізатар і кіраунік, 
доктар фізіка-матзматьічньїх навук Ю . С. Багданау, быу у ліку 
групы ленінградскіх матэматыкау, запрошаных у сярздзіне 50-х 
гадоу для работы у Белдзяржуніверсітзце.

Кафедра вышэйшай матзматьїкі займаецца у асноуным агульна- 
матэматычнай адукацыяй студэнтау першых трох курсау ФПМ. 
Яна забяспечвае выкладанне такіх фундаментальных матэматыч- 
ных д ь і с ц ь і п л і н , як матэматычны аналіз, геаметрыя, алгебра і ды- 
ферэнцыяльныя урауненні. Знаёмства з пералічаньїмі вышэй 
дьісцьіплінамі неабходна таму, што яны у значнай меры вызна- 
чаюць твар усёй матзматьїкі. Такі факт. Усесаюзны інстьітут наву
ковай і тзхнічнай інфармацьіі вядзе улік практычна усіх навуко
вых работ, якія выходзяць ва усім свеце. Па даных гэтага ін- 
стытута у цяперашні час больш за усё работ па матэматыцы 
прысвечана алгебры. На другім  месцы —  функцыянальны аналіз, 

значна апярэджваючы астатнія раздзелы матзматьїкі як чыстай 
так і прыкладной.

Характар вучэбнай работы кафедры вызначае і характар ' яе 
навуковаи работы. Большая частка супрацоунікау кафедры вядзе 
навуковую работу у галіне якаснай тзорьіі звычайных дыферэн- 
цыяльных урауненняу. Вядзецца таксама навуковая работа і у 
галіне алгебры. Артыкулы супрацоунікау кафедры надрукаваны 
практычна ва усіх рзспубліканскіх і саюзных матэматычных часб- 
пісах, а таксама і у некаторых замежных.

Прафесар Ю. С. Багданау з ’яуляецца аутарам трох падручні- 
“ Г- укл! ° чань| у лі,к асноуных для студэнтау нашага факультэта. на кафедры напісана таксама некалькі кніг 
метадычнага характеру. распрацовак

Г. МАЦВЕЕУ, 
дацэнт.

К А Ф ЕД РА  тзорьіі імавернас- 
ці і матэматычнай статьістьікі 
была заснавана 22 красавіка 
1974 года. За тэты перыяд быу 
распрацаваны агульны курс 
лекцый па тзорьіі імавернасці 
і матэматычнай статыстыцы,
які чытаецца на факультетах 
прыкладной матзматьїкі, меха- 
ніка-матзматьічньїм, фізічньїм, 
радьібфізічньїм.

Кафедра рыхтуе высокаква- 
ліфікаваньїх спецьіялістау па 
спецьіялізацьіі выкарыстанне 
вьілічальнай тзхнікі для рашэн- 
ня задач тзорьіі імавернасці і 
матэматычнай статьістьїкі. У 
1977 годзе адбыуся першы вы
пуск студэнтау, замацаваных 
на кафедры. Па спецьіялізацьіі 
кафедры факультэт прыклад
ной матзматьїкі скончыла 37 
студэнтау, механіка-матзматьіч- 
Н Ы  факультэт— 27 студэнтау.

Тэматыка навукозэй дзей- 
насці кафедры адносіцца да 
праблем тэорьм імавернасці, 
матэматычнай статьістьікі, тзх
нічнай кібернетьїкі. Галоуны 
напрамак —  выкананне дзярж- 
бюджэтных, гасдагаворных на- 
вукова-даследчых работ, пад- 
рыхтоука аспірантау і арганіза- 
цыя навукова-даследчай рабо
ты студэнтау.

