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Bieam, першакурснік!
Г эты месяц, на погляд абывацеля, не прынёс нічога ново

го: ізноў восень, ізноў першага веросня. Але, мы ўпэўнены, зной- 
дзецца нямала людзей, якія лічаць інакш. Перш за  ўсё, з гэ- 
тай думкай не пагодзяцца перш акурснікі БДУ. Ix  вышэйшая 
навучальная ўстанова паклапацілася пра тое, ка б  “нована- 
роджаны я" студэнты адчулі сапраўднае свята. У  падарунак  
быў падрыхтаваны канцэрт “Віват, студэнтГ

“Беларускі універсітэт” вырашыў правесці бліц-апытан- 
не сярод перш акурснікаў БДУ, спадзеючыся, што яны (безу- 
моўна, галоўныя ўдзельнікі канцэрт а) змогуць найлепей пе- 
радаць сапраўдную атмосферу свята.

Кал і абагуліць усе адказы, м о ж н а  лёгка ўявіць сабе збор- 
ны вобраз сёлетняга першакурсніка. Я к і ён? Чытайце...
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— Ц і чакалі вы, што Б Д У  ў  
першы дзень студэнцтва зробіць 
вам так! падарунак?

— Ш чыра каж учы , першы 
дзень заняткаў мы ўяўпялі звык- 
лай урачыстай часгкай і знаёмствам 
з выкладчыкамі. Канцэрт быў для 
нас сюрпрызам.

— Каго з  эстрадных выканаў- 
цаў марылі пабачыць?

— У кожнага мары свае. Адны 
ўяўлялі, як падымецца заслона і на 
сцэне з ’явіцца высокі малады ча- 
лавек — Філіп Кіркораў. Іншыя ма-

рылі пра рок-гурты, такія як “ Чы- 
чэрына”  і “ Земфіра” . Але ў выш
ку ўсе ўзрадаваліся, пабачыўшы 
Мікалая Наскова з яго праграмай 
“ Параноя" і нашыя родныя калек- 
тывы — “ Крыжачок” , “ Чараўніца” , 
“Літарынка” , “ Неруш".

— Ведаем, што вас вітала ко
манда КВЗ БДУ. Вашыя ўражанні?

— Хаця КаВэЗэшнікі выступілі 
са сваёй старой праграмай, мы 
сустрэлі іх гучнымі апладысментамі 
і пасмяяліся ад душы.

— Ц і дапамагла вам атмосфе

ра  свята адчуць, што ў  вашым 
ж ы ц ц і пачаўся новы этап ?

— He толькі. Мы яшчэ паба- 
чылі, які вялікі і дружны калектыў 
у БДУ. Пазнаёміліся з першакурс- 
нікамі розных факультэтаў — усе 
вельмі прыязныя і шчырыя.

— LLlmo адчувалі, калі вымаў- 
лялі словы прысягі?

— Гэтая прысяга аб’яднала нас 
усіх. Мы зразумелі, што распачалі 
шлях да нечага новага. Мы — сту
дэнты! Хаця выкладчыкі кажуць: 
“ Пакуль не адчулі смак першай

сесіі — не будзеце вартыя ганаро- 
вага наймення студэнта” . Аднак мы 
ўжо ўсведамляем сваю даросласць.

Што ж , дазволь павіншаваць 
цябе, учарашні абітурыент. Спадзя- 
емся, твой выбар самы лепшы і 
правільны.

Апытанне правялі 
Вольга БАЗЫЛЕВА 

і Марына KABAJ1EBI4 
Фотаздымкі 

Генадзя КРАСКОЎСКАГА

HA АДНОЙ MOiE B КАМПЮТЭРАМ
Камандныя спаборніцтвы па праграмаванні 

сярод студэнтаў Заходняга рэгіёну (1 /4  фіна- 
лу сусветнага першынства, якое штогод право- 
дзіцца асацыяцыяй ACM) адбудуцца 17— 19 ка- 
стрычніка ў Белдзяржуніверсітэце. Гэта трэці 
чвэрцьфінап, у якім удзельнічаюць каманды з 
Беларусі, Эстоніі, Латвіі, Літвы.

У праграме спаборніцтваў праектаванне ал- 
гарытмаў і праграм на мовах высокага ўзроў- 
ню. Пераможцы атрымаюць права на ўдзел у 
паўфінальных спаборніцтвах. Колькасць каман-

даў-удзельніц ад ВНУ абмежаваная (паводле 
вынікаў выступления камандаў на папярэдніх 
спаборніцтвах). ВНУ, якія ўпершыню ўдзельні- 
чаюць у спаборніцтвах, маюць права дасылаць 
толькі адну каманду. Заяўкі на ўдзел падаюц- 
ца да 2 кастрычніка 2000 года ад адміністра- 
цыі ВНУ.

Дадатковая інфармацыя будзе дасылацца 
тым, хто заявіць свой удзел у спаборніцтвах.

3 правіламі правядзення чэмпіянату свету 
можна пазнаёміцца ў Інтэрнэце:

1 /4  фіналу — h ttp ://w w w .bsu .un ibe l.by / 
fpmi/acmicpc

1 /2  фіналу — http ://w w w .ifm o.ru  
фінал — http://acm.baylor.edu/acm icpc 
Па даведкі можна звяртацца на адрас: 220080, 

Мінск, пр-т Ф. Скарыны, 4, БДУ, факультэт прык- 
ладной матэматыкі і інфарматыкі, кафедра ма- 
тэматычнага забеспячэння ЭВМ (аўдыторыя 505).

Інфармацыю таксама можна атрымаць у ды- 
рэктара рэгіёну дацэнта Л.У. Пеўзнер і выка- 
наўчага дырэктара В.Ю. Саковіча: тэл. (017) 206
61-48 , ф акс (017) 2 2 6 -55 -48 , e -m a il: 
Pdvzner@ FPM.BSU.Unibel.By, Sakovitch@  
FPM.BSU.Unibel.By

o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o“o:o:o:o:o:o:

http://www.bsu.unibel.by/
http://www.ifmo.ru
http://acm.baylor.edu/acmicpc
mailto:Pdvzner@FPM.BSU.Unibel.By


Гэтыт летам у кіраўніцтее машаеа універсітэта адбыліся змены. Першым прарэкта- 
рам быўпрызначаны доктар педагагічных навук, прафесар Аляксандр ІванавічЖук, прарэкта- 
рам па вучэбнай рабоце -  кандидат ггстарычных навук, дацэнт Алег Антонавіч Яноўскі.

Карэспандэнт “Беларускага універсітэта” сустрэлася з імі г задала некалъкг пытанняў, 
адказы на якія, напэўна, зацікавяць г наших чытачоў.

АЛЯКСАНДР 1ВАНАВІЧ Ж УК, ПЕРШЫ ПРАРЭКГАР:
“Вывучацъ адукацыйныя сістэмы свешу -  

захапляльная справа”

— Якія Вашы бліжэйшыя пла
ны на новой пасадзе?

— Галоўная задача сёння для 
мяне як для першага прарэктара — 
забяспечыць каардынацыю дзей- 
насці ўсіх падраздзяленняў уні- 
версітэта па абнаўленні зместу і 
тэхналогій адукацыйнага працэсу ў 
БДУ. Напрыканцы чэрвеня на па- 
сяджэнні Вучонага Савета універ- 
сітэта было прынята рашэнне аб 
пераходзе на шматузроўневую 
сістэму падрыхтоўкі спецыялістаў. 
A гэта прадугледжвае стварэнне 
новых праграм, навучальных пла- 
наў, распрацоўку новых курсаў, 
спецкурсаў... A  таксама вызначэнне 
сутнасці падрыхтоўкі бакалаўраў — 
спецыялістаў з чатырохгадовым 
тэрмінам навучання, а таксама спе- 
цыялістаў з пяцігадовым тэрмінам 
навучання і магістраў (яны навуча- 
юцца шэсць гадоў).

Гэта патрабуе змены тэхналогій 
навучальнага працэсу: павялічыцца 
доля самастойнай працы студэнтаў 
і іх навукова-даследчай дзейнасці 
менавіта на ступені магістратуры. У 
сувязі з гэтым узнікаюць дзве праб- 
лемы. Ha першым месцы стаіць не- 
абходнасць падрыхтоўкі для ўрада 
прапаноў па нарматыўна-прававым

замацаванні статусу новых спецыя- 
лістаў (бакалаўраў, магістраў) на 
дзяржаўным узроўні, што пацягне за 
сабой частковыя змены ў “ Законе 
аб адукацыі” ў нашай рэспубліцы. 
Ha другім — накіраванасць навуко- 
ва-метадычнай дзейнасці кафедраў. 
Ужо з наступнага года будзе акгыў- 
на разгорнута работа па вучэбна- 
метадычным забеспячэнні навучаль
нага працэсу і эксперыментальная 
дзейнасць факультэтаў па асваенні 
новага зместу і тэхналогій. I, вядо- 
ма, давядзецца павышаць кваліфі- 
кацыю педагагічных кадраў, прафе- 
сарска-выкладчыцкага саставу БДУ.

