
СУСТРЭЧЫ

9 БД9 завітае Прззідэнт
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка 28 лю- 

тага выступіць у нашым універсітэце з лекцыяй на тэму ‘Т іста- 
рычны выбар Беларусі” . Лекцыя закране пытанні паходжання і 
станаўлення беларускага народа і беларускай дзяржаўнасці, ролі 
Беларусі ў славянскім свеце і ў еўрапейскай цывілізацыі. Пад- 
рабязна будуць разглядацца асноўныя гістарычныя падзеі ў Бе- 
ларусі. Частка лекцыі будзе прысвечана прыярытэтам знешняй 
палітыкі краіны.

Асобна прадугледжаны час для адказаў на пытанні. Сваё 
пытанне Прэзідэнту зможа задаць кожны. Для гэтага ў наву- 
чальных і адміністрацыйных карпусах і інтэрнатах будуць уста- 
ляваныя адмысловыя урны. Апытальнік для Прэзыдэнта ство- 
раны таксама на ўнутраным сайце БДУ (h ttp :// in tranet.b su ). 
Пасланні можна таксама накіроўваць на адрас Радыё БДУ 
"UNISTAR'' (radio@unistar.by, www.unistar.by, факс 209-53-75). 
Пытанні прымаюцца да 20 лютага 2003 года.

Па інфармацыі прэс-спужбы БД У

ВІНШУЕМ!

Прзмія за творчыя дасягнеяні
За высокія творчыя дасяг- 

ненні ў 2002 годзе Фонд Прэзі- 
дэнта па падтрымцы культуры 
і мастацтва ўзнагародзіў спе- 
цыяльнымі прэміямі (па 100 ба- 
завых велічыняў кожная) шэ- 
раг дзеячоў культуры і мастац
тва. У намінацыі “ Крытыка і ма- 
стацтвазнаўства" прэмію атры- 
мала Ефрасіння Бондарава — 
кінакрытык і кіназнаўца, прафе-

сар кафедры літаратурна-мас- 
тацкай крытыкі факультета 
журналістыкі нашага універсі- 
тэта, Заслужаны дзеяч навукі 
Беларусі — за манаграфію пра 
жыццё і творчасць кінарэжы- 
сёра Віктара Турава і актуаль- 
ныя крытычныя артыкулы пра 
беларускі. кінематограф, апуб- 
лікаваныя ў 2001—2002 гг.

МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОУНІЦТВА

Бібліятэчная адукацыя
Напрыканцы студзеня ў БДУ прайшоў міжнародны семінар «Ак- 

туальныя праблемы бесперапыннай бібліятэчнай адукацыі». Ac- 
ноўнымі арганізатарамі мерапрыемства выступілі Фундаменталь
ная бібліятэка БДУ, а таксама факультет бібліятэчна-інфармацый- 
ных сістем Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры. У се- 
мінары прынялі ўдзел спецыялісты з Расіі, Украіны, Літвы, Бела
русь Бібліятекары абмяняліся вопытам працы, для іх было на- 
ладжана навучанне новым формам і метадам выкладання 
бібліятзчна-інфармацыйных дысцыплін. У рамках семінара адбы- 
лася прззентацыя бібліятечнага трзнінг-центра на факультэце ка- 
мунікацыі Вільнюскага універсітзта, які прадставіла лектар фа
культета, каардынатар тренінг-центра інфармацыйных тзхналогій 
Літвы, доктар Юргіта Руджыаніене. Была арганізавана праца твор- 
чай майстерні, прысвечаная зфектыўнай дзейнасці трэнінг-цэнт- 
раў у сістеме бесперапыннай бібліятэчнай адукацыі пад кіраўніц- 
твам дыректара Фундаментальней бібліятзкі БДУ Пятра Міхайла- 
віча Лапо.

Таццяна К А ЗА К

АКЦЫІ

“Мы разам”
Невялікі будынак за Вайско- 

вымі могілкамі. Гзта дзіцячы дом 
№ 4 — выспачка пяшчоты, суму 
і спагады.

Тут жывуць дзеці і падлеткі 
ад 5 да 18 гадоў. Толькі ў дзе- 
сятай часткі з іх насамрэч няма 
бацькоў, астатнія — сіроты пры 
жывых бацьках. Тут яны знайшлі 
тое, што для большасці з нас 
здаецца натуральным і звыклым: 
ласку, апеку, дабрыню...

Арганізацыя Беларускага 
рзспубліканскага саюза моладзі 
БДУ нядаўна правяла акцыю "Мы 
разам" у падтрымку дзіцячых да- 
моў. Верагодна, нікога не пакі- 
нуў абыякавым агітацыйны текст 
акцыі, які можна было ўбачыць

ва ўсіх карпусах I адміністрацый- 
ных будынках універсітзта. Мно- 
гія паспяшапіся парадаваць дзе
тах сваімі ўлюбёнымі калісьці 
цацкамі, кніжкамі, касетамі і інш. 
Менавіта дзеці з дзіцячага дома 
№ 4 атрымалі падарункі ад суп- 
рацоўнікаў нашага універсітзта. 
Вялікі дзякуй усім, хто адгукнуў- 
ся на заклік! Асобную падзяку 
хочацца перадаць арганізатарам 
акцыі — сакратару камітета 
БРСМ БДУ М.С. Сіманюкову, а 
таксама студентам і выкладчыкам
A .C. Пуйман, Л.А. Залатарэвіч,
B.М. Паплеўка, А . Ергулевіч, 
А . Скрабінай, B. Ігнаценка і 
іншым, у чыіх сзрцах жыве даб- 
рыня і чуласць.

Вопьга М АРЦ ІН О ВІЧ , 
Вопьга СУТАРМ ІН А

Экалагічны знак
Прадстаўніцтва AAH у Бе- 

ларусі і Міністзрства прырод- 
ных рзсурсаў і аховы наваколь- 
нага асяроддзя пры падтрым
цы Камітэта па стандартызацыі, 
метралогіі і сертыфікацыі пры 
Савеце міністраў Рзспублікі Бе
ларусь, кафедры зкалогіі Бела
рускага нацыянальнага тзхніч- 
нага універсітета і кафедры 
прамысловай зкалогіі Беларус
кага дзяржаўнага тзхналагічна- 
га універсітета абвяшчаюць гра- 
мадскі конкурс на экалагічны 
знак.

Гэтым знакам будзе маркі- 
равацца прадукцыя, якая мае 
больш экалагічных пераваг, чым 
яе аналагі. Знак будзе ставіц- 
ца як на самой прадукцыі, так і 
на яе ўпакоўцы.

Знак мусіць мець не больш 
за тры колеры (улічваючы фон), 
сімвалізаваць экалагічную чыс- 
ціню І не павінен мець тэкста-

выя тлумачзнні. Знак павінен 
быць распрацаваны ў форме 
камп’ютарнага файла ў прагра- 
ме COREL DRAW.

На першы етап конкурсу бу
дуць прымацца працы, аформ- 
леныя на стандартным аркушы 
паперы А4 у колеры, дзе знак 
мусіць падавацца ў трох паме- 
рах: сярэдні дыяметр 10 мм, 30 
мм, 50 мм. Тэрмін прыёму пра- 
цаў першага этапа — з 3 люта
га па 31 сакавіка 2003 г. ук- 
лючна, тэрмін разгляду працаў 
— з 1 па 11 красавіка 2003 г. 
уключна.

На другі этап конкурсу пра
цы, адабраныя журы, мусяць 
быць прадстаўленыя на элект
ронным но.сьбіце (дыскеце, CD- 
дыску) у в'ыглядзе файла фар- 
мату CDR. Тэрмін прыёму пра- 
цаў другога этапа — з 14 па 25 
красавіка 2003 г. уключна, 
тэрмін разгляду працаў — з 28

красавіка па 8 мая 2003 г. ук
лючна.

Працы, прадастаўленыя на 
абодвух этапах, мусяць падавац
ца ў адным экземпляры з ука
занием прозвішча, імя, імя па 
бацьку, прафесіі распрацоўшчы- 
ка, дакладных кантактных зве- 
стак (адрас І тэл.ефон).

Да ўдзелу запрашаюцца ўсе 
жадаючыя.

Працы павінны прадастаў- 
ляцца на адрас: 220050, г. Мінск, 
вул. Камсамольская, 16, каб. 16, 
кантактны тэлефон 226-76-69.

Вынікі конкурсу будуць аб- 
вешчаныя пасля 16 мая 2003 г. 
у сродках масавай інфармацьіі. 
Узнагароджанне пераможцы 
адбудзецца 5 чэрвеня 2003 г. у 
Сусветны дзень аховы нава- 
кольнага асяроддзя. Яму будзе 
выдадзены адпаведны сертыфі- 
кат і ганаровая прэмія ў паме- 
ры 500 долараў 3LUA.

Па інфармацыі 
Прадстаўніцтва A A H  

у  Беларусі

Навукова-метадычны цэнтр 
"Электронная кніга” створаны 
ў нашым універсітэце на базе 
аддзела дыстанцыйнага наву- 
чання і новых адукацыйных тэх- 
налогій ЦІТ БДУ. Мэта новай 
структуры — разгарнуць у Бе- 
ларусі цэласную сістэму па рас- 
працоўцы электронных падруч- 
нікаў і метадычных комплексаў.

