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Рэктарат Бел
дзяржаўнага універсітэта

Аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
Загадчыкаў кафедраў: квантавай радыёфізікі і оптаэлектронікі, матэматычнай фізікі, гісто- 

рыі філасофіі і культуры;
Прафесараў кафецраў: фізічнай оптыкі, гісторыі старажытнага часу і сярэдніх вякоў, між- 

народных адносін, міжнароднага права, псіхалогіі, эканамічнай геаграфіі Беларусі і дзяржаў 
Садружнасці;

Дацэнтаў кафедраў: фізікі па. траваднікоў (0,25 стаўкі), матэматычнага забеспячэння ЭВМ, 
матэматычнага забеспячэння САПР, іатэматычнага мадэліравання і аналізу данных, тэорыі фун- 
кцый, лікавых метадаў і праграміравання, мікрабіялогіі, эканамічнай геаграфіі Беларусі і дзяр- 
жаў Садружнасці, гісторыі белар.'скай літаратуры, рускай мовы, сучаснай беларускай мовы, 
гісторыі беларускай мовы, гісторыі філасофіі і культуры, філасофіі і метадалогіі навукі, эканаміч- 
ных навук, гісторыі філасофіі і культуры (спецсродкі), сацыялогіі, канстытуцыйнага права, між- 
народных эканамічных адносін (0,25 стаўкі), нямецкай мовы, фізічнай геаграфіі і аховы прыро- 
ды;

Старшых выкладчыкаў кафедраў: агульнай фізікі, тэорыі функцый, лікавых метадаў і праг- 
раміравання, дыферэнідыяльных ураўненняў, крымінальнага права, рускай мовы, гісторыі філа- 
софіі і культуры, сацыялогіі, фізічнай геаграфіі і аховы прыроды;

Выкладчыкаў кафедраў: беларусазнаўства, тэорыі і практі -і сучаснай журналістыкі, эка- 
намічных навук, гісторыі філасофіі і культуры, псіхалогіі. агульнага землязнаўства, фізічнайге- 
аграфіі і аховы прыроды;

Асістэнтаў кафедраў: матэматычнага мадэліравання і аналізу данных, ураўненняў матэма
тычнай фізікі, вылічальнай матэматыкі.

Тэрмін конкурсу — адзін  месяц з  дня апублікав. <ня а б ’явы.
АДРАС: 220050, г. М інск, пр. Ф. Скарыны, 4, Белдзяржуніверсітэт, 

аддэел кадраў, пакой 233, т. 226-59-39.
А б'ява надрукавана ў  газеце “Беларускі універсітэт’

18 снежня 1997 гола.

Новы UBHTP па 
вывучэнню

10 снежня 1997 года рэк- 
тар Б елдзярж ун іверсітэта 
Аляксандр Казулін і прадстаў- 
нік AAH у Беларусі Павел Крал 
лістамі замацавалі дамоўле- 
насць аб пачатку рэалізацыі 
праекта стварэння Цэнтра па 
вывучэнню AAH на базе фа
культета міжнародных адносін 
універсггэта. Гэты праект будзе 
ажыццяўляцца пры фінансавай 
падтрымцы Праграмы разве
дя AAH і Упраўлення Вярхоўна- 
га Камісара AAH па справах 
уцекачоў у Рэспубліцы Бела
русь. ЯгО галоўнай задачай 
з ’яўляецца спрыянне распаў- 
сюджванню інфармацыі аб мэ
тах і ідэалах ААН, арганізацыя 
навуковых даследаванняў дзей- 
насці гэтай арганізацыі ў такіх 
галінах, як міжнародная бяспе- 
ка, праблемы эканомікі, сацы- 
яльна-гуманітарныя пытанні, 
міжнароднае права, ахова на-

вакольнага асяродцзя.
Цэнтр будзе актыўна 

садзейнічаць азнаямленню шы- 
рокай грамадскасці Беларусі з 
асноўнымі праграмамі і праек- 
тамі ААН, скіраванымі на выра- 
шэнне глабальных і рэгіяналь- 
ных пытанняў, і аказваць са- 
дзейнічанне вывучэнню як у 
Белдзяржуніверсітэце, так і ў 
іншых рэспубліканскіх наву- 
чальных установах актуальных 
праблем, якія стаяць у парад
ку дня гэтай арганізацыі.

У заданы Цэнтра будзе 
ўваходзіць стварэнне бібліятэкі 
дакументаў ААН, інфармацый- 
ная і адміністрацыйная пад- 
трымка даследчыкаў, выданне 
ІХ матэрыяпаў, распаўсюджван- 
не публікацый.

На базе Цэнтра будзе ар- 
ганізавана правядзенне навуко- 
ва-практычных канферэнцый І 
семінараў, распрацоўка вучэб-

ных курсаў, правядзенне кон- 
курсаў студэнцкіх работ па 
праблематыцы дзейнасці арга- 
нізацыі. Спецыяльная праграма 
мерапрыемстваў ужо была 
прысвечана 50-й гадавіне пры- 
няцця Усеагульнай дэкларацыі 
правоўчалавека, якая будзе 
адзначацца 10 снежня 1998 
года. Плануецца шэраг сустрэч 
па праблемах уцекачоў І пера- 
мешчаных асоб, па пытаннях 
абароны навакольнага асярод- 
дзя, прагрэсіўнага развіцця 
міжнароднага права.

Кіраваць дзейнасцю Цэн
тра па вывучэнню AAH будзе 
грамадскі савет, у склад якога 
ўвойдуць прадстаўнікі ПРААН, 
УВКБ, Белдзяржуніверсітэта, 
іншых зацікаўленых рэспублі- 
канскіх арганізацыяў.

