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КАМІСІЯ ПА ЭТЫЦЫ
У снежні тінулага года Вучоны савет зацвердзіў Палажэнні, 

якія без пераболъшвання можна назвацъ эпохальным.! ў  гісторыі 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Створаны Аб'яднаны са
вет, якоту пашчасціла 25 мая выбіраць рэктара, Камісія па 
этыцы, якой адведзена значная роля ў  рэгуляванні універсітэцка- 
га жыцця. Напярэдадні адзначанай даты, калг, акрамя іншага, 
будуцъ прыведземы да прысягі члены Камісіі, з намі згадзіўся па

, гаварыцъ верагодны прэтэндэнт на тое, каб яе ўзначалгць, на- 
меснік загадчика кафедры тзарэтычнай механгкі і робататэхнгкі 
дацэнт Мікалай Іванавіч КАЗЛОЎСШ.

—  Мікалай Іванавіч, банальнае 
пытанне. Для чаго сгваралася Камісія?

—  У такой вялікай установе, як
БДУ, павінна быць нейкая струк
тура, у пэўнай ступені незалежная 
ад адміністрацыі, якая рэгулява- 
ла б міжасабовыя адносіны ў твор- 
чым працэсе, выступала б з неза- 
лежнай экспертызай перад грамад- 
скасцю. Для універсітэта асобае 
значэнне мае той дух, тая атмас- 
фера, якія ствараюцца пакаленнямі 
супрацоўнікаў, перадаюцца ад вык- 
ладчыкаў студэнтам І разам з вы- 
пускнікамі пераносяцца ў грамад- 
ства. Я ўпэўнены, што сучасны уні- 
версітэт, а БДУ, безумоўна, 
з’яўляецца такім, не толькі рыхтуе 
высокакваліфікаваных спецыялі- 
стаў, якія робяць навуковыя ад- 
крыцці, але і складае новыя адно- 
сіны паміж людзьмі, усталёўвае 
ўзровень гэтых адносін. Камісія па 
этыцы павінна быць гарантам іх 
маральнай чысціні. Асноўныя яе 
задачы сфармуляваны ў Пала- 
жэнні. Але, я мяркую, што жыццё 
дабавіць яшчэ шмат чаго. Дарэчы, 
члены Камісіі маюць немалыя паў- 
намоцтвы і гарантыі...

—  Як фарміруецца склад гэтай 
прадстаўнічай структуры?

—  У Камісіі павінна быць 9 
чалавек. 6 прадстаўнікоў з прафе- 
сарска-выкладчыцкага саставу, 2 
—  ад калектыву навуковых супра- 
цоўнікаў, 1 —  ад прафсаюзнай ар- 
ганізацыі. Трапіць у яе даволі скла- 
дана. He выпадкова, што ў нас па- 
вінны адбыцца давыбары па адной 
кандидатуры ад прафесарска-вык- 
ладчыцкага саставу. Колькасць 
пададзеных галасоў за таго ці інша- 
га кандидата павінна складаць 
3/4 ад удзельнікаў галасавання. 
Тэта, я лічу, правільна. Такі высокі 
бар’ер можа пераадолець толькі 
сумленны і паважаны чалавек.

—  Па ўсяму відаць, Камісіі нада-

ецца вельмі высокі статус?
—  Так, згодна з Палажэннем 

аб Аб’яднаным савеце, старшынёй 
яго з’яўляецца рэктар, а намесні- 
кам —  кіраўнік Камісіі па этыцы. 
A  ў адпаведнасці з Палажэннем аб 
выбранні рэктара, Камісія каарды- 
ніруе перадвыбарную кампанію.

—  Раскажыце, калі ласка, як  
праходзіць гэтая кампанія?

—  Дынамічна і ў большай 
ступені прадказальна. He меней як 
за 20 дзён да галасавання вучо- 
ныя саветы структурных адзінак 
універсітэта правялі вылучэнне кан- 
дыдатаў, ці лепей было б сказаць 
—  кандыдата. Яны амаль аднага- 
лосна назвалі прозвішча Аляксан- 
дра Уладзіслававіча Казуліна. 
Такім чынам калектыў пацвердзіў, 
што працай рэктара ён задаволе- 
ны.

—  Па выніках перадвыбарнай 
кампаніі Камісія павінна прадставіць 
на тэты конт сваё заключэнне. Што ў ім 
будзе?

—  Гэта будзе невялікі даку- 
мент, які дапаможа членам Аб’яд- 
нанага савета, якіх болей за 500, 
скласці сваё меркаванне наконт вы- 
лучанага кандыдата. У ім будуць 
прадстаўлены як тэхнічныя вынікі, 
так і матывацыя вылучзння канды
дата.

—  Наколькі дэмакратычныя, на 
ваш погляд, сістэма вылучэння канды- 
датаў і выбары?

—  Тое, што мы назіраем, 
вялікі крок да дэмакратычнасці. 
Заўсёды універсітэцкае жыццё з’яў- 
лялася скарбонкай перадавых дэ- 
макратычных ідэй. Сённяшні дзень, 
як бачым, не з’яўляецца выключэн- 
нем. Дарэчы, само стварэнне 
Камісіі па этыцы —  яскравы пры- 
клад таго. А  чаго вартая тайна выз- 
начэння свайго меркавання на ўсіх 
этапах выбараў ад вылучэння кан- 
дыдатаў да галасавання!

—  Ці ёсць нейкія асаблівасці ў 
маючых адбыцца выбарах з тэхнічнага 
боку?