Перавагі віртуальных кніг 
перад традыцыйнымі друкава- 
нымі цяжка пераацаніць. Так, 
адзін падручнік на CD-ROM 
можа змяшчаць 2000 — 4000 
старонак тексту, шмат малюн- 
каў і графікаў, гук, відэа, аніма- 
цыю. Электронны падручнік 
дазваляе лягчэй засвоіць інфар- 
мацыю, хутчэй знайсці яе, паба- 
чыць сувязі паміж рознымі га- 
лінамі ведаў.

АБ’ЯВЫ
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Газета Беларускага дзяржаўнага уніве

Рзктарат Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта

аб'яўляе конкурс 
на замяшчэнне 

Вакантной пасады 
вядучага навуковага супра- 

цоўніка навукова-даследчай ла- 
бараторыі матэматычных мета- 
даў абароны інфармацыі ва ўста- 
нове Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта “ Нацыянальны на- 
вукова-даследчы цэнтр прыклад- 
ных праблем матэматыкі і інфар- 
матыкі” .

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

А д р а с : 220050, г. Мінск, 
прасп. Ф. Скарыны, 4, п. 337, 
ННДЦ прыкладных проблем ма- 
тэматыкі і  інфарматыкі, тэл. 209
50-42.

Мерапрыемствы, прысвечаныя 
Дню беларускай навукі, прайшлі 
24 студзеня ў будынку Ліцэя 
БДУ. У рамках свята адбылося 
адкрыццё выставы навукова-тэх- 
нічнай прадукцыі і дасягненняў 
у галіне навукова-інавацыйнай 
дзейнасці ў Беларусі. У аргані- 
зацыі выставы ўдзельнічалі 
міністэрствы адукацыі, аховы зда- 
роўя, сельскай гаспадаркі, а так
сама прадпрыемствы Міністэр- 
ства прамысловасці краіны.

Ha ўрачыстым сходзе, прыс- 
вечаным Дню навукі, з дакладам 
выступіў першы намеснік прэм’- 
ер-міністра Беларусі C. Ci- 
дорскі. У працы сходу ўдзельні- 
чалі таксама кіраўнікі Міністэр- 
ства адукацыі, Нацыянальнай 
Акадэміі навук Беларусі, Камі- 
тэта па навуцы і тэхналогіях пры 
Савеце міністраў, ВНУ краіны, а 
таксама прадстаўнікі навуковых 
колаў з усіх рэгіёнаў Беларусь 
Найлепшыя работнікі беларус
кай навукі былі адзначаныя 
ўзнагародамі.

Фотаздымкі 
Генадзя КРАСКОЎСКАГА

http://intranet.bsu
mailto:radio@unistar.by
http://www.unistar.by
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СЕМІНАРЫ

С А Ц Ы Я Л О ГІЯ

Дыстанцыннае навучанне
Сацыялогія, як і іншыя наау- 

ковыя дысцыпліны, аб’ядноўвае 
людзей, якія жывуць І працуюць 
у розных краінах свету. Гэтая 
простая ісціна атрымала яшчэ 
адно пацвярджэнне ў мінулую 
восень, калі студэнты з універсі- 
тэта штата Нью-Йорк (ЗШ А) І з 
факультэта філасофіі і сацы- 
яльных навук БДУ атрымалі 
магчымасць разам вывучаць 
курс сацыялогіі, сабраўшыся ў 
адзін віртуальны міжнародны 
клас. 3 амерыканскага боку 
навучанне ажыццяўляў прафе- 
сар Крэйг Літл, загадчык кафед
ры сацыялогіі і антрапалогіі уні- 
версітэта SUNY (Кортланд), спе- 
цыяліст па праблемах крыміна- 
логіі і дэвіянтных паводзінаў, з 
беларускага — прафесар ка
федры сацыялогіі Л.Г. Цітарэн- 
ка, якая мае вялікі досвед 
міжнародных абменаў і неад- 
наразова выкладала сацыяло- 
гію ў ЗШ А. Усе тэхнічныя пы- 
танні, у тым ліку і спецыяльную 
падрыхтоўку выкладчыкаў ды- 
станцыйнаму навучанню, узяў на 
сябе Цэнтр дыстанцыйнага на- 
вучання пры SUNY.

Сумеснае вывучэнне курса 
“Сацыяльны кантроль" бела- 
рускімі і амерыканскімі студэн- 
тамі з дапамогай дыстанцыйных 
метадаў навучання сталася маг- 
чымым дзякуючы Дагавору аб 
супрацоўніцтве, падпісанаму ў 
2002 г. паміж БДУ і універсітэ- 
там SUNY. Нашым студэнтам та
кое навучанне дапамагло па- 
знаёміцца з метадамі навучан
ня. ў ЗШ А, вывучыць спецыяль- 
ны навучальны матэрыял, звы- 
чайна даступны толькі пры на- 
вучанні за мяжой, удасканаліць 
сваё веданне англійскай мовы 
і г.д. Пасля заканчэння курса 
студэнты  БД У атрымалі не 
толькі адзнакі ў залікоўкі, але і

НАВІНЫ СТУДГАРАДКА

сертыфікаты ЗШ А, якія пацвяр- 
джалі іх паспяховае навучанне 
дыстанцыйным метадам.

Агулам у віртуальным класе 
навучаліся 15 чалавек з дзвюх 
краінаў. Змест курса быў па- 
дзелены на 5 модуляў, па кож
ным з якіх на сайце амерыканс
кага універсітэта былі змешча- 
ны міні-лекцыі, напісаныя адным 
з прафесараў. Студэнты павін- 
ны былі адказваць на кантроль- 
ныя пытанні, пісаць эсэ, шукаць 
дадатковыя матэрыялы ў Інтэр- 
нэце. Апрача таго, яны ўдзельні- 
чалі ў дыскусіі on-line, дзе аб- 
мяркоўвалі канкрэтныя сацыя- 
лагічныя праблемы. Усе заданні, 
у тым ліку і экзаменацыйная 
работа, выконваліся студэнтамі 
праз вэб-сайт, як гэта прынята ў 
амерыканскіх ВНУ, што выкары- 
стоўваюць сістэму дыстанцыйна
га навучання.

Вялікім плюсам курса стала
ся тое, што студэнты маглі ат- 
рымаць неабмежаваную коль- 
касць кансультацый on-line у 
кожнага з прафесараў. Задаво- 
ленымі засталіся ўсе. У афіцый- 
ным друкаваным органе Амеры- 
канскай сацыялагічнай асацыя- 
цыі штотыднёвіку “Футноўтс” 
быў нават змешчаны артыкул з 
высокай ацэнкай першай бела- 
руска-амерыканскай спробы 
дыстанцыйнага навучання.

Дэканат факультэта філа- 
софіі І сацыяльных навук да- 
датна ацэньвае свой піянерскі 
досвед міжнароднага дыстан
цыйнага навучання. У  перспек- 
тыве можна чакаць не толькі 
паўтарэння гэтага курса, але і 
распаўсюджвання досведу на 
іншыя курсы І факультэты.

Д./А. ЛЯГЧЫЛІН, 
намеснік дэкана Ф Ф С Н

Лрэзентацыя 
Метадычнага ти тр а

Прэзентацыя, прысвечаная 
першым угодкам з дня ўтварэн- 
ня Метадычнага цэнтра студга- 
радка БДУ, адбылася 12 люта
га. Прысутныя змаглі пазнаёміц- 
ца з выставай навучальна-мета- 
дычнай літаратуры, з інфраструк- 
турай інтэрната № 6.

“Сёмае пачуццё”
Сёння, 13 лютага, у сталовай 

інтэрната № 5 у 19.00 пачнецца 
конкурсна-забаўляльная прагра- 
ма “Сёмае пачуццё” , прысвеча- 
ная дню святога Валянціна. 
Пары, якія прадстаўляюць сту- 
дэнцкія інтэрнаты БДУ, будуць 
спаборнічаць за званне найлеп-

шага Валянціна і Валянціны ў ча- 
тырох конкурсах — “ Візітоўка” , 
“Творчы конкурс” , “ Інтэлектуаль- 
ны конкурс” , “ Хлопец маёй 
мары” .

“ Супермен -  2003”
Хлопцы! Вы хочаце стаць ку- 

мірамі дзяўчат? Тады вам варта 
прыняць удзел у конкурсе “Су
пермен — 2003” . Для гэтага да- 
статкова быць упэўненым у сабе, 
мець пачуццё гумару і студэнцкі 
аптымізм. Конкурс адбудзецца 
27 лютага ў сталовай інтэрната 
№ 5 у 19 гадзінаў.

Падрабязнасці можна ўдак- 
ладніць у педагогаў-арганізатараў 
інтэрнатаў ці па тэл. 206-52-78 
(Метадычны цэнтр студгарадка).

Інфармацыйная служба 
студгарадка БДУ

НАВУКОВЫ ІНТАРЭС

Экспертиза тавараў
Рэспубліканскі навукова-практычны семінар “ Малекулярна-бія- 

лагічныя і фізіка-хімічныя метады ідэнтыфікацыі біялагічных аб’- 
ектаў і матэрыялаў разнастайнага паходжання” прайшоў у на
шым універсітэце ў сярэдзіне снежня. Спецыялісты розных ве- 
дамстваў (Дзяржстандарт, міністэрствы юстыцыі і ўнутраных спра- 
ваў і г.д .) абмяняліся досведам ідэнтыфікацыйных матэрыяла- 
знаўчых экспертызаў, накіраваных на выяўленне фал.ьсіфікаваных 
тавараў і біялагічных аб’ектаў.