Павел Л О С Е Ў
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8 снежня Надзвычай- 
ны і Паўнамоцны Пасол 
ЗША ў Рэспубліцы Бела
русь Дэніэл Спекхард на- 
ведаў БДУ. У час сустрэ- 
чы рэктар універсітэта 
прафесар Аляксандр Ka- 
зулін расказаў госцю аб 
асноўных накірунках су- 
працоўніцтва беларускіх 
і амерыканскіх вучоных, 
азнаёміў яго з перспек- 
тывамі развіцця старэй- 
шай ВНУ рэспублікі. Дэ-

ніэл Спекхард быў пры- 
емна ўражаны тым, што 
на небасхіле з некатора- 
га часу ёсць зорка з імем 
БДУ. Як вядома, перад 
прысваеннем імя якой- 
небудзь зорцы апошні 
подпіс пад сертыфікатам 
ставіць прэзідэнт Аме- 
рыкі.

Пасол ЗША наведаў 
размешчаны ва універсі- 
тэце Цэнтр еўрапейскай 
дакументацыі і інфарма-

цыі, чытальную залу біб- 
л іятэкі, ка м п ’ютэрны 
клас. I нават пабываў у 
будучым адміністрацый- 
ным корпусе БДУ, які 
рыхтуецца да здачы ў эк- 
сплуатацыю. Ha факуль- 
тэце міжнародных адно- 
сін Дэніэл Спекхард вы- 
ступіў з лекцыяй перад 
студэнтамі.

Пётр Д А Р А Ш Ч О Н А К  
Фота І.ПУПШ Ы НО ВІЧА

Амерыканскі пасол 
быў прыемна здзіўл ены
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студэнтка факультэта журналістыкі
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Студсавет 
трымае на раду

інтэрнаце БДУ, Папажэн- 
не аб студсавеце інтэрна- 
та БДУ і іншыя). Матэры- 
яльная база інтэрнатаў ча
сам пакідае жадаць леп- 
шага. Акрамя таго неаб- 
ходна матэрыяльная пад- 
трымка сацыяльна-куль- 
турных праграмаў, якія 
праводзяцца сіламі студ- 
саветаў. Хацелася б адна- 
віць спартакіяды паміж 
інтэрнатамі. Падчас аб- 
меркавання адміністра- 
цыяй БДУ была падтрыма- 
на ідэя аб стварэнні шко
лы студэнцкага  актыву 
БДУ.

10 снежня на базе 
інтэрната № 7 з удзелам 
ды рэкцы і студ гарад ка , 
п е д а го га ў  ін т э р н а т а ў  
прайшоў сем інар-прак- 
тыкум “Студэнцкае сама- 
кіраванне ў інтэрнаце", 
на якім уздымаліся пы- 
танн і са м а к ір ав ан н я  ў 
інтэрнаце і быў разгпед- 
жаны вопыт работы стуД' 
савета інтэрната N° 7.

А .Л А Б К О Ў
каардыната} 

студэнцкіх савета 
інтэрната

П ерш ы  ко н кур с  
грантаў  для студэнтаў 

і  аспірантаў
У апошнія гады ўсё 

больш актуальным становіц- 
ца пытанне павышэння 
якасці падрыхтоўкі высокак- 
валіфікаваных навукова-пе- 
дагагічных кадраў. Гэта звя- 
зана з неабходнасцю акты- 
візацыі інавацыйнай дзей- 
насці і эфектыўнасцю выка- 
рыстання сродкаў, якія вы- 
дзяляюцца на падрыхтоўку 
спецыялістаў, а таксама дзе- 
ля таго, каб пераадолець 
тэндэнцыі пастаяннага ста- 
рэння навукова-педагагічных 
кадраў з-за адтоку значнай 
часткі таленавітай моладзі з 
галіны інтэлектуальнай дзей- 
насці ў іншыя сферы.

У БДУ пасля прыдання 
яму статуса вядучай B НУ Бе- 
ларусі з боку кіраўніцтва гэ- 
таму пытанню надаейда на- 
лежная ўвага. Для вырашэн- 
ня задач створана Управлен
ие падрыхтоўкі навукова-пе- 
дагагічных кадраў вышэйшай 
кваліфікацыі і навукі. Для ак- 
тывізацыі і стымулявання на- 
вукова-даследчай работы 
студэнтаў, якая з ’яўляецца

важнаи складоваи часткаи у 
сістэме падрыхтоўкі навукоў- 
цаў, у БДУ ўводзіцца сістэма 
грантаў, якія размяркоўваюц- 
ца на канкурэнтнай аснове. 
3 гэтай мэтай ва ўпраўленні 
распрацавана Палажэнне аб 
конкурсе грантаў для студэн- 
таў і аспірантаў,

Ацэньваць праекты, 
прадстаўленыя на конкурс, 
будзе экспертная камісія, 
якая фарміруецца з ліку су- 
працоўнікаў упраўлення і спе- 
цыялістаў, а таксама прад- 
стаўнікоў навукова-педагагіч- 
ных работнікаў усіх факуль- 
тэтаў універсітэта. Кожны 
праект будуць разглядаць як 
мінімум два эксперты.

Праекты на конкурс 
можна падаваць да 15 студ- 
зеня 1998 года на адрас: 
г.Мінск, вул. Бабруйская, 7, 
пакой 412.

К .М .К А Р О С Ц ІК , 
начальнік упраўлення  

падрыхтоўкі кад р аў  
вышэйшай 

кваліфікацыі і  навукі.

Доктара выклікалі?
Я заўсёды баюся захва- 

рэць. I He толькі таму, што не 
вельмі прыемна ляжаць у 
ложку, калі цябе чакаюць 
куды больш цікавыя справы. 
He вельмі зручна наведваць 
урачаўпапіклініцы, капі ледзь 
трымаешся на нагах, а за 
прапушчаныя заняткі абавяз- 
кова патрэбна прадастаўляць 
у дэканат даведку аб часо- 
вай непрацаздольнасці. Вось 
чаму аднойчы я вырашыла 
высвятліць для сябе (і падзя- 
ліцца ведамі з іншымі), як вы- 
конваецца права на меды- 
цынскае абслугоўванне для 
студэнта, што не можа сам 
нанесці візіт. У студэнцкай 
паліклініцы мне ў гэтым да- 
памаглі.

