
Спецыяльны выпуск 
да візіту Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
Аляксандра Рыгоравіча Лукашэнкі ў БДУ

Б Е 1 1 Р 9 С К 1
Газета Беларускага дзяржаўнага універсітэта

9RIBEPCII3T
12 сакавіка 2003 года, серада, № 3 (1868)

100 пытанняў 
для Прэзідэнта

Прэзідэнт Рэспублікі Бе
ларусь Аляксандр Рыго- 
равіч Лукашэнка наведае 
БДУ, а таксама выступіць ва 
універсітэце з лекцыяй на 
тэму “ Гістарычны выбар Бе
ларуси’. Лекцыя закране пы- 
танні паходжання і станаў- 
лення беларускага народа і 
беларускай дзяржаўнасці, 
ролі Беларусі ў славянскім 
свеце і ў еўрапейскай цыві- 
лізацыі. Падрабязна будуць 
разглядацца асноўныя гіста- 
рычныя падзеі ў Беларусі. 
Частка лекцыі будзе прыс- 
вечана прыярытэтам знеш-

У другім семестры 2002-2003 навучальнага года ў 
БДУ стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь атрым- 
ліваюць 4 пяцікурснікі — Васіль Макарэвіч, студэнт ге- 
аграфічнага факультэта, Ганна Целяховіч, студэнтка фа- 
культэта філасофіі і сацыяльных навук, Уладзімір Ла- 
дзята, студэнт хімічнага факультэта, і Дзяніс Кісялёў, сту
дэнт гістарычнага факультэта БДУ.

He спецыяльнасць -  камунікацыя
Стыпендыю Прэзідэнта Рэс- 

публікі Беларусь за другі се
местр 2002-2003 навучальнага 
года атрымлівае Ганна Целя- 
ховіч, студэнтка 5 курса факуль
тэта філасофіі І сацыяльных на
вук. За ўсе семестры навучан- 
ня на адцзяленні інфармацыі і 
камунікацыі факультэта Ганна 
мае толькі выдатныя адзнакі.

Дзяўчына актыўна цікавіцца 
пытаннямі знешняй камуніка- 
цыі. Гэта пацвярджаюць і тэмы 
яе курсавых работ: “ Сацыяль- 
ныя і культурныя аспекты рэк- 
ламы", “ Узаемадзеянне арга- 
нізацыі са знешнім асяродцзем” , 
“ Узаемадзеянне камерцыйнай 
арганізацыі са сваім акружэн- 
нем пры дапамозе маркетын- 
гавых камунікацый” . Яна неад- 
наразова заахвочвалася грашо-

вымі прэміямі за ўдзел у сту- 
дэнцкіх навуковых канферэн- 
цыях БДУ. Mae станоўчыя вод- 
гукі з месцаў праходжання вы- 
творчай практыкі ў Міністэр- 
стве замежных спраў і Нацыя- 
нальным прэс-цэнтры  Рэс- 
публікі Беларусь.

Да ўсяго, Ганна Целяховіч 
рознабаковы і цікавы чалавек 
і н ікол і не абмяжоўваецца 
толькі вучобай. Два гады яна 
прымала ўдзел у гульнях “ Што, 
дзе, калі?” Беларускай лігі інтэ- 
лектуальных камандаў. Вало- 
дае англійскай і французскай 
мовамі. Арганізацыя студэнцкіх 
вечароў таксама ёй пад сілу. 
Яна прыемная ў зносінах і доб- 
разычлівая.

Вопьга AHIHA
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няй палітыкі краіны.
Асобна прадугледжаны 

час для адказаў на пытанні. 
Сваё пытанне Прэзідэнту 
зможа задаць кожны. Для 
гэтага ў навучальных і адмі- 
ністрацыйных карпусах і 
інтэрнатах былі ўсталяваныя 
спецыяльныя урны. Апы- 
тальнік для Прэзідэнта ство- 
раны таксама на ўнутраным 
сайце БДУ. Пасланні мож- 
на было таксама накіроў- 
ваць на адрас Радыё БДУ 
“ ЮНІСТАР” . Ад студэнтаў 
і супрацоўнікаў паступіла 
больш за 100 пытанняў.