Ha семінары разглядаліся наступныя пытанні: “ Роля лабарато- 
рый, акрэдытаваных у сістэме Дзяржстандарта Рэспублікі Бела
русь, у абароне спажыўцоў тавараў біялагічнага паходжання ад 
фальсіфікатаў” ; “ Малекулярна-біялагічныя метады ідэнтыфікацыі 
асобы” ; “Метады выяўлення фальсіфікатаў тавараў жывёльнага 
паходжання” ; “ Метады ідэнтыфікацыі каньякоў і вінаматэрыялаў” ; 
“Метадычныя падыходы ідэнтыфікацыі наркатычных і псіхатроп- 
ных рэчываў"; “ Вызначэнне сапраўднасці біялагічна актыўных 
рэчываў і лекавых прэпаратаў” .

Лагістыка для Усходу і Захаду
3 1 кастрычніка 2002 г. сты- 

пендыі Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь прызначаны двум пра- 
фесарам эканамічнага факуль
тэта БДУ — дэкану Міхаілу 
Міхайлавічу Кавалёву (прэмія 
для дзеячоў навукі) і доктару 
ф ізіка-м атэм аты чны х навук 
Міхаілу Якаўлевічу Кавалёву 
(прэмія для таленавітых мала- 
дых дактароў). Асноўныя на- 
вуковыя вынікі, за якія былі 
прызначаныя стыпендыі, атры- 
маныя навукоўцамі ў галіне ла- 
гістыкі — моднага на Захадзе 
новага накірунку.

Лагістыка — раздзел эка- 
номікі, навуковая дысцыпліна, 
якая вывучае аптымізацыю ма- 
тэр ы яльн ы х, ф інансавы х і 
інфармацыйных плыняў. Іначай 
кажучы, гэта “ правілы дарож- 
нага руху” матэрыялаў, сыраві- 
ны, тавараў, а таксама фактараў, 
якія суправаджаюць іх вытвор- 
часць і размеркаванне.

Спецыялістаў па лагістыцы 
рыхтуюць усе найбуйнейшыя 
заходнія універсітэты, шэраг 
ВНУ Украіны і Pacii таксама ад- 
крыў падрыхтоўку па гэтай спе- 
цыяльнасці. Для нашай краіны, 
праз якую праходзяць асноўныя 
транспартныя камунікацыі, што 
звязваюць Усход і Захад, лагі- 
стыка набывае вялікае значэн-

Таму і на эканамічным фа- 
культэце БДУ пачалася адпавед- 
ная падрыхтоўка студэнтаў. 
Сярод тых, хто яе пачынаў, былі 
і абодва стыпендыяты. Ужо 
сфармавалася група са студэн- 
таў I I - IV  курсаў эканамічнага 
факультэта, якія выбралі гэтую 
спецыяльнасць. Да навуковых 
даследаванняў прыцягваюцца 
магістры і аспіранты. Пасля 
распрацоўкі навукова-метадыч- 
най педагагічнай базы на фа- 
культэце плануецца адкрыць 
адпаведную кафедру.

Ужо сёння праекты бела- 
рускіх навукоўцаў у галіне ла- 
гістыкі атрымліваюць шырокае 
прызнанне за мяжой. Гэта і еў- 
рапейскі праект па “ абарачаль- 
най лагістыцы” (лагістыцы з 
улікам аднаўлення рэсурсаў), і 
праект па транспартнай лагісты- 
цы фірмы BA SF , і ўдзел у пра- 
екце TACIS па тэме “ Узаемны 
менеджмент” .

Ba ўсім свеце лагістыка на
бывае ўсё большае значэнне. I 
нашая краіна ў вырашэнні яе 
праблем знаходзіцца ў ліку 
лідэраў.

Аляксандр ЛЫ ЧАЎКА, 
студэнт факультэта 

журнапістыкі

КРУГЛЫ сто л

Бакалаўр, спецыяліст, магістр...
Пры канцы 2002 г. на геаграфічным факультэце адбыўся "круг

лы стол” на тэму “ Геаграфія, адукацыя, будучыня”, арганізаваны 
кафедрай агульнага землязнаўства і кафедрай эканамічнай геагра- 
фіі Беларусі і краінаў Садружнасці. Мэтай сустрэчы было абмерка- 
ванне канцэпцыі пераходу на шматступенную сістэму вышэйшай аду- 
кацыі і роля спецыяліста-географа ў новых умовах.

Студэнтаў факультэта цікавіла розніца паміж ступенямі бакалаў- 
ра, дыпламаванага спецыяліста і магістра, крытэрыі размеркавання 
па ступенях, змены ў навучальным працэсе і г.д.

Д ар'я K O P C A K , 
студэнтка геаграф ічнага факультэта

КУРСЫ

В9ЧЗбна-ад9накынная Установи БДУ 
інстытут вышзйшай школы-

З А П Р А Ш А Е  НА КУРСЫ  ПАВЫШ ЭННЯ КВАЛІФІКАЦЫІ  
BbIKJlАД Ч ЫКАЎ I СУП РАЦ О ЎН ІКАЎ БДУ

1. Прыродазнаўчанавуковыя 
дысцыпліны (для выкладчыкаў 
фізікі ВНУ) — з адрывам ад пра- 
цы, з 03.03 па 15.03.

2. Інтэрнэт для карыстальні- 
каў (для супрацоўнікаў ВНУ ўста- 
ноў сістэмы ПК і ПП) — без ад- 
рыву ад працы, з 03.03 па 06.06.

3. Дзвюхступенная псіхола- 
га-педагагічная падрыхтоўка 
спецыялістаў: навукова-тэарэ- 
тычны і метадычны аспекты (для 
выкладчыкаў і спецыялістаў 
ВНУ) — без адрыву ад працы, з 
05.03 па 30.04, заняткі 2 разы 
на тыдзень.

4. Формы і метады станаў- 
лення дзвюхступеннай сістэмы 
педагагічнай адукацыі (для вы- 
кладчыкаў ВНУ) — без адрыву 
ад працы, з 05.03 па 30.04, за- 
няткі 2 разы на тыдзень.

5. Сучасныя праблемы вы- 
кладання сусветнай літаратуры 
(для выкладчыкаў) — з адры
вам ад працы, з 10.03 па 22.03.

6. Дзвюхступенная падрых- 
тоўка спецыялістаў: сутнасць, 
змест, вопыт (для дэканаў, намес- 
нікаў дэканаў факультэтаў) — з 
адрывам ад працы, з 10.03 па 
21.03.

7. Прыкладныя сістэмы апра- 
цоўкі інфармацыі (для выклад- 
чыкаў прыродазнаўчых і тэхніч- 
ных дысцыплін ВНУ, сістэмы ПК

і ПП) — з адрывам од працы, з
17.03 па 29.03.

8. Рэалізацыя выкладання 
прыродазнаўчанавуковых дыс- 
цыплін ва ўмовах стандартыза- 
цыі вышэйшай адукацыі (для вы- 
кладчыкаў прыродазнаўчых дыс- 
цыплін) — з частковым адрывам 
ад працы, з 17.03 па 17.05.

9. Канцэпцыя сучаснага пры- 
родазнаўства (для выкладчыкаў 
гуманітарных дысцыплін ВНУ) 
— з частковым адрывам од пра
цы, з 17.03 па 17.05.

10. Праектаванне І распра- 
цоўка тэставых асяроддзяў па 
цыкле сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплін у адукацыйных сістэ- 
мах (для распрацоўшчыкаў 
сістэм і кіраўнікоў БДУ) — з 
частковым адрывам ад працы, з
31.03 па 31.05.

11. Сучасныя тэхн ал о гіі 
бібліятэчнай справы (для кіру- 
ючага саставу бібліятэк ВНУ) — 
з адрывам ад працы, з 31.03 па 
12.04.

Калі вас зацікавіла наша 
інфармацыя і вы гатовы пры
няць удзел у курсах, тэлефануй- 
це па нумары 222-83-03 для па- 
пярэдняга запісу ў групы.

Наш адрас: г. Мінск, вул. 
Маскоўская, 15, Рэспубліканскі 
інстытут вышэйшай школы БДУ, 
каб. 319, тэл./факс 222-83-03.

КНІЖНАЯ ПАЛІЦА

Выдадзена у ЕДУ
У  мінулым годзе ва упрауленне рэдакцыйна-выдовецкой рабо

ты паступілі 383рукапісы. На працягу года было выдадзена 284 
кнігі і  брашуры, якія папоўнілі фонды універсітэцкай бібліятэкі, 
сталі добрымідарадчыкамі студэнтаў і  выкладчыкаў.

Сёння ўвазе чытачоў "Беларускага універсітэта" прапанава- 
ны агляд часткі выданняў, якія пабачылі Свет у  2002г. Некаторыя 
з іх  м ож на набыць у  кіёску "Універсітэцкая кн/га".

Ю. А. Седйнцна, H. B. Про- 
тасевич, Д . H. Гомон. Словарь 
латинских дериватов. У слоўнік

O ПТИКА
ФИЗИЧЕСКИЙ
ПРАКТИКУМ

-  .

насці з праграмаи па агульным 
курсе фізікі для студэнтаў фа
культэта радыёфізікі І элект- 
ронікі БДУ.