Калі ў вас высокая тэм- 
пература, баліць жывот ці 
моцны кашаль, калі вы не ў 
стане наведаць урача ў 33-й 
студэнцкай паліклініцы, про
ста здыміце трубку телефо
на і набярыце нумар 31-20
46. Доктара можна выклікаць 
на дом з 7да 20 гадзін. 3 12 
гадзін у паліклініцы абавяз- 
кова дзяжураць два ўрачы. У 
дзень на долю кожнага з іх 
даводзіцца да 20 візітаў да 
захварэлых студэнтаў 65

інтэрнатаў 14 дзяржаўных ВНУ 
і 4 сярэдніх навучальных уста- 
новаў.

Неадкладную дапамогу 
доктар аказвае адразу на мес- 
цы, выпісвае неабходныя лекі 
і даведку аб часовай непра- 
цаздольнасці альбо бюлетэнь, 
калі студэнт паспявае ў воль
ны ад вучобы час яшчэ і пра- 
цаваць. Калі ж хворы мае пат- 
рэбу ў шпіталізацыі, урач не 
толькі выпісвае накіраванне ў 
бальніцу, але і выклікае “Жут
кую дапамогу’’.

Дзве машыны, выдзеле- 
ныя для абслугоўвання візітаў 
на дом, часта ламаюцца. I 
тады дактарам даводзіцца да- 
бірацца на грамадскім тран- 
спарце, бо ад спазнення на- 
ват на адну гадзіну можа за- 
лежаць чыёсьці жыцдё.

Доктар заўсёды гатовы 
прыйсці да хворага, але са- 
мае галоўнае яго пажаданне, 
ўсё ж — каб мы менш звярта- 
ліся па яго дапамогу. A гэта 
магчыма толькі ў тым выпад- 
ку, калі мы будзем здаровыя.

Ю лія С ТЭ М П , 
студэнтка факультэта 

журналістыкі

С у с т р э ч ы

Пісьменнікі Pacii наведалі БДУ

"Лістапад" на ж урф аку
Падчас правядзення кінафестываля “Лістапад-97” у нашу 

сталіцу прыязджалі розныя вядомыя госці, таленавітыя акцёры, 
рэжысёры, крытыкі і кінаведы. 3 усіх ВНУ рэспублікі Белдзярж- 
універсітэту пашанцавала больш за іншых, асабліва факультэту 
журналістыкі. Менавіта сюды быў запрошаны вядомы кінарэ- 
жысёр Pacii Вадзім Юсупавіч Абдрашытаў. Яго мы ведаем па 
такіх стужках, як “Остановите Потапова", “Армавир", "Плюм- 
бум, или Опасная игра", “Пьеса для пассажиров” . Апошняя яго 
работа была прадстаўлена на фестывалі — гэта фільм “Время 
танцора". Вадзім Юсупавіч на сустрэчы са студэнтамі гаварыў 
пра сябе, пра работу, адказваў на пытанні І сам іх задаваў. 
Шкада, праўда, што адказвалі на іх у большасці выкладчыкі фа
культэта, а студэнты адмоўчваліся. Сустрэча з неардынарнай 
асобай заўсёды вельмі цікавая і пазнавальная. I нам вельмі пры
емна прымаць у сябе такіх гасцей.

Наталия Ж Л О Б А , 
студэнтка факультэта журналістыкі

Рэлігійнасць у  модзе?
На фоне глыбінных пераменаў у  эканамічнай, палітыч- 

най ідухоўнай сф ерах жыцця інтарэс да рэл іг іі рэзка  ўзрос. 
Сёння рэлігійны я вучэнні і  проста філасофскае разумение  
Воскай прыроды свету вельм і папулярныя. Асабліва сярод  
маладых людзей. Чаму? Гэта я  вырашыла высвятліць пад
час гутаркі з  айцом  Віталем, святаром Свята-Петрапаўлаў- 
скага сабора ў  М інску.

— У матэрыяльным свеце немагчыма пазбегнуць стратаў. 
Грошы рана ці позна заканчваюцца, сяброўства можа пера- 
рвацца ў адзін момант, а чалавеку трэба нешта ўзвышанае, да 
чаго ён і імкнецца ўсё сваё жыццё.' Так чалавек ідзе да Бога.

Нярэдка я чую іншыя меркаванні: накшталт таго, што для 
моладзі рэлігія (ці, магчыма, яе атрыбуты) — гэта мода. У свой 
час сімвал хрысціянскай веры — крыж — ператварыўся ў неад- 
менны аксесуар, папулярны сярод нефармалаў пачатку 90-х 
гадоў. Гэта сімвалізавала, хутчэй, не зварот да веры, а яе ад- 
маўленне і было адной з праяваў нігілізму. Але сёння такая мода 
ўжо не актуальная. Моладзь усё часцей звяртаецца да царкоў- 
ных абрадаў: напрыклад, вянчанне вельмі папулярнае ў "кру
тых". Наўрад ці яны задумваюцца аб здабыванні Божай ласкі. 
Проста маладых прываблівае прыгажосць самога абраду.

Часта, апынуўшыся ў цяжкім становішчы, людзі шукаюць 
паратунку ў царкве. Мне хочацца верыць, што адбываецца так 
не толькі таму, што гэта папулярна, але і ад спрадвечнага жа- 
дання міра і згоды.

