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ВЕДАЙ НАШЫХ!

П р а г р а т р а в а н н е .  X t o
22-24 кастрычніка ў Бел- 

дзяржуніверсітэце адбыліся V 
камандныя спаборніцтвы па 
праграміраванні сярод студэн- 
таў Заходняга рэгіёну (1 /4  
фінала сусветнага першынства), 
якія праводзяцца міжнароднай 
арганізацыяй ACM. Нагадаем, 
што пад Заходнім рэгіёнам ма- 
юцца на ўвазе Беларусь і краі- 
ны Балтыі. (Паралельна была 
праведзена Рэспубліканская 
алімпіяда па інфарматыцы ся
род студэнтаў профільных на- 
вучальных устаноў.)

У спаборніцтвах удзельнічалі 
34 каманды, 11 з якіх — з Літвы, 
Латвіі і Эстоніі. Удзельнікам 
было прапанавана восем задач 
па праектаванні алгарытмаў і 
праграм на мовах высокага 
ўзроўню.

Першае месца заняла ка- 
манда факультэтата прыклад-

ной матэматыкі і інфарматыкі 
БДУ, якая рашыла сем задач з 
прапанаваных. A вось і імёны 
пераможцаў: капітан каманды 
Аляксей Данчанка (студэнт трэ- 
цяга курса факультэта ФПМІ), 
яго аднакурснікі Іван Заўга- 
роднеў і Аляксей Кіркоўскі.

Ha паўфінальныя спаборні- 
цтвы ў Санкт-Пецярбург паедзе 
восем каманд: тры каманды 
факультэта ФПМІ БДУ, якія за
нял! першыя тры месцы, дзве ка
манды універсітэта Тарту з Эс- 
тоніі, якія атрымалі чацвёртае і 
восьмае месцы, каманда універ- 
сітэта Латвіі, якая заняла шос- 
тае месца, і каманда Вільнюска- 
га універсітэта, якая аказалася 
на сёмым месцы. Каманда Бе- 
ларускага дзяржаўнага універ- 
сітэта транспарта з Гомеля не 
трапіла ў прызёры, аднак мае га- 
рантаванае месца для выступ-

«БДУ. Holiday»
Свой чарговы юбілей Беларускі дзяржаўны універсітэт 

адсвяткаваў 30 кастрычніка ў Палацы лёгкай атлетыкі (CK 
«Уручча»). Для гасцей было наладжана тэатралізаванае 
шоу «БДУ. Holiday».

Радыё «Юністар» арганізавала танцевальную праграму 
прь: ўдзеле студый эстраднай песні БДУ і шоу-групы «High 
Drive», а таксама Фэнсі і Карыяна. Мінскія ды-джэі выс- 
тупілі са сваёй вінілавай шоу-праграмай. Зоркамі свята сталі 
групы Hi-Fi і «Лепрыконсы».

Вопьга AH IHA

BECTKI 3 ФАКУЛЬТЭТАЎ

дзень
юрыдычнага факультэта

29 кастрычніка на юры- 
дычным факультэце БДУ 
прайш л а  тра д ы ц ы йн а я  
міжнародная навуковая кан- 
ферэнцыя студэнтаў і аспі- 
рантаў ‘‘Актуальныя прабле- 
мы развіцця прававой сістэ- 
мы сучаснага грамадства” . 
У канф ерэнцы і прынялі 
ўдзел не толькі студэнты 
БДУ, але і іншых ВНУ Бела

русь Такія  канф ерэнцы і 
ладзяцца кожны год і пры- 
мяркоўваюцца да Дня юры
дычнага факультэта, які су- 
падае з днём нараджэння 
БДУ — 30 Кастрычніка. Для 
студэнтаў, выкладчыкаў, вы- 
пускнікоў юрыдычнага фа
культэта быў арганізаваны 
святочны вечар.

иоладзь
аб’ ядналася
15 кастрычніка адбылася 

аб'яднаная канферэнцыя двух 
грамадскіх арганізацый БПСМ 
і  БСМ БДУ. Было принята ра- 
шэнне аб іх  аб ’яднанні ў адзі- 
ную арганізацыю БРСМ БДУ.

Першым сакратаром нова- 
створанай арганізацыі быў аб- 
раны Міхаіл С іманюкоў. Ha 
канферэнцыі быў вылучаны ка- 
мітэт БРСМ з сямі чапавёк.

Па словах Міхаіла Сіманю- 
кова, колькасць членаў не бу- 
дзе мець вялікага значэння. 
Галоўны крытэрый ацэнкі дзей- 
насці новай арганізац'ыі — 
колькасць маладых людзей, 
якія ўдзельнічаюць у сацьіяль- 
ных праграмах БРСМ.

Сваю работу абнаўляе Сту- 
дэнцкі цэнтр занятасці. Аднак 
цяпер супрацоўніцтва будзе на
ладжана не толькі з гарадскім 
цэнтрам занятасці, апе і з кад- 
равымі агенцтвамі. He збіраец- 
ца губляць моладзь кантакты і 
з Дырэкцыяй па справах куль
туры, Студэнцкім саюзам і г. д.

Гонна АНАТОЛЬЕВА
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Жоўтае яісце -  гэта яшчз і букет

Е Е Л Ш С К І

Францыск Скарына ў  асеннім убранні

Гуляем па дворыку Бел- 
дзяржуніверсітэта. Сцяжынкі 
чыстыя, помнікі дагледжаныя... 
I як тут не спыніцца, не паста- 
яць ля Францыска Скарыны, 
Міколы Гусоўскага, Кірылы Ty- 
раўскага, Ефрасінні Полацкай! 
Як тут не памарыць, пазіраю- 
чы на гэту прыгажосць!

Адна справа — будаўнікі, 
скульптары. Яны ўзвялі гэтыя 
б уд ы н к і, п о м н ік і, выклалі 
пліткай дарожкі. Ix прафесіі, 
зразумела, карысныя. Аднак 
яшчэ ёсць людзі, якія штодзень 
падтрымліваюць у чысціні гэ
тыя помнікі мастацтва. Ix пра- 
ца, здавалася б, незаўважная 
для студэнта, які хуценька бя- 
жыць на лекцыі, ці для закаха- 
ных хлопцаў і дзяўчат, якія тут 
бавяць час. Але ж  патрэбная 
гэта праца! Дзмітрый Пятровіч 
Карпўлевіч, які разам з іншымі 
даглядае універсітэцкі дворык, 
прызнаўся, што гэтая праца 
прыносіць яму задавальненне. 
Асабліва ў кастрычніку, калі 
навокал так прыгожа!

M iкалай ГРАДЗЮШКА, 
студэнт Il курса 

факультэта журналістыкі 
Фота аўтара

л е п ш ы ?
лення ў паўфінале, бо добра 
паказала сябе ў мінулым годзе.

Тыя, хто ўдала выступіць на 
паўфінале, змогуць трапіць на 
Чэмпіянат свету па праграма- 
ванні сярод студэнтаў (каман
дныя спаборніцтвы) ў Лос-Ан: 
жэлес. Дырэктар Заходняга 
рэгіёну, дацэнт кафедры матэ- 
матычнага забеспячэння ЭВМ 
БДУ Людміла Уладзіміраўна 
Пеўзнер гаворыць, што на 
фінальныя спаборніцтвы для 
Еўропы выдзелена 15 месцаў і 
прый-дзецца пазмагацца, каб 
аказацца ў ліку першых. Ад
нак, па яе словах, надзею на 
перамогу дае тое, што за апош- 
нія чатыры гады каманды БДУ 
тройчы выходзілі ў фінал.