Крыніцазнаўства І спецыяль- 
ныя гістарычныя дысцыпліны. 
Выпуск I. У зборніку, прысвеча- 
ным 10-годдзю кафедры крыні-

КРЫ Ш Ц А Ш Ш В А  
I СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ 
ПСТАРЫЧНЬШ 
ДЫСЦЫПЛ1НЫ
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цазнаўства, падаюцца найноўшыя 
распрацоўкі па праблематыцы 
крыніцазнаўства і спецыяльных 
гістарычных дысцыплін. Далей 
мяркуецца штогадовае выданне 
падобных зборнікаў.

А. А. Лабуда, Н. Н. Никифо- 
ренко. Радиоэлектроника. Курс 
лекцый, у якім разглядаюцца ўсе

пытаны, звязаныя з працэсамі пе- 
радачы, прыёму і апрацоўкі 
інфармацыі з дапамогай элект- 
рамагнітных хваляў.

Л. М. Гайдукевич, Л. М. Xyx- 
лындина, И. И. Пимошенко, В. В. 
Фрольцов. Геополитика. У дапа- 
можніку апісваюцца перадумовы 
станаўлення і развіцця геапалі-

увайшлі найбольш ужывальныя 
лацінскія словы, прадуктыўныя 
для ўтварэння лексічных адзінак 
і фарміравання слоўнікавага 
складу сучасных моў, а таксама 
лексічныя паралелі да іх з рус- 
кай, французскай, англійскай, ня- 
мецкай, італьянскай моў.

B. А. Саечников, М. И. Xo- 
мйч, C. B. Трухан. Оптика. Фи
зический практикум. Дапа- 
можнік складзены ў адпавед-

тыкі, паказваюцца яе спецыфіч- 
ныя асаблівасці на розных гіста- 
рычных этапах развіцця грамад- 
ства і ў розных рэгіёнах свету.

Я . B. Радыно. Лекции о 
спектральной теореме. У курсе 
лекцый падрабязна выкладаец- 
ца сама тэарэма, а таксама тэо-

Л Е К Ц И И
TPrrvAPPMP :

рыя пашырэння сіметрычных 
аператараў. Даюцца прыклады 
і дадаткі.

£. М. Sm ykovskaya , /. F. 
Oukhvanova. English: introduction 
to analitycal writing /  £  П. Смы- 
ковская, И. Ф.Ухванова. Англий
ский язык: введение в аналити
ческое письмо. Выданне дапу- 
шчана Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь у якасці на-

вучальнага дапаможніка. У кнізе 
разглядаецца шмат пытанняў, звя- 
заных з працай над пісьмовым 
тэкстам, — ад крытычнай ацэнкі 
аўтарскай працы, асноў рэдактар- 
скага аналізу да правіл арганіза- 
цыі артыкула ці манускрыпта.

E n g lish : d isc o u rc e  of 
argumentatioh /  Английский 
язык: аргументативный дис
курс. У дапаможніку разгляда
юцца пытанні эфектыўнага ар- 
гументавання як у вуСным маў- 
ленні, так і на пісьме.

English /Английский язык. 
Навучальны дапаможнік з гры- 
фам Міністэрства адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь прызначаецца 
для студэнтаў магістратуры і раз- 
лічаны на 140 гадзін аўдытор- 
най і 280 гадзін самастойнай 
працы.

Упрауленне рэдокцыйна- 
выдавецкай работы БДУ
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S '  Якіміпавінны быць умовы працы выкладчыкаў? Р э - \  
камендацыі ЮНЕСКА, якія ў рэдакцыю перадаў проф
союз супрацоўнікаў БДУ, даюць на гэтае пытанне поўны 
адказ. Магчыма, азнаёміўшыся з імі, вы яшчэ раз заду- 
маецеся не толькі наконт сваіх абавязкаў, але І наконт 
правоў.

Сёння мы друкуем заканчэнне документа. Пачатак у 
'Ns 16 за 5  снежня 2002 г.

Р э за л ю ц ы я
Генеральнай канферэнцыі 

Арганізацыі Аб’яднаных Нацый 
па пытаннях адукацыі, навукі і культуры 

“Аб рэкамендацыях аб статусе выкладчыцкіх 
кадраў вышэйшых навучальных установаў”

VII. А Б А В Я ЗК ІI 
АДКАЗНАСЦЬ 

ВЫКЛАДЧЫЦКІХ КАДРАЎ 
ВЫШЭЙШЫХ 

НАВУЧАЛЬНЫХ 
УСТАНОВАЎ

33. Неабходна, каб выкладчыц- 
кія кадры вышэйшых навучальных 
установаў прызнавалі, што ажыц- 
цяўленне іх правоў цягне за са
бой асаблівыя абавязкі і адказ
насць, уключна з абавязкам пава- 
жаць акадэмічную свабоду іншых 
членаў акадэмічнай супольнасці і 
забяспечваць сумленнае абмерка- 
ванне супрацьлеглых думак. Ака- 
дэмічнай свабодзе спадарожнічае 
абавязак выкарыстоўваць яе ў ад- 
паведнасці з абавязкам навукоў- 
ца, які заключаецца ў правядзенні 
даследчыцкай дзейнасці на пад- 
ставе добрасумленнага пошуку 
ісціны. Неабходна, каб выкладчыц- 
кая, даследчыцкая і навуковая 
дзейнасць праводзілася ў поўнай 
адпаведнасці з этычнымі і прафе- 
сійнымі нормамі і мела на мэце, 
па магчымасці, вырашэнне сучас- 
ных праблемаў, якія стаяць перад 
грамадствам, а таксама забяспеч- 
вала б захаванне гістарычнай і 
культурнай спадчыны свету.

34. Індывідуальныя абавязкі 
выкладчыцкіх кадраў вышэйшых 
навучальных установаў, непарыў- 
на звязаныя з іх акадэмічнай сва- 
бодай, зводзяцца, у прыватнасці, 
да наступнага:

(a) эфектыўна навучаць сту- 
дэнтаў у рамках сродкаў, якія 
прадастаўляюць навучальная 
ўстанова і дзяржава, быць сум- 
ленным і справядлівым да сту- 
дэнтаў мужчынскага і жаночага 
полу і аднолькава ставіцца да 
студэнтаў усіх рас і рэлігій, а так
сама інвалідаў, заахвочваць воль
ны абмен ідэямі паміж самімі 
выкладчыкамі і студэнтамі і ад- 
даваць сябе ў распараджэнне 
апошніх дзеля таго, каб накіроў- 
ваць навучанне студэнтаў. Вы- 
кладчыцкія кадры вышэйшых 
навучальных установаў павінны 
пры неабходнасці забяспечваць 
ахоп таго мінімуму матэрыялу 
па кожным прадмеце, які праду- 
гледжаны ў навучальнай праг- 
раме;

(b) весці навукова-даследчую 
дзейнасць і распаўсюджваць яе 
вынікі ці, калі праводзіць арыгі- 
нальныя даследаванні не патрэб- 
на, падтрымліваць і павышаць 
узровень сваіх ведаў па канкрэт- 
ным прадмеце з дапамогай наву
чальных курсаў і даследчыцкай 
дзейнасці, а таксама праз распра- 
цоўку навучальнай метадалогіі, 
нацэленай на ўдасканальванне 
педагагічных навыкаў;

(c) ажыццяўляць даследчую і 
навуковую дзейнасць на падста- 
ве сумленнага пошуку ведаў, на- 
лежным чынам забяспечваючы 
доказнасць, бесстароннасць мер- 
каванняў і добрасумленнасць 
пры паведамленні вынікаў;

(d) захоўваць этыку навуко- 
вых даследаванняў, якія даты-

чаць чалавека, жывелау, спадчы
ны ці навакольнага асяроддзя;

(e) паважаць і прызнаваць на
вуковую працу — сваю, калег і 
студэнтаў і, у прыватнасці, забяс
печваць, каб у лік аўтараў публі- 
каваных работ уваходзілі ўсе, хто 
зрабіў у іх рэальны ўнёсак і па- 
дзяляе адказнасць за іх змест; .

(f) устрымлівацца ад выкары- 
стання новай інфармацыі, канцэп- 
цый ці звестак, першапачаткова 
атрыманых праз доступ да кан- 
фідэнцыйных рукапісаў'ці запы- 
таў аб прадастаўленні сродкаў на 
даследчыцкую дзейнасць або 
падрыхтоўку, пазнаёміцца з якімі 
можна было ў выніку такой дзей- 
насці, як, напрыклад, вонкавае рэ- 
цэнзаванне, за выключэннем тых 
выпадкаў, калі аўтар даў на тэта 
згоду;

(g) забяспечваць, каб даслед
чыцкая дзейнасць ажыццяўляла- 
ся ў адпаведнасці з законамі і 
нормамі той дзяржавы, у якой 
яна адбываецца, каб яна не па- 
рушала міжнародных прававых 
актаў у сферы правоў чалавека 
і каб яе вынікі і звесткі, на якіх 
яна грунтуецца, былі рэальна да- 
ступнымі для навукоўцаў і да- 
следчыкаў ва ўстанове, якая іх 
прымае, за выняткам тых выпад- 
каў, калі інфармацыя магла б па- 
ставіць пад пагрозу рэспандэн- 
таў ці калі гарантуецца ананім- 
насць;

(h) пазбягаць сутыкнення ін- 
тарэсаў і вырашаць спрэчныя пы
таны на падставе адкрытасці і 
ўсебаковых кансультацый з вы- 
шэйшай навучальнай установай, 
у якой яны працуюць, каб атры- 
маць падтрымку гэтай установы;

(i) добрасумленна выкарыс- 
тоўваць усе прадастаўленыя ў іх 
распарадж энне ф інансавыя 
сродкі ў інтарэсах вышэйшых н'а- 
вучальных установаў, даследчых 
і іншых прафесійных ці навуко- 
вых органаў;

(j) быць сумЛеннымі і бесста- 
роннімі ў прафесійнай ацэнцы 
сваіх калег і студэнтаў;

(к) усведамляць сваю адказ- 
насць, выступаючы ці публікую- 
чы па-за навуковымі каналамі 
матэрыялы па пытаннях, не звя- 
заных са сваімі прафесійнымі ве
дам!, і не ўводзіць грамадскасць 
у зман адносна характару сваіх 
прафесійных ведаў;

(I) выконваць адпаведныя 
абавязкі, якіх вымагае калегіяль- 
нае кіраванне вышэйшымі наву- 
чальнымі ўстановамі і прафе- 
сійнымі органамі.