Ю лія Ш Ч А Р Б А КО В А ,

11 снежня 1997 года 
быў праведзены круглы 
стол “Студсавет інтэрна- 
та БДУ” . У яго  рабоце 
прынялі ўдзел прарэктар 
па вучэбна-выхаваўчай 
рабоце І сацыяльных пы- 
таннях У.Б.Аджаеў, на- 
чальнік упраўлення вы- 
хаваўчай работы з мо- 
ладдзю А.Б.Багдановіч, 
ды рэктар  студ гарадка  
І.Р.Вярэнчыкаў, намеснікі 
дырэктара студгарадка 
А.У.Мелех i Р.П.Папок, 
загадчык кафедры фізвы- 
хавання І спорту С.У. Ma- 
ка рэв іч , каард ы натар  
студсаветаў і інтэрнатаў 
БДУ А.А.Лабкоў, стар- 
шыні студэнцкіх саветаў 
інтэрнатаў БДУ, прадста- 
ўнікі грамадскіх малад- 
зёжных арганізацый.

Сам час падвёў нас 
да неабходнасці сустрэц- 
ца і абмеркаваць прабле- 
мы, што тычацца жыцця 
інтэрнатаў. A праблем 
шмат. Патрэбна перапра- 
цаваць нарматыўныя да- 
кументы дзейнасці орга- 
наў самакіравання (Пала
ж эн н е  аб с ту д э н ц к ім

т т ж ш ж   Ш  |

He перавяліся яшчэ асілкі
У Бабруйску скончыў- 

ся 13-ы чэмпіянат па гіра- 
ваму спорту. Студэнты БДУ 
выступалі ў складзе збор- 
най каманды Мінска і збор- 
най каманды БДУ, прычым 
апошняя каманда заняла 
1-е месца. Ha “п’едэстал 
гонару" ўзыходзілі чэмпіё- 
ны: у вазе да 80 кг майс-

тар спорту студэнт 1-га 
курса юрфака Аляксандр 
Воўк і ў вазе да 90 кг май- 
стар спорту Алег Сямёнаў 
(5 курс гістфака). Іншыя 
прызёры — кандыдат у 
майстры спорту Андрэй Ат- 
рышкевіч, катэгорыя да 
100 кг (3 курс факультэта 
міжнародных зносін), І член

спортклуба Мікалай Сямё- 
наў (звыш 100 кг).

На 3-ю прыступку ўзня- 
ліся член спортклуба май- 
стар спорту Павел Малы 
(да 70 кг), першакурснік 
фізфака кандыдат у майст
ры спорту Сяргей Гаркуша 
(да 75 кг), другакурсн ік 
юрфака Дзмітрый Заплеш-

С п о р т
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нікаў (да 100 кг).
Чацвёртымі былі сту

дэнт 1-га курса фізфака 
кандыдат у майстры спорту 
Андрэй Стэймашонак, кан
дыдат у майстры спорту Bi- 
таль Сікіржыцкі (4 курс фіз- 
фака).

I пятым — другакурснік 
гістфака Вадзім Прэўрацкі 
(да 70 кг).

Алег Сямёнаў у абса- 
лютным першынстве заняў 
трэцяе месца.

Вольга КА ЗД Е Р КА

Сардэчна сустракапі вядомых пісьменікаў Pacii і Бела- 
русі — выкладчыкі і студэнты нашага універсітэта. Ды і не 
магло быць інакш, бо да нас завіталі старшыня Саюза пісь- 
меннікаў Pacii В.Ганічаў, пісьменнік В.Распуцін, Герой Ca- 
вецкага СаюзаУ.Карпаў, намеснік рэдактара часопіса “Мос
ква’’ У.Турбін, паэт Ю.Кузняцоў, намеснік рэдактара часо- 
п іса“Наш современник” А.Казінцаў, рэдактар газеты “Русь 
державная” А.Пячэрскі, паэт У.Кастроў, пісьменнік Э.Ва- 
лодзін, намеснік галоўнага рэдактара газеты “Литератур-

на  здымку: слова ірымаь ишршыни о/ / гаи» о ./о ш ю /.
Фота І.Пупшыновіча. 

ная Россия" А.Верстакоў. У творчай сустрэчы прынялі ўдзел 
з беларускага боку старшыня СП Беларусі В.Зуёнак, Р.Ба- 
равікова, А.Савіцкі, У.Някляеў. Пісьменнікаў і паэтаў, творы 
якіх чытаюць і любяць ў Беларусі, віталі рэктар БДУ Аляк
сандр Казулін, міністр адукацыі Васіль Стражаў, які літа- 
ральна ў адным сказе перадаў сам дух творчай сустрэчы: 
“Ніколі не будзе мяжы паміж беларускай і рускай літарату- 
рамі і нашымі народамі” .
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Л ки ы я  "М о п ая зь  
суп п аи ь  СНШ у 99

Фота !. ПУПШЫНОВІЧА.

На пачатку снежня ў акта- 
вай зале БДУ ладзілася 
сяброўская сустрэча факуль- 
тэцкіх каманд КВЗ у рамках 
сезона.

Гэтая акцыя праходзіла 
паддэвізам "Моладзь супраць 
СНІДу". Сваё майстэрства ў 
жартах і знаходпівасці дэман- 
стравалі студэнты з механіка- 
матэматычнага, філалагічнага 
факультэтаў, а таксама з фа- 
культэта радыёфізікі і электро- 
нікі. '

Асноўныя прызы ўручалі- 
ся ад Рэспубліканскага цэнтра 
прафілактыкі са СНІД — прэ- 
зерватывы, календары, букле
ты І г. д.

Перамагла ў гэтай сустрэ- 
чы каманда КВЗ механіка-ма- 
тэматычнага факультэта. Акра- 
мя таго, усе каманды атрымалі 
суцяшальныя салодкія прызы 
— торты ад БПСМ. Дарэчы, 
тэта другая універсітэцкая ак
цыя, якая праходзіць падтакім 
дэвізам, — год назад ладзіўся 
рок-фестываль.

Спадзяемся, што акцыі 
“Моладзь супраць СНІДу” ста- 
нуць традыцыйнымі ў нашым 
універсітэце.

