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22 студзеня БДУ наведала дэлегацыя Вільнюскага універсітэта. 

Палітра цікаўнасці гасцей да дзейнасці нашай навучальнай установы 
была вельмі разнастайнай, бо ў склад дэлегацыі, якую ўзначальваў 
рэктар, прафесар філасофіі і логікі Раландас Павіліёніс, увайшлі пра- 
рэктар па навуковай частцы біяхімік Бенедыктас Іёдка, прарэктар па 
акадэмічнай частцы фізік Саўлюс Венгрыс, прарэктар па адміністрацыі, 
матэматык Алексас Піктурна, навуковы сакратар Савета і Сената ф ізік 
■Альгімантас Стабініс, кіруючы справамі Сігітас Сунялайціс, начапьнік 
зддзела міжнародных адносін Альгімантас Ліпінайціс, загадчык па ву- 
чэбнай частцы Яўгеніюс Стумбрыс, дырэктар гаспадарчай часткі Альг- 
імантас Станюліс, старшыня праўлення прадстаўніцтва студэнтаў Аўд- 
рус Бяндзінскас.

Падчас сустрэчы з рэктарам Аляксандрам Уладзіслава- 
вічам Казуліным, у якой прымалі ўдзел таксама і ўсе прарэк- 
тары Белдзяржуніверсітэта, абмяркоўвалася нямала пытан- 
няў. Гасцей цікавіла ўсё: што такое асобны статус універс- 
ітэта і ці не перашкаджае працаваць зайздрасць суседзяў з 
астатніх беларускіх ВНУ; колькі сродкаў застаецца на фа- 
культэтах і ці ў стане аплочваць навучанне дзяцей на платнай 
аснове бацькі; які ўзроставы цэнз устаноўлены для прафе- 
сарска-выкладчыцкага саставу і ці маюць навукоўцы-пенсія- 
неры які-небудзь спецстатус. Асабліва ўразіла прадстаўнікоў 
Вільнюскага універсітэта тое, што, застаючыся навуковай і на
вучальнай установай, універсітэт наладжвае ўласную вытвор- 
часць і заключав прамыя пагадненні з міністэрствамі па роз
ных напрамках дзейнасці.

Пасля азнаямляльнай гутаркі, падчас якой гаспадары 
імкнуліся адказаць на ўсе пытанні шчыра і дакладна, адбы- 
лося больш падрабязнае знаёмства з універсітэтам. Госці 
наведалі новы адміністрацыйны і галоўны корпусы, выставу, 
бібліятэку, правялі рабочыя сустрэчы “ па інтарэсах" з прад- 
стаўнікамі нашага універсітэта.

Папярэдняе пагадненне аб навуковым і культурным су- 
працоўніцтве паміж Беларускім дзяржаўным універсітэтам і 
Вільнюскім універсітэтам было падпісана яшчэ ў чэрвені 1997 

/• года, падчас візіта дэлегацыі Белдзяржуніверсітэта, якую ўзна- 
~ эльваў рэктар Аляксандр Уладзіслававіч Казулін, у Вільнюскі 

/ніверсітэт. Тады бакі дамовіліся аб супрацоўніцтве ў галіне 
абмену студэнтамі і выкладчыкамі, навуковых даследаван- 
няў і ў галіне універсітэцкай палітыкі і кіравання. Быў пад- 
рыхтаваны і праект плана навуковага і культурнага супра- 
цоўніцтва паміж нашымі універсітэтамі на 1999-2000 гады.
Некалькі факультэтаў БДУ выказалі жаданне развіваць сул- 
рацоўніцтва з Вільнюскім універсітэтам: факультэт міжна- 
родных адносін, гістарычны, юрыдычны, механіка-матэматычны, 
філасофска-эканамічны, біялагічны, геаграфічны.

У 1998 годзе Вільнюскі універсітэт выступіў з ідэяй ар- 
ганізаваць “ Калегію Стэфана Баторыя", якая аб’ядноўвала 
б універсітэты краін Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. Нага
даем, што калісьці на працягу дваццаці гадоў менавіта ў 
будынках Вільнюскага універсітэта дзейнічаў універсітэт 
Стэфана Баторыя. Наш універсітэт атрымаў для разгляду 
схему прапаноў па пытаннях, звязаных з дзейнасцю такога 
цэнтра. Гэты дакумент уключаў у сябе мэты Кансорцыума, 
яго заснавальнікаў, састаў Калегіі Стэфана Баторыя, сферу 
дзейнасці Кансорцыума, праграмы навучання і крыніцы фінан- 
савання. Рэктарат БДУ падтрымаў гэтую ідэю і вьжазаў га- 
тоўнасць прыняць удзел у рабоце гэтай арганізацыі.

У адміністрацыі, навукоўцаў, выкладчыкаў і студэнтаў 
Вільнюскага універсітэта быў час, каб абмеркаваць праект і 
ўнесці ў яго свае прапановы. Візіт нельга было б лічыць 
удала завершаным, калі б як вынік яго не з ’явілася рабочая 
праграма, некаторыя пункты якой удакладняліся яшчэ ўтой 
жа дзень падчас сустрэч ва універсітэце. У габеленавай зале 
адміністрацыйнага корпуса быў падпісаны план навуковага

і культурнага супрацоўніцтва паміж Беларускім дзяржаўным універсі- 
тэтам і Вільнюскім універсітэтам на 1999-2000 гады, які прадугледжвае 
распрацоўку шэрага навуковых тэм па гісторыі, гісторыі міжнародных 
адносін, праву, матэматыцы, філасофіі, біялогіі і іншых дысцыплінах. 
Згодна з планам, будуць праводзіцца сумесныя навуковыя канферэн- 
цыі, семінары, абмен студэнтамі. Увогуле, гэты дакумент прадугледжвае 
шырокі спектр магчымага сулрацоўніцтва паміж універсітэтамі, адзін з 
якіх існуе ўжо чатыры стагодддзі, а другі за няпоўныя восемдзесят 
паспеў дасягнуць многага, стаўшы вядучай вышэйшай навучальнай ус
тановай у Беларусі, дзе навучаецца цяпер каля 19 тысяч студэнтаў.

Як заўсёды, перад абітурыенцкай кампаніяй у
Белдзяржуніверсітэце праводзяцца «Д ні адчыненых дзвярэй» для 
тых, хт о ў ж о  прыняў рашэнне аб атрыманні адукацыі менавіт а ў 
нашай навучальнай установе альбо яшчэ вагаецца і  м ае патрэбу 
найперш у докладной інфармацыі.

Графік правядзення "Дзён адчыненых дзвярэм" у  Беларуасім дзяржаўным універспэце

№
п/п Факультэт Адрас Адрас

Адказкы, 
кантактны тзлефон

1
Механіка-матэма-

тычны
пр. Ф . Скарыны, 4

25.03.99 
10-00, аўд. 433

Мядзведзеў Д зм ітры й 
Георгіевіч, 
220-66-84

2
Прыкладной 
матэматыкі і 
інф арматыкі

пр. Ф . Скарыны, 4
27.03.99, 22.05.99 

12-00, аўд. 521
Задворны Барыс Валянцінавіч, 

220-68-97

3
Радыёф ізікі і 
электрон ікі

вул. Курчатава, 5
27.03.99 

12-00, аўд. 115
Садаў Васіль Сяргеевіч, 

278-46-78

4 Ф ізічны пр. Ф . Скарыны, 4
26.03.99 

12-00, аўд. 373
Уш акоў Яўген Аляксеевіч, 

226-57-46

5 Хімічны вул. Ленінградская,14
14.05.99 

13-00, аўд. 201
Каратаева Тамара Пятроўна, 

226-49-98

6 Біялагічны вул. Курчатава, 5
12.05.99 . 