Ганна АНАТОЛЬЕВА

Жоўтае лісце —  тэта яшчэ і букет

Дворнік Дзмітрый Карпулевіч: 
не асалода?"
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АБ’ЯВЫ Itt КАНФ,ЕРЭНЦЫ1

Р э к т а р а т  Б е л а р у с к а г а  д з я р ж а ў н а г а  універсітэта Ны і Еўрапейсні Саюз
аб’яўляе конкурс 

на замяшчэнне пасад:

ЗАГАДЧЫ КАЎ КАФЕДРАЎ: матэматычных 
метадаў тэорыі кіравання, агульнай матэматыкі і 
інфарматыкі;

ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: радыёфізікі, ды- 
ферэнцыяльных ураўненняў, крымінальнага пра- 
цэсу і пракурорскага нагляду, гісторыі Расіі;

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: грамадзянскага права, 
глебазнаўства і геалогіі, гісторыі журналістыкі і 
літаратуры, стылістыкі і літаратурнага рэдагаван- 
ня, замежнай журнапістыкі і літаратуры, фізічнай 
электронікі, кібернетыкі, сістэмнага аналізу, гісто- 
рыі Расіі;

СТАРШЫХ ВЫ КЛАДЧЫ КАЎ КАФЕДРАЎ:

крыміналістыкі, эканамічнай геаграфіі Беларусі і 
. дзяржаў Садружнасці, англійскай мовы прыро- 
дазнаўчых факультэтаў, сацыялогіі, нямецкай мовы, 
інтэлектуальных сістэм, кібернетыкі, сістэмнага 
аналізу;

ВЫКДАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: канстытуцыйнага 
права, грамадзянскага працэсу і працоўнага права, 
крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду, кла- 
січнай філалогіі, беларускай лінгвістыкі і міфалогіі, 
замежнай літаратуры, сучаснай беларускай мовы.

Тэрмін конкурсу — 1 месяц з дня апубліка- 
вання аб’явы.

Адрас: 220050, г. Мінск, вул. Бобруйская, 5-а, 
Белдзяржуніверсітэт, упраўленне кадраў, тэл. 
209-54-36.

ФАКУЛЬТЭТ 
КІРАВАННЯ 

I САЦЫЯЛЬНЫХ 
ТЭХНАЛОГІЙ БДУ

аб’яўляе конкурс 
на замяшчэнне пасад:

СТАРШ АГА ВЫКЛАДЧЫ- 
KA КАФЕДРЫ: гуманітарных 
дысцыплін (1), замежных моў 
( 1);

ВЫКЛАДЧЫКА КАФЕДРЫ: 
эканамічнага права (2), замеж
ных моў (2). '

Тэрмін конкурсу— 1 месяц 
з дня апублікавання аб’явы.

Адрас: 220037, г. Мінск, 
вул. Батаннная, 15,факультэт 
кіравання І  сацыяльных тэх- 
налогій, аддзел кадраў, тэл. 
210- 01- 10.

ВУЧЭБНА-АДУКАЦЫЙНАЯ 
ЎСТАНОВА БДУ 

“РЭСПУБЛІКАНСКІ 
ІНСТЫТУТ

ВЫШ ЭЙШ АЙ школы”

аб'яўляе конкурс 
на замяшчэнне пасад:

ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: 
гісторыі і беларусазнаўства (1), 
замежных моў (1);

ДАЦЭНТАЎ КАФ Е ДРАЎ: 
гісторыі і беларусазнаўства (1), 
кіравання вышэйшай школы (I), 
філасофіі і культуралогіі (1);

СТАРШ ЫХ ВЫ КЛАДЧЫ - 
КАЎ КАФЕДРАЎ: замежных 
моў (2), тэхналогій адукацыі (2).

Тэрмін конкурсу — 1 месяц 
з дня апублікавання аб’явы.

Адрас: 220001, г. Мінск, вул. 
Маскоўская, 15, аддзел кадраў, 
пакой 214, тэл. 228-13-84.

НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ
ЎСТАНОВА “ ІНСТЫТУТ 

ПРЫКЛАДНЫХ ФІЗІЧНЫХ 
ПРАБЛЕМ 

ІМЯ А.Н. СЕЎЧАНКІ” БДУ

аб'яўляе конкурс на 
замяшчэнне вакантной пасады:

НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎ- 
HIKA па спецыяльнасці 01.04.01 
(тэхніка фізічнага эксперыменту, 
фізіка прыбораў, аўтаматыза- 
цыя фізічных даследаванняў).

Тэрмін конкурсу — 1 месяц 
з дня апублікавання аб’явы.

Документы накіроўваць на 
адрас: 220064, г  Мінск, вул. Кур
чатова, Z тэл. 277-48-43.

АДУКАЦЫЯ

Зацверджана Палажзкне 
аб ступенях вышзишан адукацыі

Савет міністраў Беларусі зацвердзіў Палажэнне аб ступенях 
вышэйшай адукацыі. Яно прынята дзеля далейшага ўдасканален- 
ня якасці падрыхтоўкі спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй.

Згодна з дакументам, структура вышэйшай адукацыі ўключае 
дзве ступені. Першая забяспечвае атрыманне адпаведнай прафе- 
сійнай кваліфікацыі вышэйшай адукацыі і дае права займаць па
сады, для якіх вызначаны абавязковыя патрабаванні да ўзроўню 
адукацыі і кваліфікацыі. Другая ступень забяспечвае атрыманне 
адпаведнай прафесійнай кваліфікацыі вышэйшай адукацыі і дае 
права займаць пасады пераважна ў сферы навукі, вышэйшай І 
сярэдняй спецыяльнай адукацыі, ліцэях і гімназіях, а таксама ў 
органах дзяржаўнага кіравання і на кіраўнічых пасадах ва ўсіх 
галінах эканомікі. Пры гэтым атрыманне Вышэйшай адукацыі на 
другой ступені не разглядаецца як атрыманне другой вышэйшай 
адукацыі.

У дакуменце адзначана, што навучанне на дзвух ступенях вы
шэйшай адукацыі можа праходзіць у вочнай (дзённай і вячэрняй) 
І завочнай формах, а таксама самастойна. Першая ступень мае 
працягласць навучання не менш за чатыры гады. Агульная пра- 
цягласць навучання на першай І другой ступенях складае не менш 
за пяць-шэсць гадоў у залежнасці ад профілю падрыхтоўкі з улі- 
кам абароны магістэрскай дысертацыі.

Асобы з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй маюць права на 
атрыманне вышэйшай адукацыі ў скарочаныя тэрміны пры ўмове 
выканання патрабаванняў агульнаадукацыйных стандартаў вышэй
шай адукацыі. Гэтым правам валодаюць таксама асобы, якія ма
юць вышэйшую адукацыю. Пасля заканчэння навучання на пер
шай ступені выпускніку прысвойваецца акадэмічная ступень бака- 
лаўра. Тым, хто прайшой навучанне на другой ступені, прысвойва
ецца акадэмічная ступень магістра.

Па інфармацыі БелаПАН

У рамках рэалізацыі праек- 
та TACIC "Развіццё грамадзян- 
скай супольнасці’’ 28-29 ліста- 
пада ў нашым універсітэце ад- 
будзецца міжнародная канфе- 
рэнцыя "Пашырэнне Еўрапей- 
скага Саюза І Беларусь: у по- 
шуках новай палітыкі” .

Арганізатарамі канферэнцыі 
сталі Цэнтр еўрапейскай даку- 
ментацыі і інфармацыі БДУ, 
Цэнтр міжнародных даследа- 
ванняў БДУ, Грамадскае аб’яд- 
нанне па еўрапейскіх даследа- 
ваннях (г. Мінск) пры падтрым- 
цы Беларускага прадстаўніцт- 
ва фонду Фрыдрыха Эберта 
(Германія).