Вадзім П П Н ,
' нам еснік старшыні 

Студэнцкага саю за
Б Д У
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Універсальныя сістэмы 
камп 'ютэрнай матэматыкі

Удругім  артикуле серыі  кароткіх 
аглядаў сістэм кам п ’ютэрнай матэм а
тыкі, якая была распачата “Беларускім  
універсітэтам” у  папярэдніх нумарах, мы 
пагаворым аб  адным з  самых распаў- 
сюджаных сярод айчынных карыстальні- 
каў  сродкаў -  пакеце M athcad.

Сістэма Mathcad аме- 
ры канскай  фірмы M at- 
hsoft была створаная ў 
1988 го д зе  і спачатку 
прызначалася для лікава- 
га вы раш эння матэма- 
тычных задачаў. Толькі ў 
1994 годзе ў чацвёртую 
версію пакета былі ўвед- 
зеныя інструменты сім - 
вальнай матэматыкі. Гэта 
адбылося ў выніку супра- 
цоўніцтва M athsoft і ка- 
надскай фірмы Waterloo 
Maple. Адпаведна, крыні- 
цай, адкуль былі запазы- 
чаныя сродкі камп’ютэр
най алгебры, з ’яўляецца 
пакет Maple. Яшчэ крыху 
пазней (у 1995 годзе) у 
версію Mathcad PLUS 6.0 
былі дабаўленыя сродкі 
рэалізацыі складаныхал- 
гарытмаў (карацей кажу- 
чы — праграмавання).

У Mathcad 7 меню ка- 
мандаў у параўнанні з па- 
пярэднімі версіямі больш 
п р ы п а д а б н я е ц ц а  да 
меню Excel, што ўвогуле 
заканамерна: вытокі Mat- 
head бяруць пачатак у 
эл ектро н н ы х табл іцах. 
Інтэрфейс у сваю чаргу 
стаў бліжэйшым да інтэр- 
фэйса тэкставых рэдак- 
тараў. Мова праграм а
вання Mathcad да сёмай 
версіі стала больш С-па- 
добнай (дый сам Mathcad

напісаны на мове С), хаця 
яго праграмам па-раней- 
шаму не хапае сродкаў 
н а л а д к і. 3 -з а  гэ т а га  
больш -м енш  аб 'ём ную  
M athcad -праграм у спа 
чатку прыходзіцца пісаць, 
а галоўуае -  наладжваць 
у асяродку якой-небудзь 
“сапраўднай" мовы праг- 
рам іравання (больш за 
іншыя для гэтага пады- 
ходзіць, зразумела, С).

Нельга сказаць, што 
M a th cad  пера груж аны  
ўбудаванымі функцыямі і 
м а гчы м асцям і, як, на- 
пры клад , M ap le  альбо 
Mathem atica, але ў* сілу 
гэтага Mathcad таксама 
нельга строга  назваць 
універсальнай сістэмай. 
Распрацоўшчыкі з M at- 
hsoft пайшлі іншым шля
хам. Яны зрабілі стаўку 
на электронныя падруч- 
нікі ў Internet. Патрэбна, 
скаж ам , кары стальн іку  
рашыць дыферэнцыяль- 
нае ўраўненне — ён аль
бо купляе асобна адпа- 
ведны электронны пад- 
ручнік, які ўтрымлівае апі- 
санне задачаў і функцыі, 
якія забяспечваю ць яе 
рашэнне, альбо праз In
ternet адкрывае на адца- 
леным серверы файл з 
прататыпам задачы.

Няма ў асяродку Mat-

о: о: о: о: о: о:

head і сродкаў генерыра- 
вання графікаў функцый, 
якія ёсць у больш магут- 
ных пакетах, бо ў асноў- 
ным тое, што прынята лі- 
чыць граф ікам і ў Math- 
c a d , - толькі візуапізацыя 
данных, якія захоўваюцца 
ў вектарах і матрыцах. У 
сёмай версіі пакета пра- 
дугледжана магчымасць 
хуткай пабудовы графікаў 
у дэкартавых і палярных 
каардынатах (тэхналогія 
QuickPIot).

Б ібл іятэка  падказак 
(Q uickSheets), убудава- 
наягў Mathcad PLUS 6.0 у 
сёмай версіі, пашырана 
да аператыўнага цэнтра 
рэсурсаў (Resource Cen
ter), звязанага не толькі 
з файламі на камп’ютэры 
кары стальн іка , але і з 
W e b -с е р в е р а м  ф ірмы 
Mathsoft.

У в о гу л е , M a th s o ft 
вельмі вялікую ўвагу на- 
дае развіццю  сеткавых 
тэхналогіяў. Нездарма ў 
спісе рэсурсаў, неабход- 
ных для поўнай работы 
Mathcad 7, значыцца і су- 
вязь кам п’ютэра з Inter
net пры дапамозе M icro
s o ft  In te rn e t E x p lo re r 
версіі 3.01 ці вышэй. Так
сама патрабуюцца пра- 
цэсар 80486 ці вышэй, 
дыскавод CD-ROM; Win
dows 95 ці NT 3.51 ці вы
шэй; ОЗУ -  12 Мбайт (мі- 
німум), 16 (аптымальна), 
30 М байт на ж ор стк ім  
дыску пры поўнай уста- 
ноўцы.

C. З Я М С К О Ў , 
Цэнтр 

інф арм ацыйных 
тэхналогій Б Д У
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Інтарэс аказаўся 
большым, чым разлічвалі

3 8 па 11 снежня ў Бел- 
дзяржуніверсітэце прахо- 
дзіла першая ў нашай кра
ше міжнародная навуковая 
канферэнцыя “Камп'ютэр- 
ная алгебра ў фундамен
тальных і прыкпадных да- 
следаваннях і адукацыі -  
CAS-97"). Паспрабуем пад- 
весці некаторыя яе вынікі.