У рашзнні Гасдагаворных за
дач прымаюць удзел выклад- 
чьікі, аспірантьі, студэнты ка
федры і супрацоунікі сектара 
матэматычнай статьістьікі, які 
быу створаны пры кафедры у 
1979 годзе. Вядзецца і навуко
ва-даследчая работа па дагаво- 
рах аб навукова-тзхнічньїм су-

працоуніцтве з Інстьітутам ма- 
тзматьікі АН БССР, падтрьімлі- 
ваецца сувязь з секцыяй матэ- 
матьікі Іенскага універсітзта 
імя ф . Шылера.
_ Вьікладчьікі кафедры вялікую 
увагу удзяляюць навукова-дас
ледчай рабоце студэнтау, якія 
спецьіялізуюцца на кафедры. 
На першых двух курсах наву
ковая работа студэнтау —  гэта 
удзел у гуртках, а на III— V  
курсах— удзел у курсавым і 
дыпломным праектаванні, наву
кова-даследчай рабоце у час 
вытворчай практьікі, работа у 
студэнцкай навукова-даследчай 
лабараторьіі. Гэтая лабарато- 
рыя створана на кафедры у 
1977 годзе. У цяперашні час у 
ёй працуе 21 студэнт. Яны 
праводзяць даследаванні па 
дзяржбюджэтнай і гасдагавор
най навукова-даследчай рабо
це, якая уваходзіць у план ра
боты кафедры. Студэнты ужо 
на III і IV  курсах сустракаюц- 
ца з задачамі, адпаведньїмі 
тым, якія ім прыйдзецца ра- 
шаць як спецьіялістам па пры
кладной матэматыцы пасля за- 
канчэння універсітзта.

У 1979 годзе студзнтамі ка
федры было зроблена 7 дакла- 
дау на студэнцкай навуковай 
канферэнцьй, чатыры работы 
аднесены да першай катэгорьй 
на Рзспубліканскім аглядзе- 
конкурсе студзнцкіх работ. А д 
на работа прадстаулена на Усе
саюзны агляд-конкурс.

Г. МЯДЗВЕДЗЕУ, 
загадчык кафедры, 

прафесар.
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САВЕТ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ
ЯК І УСЯКАЯ новая справа, 

стварэнне і станауленне ф а
культэта прыкладной матзма
тьікі патрабавала прыцягнення 
маладога пакалення матэматы- 
кау. Вось чаму ФПМ  малады па 
свайму кадраваму саставу. Ка- 
лектыу маладых вучоных на 
факультэце налічвае каля 100 
выкладчыкау, навуковых супра- 
цоунікау і аспірантау не ста
рей 33 гадоу. Гэты калектыу у 
асноуным папауняецца лепшы- 
мі вьіпускнікамі ФПМ , якія 
праяулялі схільнасць да наву- 
кова-педагагічнай работы.

Савет маладых вучоных 
ФПМ  ставіць сваёй задачей да-

памагчы маладым супрацоуні- 
кам «знайсці сябе» у навуцы, 
павьісіць навуковую актыунасць 
і, нарэшце, навукова-педагагіч- 
ную кваліфікацьію будучых ву
чоных.

Адной з добрых традыцый
на факультэце стала штогадо- 
вае правядзенне у ленінскія 
дні навуковых канферэнцый. 
На гэтых канферэнцыях мала- 
дыя вучоныя дакладваюць
апошнія вьінікі сваіх навуко
вых даследаванняу, атрьімлі- 
ваюць першыя рзцзнзіі на саае 
работы, плануюць далейшыя ра
боты. Калі у 1977 годзе на кан-

ферзнцьіі было заслухана толь
кі 22 даклады, то у 1979 го
дзе —  60.

Ш тогод праводзяцца факуль- 
тзцкі і універсітзцкі агляды- 
конкурсы работ маладых вучо
ных. У перыяд 1977— 79 гадоу 
факультэт прадставіу 9 лепшых 
навуковых работ на універсі
тзцкі агляд-конкурс.

Супрацоунікі ФПМ  актыуна 
удзельнічаюць і у рабоце усе- 
саюзных, рзспубліканскіх і між- 
вузаускіх канферэнцый школ- 
семінарау маладых вучоных. 
Маладьімі вучоньїмі апубліка- 
вана 499 навуковых работ, 11

аутарам якіх прысвечана вучо- 
ная ступень кандыдата ф ізіка- 
матэматычных навук.