14-00, аўд. 121
Грычык Васіль Вітальевіч 

277-59-36

7 Геаграфічны вул. Ленінградская,12
21.04.99 

15-00, аўд. 122
П ір о ж н ік  Іван Іванавіч, 

220-61-85

8 Гістарычны вул.Чырвонаармейская, 6
20.03.99 

14-00, актавая зала
Казакоў  Ю рый Леанідавіч, 

227-71-00

9 Філалагічны вул. K . Маркса, 31
26.03.99 

14-00, актавая зала
Навойчык Павел Іванавіч, 

222-36-02

10
Філасоф іі і 

сацыяльных навук
вул. K. Маркса, 31

14.05.99 
16-00, аўд. 63

Кандрычы н Мікалай 
Аляксандравіч, 

222-39-96

11
М іжнародных

адносін
вул. Акадэмічная, 25

23.04.99 
15-00, аўд .403

Часноўскі Мечыслаў 
Эдвардавіч, 

284-00-01

12 Ж урналістыкі вул. М аскоўская, 15
22.01.99, 25.03.99 

16-00, актавая зала
Зубчонак Наталля Анатольеўна, 

222-83-40

13 Ю рыдычны вул. Маскоўская,17
17.03.99 

16-00, аўд, 1011
Сатолін Уладзім ір Мікалаевіч, 

222-83-30

14 Эканамічны вул. К . Маркса, 31
22.05.99 

14-00, актавая зала
Лямешчанка Пётр Сяргеевіч, 

222-35-93
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Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы БДУ аб'яўляе конкурс на замяшчэнне 

насады дацэнта кафедры паліталогіі і  сацыялогіі
Лякумент нафоўваць та&рж: 220001 г. Mfttac тді Мшсоўская. Ў£ вмзел каараў. Тж 222-8346

З Ш 1 Г О Л Ы

П ІР Ш Ы  Ю Р Ы Д Ы Ч Н Ы  К А Л Е Д Ж  

С Т В А Р А Е Ц Ц А  Ў Б Д У
У  апош ні дзень м інулага  года к іраўн іком  нашай дзярж авы  быў 
падпісаны  Указ а б  ст варэнн і ў  Б еларуск ім  дзярж аўны м  універсіт эце  
юрыдычнага кал едж а . 3  гэтай нагоды карэспандэнт  “Беларускага  
ун іверс іт эт а”  суст рэўся з дэканам  юрыдычнага факультэта, 
кандыдат ам ю рыдычных навук, дацэнт ам Валерыем М ікалаеВічам  
Гадуновым.

— Валерый Мікалаевіч, раскажы- 
це, калі ласка, што будзе ўяўляць 
сабой гэтая навучальная ўстанова?

— Юрыдычны каледж БДУ — гэта 
сярэдняя спецыяльная навучальная ўста- 
нова з паглыбленым навучаннем. Пас- 
тупіць туды змогуць усе, хто мае сярэд- 
нюю адукац'ыю і вытрымае ўступныя эк
замены. Навучанне ў каледжы будзе 
весці'ся 2,5 гады. Плануецца ў першыя 
гады прымаць па 100 навучэнцаў. Але, 
магчыма, можна будзе навучацца і на 
платнай аснове.

Выгтускнікі змогуць працаваць у апа^ 
ратах судоў, оргднах юстыцыі і пракура- 
туры: судовымі вьіканаўцамі, загадчыкамі 
канцылярый судоў, органаў пракурату- 
ры, устаноў юстыцыі, сакратарамі судоў 
і судовых пасяджэнняў, памочнікамі стар- 
шыньсудоў і інш.

Навучаннё ў юрыдычным каледжы 
плануецца пачаць з 1 верасня 2000 года. 
За гэты час неабходна вырашыць усе 
пытанні, звязаныя з матэрыяльна-тэхніч- 
ным і фінансавым забеспячэннем. У гэ- 
тых мэтах Указам Прэзідэнта Кіраўніцт- 
ву справамі Прэзідэнта Беларусі дару- 
чана.да 1 сакавіка 1999 года вырашыць 
пьітанне аб прадастаўленні БДУ бу&ын- 
каў для размяшчэння каледжа і пражы- 
вання навучэнцаў. Такім чынам будзе 
вырашана праблема забеспячэння інтэр- 
натам іншагародніх навучэнцаў.

; —  Скажыце, калі ласка, якія аб- 
ставіны падштурхнулі стварыць юры
дычны каледж менавіта ў БДУ?
. - H a  сёння ў рэспубліцы няма 

ніводнай дзяржаўнай сярэдняй спецы- 
яЛьнай навучальнай установы, якая б 
спецыялізавалася па падрыхтоўцы юры
дычных кадраў. Хаця ў 11 дзяржаўных 
тэхнікумах і каледжах і 5 недзяржаў- 
ных тэхнікумах і іх філіялах рыхтуюць 
правазнаўцаў. А'ле ў асноўным гэта 
сельскагаспадарчыя і політэхнічныя

тэхнікумы. Рыхтуе такіх спецыялістаў і 
Мінскі гандлёвы каледж, выпускнікі яко- 
га (20-25 чалавек у год) накіроўваюцца 
ў сістэму ўстаноў Міністэрства юстыцыі 
Беларусі.

Але гэтага неДастаткова, каб забяс- 
печыць.краіну спецыялістамі з сярэдняй 
юрыдычнай адукацьіяй. Так, у сістэме 
Міністэрства юстыцыі Беларусі з 1780 
загадчыкаў канцылярыяй, сакратароў 
судоў, сакратароў судовых пасяджэнняў 
толькі 14,6 працэнта маюць сярэднюю 
юрыдычную адукацыю.

Падрыхтоўку спецыялістаў з сярэд
няй юрыдычнай ^адукацыяй неабходна 
падняць на больш высокі ўзровень. Can- 
раўды, большасць навучальных устаноў, 
якія рыхтуюць юрыстаў з.сярэдняй аду- 
кацыяй, не маюць кваліфікаваных педа- 
гагічных кадраў і адпаведнай вучэбна- 
мётадычнай базы. Як правіла, у гэтых 
установах прававыя дысцыпліны выкла- 
даюць практычныя работнікі прдваахоў- 
ных органаў і іншых устаноў і арганіза- 
цый. Таму і ўзнікла ідэя стварэння та- 
кога каледжа менавіта ў БДУ, каб вьі- 
карыстоўваць для падрыхтоўкі такіх 
слецыялістаў патэнцыял юрыдычнага 
факультэта. He сакрэт, што ў нас пра- 
цуюць вельмі кваліфікаваныя спецыял- 
істы. Гэта забяспечыць высокі ўзровень 
падрыхтоўкі слецыялістаў-юрыстаў ся
рэдняй кваліфікацыі ў юрыдычным ка
леджы.

Выкладчыкі юрыдычнага факультэ
та будуць выкладаць у каледжы на ас
нове сумяшчальніцтва альбо пагадзін- 
най аплаты, кафедры факультэта будуць 
курыраваць выкладанне адпаведных 
дысцыплін, але разам з тым будзе фарм- 
іравацца ўласны штат выкладчыкаў ка
леджа з ліку тых, хто скончыў аспіран- 
туру юрыдычнага факультэта, І лепшых 
выпускнікоў.

Ca стварэннем юрыдычнага каледжа 
ў БДУ будзе дзейнічаць адзіная с.істэма

падрыхтоукі, перападрыхтоўкі і павышэн- 
ня кваліфікацыі юрыдычных кадраў. Гэта 
юрыдычны каледж, юрыдычны факуль- 
тэт і інстытут перападрыхтоўкі і павы- 
шэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў 
пракуратуры, судоў і ўстаноў юстыцыі. 
Інтэнсіўная работа па стварэнню такога 
інстытута ўжо вядзецца ў БДУ адпавед- 
на з Указам Прэзідэнта Беларусі ад 30 
чэрвеня 1998 года. У самы бліжэйшы 
час інстытут прыме на павышэнне квал- 
іфікацыі першых слухачоў з ліку суддзяў 
і пракурораў раёнаў.

Юрыдычны каледж, як і інстытут пе- 
рападрыхтоўкі і павышэння кваліфіка- 
цыі суддзяў, работнікаў пракуратуры, 
судоў і устаноў юстыцыі, будзе з ’яўляц- 
ца структурным падраздзяленнем БДУ з 
правам юрыдычнай асобы, у кожнай з іх 
будзе свой дырэктар. Але і каледж, і 
інстытут будуць цесна ўзаемадзейнічаць 
з юрыдычным факультэтам. Гэта ўзае- 
мадзеянне праяўляецца ўжо сёння хаця 
б у тым, што я адначаеова ўзначальваю 
юрыдычны факультэт і выконваю аба- 
вязкі дырэктара інстытута. А цяпер юры
дычны факультэт актыўна ўключыўся ў 
стварэнне юрыдычнага каледжа.

— Ці будуць вы пускнікі каледжа 
мець пэўныя перавагі пры наступ
лений на юрыдычны факультэт?