Пашырэнне Еўрапейскага 
Саюза і намечанае ўступленне 
ў яго дзяржаваў Цэнтральнай 
і Усходняй Еўропы азначае 
працяг комплекснага працэсу 
аб’яднання эканамічных, палі- 
тычных і культурных сістэмаў 
Еўропы. Гэты працэс непасрэд- 
на паўплывае на палітычную, 
эканамічную і соцыя-культур- 
ную сітуацыю ў суседніх дзяр- 
жавах — Беларусі, Малдове, 
Расіі, Украіне. Вывучэнне пра-

П PAE КТЫ

цэсаў еўрапейскай трансфарма- 
цыі ды іх уплыву на гэтыя краі- 
ны дапаможа даць больш даК- 
ладныя ацэнкі ўнутры- і знеш- 
непалітычнай сітуацыі, а такса
ма выпрацаваць рэкамендацыі 
для беларускага грамадства і 
органаў улады. Гэта дапаможа 
і стварыць мадэль шматузроў- 
невага дыялога паміж бела- 
рускім  грамадствам і Еўра- 
пейскім Саюзам.

Сёння, нягледзячы на адсут- 
насць актыўных палітычных 
кантактаў, Беларусь па-раней- 
шаму застаецца ў зоне ўплыву, 
і гэты ўплыў паступова расце. 
Аднак для збліжэння EC і Бе- 
ларусі патрэбны дастаткова 
доўгі перыяд, і адбывацца яно 
будзе ў некалькі этапаў. Мяр- 
куецца, што на першым этапе 
пройдзе адаптацыя Беларусі як 
еўрапейскай дзяржавы да но- 
вага пашыранага фармату EC.

3 другога боку, Еўрапейска- 
му Саюзу неабходна пераасэн- 
саваць ролю Беларусі, Малдо- 
вы, Pacii1 Украіны як новых па- 
межных дзяржаваў, каб на- 
поўніць іх статус “ асаблівых

суседзяў адпаведным змес- 
там. He менш важна задзейні- 
чаць прадстаўнікоў беларускай 
грамадскасці ў дыялогу паміж 
Беларуссю і Еўрапейскім Саю
зам.

Таму на канферэнцыі будуць 
абмяркоўвацца такія пытанні, як 
еўрапейская бяспека, палітыч- 
ныя, эканамічныя і сацыяльныя 
наступствы пашырэння ЕС для 
Беларусі, двухбаковыя адносі- 
ны Р эспуб л ік і Беларусь з 
іншымі дзяржавамі Еўропы, 
праблемы ўспрымання бела- 
рускім грамадствам новых еў- 
рапейскіх рэаліяў.

Па выніках канферэнцыі 
плануецца выдаць зборнік ма- 
тэрыялаў на беларускай (рус- 
кай) і англійскай мовах.

Больш падрабязную інфар- 
мацыю про канферэнцыю мож
но атрымаць у Цэнтры еўрапей- 
скай дакументацыі іінфарма- 
цыі БДУ: лрасл. Ф. Скарыны, 4, 
пакой 112, тэл. 209-54-46, e-mail: 
tchebotarev@bsu.by.

Таццяна КАЗАК

Еурапейскае права
Цэнтр еўрапейскай даку- 

ментацыі і інфармацыі БДУ пад- 
рыхтаваў і выдаў сёлета дзве 
кнігі ў рамках выканання пра- 
екта “ Развіццё патэнцыялу Цэн-

АЗБУКА ПРАВА 
ЕЎРАПЕЙСКАЙ 
СУПОЛЬНАСЦІ

тра еўрапейскай дакументацыі 
БДУ” па праграме TACIC “ Раз- 
віццё грамадзянскай суполь- 
насці” .

Кніга Кляўса-Дытэра Бор- 
харта “ Азбука права еўрапей- 
скай супольнасці’’ пабачыла 
свет у выдавецтве "Белфранс’’ .

' У выданні разглядаюцца фун
даментальный каштоўнасці EC 
(мір, адзінства і раўнапраўе, па- 
вага да нацыянальнай самабыт- 
насці, асноўныя правы), кансты- 
туцыя Еўрапейскага Саюза і яго 
найважнейшыя інстытуты (Еўра- 
пейскі Савет, парламент і г.д.), а 
таксама прававое становішча 
супольнасці.

Кніга “ Дагавор Ніцы’’ вый- 
шла ў выдавецтве "Тэхналогія’’ . 
Публікацыя падае Дагавор Ніцы,

Е Ў Р Л П Е Й С Ш  С А ІО З  
Д А Г Л Н О Р  H!

які змяняе тэкст Дагавора аб 
Еўрапейскім Саюзе, дагаворы, 
якія ўстанаўліваюць еўрапейс- 
кія супольнасці, а таксама не- 
каторыя адпаведныя акты. Да
гавор Ніцы быў падпісаны 26 
лютага 2001 года ў Ніцы і быў 
апублікаваны ў "Афіцыйным 
часопісе еўрапейскіх супольнас- 
цяў” у сакавіку 2001 года.

ВІНШУЕМ!

Кафедры раманскіх моваў -  40 гадоў
3 1962 года кафедра за

знала шмат розных арганіза- 
цыйных пераўтварэнняў. Яе 
прафесійна-педагагічны састаў 
мяняўся 6 разоў: у 1962/63 гг. 
гэта была кафедра французс- 
кай мовы, у 1963— 1979 гг. — 
французскай і іспанскай моваў, 
у 1979 — 1982 гг. — французс
кай, іспанскай і лацінскай мо- 
ваў, у 1982— 1992 гг. — замеж
ных (французскай, іспанскай, ла- 
цінскай, англійскай) моваў. 3 
1992 па 1996 г. яна называла- 
ся кафедрай раманскіх і кла- 
січных моваў, а ўжо з 1996 г. і' 
дагэтуль — каф едрай ра- 
манскіх моваў. Калектыў ка
федры зрабіў-значны ўнёсак у 
беларускую раманістыку.

Першым загадчыкам кафед
ры (з 1962 г. па 1974 г.) быў 
дацэнт М.М. Полазаў. Яго на- 
ступніцамі сталі Т.Я. Святлова 
(1974— 1978), кандыдат філапа- 
гічных навук, прафесар Н.А. 
Ганчарова (1978— 1991), канды

дат філалагічных навук, дацэнт 
Л.В. Хвядчэня (1991 — 1992). 3 
1992 г. кафедру ўзначальвае 
кандыдат філалагічных навук, 
дацэнт Т.А. Мальцава.

Ha працягу ўсіх 40 гадоў 
сваёй дзейнасці кафедра арга- 
нізоўвала выкладанне француз
скай і іспанскай моваў на ўсіх 
факультэтах дзённай і завоч
най формаў навучання, англій- 
скай мовы — на ўсіх гумані- 
тарных факультэтах, лацінскай 
мовы — на філілагічным і гіста- 
рычным факультетах БДУ.

Апроч таго, супрацоўнікі ка
федры стваралі навукова-мета- 
дычныя дапаможнікі, распра- 
ц о ў к і, дыдактычныя дапа- 
можнікі і матэрыялы, аўдыё- 
візуапьныя матэрыялы для на
вучання з выкарыстаннем най- 
ноўшых айчынных і замежных 
дасягненняў.

За агіошні час створаны на- 
вучальна-метадычны комплекс 
па лацінскай мове для студэн-

таў гістарычнага факультэта, 
рыхтуюцца электронныя версіі 
падручнікаў, навучальных дапа- 
можнікаў, дыдактычных матэры- 
ялаў па французскай мове, на- 
вучальна-метадычныя комплек
сы па французскай і іспанскай 
мовах. Варта адзначыць такса
ма, што кафедра актыўна зай- 
маецца распрацоўкай свайго 
сайта ў Інтэрнэце.