Да таго ж, як вядучая ВНУ ў 
нацыянапьнай сісгэме адукацыі Бел- 
дзяржуніверсітэт павінен актыўна 
ажыццяўляць метадычную функ- 
цыю, быць распрацоўшчыкам і ка- 
ардынатарам зместу новых планаў 
і праграм для ўсіх вышэйшых наву
чальных усганоў рэспублікі. I апош- 
няе, універсітэт сёння мае статус 
органа дзяржаўнага кіравання. Мы 
рыхтуем і ўзгадняем цэлы шэраг да- 
кументаў на ўзроўні Адміністрацыі 
Прэзідэнта, Савета Міністраў і Ha- 
цыянапьнага сходу. Гэта патрабуе 
ад нас арганізацыі ва універсітэце 
справаводсгва і прававой работы на 
якасна іншым узроўні. Гэтыя пы- 
танні ў БДУ таксама будуць пад 
наглядам першага прарэктара.

— Ц і ёсць у  Вас акрамя пра
цы іншыя інтарэсы?

— Нагрузка вельмі вялікая. 
Працаваць даводзіцца 10— 12 
гадзін кожны дзень. Акрамя таго, 
што я першы прарэктар, я яшчэ

з’яўляюся і рэктарам Рэспублікан- 
скага інстытута вышэйшай школы 
пры БДУ. Кіраванне аспірантамі, саі- 
скальнікамі таксама адбірае шмат 
часу.

Аднак стараюся не забывацца 
і пра навуковую дзейнасць. Я ма- 
тэматык па базавай адукацыі, і мая 
кандыдацкая дысертацыя датычы- 
лася методыкі выкладання матэма- 
тыкі. Але зараз кола маіх навуко- 
вых інтарэсаў — гэта сучасныя 
праблемы развіцця адукацыі ў све- 
це і падрыхтоўка і перападрыхтоў- 
ка педагагічных кадраў. Вывучэн- 
не адукацыйных сістэм у свеце, 
гісторыя іх станаўлення, перспек- 
тывы развіцця — сама па сабе 
вельмі захапляльная справа... :

Я вялікі аматар фатаграфій.

Наша даведка:
Нарадзіўся 10 кастрычніка 1956 

года ў  Мінску ў  сямірабочага. Па 
заканчэнн! з залатым медалём ся- 
рэдняй школы паступіў на механі- 
ка-матэматычны факультэт БДУ. 
Завяршыўшы навучанне, з 1979 г. 
працаваў асістэнтам кафедры ге- 
аметрыі, тапалогіі I  методыкі вык
ладання матэматыкі БДУ.

3  1983 па 1986 гг. навучаўся ў 
мэтавай аспірантуры Мінскага 
дзяржаўнага педагагічнага інсты- 
тута, якую паспяхова скончыў, да- 
тэрмінова абараніўшы дысерта- 
цыю на саісканне вучонай ступені 
кандыдата педагагічных навук.

1986 г. — старшывыкладчык, 
дацэнт кафедры геаметрыі, та- 
палогіі і  методыкі выкладання ма- 
тэматыкі БДУ

Вязу іх і з камандзіровак, і з ад- 
пачынку. Дома ў мяне шмат фота- 
альбомаў. Па вечарах разам з жон- 
кай і дачкой люблю іх праглядаць. 
Асабліва цешыць, калі пры фатаг- 
рафаванні пашчасціла знайсці Уда
лы ракурс і кампазіцыю.

Акрамя таго, я стараюся падт- 
рымліваць сябе ў добрай фізічнай 
форме. Наогул, спорт я люблю з 
дзяцінства. У басейн, напрыклад, 
зараз хаджу тры разы на тыдзень 
— звычайна раніцай перад працай. 
Я маю разрады па многіх відах — 
гімнастыцы, веласпорце, лыжным 
спорце. Апошнім часам у мяне тры 
захапленні: вялікі тэніс, футбол і 
плавание.

Гутарыла 
Ганна АНАТОЛЬЕВА

Адначасова (1987— 1989 гг.) — 
сакратар камітэта комсомола БДУ 

1989 г. — першы дырэктар 
Лцэя БДУ для адораных навучэнцаў 

1992 г. — рэктар /нстытута 
павышэння кваліфікацыі / перапад- 
рыхт оўкі кіруючых работнікаў і  
спецыялістаў адукацыі

Зліпеня 1997 г. — рэктар Ака- 
дэм іі паслядыпломнай адукацыі 
Рэспублікі Беларусь

У  1998 г. абараніў докторскую 
дысертацыю, нададзена вучоная 
ступень доктора педагагічньо: навук 

У  кастрычніку 1999 г. надад
зена вучонае званне прафесар 

3  ліпеня 2000 г. — першы пра
рэктар Белдзяржўніверсітэта, 
рэктар РэспублікаНскага /нсты-У 
тута вышэйшай школы пры БДУ

3 АДЗНАКАЮ ПАГАДЗІЛІСЯ
. Сёлетніх першакурснікаў варта павіншаваць. 

Im удалося вытрымаць дастаткова вялікі конкурс 
пры паступленні.

У БДУ здавалі экзамены 5580 абітурыентаў, 
з якіх студэнтамі-бюджэтнікамі маглі стаць толькі 
1860. Такім чынам, сярэдні конкурс склаў 3,1 
чалавека на месца. Сітуацыю ўскладніла тое, што 
заявы падалі 2175 медалістаў, а таксама 80 ча- 
лавек, якія скончылі сярэднія спецыяльныя 
ўстановы з “чырвонымі” дыпломамі. Калі яшчэ 
чатыры гады таму ў агульнай плыні абітурыен- 
таў было 512 выпускнікоў ліцэяў і гімназій, то 
сёння гэтая лічба склапа ўжо 1378.

У гэтым годзе прыём у Белдзяржуніверсітэт 
ішоў на 17 факультэтах па 46 спецыяльнасцях 
на дзённую форму навучання і па 16 спецыяль
насцях на завочную форму навучання, а такса
ма вёўся прыём у Міжнародны гуманітарны 
інстытут. План прыёму студэнтаў на першы курс 
дзённага і завочнага навучання складаў адпа- 
ведна 1850 І 440 чалавек. Толькі сёлета пачаў- 
ся прыём на спецыяльнасці фармацыя, аргані-

зацыя медыка-сацыяльнаи дапамогі насельніц- 
тву, менеджмент у сацыяльнай сферы, менедж
мент нерухомасці, эканамічнае права. Упершы- 
ню прымаліся ўступныя экзамены і ў юрыдыч- 
ны каледж.

Што датычыцца папулярнасці факультэтаў і 
спецыяльнасцей, то сёлета самай прэстыжнай (калі 
меркаваць па колькасці прэтэндэнтаў на месца) 
стала спецыяльнасць “англійская мова і літарату- 
ра” на філалагічным факультэце — тут конкурс 
склаў 7 чалавек на месца, “ паліталогія” — 5 ча
лавек, “ менеджмент” — 4,5 чалавека, “журналі- 
стыка” — 3,9 чалавека. Самы нізкі конкурс быў 
на фізічным факультэце — 2 чалавекі на месца.

Усяго абітурыентам давялося здаць ажно 
13 051 экзамен. Выстаўлена 1603 “ пяцёркі” і 1410 
“двоек” . Многія не пацвердзілі сваіх адзнак у 
атэстаце. Назіралася зніжэнне ўзроўню матэма- 
тычнай падрыхтоўкі выпускнікоў. Слабыя веды 
замежных моваў лаказалі выпускнікі сельскіх 
школ і ў шэрагу выпадкаў — сталічных. У вялі- 
кай колькасці абітурыентаў (у тым ліку тых, хто

паступаў на факультэт журнапістыкі) выклікалі 
цяжкасці пытанні, што датычыліся эканамічных, 
лалітычных, культурных аспектаў жыцця бела
рускага грамадства. Выявіліся недастатковыя 
тэарэтычныя веды і пры здачы экзамёнаў па 
беларускай і рускай мовах.

Цяжэй абітурыентам давалася пісьмовае 
тэсціраванне, лягчэй — вусныя экзамены. На
прыклад, па матэматыцы пры пісьмовым тэсці- 
раванні “двойкі” атрымалі ажно 27 % абітуры- 
ентаў, а пры вусным іспыце па той самай матэ
матыцы — толькі 1 %.

Лепшыя веды абітурыенты паказалі на эк
замене па прадмеце “ Чалавек і грамадства” — 
кожны пяты атрымаў “ пяцёрку” . А  па замеж- 
най мове — кожны чацвёрты.