Савет маладых вучоных ар- 
ганізуе і шэфскую работу. 
Маладыя вучоныя удзельніча
юць у навукова-даследчай ра
боце студзнтау: кіруюць сту-
дзнцкімі навукова-даследчьімі 
лабараторьіямі, навуковьімі гур- 
ткамі, праводзяць шэфскую ра
боту са школьнікамі, чытаюць 
лекцьіі у школе юкага прагра- 
міста.

Ю. ХАРЫН, 
старшыня савета маладых 

вучоных ФПМ, дацэнт.

ПАДМАЦОУВАЦЬ
ПРАКТЫКАЙ

СТУДЭНТЫ ФПМ размяр- 
коуваюцца на базы вытворчай 
практьші, замацаваныя Міні- 
стэрствам вышэйшай і сярэд- 
няй спецыяльнай адукацьіі 
БССР за факультэтам у ад- 
паведнасці з профілем буду- 
чай спєцьіяльнасці. Базамі 
праходжання практьші з’яу- 
ляювда буйныя навукова-да- 
следчыя інстьітутьі, вытвор- 
ча-тзхнічньїя аб’яднанні, іх 
вьілічальньїя цэнтры, ; якія 
маюць кваліфікаваньїя кадры 
кіраунікоу і магутную сучас
ную вьілічальную тзхніку.

Студэнты ФПМ праходзяць 
таксама практыку на адпа- 
ведных факультзтах Маскоу- 
скага дзяржаунага універсітз- 
та імя М. В. Ламаносава, Ле- 
нінградскага дзяржаунага 
універсітзта імя А. А. Жда- 
нава, Тбіліскага дзяржауна
га універсітзта, Кіеускага 
дзяржаунага універсітзта. Гэ
та практыка праводзіцца з 
мэтай павышэння узроуню 
ведау вьіпускнікоу факультэ
та па спецьіялізацьіях, якія 
адсутнічаюць ці недастаткова 
прадстаулены у БДУ. Тэма- 
тыка вытворчай практьікі і 
тэмы дыпломных работ цесна 
звязаны з вытворчасцю і па- 
трзбамі прамьісловасці, з ра- 
шэннем задач АСК для пры- 
борабудаунічьіх, машынабу- 
даунічьіх і станкабудаунічьіх 
прадпрыемствау (трактарны, 
аутамабільньї заводы), для 
прадпрыемствау лёгкай і хар- 
човай прамьісловасці з аута- 
матызацыяй праектавання.

Размеркаванне студэнтау 
на практыку праходзіць у 
строгай адпаведнасці з про
філем іх будучай работы, і 
таму задавальненне заявак 
прадпрыемствау складає пры- 
кладна 95— 98 працэнтау.

Штогод у перыяд практьікі 
ЗО— 40 працэнтау студэнтау 
ФПМ працуюць па сумя- 
шчальнїцтву на пасадах тэх- 
ніка і старшага тзхніка. Вы
творчай практыкай ад ВНУ 
кіруюць 25 выкладчыкау фа
культэта. Спецыяльнасць кі- 
рауніка практьікі па магчыма- 
сці адпавядае профілю прак
тьікі студэнтау. Кіраунікамі 
практьікі ад базы з’яуляюцца 
вьісокакваліфікаваньїя спецы- 
ялістьі адпаведных прадпры
емствау. 80 працэнтау сту
дэнтау праходзяць вытвор
чую практыку на месцах іх 
будучай работы. Грамадска- 
па.тптычнай практыкай ад 
ВНУ кіруюць вьшладчьші ка
федры навуковага камунізму. 
Студэнты на практыцы знаё- 
мяцца з гісторьіяй прадпры- 
емства, чытаюць тэматычныя

лекцьіі на грамадска-палітьіч- 
ныя тэмы, праводзяць паліт- 
інфармацьіі. Некаторыя сту
дэнты пішуць рэфераты на 
кафедры навуковага каму
нізму.

Штогод у верасні склада- 
ецца план мерапрыемствау па 
правядзенню вытворчай прак
тьікі студэнтау V курса і ста- 
жьіроукі маладых спецьіялі
стау. У 1979 годзе за два 
тьідні да размеркавання сту
дэнтау на работу адбыуся 
сход студэнтау V курса ФПМ 
і мехмата з прадстаунікамі 
арганізацьій, куды накіроу- 
ваюцца на працу спецьіялі- 
стьі-матзматьші. Яны раска- 
залі аб профілі работы іх 
прадпрыемствау, аб жьіцці у 
калектывах.