Канферэнцыя сабрала 
каля чатырох дзесяткаў ву- 
чоных з усіх куткоў Бела- 
русі, з Расіі, Украіны і Гер
манн. Акрамя названых 
краін паступілі таксама ма- 
тэрыялы з ЗША і Кітая. Ha 
пленарным і секцыйных па- 
седжаннях разглядаліся 
розныя аспекты прымянен- 
ня сістэм камп’ютэрнай ал
гебры ў матэматыцы, зка- 
номіцы, фізіцы, механіцы і 
адукацыі. Па прызнанню 
многіх удзельнікаў, інтарэс 
да канферэнцыі аказаўся 
большым, чым чакалася, і 
нават большым, чым раз- 
лічвалі самі арганізатары. 
Гэта можна патлумачыць 
часткова і тым, што ўвага 
да праблем, звязаных з 
камп’ютэрнай алгебрай,

пакуль у нашай рэспублі- 
цы на такім высокім узроў- 
ні не прыцягвалася, а праб- 
лемы існуюць і ў колькасці 
больш чым дастатковай. 
Дадатковы інтарэс быў так
сама абумоўлены прысут- 
насцю на канферэнцыі пра- 
фесара Роберта Краглера 
(Германія), які прачытаў 
тры папулярныя лекцыі аб 
агульных графічных магчы- 
масцях пакета Mathemati- 
са і апошніх спецыялізава- 
ных распрацоўках для гэ
тай сістэмы. Ha лекцыях 
прафесара Краглера, а 
таксама на агульнай лек- 
цыі прафесара Уладзіміра 
Гердта (Дубна, Расія) ак
рамя ўдзельнікаў канфе- 
рэнцыі прысутнічалі вы- 
кладчыкі і студэнты бела- 
рускіх В НУ, навучэнцы лі- 
цэя пры БДУ. Паралельна 
прайшла таксама выстава 
“Інфармацыйныя тэхналогіі 
ў навучанні і кіраванні на- 
вучальнымі установамі” , на 
якой была прадстаўлена лі- 
таратура, якая прысвечана 
сістэмам кам п ’ ютэрнай 
матэматыкі.

Выніковае паседжанне, 
якое праходзіла 10 снеж
ня, перарасло ў даволі ак- 
тыўнае абмеркаванне са
мых вострых пыта’нняў. Тут 
былі закрануты і праблемы 
ліцэнзавання магутных і 
каштоўных навуковых сі- 
стэмаў, і звязаная з імі не- 
каторая ізаляванасць боль- 
шасці вучоных у краінах 
СНД ад навуковага свету, 
абмяркоўваўся таксама 
далейшы лёс мінскай кан- 
ферэнцыі. Было вырашана 
падтрымаць ідэю рэгуляр- 
нага (раз у два гады) пра- 
вядзення канферэнцыі па 
праблемах камп'ютэрнай 
матэматыкі ў Беларусі. 
Асабліва падкрэслівалася, 
што выгаднае геаграфічнае 
месцазнаходжанне Бела- 
русі робіць найбольш зруч- 
най арганізацыю сустрэчы 
вучоных Еўропы і Расіі.

Будзем спадзявацца, 
што, вызначаная прыклад- 
на дата правядзення на- 
ступнай канферэнцыі -  ве- 
расень 1999 г. -  збярэ ў 
Мінск прадстаўнікоў наву
ковага свету з яшчэ боль
шей колькасьці краін. Рз- 
гулярны характар канфе- 
рэнцыі дапамог бы БДУ 
замацавацца на вядучым 
месцы сярод вядомых уні- 
версітэтаў свету.

Аргкамітэт
канф ерэнціі
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К а б  даехаць  
у  Новы год

У сувязі с пагаршэннем пагодных умоваў 
па Маскоўскім раёне і па ўсім Мінску рэзка 
ўзрасла колькасць дарожна-транспартных зда- 
рэнняў. Больш за папову з іх складаюць наез
ды на пешаходаў, якія часцей за ўсё здараюц- 
ца ў другой папове дня, калі на горад апуска- 
юцца прыцемкі. Людзі пасля працоўнага дня 
спяшаюцца дадому, часта крочачы па праезд- 
жай частцы, парушаючы элементарныя праві- 
лы дарожнага руху і асабістай бяспекі.

Амапь палова ДТЗ здараецца па віне пе- 
шаходаў, якія сябруюць з “зялёным зміем” . Пры 
тым, што бачнасць на дарозе дрэнная, а праз-

джая частка слізкая, вадзіцель практычна паз- 
баўлены магчымасці пазбегнуць наезда на пе- 
шахода, які знянацку апынуўся перад аўтама- 
білем.

За 11 месяцаў 1997 года ў Маскоўскім ра
ёне здзейснена 51 дарожна-транспартнае зда- 
пэнне з удзелам нецвярозых пешаходаў. Таму 
супрацоўнікі ДАІ нярэдка, затрымаўшы нецвя- 
розага пешахода на праезджай частцы, адпраў- 
ляюць іх у куды больш бяспечнае для захаван- 
ня жыцця месца — выцвярэзнік. Але ж і вадзі- 
целі павінны ведаць, што тармазны шлях на 
слзкай дарозе больш доўгі, а пешаходы з на- 
дыходам зімы зусім не стапі больш уважлівымі.

У М інску за 11 месяцаў бягучага года 
здзейснена 88 ДТЗ, у якіх загінулі 97, а пара- 
нены 669 чалавек. А мы напярэдадні Новага 
года жадалі б, каб жывымі і здаровымі заста- 
вапіся ўсе ўдзельнікі дарожнага руху.

М . А Ў С Я Н С К І, дзяржаўтаінспектар 
М аскоўскага Д А !
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Ba ўсе часы было 
вельмі важна мець працу. До
брав працоўнае месца — тэта 
сродак для годнага існавання, 
перспектыва, магчымасць рэ- 
алізаваць свае здольнасці, а 
таксама матэрыяльны і духоў- 
ны багаж, які забяспечыць 
бязбедную І спакойную ста- 
расць.