Цікава адзначыць, што галоўная адметнасць 
сёлетняй экзаменацыйнай пары — невялікая коль- 
касць апеляцый. Так, калі ў пазамінулым годзе 
ад абітурыентаў паступіла каля 80 апеляцый, а 
ў мінулым годзе — каля 40, то ў гэтым — толькі
16. Што ж, можна зрабіць выснову: абітурыенты 
ў большасці пагадзіліся з выстаўленымі ім ад- 
знакам! — як з дрэннымі, так і з добрымі.

. Ганна АНАТОЛЬЕВА
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а л е г м ш э ш т  ЯНОЎСКІ, 
ПРАРЭЮАР ПА ВУЧЭБНАЙ РАБОЦЕ:

“Хобі -  цгкавасць да гісшоўыі універсітэта

— Якія Вашы бліжэйшыя пла
ны на новой пасадзе?

— Яны звязаны з перабудовай 
вучэбнага працэсу. У Беларусі ўжо 
каля 10 гадоў вядуцца размовы аб 
неабходнасці пераходу на шматуз- 
роўневую сістэму падрыхтоўкі спе- 
цыялістаў. У многіх вышэйшых на- 
вучальных установах Беларусі 
існуе падрыхтоўка бакалаўраў і 
магістраў. Аднак дакладна не выз- 
начана, у якім накірунку мы бу- 
дзем рухацца, на каго арыентавац- 
ца. Універсітэт у гэтым плане ста
не нават у нечым першапраходцам 
у нашай краіне. Абмеркаванне ідэі 
перабудовы вучэбнага працэсу 
павінна выліцца ў рэальныя пра- 
пановы, якія дадуць усе факуль- 
тэты. Я буду курыраваць гумані- 
тарныя. Ужо ёсць праграма дзеян- 
няў на гэтуго восень, на цэлы год 
наперад. Паралельна ідзе распра-

цоўка новых навучапьных планаў. 
Ад таго, якім стане навучапьны 
план першага ўзроўню, другога, 
трэцяга, залежыць і сама ідэя, 
якая будзе праводзіцца ў жыццё. 
Ці яна будзе агульнауніверсітэц- 
кай, ці яна закране толькі пэўныя 
накірункі, маючы на ўвазе інтарэ- 
сы і напрацоўкі факультэтаў... Ba 
ўсялякім разе, мы збіраемся ары- 
ентавацца на ўласныя магчымасці 
(а яны немалыя) і на патрэбы XXI 
стагоддзя.

— Ц і ёсць у  Вас акрамя пра- 
цы іншыя інтаресы?

— Я ўсё жыццё займаўся 
спортам — цяжкай атлетыкай. 
Больш за 20 гадоў. Нават калі ўзна- 
чальваў гістарычны факультет, 
часта хадзіў на трэніроўкі ў спар- 
тыўную залу. Выступаў за універ- 
сітэт на розных спаборніцтвах. 
Потым сумясціў цяжкую атлетыку 
з лёгкай. Пачаў бегаць на доўгія 
дыстанцыі. A  пазней заняўся і мар- 
жаваннем. Нават цяпер спорт два 
разы на тыдзень для мяне як свя
тое. Адзін дзень гуляю ў баскет
бол з таварышамі, з якімі пачынаў 
сваю спартыўную кар'еру, а другі 
дзень у складзе амаль усяго рэк- 
тарата гуляю ў футбол. Яшчэ адно 
хобі — разьба па дрэве. Люблю ста-

лярнічаць. У бацькоўскай хаце, 
якая для мяне цяпер як дача, усё 
зроблена маімі рукамі. А  вось 
лавіць рыбу, паляваць — не цягне. 
Я захапляюся біялогіяй. У мяне 
веяьмі цудоўная бібліятэка, дзе 
шмат кніжак пра жывёл і расліны.

Сваю цікавасць да гісторыі уні- 
версітэта я таксама лічу хобі. Бо 
ў навучальным плане займаўся 
зусім іншымі праблемамі: гісторыя 
дыпламатыі, сярэднявечча і г.д. 
Хаця і па гісгорыі універсітэта, фа- 
культэта ў мяне ёсць шмат арты- 
кулаў, выдадзена кніжка. У свой

Наша даведка:
Нарадзіўся 6  красавіка 1951 

года ў  вёсцы Кры чкі М інскага 
раёна ў  сям 'і служ боўца. By- 
чыўся ў  Радашковіцкай васьм- 
ігадовай і  Заслаўскай сярэдняй 
школах. У  1968 годзе паступіў 
на гістарычны факультэт БДУ. 
Навучанне закончыў з  дыпло- 
м ам  з  адзнакай і  пачаў праца- 
ваць ст арш ым ла б ор а н т а м  
гістарычнага музея універсітэ- 
та. У  1978 годзе па конкурсе  
быў абраны вы кладчы кам  на  
каф едру гісторыі СССР даса- 
вецкага  перы яду. 3  1975 па  
19.S0 год завочна займ аўся ў

час я нават стварыў музеи гісто- 
рыі БДУ. Дый сёння клапачуся пра 
яго ўзнаўленне. Тым болей, што ў 
мяне ёсць амаль поўная інфарма- 
цыя па гісторыі нашага універсітэ- 
та. Я ж  ніколі ад яго не адыходзіў. 
Пасля заканчэння навучання пра- 
цаваў лабарантам, з цягам часу 
стаў дэканам гістарычнага фа- 
культэта. Нават цяпер, хоць і на 
новай пасадзе, — усё ж  у родным 
універсітэце.

Гутарыпа 
Ганна АНАТОЛЬЕВА

а с п ір а н т у р ы  н а  к а ф е д р ы  
гісторыі СССР э п о х і сацыяліз- 
му.

1978 г. — вы кладчы к к а 
федры гісторыі СССР дасавец- 
кага перыяду

1983 г. — в. а. дацэнта ге- 
тай ж а  кафедры

1985 г. — дацент т ой са
м ой кафедры

3  1 студзеня 1997 г. — де
кан гістарычнага факультета 

3  1999 г. — загадчы к к а 
федры гісторыі Pacii

3  21 ж н іўня  2000 г. — пра- 
рэктар па вучэбнай рабоце Б Д У

ШШЖВСЬЬа

ЦІ ВЕДАЕЦЕ ВЫ ПСГОРЫЮ БДУ?
Спадары студэнты, магістранты, аспіранты Б Д У ! Вы вучыцеся ў  найстарэйшым у  

краіне універсітэце. А  што вы ведаеце пра яго? Пра яго амаль васьмідзесяцігадовую  
гісторыю? Старажытныя рымляне казалі: H istoria — vita memoriae (гісторыя — ж ы вая  
памяць). і, памятаючы нават асноўныя падзе і з  ж ы ц ц я  нашай аіта mater, мы  стано- 
вімся захавальнікам і і  носьбіт ам і яе гісторыі.

Д а  79-й гадавіны з  дня адкрыцця Б Д У  праводзіцца пазнавальна-займальны конкурс  
"Ц і ведаеце вы гісторыю Беларускага дзяржаўнага універсітэта і  сВайго факульте
та?", у  якім  м о ж а ц е  прыняць удзел і  вы.

Удзельнік конкурсу  павінен правільна адказаць на пьітанні і  своечасова даслаць 
адказы.

Падвядзенне вынікаў конкурсу праводзіць ж у р ы  ў  складзе проректора па вучебна- 
выхаваўчай рабоце і  сацыяльных пыт аннях У.Б. А дж аева , проректора па вучебнай 
рабоце А.А . Яноўскага, начальніка ўпраўлення па  вы хаваўчай рабоце  з  м оладдзю  
А.Б. Багдановіча, загадчыка музея гісторыі Б Д У  A S . Зельскага, старшыні профсоюз
ного камітзта студэнтаў Б Д У  Н.М. Радзевіч.

Пераможцам лрызначаюцца преміі: 1-я — 50 тыс. руб., 2-я — 2 5  тыс. руб., 3-я — 
10 тыс. руб.

Адказы на пытанні прымаюцца да 20  кастрычніка 2000 года. Дасылайце іх  на ад- 
рас: 220050, Мінск, пр-т Ф. Скарыны, 4, БДУ, упраўленне па выхаваўчай рабоце з  м о 
ладдзю, з  пазнакай “На конкурс”. К ал і ласка, не забудзьцеся паведаміць курс,, факуль
тет і  зваротны адрас.

шым усталяваў навуковыя сувязі з БДУ і калі?
4. Прадстаўнікі якіх спецыяльнасцей былі 

першымі выпускнікамі.універсітэіа?
5. Які знакаміты военачальнік павіншаваў 

першага рэктара БДУ У.І. Пічэту з 25-грддзем 
яго навукова-педагагічнай дзейнасці? Як яго імя 
звязана з гісторыяй БДУ?