—  Працэдура галасавання 
з ’яўляецца звычайнай і знаёмай 
для яе ўдзельнікаў. Паколькі кан
дидат толькі адзін, то прапанава- 
на форма бюлетэня, падобная на 
любую з тых, якой карыстаюцца 
пры выбарах кагосьці, хто пра- 
ходзіць конкурс. Галасаванне ад- 
бываецца так. Калі чалавек гала- 
суе за кандыдата, то кідае ў скры
ню бюлетэнь без аніякіх паметак. 
Калі чалавек супраць, то прозвішча 
кандыдата перад укіданнем бюле
тэня ў скрыню закрэсліваецца. Каб 
захаваць тайну галасавання, пра- 
панавана праводзіць яго праз інды- 
відуальныя кабіны. Непасрэдна 
тэхнічныя праблемы ў дзень гала
савання будзе вырашаць выбраная 
Аб’яднаным саветам падліковая ка- 
місія.

—  Раскажыце напрыканцы, чым 
будзе займацца Камісія па этыцы цэ- 
лых 7 гадоў тэрміну сваіх паўнамоцг- 
ваў?

Працуем мы яшчэ зусім нядаў- 
на. Пералік праблем толькі акрэс- 
ліваецца. Але мы гатовы дапамаг- 
чы вырашыць любыя канфлікты, 
якія ўзнікаюць паміж супрацоўні- 
камі, супрацоўнікамі і адміністрацы- 
яй на глебе арганізацыі працы, 
творчага, навуковага працэсаў. 
Права звярнуцца да нас мае любы 
член універсітэцкага калектыву. 
Рашэнне па ўсялякіх пытаннях пры- 
маецца Камісіяй толькі на аснове 
кансенсуса. Хачу дадаць, мы не 
будзем займацца тымі справамі, 
якія рэгулююцца існуючым закана- 
даўствам.

ВЫБАР 
БУДУЧЫНІ

25 мая ў  актавай зале 
Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта пройдзе пася- 
дзкэнне Аб’яднанага саеета 
БДУ, на якім будзе абраны 
рэктар універсітэта.

Як нам паведаміў Мікалай 
Іосіфавіч Юрчук, выконваючы 
абавязкі сакратара А б ’яднана
га савета, а дзевятай гадзіне 
пачнецца рэгістрацыя членаў 
Савета, сам жа Савет распачне 
сваю  працу ў 10 гадзін  15 
хвілін.
, Усім членам А б ’яднанага са
вета (а гэта ўсе члены вучоных 
саветаў БДУ, факультэтаў, пад- 
раздзяленняў, кіраўнікі струк
турных падраздзяленняў, прад- 
стаўнікі працоўных калектываў) 
напярэдадні будуць дасланы 
запрашэнні з указанием даты, 
месца і часу правядзення па- 
сяджэння, парадку дня і іншай 
карыснай інфармацыяй.

У парадку дня, акрамя вы- 
бараў рэктара, стаіць яшчэ ня- 
мала важных пытанняў: зацвяр- 
джэнне Палажэння аб А б ’ядна
ным савеце БДУ, прывядзенне 
да прысягі членаў Камісіі па 
этыцы, абранне старшыні гэтай 
кам іс іі, абранне  сакратара  
А б ’яднанага савета, зацверд- 
жанне геральдыкі БДУ.

Камісіяй па этыцы 10 мая 
былі ўстаноўлены ўзоры бюле- 
тэняў для тайнага галасавання. 
Для забеспячэння тайнасці га
ласавання на чацвёртым павер- 
се галоўнага корпуса будуць 
усталяваны кабіны.

На сённяшні дзень на паса- 
ду рэктара вылучаны адзін кан- 
дытат: Аляксандр Уладзісла- 
вавіч Казулін. Каб быць абра- 
ным, Аляксандру Уладзісла- 
вавічу дастаткова набраць про
стую большасць галасоў пры 
кворуме 2/3 ад усёй колькасці 
членаў А б ’яднанага савета.

Мікалаю Іванавічу Казлоў- 
скаму, які вылучаны на пасаду 
старшыні Камісіі па этыцы, бу
дзе крышку цяжэй: яму трэба 
набраць 3/4  галасоў ад коль- 
касці прагаласаваўшых.
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КАЗУЛІН АЛЯ KOVHflP УЛАДЗІСЛАВАВІЧ
Вылучаны вучонымі саветамі геаграфічнага, теханіка-матэтатычнага, філа- 

лагічнага, біялагічнага, гістарычнага, хітічнага, фізічнага факультэтаў, факуль- 
тэтаў кіравання і сацыяльных тэхналогій, радыёфізікі і электронікі, філасофіі г 
сацыяльных навук, прикладной матэматыкі і інфарматыкі, журналістыкі, тгжна- 
родных адносгн, Навукова-даследчай часткі, еучэбна-адукацыйнайустанови “Рэс- 
публіканскі гнстытут вышэйшай школы”, ЦЦІ фізіка-хітічных праблем, НДІ при
кладных фізічных праблет імя А. Сеўчанкі Белдзяржуніверсітэта, а таксама 
ржамендаваныАб’яднанаму савету для выбрання на пасаду рэктара прафсаюзным 
камітэтат, Советам старост, камітэтам Студэнцкага саюза БДУ.

Нарадзіўся 25 лістапада 1955 года ў
Мінску.

Працоўную дзейнасць пачаў у 1972 
годзе ў якасці школьнага лабаранта. У  
той ж а час паступіў на вячэрняе аддзя- 
ленне матэматычнага факультэта Бел- 
дзярж універсітэта.