35. Выкладчыцкім кадрам вы
шэйшых навучальных установаў 
варта імкнуцца да дасягнення як 
мага больш высокіх стандартаў 
у сваёй прафесійнай працы, па- 
колькі іх статус у значнай сту- 
пені залежыць ад іх саміх і 
якасці іх працы.

36. Выкладчыцкім кадрам вы
шэйшых навучальных установаў 
варта раб.іць свой унёсак у пад- 
справаздачнасць вышэйшых на
вучальных установаў перад дзяр-
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жаўнымі органамі, не адмаўляю- 
чыся, аднак, ад той ступені інсты- 
туцыйнай аўтаноміі, якая неабход
на для іх працы, прафесійнай сва- 
боды і павелічэння ведаў.

VIII. ПАДРЫХТОЎКА 
ДА ПРАФЕСІІ

37. Палітыка, якая вызначае 
доступ да працэсу падрыхтоўкі 
да прафесійнай дзейнасці ў га- 
ліне вышэйшай адукацыі, кіруец- 
ца неабходнасцю забяспечыць 
грамадства належным кантын- 
гентам выкладчыцкіх кадраў для 
вышэйшай адукацыі, якія вало- 
даюць неабходнымі маральнымі 
і інтэлектуальнымі якасцямі і ма- 
юць патрэбныя прафесійныя 
веды і навыкі.

38. Усе віды падрыхтоўкі 
выкладчыцкіх кадраў вышэйшых 
навучальных установаў павінны 
ажыццяўляцца без усялякай дыс- 
крымінацыі.

39. Сярод кандыдатаў, якія 
імкнуцца атрымаць падрыхтоў- 
ку да прафесійнай дзейнасці ў 
галіне вышэйшай адукацыі, кан- 
дыдатам з ліку жанчын і прад- 
стаўнікоў меншасцяў, які'я вало- 
даюць аднолькавай акадэмічнай 
кваліфікацыяй і досведам, павін- 
ны прадастаўляцца аднолькавыя 
магчымасці і забяспечвацца ад- 
нолькавае стаўленне.

IX. УМОВЫ ПРАЦЫ

А. Пачатак
прафесійнай дзейнасці

40. Наймальнікі кадраў вы
шэйшых навучальных установаў 
павінны ствараць найбольш 
спрыяльныя ўмовы працы для 
паспяховага ажыццяўлення на- 
вучальнага працэсу, навуковай і/  
ці даследчай дзейнасці і/ц і кан- 
сультацыйна-лектарскай працы 
без усялякай дыскрымінацыі.

41. Часовыя меры, накірава- 
ныя на хутчэйшае забеспячэнне 
de facto роўнасці членаў акадэ- 
мічнай супольнасці, якія знахо- 
дзяцца ў няроўным становішчы, 
не варта лічыць дыскрымінацый- 
нымі пры ўмове, што такія меры 
будуць адмененыя пасля забес- 
пячэння роўнасці магчымасцяў і 
роўнага стаўлення і стварэння 
сістэмаў, якія забяспечваюць роў- 
насць магчымасцяў і роўнае 
стаўленне на пастаяннай асно- 
ве.

42. У сістэме вышэйшай аду- 
кацыі пры першым прыёме на 
працу выкладчыкаў і навуковых 
работн ікаў выпрабавальны 
тэрмін разглядаецца як магчы- 
масць стымулявання і карысна- 
га далучэння супрацоўнікаў-па- 
чаткоўцаў да прафесіі, усталяван- 
ня і захавання адпаведных пра- 
фесійных нормаў, а таксама са- 
мастойнага павышэння кожным 
узроўню свайго выкладчыцкага 
і навуковага майстэрства. Сярэд- 
няя працягласць выпрабавальна- 
га тэрміну павінна быць вядо- 
мая загадзя, а ўмовы, якія вы- 
значаюць яго паспяховае завяр- 
шэнне, павінны залежаць толькі 
ад прафесійнай кампетэнтнасці. 
У выпадку атрымання нездаваль- 
няючай адзнакі пасля заканчэн- 
ня выпрабавальнага тэрміну кан- 
дыдаты павінны мець права на 
тое, каб ім паведамляліся пры- 
чыны гэтага , прычым такую 
інфармацыю яны павінны атрым- 
ліваць загадзя, да заканчэння 
выпрабавальнага тэрміну, каб

мець адпаведную магчымасць 
палепшыць сваю працу.

43. Выкладчыцкія кадры вы
шэйшых навучальных установаў 
павінны мець:

(a) справядлівую і адкрытую 
сістэму службовага росту, уклю- 
чаючы справядлівыя працэдуры 
прызначэнняў, бестэрміновыя 
кантракты (там, дзе такія праду- 
гледжаны), павышэнні па служ
бе і вырашэнне іншых спадарож- 
ных пытанняў;

(b ) эфектыўную, бесстарон- 
нюю і справядлівую сістэму пра- 
цоўных адносін у рамках наву
чальнай установы, якая адпавя- 
дае міжнародным прававым ак
там, што падаюцца ў Дадатку.

44. Неабходныя меры, якія 
забяспечваюць салідарнасць з 
іншымі вышэйшымі навучаль- 
нымі ўстановамі і іх выклад- 
чыцкімі кадрамі ў тых выпадках, 
калі яны зазнаюць пераслед. 
Такая салідарнасць можа насіць 
матэрыяльны, а таксама мараль- 
ны характар і, па магчымасці, 
прадугледжваць прадастаўленне 
прытулку, працы ці адукацыі для 
ахвяраў пераследу.

B. Гарантыі занятасці

45. Бестэрміновыя кантрак
ты альбо іх функцыянальныя 
эквіваленты (там, дзе такія пра- 
дугледжаны) з'яўляюцца адной 
з асноўных працэсуальных га- 
рантый акадэмічнай. свабоды і 
абаронай ад адвольных рашэн- 
няў. Яны стымулююць таксама 
індывідуальную адказнасць і 
спрыяюць захаванню на працы 
таленавітых выкладчыцкіх. кад- 
раў вышэйшых навучальных ус- 
тановаў.

46. Варта забяспечваць га- 
рантыі працы ў рамках прафесіі, 
уключаючы бестэрміновыя кан
тракты (там, дзе такія прадугле- 
джаны), паколькі гэта адпавядае 
інтарэсам як вышэйшай адука- 
цыі, так і выкладчыцкіх кадраў 
вышэйшых навучальных устано- 
ваў. Гэта забяспечвае выклад- 
чыцкім кадрам вышэйшых наву
чальных установаў, якія атрымалі 
па выніках строгай атэстацыі 
бестэрміновую працу, гарантыю 
таго, што іх звальненне магчы- 
мае толькі па прафееійных ма- 
тывах і пры захаванні адпавед
ных працэдураў. Яны могуць 
быць таксама звольненыя па 
bona fide фінансавых прычынах 
пры ўмове, што ўсе фінансавыя 
дакументы адкрытыя для дзяр- 
жаўнай праверкі, што ўстанова 
прыняла ўсе разумныя альтэр- 
натыўныя меры, каб пазбегнуць 
спынення працоўных адносінаў, 
а таксама што ёсць прававыя 
гарантыі, якія адмаўляюць уся- 
лякае прадузятае стаўленне пры 
любым спыненні працоўных ад- 
носінаў. Бестэрміновыя кантрак
ты ці іх функцыянальныя эле
менты (там, дзе такія прадугле- 
джаны) павінны быць у максі- 
мальнай ступені гарантаваныя 
нават у выпадку рэарганізацыі ці 
іншых структурных зменах у вы
шэйшых навучальных установах 
ці сістэме вышэйшай адукацыі; 
пры гэтым такія гарантыі павін- 
ны прадастаўляцца пасля пра- 
ходжання разумнага выпраба
вальнага тэрміну тым, хто адпа
вядае вызначаным аб’ектыўным 
крытэрыям у галіне выкладання 
і/ц і навуковай і/ц і даследчыц
кай дзейнасці згодна з патраба- 
ваннямі адпаведнага акадэмічна-

га органа і/ц і ў галіне кансуль- 
тацыйна-лектарскай працы згод
на з патрабаваннямі вышэйшай 
навучальнай установы.