Будынак рэктарата БДУ

Каб атрымакь стыпендыю Прэзідэнта 
вучыся толькі на выдатна

Сённяшні герой нашай рубрыкі —  Дзяніс Кісялёў, як і 
атрымлівае стыпендыю Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 
Дзяніс  —  асоба творчая. Да ўсяго, ён генератор ідэй у 
творчым актыве студэнцкага гарадка, а таксама Выдатны 
арганізатар. A яшчэ ён рамантык.

— Чым запомніліся школь- 
ныя гады?

— У школе я стаяў ля выто- 
каў БЛІК (Беларускай лігі інтэ- 
лектуальных камандаў) Чэрвен- 
скага раёна, мы ў 10-м класе 
выйграпі Мінскі абласны турнір, 
а потым ствараўся сам клуб, і я 
стаў яго першым прэзідэнтам. 
Удзельнічаў і перамагаў у ра- 
ённых спаборніцтвах па лёгкай 
атлетыцы, захапляўся футболам. 
Прымаў удзел у адроджанай 
абласной алімпіядзе па гісто- 
рыі, што значна спрасціла пас

'  Дзяніс Кісялёў нарадзіўся 6 лістапада 1980 г. у Мінску, потым
3 бацькамі лераехаў у Віцебск, а ў 1990 г. — у Чэрвень Мінскай 
вобласці. У  1998 г. закончыў з залатым медалём Чэрвенскую СШ 
№ 4. Прымоў удзел у абласной алімпіядзе па гісторыі, па выш
ках якой залічаны на гістарычны факультэт нашага універсітэта.

Актыўна ўдзельнічае ў грамадскім жыцці факультэта іінтэрна- 
та.32000г — у складзестудсаветаінтэрнатаNs 2, потым студса- 
вета інтэрната № 1, староста павероса, член аператыўнага атрада. 3  
2001 г. старшыня культурна-масавай камісіі. Нязменны ўдзельнік 
студэнцкіх капуснікаў я к на факультэце, так I  ў інтэрнаце.

Ufmep студэнт Vкурса.
4 Жанаты. ,

тупленне. У прынцыпе, школь- 
ныя гады досыць актыўныя.

— A універсітэцкія?
— Першыя два курсы ас- 

ноўнай задачай для мяне было 
навучанне — вынік выдатны. 
Грамадская ж  дзейнасць заха- 
піла мяне пазней. Напачатку 
рыхтавалі выступленні на фа
культэце, а потым і ў інтэрнаце 
захацелася нешта цікавае пры- 
думаць.

— Ты мэтанакіравана выб- 
раў ВНУ?

— He, спачатку збіраўся па- 
ступаць у педагагічны. БДУ зда- 
ваўся нечым недасягальным. 
Мама прапанавала ўсё ж  па- 
спрабаваць, і я адважыўся. I ўжо 
ўвесну ведаў, што паступіў дзя- 
куючы запатому медапю і пас- 
пяховаму выступлению на алі- 
мпіядзе. Я паступіў у БДУ!

— Як паўплываў на цябе 
інтэрнат?

— Гэта ў пэўнай ступені 
працяг дзіцячага садка і шко
лы. I таму, хто прайшоў усе гэ- 
тыя этапы, лягчэй адаптавацца 
да новых умоваў жыцця. Мінча- 
не, як правіла, зайздросцяць 
“ інтэрнацкім” , бо ў іх за 20 га- 
доў нічога не змянілася. A

інтэрнат — рэальная школа 
жыцця. Неабходна самому раз- 
меркаваць свой час, грошы, рас- 
ставіць прыярытэты: выдаткуеш 
ты грошы на ежу, ці на кніжкі, 
ці на падарунак сябру. A  калі 
ты яшчэ і закахаўся... Інтэрнат 
вельмі дысцыплінуе. Гэта вы- 
прабаванне на трываласць. Тут 
нельга плыць па плыні, важнае 
месца займае самакантроль.

— Якія якасці ты цэніш у 
людзях?

— Цяжка сказаць, бо я 
ўспрымаю чалавека цэласна. 
Але калі паспрабаваць нешта 
вылучыць, дык у першую чаргу
— сумленнасць, адкрытасць, 
шчырасць, прафесіянапізм і ад- 
казнасць. Але я, хутчэй, адчуваю, 
добры гэта чалавек ці не.

— /  гэтае пачуццё не пад- 
водзіла?

— Пакуль яшчэ — не. Я не 
расчароўваўся ў людзях. Наад- 
варот — было: калі спачатку 
насцярожана ставіўся да чапа- 
века, а потым ён стаў найлеп- 
шым сябрам.