Добрае месца — гэта не 
толькі ўзровень вашай зарпла
ты, умовы працы, кваліфіка- 
цыя. Перш за ўсё, гэта пера- 
л ік патрабаванняў, якія вы 
змаглі задаволіць на гэтым 
этапе сваёй дзейнасці, Зусім 
верагодна, што падчас стажы- 
роўкі вы зменіце не адно мес
ца, пакуль знойдзеце працу, 
якая вам спадабаецца. Чала- 
век павінен увесь час разві- 
ваць і ўдасканальваць сябе, 
выкарыстоўваючы пры гэтым 
розныя прыёмы, якія дапама- 
гаюць у рэшце рэшт вызна- 
чыць паўнацэннасць вашага 
жыцця, у тым ліку і яго пра- 
фесійнай часткі.

Як зрабіць гэта эфектыў- 
на? Складзіце для сябе спіс 
уласных патрабаванняў. Калі 8 
■пунктаў з 10 гэтага спіса на 
сённяшні дзень зада волен ыя, 
можна з упэўненасцю сказаць: 
ваш пошук ідзе ў верным кірун- 
ку.

Вельмі важна мець добрую 
адукацыю (у чым І дапаможа 
вам наш універсітэт). Яна ста
не асноўным пунктам у вашай 
кар'еры пасля таго, як вы скон- 
чыце вышэйшую навучальную 
ўстанову.

Прапануем вам “азбуку” 
працаўладкавання. Як зрабіць 
паспяховай першую сустрэчу 
з працадаўцам? Трэба быць

адпаведна падрыхтаваным. 
Найперш неабходна даведац- 
ца як мага болей пра кампа- 
нію ці фірму, куды вы ўладкоў- 
ваецеся: дзе знаходзіцца, што 
выпускав, ці вялікім штатам 
супрацоўнікаў валодае. Kani 
магчыма, паспрабуйце даве- 
дацца ўсё аб чалавеку, з якім 
вам напежыць сустрэцца. Be- 
даючы моцныя і слабыя бакі 
працадаўцы, можна ўмела ма- 
ніпуляваць імі падчас гутаркі. 
Але будзьце асцярожным: па 
той бок стала можа апынуцца 
чапавек не менш дасведчаны. 
Ён, у сваю чаргу, можа ска- 
рыстацца гэтым самым прыё- 
мам. На сустрэчу варта пры- 
ходзіць хвілінаў на 5 раней, 
чым запланавана. Гэта ахарак- 
тарызуе вас як чапавека заці- 
каўленага. Важна добра вы- 
глядаць. Вашыя прычоска, 
касцюм мусяць зрабіць на су- 
размоўцу добрае ўражанне. 
Працэнтаў 50 з ліку прэтэн- 
дэнтаў не атрымліваюць пра
цу толькі таму, што прыйшлі 
на субяседванне неахайна 
апранутымі.

Падчас размовы вельмі 
важна глядзець інтэрв’юеру ў 
вочы, а не круціць гапавой па 
баках, разглядаючы офіс. Калі 
з вамі размаўляюць два чапа- 
векі, дык кантакт на ўзроўні 
поглядаў па чарзе таксама 
важны. Адказваючы на пытанні 
працадаўцы, не лезьце ў па- 
драбязнасці, капі ён гэтага не. 
патрабуе. Адказваючы разгор- 
нута, вы можаце проста ста- 
міць чалавека, а гэта мінус вам 
як суразмоўцы. Вашы пытанні 
да працадаўцы павінны быць 
карэктнымі і лаканічнымі. Ca- 
мыя важныя з іх варта сфар-

муляваць загадзя.
Няхай вас не пакрыўдзіць 

гэтае параўнанне: чалавек, які 
наймаецца на працу, з ’яўля- 
ецца своеасаблівым таварам. 
Складаней за ўсё прадаць 
сябе мападым спецыялістам, 
бо ў іх няма шматгадовага во- 
пыту. Im лепш засяродзіцца на 
расхвальванні свайго капеджа, 
расказаць пратое, якімі актыў- 
нымі яны былі падчас навучан- 
ня.

Сёння многія спецыяль- 
насці на рынку працы не ка- 
рыстаюцца попытам. Але ж 
многія проста не падазра- 
юць, што навыкі, якія яны 
набылі раней, лёгка перано-

Я Sy аворнікі папшоў, 
хто мяне навучыиь?

Праблема беспрацоўя 
закранае сёння многіх. 
Асабліва пакутуе моладзь: 
навучэнцы школ, ПТВ, ся- 
рэдніх І вышэйшых наву- 
чальных устаноў—-тыя, хто 
не мае вопыту альбо спе- 
цыяльнасці. Звычайна гэ-

ладзі БПСМ спрабуе рас- 
працаваць і ўвесці унікаль- 
ныя методыкі падрыхтоўкі 
навучэнцаў і студэнтаў да 
самастойнай працы. Уні- 
кальнасць іх у комплек- 
снасці: служба з'яўляецца 
сувязным звяном паміж

сяцца ў іншыя сферы. Пры 
дапамозе спецыяльных тэс- 
таў вызначаецца прафесійны 
ўзровень чалавека. Самае 
скпаданае ў дадзенай сітуа- 
цыі — пераадолець псіхапа- 
гічны бар’ер, які замінаў па- 
чатку перанавучання.

Зінаіда M A PA B A

тую праблему пачынаюць 
вырашаць, калі чалавек 
ужо беспрацоўны. Цяпер 
з ’яўляюцца спробы скан- 
цэнтраваць увагу на тым, 
каб прадухіліць яе ў момант 
выхаду чалавека ў сама- 
стойнае жыццё.

Служба занятасці мо-

працадаўцамі I навучэн- 
цамі.

Па звестках сацыяла- 
гічных апытанняў, звыш за 
70 % (а гэта амапь паўміль- 
ёна маладых людзей) з ’яў- 
ляюцца патэнцыяльнымі 
кліентамі службаў заня- 
тасці.