На ФПМ распрацавана па- 
лажэнне аб вытворчай прак
тыцы студэнтау V курса і 
парадку выканання дыплом
ных .работ, якое атрьімліва- 
юць прадпрыемствы, куды 
накіроуваюцца спецьіялістьі 
па прыкладной матэматыцы. 
Палажэнне здымае многія 
пьітанні (арганізацьія і пра
вядзенне практьікі, тэматыка 
дыпломных работ, патраба- 
ванне да кіраунікоу практьікі 
і дыпломных работ, тзрміньї 
мерапрыемствау на V кур
се).

З году у год працэс пра- 
вядзення практьікі удаска- 
нальваецда. Асаблівасцю гэ- 
тага навучальнага года з ’яу- 
ляецца правядзенне абароны 
справаздач па практыцы на 
дзвюх базах НДІ ЭВМ і заво- 
дзе імя С. Арджанікідзе. У 
састау камісій па абароне 
справаздач уваходзілі намес- 
нікі 'дэкана ФПМ В. І. Кар- 
зюк, А. В. Самусенка, загад- 
чьікі кафедр, вядучыя вы- 
кладчьікі (факультэта і адказ- 
ныя за практыку на базах. 
Абарона справаздач на прад- 
прыемствах павышае адказ- 
насць як студэнтау, так і іх 
кіраунікоу, дазваляе па-са- 
прауднаму ацэньваць работу 
студэнтау і тую яе частку па 
практыцы, якую можна вы- 
карыстаць у дыпломнай ра
боце.

У далейшым мы прапаноу- 
ваем яшчэ больш умацоу- 
ваць сувязь з вядучьімі арга- 
нізацьіямі у галіне распрацоу- 
кі і укаранення вьілічаль- 
най тзхнікі, што дазволіцц 
істотна павьісіць узровень ве
дау вьіпускнікоу ФПМ і мак- 
сімальна задаволіць патрэбы 
народнай гаспадаркі краіньї.

А. ЗМІТРОВІЧ, 
кіраунік вытворчай 

практьікі, дацэнт.

Некаторыя лічаць, што быць вьідатнікам і у той жа час актыу
на удзельнічаць у грамадскім жьіцці факультэта, універсітзта — 
справа не з легкіх. Гэта так, але Нзлі Юруць не баіцца цяжка- 
сцей. Толькі выдатная вучоба — для яе не самамэта. Дзяучына 
добра разумее, наколькі цікавей і насычаней становіцца жыццё, 
калі робіш усё для тато, каб твой факультэт стау самым леп- 
шым, калі ты заусёды сярод сяброу, некаму можаш дапамагчы, 
параіць.

НА ЗДЫМКУ: член камітзта камсамола ФПМ Нзлі ЮРУЦЬ.
Фота А. Стадуба.

ПА НЕКАТО РЫ Х напрамках 
у рабоце прафсаюзнай і камса- 
мольскай арганізацьій ёсць 
шмат агульнага. Таму мы выра- 
шьші у сябе на факультэце 
стварыць найбольш эфектыу- 
ную сувязь паміж адпаведньїмі 
сектарамі абедзвюх арганіза- 
цый, вьїкараніць дубліраванне у 
рабоце, выпрацаваць сумесныя 
перспектыуныя планы. На наш 
погляд, на факультэце асабліва 
патрабуе аб'яднання намаган-
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Сумесньїмі
намаганням!
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няу камітзта і прафбюро ву- 
чэбна-вытворчая і культурна- 
выхаваучая работа. Таму з са- 
мага пачатку навучальнага года 
на факультэце бьілі створаны 
вучэбна-вытворчыя і культурна- 
выхаваучая камісіі, якія аб'яд- 
налі адпазедныя сектары камі
тзта камсамола і прафбюро.