•— Што ж  тьічыцца выпускнікоў 
юрыдычнага каледжа, то думаецца, што 
для іх правіламі прыёму Могуць быць 
прадугледжаны пэўныя перавагі пры 
паступленні на юрыдычны факультэт. 
Напрыклад, для тых, хто скончыў каледж 
з адзнакай. Было б разумна выпускні- 
кам каледжа скасаваць тэрмін навучан- 
ня на факультэце. Напрыклад, пры за- 
вочнай форме навучання можна было б 
замест 6 гадоў вучыцца толькі 4.

Таму, з аднаго боку, выпускнікоў юры
дычнага каледжа будзе прыемна бачыць 
на нашым факультэце. 3 другога боку, 
абітурыенты, якія не паступяць на фа
культэт, змогуць паспрабаваць свае сілы 
пры паступленні ў каледж. На маю дум
ку, будзе мэтазгодна праводзіць уступ- 
ныя экзамены ў каледж пасля завяршэн- 
ня ўступных экзамецаў ва універсітэт.

Гутарыла Таццяна КУХАРЧУК
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Ж Ы Ц Ц Ё  Б Е З  НАСМЛЯНАД Ж А Н Ч Ы Н А И
Прадстаўніцтва AAH у 

Беларусі, Цэнтр гендэрнай 
інф армацы і і пал іты кі 
Міністэрства сацыяльнай аба- 
роны Беларусі, Беларуская 
асацыяцыя маладых хрысці- 
янскіх жанчын прынялі ра- 
шэнне аб рэалізацыі з каст- 
рычніка 1998 года па красавік 
1999 года праекта “ Насілле 
супраць жанчын як сацыяль- 
ная праблема” . Праект мае 
даследча-практычную арыен- 
тацыю. 3 аднаго боку, праект 
накіраваны на выяўленне І 
вывучэнне формаў, умоваў і 
фактараў, якія абумоўліваюць 
праяўленне насілля, яго на- 
сгупстваў, стаўлення да насілля, 
з іншага боку,— на непасрэд- 
ную працу са студэнтамі трох 
ЗНУ Мінска, сярод якіх Бела- 
рускі дзяржаўны універсітэт, 
Беларускі дзяржаўны педуні- 
версітэт імя М. Танка, Бела
руси камерцыйны універсітэт 
кіравання, аказанне дапамогі 
дзяўчатам, навучанне навыкам 
псіхалагічнай і фізічнай сама- 
абароны, паводзінам у крызі- 
сных сітуацыях і г.д. Дарэчы,

па выніках сацыялагічнага 
даследавання, праведзенага 
сацыялагічнай службай Tpa- 
мадская думка” ў 1996 годзе, 
у Беларусі 68% мужчын і 55% 
жанчын у дзяцінстве выхоўва- 
ліся пры дапамозе розных 
відаў пакарання; 25% жанчын 
хоць раз у жыцці былі пабі- 
тымі; колькасць сем’яў, дзе 
муж жорстка абыходзіцца з 
жонкай у 3,5 разы большая, 
чым сем’яў, дзе жонка жорст
ка абыходзіцца з мужам; 2% 
жанчын і 0,5% мужчын з’яў- 
ляюцца ахвярамі пастаяннага 
фізічнага насілля. Па звестках 
МУС, у рэспубліцы штогод 
ф іксуецца 30-35 выпадкаў 
сексуальнага гвалту бацькоў 
над дочкамі. Па выніках дас
ледавання, праведзенага ў сту- 
дэнцкіх гарадках ЗША, кож
ная чацвёртая студэнтка ко- 
леджа была згвалтаваная аль- 
бо падпала пад спробу згвал- 
тавання, прычым 8 з 10 згвал- 
таванняў здзяйсняліся асобамі, 
якіх ахвяра ведала; сярэдні 
ўзрост тыповай ахвяры — 18,5 
гадоў, з ліку гвалтаўнікоў па-

лову складалі каханыя пацяр- 
пелых.

Акрамя таго, абвешчаны 
конкурс на першую серыю 
публікацый аб праблеме на- 
сілля ў адносінах да жанчын.

Да ўдзелу ў конкурсе 
прымаюцца тэматычныя ар- 
тыкулы, інтэрв’ю, рэпартажы, 
нарысы, апублікаваныя ў рэс- 
публіканскім і мясцовым дру- 
ку з 25 лістапада 1998 года 
па 8 лютага 1999 года, а так- 
сама тэматычныя сюжэты 
радыё- і тэлевізійных праграм, 
якія выйшлі ў эфір на праця- 
гу гэтага тэрміну.

Да ўдзелу ў конкурсе да- 
пускаюцца друкаваныя публ- 
ікацыі, радыё- і тэлевізійныя 
сюжэты, падрыхтаваныя ад-- 
ным аўтарам у колькасці не 
меней 2-х асобнікаў.

Друкаваныя матэрыялы 
павінны змяшчаць не менш за 
2500 друкаваных знакаў, а 
працягласць сюжэта, які ас- 
вятляе дадзеную праблему, у 
радыё- і тэлевізійных прагра- 
мах павінна быць не менш за 
10 хвілін.

Удзельнікамі конкурса мо- 
гуць быць як прафесійныя жур- 
налісткі (ты), так і пазаштатныя , 
аўтары газет, часопісаў, рэдак- 
цыі CM I, а таксама студэнткі 
(ты) факультэтаўжурналістыкі. 
Тэрмін прадстаўлення матэры- 
ялаў — да 20 лютага 1999 
года. Вынікі конкурсу будуць 
падведзены да 1 сакавіка 1999 
года — да першага дня "Тыд- 
ня без насілля наджанчынай” .

Для пераможцаў конкур
су ўстанаўліваюцца наступ- 
ныя ўзнагароджанні: дзве 
прэміі па 100 у.а. кожная.

Фінансаванне конкурсу 
ажыццяўляецца Прадстаўніц- 
твам AAH у Беларусі ў рам
ках праекта “ Насілле ў адно- 
сінах да жанчын як сацыяль- 
ная праблема” .

Конкурсныя матэрыялы 
накіроўваю цца на адрас: 
220118, г. Мінск, а /с  Ns 176 з 
паметкай “ Конкурс” . Кантак- 
тны тэлефон Беларускай аса- 
цыяцыі маладых хрысціянскіх 
жанчын 2102111.

Наталля ЛІСОЎСКАЯ, 
Наталля М ІКЛАШ
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H A B Y K A  Y  Л Ю С Т З P K Y
Споўнілася трыццаць гадоў навуко- 

ва-тэарэтычнаму часопісу “ Веснік Бела- 
рускага дзяржаўнага універсітэта” .

Тры дзесяцігоддзі прамільгнулі з 
першых пасяджэнняў рэдакцыйных ка- 
легій, на якіх адказныя рэдактары се
рый Уладзімір Гаўрылавіч Вафіядзі, Іван 
Тігоравіч Цішчанка, Усевалад Міхайлавіч 

_Д ікорскі і Міхаіл Гапеевіч Булахаў ра
зам з членамі рэдакцыйных калегій на- 
мячалі планы першых нумароў часопі- 
са. Шмат сіл і часу аддавалі яны ство- 
ранаму часопісу.

Знаёмства чытачоў з "Веснікам” ад- 
былося ў студзені 1969 года. Усе гэ- 
тыя гады штомесячны часопіс, які вы- 
даецца чатырма асобнымі серыямі па 
галінах ведаў, шырока асвятляе най- 
больш актуальныя даследаванні вучо- 
ных рэспублікі і Белдзяржуніверсітэ- 
та, адгукаецца на важныя падзеі наву- 
ковага, культурнага і палітычнага жыц- 
ця. Сацыяльная вастрыня і праблема- 
тычнасць, глыбокія даследаванні тэм, 
шырокія тэарэтычныя абагульненні і 
вывады — вось рысы, уласцівыя боль- 
шасці матэрыялаў. Часопіс інфармуе 
аб сувязі з іншымі навучальнымі і на- 
вукова-даследчымі ўстановамі рэс- 
публік былога СССР і замежных краін, 
аб дзейнасці відных вучоных, аб ціка- 
вых кніжках.

Акрамя асноўных раздзелаў паста- 
яннымі з ’яўляюцца рубрыкі: “ Крытыка і 
бібліяграфія” , “ Навуковае жыццё” , ''Ha 
кафедрах і факультэтах” , "Актуальныя 
старонкі мінулага” і іншыя.

За час свайго існавання часопіс апуб- 
лікаваў больш як 7000 артыкулаў, рэ- 
цэнзій і науковых паведамленняў. Знач- 
на пашырылася геаграфія яго распаў- 
сюджвання. Зараз часопіс выпісваюць 
звыш 160 навуковых цэнтраў былога 
СССР, а таксама каля 100 навукова-дас- 
ледчых устаноў замежных краін.