6. Які былы студэнт БДУ з’яўляецца двой- 
чы Героем Савецкага Саюза? Што вы ведаеце 
•пра яго?

7. У 20—30-я гады ў Мінску была вуліца

Пытанні конкурсу
1. • Да Вялікай Айчыннай вайны дзень ад

крыцця універсітэта адзначаўся 11 ліпеня. Сён
ня дзень адкрыцця універсітэта святкуецца 30 
кастрычніка. Якія падзеі з гісторыі БДУ звяза- 
ныя з гэтымі датамі?

2. У 1923 годзе заяву аб прыёме на пра- 
цу ў БДУ напісаў знакаміты беларускі паэт і 
пісьменнік. Назавіце яго-імя.

3. Які заходнееўрапейскі універсітэт пер-

Універсітэцкая. Як называлася гэтая вуліца да 
рэвалюцыі 1917 года і як яна завецца цяпер?

8. Які сучасны будынак БДУ можна лічыць 
найстарэйшым? Прывядзіце вашы доказы.

9. Які рэктар пачаў і які скончыў будаў- 
ніцтва першага універсітэцкага гарадка?

10. Якія ВНУ і калі былі створаны на базе 
БДУ? Як называюцца яны сёння?

11. 3 якога года пачала выходзіць газета 
“ Беларускі універсітэт”? Як яна называлася 
раней?

12. Што мае агульнага аўтар твораў “ Па- 
лескія рабінзоны” , “ТВТ” , “У краіне райскай 
птушкі”  і інш. з выпускніком БДУ — вядомым 
фізікам акадзмікам Ф.І. Фёдаравым?

13. У якім месцы і калі ўзнавілі сваю рабо
ту факультэты БДУ ў гады вайны?

14. Подпісы якіх выкладчыкаў БДУ, чле- 
наў дэлегацыі БССР, стаяць пад статутам ААН?

15. У якім годзе студэнты БДУ паехалі на 
асваенне цаліны? Што вы ведаеце пра гэтыя 
падзеі?

16. Сярод выпускнікоў фізфака чатыры 
Героі Сацыялістычнай Працы. Назавіце іх імё- 
ны.

17. У якім годзе пачалося будаўніцтва га- 
лоўнага корпуса БДУ?

18. Усім вядома, што БДУ 7 студзеня 1967 
г. быў узнагароджаны ордэнам Працоўнага 
Чырвонага Сцяга за поспехі ў навуцы і адука- 
цыі. Якім яшчэ ордэнам узнагароджаны універ- 
сітэт і капі?

19. Назавіце факультэты БДУ-2000 і гады 
іх стварэння.

20. X to  займаў пасаду рэктара БДУ за 79 
год яго гісторыі? Назавіце прозвішчы.

: о :  о :  о : о : о :  о : о : о
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ВН У плюс прамысловасцъ -узаемная карысць
Як наладзіць кантакты паміж 

прадстаўнікамі сістэмы адукацыі, 
ВНУ, прамысловых і дзелавых 
колаў розных краінаў для эфек- 
тыўнага ўзаемакарыснага супра- 
цоўніцтва? Размова пра гэта пой- 
дзе на II! Міжнароднай навуко- 
ва -практы чн ай  канф ерэнцы і 
“ Вузаўская навука, прамысловасць, 
міжнароднае супрацоўніцтва" і 
на міжнароднай выставе “ Вузаў- 
ская навука: прыборы, тэхналогіі, 
матэрыялы, праграмнае забеспя- 
чэнне” . Яны пройдуць 25-27 ка- 
стры чніка  2000 года на базе 
БДУ, Апрача нашага універсітэ- 
та ў арганізацыі мерапрыемстваў 
удзельнічаюць Міністэрства аду- 
кацыі Беларусі, Дзяржаўны ка- 
мітэт па навуцы і тэхналогіях на- 
шай краіны, Міністэрства прамыс- 
ловасц і Б еларус і, Б еларускі 
інстытут с істэмнага аналізу і

інфармацыйнага забеспячэння 
навукова-тэхнічнай сферы, Дзяр- 
жаўны камітэт па навуковых дас- 
ледаваннях Польшчы. .

Ha канферэнцыі будуць аб- 
мяркоўвацца такія праблемы, як 
стан і перспектывы развіцця фун
даментальных і прыкладных дас- 
ледаванняў у ВНУ, інавацыйная 
дзейнасць, міжнароднае супра- 
цоўніцтва ў галіне навукі і тэх- 
налогій, адукацыйныя тэхналогіі 
і педагагічныя майстэрні.

Тэматы чна выстава будзе 
вельмі разнасгайнайі.на ёй будуць 
прадстаўлены такія накірункі, як 
малатанажная хімія, аналітыка і 
аналітычнае прыборабудаванне, 
навукаёмістыя камп’ютэрныя тэх- 
налогіі, інфармацыйныя тэхналогіі 
ў адукацыі. Наведнікі змогуць паз- 
наёміцца з  вузаўскімі распрацоў- 
камі, падрыхгаванымі да ўкаранен-

ня ў розныя сферы эканомікі. Пад- 
час выставы плануецца праца 
бізнес-цэнтра, дзе можна будзе 
правесці дзелавыя перагаворы, ат- 
рымаць дапамогу ў падрыхтоўцы 
тэксгаў дагавораў і пратаколаў аб 
намерах.

Вельмі прыемна адзначыць, што 
дзяржаўныя ВНУ будуць удзель- 
нічаць у выставе бясплатна.

Д ад ат ковую  інф арм ацы ю  
пра выставу м о ж н а  атрымаць 
п а  т э л е ф о н а х  2 2 6 -5 9 -5 0  
(ф акс ), 209-53-24, 226-58-95; 
электронная nowma: exhibitiori@ 
research.bsu. u n ib e ib y

Д ад а т ко вую  інф арм ацы ю  
пра канф ерэнцыю м о ж н а  ат
рымаць па т элеф онах 206-61
63, 209-52-38, 220-64-75 (ф акс); 
э л е кт р о н н а я  п ош т а: In fo @ 
research, bsu.unibel.by

СТУДЭНЦКАЯ 
ЭМБЛЕМА

У нашым універсітэце аб- 
вешчаны конкурс праектаў на 
лепшую эмблему «Знак сту- 
дэнцтва БДУ».

У конкурсе могуць прыняць 
удзел студэнты, магістранты, 
аспіранты і супрацоўнікі ун і- 
версітэта. Камісія па правя- 
дзенні конкурсаў бўдзе раз- 
глядаць праекты, прадстаўле- 
ныя да 15 кастрычніка 2000 
года ва ўпраўленне па выха- 
ваўчай рабоце з моладдзю 
(пр-т Ф. Скарыны, 4, пакой 207, 
тэл. 209-50-59).

Праекты павінны быць вы- 
кананы ў капяровым выглядзе, 
на паперы фармату А 4, са 
сціслым апісаннем.

Пераможцу чакае ўзнагаро- 
да — 50 тысяч рублёў.

Факультэт ФСН пашырае навуковыя сувязі
Ha пачатку верасняў аўдыторыі факультэта філасофіі 

г сацыяльных навук БДУчытаўлекцыю кіраўнік Інстытута 
палітычных даследаеанняў A H  Польшчы, сусветна вядоты 
польскі прафесар Ежы Хольцэр. Супрацоўніцтва з ПАН пра- 
цягеаецца, у бліжэйшы час Беларусь наведае намеснік прафе- 
сара Хольцэра Ірэна Панкаў. Яна пагадзілася чытаць лекцыі 
студэнтам факулътэта на працягу семестра. Праўсё гэта і 
прамногае іншае расказала ў  інтэрв’ю нашай газеце дацэнт 
факулътэта ФСНЖанаГрышчанка.

— Ж а н а  М іхайлаўна, ска -  
ж ы це, ка л іласка, хт о  з ’яўляец- 
ца ін іцы ят арам  запраш эння  
праф есара Е ж ы  Хольцэра?

— Такую  ініцыятыву праявіў 
дэканат. Ha нашым факультэце 
надаюць вялікую ўвагу развіццю 
міжнароднага супрацоўніцтва. 
Чаму? Таму што для сгудэнта, для 
кожнага чалавека праблема гла- 
балізму мыслення важная і ак
туальная. Апошні нумар амеры- 
канскага часопіса “ International 
socio logy”  прысвечаны глабалі- 
стыцы: глабалізм эканамічных су- 
вязяў, м іж народны х адносін, 
міжнароднай палітыкі.

А дзін  з накірункаў развіцця 
глабалізму мыслення — пашы- 
рэнне міжнародных навуковых 
кантактаў.