Супрацоўнікі кафедры рас- 
працоўвалі тры навуковыя на- 
кірункі: функцыянаванне адзі- 
нак моўнай сістэмы ў працэсе 
камунікацыі; стварэнне сістэ- 
мы комплекснага метадычна- 
га забеспячэння навучальнага 
працэсу ў курсах англійскай, 
французскай, іспанскай і лаці- 
нскай моваў для студэнтаў уні- 
версітэта; удасканаленне каму- 
нікатыўных навыкаў і ўменняў 
шляхам стварэння комплекса 
прафесійна накіраваных наву- 
чальна-метадычных дапамож- 
нікаў з улікам выкарыстання

найноўшых сродкаў навучання.
Кандыдацкія дысертацыі за 

гэты час абаранілі такія супра- 
цоўнікі кафедры, як Ж.І. Дрон- 
ская, Т.А. Мальцава, Л.Н. Муш- 
чыніна, Г.І. Шаўчэнка, А.В. Гарнік, 
М.А. Лавыш. Званне прафеса- 
ра за шматгадовую педагагіч- 
ную працу і стварэнне навучаль- 
на-метадычнага ком плекса  
было нададзена H.А. Ганчаро- 
вай.

Супрацоўнікі кафедры вы
дал! звыш дзесятка падручні- 
каў, навучальных дапаможнікаў, 
слоўнікаў. Яны апублікавалі 
сотні артыкулаў. Загадчыца 
кафедры Т.А. Мальцава пад- 
рыхтавала да друку навуковую 
манаграфію.

Апроч таго, на кафедры ре
гулярна праводзіцца рэцэнза- 
ванне аўтарэфератаў канды- 
дацкіх дысертацый, рэдагаван- 
не навуковых і навукова-мета- 
дычных зборнікаў. Да таго ж, 
кафедра раманскіх моваў — 
вядучая ўстанова па абароне 
кандыдацкіх дысертацый з пра- 
дастаўленнем адпаведных вод- 
гукаў.

Штогод выкладчыкі кафед

ры выступаюць з навукова-ме- 
тадычнымі дакладамі на канфе- 
рэнцыях рознага ўзроўню — 
агульнарэспубліканскіх (Мазыр, 
Гродна, Полацк, Горкі, Гомель), 
міжнародных (Мінск, Масква, 
Санкт-Пецярбург, Кіеў, Харкаў, 
Данецк, Львоў, Рыга, Ераван, Ал
маты), у тым ліку па-за межамі 
СНД (Францыя, Іспанія, Італія).

Значнасць міжнародных 
прафесійных кантактаў цяжка 
пераацаніць. Станаўленню і 
ўдасканальванню прафесійнага 
ўзроўню педагагічнага калекты- 
ву ў вялікай ступені спрыяюць 
камандзіроўкі і стажыроўкі за 
мяжой (Францыя, Іспанія, Бель- 
гія, Алжыр, Куба, Рэспубліка Чад, 
Верхняя Вольта і інш.).

TA. МАЛЬЦАВА, 
загадчык кафедры, 

кандыдат філапагічных 
навук, дацэнт,

Н.А. ГАНЧАРОВА, 
кандыдат філапагічных 

навук, прафесар, 
Ж. I. ДРОНСКАЯ, 

кандыдат філалагічных 
навук, дацэнт

mailto:tchebotarev@bsu.by


ПРАФЕСІЯ — МАДЭЛЬ

Саша В ар л а м а ў:

'Талоўнае для мадзлі -
Склалася так, што ў  нашым уяўленнімадэль —  даўгано- 

гая дзяўчына з пустымі вачамі, якая на ўсе пытанні паказ- 
вае вам свае роўныя ж ам чуж ны я зубы ( “часам лепей маў- 
чаць, чым гаварыць”). Але ж  ц ітак гэта ў  сапраўднасці?

Саша Варламаў, дырэктар агенцтва моды БДУ імастацкі 
кіраўнік цэнтра сучаснага стылю і моды "Universalmodels”, 
у сваёй кнізе “Супермадэль —  прафесія м ары ” адзначаў, 
што ж ы ц ц ё  “дзяўчыны з вокладкі” многім  здаецца лёгкім, 
бесклапотным, поўным забаваў ізадавальнення. Ён хацеў  
бы змяніць абывацельскае ўяўленне пра гэтую прафесію.

— Прафесія мадэлі — 
цяжкая праца. Аляксандр Ле- 
анідавіч, адкуль узяўся стэрэ- 
атып наконт лёгкага, прыгожа- 
га і бесклапотнага жыцця?

— Бо на сцэне ўсё павінна 
выглядаць лёгка, ненавязліва, 
бесклапотна.

— Ці ёсць адрозненні ў 
прыгажосці мадэляў і звычай- 
ных дзяўчат?

— Канечне! Мадэль мусіць 
быць на сцэне, у промнях пра- 
жэктараў. Яна павінна быць 
больш яркай, чым у жыцці.

— Якія рысы характару Вы 
цэніце ў мадэлі больш за ўсё?

— Умение ацэньваць, умен
ие працаваць, быць стрыманай 
і адкрытай у патрэбны момант. 
А на першым месцы, вядома, 
розум — я ж  працую не з на- 
гамі ці вачамі.

— Ці заўважаеце Вы ў пра- 
цы канкурэнцыю паміж мадэ- 
лямі?

— Заўважаю, і яна мне па- 
дабаецца. Я люблю, калі людзі 
адстойваюць сваё права на пра-

фесію. Здаровая канкурэнцыя 
— гэта добра: калі вада за-стой- 
ваецца, яна пачынае цвісці.

— Якія мадэлі Вам па- 
дабаюцца больш: тыя, хто 
ўжо знайшоў свой стыль і 
спыніўся, ці тыя, хто зна- 
ходзіцца ў пастаянным по- 
шуку?

— Мадэлі, якія знайшлі свой 
стыль і спыніліся, — мёртвыя 
мадэлі. Колькі можна глядзець 
на адно і тое?

— Ці ёсць у Вас ідэал 
мадэлі?

— Ідэалу няма і 
не можа быць. Я 
магу толькі сказаць, 
што ў Беларусі ёсць 
людзі, якія больш 
задавальняюць мяне 
дзякую чы  нейкім  
сваім прафесійным 
якасцям. Гэта Наста 
Кунская, Ганна Малі- 
бога, Гнуту Фрэдэ- 
рык. Гэталюдзі, якія 
адрозніваюцца ад 
іншых: яны разум- 
ныя, таму могуць 
рабіць з сабой тое, 
што ім трэба.

— Ці можна ў 
б е л а р у ск ім  ма- 
дэльным бізнесе 
дам агчы ся по- 
спеху і зарабіць 
грошы?

ВЫ СТАВ Ы

МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА

(  31 ш р ы ч і а  2002 года, чзцвер, № 14 (1862) УНІВЕРСІТЭТ

Таму беларускай школай ма- 
дэляў трэба скарыстацца як 
стартавай пляцоўкай — і пе
ред табой адкрьіты ўвесь свет!

Яўгення ЯРОМІНА, 
студэнтка 

факультета журналістыкі

мадзян. Дарэчы, падставы для 
пашырэння навуковых кантактаў 
дае пачатак дзейнасці Іяхіма 
фон Путкамера, абранага пра- 
фесарам Йенскага універсітэта. 
У пэўнай ступені спрыяе гэтаму 
і выданне матэрыялаў міжна- 
роднай канфэрэнцыі “ Генацыд 
у другой сусветнай вайне: праб- 
лемы даследавання (у памяць 
ахвяраў Трасцянца)” . Але най- 
больш значным у гэтым накірун- 
ку будзе выпуск беларуска- 
нямецкіх "дыялогаў” , запланава- 
ных на мяжу 2002-2003 гг.