“ Веснік БДУ” неаднаразова экспа- 
наваўся на Маскоўскіх міжнародных 
кніжных выстаўках-кірмашах, дзе былі 
ўстаноўлены дзелавыя кантакты з нека- 
торымі зарубежнымі навуковымі цэнт- 
рамі і выдавецкімі фірмамі.

Сёння Белдзяржуніверсітэт — буй- 
нейшы адукацыйны, навуковы і культур
ны цэнтр. Тут па 34 спецыяльнасцях наву- 
чаецца звыш 14 тысяч студэнтаў, працуе 
190 дактароў навук. Вучоныя універсітэ- 
та падтрымліваюць сувязі з многімі наву- 
ковымі цэнтрамі замежных краін. У ча- 
сопісе публікуецца нямала артыкулаў па 
выніках іх сумесных даследаванняў.

Новыя далягляды адкрываюцца сён
ня перад “ Веснікам БДУ” . Плануецца 
больш публікаваць матэрыялаў па выні- 
ках даследаванняў фундаментальных і

прыкладных навук, шырэй асвятляць 
пытанні тэорыі і практыкі развіцця са- 
цыяльна-гуманітарных даследаванняў у 
5ДУ і рэспубліцы. Значнае месца будзе 
адведзена праблемам выхавання моладзі, 
этыцы, сацыяльнай экалогіі, абмену во- 
пытам выкладання грамадскіх навук, ас- 
вятленню пытанняў навуковай методыкі 
выкладання ў вышэйшай школе, ідэалогіі 
ўстойлівага развіцця нашай рэспублікі.

"Веснік БДУ” стаіць на парозе чац- 
вёртага дзесяцігоддзя. Шмат задач йе 
вырашана, шмат новых задач паўстае 
перад рэдакцыяй. Наш часопіс мае рэс- 
публіканскае значэнне. У ім друкуюцца 
вучоныя ўсіх ВНУ рэспублікі. Таму паў- 
стае пытанне аб павелічэнні аб’ёму або 
перыядычнасці выдання. Ёсць праблемы 
і з паліграфічнай базай, з переходам на 
беларускую мову (на нацыянальнай мове 
выдаецца толькі IV серыя — філалогія, 
журналістыка, педагогіка).

Чытачы пытаюцца, як набыць наву- 
кова-тэарэтычны часйпіс “ Веснік Бела- 
рускага дзяржаўнага універсітэта” . Гэта 
можна зрабіць па падпісцы. Яна прыма- 
ецца без абмежаванняў усімі аддзялен- 
нямі сувйзі і гарадскімі распаўсюджваль- 
нікамі друку. Часопіс у рознічны Про
даж не паступае. . .

Пётр БАРАНОЎСКІ, адказны
сакрат ар часопіса “В есн ік  Б Д У ”
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У Севастопалі мноства прыгожых 
помнікаў, але самы першы з іх быў уста- 
ноўлены ў 1834 годзе на Матроскім буль
вары. I на ім — лаканічны надпіс: ” Ка- 
зарскому. Потомству в пример".

...Туманнай майскай раніцай 1829 
года да Басфора спяшаўся невялікі рускі 
брыг пад назвай "Меркурый". Ён быў 
пабудаваны з моцнага крымскага дуба і 
спушчаны на ваду 7 мая 1920 года і 
прызначаўся для дазораў і разведкі. На 
палубе стаялі васемнаццаць 24-фунта- 
вых каранад — гарматаў з кароткім отва
лом для нанясення ўдараў з блізкай ад- 
легласці.

Праз восем гадоў на юце "Меркурыя" 
стаяў невысокі чалавек з валявым ху- 
дарлявым тварам — камандзір Аляк- 
сандр Іванавіч Казарскі.

Упершыню Казарскі трапіў на баявы 
карабель яшчэ падлеткам, і караблі ас- 
таваліся на ўсё жыццё яго адзінай лю- 
боўю. Тэта любоў прыйшла да яго няг- 
ледзячы на тое, што нарадзіўся Аляк- 
сандр вельмі далёка ад мора — у мяс- 
тэчку Дуброўна пад Оршай. Бацька, Іван 
Кузьміч Казарскі, кіраваў маёнткам Лю- 
бамірскага. Чалавек справядлівы і не- 
падкупны, ён не меў ніякіх сродкаў, ак
рамя жалавання і, нягледзячы на "высо- 
кае“ становішча княскага кіраўніка, па- 
важаў простых людзей. Маці, Таццяна 
Гаўрылаўна, была жанчынай добрай І 
дзеталюбівай — у сям’і Казарскіх было 
пяцёра дзяцей. Аляксандр быў старэй- 
шым сынам.

Летам 1808 года, калі Сашы толькі 
мінула 10 гадоў, з Масквы ў Дуброўна 
заехаў далёкі сваяк Івана Кузьміча —

надворны саветнік Васіль Ка: 
зарскі, які накіроўваўся да но- 
вага месца службы ў Нікалаеў 
на Чорнае мора. Да таго часу 
Саша быў навучаны пры- 
ходскім святаром Закону Бо- 
жаму, рускай грамаце ды ча- 
тыром арыфметычным дзеян- 
ням. Уплывовы сваяк "улад- 
каваў" хлопчыка ў Нікалаеў- 
скую марскую вучэльню — у 
той час адну з лепшых ваен- 
ных навучальных устаноў 
Расіі. 14 лютага 1814 года 
Аляксандр стаў мічманам у 16 
гадоў.

Казарскі спачатку плаваў 
на брыганцінах, потым 3 гады 
камандаваў на Дунаі атрадам 
вёславых караблёў. Але для 
яго гэта служба здавалася 

звычайнай, мірнай. I калі яго вярнулі на 
Чарнаморскі флот, ён напісаў дадому: 
’’Служба на Дунаі занадта бяспечная, каб 
праславіць Айчыну".

У канцы 1828 года падчас чарговай 
руска-турэцкай вайны камандуючы Чар- 
наморскім флотам адмірал А. C. Грэйг 
прызначыў Казарскага камандзірам бры- 
га ’’Меркурый". Плавание пад самым но
сам турэцкага флота каля Басфора было 
не жартачкамі.

14 мая 1829 года над морам вісеў 
густы туман, ішоў дождж. Раптам на не- 
вялікай прасторы туман рассеяўся, i Ka- 
зарскі заўважыў турэцкія караблі.

Трэба было адыходзіць. Але ўцячы 
ад такіх хуткіх караблёў было вельмі 
складана. I тут Казарскаму стала зразу-

мела, што бойка будзе непазбежна. 184 
гарматы супраць 18, але з улікам розні- 
цы ў калібры на адну каранаду брыга 
прыходзілася не менш трыццаці турэцкіх 
гармат. На аднаго матроса ’’Меркурыя" 
прыходзілася не менш за 20 туркаў. 3 
кожнага турэцкага карабля можна дзе- 
сяць ’’Меркурыяў" зрабіць. Такога яшчэ 
не было ў марскіх баталіях. Як тут да- 
магчыся перамогі? Трэба ўвесь час ма- 
неўраваць. Прайшло каля дванаццаці 
гадзін з таго часу, як туркі пагналіся за 
брыгам, і чатыры гадзіны з пачатку бяз- 
літаснай бойкі. Далёка за кармой зас- 
таліся 110-гарматны лінкор "Селіміе", 74- 
гарматны ” Рэал-бей“ , якія бездапамож- 
на ляжалі ў дрэйфе.

"Меркурый" ішоў ледзь трымаючы- 
ся на плыву; толькі ў корпусе маракі на- 
лічылі дваццаць дзве прабоіны, каля 
трохсот пашкоджанняў аказалася ў па- 
руснай аснастцы.

Раніцай 15 мая "Меркурый" сустрэў- 
ся з эскадрай Чарнаморскага флота, не- 
калькі караблёў з гонарам правялі ге- 
раічны брыг у Севастопаль.

Перамога "Меркурыя" выклікала ў 
Pacii бурную радасць. На рускім брыгу 
былі забітыя 4 матросы, а страты, якія 
панеслі ворагі, налічвалі сотні чалавек.