Пры акты ўнай падтрымцы 
польскай амбасады мы змаглі 
запрасіць кіраўніка Інстытута па- 
літычных даследаванняў ПАН 
прафесара Ежы Хольцэра. Ён 
з ’яўляецца вядучым спецыялістам 
не толькі ў Польшчы, але і на 
сусветным узроўні. Прыехаў на 
Беларусь прафесар Хольцэр з 
Канады, на дзень завітаўшы ў 
Варшаву.

— Чаму пры свячалася л ек-  
цыя праф есара?

— Декцыя прафесара Хольцэ
ра называлася “ Гісторыя праф- 
саюзнага руху Польшчы “ Салі- 
дарнасць” . Ш то датычыцца зме- 
сту, ды к разглядаліся фактары, 
якія  забяспечылі ўгрунтаванне 
“ Салідарнасці” , было патлумача- 
на значэнне яе ў  сацыякультур- 
ным, сацыяэканамічным кантэкс- 
це, уплыў на сённяшнія трансфар- 
мацыі Польшчы.

— Я к о й  бы ла аўды т оры я  
лекцы і?  Ц і зац ікав іла  ст удэн- 
т аў т эма?

— Я лічу, калі б мы запрасілі 
ўс іх  студэнтаў, дык прыйшла б 
большасць. Але, на жаль, коль- 
касць месцаў была абмежаванай 
(каля 200). Прыйшлі студэнты 
розных спецыяльнасцей (а на 
нашым факультэце іх  чатыры: 
філасофія, сацыялогія, інфарма- 
цыя і камунікацыя, псіхалогія), а 
таксама з  філалагічнага факуль
тэта. Былі сярод іх  і тыя, што 
спецыялізую цца на вывучэнні 
грамадскай дум кі і сацыялогіі 
палітыкі.

Па ўзроўні пытанняў, якія за
давал! прафесару Хольцэру, я

зразумела, што нашы студэнты 
зацікаўленыя гэтай праблемай, 
больш таго — адукавана пады- 
ходзяць да яе разгляду.

— Р аскаж ы ц е, к а л і ласка, 
пра  м іж н а р о д н ы я  кант акт ы  
вашага факультэта.

— Нашы міжнародныя сувязі, 
безумоўна, не абмяжоўваюцца 
ПАН. Мы супрацоўнічаем і з уні- 
версітэтам горада Бохум (Герма- 
нія), і з Пенсільванскім універсі- 
тэтам (ЗША). У  Польшчы, акрамя 
ПАН, мы падтрымліваем адносі- 
ны з універсітэтамі ў  Беластоку, 
Варшаве і Лодзі.

Удзельнічае ф акультэт і ў 
м іжнародных праектах. У  1991 
годзе мы далучыліся да еўрапей- 
скага праекта “ Дэмакратыя і мяс- 
цовая ўлада” . Праз кожныя ча
тыры гады пасля змены лакаль- 
най ўл а д ы  мы вы вуча е м  
трансф армацыю свядомасці і 
жыццёвых каштоўнасцяў белару- 
саў.

У  чэрвені я ездзіла ў Швецыю 
са справаздачай аб нашай рабо
це. Апошні этап праекта фінан- 
саваўся Ш ведскай Каралеўскай 
AH.

Факультэт супрацоўнічае так
сама з ЕС у рам ках праграмы 
“ Культурная спадчына Еўропы” . 
Нам даручана распрацоўка тако- 
га аспекта, як езуіты. Вядома з 
гісторы і, што на Беларусі яны 
працягвалі сваю дзейнасць на 
стагоддзе пазней, чым у Заход- 
няй Еўропе, дзе на той час езуіцкі 
ордэн быў пад забаронай. Другі 
накірунак працы — Напалеон

(набліжаецца гадавіна ўтварэн- 
ня яго імперыі), усё, што звяз- 
вае яго з Беларуссю. Гэта і пе
реход праз Бярэзіну, і пачатак 
крушэння імперыі Напалеона, 
яго велічы.

— Ц і планую ц ц а  ў  б л іж эй -  
шы час падобны я суст рэчы ?  
Можа, у ж о  існуе дамоўленасць 
з  к ім -небудзь з  навукоўцаў?

— Я спадзяюся, гэтая практы- 
ка працягнецца. Уж о згадзілася 
наведаць наш факультэт Ірэна 
Панкаў. Яна таксама працуе ў 
Інстытуце палітычных даследа- 
ванняў ПАН, з ’яўляецца намесні- 
кам Ежы Хольцэра. Як навуковец 
яна спецыялізуецца на праблемах 
польскай папітычнай эліты. Пла
нуецца, што пані Панкаў будзе 
чытаць лекцыі на працягу се
местра.

— Д зякуй Вам, Ж ана  М іхай- 
лаўна, за  цікавую інфармацыю.

Вольга БАЗЫЛЕВА, 
Мары на КАВАЛЕВІЧ

Н аш а д а в е д к а : Д о к т о р  
гістарычных навук, прафесар  

■ Ежы Хольцэр нарадзіўся ў  1930 
г. Кандыдацкую дысертацыю  
па гісторыі абараніў у  1960 г., 
докторскую — у  1969 г. у  Bap- 
шаўскім універсітэце. Лраф е- 
сар з  1989 г.

3  1990 г. к ір а ўн ік  Цэнтра  
даследавання Г ерманіі ў  Інсты- 
туце палітычных даследаван- 
няў Польскай акадэм іі навук.

3  сакавіка 2000 г. узначаль- 
вае Інстытут палітычных дас- 
ледаванняў ПАН.
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I ЗАРАБЩ Ь, I АДПАЧЬЩ Ь
Верасень. Студэнты вярнуліся з 

летніх вакацыяў. Адны адпачывалі, 
а другія не адмовіліся ад магчы,- 
масці папрацаваць у студэнцкіх 
атрадах. Пра іх дзейнасць распа- 
вялі намеснік старшыні Студэнцка- 
га саюза БДУ Міхаіл Сімангакоў і 
сакратар камітэта БПСМ БДУ Па
вел Скалабан.

Студатрады, якія арганізоўваюц- 
ца Студэнцкім саюзам БДУ і камі-

тэтам БПСМ БДУ, існуюць ужо трэці 
год. Сёлета іх дзейнасць адбыва- 
лася па трох накірунках: будатра- 
ды, педагагічныя атрады і студат- 
рад для паездкі ў Крым.

Будатрады працавалі на будоў- 
лях Мінска, перш за ўсё на будоўлі 
навучальнага корпуса БДУ ў Шча- 
мысліцы і рэканструкцыі кальцавой 
дарогі (мікрараён Малінаўка). Пра- 

цавалі студэнты з 1 ліпе- 
ня да канца жніўня, ад 
аднаго навучальнага се
местра да другога. За 
цяжкую працу атрымлівалі 
неблагія грошы: у ліпені 
заробак складаў 67 тысяч 
рублёў.

Педагагічныя атрады 
пачалі дзейнічаць з чэр- 
веня (з першай змены) у 
дзіцячых аздараўленчых 
летніках Мінскай вобласці. 
Студэнтам прадастаўляла- 
ся бясплатнае харчаван- 
не і пражыванне. Да таго 
ж, ім заплацілі грошы, хай 
і невялікія, за плённую 
працу.

Што датычыцца сту- 
датрада, я к і ў ж н іўн і 
ездзіў на працу ў Крым, 
дык гэта зусім новы на- 
кірунак для Студэнцкага 
саюза БДУ і камітэта 
БПСМ БДУ. У гэтым го
дзе такая паездка адбы-

СВЯТА ДАУЖЫНЕЮ 
ЎД ВАТЫ Д Н І

Як вядома, 14 кастрычніка ў 
нашай краіне адзначаецца Дзень 
маці. Да гэтага дня Саюз жанчын 
БДУ прымеркаваў шэраг мерап- 
рыемстваў:

1-7 кастрычніка — наведван- 
'  не пажылых супрацоўнікаў БДУ, 

што маюць патрэбу ў матэрыяль- 
най падтрымцы;

9 кастрычніка — прыём і ўша- 
наванне супрацоўнікаў БДУ — 
Заслужаных дзеячаў Рэспублікі 
Беларусь. Сяброўская вечарына 
з уручэннем падарункаў;

10 кастрычніка — Дзень ма- 
ладой маці;

12 кастрычніка — дабрачынная 
акцыя для мнагадзетных сем’яў;

13 кастрычніка — а) прэс-кан-

ферэнцыя Саюза жанчын БДУ;
б) Дзень адчыненых дзвярэй, 

арганізаваны Саюзам жанчын 
БДУ з удзелам Клуба дзелавых 
жанчын. Усе жадаючыя змогуць 
атрымаць бясплатныя юрыдычныя 
кансультацыі па ўсіх пытаннях;

14 кастрычніка — гала-кан- 
цэрт у актавай зале галоўнага 
корпуса БДУ для членаў Саюза 
жанчын БДУ і запрошаных гас- 
цей з уручэннем падарункаў.