Што тычыцца беларуска- 
французскіх стасункаў, то і тут 
можна адзначыць пэўныя зрухі. 
Сталым госцем факультэта з’яў- 
ляецца доктар гісторыі і права, 
дырэктар Цэнтра напалео- 
наўскіх даследаваняў Фернанд 
Бакур. Гэты апантаны даслед- 
чык напалеонаўскай эпохі рых- 
туе чарговую кніжку «Напале- 
он на Беразіне». Дарэчы, яе 
прэзентацыя разам са зборні- 
кам матэрыялаў пра Тадэвуша 
Касцюшку адбудзецца 30 ліста- 
пада. ■

3 23 кастрычніка да 1 ліста- 
пада Ф. Бакур чытае лекцыі на 
гістарычным факультэце і пры- 
няў удзел у беларуска-нямецкіх 
дыялогах аб архівах Германіі 
(29 кастрычніка), арганізаваных 
на аснове гісторыка-архіўнага 
аддзялення, разам са спецыяліс- 
тамі архіўнай справы Дзмітры- 
ем Селяменевым, Ганнай Запар- 
тыка, Міхасём Шумейкам і інш. 
Апроч таго, французскі даслед- 
чык — адзін з арганізатараў 
круглага стала па праблемах 
ваеннага крыніцазнаўства, які 
прызначаны на 1 лістапада.

I яшчэ адна важная з ’ява 
— выданне, якога чакалі два 
гады: першы нумар «Беларус- 
ка-французскіх кантраверсій з 
матэрыяламі Другога беларус- 
ка -ф р а н ц узска га  сем інара

«Архівы на шляху XXI стагод- 
дзя: гісторыя, спадчына, сучас- 
насць». 50 аўтараў з Францыі, 
Расіі, Польшчы, Канады прад- 
ставілі свае погляды на архіў- 
ную справу, крыніцазнаўства, 
антрапалогію.

Нельга не ўзгадаць і круг
лы стол пра французскія архі- 
вы 15 кастрычніка, удзельнікам 
і цікавым суразмоўцам якога 
стаў аташэ па пытаннях фран- 
цузскай мовы пры Пасольстве 
Францыі ў Беларусі спадар 
Аляксандр Мерцінеці. Безумоў- 
на, шмат пытанняў выклікала 
праблема беларуска-француз- 
скага навуковага і культурнага 
супрацоўніцтва. Пра гэта шчы- 
ра імкнуліся даведацца студэн- 
ты. Ужо ёсць пэўныя вынікі, 
палепшылася інфармаванне пра 
мерапрыемствы з французска- 
га боку, наладжваюцца ўмовы 
для набыцця ведаў па француз- 
скай мове, паляпшаецца сітуа- 
цыя з выданнем матэрыялаў, 
атрыманнем спецыяльнай літа- 
ратуры і г.д.

Істотным момантам для па
шырэння супрацоўніцтва стане 
арганізацыя міжнароднай кан- 
ферэнцыі «Руска-французская 
вайна 1812 года: еўрапейскія 
дыскурсы і беларускі погляд» 
з удзелам Фернанда Бакура, 
прафесараў Сарбоны Л ідзіі 
Шэр-Зембіцкай, прэзідэнта Цэн
тра філасофскіх даследаванняў 
Жана-Поля Шарнэ, галоўнага 
рэдактара часопіса напалео- 
наўскіх даследаванняў Дэвіда 
Маркхэма (ЗША), прадстаўнікоў 
Беларусі, Польшы, Расіі, Украі- 
ны і г.д.

Наперадзе нас чакае ціка- 
вая навуковая праца.

Кузьма КОЗАК, 
дацэнт гістарычнага

факультэта

шж

— У Беларусі — не. Але ў 
нашай краіне цудоўная школа 
падрыхтоўкі. Напрыклад, Насту 
Кунскую я паўтара месяца ву- 
чыў хадзіцб перад яе першай 
паездкай у Італію. Калі ў Італіі 
ўбачылі, як яна ходзіць, яе прыз- 
начылі настаўнікам дэфіле.

Літаратура па 
праблемах  
вышэйшан 

школы
У навуковай чытальнай 

зале для прафесарска-вы- 
Кладчыцкага саставу і ас- 
пірантаў (галоўны корпус, 
2-гі паверх Фундаменталь
ней б ібл іятэкі БДУ) нала- 
джана выстава "Л ітарату- 
ра па праблемах вышэй- 
шай ш колы ” .

Ha выставе прадстаўлена 
літаратура па дыстанцыйным 
віртуальным навучанні, па 
псіхалогіі навучання, па сацы- 
ялогіі навучання, матэрыялы 
Рэспубліканскіх навукова- 
практычных канферэнцый, 
аналітычныя агляды па ас- 
ноўных накірунках развіцця 
вышэйшай школы.

В.Ф. ЛЮБАЛЬ, 
вядучы бібліятэкар

Сумесная праца гісторыкаў
дырэктар Беларускага дзяр- 
жаўнага архіва-музея літарату- 
ры і мастацтва Ганна Запарты- 
ка, дацэнт БДУ Міхась ІІІумей- 
ка.

Ha лістапад запланаваны 
прыезд двух спецыялістаў з 
Вроцлава і Любані — магістра 
Адама Банецкага I супрацоўні- 
ка Дзяржаўнага архіва ў Вроц
лаве Томаша Бранікоўскага для 
чытання курса гісторыкам-ар- 
хівістам IV курса па сучаснай 
архіўнай інфарматыцы. A ў пер- 
спектыве чакаецца выпуск ма- 
тэры ялаў аб б еларуска - 
польскіх архіваліях (на аснове 
сумеснай працы з Дырэкцыяй 
архіваў П о л ы і і ч ы  і Варшаўска- 
га універсітэта), семінара «За- 
ходняя Беларусь — Усходнія 
Крэсы: людскія лёсы», аргані- 
заванага разам з прафесарам 
універсітэта ў Лодзі Альбінам 
Главацкім. Запрошаны Поль- 
скім інстытутам, ён чытаў на фа
культэце лекцыі, двойчы ўдзель- 
нічаў у міжнародным семінары 
і круглым стале. Ёсць надзея, 
што ўдасца арганізаваць круг
лы стол наконт дзейнасці спрэч- 
най асобы беларуска-польскай 
гісторыі — Станіслава Булак- 
Балаховіча, а таксама трэцюю 
беларуска-польскую канферэн- 
цыю «Практычнае архівазнаў- 
ства: супольная майстэрня 
гісторыка, архівіста, дакумента- 
веда».

3 Герканіян і 
Францыяй

Працяг беларуска-нямецкіх 
сустрэч адбыўся дзякуючы док- 
тару гісторыі Томасу Бону, а так
сама студэнтам Йенскага універ- 
сітэта, якія стажыруюцца ў 
Мінску і ахвотна наведваюць 
семінар аб скаргах і заявах гра-

3 П о л ь ш ч а й
За апошні год актывізава- 

ліся міжнародныя навуковыя 
кантакты гістарычнага факуль
тэта. Найбольш значным дасяг- 
неннем стала падрыхтоўка ары- 
гінальных выданняў пра бела- 
руска-польскія стасункі. Гэтыя 
выданні сталі вынікам праве- 
дзеных сустрэчаў. Падрыхта- 
ваць іх удалося дзякуючы пад- 
трымцы кіраўн іц тва  БДУ і 
Польскага інстытута ў Мінску 
(дырэктар Цэзары Карпінскі). 
Была створаная рада ў скла- 
дзе прафесара, намесніка дэка- 
на факультэта міжнародных 
адносін Мечыслава Часноўска- 
га, дацэнта гістарычнага факуль
тэта БДУ Кузьмы Козака (Бе
ларусь), прафесара Гамбургска- 
га універсітэта Франка Гальчэў- 
скага, доктара Йенскага універ- 
сітэта Томаса Бона (Германія), 
прафесара Маскоўскага дзяр- 
жаўнага універсітэта Уладзімі- 
ра Мацвеева (Расія), дырэктара 
Польскага інстытута ў Мінску 
Цэзарыя Карпінскага, прафеса
ра Беластоцкага універсітэта 
Яўгена Мірановіча (Польшча), 
доктара гісторыі і права, дырэк
тара Цэнтра на_палеонаўскіх 
даследаванняў Фернанда Баку
ра (Францыя), прафесара Кіеў- 
скага універсітэта Irapa Ільюшы- 
на (Украіна).