Пасля службы ў марской пяхоце пай- 
ш оў п р ац а ва ц ь  у к а в ал ь ск і к о р п у с  
М інскага трактарнага завода. У  1976 
годзе перавёўся на дзённае аддзялен- 
не механіка-матэматычнага факультэта  
БДУ, які выдатна скончыў у 1980 годзе.

3  1980 да 1988 года, працуючы ва уні- 
версітэце, прайшоў шлях ад выкладчы- 
ка-стажора да дэкана...

У  1986 годзе абараніў дысертацыю на 
атрымавне вучонай ступені кандыдата  
фізіка-матэматычных навук.

3  1988 да 1996 года прац аваў  у 
Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Бела

. русь на пасадах начальніка аддзела  
перспектыўнага развіцця і інфармацыі 
—  памочніка міністра адукацыі, началь- 
ніка вядучага аддзела бесперапыннай

Аб кіраўніку 
судзяцъ па яго справах

Прафесар А.У. Казулін праводзіць вялікую працу па ўдаскана- 
ленні універсітэцкай адукацыі, развіцці фундаментальных і при
кладных НДР, міжнародных сувязей і прэстыжу БДУ. З ’яўляецца 
выдатным вучоным у галіне праблем педагогікі вышэйшай адука- 
цыі, распрацоўкі новых метадаў і тэхналогій навучання. Вялікую ўвагу 
надае развіццю новых вучэбных спецыяльнасцей, узмацненню іх на- 
вукова-метадычнай базы, стварэнню неабходных сацыяльных умоў 
для працы выкладчыкаў.

3  протокола пасяджэння Вучонага совета геаграф ічнага
факультэта ад 2 5 .0 4 .2 0 0 0  г.

А б  кіраўніку судзяць па яго справах. Новы статус універсітэта, 
паляпшэнне сацыяльных умоў прафесарска-выкладчыцкага саставу 
і супрацоўнікаў, будаўніцтва і рэканструкцыя вучэбных карпусоў і 
інтэрнатаў, абнаўленне матэрыяльнай базы, адкрыццё новых спе
цыяльнасцей, кампьютэрызацыя —  усё гэта праца рэктара і рэкта- 
рата, якіх падтрымлівае калектыў.

3  протокола пасяджэння Вучонага совета механіка- 
матэматычнага факультэта ад 2 7 .0 4 .2 0 0 0  г.

За 3 гады працы рэктара А.У. Казуліна ва універсітэце адбыліся 
вялікія перамены, якія адчуваюцца цалкам па БДУ і па факультэтах 
у прыватнасці. Рэктар паказаў сябе выдатным арганізатарам, ма- 
більным, патрабавальным адміністратарам. Hi адно пытанне ці ініцы- 
ятыва, прапанаваныя факультэтам журналістыкі, не заставаліся без 
увагі кіраўніцтва. Заўсёды мы адчувалі. падтрымку рэктара ў нашых 
пачынаннях: адкрыцці новых кафедр, спецыяльнасцей...

3  протокола пасяджэння Вучонага совета факультэта 
журналістыкі ад 3. 0 5 .2 0 0 0  г.

адукацыі I перспектыўнага развіцця, на- 
месніка, першага намесніка міністра аду- 
кацыі.,

У  1995 годзе абараніў дысертацыю на 
атрыманне вучонай ступені доктара пе- 
дагагічных навук у Маскоўскім педага- 
гічным універсітэце.

3  верасня'1996 года з ’яўляецца рэк- 
тарам Беларускага дзяржаўнага універ- 
сітэта. У  1997 годзе абраны прафеса- 
рам.

Правадзейны член, віцэ-презідэнт Пят- 
роўскай акадэміі навук і мастацтваў. 
Віцэ-прэзідэнт Еўразійскай асацыяцыі 
універсітэтаў.

Аўтар 7 манаграфій, больш за 50 на- 
вуковых артыкулаў.

П ры м аў  удзел  у якасц і а д н аго  з 
кіраўнікоў творчых калектываў па рас- 
працоўцы Закона аб адукацыі Рэспублікі 
Беларусь, Канцэпцыі адукацыі і выхаван- 
ня, Канцэпцыі нацыянальнай школы Рэс- 
публікі Беларусь.

Сф ера навуковых інтарэсаў —  сістэ- 
ма кіравання адукацыяй, педагагічныя

асновы арганізацыі вучэбных устаноў  
новага тыпу, інавацыйныя працэсы ў 
сферы адукацыі.

Ж онка —  выпускніца механіка-матэ- 
матычнага ф акультэта БД У. Працуе ў 
Цэнтры праблем чалавека універсітэта. 
Старэйшая дачка —  студэнтка 3 курса 
філалагічнага факультэта БДУ, малод- 
шая —  школьніца.

Істотнасць зтен, 
важкасць задум і дзеянняў

Абгрунтаванне вылучэння на пасаду рэктара Бел- 
дзяржуніверсітэта Вучоным саветам ггстарычнага фа
культета

Вучоным саветам гістарычна- 
га факультэта 3 мая на пасаду 
рэктара Белдзяржуніверсітэта 
аднагалосна была вылучана 
кандидатура Казуліна Аляксан- 
дра Уладзіслававіча. Члены Ву
чонага савета пры абмеркаванні 
пытання прыйшлі да высновы, 
што за апошнія гады, калі уні- 
версітэт узначальваў А.У. Ka- 
зулін, адбыліся відавочныя зме- 
ны амаль на ўсіх кірунках дзей- 
насці. Б елд зярж ун іверс ітэт 
пераўтварыўся ў сапраўдны аду- 
кацыйны і навуковы цэнтр су- 
вярэннай  Бел ар ус і, самым 
істотным чынам аднавілася ма- 
тэрыяльна-тэхнічная забяспеча- 
насць яго дзейнасці. Нельга не 
адзначыць і клопаты кіраўніцт- 
ва універсітэта аб матэрыяль- 
ным стымуляванні працы вы- 
кладчыкаў, навукоўцаў і супра- 
цоўнікаў, аб усталяванні ва 
універсітэцкім калектыве ад- 
носін творчасці, добразычлі-

васці, імкнення да прафесійна- 
га росту і адданасці сваёй alma 
mater.