У адзін з дзён гэтай святочнай 
праграмы жанчыны нашага універ- 
сітэта змогуць бясплатна пакары- 
стацца паслугамі цырульніка.

Саюз жанчын 
Белдзяржуніверсітэта

СТУДЭНЦКАЯ с я м 'я  -  XXi СТАГОДДЗЕ
Пасяджэнне універсітэцкага 

клуба “ Студэнцкая сям'я — XXI 
стагоддзе" адбудзецца 29 верас- 
ня ў 18.30 па адрасе: вул. Каст- 
рычніцкая, 4.

Сярод арганізатараў — Саюз 
жанчын БДУ, адміністрацыя сту
дэнцкага гарадка БДУ, прафком 
студэнтаў БДУ, міжнародная гра- 
мадская дабрачынная арганіза- 
цыя “ Надзея-экспрэс” .

Удзельнікаў пасяджэння чакае 
цікавая і насычаная праграма: сусг- 
рэча са спецыялісгамі, абмен дос- 
ведам з амерыканскімі калегамі па 
праблемах рэпрадукцыйнага зда- 
роўя, віншаванні маладым мамам (І 
не толькі ім) напярэдадні Дня маці. 
I, вядома ж, абавязкова будуць кон
курсы, сюрпрызы, падарункі.

Ганна АНАТОЛЬЕВА

лася ўпершыню. Асноўны занятак 
нашых студэнтаў на “ сонечным 
паўвостраве” — збіранне кавуноў 
і прыбіранне пляжаў. Быў і адпа- 
чынак — некалькі экскурсій: на 
паўвостраў Тарханкут, у Бахчыса- 
рай і г.д.

А кра м я  та го , студэнты  ў 
жніўні ўдзельнічалі ў працы Эка- 
лагічнага летніка добраахвотнай 
працы моладзі “ Адраджэнне” . 
Арганізатарамі яго былі аддзел 
па справах моладзі Мінскага аб- 
ласнога выканаўчага камітэта, 
Мінскі абласны і Мінскі гарадскі 
цэнтры занятасці моладзі БПСМ. 
Летнік мясціўся ў Коласаўскім 
мемарыяльным за ка зн іку  пад 
Стоўбцамі.

Працавалі ў сёлетніх студатрадах 
не толькі студэнты БДУ, але і БДЭУ,

БДПУ імя М. Танка, іншых ВНУ.
Што да верасня, то ў рамках 

працоўнага семестра-2000 плануец- 
ца арганізацыя кірмашу вакансій. 
Прадпрыемствы, а р ган ізацы і 
Мінска будуць прапаноўваць сту
дэнтам дзённага аддзялення пра- 
цоўныя месцы.

3 зімы пачнецца работа над 
будучымі летнімі паездкамі. У 
планах — павелічэнне колькасці 
заездаў у Крым, спроба дамовіц- 
ца аб працы і адпачынку ў Бал- 
гарыі.

Па больш падрабязную інфар- 
мацыю звяртайцеся ў галоўны 
корпус БДУ, пакой 205 ці па тэ- 
лефоне 209-50-58.

Вольга БАЗЫЛЕВА, 
Марына КАВАПЕВІЧ

ФІЛАСОФІЯ -  УЛЮБЕНЫ 
ПРАДМЕТ МАТЭМАТЫКАЎ

Амаль кожны студэнт механіка-матэматычнага факультэта ведае 
выкладчыка філасофіі дацэнта Ізяслава Міхайлавіча Марозава. Ужо ка- 
торы год радуе ён сваімі займальнымі лекцыямі студэнтаў, і таму яны 
ўпэўнена сцвярджаюць: гэта — наш выкладчык.

Яго лекцыі спалучаюць разважанні над глыбіннымі жыццёвымі праб- 
лемамі і гумар. На занятках у Ізяслава Міхайлавіча студэнты ўсведамля- 
юць справядлівасць сцвярджэння, што філасофія — адна з самых важ- 
нейшых навук. Яна з’яўляецца адным з падставовых элементаў развіцця 
культуры грамадства.

Ha лекцыях і семінарах І.М. Марозава неаднойчы разгараліся ціка- 
выя дыскусіі па самых разнастайных пытаннях: што такое свядомасць? 
У чым заключаецца практычнае прымяненне філасофіі? Як захаваць сям’ю 
цэлай і шчаслівай?.. Ягоныя лекцыі заўжды адрозніваліся ад традыцый- 
ных тым, што ён заўсёды даваў магчымасць кожнаму са слухачоў выка- 
заць сваю думку. He так часта сустрэнеш выкладчыка, які лёгка зна- 
ходзіць агульную мову з моладдзю...

Юрый Н1КУЛ1Н, Ілля КАЗІМІРОЎСКІ, 
выпускнікі ММФ 2000 года
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"ЭКЗАТЫЧНАЯ" АЛ1МП1ЯДА
Сёлета студэнтат першага курса геаграфічнага факулъ- 

тэта БДУ стаў Сяргей Кузьміных. Толькі-толькі здаўшы 
ўступныя экзамены, ён трапіў на міжнародную алімпіяду па 
геаграфіі, што праходзіла ўПаўднёвай Карэі. Ceaimi ўражан- 
няті ад гэтай паездкі ён падзяліўся з чытачамі “Беларускага 
універсітэта”:

— Пра міжнародную алімпі- 
яду па геаграфіі я даведаўся пад- 
час правядзення рэспубліканскай 
алімпіяды. 12 жніўня наша ка- 
манда ў складзе трох чалавек 
(былі яшчэ Аляксей Анейчык, 
які, дарэчы, таксама паступіў у 
БДУ, але на эканамічную спецы- 
яльнасць, і Аляксандр Стэльмах, 
цяпер вучань 11-га класа) праз 
Маскву вылецела ў Сеул.

Трэцяя міжнародная алімпі- 
яда была прымеркавана да Cyc- 
ветнага геаграфічнага кангрэсу. У 
ёй удзельнічалі 13 камандаў. Тры 
краіны — Японія, Карэя і Кітай 
— прадстаўлялі Азію , найболь- 
шую колькасць камандаў (дзе- 
вяць) выставілі еўрапейскія краі- 
ны, а з Афрыкі была толькі ка- 
манда Паўднёва-Афрыканскай 
Р эспубл ік і. 3 39 удзельн ікаў 
большасць складалі, вядома, 
хлопцы. Дзяўчын было 9 — па 
дзве ў камандах ПАР і Кітая і па 
адной з Ф ранцы і, Паўднёвай 
Карэі, Польшчы і Румыніі. Пра-

водзілася алімшяда ў тры туры. 
Дарэчы, падчас аднаго з іх нас 
вывезлі ў горад, дзе каманды па- 
вінны былі вывучыць пэўны раён 
на мясцовасці: мы высвятлялі 
выкарыстанне зямель, накірункі 
і характар транспартных плыняў, 
план вуліц.

Паколькі апімпіяда была пры
меркавана да Сусветнага кангрэ
су географаў, то мы ўдзельнічалі 
ў яго адкрыцці і закрыцці. Напры- 
канцы кангрэсу былі названыя 
пераможцы ў камандным і асабі- 
стым запіку, а таксама ўручаныя 
дыпломы ўдзельн ікаў Трэцяй 
міжнароднай алімпіяды. Першымі 
сталі палякі, другое і трэцяе мес- 
цы занялі галандцы і карэйцы. 
Наша каманда заняла восьмае 
агульнакаманднае месца. A  пры- 
замі была геаграфічная літарату- 
ра, розныя карэйскія сувеніры. 
Потым ужо ў садзе універсітэта, у 
інтэрнаце якога мы жылі, для нас 
арганізавалі персанальнае свята са 
шведскім сталом.

Вам дапаможа псіхолаг
Надышоў новы навучальны год,

і да студэнцтва далучыліся перша- 
курснікі. Ix чакае нялёгкі шлях 
адаптавання да нязвыклых умоў 
навучання, адпачынку, кантактаў з 
новымі людзьмі. Гэта асабліва не- 
пакоіць тых першакурснікаў, што 
жывуць у інтэрнаце.

Адсутнасць кантролю з боку 
бацькоў, змена формы навучання, 
вялікі аб’ём новай інфармацыі — усе 
гэтыя фактары могуць прывесці да 
таго, што навучальны матэрыял не 
засвойваецца своечасова, І да пер- 
шай сесіі першакурснікі аказваюц- 
ца непадрыхтаванымі. Узаемадзе- 
янне са студэнтамі, выкладчыкамі, 
адміністрацыяй, супрацоўнікамі уні-

Паважаныя першакурснікі! By- 
чэбна-спартыўны комплекс БДУ 
запрашае вас далучыцца да занят- 
каў у спартыўных секцыях: бараць- 
ба дзюдо (мужчынская і жаночая), 
грэка-рымская барацьба, баскет
бол, веласпорт, валейбол, гіравы 
спорт, мастацкая гімнастыка, лыж- 
ны спорт, плавание, спартыўнае 
арыентаванне, паўэрліфтынг, на- 
стольны тэніс, футбол, лёгкая ат- 
лётыка, шашкі, усходнія адзінабор- 
ствы і інш.