Хутка турэцкія агенты даставілі ў 
Санкт-Пецярбург ліст аднаго турэцка
га афіцэра, які ўдзельнічаў у бойцы з 
рускім брыгам; "...Калі старажытныя і 
новыя летапісы паказваюць нам вопы- 
ты храбрасці, то гэты апошні зацьміць 
усе іншыя, і сведчанне пра яго заслу- 
гоўвае быць напісаным залатьімі літа- 
рамі ў храме Славы. Капітан той быў
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Казарскі, а імя брыга — "Меркурый".
Усе афіцэры "Меркурыя" былі ўзна- 

гароджаны ордэнамі і ўведзены ў наступ- 
ныя чыны. Казарскі атрымаў ордэн Свя- 
тога Георгія 4-й ступені і стаў капітанам 

bllI рангу. Усе ’’ніжнія чыны" атрымалі ге- 
‘'оргіеўскія крыжы, усім афіцэрам і матро
сам была нададзена пенсія. Найвышэй- 
шым загадам ” Меркурыю“ прысвойваў- 
ся кармавы Георгіеўскі сцяг — вышэй- 
шая ўзнагарода на рускім флоце.

Казарскі атрымаў таксама званне 
флігель-ад’ютанта і быў уключаны ў світу 
Расійскага імператара.

(Дарэчы, цяпер у складзе Чарнамор- 
скага флота Pacii ёсць марскі тральшчык 
’’Казарскі" і гідраграфічнае судна ” Па- 
мяць Меркурыя"...)

Капітан II рангу Казарскі, здаўшы 
’’Меркурый" у ’’рамонт", камандаваў фрэ- 
гатам, пабыў у Англіі, дзе знаёміўся з ка- 
ралеўскім флотам. Затым, ужо ў чыне 
капітана I рангу, прайшоў па рэках і азё- 
рах з Белага мора да Ладажскага возе- 
ра, даследуючы магчымасць арганізацыі 
кароткага воднага шляху з Пецярбурга 
ў Колу (Мурманск), абмінаючы Сканды-

наўскі паўвостраў. Праз 100 
гадоў праект Казарскага быў 
здзейснены і стаў вядомым як 
’’Беламорска-Балтыйскі ка
нал".

3 восені’ 1832 года ў Адэ- 
се Казарскі рыхтаваў да па- 
ходу на Басфор дэсантныя 
караблі для адмірала М. П. 
Лазарава. Ужо 13 сакавіка 
1833 года ён дакладваў на- 
чальніку галоўнага марскога 
штаба А. C. Меншыкаву пра 
паспяховае выкананне высока- 
га даручэння.

Праз тры месяцы 16 чэр- 
веня 1833 года капітан I ран
гу А. I. Казарскі раптоўна па- 
мёр...

Праз паўтара месяцы пас- 
ля смерці Казарскага пачаўся 
збор сродкаў на помнік яму ў 
Севастопалі. Грошы па падпі- 
сцы ішлі ад марскіх афіцэраў, 
якія служылі на Чорным і Бал- 
тыйскім, Белым і Ахоцкім мэ
рах, з Камчаткі і з іншых мес- 
цаў. Яго 'аўтар — акадэмік 
архітэктуры  А. П. Брулоў 
(1798— 1877), брат знакаміта- 
га мастака Карла Брулова. Ma- 
тэрыял помніка — бронза, чы- 
гун, інкерманскі камень. Ha па- 

стаменце — антычнае судна трырэма, ба- 
рэльефы А. I. Казарскага, Нептуна, Мер
курыя і Нікі.

Гераічная гісторыя брыга ’’Мерку
рый" натхніла мастака I. K. Айвазоўс- 
кага. I ў 1848 годзе ён стварыў вядо- 
мую карціну ’’ Брыг “ Меркурый” пасля 
перамогі над двума турэцкамі суднамі 
сустракаецца з рускай эскадрай". Вось 
ужо 150 гадоў гэтае палатно пастаянна 
экспануецца ў Рускім музеі ў Пецярбур- 
гу. У 1822 годзе Айвазоўскі зноў вяр- 
нуўся да гэтай тэмы і стварыў манумен- 
тальнае палатно ’’Брыг "Меркурый” ата- 
каваны двума турэцкім і караблямі" 
(Дзяржаўная карцінная галерэя I. K. 
Айвазоўскага ў Феадосіі).

Чарнаморскі флот Pacii і ўвесь Ce- 
вастопаль урачыста адзначыў 200-год- 
дзе з дня нараджэння Аляксандра Ка
зарскага. У Беларусі таксама памятаюць 
і ўшаноўваюць свайго суайчынніка. Яго 
жыццё было кароткім, але яскравым і 
гучным, як стрэл каранады брыга ’’Мер
курый".

B. А. ЯРМОЛЕНКА, доктор  
геаграф ічны х навук

Г М Ш Т О в Л Я  С К Р Ы Н Я

КА Б Б Ы Ў  

ПАРАДАК Y  ДО М Е
У лепшы бок змяніліся ўмовы пра- 

жывання студэнтаў інтэрната Ns 4 дзя- 
куючы намаганням студсавета, операт- 
рада і сацыяльных педагогаў. Пры за- 
сяленні ў інтэрнат усіх студэнтаў са- 
цыяльныя педагогі пазнаёмілі з “ Па- 
лажэннем аб правілах унутранага рас- 
парадку ў інтэрнатах Белдзяржунівер- 
сітэта” , з правіламі тэхнікі бяспекі пры 
карыстанні электрапрыборамі. Былі 
праведзены таксама гутаркі аб ашчад- 
ным стаўленні да маёмасці інтэрната. 
Асноўныя цяжкасці ўзнікалі Ca студэн- 
тамі першага курса: амаль з кожным 
неабходна было праводзіць індывіду- 
альную гутарку.

3 кожным годам актывізуецца 
дзейнасць студсавета і оператрада. 
Зараз наладжана актыўнае супрацоў- 
ніцтва гэтых двух органаў самакіра- 
вання. Штотыднёва адбываюцца па- 
сяджэнні студсавета, на якіх заслухоў- 
ваюцца справаздачы старастаў аб са- 
нітарным стане паверхаў, вырашаюц- 
ца пытанні культурна-масавых мерап- 
рыемстваў, разбіраюцца парушальнікі 
грамадскага парадку.

Штомесяц сацыльныя педагогі і 
студсавет праводзяць рэйд-праверкі 
санітарнага стану пакояў, што, вядома, 
дысцыплінуе студэнтаў, якія пражыва- 
юць у інтэрнаце.

М. МЯРКУЛАВА,
■ ст удэнт ка 5-га курса  

геаграф ічнага факультэта

Існуе нямала абавязкаў, якія трэба 
выконваць для падтрымання парадку 
ў “ агульным доме студэнтаў” . Кожны 
дзень пэўны пакой дзяжурыць па 
кухні. I робяць гэта студэнты не для 
таго, каб іх дзяжурства адзначылі ў 
журнале, а каб было прыемна зайсці 
на кухню І гатаваць ежу ў прыстой- 
ных умовах.

Нядаўна здарылася так, l u t o  пры- 
біральшчыца нашага паверха прыхва- 
рэла на пару тыдняў. Але і ў тэты час 
асаблівых праблем з прыборкай калі- 
дораў і лесвіц не ўзнікла: дзяўчаты 
ахвотна пагаджаліся дапамагчы.

Асабліва хачу адзначыць студэн- 
так з пакоя № 35 Таню Трыфанаву, 
Лену Лімараву, Аксанў Камлач, Алесю 
Муравіцкую, з пакоя № 41 — Вольгу 
Чадовіч, Таню Кедрык, Наташу Багдан- 
чык, Таню Пянцяк. Акуратна, у чысціні і 
парадку ўтрымліваюць сваё жыллё 
хлопцы з пакоя № 36 Віктар Зінкевіч, 
Аляксей Бондар, Сют Чжэнь, з пакоя 
Ns 42 — Саша Мельнікаў, Юрый Матлот, 
Юрый Капусцінскі, Максім Пятровіч.

Кацярына СВІРЫДАВА, 
ст арост а 2-га паверха  

інт эрнат а Ns 9
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Н яст ры мная прага  в еда ў  м о ж а  далёка  з а в е с ц і 
чалавека. М ногія  прагнуць навучац а  за  ак іянам , у  
З лучаны х Ш т ат ах. Ц і т ам у, што т ам  вучаць лепей, 
ц і ў  н а д зе і ўладкаваць свой  п а сл я ун іве р с іт эц к і лёс  у  
богат ой за а к ія н ска й  дзяр ж а ве . A м о ж а  быць, 
прост а л ю д зе й  апаноўвае  неспакой , а хво т а  да  
перам ены  м есца .