С. Ацэнка

47. Вьгшэйшыя навучальныя 
ўстановы павінны сачыць за тым, 
каб:

(a) атэстацыя і ацэнка працы 
выкладчыцкіх кадраў вышэйшых 
навучальных установаў былі не- 
ад’емнай часткай выкладчыцка
га, навучальнага і навукова-да- 
следчага працэсу, а асноўная 
функцыя атэстацыі і ацэнкі за- 
ключалася ў развіцці кожнага ча
лавека ў адпаведнасці з яго інта- 
рэсамі і здольнасцямі;

(b) атэстацыя праводзілася 
толькі на падставе акадэмічных 
крытэрыяў кампетэнтнасці ў вы- 
кананні навукова-даследчых 
выкладчыцкіх і іншых акадэміч- 
ных ці прафесійных абавязкаў, 
як яны разумеюцца калегамі па 
прафесіі;

(c) у працэсе атэстацыі на
лежным чынам улічваліся цяж- 
касці, непазбежна звязаныя з 
вызначэннем індывідуальных 
здольнасцяў, якія рэдка праяў- 
ляюцца ў пастаяннай і нязмен- 
най форме;

(d) у тых выпадках, калі пра- 
вядзенне атэстацыі звязана з 
усялякага кшталту непасрэднай 
ацэнкай працы выкладчыцкіх 
кадраў вышэйшых навучальных 
установаў студэнтамі і/ц і кале- 
гамі-выкладчыкамі і/ці адмініст- 
ратарамі, такая ацэнка была аб’- 
ектыўнай, а яе крытэрыі і вынікі 
даводзіліся да ведама зацікаў- 
ленай асобы (зацікаўленых асо- 
баў);

(e) вынікі атэстацыі выклад- 
чыцкіх кадраў вышэйшых наву
чальных установаў таксам а 
ўлічваліся пры ўкамплектаванні 
штатаў установы і пры разгля- 
дзе пытанняў узнаўлення найму;

(f) выкладчыцкія кадры вы
шэйшых навучальных установаў 
мелі права абскарджваць у бес- 
староннім органе вынікі ацэнкі, 
якія яны лічаць несправядлівымі.

D. Дысцыплінарныя меры 
ізвальнегіне

48. Ніхто з прадстаўнікоў 
акадэмічнай супольнасці не па
вшей зазнаваць дысцыплінар- 
ныя пакаранні, у тым ліку зваль
ненне, за выключэннем выпадкаў, 
калі гэта адбываецца на закон
ных і дастатковых падставах, 
высветленых падчас незалежна- 
га трацейскага разбіральніцтва 
калегамі па прафесіі і/ц і такімі 
бесстароннімі органамі, як арбі- 
тражы альбо суды.

49. Усе выкладчыкі вышэй
шых навучальных установаў па- 
вінны мець аднолькавыя гаран- 
тыі на кожнай стадыі любой 
дысцыплінарнай працэдуры, 
уключна з працэдурай звальнен- 
ня, у адпаведнасці з міжнарод- 
нымі прававымі актамі, пераліча- 
нымі ў Дадатку.

50. Звальненне ў якасці дыс- 
цыплінарнага пакарання дапус- 
каецца толькі па абгрунтаваных 
і дастатковых прычынах, датыч- 
ных прафесійных нормаў паво- 
дзінаў, напрыклад: сістэматычнае 
невыкананне службовых абавяз- 
каў, яўная прафесійная непры- 
датнасць, падробка ці фальсіфі- 
кацыя вынікаў навуковых дасле- 
даванняў, сур’ёзныя фінансавыя

парушэнні, сексуальныя дама- 
ганні ці іншыя неправамерныя 
паводзіны ў дачыненні да наву- 
чэнцаў, калег або іншых прад- 
стаўнікоў акадэмічнай суполь- 
насці, ці выказванне сур’ёзных 
пагроз на іх адрас, ці атрыманне 
проціпраўнай выгады з навучаль
нага працэсу (напрыклад, праз 
фальсіфікацыю пасведчанняў, 
дыпломаў і ступеняў за матэры- 
яльную ўзнагароду, сексуальныя 
альбо іншыя паслугі ці праз вы- 
магальніцтва дзеля атрымання 
сексуальн ы х паслуг альбо 
фінансавых.ці іншых матэрыяль- 
ных выгад ад падначаленых ці 
калег за захаванне працы).

51. Зацікаўленая асоба павін- 
на мець права абскардзіць ра- 
шэнне аб звальненні ў незалеж
ных вонкавых органах, такіх як 
арбітраж ці суд, рашэнне якіх 
з ’яўляецца канчатковым і мае 
абавязковую сілу.

Е. Перамовы аб тэрмінах 
і ўмовах найму

52. Выкладчьіцкія кадры вы
шэйшых навучальных установаў 
павінны мець права на свабоду 
асацыяцый, і гэтае права варта 
актыўна развіваць. Варта спры- 
яць падпісанню калектыўных 
дагавораў ці эквівалентным пра- 
цэдурам у адпаведнасці з нар- 
матыўнымі актамі Міжнароднай 
арганізацыі працы (МАП), пера- 
лічанымі ў Дадатку.

53. Аклады, умовы працы і 
ўсе пытанш, якія тычацца тэрмі- 
наў і ўмоваў найму выкладчыцкіх 
кадраў вышэйшых навучальных 
установаў, варта вызначаць шля
хам добраахвотнага працэсу пе- 
рамоваў паміж арганізацыямі, 
якія прадстаўляюць выкладчыц- 
кія кадры вышэйшых навучаль
ных установаў, і наймальнікамі 
выкладчыкаў вышэйшых наву
чальных установаў, за выключэн
нем выпадкаў, калі прымяняюц- 
ца іншыя эквівалентныя працэ
дуры, адпаведныя міжнародным 
нормам.

54. Адпаведныя механізмы, 
якія ўзгадняюцца з нацыяналь- 
ным заканадаўствам і міжнарод- 
нымі нормамі, варта ствараць на 
падставе статута ці пагаднення, 
якія забяспечваюць выклад- 
чыцкім кадрам вышэйшых наву
чальных установаў права на вя- 
дзенне праз свае арганізацыі пе- 
рамоваў са сваімі дзяржаўнымі 
ці прыватнымі наймальнікамі; та- 
кія юрыдычныя і статутныя пра
вы мусяць рэалізоўвацца шля
хам бесстаронняй лрацэдуры без 
неабгрунтаванай затрымкі.

55. Калі ўсе магчымасці пра
цэдуры, вызначаныя для гэтых 
мэтаў, вычарпаныя ці калі пера
мовы паміж бакамі скончыліся 
няўдачай, арганізацыі выклад- 
чыцкіх кадраў вышэйшых наву
чальных установаў павінны мець 
права рабіць іншыя крокі, якія 
звычайна маюць магчымасць 
зрабіць іншыя арганізацыі для 
абароны сваіх законных правоў.

' 56. Выкладчыцкія кадры вы
шэйшых навучальных установаў 
павінны мець магчымасць бес- 
старонняга разгляду іх скаргаў 
і арбітражнага разбіральніцтва 
ці яго эквівалента дзеля рэгу- 
лявання спрэчак з наймальнікамі, 
што тычацца тэрмінаў і ўмоваў 
найму.

(Заканчэнне на 4-й стар.)



»  шт *  а a u  в  т  w  ш у
, ■ S

У  ПРАФКАМЕ СУП  P АЦОЎНIКАЎ

Рэкамендацыі аб статусе в ы к ш ч ы ц щ  кадраў 
вышэйшых навучальных установаў

(Заканчэнне.
Почата к на 3-й стар.)

F. А клады, 
працоўная нагрузка,

дапамога па сацыяльным 
страхаванні, ахова здароўя

і забеспячэнне бяспекі

57. Варта прымаць усе рэ- 
альныя ў фінансавым плане 
меры для выплаты выклад- 
чыцкім кадрам вышэйшых наву
чальных установаў такога ўзна- 
гароджання, якое дазваляла б ім 
прысвяціць сябе ў дастатковым 
аб'ёме выкананню сваіх абавяз- 
каў і выдаткоўваць неабходны 
час бесперапыннаму павышэн- 
ню кваліфікацыі і перыядычна- 
му абнаўленню ведаў і навыкаў, 
якія маюць важнае значэнне на 
гэтай ступені навучання.

58. Аклады выкладчыцкіх 
кадраў вышэйшых навучальных 
установаў павінны:

(’а) адлюстроўваць важнае 
значэнне вышэйшай адукацыі, а 
значыць і выкладчыцкіх кадраў 
вышэйшых навучальных устано- 
ваў, для грамадства, а таксама 
адпавядаць разнастайным аба- 
вязкам, якія ўскладаюцца на іх 
’ад самага пачатку іх прафесій- 
най дзейнасці;

(b ) быць прынамсі супастаў- 
нымі з акладамі, якія выплочва- 
юцца асобам іншых прафесіяў, 
дзе патрабуецца падобная ці 
эквівалентная кваліфікацыя;

(c) даваць выкладчыцкім кад
рам вышэйшых навучальных ус- 
тановаў такія фінансавыя маг- 
чымасці, якія забяспечваюць ім 
самім і іх сем'ям разумны ўзро- 
вень жыцця, а таксама дазваля- 
юць укладаць сродкі ў працяг 
адукацыі або ў ажыццяўленне 
культурнай ці навуковай дзей- 
насці, павышаючы такім чынам 
сваю прафесійную кваліфіка- 
цыю;

(d) улічваць тую акалічнасць, 
што некаторыя пасады патра- 
буюць больш высокай кваліфі- 
кацыі і большага досведу і звя- 
заны з большай адказнасцю, чым 
іншыя пасады;

(e) выплочвацца рэгулярна і 
своечасова;

(f) перыядычна пераглядац- 
ца з улікам такіх фактараў, як 
рост кошту жыцця, павышэнне 
прадукцыйнасці працы,якое вя- 
дзе да павышэння жыццёвага 
ўзроўню, ці агульная тэндэнцыя 
да павышэння ўзроўню заработ- 
най платы ці ўзнагароджанняў.