Жадаючых пазмагацца за алі- 
мпійскія медалі і пабіць сусветныя 
рэкорды просім звяртацца на ад- 
рас: вул. Кастрычніцкая, 8а, вучэб- 
на-спартыўны комплекс БДУ.

Падчас алімпіяды панавала 
прыязная абстаноўка. Надта ўра- 
зіла краіна. Яна падаецца экза- 
тычнай кожнаму еўрапейцу. He- 
звычайная і ежа — вострая, з 
мноствам садавіны і гародніны, 
невялікай колькасцю мяса. Пакоі 
былі абсталяваныя кандыцыяне- 
рамі, але на ноч тэхніка, на жаль, 
адключалася. A  ўдзень нас вы- 
ратоўвалі вееры — падарункі гас- 
цінных гаспадароў.

Усе ўдзельнікі алімпіяды тры- 
маліся разам. Добрыя адносіны 
склаліся ў нас з карэйцамі, бель-

гійц ам і I гал ан дц ам і, кр ы ху  
менш давялося сустракацца з 
камандамі Славеніі ды Латвіі. 
Але сябравалі, канешне, з усімі.

Я вельмі шчаслівы, што быў 
удзельнікам гэтай алімпіяды. У 
ёй сапраўды быў адлюстраваны 
лрынцып “ Галоўнае — не пера- 
мога, а ўдзел” .

Гутарыў Вадзім ЗУБРЫЦКІ, 
адказны за інфармацыйны 

сектар маладзёжных 
арганізацый геафака

версітэта таксама выклікае цяж- 
касці. He варта забывацца на но- 
выя бытавыя ўмовы, патрабаванні, 
неабходнасць выконваць правілы 
пражывання, падпарадкоўвацца 
строгай дысцыгіліне.

Некаторыя даволі лёгка прызвы- 
чайваюцца да ўсяго гэтага, для іншых 
жа змена абсганоўкі — прычына праз- 
мернай псіхалагічнай нагрузкі.

Студэнты, у якіх  ёсць такія 
праблемы, могуць разлічваць на 
дапамогу псіхалагічнай службы 
БДУ, якая працуе па адрасе: 

вул. Кастрычніцкая, 4-1Q6; 
вул. Курчатава, 8-1.

Педагог-псіхопаг 
H.C. ДАНІЛАВА

Інстытут ядзерны х праблем 
Б еларускага дзярж аўнага універсітэта

Дарагі студэнт! Калі ты спява- 
еш, танчыш, іграеш на музычных 
інструментах ці проста хочаш пас- 
прабаваць сябе ў гэтай сферы, 
БДУ дапаможа рэалізаваць твае та- 
ленты.

Цябе чакаюць такія калектывы, 
як народны фалькпорна-этнаграф- 
ічны ансамбль “ Неруш” , народны 
ансамбль танца “ Крыжачок” , хара- 
вая капэла, народны аркестр на
родных інструментаў і інш.

Па інфармацыю звяртайцеся ў 
дырэкцыю па справах культуры 
БДУ на адрас: пр-т Ф. Скарыны, 4, 
п. 211, тэл. 206-58-91.

Падрыхтавала 
Марына КАВАЛЕВІЧ

абвяшчае конкурс  
на замяшчэнне пасад: 
Лабараторы я м оцнатока- 

вай электронікі:
загадчык лабараторыі — 1 

чалавек;
навуковы супрацоўн ік — 2 

чалавекі;
Лабараторыя гама-оптыкі: 
загадчык лабараторыі — 1 

чалавек;
галоўны  навуковы  супра- 

цоўнік — 4 чалавекі;
вядучы навуковы супрацоўнік

— 1 чалавек;
старшы навуковы супрацоўнік

— 2 чалавекі;
Лабараторыя аналітычных

даследаванняў:
загадчык лабараторы і — 1 

чалавек;
старшы навуковы супрацоўнік

— 1 чалавек;
навуковы супрацоўн ік — 1 

чалавек;

малодшы навуковы супра- 
цоўнік — 2 чалавекі;

Лабараторыя эксперымен- 
тальнай фізікі высокіх энергій:

загадчык лабараторы і — 1 
чалавек;

старшы навуковы супрацоўнік 
— 2 чалавекі;

навуковы супрацоўн ік — 1 
чалавек;

малодшы навуковы суп р а -^  
цоўнік — 2 чалавекі.

А  таксама:
загадчык сектара праграма- 

вання аддзела ф із ік і вы сокіх  
энергій — 1 чалавек;

старшы навуковы супрацоўнік 
лабараторыі ядзернай спектрас- 
капіі — 1 чалавек.

Тэрмін конкурсу — адзін ме
сяц з дня апублікавання аб’явы.

Адрас: 220050, г. Мінск, НД1 
ЯП, вул. Б обруйская, 11, ад- 
дзел кадра ў, па кой  315, тэл. 
226-42-31.

Нацыянальны навукова-вучэбны цэнтр 
фізікі часціц і высокіх энергій БДУ 

(НЦ ФЧВЭ)
абвяшчае конкурс  
на замяшчэнне вакант ных пасад:
вядучага кавуковага супрацоўніка лабараторыі квантавай тэорыі 

поля — 1 чалавек;
навуковага супрацоўніка лабараторыі фундаментальных узаема- 

дзеянняў — 1 чалавек.
Адрас: 220040, Мінск, вул. М. Багдановіча, 153, тэл. 232-60-34.
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А д у ся го  сэр ц а
Чыстыя сцяж ы нкі і л аўкі, яр к ія  кветкі, 

акуратная горка... Прыгажосць І атмасфе- 
ра спакою  ў дворы ку галоўнага  корпуса 
універсітэта добра ўплывае на студэнтаў. 
Нават не хочацца ісц і на л екцы і — лепш 
пасядзець у ценю дрэў, паразмаўляць з 
сябрамі. '

Але не заўсёды тут было так прыгожа.

Грунтоўным уладкаваннем дворыка пачапі зай- 
мацца тры гады таму. Высеклі старыя дрэвы, 
зрабіл і газоны, у мінулым годзе скончылі. 
класці плітку.

Сёлета палепшылі газоны: перакапапі зям- 
лю, дабавілі грунту. Леташняй вясной старшы- 
ня калгаса «Беларусь», што ў Мінскім раёне, 
бясплатна перадаў восем тон угнаенняў.

Б о л ь ш у ю  ч а с т ку  
працы зрабіла інжынер 
садова-паркавай гаспа- 
даркі Н іна.Мацвееўна 
Скрыпчанка. Гэта дзя- 
куючы ёй дворык стаў 
сапраўдным творам ма- 
стацтва.

У  H iны Мацвееўны 
шмат задумак. Напрык- 
лад, зрабіць фантаны, 
пабудаваць аранжарэю 
(гэта забяспечыла б 70 
%  якаснай расады), апе 
праект ц яж ка  ажыц- 
цявіць — не стае гро- 
шай.

Н ін а  М а ц в е е ў н а  
робіць усё магчымае і 

немагчымае. Каб уратаваць дрэва, яна спла- 
навала сценку-падпорку з камянёў, засыпала 
карані зямлёй, і яно зелянее. Можаце ўпэў- 
ніцца ў  гэтым — паглядзіце направа, выхо- 
дзячы з галоўнага корпуса.

Яе асаблівы гонар — квітнеючая горка з 
валуноў і раслін. Працаўнікі Батанічнага сада 
пасадзілі дэкаратыўную цыбулю, касачы, ба
дан, садовыя рамонкі і 
другія кветкі. Сама ж  
яна дадапа цюльпаны, 
фіялкі, флёксы, гваздзікі, 
вінаград.

А ле  зн аход зяц ц а  
людзі, якія ставяцца да 
гэтай прыгажосці па- 
варварску. Летась нават 
дабраліся да садовага 
інвентару.

Ніна Мацвееўна не 
апускае рук. Прадпры- 
емства Мінскзелянбуд, 
дзе яна раней преда
вала, забяспечвае на- 
с е н н е м  і гр у н т а м .
Кіраўніцтва геаграфіч-
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нага факультэта выдзеліла памяшканне для 
расады, а потым — пакойчык-кабінет. Пры- 
емна чуць Ніне Мацвееўне шчырыя падзякі 
ад к іраўніцтва ун іверсітэта за  тую  ўтуль- 
насць і прыгажосць, што ствараюць яе за- 
латыя рукі.