Калі жаданне навучацца ў ЗШ А вы 
пераадолець не можаце, то дамагчыся 
жаданага ў прынцыпе можна, хаця і не 
зусім проста. Па-першае, давядзецца 
пераадолець перакананне, што адука- 
цыя — гэта адно ў правоў чалавека. Аме- 
рыканская дзяржава разглядае адука- 
цыю як ганаровую прывілею, якую трэ- 
ба заслужыць. Прычым прывілея гэтая 
платная як для грамадзян ЗША, так і 
для нерэзідэнтаў. Для амерыканцаў існу- 
юць праграмы фінансавай дапамогі ад 
дзяржавы, займы пад нізкія працэнты, 
стыпендыі ад штата, горада ці самога ун- 
іверсітэта. Але замежныя грамадзяне, як 
правіла, не могуць прэтэндаваць на гэ- 
тыя даброты. Неамерыканец можа раз-

лічваць на грант ад праграм IREX альбо 
Fullbright, арганізаваных і фінансаваных 
Інфармацыйным Агенцтвам 3LL1A (USIA) 
і Агенцтвам міжнароднага развіцця (US 
Agensy fo r International Development). 
Але ў большасці выпадкаў мяркуецца, 
што студэнт аплочвае адукацыю са сва- 
ёй кішэні (ці бацькоўскай, якая часта 
большая за студэнцкую).

ВЫБРАЦЬ MbMA-MADP 
ПА ДУШЫ / ПА КІШЭНІ

Самі амерыканцы наракаюць на сваю 
сістэму адукацыі, а дарма. Амерыка 
можа дазволіць сабе ўтрымліваць леп-

шых прафесараў і лабараторыі, асна- 
шчаныя самым дарагім абсталяваннем. 
У спісе дзесяці лепшых універсітэтаў све
ту чатыры месцы займаюць Оксфард, 
Кембрыдж, Сарбона і Такійскі універсі- 
тэт, а астатнія шэсць заўжды належаць 
амерыканцам. Лепшымі ВНУ Амерыкі 
лічацца Гарвард з ярэ славутым меды- 
цынскім факультэтам і Масачусецкі Тэх- 
налагічны інстытут, які рыхтуе эліту ся- 
род інжынераў і камп’ютэршчыкаў (абе- 
дзве навучальныя ўстановы знаходзяц- 
ца ў Бостане), універсітэт Дзюка, рай для 
хімікаў — Стэнфард, дзе навучаецца Чэлсі 
Клінтан, Калумбійскі універсітэт, Йель, 
Берклі, Пенсільванскі універсітэт (мара 
медыка) і універсітэт Джорджтаўн у Ba- 
шынгтоне, дзе паблізу ад Белага дома 
прынята вывучаць паліталогію і дыпла- 
матыю.

Кошт навучання вар’іруецца ў залеж- 
насці ад прэстыжу універсітэта. Як пра- 
віла, рэйтынг навучальнай установы, на- 
званай паводле імя штата, у якім зна- 
ходзіцца, ніжэй, чым у незалежных уні- 
версітэтаў. У самым прэстыжным з усіх 
магчымьіх, Гарвардзе, адукацыя каштуе 
да 25 тысяч долараў за год, ва універсі- 
тэце сярэдняга ўзроўню — ад 8 тыся- 
чаў. На выпускнікоў Гарварда працадаў- 
цы “ палююць” значна актыўней, але ўсе 
універсітэты арганізуць для студэнтаў 
абавязковыя стажыроўкі на прадпрыем- 
ствах. Таму таленавіты малады чалавек 
акажацца пэўна запатрабаваным, нават 
калі ён скончыў не самы лепшы універ- 
сітэт. Існуе рэальная магчымасць змен- 
шыць кошт адукацыі: паступіць пасля 
школы ў junior college альбо community 
college (аналаг нашага тэхнікума), а по- 
тым, па той самай спецыяльнасці, адразу 
на трэці курс універсітэта ці чатырохга- 
довага каледжа, каб атрымаць ступень 
бакалаўра. Навучанне ў чатырохгадовым 
каледжы каштуе танней — ад 6 да 10 
тысяч долараў за год.

ЯК ПАСТУПЩЬ 
BA УШВЕРСЮТ?

Прыемным момантам з’яўляецца тое, 
што амерыканскія універсітэты зацікаў- 
леныя ў прытоку замежных грамадзян. 
Каб паступіць, неабходна здаць TOEFL- 
тэст, які пацвярджае-веданне англійс- 
кай мовы. Каб паступіць у сярэдні уні- 
версітэт, дастаткова набраць каля 550 
балаў, Гарвард патрабуе не менш за 670 
з 680 магчымых. Таксама неабходна 
здаць агульнаадукацыйныя тэсты SAT 
i ACT, пасля чаго можна падаваць да- 
кументы: заяву, агульную інфармацыю 
пра сябе, фатаграфію, апісанне сваіх 
мэтаў і намераў,. пацверджанне папя- 
рэдніх вынікаў навучання, рэкаменда- 
цыйныя лісты з папярэдніх навучаль- 
ных устаноў, рэгістрацыйны збор (ад 
30 да 60 долараў), заяву на атрыманне 
фінансавай дапамогі (спадзявацца на
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якую не надта варта). Прыёмная 
камісія працуе аператыўна, аднак 
лепей пачынаць дзейнічаць за год 
да пачатку патэнцыйнага навучаль- 
нага года. Мае сэнс разаслаць па
кет дакументаў па розных універс- 
ітэтах, а потым з тых, якія пагодзяц- 
ца прыняць вас навучацца, выбраць 
той, што найболей адпавядае пара
метрам “ кошт — якасць адукацыі — 
профіль — месца знаходжання” . 
Некаторыя універсітэты арганізу- 
юць для замежнікаў штосці кштал- 
ту падрыхтоўчага аддзялення з 
інтэнсіўным вывучэннем англійскай 
мовы — у сесію адным з экзаменаў 
будзе TOEFL-тэст.

Тэсты SAT i ACT трэба здаваць 
толькі тым, хто не заканчваў аме- 
рыканскую  сярэдню ю  школу. У 
прынцыпе, тым, хто мае атэстат аме- 
рыканскай школы, лягчэй стаць аме- 
рыканскім студэнтам: лягчэй выб
раць той універсітэт, які сапраўды 
падыходзіць, лягчэй здаць тэсты, ляг
чэй атрымаць візу ў пасольстве, ляг
чэй ладзіць з амерыканцамі і прыс- 
тасоўвацца да іх патрабаванняў, да 
якіх  часам нялёгка і непрыемна 
прызвычайвацца. Рэальнай магчы- 
масцю скончыць школу ў ЗШ А з ’яў- 
ляюцца шматлікія праграмы акадэ- 
мічнага абмену: скончыўшы 12-ы 
клас у Штатах, школьнік атрымлівае 
ганаровы дыплом. Тэта не сапраўд- 
ны дыплом, але для універсітэтаў ён 
таксама значыць нямала. Такія праг
рамы каштуюць звычайна 4-5 тысяч 
долараў за навучальны год, а зна
чыць, за 500 долараў у месяц дзіцё 
будзе забяспечана жыллём, харчам, 
адукацыяй і высокамаральнай атма- 
сферай амерыканскіх прыгарадаў, 
дзе проста немагчыма выпіць піва, 
запаліць ці вярнуцца дадому пасля 
паўночы.

ЯК АТРЫМАЦЬ ту?
Тэта складаны і непрыемны за- 

нятак. Абвясціўшы вас студэнтам, ун- 
іверсітэт дасылае вам ліст І аформ- 
леную ім урадавую форму І-20, якая 
пацвярджае ваша права на студэн- 
цкую візу для часовага ўезду ў 
ЗШ А. Пры звароце ў пасольства 
вашым клопатам будзе даказаць, 
што вы едзеце толькі навучацца і ў 
вас няма намеру застацца ў Штатах 
назаўжды, бо пупавіну, якая лучыць 
вас з радзімай, не разарваць нічым. 
“ Прэзумпцыя вінаватасці” 'ў гэтым 
выпадку лічыцца амерыканцамі за- 
коннай, і супраціўляцца безвыніко- 
ва. Таксама давядзецца даказваць, 
што ў вас дастаткова сродкаў, каб 
плаціць за навучанне і ўтрымліваць 
сябе ў заакіянскай краіне. Студэн- 
цкая віза F-1 дазваляе студэнту пад- 
працоўваць, але зусім не абавязко-
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ва паведамляць- супрацоўніку па
сольства, што вы збіраецеся праца- 
ваць у яго краіне, адбіраючы хлеб 
у простых амерыканцаў. Таксама 
варта ведаць (нічым не выдаючы 
свайго ведання), што віза F-1 дае 
па заканчэнні навучання права на 
працу па атрыманай спецыяльнасці 
на працягу 12 месяцаў.