59. Адрозненні ва ўзнагаро- 
джанні мусяць грунтавацца на 
аб'ектыўных крытэрыях.

60. Аплата працы выклад- 
чыцкіх кадраў вышэйшых наву
чальных установаў павінна 
ажыццяўляцца на аснове шка
лы акладаў, вызначанай павод- 
ле пагаднення з арганізацыямі, 
якія прадстаўляюць выкладчыц- 
кія кадры вышэйшых навучаль
ных установаў, за выключэннем 
выпадкаў, калі прадугледжваюц- 
ца іншыя эквівалентныя працэ- 
дуры ў адпаведнасці з міжнарод- 
нымі нормамі. Праца кваліфіка- 
ваных выкладчыцкіх кадраў вы
шэйшых навучальных установаў,

якія праходзяць выпрабавальны 
тэрмін ці працуюць на часовай 
аснове, не павінна аплочвацца па 
больш нізкіх стаўках, чым вы- 
значаныя для штатных выклад- 
чыкаў таго ж узроўню.

61. Справядлівая і бесста- 
ронняя ацэнка працы работні- 
каў паводле іх заслуг можа слу- 
жыць сродкам павышэння якасці 
працы і кантролю за гэтай якас- 
цю. Увядзенне і выкарыстанне 
дзеля вызначэння акладаў та
кой сістэм ы (там , дзе гэта 
прадугледж ваецца) павінна 
ажыццяўляцца пасля папярэдніх 
кансультацый з арганізацыямі, 
якія прадстаўляюць выкладчыц- 
кія кадры вышэйшых навучаль
ных установаў.

62. Працоўная нагрузка вы- 
кладчыцкіх кадраў вышэйшых 
навучальных установаў павінна 
быць абгрунтаванай і справядлі- 
вай; яна павінна дазваляць ім 
эфектыўна выконваць свае фун- 
кцыі і абавязкі ў адносінах да 
студэнтаў, а таксама свае аба- 
вязкі ў галіне навуковай, даслед- 
чай і/ц і акадэмічнай адмініст- 
рацыйнай дзейнасці; яна павін- 
на належным чынам праду- 
гледжваць аплату працы тых, ад 
каго патрабуецца вядзенне вы- 
кладчыцкай работы звыш звы- 
чайнай нагрузкі; яна павінна 
вызначацца на аснове перамо- 
ваў з арганізацыямі, якія прад- 
стаўляюць выкладчыцкія кадры 
вышэйшых навучальных устано- 
ваў, за выключэннем тых выпад- 
каў, калі існуюць іншыя працэ- 
дуры, адпаведныя міжнародным 
нормам.

63. Выкладчыцкія кадры вы
шэйшых навучальных установаў 
павінны працаваць у такім пра- 
цоўным асяроддзі, якое не аказ- 
вае негатыўнага ўплыву на іх 
здароўе і не пагражае іх бяспе- 
цы; яны павінны быць абароне- 
ны мерамі сацыяльнага забес- 

ііячэння, уключаючы выплату да- 
памогі па хваробе і з нагоды не- 
працаздольнасці і выплату пенсіі, 
а таксама меры па ахове зда- 
роўя і забеспячэнню бяспекі ў 
дачыненні да ўсіх выпадкаў, пе- 
ралічаных у канвенцыях і рэка- 
мендацыях МАП. Нормы, якія 
ўжываюцца, павінны быць не 
менш спрыяльнымі, чым нормы, 
вызначаныя ў адпаведных кан
венцыях і рэкамендацыях МАП. 
Атрыманне дапамогі па сацы
яльным забеспячэнні з'яўляец- 
ца неад’емным правам выклад- 
чыцкіх кадраў вышэйшых наву
чальных установаў.

64. У выпадку пераходу вы- 
кладчыкаў вышэйшых навучаль
ных установаў у іншую вышэй- 
шую навучальную ўстанову ўсе 
прадастаўленыя ім пенсійныя 
правы павінны захоўвацца як на 
нацыянальным, так і на міжна- 
родным ўзроўнях з улікам на- 
цыянальных, двухбаковых і 
шматбаковых падатковых зака- 
надаўчых актаў і пагадненняў. 
Арганізацыі, якія прадстаўляюць 
выкладчыцкія кадры вышэйшых 
навучальных установаў, павінны 
мець права выбіраць прадстаў- 
нікоў у склад кіраўніцтва і адмі- 
ністрацыі пенсійных фондаў,

прызначаных для выкладчыцкіх 
кадраў вышэйшых навучальных 
установаў (там, дзе гэта праду- 
гледжана), асабліва калі такія 
фонды маюць прыватны харак- 
тар і грунтуюцца на долевых уз- 
носах.

G. Адпачынкі для павышэння 
кваліфікацыі і правядзення 
навуковых даследаванняў 
і штогадовыя адпачынкі

65. Выкладчыцкім кадрам 
вышэйшых навучальных устано- 
ваў павінен прадастаўляцца рэ- 
гулярны адпачынак для павы
шэння кваліфікацыі і правядзен
ня навуковых даследаванняў з 
поўным ці частковым захаван- 
нем утрымання (там, дзе гэта 
прадугледжана), як гэта мае 
месца пры прадастаўленні ака- 
дэмічнага адпачынку.

66. Час адпачынку для па
вышэння квал іф ікац ы і або 
правядзення навуковых дасле- 
даванняў павінен залічвацца ў 
стаж працы і ўлічвацца пры вы- 
значэнні выслугі гадоў і на- 
лічэнні пенсіі ў адпаведнасці з 
палажэннямі аб пенсійных фон
дах.-

67. Выкладчыцкім кадрам 
вышэйшых навучальных устано- 
ваў павінен прадастаўляцца не- 
рэгулярны адпачынак з поўным 
ці частковым захаваннем утры
мання, каб яны мелі магчымасць 
удзельнічаць у прафесійных ме- 
рапрыемствах.

68. Адпачынак, які прадастаў- 
ляецца выкладчыцкім кадрам 
вышэйшых навучальных устано- 
ваў у рамках двухбаковых-і 
шматбаковых культурных і на
вуковых абменаў, а таксама ў 
рамках праграм аказання тэх- 
нічнай дапамогі за мяжой, паві- 
нен залічвацца ў стаж працы з 
захаваннем у іх уласнай наву- 
чальнай установе выслугі гадоў 
і правоў на прасоўванне па 
службе і на налічэнне пенсіі. An- 
рача таго, неабходны спецыяль- 
ныя меры для пакрыцця іх да- 
датковых выдаткаў.

69. Выкладчыцкія кадры вы
шэйшых навучальных установаў 
павінны мець права на адпавед- 
ны штогадовы адпачынак з за
хаваннем поўнага ўтрымання.

H. Умовы працы жанчын — 
выкладчыкаў вышэйшых 
навучальных установаў

70. Варта прымаць усе не- 
абходныя меры для забеспячэн- 
ня роўнасці магчымасцяў і ад-

„ нолькавага стаўлення да жан- 
чын-выкладчыкаў вышэйшых на
вучальных установаў, каб гаран- 
таваць іх правы на аснове роў- 
насці мужчын і жанчын, як гэта 
прадугледжваецца міжнарод- 
нымі актамі, пералічанымі ў Да- 
датку.

I. Умовы працы інвалідаў — 
выкладчыкаў вышэйшых 
навучальных установаў

71. Варта прымаць усе неаб- 
ходныя меры для забеспячэння 
інвалідам — выкладчыкам вы

шэйшых навучальных установаў 
як мінімум такіх самых нормаў, 
якія тычацца ўмоваў працы, што 
прадугледжваюцца адпаведнымі 
палажэннямі міжнародных актаў, 
пералічаных у Дадатку.

J. Умовы працы выклад-
чыцкіх кадраў вышэйшых 

навучальных установаў, якія 
працуюць на няпоўную стаўку

72. Варта прызнаваць важ
нае значэнне паслуг, якія аказ- 
ваюць кваліфікаваныя выклад- 
чыцкія кадры вышэйшых наву
чальных установаў, што працу
юць на няпоўную стаўку. Вы- 
кладчыцкія кадры вышэйшых 
навучальных установаў, якія рэ
гулярна працуюць на няпоўную 
стаўку, павінны:

(a) атрымліваць прапарцый- 
на такое ж узнагароджанне і 
наймацца на працу на тых са
мых умовах, што і выкладчыц- 
кія кадры вышэйшых навучаль
ных установаў, якія працуюць на 
поўную стаўку;

(b) атрымліваць адпачынак, 
які аплачваецца, адпачынак па 
хваробе і адпачынак па цяжар- 
насці і родах на роўных умовах 
з выкладчыцкімі кадрамі вышэй
шых навучальных установаў, якія 
працуюць на поўную стаўку; па- 
мер адпаведных грашовых вы- 
платаў варта вызначаць прапар- 
цыйна гадзінам працы ці зароб- 
ку;

(c) мець права на адэкват- 
нае і адпаведнае сацыяльнае за
беспячэнне, у тым ліку (там, дзе 
гэта прадугледжана) у рамках 
пенсійных сістэм, якія забяспеч- 
ваюцца наймальнікамі.