Шчыры дзякуй вам і ад студэнцтва!

Кацярына АМОСАВА, 
студэнтка факультэта журналістыкі 

Фота аўтара 
і Генадзя КРАСКОЎСКАГА

Закрыццё сезону
16 верасня спорткомплекс “ Раўбічы” сустракаў турыстаў з усёй Беларусі. Яны прые- 

халі на злёт, прысвечаны памяці тых, хто загінуў у экспедыцыях. На жаль, памятных фотаз- 
дымкаў на гэтым злёце было вельмі шмат...

Аднак турысты не абмежавапіся толькі ўспамінамі пра сяброў. Сярод мноства разна- 
стайных мерапрыемстваў былі спаборніцтвы па арыентаванні, паласа перашкод, трыятлон, 
язда на ровары, плавание на байдарках і шмат іншага. У  злёце бралі ўдзел некалькі дзе- 
сяткаў камандаў. Годна глядзеліся м іж іх студэнты БДУ, якія прадстаўлялі турклуб “ Шлях” .

Злёт стаў своеасаблівым закрыццём летняга сезону падарожжаў і прыгод беларускіх 
турыстаў.

Віталь МІЧКОЎ

У  бягучым навучальным годзе на экана- 
мічным факультэце па суботах у 9.45 будуць 
праходзіць лекцыі па эканамічных праблемах 
на англійскай мове. Ha лекцыі запрашаюцца 
студэнты ўс іх  курсаў. Ш томесяц у рамках 
гэтых курсаў будзе адбывацца пробная зда- 
ча тэстаў TOEFL.

Прафесар-сумяшчальнік кафедры мене
джменту эканамічнага факультэта В.П. Пуга- 
чоў прызначаны намеснікам міністра замеж- 
ных спраў Рэспублікі Беларусь.
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Д а 120-годдзя 
з дня нараджэння 
Аляксандра Блока

Светлая зорка  Аляксандра 
Блока... Завеям часу не згасіць 
яе, нават не за імгл іць. Яе аба- 
вязкова ўбачыць стомлены бяс- 
концымі скрыжаваннямі жыц- 
ця в а н д р о ў н ік . В а н д р о ў н ік , 
што шукае спакой для душы. 
Паэзія Блока — то непагадзь 
неўтаймоўная, поўная адчаю, 
то пяшчотнае сонца, пад про- 
мнямі я ко га  ко ж ны  зн ой дзе  
сваю сапр аўд ную  сутнасц ь . 
Магчымасць разважыць, пасп- 
рачацца. ЦІ проста адпачыць... 
Паэзія Блока  — гаю чы тры - 
путнік для зраненага аскепкамі 
кахання сэрца. А л ьб о ... Але 
кожны адчуе, адшукае ў ёй не- 
шта своеасаблівае. Бо гэта па- 
эзія Блока...

•  • •
Калі ў лісці сырым, іржавым 
Рабіны гронка зазырчыць, —
Калі мой кат рукой кашчавай 
Заб’е ў далонь апошні цвік, —

Над рабізною рэк свінцовай,
У шэрай вадкай вышыні,
Перад айчынаю суровай 
Распяты буду на крыжы, —

Тады — прасторна і далёка 
Гляджу скрозь кроў прысконных слёз, 
I бачу: па рацэ шырокай 
Вандруе ў чоўніку Хрыстос.

I вочы, поўныя надзеі, .
I тыя ж  лахманы на ім,
I выглядае з-пад адзення 
Далонь, якую цвік прабіў.

Хрыстос! Маркоціцца радзіма!
Я знемагаю на крыжы!
Твой чоўнік — ці не пройдзе міма 
Маёй распятай вышыні?

Пераклад Вопьгі Базылевой

. . .  Марына КАВАЛЕВІЧ
— Паглядзі на неба. Што ты бачыш?
— Што-што... Неба як неба. Брудна-шэрае, непрыветнае.
— А што ты адчуваеш, калі глядзіш у яго?
— Тугу. Магчыма... напружанасць. Усё робіцца сонным, усё сціхае. 

Адным словам, восень...
— Так, маці-прырода засынае ў сваім ложку, і ўсё вакол яе.
— А памятаеш, як ранняй вясной мы з табой з’явіліся? Ты, зусім яшчэ 

зялёны, радаваўся першым вясновым промням. Плаўна пакалыхваўся на 
ветры. :

— Так. А  ты, ты ўсё спрабаваў даскочыць да нашай суседкі, такой жа 
маладой і зялёнай. Ты памятаеш яе? Ты памятаеш, як яна жартавала з нас?..

— Шкада, што яе ўжо няма.
— Шкада... Але мы ўсё ж  некалі сустрэнемся...

I толькі ціхае “ су-стрэ-нем-ся”  адгукнулася ўслед. Яго сябар, сарва- 
ны сцюдзёным восеньскім ветрам, павольна набліжаўся да зямлі... 
а Адным словам, восень...

Вольга БАЗЫЛЕВА 
•  •  •

Забудзься 
На бурштын 
I на бяссонечнасць.
Няхай зацаравала 
Восень.
Сённяшніх 
Аголеных кляновых 
Правадоў 
Счарнелае,
Учэпістае голле 
Калоціцца 
Пад песенькі 
Вятроў,
Пад песенькі,
Падобныя на стогны.
Апала ўсё:
Ад спрахлага ліста 
Да шэрага 
Патрэсканага 
Неба.
3 далоняў дождж 
Сцякае —
He данесці 
Да раздарожжа ■
Сцюжы і цяпла...

Па залатанай дарозе 
Ад'язджаю.
Позна. Восень.
А напружаныя дрэвы 
Раптам просядь халадоў. 
Асыпаюцца надзеі,
I лістота парадзела.
He ўцалее,
Што жыло,
Што квітнела
Пахкім белым, '
Пасівее
Ці счарнее.
Поўню ведер 
Скіне з неба,
Скіне ў лужыну, на дно. 
Xto ўратуе?
I нашто?
А д ’язджаю.
Позна. Восень.
Ты ж  ці ўспомніш?

ПАДАРОЖЖА Ў СВЕТ ДЗЯЦІНСТВА
На атрыманне Дзяржаўнай прэміі Рэс- 

публікі Беларусь у галіне дзіцячай літарату- 
ры сярод іншых вылучаны і выпускнік філа- 
лагічнага факультета нашага універсітэта паэт
і перакладчык Міхась Пазнякоў.

Пасля заканчэння БДУ ён працаваў на- 
стаўнікам, навуковым супрацоўнікам Інсты- 
тута мовазнаўства AH Беларусі, дырэктарм 
літаратурнага музея М. Багдановіча. ІІІмат га- 
доў аддаў працы ў выдавецтве “ Юнацтва": 
прайшоў шлях ад рэдактара да галоўнага рэ- 
дактара выдаведтва. Зараз — галоўны рэдак- 
тар сатырычна-гумарыстычнага часопіса “ Bo- 
ж ы к” .

Яго літаратурныя творы з’явіліся ў друку 
ў пачатку 80-х гадоў. 3  таго часу выйшла шмат 
паэтычных кн іг дпя дзяцей і дарослых: “ Тры 
чарадзеі” , “ Дзіўныя блізняты” , “ Побач з тэ
там” , “ Ехаў поўны воз дзівос” , “ Дарынка-ве- 
сялінка” , “ Час надзеі”  і інш. Дзіцячыя вер- 

>шы паэта змяшчаюцда ў падручніках, хрэс- 
таматыях, чытанках, вучэбных дапаможніках. 
Некаторыя з вершаў сталі песнямі.

Пяру Міхася Пазнякова належаць перек
лады на беларускую мову раманаў М. Сер
вантеса “ Дон Кіхот” , B. Скота “ Квенцін Дор- 
вард” , шматлікіх народных і літаратурных 
казак...

Міхася Пазнякова вабіць не толькі літа- 
ратура, але і навука: яго працу ў стварэнні 
“ Слоўніка эпітэтаў беларускай літаратурнай 
мовы” могуць ацаніць He толькі мовазнаў- 
цы.

Кніга “ Шые вожык кажушок” , вылучаная 
на атрыманне Дзяржпрэміі, змяшчае вершы, 
лічылкі, калыханкі, небыліцы, смяшынкі, ско- 
рагаворкі, загадкі. Гэтыя творы з задаваль- 
неннем паслухаюць ді пачытаюць дзеці.

Дый дарослыя з прыемнасцю прыгадаюць 
свае дзіцячыя гады, чытаючы гэтыя вершы. 
Нездарма сам аўтар прызнаваўся: “Усё жыццё 
было імкненне захаваць у сабе як мага больш 
такога сапраўднага і прыгожага, чаго няма ўжо 
(на вялікі жаль) у дарослым свеце” .
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