Служба занятасці пры- 
мае заяўкі і накіроўвае на 
працу студэнтаў і вучняў, 
праводзіць спецыяліэава- 
ныя кірмашы і рыхтуе да 
завяршэнччя дагавор аб 
працы студзнцкіх атрадаў.

За тры месяцы ў Мін- 
ску было працаўладкава- 
на больш за тысячу чала
век. Праўда, працоўныя 
месцы, што прапаноўва- 
юцца моладзі, не заўсёды 
яе задавальняюць, бо не 
з ’яўляюцца такім і прэс- 
тыжнымі, як хацелася б. 
Фірмы і прадпрыемствы, 
канешне, часцей аддаюць 
перавагу вопытным спе- 
цы ял істам , а малады х 
хлопцаў і дзяўчат бяруць 
толькі туды, д зе  не- па- 
трэбна высокая кваліфі- 
кацыя: дворнік,, ку р ’ер, 
рознарабочы, прыбіраль- 
шчык, швачка, муляр, апе- 
ратар, зборшчык, мастацкі 
афарміцель, вартаўнік, са- 
цыяльны раб о тн ік . З а 
рплата складае каля міль- 
ёна, што абумоўлена ня- 
поўным працоўным днём. 
Плануецца правядзенне 
стажыровак для моладзі 
на прадпрыемствах. Апла- 
та ў такіх выпадках будзе 
весціся са сродкаў цэнт
ра занятасці. Плануецца 
таксама праводзіць для 
студэнтаў і навучэнцаў 
апош ніх курсаў лекцы і, 
якія азнаямляюць з працэ- 
сам уладкавання на рабо
ту.

Валеры я А Ў С Я Н ІК ,
студэнтка ж у р ф а ка
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Першаапкрывапьнік 
Якуикага зопата

У гэтым годзе споўні- 
л ася  5 0  га д о ў  з д н я  
смерці знакамітага геола- 
га і  географа дарэвалю- 
цыйнай Pacii, нястомнага 
падарожніка Карла Багда- 
новіча.

Імя Карла Багдановіча 
стала вядомым у сусветнай 
геалагічнай навуцы праз яго 
шырокамаштабныя экпеды- 
цыйныя даследаванні, пра- 
ведзеныя ў 1886-1919 гадах. 
У 1886-1887 гадах ён дасле- 
дуе пустэльны З акаспійскі 
край, а таксама зусім невя- 
домыя горныя хрыбты ў глы- 
біні Персіі. Удзельнічаючы ў 
тыбецкай экспедыцыі Пяўцо-

ва, арганізаванай Рускім ге- 
аграф ічны м тавары ствам , 
Карл Іванавіч даследуе геа- 
лагічную будову горных вуз- 
лоў Цэнтральнай Азіі. Затым 
на праиягу двух гадоў Багда- 
новіч праходзіць па Сібіры ад 
Омска да Байкала ў якасці 
кіраўніка геалагічнай экспе- 
дыцыі, задачай якой было 
даследваць мінеральна-сы- 
равінную базу ўздоўж Транс- 
Сібірскай чыгункі, якая буда- 
валася ў тыя часы. Самым 
каштоўным вынікам гэтых вы- 
шукаў было адкрыццё Чарам- 
хоўскага вугальнага басейна, 
які хутка стаў аб ’ектам пра- 
мысловай эксплуатацыі.

У 1895 годзе Багдановіч 
накіроўваецца, бадай, у  са-

алогіі Азіяцкай Расіі. Пазней казскага рэгіёна. Адначасо-
Багдановіч звыш 10 гадоў ва ён загадваў кафедрай Пе-
узначальваў даследчую рабо- цярбургскага Горнага інсты-
ту на радовішчах нафты Каў- тутэ- Гэта не менш плённы

мую цяжкую экспедыцыю па 
ўзбярэжжы Ахоцкага мора і 
праз Якуцію на Камчатку, каб 
даследаваць геалогію гэтых 
вялікіх тэрыторыяў з мэтай 
пошуку россыпаў золата. Ён 
упершыню дэталёва дасле
дуе геалагічную будову Ста- 
навога хрыбта, горныя лан- 
цугі Якуціі і М агаданскага  
краю, а таксама Камчаткі і 
Чукоцкага паўвострава. Гэтай 
экспедыцыяй завяршаецца 
15-гадовы перыяд геалагіч- 
ных даследаваннняў Багда- 
новіча на Азіяцкім кантынен- 
це (1886-1901). Дзякую чы  
выдатным здольнасцям і не- 
верагоднай інтэнсіўнай пра
цы 35-гадовы навуковецста- 
новіцца лепшым знаўцам ге-

перыяд жыцця вялікага наву- 
коўца і падарож ніка. Кола 
інтарэсаў Багдановіча пашы- 
раецца. Ён займаецца гідра- 
геалагічны м і праблеМ ам і, 
пытаннямі землятрусаў (эк- 
спедыцыі ў Месіну, 1908 г.; 
Цянь-Ш ань, 1911 г.), піша 
падручнікі і навуковыя працы 
(усяго іх апублікавана звыш 
200), а ў галіне прыкладной 
геалогіі практычна няма за- 
дачаў, якімі б ён не займаў- 
ся.

5 чэрвеня 1947 года сла- 
вуты вучоны і падарожнік, бе- 
ларус па паходжанню , які 
прысвяціў сваё жыццё слу- 
ж энню  сусветнай  навуцы, 
памёр. Ён пахаваны ў Поль- 
шчы, якая стала для яго пас
ля рэвалюцыі 1917 года дру
гой радзімай. Беларускі на
род ганарыцца сваім земля
ком, які зведаў усе таямніцы 
Зямлі.

В. А . ЯРM  ОПЕНКА  
Н а  м  а л  ю н  к  у  —  м а р ш р ут ы  

К а р л а  Б а г д а н о в іч а
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