— Дзяніс, ёсць што-небудзь, 
чаго б ты не ўмеў рабіць ц і не 
ведаў?

— Kani не ўмею, а мне гэта 
спатрэбіцца, дык абавязкова 
навучуся. Мяне нельга, як ка- 
жуць, “ браць на “ слабо” . Мне
— не “ слабо” .

Гутарыла Iна ХАЗЕЕВА
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П р э з і д э н т  I У н і в е р с і т э т

На факультэце прикладной матэматыкі і інфарматыкі

3 гісторыі візітаў
2 верасня 1996 года

на пачатку новага навучальнага года Прэзідэнт Рэс- 
публікі Беларусь Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка на- 
ведаў Беларускі дзяржаўны універсітэт, дзе сустрэўся 
са студэнтамі першага курса і выкладчыкамі. Ha гэтай 
сустрэчы кіраўнік дзяржавы адзначыў: “ Мы па праву 
лічым універсітэт буйнейшым у рэспубліцы цэнтрам аду- 
кацыі, навукі і культуры, які мае вялікія заслугі перад 
краінай, багатую гісторыю, добрыя традыцыі ў падрых- 
тоўцы і выхаванні спецыялістаў і навуковых кадраў” .

15 студзеня 1998 года
ва універсітэце адбылася нарада Прэзідэнта з рэкта- 

рамі ВНУ, на якой былі абмеркаваны праблемы раз- 
віцця вышэйшай школы. “ Сістэма вышэйшай адукацыі 
стала ў нас адным з важнейшых элементаў умацавання 
дзяржаўнай і грамадскай структур, — сказаў Аляксандр 
Лукашэнка на нарадзе. — У сценах вышэйшай школы 
фарміруецца навуковы, вытворчы, эканамічны І кадравы 
патэнцыял краіны, будучае Беларусі” .

29 мая 2001 года
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка 

ўдзельнічаў у святочным адкрыцці новага будынка ліцэя 
БДУ. Тады Прэзідэнт адзначыў: “ Таленавітая моладзь 
— гэта фонд нацыі, гонар народа і прэстыж краіны. 
Таму адкрыццё новага будынка ліцэя — падзея важная 
для ўсёй нашай рэспублікі” . Корпус Ліцэя БДУ

3 выступления!) Прэзідэнта Рзспублікі Беларусь  
Дляксандра Лукашэнкі падчас візітаў у БДУ

Вышэйшая адукацыя павінна заставацца дзейснай. 
Асноўная задача ВНУ — падрыхтаваць разумных, твор- 
чых, таленавітых спецыялістаў. Гэта І бесперапыннасць 
адукацыйнага працэсу, забеспячэнне права выбару фор
мы навучання і ўваходжанне ў адзіную адукацыйную 
прастору з Расіяй, дзяржавамі СНД, краінамі Усходняй 
і Заходняй Еўропы.

Галоўнае — гэта змест курсаў грамадазнаўчага цык- 
ла. I тут, на мой погляд, першачарговымі з ’яўляюцца 
наступныя патрабаванні: строгая навуковасць, аб’ектыў- 
насць, гістарычная праўда, адданасць патрыятычным тра- 
дыцыям і маральным каштоўнасцям беларускага наро
да. Вышэйшая школа прызвана выхоўваць грамадзя- 
ніна-патрыёта, здольнага ствараць у імя Айчыны.

Ha адно з першых мес- 
цаў у рэфармаванні вы
шэйшай школы ставіцца 
задача павышэння квалі- 
ф іка ц ы і пра ф е са р ска - 
выкладчыцкага саставу, 
бесперапыннага папаўнен- 
ня і абнаўлення яго ве- 
даў. Вышэйшая школа — 
гэта кадравы  рэзерв і 
р а ўн а п р а ўн ы  па р тн ё р  
фундаментальнай навукі, 
а фундаментальная наву- 
ка і акадэмічныя інстыту- 
ты сваім і дасягненням і 
вызначаюць перспектыў- 
ныя навуковыя арыенці- 
ры вышэйшай ш колы і 
якасны ўзровень вышэй
шай адукацыі.

Ho біялагічным факультэце

Канцэпцыя вышэйшай школы ў рэспубліцы ставіць 
важнейшай задачай вызначыць накірункі далейшага руху 
і захаваць усё тое добрае, што ўжо набыта вышэйшымі 
навучальнымі ўстановамі за многія гады работы.