Істотнасць гэтых змен і важ
касць задум і дзеянняў, раз- 
лічаных на перспективу, тым 
больш відавочныя, калі мець 
на ўвазе складанасць перыяду, 
які перажывае наша краіна. Ba 
ўсіх пазітыўных зменах, якія 
адбыліся і адбываюцца ў БДУ, 
галоўная роля належыць яго 
рэктару. Таму вылучэнне кан
дидатуры  Аляксандра Ула- 
дзіслававіча да абрання на 
пяцігадовы тэрмін на пасаду 
рэктара БДУ адпавядае рэчаі- 
снасці, дае магчымасць рэалі- 
заваць ва універсітэце тое, што 
ім запланавана, што адпавядае 
стратэгіі універсітэцкага раз- 
віцця.

Д ж а н  гістарычнага 
факультэта дацэнт 

А.А. ЯН О ЎСК І.
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Нацыянальны універсітэт
Сёння БДУ сапраўды нацыя

нальны універсітэт. Ён у поўнай 
меры адпавядае еўрапейскім і 
сусветным стандартам класічна- 
га універсітэта. Сведчанне таму 
—  прызнанне дыплома БД У  ў 
ЗШ А, Германіі, Францыі, Ізраілі 
і іншых краінах.

У сістэме Б Д У  навучаецца 
больш за 16 тыс. студэнтаў, у 
тым ліку каля 12 тыс. на стацы- 
янары, 650 аспірантаў і дактаран- 
таў, працуе 6,7 тыс. супрацоўні- 
каў, сярод якіх больш за 2 тыс. 
выкладчыкаў і каля 900 навуко- 
вых супрацоўнікаў, з іх —  больш 
за 300 дактароў навук і больш 
за 1400 кандыдатаў навук. У 
1999 годзе супрацоўнікамі БДУ 
абаронена 14 доктарскіх і 60 
кандыдацкіх дысертацый.

У  БДУ інтэнсіўна развіваец- 
ца навукова-інавацыйная дзей- 
насць. Навукова-вытворчая сфе
ра аб 'ядноўвае 6 прадпрыем- 
стваў, у тым ліку такія унікальныя 
для нашай краіны, як “Унйдраг- 
мет” —  манапольны вытворца 
прадукцыі, якая ўтрымлівае каш- 
тоўныя металы, “Унйтехпром” —  
вытворца высокатэхналагічнай 
хімічнай прадукцыі і вымяраль- 
ных прыбораў. У  выніку навуко- 
ва-вытворчай дзейнасці БД У  
штогод эканомія дзяржбюджэт- 
ных сродкаў складае не менш як 
3 —  4 млн долараў ЗШ А.

Белдзяржуніверсітэтам за 
ключены буйныя пагадненні аб 
супрацоўніцтве ў сферы навуко- 
ва-тэхналагічнага забеспячэння і 
вытворчасці інтэлектуальнаёмі-

стай прадукцыі, мэтавай падрых- 
тоўкі кадраў з 14 вядучымі галі- 
новымі міністэрствамі і шэрагам 
буйнейшых прамысловых прад- 
прыемстваў, сярод якіх Міністэр- 
ства аховы здароўя, Міністэрства 
па надзвычайных становішчах, 
Міністэрства фінансаў, Міністэр- 
ства замежных спраў, Нацыяналь
ны банк, Беларуская чыгунка, 
“Беларуськал ій ", ПО “А з о т ”, 
гродзенскае ПО “Хімвалакно”, 
ПО “Інтэграл” і іншыя.

Белдзяржуніверсітэт на пра- 
цягу дзесяцігоддзяў з ’яўляецца 
буйным пастаўшчыком кадраў 
для навуковых устаноў. He менш 
як 80 працэнтаў супрацоўнікаў 
Нацыянальнай акадэміі навук, 
уключаючы вышэйшае кіраўніц- 
тва, —  выпускнікі БДУ.

Будоўля і  рэканструкцыя
Белдзяржуніверсітет знахо- 

. дзіцца ў стане пастаяннай бу- 
доўлі і рэканструкцыі.

У 1997 годзе былі пачаты 
работы па рэканструкцыі комп
лексу будынкаў універсітэцкага 
гарадка, праводзіліся работы па 
яго ўпарадкаванню.

У 1998 годзе ўведзены ў эк- 
сплуатацыю адміністрацыйны 
корпус па вуліцы Бабруйскай, 
інтэрнат на 1000 месцаў. Скон- 
чана праектаванне Браслаўскага 
вучэбна-навукова-экалагічнага 
цэнтра і пачата яго будаўніцтва. 
Пачаліся і актыўна вядуцца рабо
ты па рэканструкцыі галоўнага 
корпуса універсітэта.