Злучаныя Штаты Амеры кі — 
краіна бюракратычная настолькі, 
што нам І не снілася. Часта мае 
сэнс звярнуцца ў адно з агенцтваў, 
якія дапамагаюць атрымаць у ЗШ А 
адукацыю рознага ўзроўню : ад 
моўных курсаў да MBA. Толькі 
людзі, якія зрабілі гэта сваёй пра- 
фесіяй, рэальна ўмеюць адказваць 
на пытанні амерыканскіх чыноўні- 
каў, зададзеныя ў вусным і пісьмо- 
вым выглядзе.

Калі вы.хочаце паехаць у ЗША, 
каб выбраць сабе універсітэт па 
душы і паступіць туды, то ў пасоль
стве варта прасіць турыстычную візу 
з пазнакай аб вашых намерах. Калі 
пазнакі не будзе, а на мяжы ў ва
шым багажы знойдуць атэстат ся- 
рэдняй адукацыі, то непрыемнасці 
будуць такімі вялікімі, што вы прак- 
лянеце момант вашага з’яўлення на 
свет.

ПРАЦЭС НАВУЧАННЯ
Кожная добрая адукацыя ў Шта

тах — гэта пераважна самаадука- 
цыя. Відавочцы паведамляюць, на- 
прыклад, што ў Калумбійскім універ- 
сітэце, рэйтынг якога надзвычайна 
высокі, навучаюць мала, кепска і 
неахвотна, затое ў час сесіі пыта- 
юць сурова. Самаадукацыяй мож- 
на займацца ў бібліятэцы, але ўсё 
адно давядзецца выдаткоўваць на 
кнігі ад 100 да 300 долараў кожны 
семестр.

У некаторых невялікіх універсі- 
тэтах студэнтам даецца магчымасць 
слухаць спярша агульнаадукацыйныя 
курсы, а канчатковы выбар будучай 
спецыяльнасці рабіць толькі напры- 
канцы другога курса.

ПРАГРАМЫ MBA
Тэта праграмы для людзей з вы- 

шэйшай адукацыяй, па заканчэнні 
якіх надаецца ступень Майстра (Ma- 
гістра) бізнес-адміністравання. Та
кая ступень уздымае статус мене- 
джэра на прынцыпова новы ўзро- 
вень. Адразу пасля універсітэта па- 
ступіць на гэтую праграму вельмі 
цяжка — трэба мець практычны во- 
пыт працы не мени! за два гады ці 
быць выдатным студэнтам. Каштуе 
гэтае навучанне ад 18 да 30 тысяч 
долараў, затое адкрывае новыя пер- 
спектывы ў кар’еры.
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СРЭБНЫЯ СТРУНЫ 
СТУДЭНЦКАГА ГАРАДКА

У  пачат ку ст удзеня ў акт овой зале  
ф ілалагічнага ф акультэта Б Д У  
ладзіўся заключим гала-канцэрт  !  
фестывалю аўт арскай песн і 
ст удэнцкага гарадка Б Д У  “Срэбныя 
ст руны -98”.

У першым туры фестывалю лрынялі ўдзел 
больш за 20 чалавек, а лепшыя з іх падарылі 
свята сваім слухачам на гала-канцэрце. У ім 
удзельнічалі як госці, так і лаўрэаты фестыва
лю. Прызы былі прадастаўлены Апякунскім 
саветам студэнцкага гарадка БДУ.

Дыпламатамі III ступені сталі аўтар Марыя 
Садоўская, студэнтка першага курса журфака 
з 10-га інтэрната, і Уладзімір Ярмак, студэнт 
чацвёртага курса філфака з інтэрната № 7.

Дыпломамі лаўрэатаў H ступені былі ўзна- 
гароджаны студэнт чацвёртага курса ММФ з 
7-га інтэрната, аўтар Андрэй Буйніч і аепірант 
трэцяга курса фізфака з 10-га інтэрната Міхаіл 
Барашкаў.

Дыпломы лаўрэатаў I сту.пені атрымалі 
аўтары Уладзімір і Аляксандр Яцукевічы — 
студэнты трэцяга курса ФПМІ з 3-га інтэрната 
і студэнт чацвёртага курса фізфака з інтэрна- 
та № 2 Сяргей Пасюк.

Сяргея Субоціна, аспіранта другога курса 
геафака з інтэрната № 10, чакаў нечаканы і 
самы прыемны прыз — прыз глядацкіх сімпа- 
тый. A галоўны прыз і гран-пры фестывалю 
"Срэбныя струны-98” чакаў сваю пераможцу 
— Алену Восіпаву, студэнтку 3-га курса ФЭФа 
з інтэрната № 9.

Мы віншуем пераможцаў і жадаем ім твор- 
ч.ых поспехаў.

Аргкам іт эт  /  фестывалю аўт арскай  
п е сн і ст удэнцкага гарадка Б Д У  

“ Срэбныя ст руны ”

B b i Ч Г/и?

ДОМ 3 СНЕЖНЫХ ЦАГЛІНАЎ
У лістападзе 1998 года пры Студэнцкім са- 

юзе Белдзяржуніверсітэта быў створаны ту- 
рыстычны клуб "Шлях” . Ён аб’яднаў студэн- 
таў, якіх вабяць горы, паходы, палаткі і вогні- 
шчы. Першы буйны злёт, агульнагарадскі ту- 
рыстычны фестываль "Зімовая казка” , які пра- 
ходзіў з 19 па 20 снежня ў вёсцы Вязынка, па- 
казаў, што хлопцы і дзяўчаты з “ Шляху” не 
навічкі. Каманда з 20 чалавек апынулася на 
другім месцы ў агульнакамандным заліку, а ў 
асобных відах спаборніцтваў часцей займала 
першыя месцы. Нашым студэнтам не сталі 
перашкодай ні дождж, ні слота, што нечакана 
зваліліся на ўдзельнікаў фестывалю. Калі ж 
бліжэй да ночы ўзмацніўся мароз, турысты з Бел- 
дзяржуніверсітэта, як сапраўдныя эскімосы, па- 
будавалі дом з снежных цаглінаў. Натуральна, 
што пасля такіх іспытаў усе маршруты былі 
пройдзены дакладна па карце І за хуткі час. 
Безумоўна, гэта стала вынікам рэгулярных трэ- 
ніровак. Напэўна, многія бачылі маладых люд
зей, якія беглі ў адных спартыўных майках і тру
сах ад галоўнага корпуса да спорткомплекса.

Турклуб "Шлях" не спыняецца на дасяг- 
нутым. У яго планах — удзел у рэспубліканскіх 
турыстычных слётах, выезды у горы.
П рэс-служ ба  Ст удэнцкага сою за Б Д У
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НАВАГА ЧАЛ АВЕНА ДА ЧАЛ АВЕНА
Пытанне разв іцця адукацы і на Б еларус і 
заўсёды  было прыярытэтным. Адньш  з 
тых, хт о  пры свяціў ям у ўсё  ж ы ццё, 
быў член-карэспандэнт  А кадэм н  
пвдагагічны х навук  СССР, праф есар, 
загадчык каф едры педагог ік і / 
п с іха л о г іі БДУ, засл уж аны  наст аўнік  
Б еларус і Сцяпан Андрэевіч Умрэйка.

Сцяпан Андрэевіч — чалавек з няпростым 
лёсам. Да вайны працаваў у народным камі- 
сарыяце асветы. 3 першага дня вайны - на 
фронце, удзельнічаў у абароне Масквы, вызва- 
ляў ад немцаў паўднёва-усходнія раёны Бе- 
ларусі. У 1943 годзе, пасля вызвалення пер- 
шых кіламетраў нашай рэспублікі, ён быў адаз- 
ваны на працу ў наркамасветы, займаўся ад- 
наўленнем разбуранай вайной сістэмы народ- 
най адукацыі.