У маі 2002 г. выйшаў першы 
нумар беларуска-польскага 
практыкума “ 210 год Кансты- 
туцыі Рэчы Паспалітай: Гісто- 
рыя. Права. Традыцыі» (Матэ
рыялы міжнароднай навуковай 
канферэнцыі. Мінск, 27 краса-

віка 2001 г. /А д к . рэд.-склад. 
К.І. Козак, М.Э. Часноўскі. Мн., 
2 0 0 2 ).

Другі нумар гэтага выдання 
— «Юзаф Пілсудскі ў гісторыі 
Польшчы і Беларусі» (Матэры
ялы міжнароднага беларуска- 
польскага навуковага семінара. 
Мінск, 5-6 красавіка 2002 г. /  
А д к .р э д .-склад . K .I .Козак, 
Р.Р.Лазько. Мн., 2002). Дарэчы, 
падчас правядзення семінара ў 
Мінску сабраліся вядучыя гісто- 
рыкі Беларусі і Польшчы. На
прыклад, прафесар Уладзімір 
Сулея (Вроцлаўскі універсітэт), 
аўтар больііі як 10 манаграфій, 
і яго калегі — прафесары Адам 
Даброньскі і Яўген Мірановіч 
(Беластоцкі універсітэт) прад- 
ставілі грунтоўныя і цікавыя 
даклады. У далейшым абмер- 
каванні выступілі каля 50 чала- 
век, у т.л. акадэмік Міхась Kac- 
цюк, прафесары Уладзімір Ла- 
дысеў, Рыгор Лазько, Адам 
Мальдзіс, Імануіл Іофе, Язэп 
Юхо, Аляксей Літвін і інш.

Выпуску трэцяга нумара 
спрыяла правядзенне XIX 
Міжнароднага касцюшкаўскага 
сімпозіуму, які прах'одзіў у Ma- 
цяёвіцах (Польшча). Менавіта 
падрыхтаваны намаганнямі су- 
полк! "Сябры архіваў” зборнік 
матэрыялаў міжнароднага се- 
мінара “ Беларусь і Тадэвуш 
Касцюшка: спадчына, час, зда- 
быткі" (Матэрыялы міжнарод- 
нага семінара, 28-29 ліст. 2000 
г. Мінск /  Адк. рэд. К.І.Козак, 
Я.А.Юхо. Mh., 2002) і быў прад- 
стаўлены беларускім бокам. 
Дарэчы, гэта першае выданне 
такога зместу ў Беларусі, якое 
характарызуе жыццё і дзей- 
насць Тадэвуша Касцюшкі, яго

ўплыў на гісторыю Рэчы Пас- 
палітай — Польшчы і Бе
ларусь У дадатках змяшчаюц- 
ца найноўшыя дакументальныя 
матэрыялы — сведчанні ваен- 
на-дзяржаўнай эліты Расійскай 
імперыі перыяду барацьбы з

паўстаннем 1794 годаў Вялікім 
княстве Літоўскім. Прадстаўле-„ 
ная тут гістарычная трагедыя 
«Рыцар свабоды» належыць 
пяру беларускага гісторыка і 
драматурга Алеся Петрашкеві- 
ча. Увогуле, выданне будзе ка- 
рысным для навукоўцаў, вык- 
ладчыкаў, студэнтаў і аспіран- 
таў ВНУ, настаўнікаў школ, якія 
вывучаюць і выкладаюць айчын- 
ную гісторыю.

3 ліку “ невялікіх” гістарыч- 
ных падзей можна назваць 
круглы стол «Польскія архі- 
валіі: архівы гісторыі», які ад- 
быўся на гістарычным факуль
тэце 1 кастрычніка ў межах 
курса «Усеагульная гісторыя 
архіваў» (выкладчык К.І. Ко
зак), у якім разам з гісторыкамі- 
архівістамі IV курса ўдзельнічалі
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КНІЖНАЯ ПАЛІЦА

Мовазнаўства і л ітаратуразнаўства  
ў выданнях  БД9

He сакрэт, што ў БДУ высокі 
навукова-метадычны статус вы- 
кладчыка фарміруецца яго пе- 
дагагічнай і даследчыцкай пра- 
цай. Гэтыя два бакі дзейнасці 
філолагаў універсітэта знахо- 
дзяць увасабленне ў шматлікіх 
манаграфіях, падручніках, дапа- 
можніках, праграмах.

Рашэнне асноўнай задачы 
факультэтаў БДУ — падрыхтоў- 
ка высокакваліфікаваных спецы- 
ялістаў — немагчыма без раз- 
настайных выданняў, што ўва- 
ходзяць у вучэбна-метадычны 
комплекс. Выдадзеная ў бягу- 
чым годзе літаратура азначана- 
га кірунку сведчыць пра імкнен- 
не нашых выкладчыкаў спалу- 
чаць традыцыйнае і новае ў на- 
вучанні тым дысцыплінам, якія 
раскрываюць свае тайны ў глы- 
бінях роднага або замежнага 
слова.

У апошні час у БДУ значная 
ўвага надаецца самастойнай пад- 
рыхтоўцы студэнтаў, якую мож- 
на ажыццяўляць, толькі маючы 
спецыяльную літаратуру. Адзін 
з варыянтаў такой літаратуры 
прапанавала А.А. Рудэнка. Ву
чэбна-метадычны комплекс «Со
временный русский язык. Сло
вообразование. Имя существи
тельное. Имя прилагательное. 
Имя числительное. Местоиме
ние» ўключае праграму па су- 
часнай рускай мове, тэарэтычныя 
і практычныя заданні, практыка- 
ванні для самастойнай работы,

1 тэсты, што кантралююць веды 
студэнтаў. Комплекс прызнача- 
ны для будучых журналістаў.

У апошнія гады ў БДУ значна 
павялічылася колькасць замеж- 
ных студэнтаў. Каб стаць філо- 
лагамі, фізікамі, гісторыкамі, ма- 
тэматыкамі, ім найперш неабход- 
на добра авалодаць рускай мо- 
вай. Знаёмяцца з асновамі рус- 
кага маўлення замежныя гра- 
мадзяне на факультэце 
дауніверсітэцкай адукацыі, дзе 
для студэнтаў-філолагаў аўтары- 
складальнікі Н.П. Грынцэвіч, 
Дз.Ф. Клябанаў, Ж.В. Праконі- 
на падрыхтавалі «Методическое 
пособие по научному стилю 
речи», мэта якога — актывіза- 
цыя лексіка-граматычнага матэ- 
рыялу і фарміраванне маўлен- 
чых уменняў з дапамогай літа- 
ратуразнаўчых тэкстаў. Дапа- 
можнік складаецца з лексіка- 
граматычнага курса, тэкстаў для 
чытання і руска-кітайскага слоў- 
ніка.

Для замежных студэнтаў, якія 
рыхтуюцца авалодаць нефілала- 
гічнымі спецыяльнасцямі, С.І. Ле- 
бядзінскі і Г.Г. Ганчар прапану- 
юць выданне «Русский язык как 
иностранный». Гэтая кніга ста
не добрым памочнікам у засва- 
енні рускай мовы студэнтамі, што 
ўжо валодаюць ёй на пачатко- 
вым, камунікатыўна дастатковым 
узроўні.