На баланс БДУ перададзены 
будынак незавершанага будаў- 
ніцтва па вуліцы Кальварыйскай. 
Зараз зроблены праект па пе- 
рапраф іляванню будынка пад 
навукова-вучэбна-даследчы ком

плекс. У  недалёкай будучыні там 
размесцяцца факультэты філа- 
софіі і журналістыкі, выдавецкі 
цэнтр, тэле-радыё-цэнтр.

Заканчваюцца будаўніча-ман- 
тажныя работы ў вучэбна-лаба- 
раторным корпусе біялагічнага 
факультэта. Пад час працы былі 
ўнесены карэкціроўкі ў праект з 
улікам сучасных патрабаванняў 
да вучэбнага працэсу і лабара- 
торнага забеспячэння.

Пачата будаўніцтва вучэбна- 
лабараторнага корпуса хімічна- 
га ф акультэта  і НДІ ф із ік а - 
хімічных праблем. Праектам пра- 
дугледжана стварэнне вопытнай 
вытворчасці з тэхналогіямі, якім 
няма аналагаў у СНД.

У верасні гэтага года будзе 
скончана рэканструкцыя вуліцы 
Курчатава, што дазволіць забяс- 
печыць нармальныя транспарт- 
ныя зносіны універсітэцкага га-

Міжнародныя сувнзі
У 1996 —  1998 гадах Белд- год узгоднена выдзяленне больш

зяржуніверсітэт прыняў актыўны 
ўдзел у рэалізацыі праектаў праг- 
рамы ТЕМПУС Еўрапейскага са- 
юза з агульнай сумай фінанса- 
вання каля 2 млн долараў ЗШ А. 
Ажыццяўленне гэтых праектаў 
дазволіла адкрыць у БДУ новыя 
спецыяльнасці, набыць сучаснае 
абсталяванне, накіраваць на ста- 
жыроўку за мяжу больш за 150 
супрацоўнікаў.

Спецы ял істы  ун іверс ітэта  
ўдзельнічаюць ў розных прагра- 
мах навукова-тэхнічнага супра- 
цоўніцтва, што дазваляе прыцяг- 
ваць дадатковыя сродкі для фун
даментальны х і пры кладны х 
даследаванняў. Так, напрыклад, 
для выканання кантрактаў з за- 
межнымі партнёрамі (ІН Т АС- 
КАП ЕРН ІКУС, МАГАТЭ, Фран- 
ка-германская ініцыятыва па Чар- 
нобылю, ТАСІС) з 1998 па 2000

за 1 млн долараў ЗШ А.
За тры апошнія гады універ- 

сітэт наладзіў актыўнае і плённае 
супрацоўніцтва з шэрагам вяду- 
чых міжнародных арганізацый, 
сярод якіх: ААН/Праграма раз- 
віцця, Ю Н ЕС К А , Еўрапейская 
камісія, Савет Еўропы.

Значна пашырылася геагра- 
фія партнёрскіх сувязей. Акрамя 
існаваўшых пагадненняў з ВНУ 
Польшчы і Германіі, былі заклю
чены дамовы з універсітэтамі 
Расіі, Украіны, Малдовы, Ap - 
меніі, А зербайд ж ана, Літвы, 
Латвіі, Швецыі, Францыі, Іспаніі, 
Італ іі, Грэцы і, Ч эх іі, З Ш А , 
Сірыі, Кітая, Японіі.

Заклю чаны я з зам еж ны мі 
партнёрамі пагадненні праду- 
гледжваюць накіраванне ў БДУ 
на вучобу (падрыхтоўчы факуль- 
тэт і інтэрліцэй) штогод да 200

радка ў п. Шчомысліца з цэнт- 
рам горада, а таксама добрыя 
ўмовы забеспячэння вадой, цяп- 
лом, электраэнергіяй.

Ha чарзе —  рэканструкцыя 
спальнага корпуса дома адпа- 
чынку "Нарач”. Белдзяржунівер- 
сітэт будзе мець свой санаторый.

Выкананы архітэктурны пра
ект рэканструкцыі універсітэцкага 
гарадка. Тут паўстане будынак 
ф акультэта м іж народных ад- 
носін. Плануецца пачаць будаў- 
ніцтва новага будынка фундамен
тальней бібліятэкі, які будзе ад- 
павядаць сусветным стандартам.

Распрацаваны эскізны праект 
культурна-спартыўнага комплексу 
ў цэнтры горада на плошчы ў 18 
гектараў. Там будуць: лёгкаатле- 
тычны манеж, басейн, аквапарк, 
спартыўныя залы, пляцоўкі для 
вялікага тэнісу, маладзёжны цэнтр, 
тэатр, музейныя памяшканні...

чалавек. 3  улікам навучэнцаў на 
асноўных факультэтах, а такса
ма ў аспірантуры і дактарантуры, 
колькасць іншаземцаў у бліжэй- 
шыя гады можа дасягнуць 600 —  
800 чалавек. Аплата за іх наву- 
чанне складзе 1,5 млрд амеры- 
канскіх долараў.

Белдзяржуніверсітэт —  не 
толькі цэнтр навукі і культуры, але 
буйны навукова-вытворчы комп
лекс. Напрыклад, сёння прапра- 
цоўваецца маркетынгавая частка 
праекта па вытворчасці сумесна з 
нямецкай фірмай “Бекер” лёгкіх 
пад’ёмных прыладаў. Пачата прап- 
рацоўка праекта па вытворчасці 
аб’ёмістых халадзільных камер. 
Праведзены перамовы з A O  “Іена- 
фарм” па стварэнні фармацэўтыч- 
най вытворчасці. У  наяўнасці двух
баковая зацікаўленасць у сумес- 
най вытворчасці тэхнічнага шкла 
з прадпрыемствам "Ш от”...