Яго сын, Дзмітрый Сцяпанавіч Умрэйка, 
доктар фізіка-матэматычных навук, успамінае:

— У час вайны я быў у партызанах І прыз- 
вычаіўся да самастойнасці. I калі бацька вяр- 
нуўся, мне было ўжо 10 гадоў, у нас наладзі- 
ліся чыста сяброўскія адносіны. Ён ніколі не 
прыгнятаў мяне сваім аўтарытэтам, заўсёды 
прадастаўляў мне поўную свабоду дзеянняў. 
Але калі мне штосьці было незразумела, я пры- 
ходзіў да яго па параду. Мае бацькі ўведалі, 
куды я збіраюся паступаць, толькі пасля таго, 
як мяне залічылі на фізіка-матэматычны фа
культэт БДУ. Нельга думаць, што яны не цікав- 
іліся маім жыццём. I бацька, і маці паважалі мяне 
як асобу і лічылі, што я сам змагу разабрацца, 
чаго хачу дабіцца ў жыцці. Бацька навучыў мяне 
працаваць з кнігамі, падручнікамі, быць пункту
альным І абавязковым чалавекам.

Сцяпан Андрэевіч любіў і ведаў беларус- 
кую мову, рабіў переклады з рускай на бе- 
ларускую. Яшчэ пры Сталіне дамагаўся адк- 
рыцця беларускамоўных школ, асабліва ў 
сельскай мясцовасці. У той час за гэта маглі 
арыштаваць.

У яго шматграннай дзейнасці намесніка 
міністра асветы Беларусі, прарэктара Белдзяр- 
жуніверсітэта спалучалася тэарэтычная праца 
па абгрунтаванню вучэбна-выхаваўчага працэ- 
су ў сярэдняй школе І вышэйшых навучальных 
установах.

Сцяпан Андрэевіч прытрымліваўся гумані- 
стычнага стылю працы, накіраванага на падт- 
рымку ўсяго лепшага І адыходу ад кансерва- 
тызму. Настаўнік, класны кіраўнік павінен доб
ра ведаць духоўны мір дзяцей, іх інтарэсы, пат- 
рабаванні, пачуцці і думкі, бо ён накіроўвае і 
арганізуе жыццядзейнасць навучэнцаў, дапама- 
гае развіццю самадысцыпліны, самакантролю і 
адказнасці.

Ён падкрэсліваў, што толькі пры поўным 
разуменні псіхалогіі дзяцей, пры павазе іх ча- 
лавечай годнасці, асабліва ў падлеткавым уз- 
росце, можна выхаваць у маладога пакалення 
павагу чалавека да чалавека.

Да станоўчых рысаў настаўніка Сцяпан Ан- 
дрэевіч адносіў уменне прадугледзець цяжкасці 
школьнікаў і своечасова дапамагчы ім, знайсці 
ўзаемапаразуменне з навучэнцамі. А да адмоў- 
ных — інертнасць, пасіўнасць, непаваротлівасць, 
расхлябанасць, безадказнасць, імкненне выра- 
шыць усё пры дапамозе бумажнай валакіты.

Навуковыя даследаванні Сцяпана Андрэев- 
іча прысвечаны тэарэтычнаму асэнсаванню прак- 
тычнага вопыту працы беларускай школы. Ён 
настойваў на тым, што фіксацыя і аналіз вопыту 
работы ў школе будзе страхаваць ад паўтор- 
ных памылак.

C. А. Умрэйка падкрэсліваў, што падрыхтоў- 
ка студэнцтва да педагагічнай працы павінна вес- 
ціся не схаластычным шляхам, а ў працэсе яе ар- 
ганізацыі, а таксама з абгрунтаваннем гэтай пра
цы і падвядзеннем пад яе саліднай тэарытычнай 
базы. Гаворачы пра сувязь тэорыі з практыкай ў 
падрыхтоўцы будучага настаўніка, ён даказваў, што 
тэорыя павінна ісці поруч з практыкай.

Настасся ЯГУЖ Ы НСКАЯ

< 4 4 ! П А вН А А уН А Я Н

ВЫНШ
У 1998 годзе па Мінску было зарэгістравана 729 дарожна- 

транспартных здарэнняў. Загінула 107 чалавек, паранена 739. Па 
віне вадзіцеляў усіх відаў транспартных сродкаў здзейснена 249 
ДТЗ, з іх у нецвярозым стане — 62.

Па віне пешаходаў здзейснена 390 ДТЗ, у нецвярозым стане — 162.
У Маскоўскім раёне сталіцы ў мінулым годзе зафіксавана 98 

ДТЗ, у якіх загінулі 10 чалавек і паранены 102. Сярод 90113 пару- 
шальнікаў правіл дарожнага руху — 122 студэнта і 17 выкладчы- 
каў Белдзяржуніверсітэта.

У пачатку гэтага года толькі за некалькі святочных і паслясвя- 
точных дзён па Маскоўскаму раёну было затрымана больш за 30 
вадзіцеляў, якія былі за рулём у нецвярозым стане. Для многіх 
такія паездкі заканчваліся непрыемнасцямі.

Пешаходы часта забываюць аб надвор’і, аб ранніх прыцемках, 
слізкіх дарогах, што вядзе да непрадбачаных наступстваў. Да таго ж, 
часта адсутнічае ўзаемная павага паміж вадзіцелямі і пешаходамі.

с п о р тп а я н о гк а

Закончыліся спаборні- 
цтвы па баскетболу і пра
вому спорту, якія праходзілі 
ў рамках спартакіяды ся
род інтэрнатаў студэнцка- 
га гарадка. Першае месца 
заняла баскетбольная ка- 
манда інтэрната № 2, дру
гое — інтэрната № 7, трэ- 
цяе — інтэрната № 3. У 
агульным заліку першае 
месца ў спаборніцтвах па 
гіравому спорту заняла ка- 
манда інтэрната № 4, дру
гое — інтэрната № 2, трэ- 
цяе — інтэрната № 7.

Віншуем усіх перамож-
Дзм іт рый ЗАБАЛУЕУ, супрацоўн ік  М аскоўскага Д А ! цаў!

A  Гв А С ?  А  Г  HACi

Новы FM  
т к г г а й с н ім  

наленлары
Вы яшчэ He ведаеце, што 

ў Кітай Новы год прыходзіць 
намнога пазней, чым у Еўро- 
пу? У гэтым годзе ён святку- 
ецца 16 лютага. Ужо 14 лю- 
тага кожная сям’я будзе на- 
клейваць на сцены парныя 
надпісы, якія зычаць шчасця ў 
новым годзе.

Зранку 15 лютага прыня- 
та апранацца ў новае адзен- 
не. Бацькі даюць дзецям па- 
дарункі і грошы. Увечары ўсе 
сядаюць за святочны стол, а 
потым запальваюць бенгальс- 
кія свечкі. У 8 гадзін вечара 
па тэлевізару пачынаецца 
святкаванне Новага года.

Трансляцыя доўжыцца 5 
гадзін. Апоўначы прыходзіць 
Новы год. Старыя запальва
юць фіміям, каб маліцца аб 
шчасці, дабрабыце, багацці.

Галоўнай стравай на свя
точным стале з'яўляюцца пель- 
мені, у адну з якіх кладзецца 
манетка. Лічыцца, што чалавек, 
якому трапіцца "сюрпрыз” , 
будзе шчаслівым, здаровым І 
будзе мець шмат грошай.

Пасля адпачынку падаец- 
ца шыкоўны абед, дзе шмат 
садавіны і стравы кітайскай 
кухні з мяса, рыбы, драўняна- 
га грыба, трэпанга, медузы, ча- 
рапахі І г.д.

Наступным днём пачына- 
юцца адведзіны сваякоў, якія 
цягнуцца амаль месяц. 
Ш кольнікі адпускаюцца на 
канікулы на гэты месяц. Pa- 
бочыя таксама маюць тыдзень 
адпачынку, але працуюць у 
гэты тыдзень пазменна.

Да навагодніх традыцый 
адносіцца І выстава лямпы, 
якая праводзіцца ў лютым. На 
вуліцах, у тэатрах, дома ўсе 
ставяць каляровыя лямпы. 
Увечары ўсе, хто гуляе па ву- 
ліцы, любуецца на лямпачкі.

Мы, жыхары 5-га інтэрна- 
та, віншуем усіх кітайскіх сту- 
дэнтаў з надыходзячым 1999 
годам. Будзем спадзявацца, 
што гэты год прынясе нам 
асаблівую радасць, здзейсняц- 
ца ўсе запаветныя жаданні 
студэнтаў.

Сюй Фань, ст удэнт ка  
БДУ, інтэрнат № 5
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