X. Прымяненне і выкананне

73. Дзяржавам-членам і вы- 
шэйшым навучальным установам 
варта прымаць усе магчымыя 
меры па пашырэнні і дапаўненні 
сваіх дзеянняў, якія тычацца ста
тусу выкладчыцкіх кадраў вы
шэйшых навучальных установаў, 
праз развіццё супрацоўніцтва з 
усімі нацыянальнымі і міжнарод- 
нымі ўрадавымі і няўрадавымі 
арганізацыямі, чыя дзейнасць 
датычыць сферы прымянення і 
адпавядае мэтам гэтай Рэкамен- 
дацыі.

74. Дзяржавам-членам і вы- 
шэйшым навучальным установам 
варта прымаць усе магчымыя 
меры па прымяненні выкладзе- 
ных вышэй палажэнняў, каб 
прынцыпы, выкладзеныя ў гэтай 
Рэкамендацыі, выконваліся на іх 
тэрыторыі.

75. Генеральны дырэктар 
рыхтуе ўсёабдымны даклад аб 
становішчы справаў у галіне ака- 
дэмічных свабодаў і захавання 
правоў чалавека ў дачыненні да 
выкладчыцкіх кадраў вышэйшых 
навучальных установаў на асно
ве інфармацыі, прадастаўленай 
дзяржавамі-членамі, і любой 
іншай інфармацыі, падмацаванай 
праўдзівымі доказамі, якую ён 
можа сабраць, выкарыстоўваю- 
чы належныя, на яго думку, ме- 
тады.

76. Калі вышэйшая навучаль- 
ная ўстанова, размешчаная на 
тэрыторыі якой-небудзь дзяр- 
жавы, прама ці ўскосна не ад- 
носіцца да падпарадкавання 
органам гэтай дзяржавы, а зна- 
ходзіцца ў падпарадкаванні

асобных і незалежных органаў, 
то адпаведныя органы павінны 
накіраваць тэкст гэтай Рэкамен- 
дацыі гэтай навучальнай уста
нове, каб яна магла прымяняць 
яе палажэнні.

Xi. Заключнае палажэнне

77. У выпадку, калі выклад- 
чыцкія кадры вышэйшых наву
чальных установаў карыстаюц- 
ца статусам, які ў нейкіх адносі- 
нах больш спрыяльны, чым той, 
які прадугледжваецца гэтай Рэ- 
камендацыяй, то палажэнні гэ
тай Рэкамендацыі не павінны 
прымяняцца для паніжэння гэ- 
тага ўжо прызнанага статусу.

ДА Д АТАК 
Арганізацыя 

Аб’яднаных Нацый
— Усеагульная дэкларацыя 

правоў чалавека (1948);
— Дэкларацыя аб распаў- 

сюджванні сярод моладзі ідэа- 
лаў міру, узаемнай павагі, узае- 
мапаразумення паміж народамі
(1965);

— Міжнародная канвенцыя 
аб ліквідацыі ўсіх формаў раса- 
вай дыскрымінацыі (1965);

— Міжнародны пакт аб эка- 
намічных, сацыяльных і культур
ных правах (1966);

— Міжнародны пакт аб гра- 
мадзянскіх і палітычных правах
(1966) і Факультатыўны прата- 
кол да Міжнароднага пакта аб 
грамадзянскіх і палітычных пра
вах (1966);

— Дэкларацыя аб абароне 
ўсіх асоб ад катаванняў і іншых 
жорсткіх, бесчалавечных ці пры- 
ніжальных для годнасці відаў 
зносінаў і пакарання (1975);

— Дэкларацыя аб правах 
інвалідаў (1975);

—.Канвенцыя аб ліквідацыі 
ўсіх формаў дыскрымінацыі ў 
адносінах да жанчын (1979);

— Дэкларацыя аб ліквідацыі 
ўсіх формаў нецярпімасці і дыс- 
крымінацыі на аснове рэлігіі ці 
перакананняў (1981);

— Канвенцыя супраць ката- 
ванняў і іншых жорсткіх, бесча
лавечных ці прыніжальных для 
годнасці відаў зносінаў і пака
рання (1984).

Арганізацыя Аб яднаных 
Нацый па пытаннях адукацыі, 

навукі і культуры
— Канвенцыя аб барацьбе з 

дыскрымінацыяй у галіне аду- 
кацыі (1960) і Пратакол да яе 
(1962);

— Рэкамендацыя аб бараць
бе з дыскрымінацыяй у галіне 
адукацыі (1960);

— Рэкамендацыя аб выха- 
ванні ў духу міжнароднага ўза- 
емапаразумення, супрацоўніцтва 
і міру і выхаванні ў духу павагі 
да правоў чалавека і асноўных 
свабодаў (1974);

— Рэкамендацыя аб статусе 
навукова-даследчых работнікаў 
(1974);

— Перагледжаная рэкамен
дацыя аб тэхнічнай і прафесій- 
най адукацыі (1974);

— Дэкларацыя аб расе і ра- 
савых забабонах (1978);

— Канвенцыя аб тэхнічнай і 
прафесійнай адукацыі (1989);

— Рэкамендацыя аб пры- 
знанні вучэбных курсаў і пасвед- 
чанняў аб вышэйшай адукацыі 
(1993).

Міжнародная 
арганізацыя працы

— Канвенцыя (№ 87) аб сва-

бодзе аЬацыяцыі і абароне пра
ва на арганізацыю ( 1948);

— Канвенцыя (№ 95) аб ахо
ве заработнай платы (1949);

— Канвенцыя (№ 98) аб пра
ве на арганізацыю і на вядзен
не калектыўных перагавораў 
(1949);

— Канвенцыя (№ 100) аб 
роўным узнагароджанні (1951);

— Канвенцыя (№ 102) аб 
мінімальных нормах сацыяльна
га забеспячэння (1952);

— Канвенцыя (№ 103) аб 
ахове мацярынства (перагледжа
ная) (1952);

— Рэкамендацыя (№ 95) аб 
ахове мацярынства (1952);

— Канвенцыя (№ 111) аб 
дыскрымінацыі ў галіне працы і 
заняткаў (1958);

— Канвенцыя (№ 118) аб 
раўнапраўі ў галіне сацыяльна
га забеспячэння (1962);

—-Канвенцыя (№ 121) аб 
дапамогах у выпадках вытвор- 
чага траўматызму (1964). У 1980 
г. у Табліцу 1 былі ўнесены зме- 
ны;

— Канвенцыя (№ 128) аб 
дапамогах па інваліднасці, па ста- 
расці І з нагоды страты карміль- 
ца (1967);

— Рэкамендацыя (№ 131) 
аб дапамогах па інваліднасці, па 
старасці і з нагоды страты кар- 
мільца (1967);

— Канвенцыя (№ 130) аб 
медыцынскай дапамозе і дапа
могах па хваробе (196-9);

— Канвенцыя (№ 132) аб 
аплачваемых адпачынках (пера
гледжаная) (1970);

— Канвенцыя (№ 135) аб 
прадстаўніках працоўных (1971);

— Рэкамендацыя (№ 143) аб 
прадстаўніках працоўных (1971);

— Канвенцыя (Ng 140) аб 
аплачваемых вучэбных адпачын
ках (1974);

— Рэкамендацыя (№ 148) 
аб аплачваемых вучэбных адпа
чынках (1974);

— Канвенцыя (№ 151) аб 
працоўных адносінах на дзяр- 
жаўнай службе (1978);

— Рэкамендацыя (№ 159) 
аб працоўных адносінах на дзяр- 
жаўнай службе (1978);

— Рэкамендацыя (№ 162) 
аб пажылых працоўных (1980);

— Канвенцыя (№ 154) аб 
калектыўных перагаворах (1981);

— Рэкамендацыя (№ 163) 
аб калектыўных перагаворах
(1981);

— Канвенцыя (№ 156) аб 
працоўных з сямейнымі абавяз- 
камі (1981);

— Рэкамендацыя (№ 165) 
аб працоўных з сямейнымі аба- 
вязкамі (1981);

— Канвенцыя (№ 158) аб 
спыненні працоўных адносінаў
(1982);

— Канвенцыя (№ 159) аб 
прафесійнай рэабілітацыі і за- 
нятасці інвалідаў (1983).

Іншыя міжнародныя акты
— Рэкамендацыя аб станові- 

шчы настаўнікаў, прынятая Cne- 
цыяльнай міжурадавай канфе- 
рэнцыяй па пытанні аб статусе 
настаўнікаў (скліканай ЮНЕСКА 
разам з МАП) (Парыж, 5 каст- 
рычніка 1966 г.);

— Сусветная канвенцыя аб 
аўтарскім праве (ЮНЕСКА) (1952 
г., перагледжаная ў 1971 г.);

— Бернская канвенцыя аб 
ахове літаратурных і мастацкіх 
твораў. Парыжскі акт. Сусветная 
арганізацыя інтэлектуальнай 
уласнасці (1971 г., са зменамі 
1979 г.).
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