НАВУКА
Беларускі дзяржаўны 

уніеерсітэт з ’яўляецца не 
толькі буйнейшим адука- 
цыйным цэнтрам Рэс- 
публікі Беларусь, але і ад- 
ным з самых буйных 
наеукоеых цттраў. У склад 
універсгтэта, акрамя фа- 
культэтаў, уваходзяцъ 4 
навукова-дасяедчыя гнеты- 
туты, 2  цэнтры, якія ма- 
юцъ статус інстытутаў, 
а таксама створана інфра- 
структура навукова-вы- 
творчай дзейнаецг.

БДУ з ’яўляецца адзінай 
самадастатковай навуковай ар- 
ганізацыяй (уласная падрых- 
тоўка кадраў высокай І вы- 
шэйшай навуковай кваліфіка- 
цыі; сферы фундаментальных 
даследаванняў як падмурак 
працэсу вышэйшай навуковай 
адукацыі І прыкладных наву
ковых распрацовак; сфера на- 
вукова-інавацыйнай {навукова- 
вытворчай, навукова-камер- 
цыйнай) дзейнасці).

БДУ з ’яўляецца адначасо- 
ва і буйнейшай навуковай ар- 
ганізацыяй і носьбітам шэра- 
гу функцый органа дзяржаў- 
нага кіравання ў навуковай і 
навукова-тэхнічнай галіне. Гэта 
забяспечвае хуткую рэаліза- 
цыю кіраўніцкіх рашэнняў у 
практыцы навуковай дзейнасці 
і хуткае ўспрыманне сістэмай 
кіравання прапаноў і рэкамен- 
дацый саміх суб’ектаў навуко
вай і навукова-інавацыйнай 
дзейнасці.

БДУ з ’яўляецца адной з 
найбольш дынамічных навуко
вых арганізацый у выніку па- 
стаяннага і значнага прытоку 
маладых навуковых кадраў.

У працэсе падрыхтоўкі кад- 
раў вышэйшай кваліфікацыі 
забяспечаны рост колькасці 
абарон доктарскіх і асабліва 
канды датск іх  ды сертацы й. 
Сістэматычна павялічваецца 
набор у аспірантуру, значна 
ўзрасла лічба і ўдзельная вага 
аспірантаў, якія скончылі на- 
вучанне з абаронай у тэрмін. 
У  студэнтаў і аспірантаў з ’яві- 
лася магчымасць па конкурсе 
атрымаць гранты для выканан
ня навуковых праектаў.

За кошт паслядоўнага раз- 
віцця навукова-інавацыйнай 
дзейнасці на працягу трох 
апош н іх  год заб ясп е ч а н а  
ўстойлівая тэндэнцыя да рэ- 
альнага росту аб’ёму фінанса- 
вання навуковай сферы Бел- 
дзяржуніверсітэта, у тым ліку 
дзярждагаворнага ф інанса- 
вання.
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БЕЛАРУСКІ — ТОЛЬКІ АДЗІН
Напярэдадні выбараў рэктара БДУ яюдзі, жыццё якіх цесна 

зеязана з універсітэтам, адказаяі на два пытанні, якія тычацца 
тінулага і будучага вядучай навучаяънай установи краіны. Пы- 
танні былі наступныя: I. Якія перамены ў  жыцціуніверсітэта за 
апошнія гады вам найбояьш запомніліся? 2. Якіх перамен вы чака- 
еце ў  бліжэйшай будучыні?

Вячаслаў Ж Ы Л КО , студэнт 3 курса хімічнага факультэта, 
стараста:

РЭКТАРАТ БЕЛАРУСКАГА
ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА

аб’яўляе конкурс на замяш чэнне вакантных пасад

1. Я ўважліва сачу за студэнцкім 
жыццём і бачу, што яно змяняецца. 
Вядома ж, у лепшы бок. Добра, што ў 
апошнія гады студэнтам стала ўдзяляц- 
ца больш увагі, больш праводзІццд 
агульнауніверсітэцкіх мерапрыемстваў...

Падабаецца вучыцца ў навучальнай 
установе, якая мае шмат планаў і пасту- 
пова рэалізоўвае іх. УніверсІтэт відавоч- 
на шырыцца, будуецца, расце. Прыкла- 
даў нямала: у хуткім часе з'явіцца асоб- 
ны сучасны будынак для бібліятэкі, зараз

1. За  апошнія тры гады універсітэт 
змяніўся да непазнавальнасці. Можна 
шмат пра што гаварыць, але я вылучу 
два моманты.

Па-першае, узрасла колькасць новых 
кафедраў, спецыяльнасцей I спецыяліза- 
цый. Возьмем, да прыкладу, факультэт 
журналістыкі: тры гады таму ў нас была 
толькі адна спецыяльнасць — журналі- 
стыка. Зараз дадаліся яшчэ тры: міжна- 
родная журналістыка, інфармацыя I ка- 
мунікацыя і літаратурнае рэдагаванне. 
Практычна падвоілася колькасць кафед- 
раў. Толькі ў мінулым годзе на факуль- 
тэце пачалі працаваць тры новыя. Амаль 
у два разы лавялічыўся набор студэнтаў 
на факультэт (на дзяржаўным бюджэ- 
це —  з 50 да 95 чалавек).