На першым пасяджзнні куль- 
турна-выхаваучай камісіі фа
культэта бьілі разгледжаны 
агульныя задачы і мэты дзейні- 
чаючых на факультэце гурткоу, 
а таксама распрацаваны ме- 
рапрыемствы па паляпшэнню 
умоу іх работы.

Мы дэталёва распрацавалі 
умовы сацьіялістьічнага спа- 
борніцтва, у якіх імкнуліся як 
мага пауней адлюстраваць гра- 
мадскае жыццё факультэта, су
вязь паміж вучобай і грамад- 
скай работай.

Умовы маюць некалькі раз- 
дзелау, кожны адлюстроувае 
асобныя напрамкі у грамад
скім жьіцці факультэта. Было 
вырашана вьінікі падводзіць 
спачатку па кожнаму раздзелу, 
а затым сумесна. Гэта дазваляе 
уявіць стан спрау у кожнай 
акадзмічнай групе, а значыць, 
вызначыць эфектыунасць рабо
ты практычна усіх сектарау як 
камсамольскай, так і прафса
юзнай арганізацьій. А  гэта да- 
памагае больш абгрунтавана 
весці кірауніцтва усёй ра
ботай на факультэце. На аснове 
выпрацаваных умоу у нас на 
факультэце бьілі падведзены 
вьінікі сацьіялістьічнага спабор- 
ніцтва. Падвядзенне вьінікау бы
ло ускладзена на прафоргау 
груп, якія з гэтым заданием 
справіліся выдатна, праявіушьі 
добрасумленнасць, ініцьіятьіву 
і разумение пастауленых перад 
імі задач. Пасля аналізу вьіні- 
кау і ліквідацьіі выяуленых не- 
дахопау умовы бьілі прыняты 
на нашым факультэце.

На мой погляд, у любой 
справе мы зможам толькі тады 
дасягнуць пэуных вьінікау, калі 
будзем стаяць на адзінай ас
нове агульнафакультзцкіх мзт і 
задач, калі зможам адкінуць 
усе асабістьія падлікі, калі бу
дзем імкнуцца дапамагаць 
адзін аднаму.

В. Н1ЧЫПАРУК, 
старшыня прафбюро.

НЕ ДЛЯ ТАГО, КАБ ТОЛЬКІ АДКАЗАЦЬ...
У М1НУЛЫМ годзе я скончыла дзесяць класау. 

Яшчз калі вучылася у восьмым класе, я прачытала 
у газеце «Знамя юности» аб’яву аб наборы у шко
лу юнага праграміста. Параілася з маці і вырашы- 
ла паспрабаваць свае сільї, паглядзець, што гэта 
такое. Праз некаторы час прыйшоу вьіклік на пер
шую лекцыю. Мне адразу спадабалася. Заняткі 
заахвоцілі. Асабліва любіла выконваць дамашнія 
заданні па праграміраванню. Вырашыла паступіць 
на наш факультэт. З першых дзён я, як гаворыц- 
ца, з галавой акунулася у матэматыку, не хацела- 
ся займацца іншьімі справамі, нават рыхтавацца 
да семінарау па іншьіх прадметах. Але зараз ужо 
усё стала на свае месцы. Больш даведалася аб 
факультэце, аб сваёй будучай прафесіі. На фа-

культзцет'мне наогул падабаецца, хаця часам не 
усё атрьімліваецца. На маю думку, усяго трзба да- 
бівацца самому і імкнуцца даводзіць усе справы 
да канца, тады будзе і лягчзй, і весялей. Я лічу: каб 
вучоба на нашым факультэце, як здаецца нека- 
торым, не была «нуднай», студэнты самі павінньї 
ператвараць для сябе заняткі матэматыкай у лю- 
бімую справу. Многія гавораць, што матэматыка— 
гэта не цікава, аднастайна. Але такое могуць ска- 
заць тыя студэнты, якія вывучаюць матэма
тыку толькі для таго, каб здаць сесію ці адказаць 
на практычных занятках.

Н. КАНАПЛЯНІК, 
студэнтка І курса.
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В. а. рэдактара 
В. П. ВАРАБ Ё?
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