Спрыяць фарміраванню гар- 
манічных і канструктыўных моў- 
ных зносін паміж людзьмі бу- 
дзе «Практикум по теории ри
торики» пад аўтарствам Л.A .My- 
рынай, Т.У. Ігнатовіч, І.У. Таяноў-

скай. Тэты вучэбна-метадычны 
дапаможнік падрыхтаваны на 
падставе праграмы па рыторы- 
цы для студэнтаў філалагічнага 
факультэта універсітэта і з ’яўля- 
ецца працягам аналагічнага 
практыкума па гісторыі рыто- 
рыкі.

Лацінская мова — «падму- 
рак» многіх сучасных моў. Be- 
данне яе сёння неабходна не 
толькі філолагам, але і прадстаў- 
нікам іншых спецыяльнасцей. 
Так, вучэбны дапаможнік «Латин
ский язык» дацэнты кафедры 
класічнай філалогіі А.В. Гарнік, 
Г.Р. Налівайка, Г.І. Шаўчэнка на- 
пісалі для юрыстаў. Дапаможнік 
змяшчае звесткі па гісторыі ла- 
цінскай мовы, граматычны матэ- 
рыял, практыкаванні для зама- 
цавання граматычнага матэрыя- 
лу, руска-лацінскі слоўнік.

Веданне замежных моў — 
неад’емная характэрная рыса 
кожнага цывілізаванага грамад- 
ства. Менавіта таму попыт на 
падручнікі і дапаможнікі па за
межных мовах не змяншаецца, 
а ўзрастае. Сёлета ў выдавецт- 
ве БДУ выйшлі чатыры вучэбныя 
дапаможнікі па англійскай мове, 
адзін — па нямецкай і адзін 
слоўнік-даведнік.

У прыватнасці, Т.В. Карпава, 
З.М. Рамашка, Л.М. Няхай і інш. 
падрыхтавалі вучэбна-метадыч
ны дапаможнік «Лексические за
дания, уровень Intermediate =  
Lexis Intermediate», у якім за
даны маюць пераважна арыгі- 
нальны характар і распрацава- 
ныя аўтарамі самастойна на аў- 
тэнтычным моўным матэрыяле з 
выкарыстаннем сучасных слоў- 
нікаў і з улікам дасягненняў най- 
больш эфектыўных замежных 
падручнікаў.

Вучэбна-метадычны дапа- 
м ож н ік  «Развитие навыков 
аудирования =  Sounding» (аў- 
тары Л.B. Хвядчэня, Л.H. Pora- 
ва, C.А. Шупляцова і інш.) мае 
мэту навучыць успрымаць вус- 
нае маўленне і выпрацаваць 
навыкі маўлення на аснове па- 
чутага.

Для студэнтаў аддзялення 
«Мытная справа» H.I. Васілевіч 
і Г.П. Назарава прапануюць ву
чэбна-метадычны дапаможнік 
«Английский язык: чтение и ус
тная практика». Кніга змяшчае 
ўзоры тэкстаў па названай спе- 
цыяльнасці, практыкаванні па ра- 
боце з імі, слоўнік найбольш 
ужывальных слоў мовы спецы- 
яльнасці.

«Практикум по переводу (ан- 
глийский-русский)» Т.В. Караіча- 
вай, Г.Б. Ф ілімонавай, С.А. 
Дубінкі і інш. адрасаваны студэн- 
там гуманітарных спецыяльнас
цей. Дапаможнік распрацаваны 
ў адпаведнасці з праграмай кур
са тэорыі і практыкі перакладу І 
прызначаецца для работы на се- 
мінарскіх І практычных занятках 
з грамадска-палітычнымі, экана- 
мічнымі і агульнагуманітарнымі 
тэкстамі.

Студэнтам гістарычнага фа
культэта В.М. Галай, Л.М. Дал- 
гова, В.Н. Кірысь прапануюць да-

паможнік «Специальные тексты 
для занятий по немецкому язы
ку (музееведение)», які змяшчае 
арыгінальныя тэксты па тэмах 
«Музеі Германіі», «Музеі Расіі, Бе- 
ларусі» і практыкаванні да іх.

«Англа-беларускі слоўнік-да- 
веднік акронімаў, назваў міжна- 
родных арганізацый і ўстаноў» 
(аўтары-складальнікі В.М. Кры- 
вашэін і Т.Л. Вашкевіч) дапамо- 
жа студэнтам-міжнароднікам ра- 
забрацца ў мностве назваў роз
ных арганізацый і іх скарачэн- 
нях (абрэвіятурах) у англійскай 
і беларускай мовах.

Неабходныя для навучальна- 
га працэсу дапаможнікі падрых- 
тавалі літаратуразнаўцы філфа- 
ка БДУ. Так, В.П. .Рагойша ад- 
расуе студэнтам курс лекцый 
«Уводзіны ў літаратуразнаўства. 
Вершаванне». ІІІто з’яўляецца 
асноўнай «энергіяй» верша? 
Якія сістэмы вершавання з ’яві- 
ліся ў еўрапейскай паэзіі на пра- 
цягу яе гістарычнага развіцця? 
Чым вызначаецца гукавая арга- 
нізацыя верша? -Якія функцыі ў 
вершы выконвае рыфма? ІІІто 
такое страфа, і якія віды стро- 
фаў выпрацавала еўрапейская 
паэзія? Адказ на гэтыя ды іншыя 
пытанні знойдзе чытач у гэтым 
курсе лекцый.

У дапаможніку «Гісторыя бе
ларускай літаратуры 30-40 гг. 
XIX ст.» М.B. Хаўстовіч дае ха- 
рактарыстыку літаратурнага пра
цэсу ў Беларусі ў 30-40-я гг. XIX 
ст. У кнізе аналізуецца творчасць 
беларуска- і польскамоўных 
літаратараў Беларусі сярэдзіны
XIX ст., асвятляюцца пытанні, пра- 
дугледжаныя праграмай для 
ВНУ.

Кампенсаваць прабел, звяза- 
ны з недахопам мастацкай і кры- 
тычнай літаратуры канца XX — 
пачатку XXI стагоддзяў, дапамо- 
жа «Хрестоматия по современ
ной русской драматургии (конец
XX — начало XXI века)», аўта- 
рам-складальнікам якой стала 
С.Я. Ганчарова-Грабоўская. 
Кніга абагульняе вялікі аб’ём 
літаратурнага матэрыялу І змяш
чае тэксты. п’ес, якія адлюстроў- 
ваюць спецыфіку сучаснай дра
мы, яе паэтыку і стылістыку, атак- 
сама звесткі пра аўтараў.

Навуковыя выданні універсі- 
тэта папоўніліся шэрагам манаг- 
рафій мрвазнаўчага і літарату- 
разнаўчага кірункаў.

У манаграфіі B.I. Іўчанкава 
«Лингвистическая организация 
текста: в творческой лаборато
рии Владимира Короткевича» 
даследуюцца параўнанне, мета
фара, ЭПІТЭТ з пункту погляду 
ўключэння ў структуру мастацкіх 
тэкстаў У. Караткевіча. Право- 
дзіцца аналіз лексіка-семантыч- 
най, лексіка-граматычнай і семан- 
тыка-стылістычнай пабудовы 
тропаў.

Кніга «Лінгваметадычная 
сістэма ўзбагачэння слоўнікава- 
га запасу школьнікаў V—Vll кла- 
саў» Л.М. Гамезы асвятляе 
спектр пытанняў па праблемах 
камунікатыўнай лінгвістыкі, прад- 
стаўляе метадычную сістэму

ўзбагачэння слоўнікавага запа
су школьнікаў пры вывучэнні 
лексікі, словаўтварэння, марфа- 
логіі.