Па-другое, тое, што могуць заўва- 
жыць не толькі выкладчыкі і студэнты, 
але і кожны, хто пабываў ва універсі-

1. Найбольш кардынальныя пераме
ны, якія нельга не заўважыць, тычацца 
знешняга аблічча універсітэта. Асабліва 
ўражвае вельмі шырокі фронт работ па 
капітальнаму будаўніцтву І мадэрнізацыі 
карпусоў і будынкаў. Нічога параўналь- 
нага не было з часоў рэктарства А.М. 
Сеўчанкі (1960 —  1970 гг.). Думаю, што 
такі шырокі фронт работ гаворыць аб 
наяўнасці перспектыўнай і прадуманай 
праграмы пераўладкавання універсітэта.

Другая, знешне менш прыметная, 
але не менш значная перамена —  гэта 
тэндэнцыя да павелічэння конкурсу пры 
паступленні на прыродазнаўчыя факуль- 
тэты.

2. Па натуры я аптыміст, і таму ча- 
каю толькі пазітыўных змен ва універ- 
сітэце. Гэта вынікае з наступнага. Уз- 
ровень І перспектыву любой ВНУ выз- 
начаюць кадры і вучэбна-навуковая 
матэрыяльная база. Кадры ў нас са- 
мага высокага ўзроўню. А б ’ектыўным 
падцверджаннем гэтага з'яўляецца, у

пачынаюць будаваць новы корпус 
хімічнага факультэта...

Гэта і не дзіўна — БД У  атрымала 
асаблівы, міністэрскі статус.

2. Хацелася б, каб універсітэт больш 
надаваў увагі міжнародным кантактам, 
да прыкладу, запрашаў да нас выкладаць 
навукоўцаў з іншых краін свету. Трэба, 
каб БДУ быў лідэрам не толькі сярод 
навучальных устаноў на Беларусі, але і 
ўзняўся да ўзроўню буйнейшых універ- 
сітэцкіх цэнтраў, як МДУ напрыклад.

тэцкім гарадку, —  гэта чысціня, квяці- 
стыя клумбы, сучасны дызайн будын- 
каў... Мне давялося бываць у навучаль
ных установах Германіі і іншых еўра- 
пейскіх краін і хачу запэўніць, што цяпер 
наш універсітэт у гэтым сэнсе не састу- 
пае лепшьім ВНУ свету.

2. Хочацца, каб кіраўніцтва універсі- 
тэта не спынялася на дасягнутым, таму 
што шмат чаго яшчэ трэба зрабіць. Веда- 
еце, ёсць універсітэт маскоўскі, кіеўскі, 
санкт-лецярбургскі, бярлінскі, сарбонскі, 
але беларускі універсітэт —  падкрэсліваю 
слова беларускі —  толькі адзін. Маю на 
ўвазе, што з самага заснавання універсі- 
тэта планавалася, што ўсе дысцыпліны 
будуць выкладацца на роднай мове. За
раз лавялічваюцца гадзіны на вывучэнне 
англійскай, нямецкай, французскай моў. 
А  хацелася б, каб беларускі універсітэт 
апраўдваў сваю назву на справе.

прыватнасці, і вельмі высокі ўзровень 
падрьіхтоўкі маладых спецыялістаў. 
Дарэчы, гэта паставіла вельмі сур'ёз- 
ную, патрабуючую вырашэння на дзяр- 
жаўным узроўні праблему адтоку ма
ладых спецыялістаў у вучэбна-навуко- 
выя цэнтры краін далёкага замежжа. 
Думаю, што высокі прафесІянальны 
ўзровень вьікладчыцкага калектыву, 
нягледзячы на пэўныя праблемы ўзро- 
ставага саставу, усё ж такІ захаваецца. 
Таму асноўным фактарам, які вызна- 
чае ўзровень адукацыі ва універсітэце, 
можа стаць вучэбна-навуковая база. 
Гэтую праблему па сваёй складанасці 
можна параўнаць з праблемай капіталь- 
нага будаўніцтва. 3  вялікай надзеяй 
ацэньваю першыя крокі ў гэтым на- 
прамку. Маю на ўвазе прынятую Дзяр- 
жаўным камітэтам па навуцы і тэхніцы 
для фінансавання са сродкаў бюджэ- 
ту праграму па стварэнні вучэбнага 
абсталявання для фізічных спецыяль
насцей універсітэтаў.

За га д ч ы к а ў  каф едраў:
інфарматьікі, радыёфізікі, вы- 
шэйшай матэматыкі, беларусаз- 
наўства, у схо д н іх  моў, 
англ ійскай  мовы і м оўнай  
камунікацыі, англійскай мовы 
прыродазнаўчых факультэтаў.

П р аф е сар аў  каф едраў: 
дыферэнцыяльных ураўненняў, 
рускай  мовы, пал італ ог іі, 
псіхалогіі.

Дацэнтаў кафедраў: тэа- 
рэтычнай ф ізікі, вышэйшай 
матэматыкі і матэматычнай 
фізікі, агульнай фізікі, лазер- 
най ф із ік і і спектраскап іі, 
ядзернай фізікі, фізікі, матэма
ты чнай ф із ік і, вы ш эйш ай  
матэматыкі, інфармацыйнага і 
праграмна-матэматычнага за- 
беспячэння аўтаматызаваных 
вытворчасцей, тэорыі функцый, 
ураўненняў  м атэм аты чнай  
фізікі, арганічнай хіміі і хіміі 
высокамалекулярных злучэн- 
няў, ф ізічнай хіміі, экана- 
мічных навук, банкаўскай і 
фінансавай эканомікі, менедж
менту, эканам ічнай  інф ар- 
матыкі і матэматычнай экано- 
мікі, прыкладной лінгвістыкі, 
рамана-германскіх моў, гіс- 
торыі беларускай літаратуры, 
рускай літаратуры, гісторыі бе
ларускай мовы, рускай мовы, 
замежнай літаратуры, гісторыі 
старажытнага свету і сярэдніх 
вякоў, крыніцазнаўства і музе- 
язнаўства, гісторыі філасофіі і 
культуры, міжнародных адно- 
сін, англійскай мовы гума- 
нітарных ф акультэтаў, анг- 
лійскай мовы і моўнай каму- 
нікацыі,