Л.В. Хвядчэня ў манаграфіі 
«Содержание иноязычного об
разования: история и современ
ность (на примере классическо
го университета)» разглядае пы
таны эвалюцыі зместу навучан- 
ня замежным мовам з пункту по
гляду рэтраспектывы І лерспек- 
тывы. На прыкладзе класічнага 
універсітэта паказваецца мадэль 
фарміравання зместу адукацыі 
ў канкрэтным тыпе навучальных 
устаноў.

Цікавую І актуальную манаг- 
рафію «Канцэпцыя нацыяналь- 
нага быцця ў беларускай літа- 
ратуры (проза замежжа XX ста- 
годдзя)» адрасуе літаратура- 
знаўцам, выкладчыкам, студэнтам
А.А. Пашкевіч. У ёй на багатым 
фактычным матэрыяле раскры- 
ваецца выяўленне ў нашай літа- 
ратуры знакавай І паказальнай 
канцэпцыі нацыянальнага быц
ця, разглядаецца проза беларус- 
кага замежжа XX стагоддзя. 
Аналізуецца творчасць каля 50 
малавядомых ці невядомых ай- 
чыннаму чытачу літаратараў, якія 
пісалі і друкаваліся за межамі 
Беларусі.

Дацэнт кафедры гісторыі бе
ларускай літаратуры С.В. Кава- 
лёў напісаў манаграфію «Ста- 
наўленне польскамоўнай паэзіі 
ў полілінгвістычнай літаратуры 
Беларусі эпохі Рэнесансу». У ёй 
упершыню ў беларускім літара- 
туразнаўстве апісваецца гісторыя 
развіцця польскамоўнай паэзіі 
Беларусі XVI — пачатку XVII ста- 
годдзяў. Беларускаму народу 
вяртаецца важкі пласт яго 
пісьмовай спадчыны эпохі Рэне- 
санса. У кнізе арганічна спалу- 
чаюцца панарамнае гісторыка- 
літаратурнае даследаванне, раз- 
гляд твораў канкрэтных аўтараў 
і мастацкая інтэрпрэтацыя най
больш значных тэкстаў.

У манаграфіі Т.М. Дасаевай 
«Паэтыка лірызму ў беларускай 
прозе» ўпершыню на матэрыя
ле беларускай прозы першай 
трэці XX ст. сістэмна асэнсоўва- 
ецца праблема лірызацыі, уплыў 
гэтай мастацкай з’явы на станаў- 
ленне і развіццё лірычнай тэн- 
дэнцыі ў беларускай прозе. Ma- 
награфія вызначаецца канцэпту- 
альным падыходам аўтара да 
праблемы лірычнага, у ёй дас
ледуюцца вытокі І эвалюцыя 
лірызму ў беларускай прозе.

Супрацоўнікі факультэта 
журналістыкі Е.Л. Бондарава, 
Т.Дз. Арлова, Л.П. Саянкова І 
інш. прапануюць зборнік арты- 
кулаў (які можна кваліфікаваць 
І як калектыўную манаграфію) 
пад назвай «Сучасныя тэндэн- 
цыі літаратурна-мастацкай кры- 
тыкі: тэорыя, практычны вопыт». 
У кнізе даследуюцца сучасныя 
аспекты функцыянавання жан- 
раў газетна-часопіснай крытыкі, 
гх трансфармацыя ў сувязі з пе- 
рабудовай грамадства, зменамі 
ў мастацкай культуры.

Нават беглы агляд вучэбна- 
метадычных і навуковых выдан- 
няў сведчыць аб высокім твор- 
чым патэнцыяле філолагаў БДУ, 
аб імкненні адпавядаць сучасна- 
му высокаму узроўню развіцця 
лінгвістыкі і літаратуразнаўства.

I.C. РОУДА, 
прафесар БДУ

Выдадзена ў БДУ
Да ўвагі чытачоў «Беларускага універсітэта» — новыя кнігі, 

выдадзеныя ў БДУ за апошні час. Усе яны ёсць у  фондах 
Фундаментальной бібліятэкі БДУ, некаторыя з іхм о ж на  на- 
быць у кіёсках «Універсітэцкая кніга».

С.К. Горбацевич. Спектро
скопия межмолекулярных вза
имодействий. Нелинейные эф
фекты. У манаграфіі падаюцца 
тэорыя і эксперыментальныя

В Ы Ы К І ўплыву універсальных 
міжмалекулярных узаемадзеян- 
няў на люмінесцэнцыю раство- 
раў складаных арганічных ма- 
лекул ва ўмовах дыэлектрыч- 
нага насычэння.

Хрестоматия по современ
ной русской драматургии (ко
нец XX — начало XXI века). 
Автор-составитель С.Я. Гонча- 
рова-Грабовская. У хрэстаматыі

даецца аглядны артыкул з ана- 
лізам рускай драматурги канца 
XX — пачатку XXI ст., а таксама 
тэксты п’ес, звесткі пра аўтараў, 
бібліяграфічны матэрыял.

В.М. Ан и щи к, В. В. Пон а ря
дов, В.В. Углов. Дифракцион
ный анализ. Навучальны дапа- 
можнік з грыфам Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь. 
У кнізе разглядаюцца асноўныя 
палажэнні ф ізікі рэнтгенаўскіх 
промняў, рэнтгенатэхнікі, тэорыі 
дыфракцыі рэнтгенаўскіх про- 
мняў, электронаў і нейтронаў.

О.Л. Жук. Педагогические 
технологии в современной те
ории и практике образования. 
Навучальна-метадычны комп
лекс для студэнтаў, якія атрым- 
ліваюць педагагічную спецыяль- 
насць. У выданы змяшчаецца 
праграма курса І навучальна- 
метадычныя матэрыялы па рэа- 
лізацыі педагагічных тэхнапогій 
у навучальным працэсе агульна- 
адукацыйнай сярэдняй школы (з 
апорнымі канспектамі, схемамі, 
табліцамі, заліковымі пытаннямі, 
тэстамі для самакантролю і г.д.).

Право и д ем о кр ати я . 
Сборник научных трудов. Вы
пуск 12. У зборніку даюцца 
артыкулы па наступных тэмах: 
“ Палітычная і прававая сістэма 
грамадства", “ Права І сацыяль- 
на-эканамічная рэформа” , "Пра- 
ваахоўныя органы і барацьба 
са злачыннасцю” .

Научные труды молодых 
ученых, аспирантов, студентов. 
В 3 частях. Часть 1. У першую 
частку зборніка ўвайшлі наву
ковыя працы маладых навукоў- 
цаў, студэнтаў і аспірантаў фа
культэта кіравання і сацыяльных 
тэхналогій , геаграф ічнага, 
фізічнага, а таксама факультэта 
журнапістыкі і факультэта філа- 
софіі і сацыяльных навук БДУ.

Г.И. Шпаковскйй, H. B. Сери
кова. Программирование для 
многопроцессорных систем в 
стандарте MPI. Дапаможнік

иа
процессорных
систем
Я СТАНДАРТЕ

прызначаны для студэнтаў пры- 
родазнаўчых спецыяльнасцяў. 
Выданне дапаможа ў практыч- 
ным навучанні паралельнаму 
праграмаванню ў стандарце 
MPI.

АП. Бурмаков, П.И. Гайдук, 
Ф.Ф. Комаров, А.В. Леонтьев. 
Физические основы техноло
гии микроэлектроники. У на
вучальным дапаможніку аналі- 
зуюцца дасягненні сучасных 
тэхналогій вытворчасці вырабаў

мікраэлектронікі, праблемы і 
тэндэнцыі іх развіцця, а такса
ма фізічныя і хімічныя працэ- 
сы, якія выкарыстоўваюцца ў 
тэхналогіях вырабу інтэграль- 
ных схем.

Упраўленне рэдакцыйна- 
выдавецкай работы БДУ

в е і ш ш  н и ш а ш
Выдаецца з 1929 года
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