С тарш ы х вы кл ад чы каў  
кафедраў: методыкі выкла-
дання ф ізікі і інфарматыкі, 
фізікі цвёрдага цела, тэхналогіі

праграм іравання, ф ункцыя- 
нальнага аналізу, тэорыі функ
цый, рады яцы йнай  х ім іі і 
хімічнай тэхналогіі, эканаміч- 
най геаграфіі замежных краін, 
дынамічнай геалогіі, рамана- 
германскіх моў, рускай мовы, 
рыторыкі і методыкі выкладан- 
ня мовы і л ітаратуры , 
класічнай філалогіі, крыніца- 
знаўства  і м узея знаўства , 
крымінальнага права, сацыяль- 
най камунікацыі, філасофіі і 
метадалогіі навукі, гісторыі 
філасофіі і культуры, усходніх 
моў, англійскай мовы, анг- 
лійскай мовы гуманітарных фа- 
культэтаў, англійскай мовы і 
моўнай камунікацыі, англійскай 
мовы прыродазнаўчых факуль- 
тэтаў.

Выкладчыкаў кафедраў:
агул ьнага  зем лязн аўства , 
эканамічных навук, менедж
мента, рамана-германскіх моў, 
беларусазнаўства, гісторы і 
Беларусі новага і найноўшага 
часу, гісторыі Расіі, археалогіі, 
э тн а гр аф іІ І д апам ож ны х  
гістарычных дысцыплін, тэорыі 
і псторыі дзяржавы і права, 
канстытуцыйнага права, сацы- 
яльнай камунікацыі, усходніх 
моў, дыпламатычнай і консуль- 
скай служ бы, рам ана - 
германскіх моў, англійскай 
мовы гуманітарных факультэ- 
таў, нямецкай мовы. .

А с іс т э н т а ў  каф е д р аў :  
энергафізікі, агульнай фізікі, 
лазернай фізікі і спектраскапіі, 
р ад ы ёф із ік і, тэ хн ал о г ІІ 
праграміравання, лікавых мета- 
даў і праграміравання, агульнай 
м атэм атыкі і інф арм аты кі, 
аналітычнай хіміі, агульнай 
хіміі і методыкі выкладання 
хіміі.

С пе ц вы п уск  падр ы хтаваны  прэс-служ бай  Беларускага  д зяр ж аўна га  
ун іверс ітэта  і р эдакцы яй  газеты Беларускі ун іверс ітэт”.

Тэрмін конкурсу —  адзін месяц з дня апублікавання аб'явы. 
Адрас: 220050, г. Мінск, вул. Бабруйская, 5-а, Белдзяржуні- 

версітэт, Упраўленне кадраў, т. 226-59-39.

РЭКТАРАТ БЕЛАРУСКАГА 
ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСПЭТА
аб’яўляе конкурс на замяш чэнне вакантнай пасады:

малодшага навуковага супрацоўніка Навукова-наследчай лаба- 
раторыі беларускага фальклору і дыялекталогіі —  1.

Тэрмін конкурсу —  адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Звяртацца на адрас: 220050, г. Мінск, Белдзяржуніверсітэт, 

вул. Бабруйская, 9, Навукова-даследчая частка, упраўленне кад- 
раў, пакоі 406, 407.

Тэл. 226-47-64.

!ван Іванавіч С А Ч А Н К А , загадчык кафедры замежнай жур- 
налістыкі і літаратуры, доктар гістарычных навук, прафесар:

Яўген Сямёнавіч В А РА П А Й , загадчык кафедры ф ізікі і спек- 
тараскапіі, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар:

Б Е П А Р У  С K i  
УНІВЕРС/ТЭТ
З а сн а вал ьн ік  газеты  — 

Б Е Л А Р У С К І 
Д З Я Р Ж А Ў Н Ы  
У Н ІВЕРС ІТ Э Т

Г а  зет  а  за р э г іс т р а в а н а  Д зяр ж а ўн ы л г ком /т эт ам  Р э с п у б л Ік і Б е л а р у сь  п а  друку. 
Р зг Іст р а ц ы й н а е  п а с в е д ч а н н е  № 1 4 9  а д  2 8  ч эр в ен я  19 96  года.

Гэзет а надрукавона ў  Выдавецкім  
цэнтры Белдзяржуніверсіт эт а  

220030, г. Мінск, 
вул. Чырвонаормейскоя, 6  

Ум. друк. арк. 1 

П адп ісана  да друку  у  12.00

15 мая  
Зак. ЗбОу. 

Т. 1000 экз.

А д р а с  рэдакцы і: 
220080, М/нск-80, 

Ун/верс/тэцк/ гарадок, 
Вул. Б а б р уй ск а я , 7, 

п о в е р х  4, пакой  4 1 7, 
т элеф он 206-61-43.

Рэдактар 
выпуска 

I. ЧАРТКОЎ
Г а зе т а  ў з н а г а р о д ж а н а  

Га н а р о в а й  гр ам ат ой  
В я р х о ў н а г а  С о в е т а  Б С С Р

Камп'ютэрная вёрстка 
Яўгена Бапаша ■