Асаблівая роля ў фундаментальнай падрыхтоўцы кад- 
раў надаецца навучальным установам універсітэцкага тыпу. 
Яны прызваны арганічна аб’яднаць у сабе якасныя пара
метры адукацыйнага, навуковага і культурнага цэнтраў.

Сучасная моладзь разумее каштоўнасць ведаў і тое, 
што не вокамгненны камерцыйны поспех, а трывалыя веды 
забяспечаць інтэлектуальны капітал на ўсё жыццё.

Маладому спецыялісту неабходна кваліфікавана выка- 
рыстоўваць інфармацыйныя тэхналогіі і сучасныя віды арг- 
тэхнікі, дасканапа ведаць замежную мову і свабодна вало- 
даць дзяржаўнымі мовамі Рэспублікі Беларусь, умець пры- 
маць рэалістычныя рашэнні ў рамках сучаснай палітычнай 
і эканамічнай мадэлі грамадства. Але самае гапоўнае, у 
яго павінны быць устойлівыя дэмакратычныя перакананні 
і высокі ўзровень дзяржаўнай правасвядомасці.

Сёння авалодванне сучаснымі, прафесійнымі ведамі, 
асваенне новых інфармацыйных сістэм, укараненне ў эка- 
номіку перадавых тэхналогій, навуковае абгрунтаванне 
кіраўніцкіх рашэнняў — ключавыя фактары прагрэса.

Мы павінны стварыць для моладзі, для ўсіх грама- 
дзян рэспублікі сацыяльныя гарантыі добрага жыцця 
сёння і на будучыню. У гэтым вышэйшая мэта суверэн- 
най беларускай дзяржавы.

Безумоўна, студэнт ВНУ не можа быць абыякавым да 
справаў грамадства, свайго народа. Чалавек, які думае 
толькі пра сябе, заняты вырашэннем толькі сваіх праб- 
лем, непазбежна замыкаецца ў коле абывацельскіх інта- 
рэсаў. Талент, здольнасці, творчыя магчымасці асобы гар- 
манічна развіваюцца толькі дзякуючы актыўнаму ўдзе- 
лу ў жыцці краіны, дзейснаму памкненню да высокіх 
грамадскіх мэтаў.
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ПАДТРЫМКА

За значны уклад у развіццё 
вышэйшай адукацыі

Распараджэннем П рэзі- 
дэнта Р эспубл ікі Беларусь 
ад 21 л іс та п а д а  2 0 0 2  г. 
№ 317рп “ А б  прызначэнні 
персанальных надбавак асо- 
бам з  л іку прафесарска-вык- 
ладчыцкага саставу і наву- 
ковым работнікам дзярж аў- 
ных вышэйшых навучальных 
установаў”  прызначаны на 
2 0 0 2 /2 0 0 3  навучальны год  
штомесячныя персанальныя 
надбаўкі ў памеры 30 та- 
р ы ф н ы х  с та в а к  п е р ш а га  
разраду асобам з л іку  пра- 
ф е с а р с ка -в ы кл а д ч ы ц ка га  
саставу і навуковым работ- 
нікам д зяр ж а ўн ы х  выш эй
шых навучальных установаў 
за выдатны ўклад у развіццё 
вышэйшай адукацы і.

Сярод выкладчыкаў БДУ 
надбаўкі былі прызначаныя 
наступным супрацоўнікам : 

Бялова Т.А . —  дацэнт ка
федры грам адзянскага пра- 
цэсу і працоўнага права;

Буза М .K. —  за гад чы к 
кафедры матэматычнага за- 
беспячэння ЭВМ;

Вараб’ёў В.П. —  дэкан 
факультэта ж урнал істы кі;

Вараб’ёваТ.М . —  прафе- 
сар каф едры неарганічнай 
х ім іі;

Грычык B.B. —  загадчы к 
каф едры  агульнай экалогіі 
і м етоды кі вы кладання эка- 
л о гіі;

Елсукоў А .М . —  загад
чы к каф едры  сацы ялогіі;

Ж м ой дзяк Р.А . —  загад
чы к каф едры  геадэзіі і кар- 
таграф іі;

Ж ур а ўко ў  М .А . —  загад
чы к каф едры  тэарэтычнай і 
пры кладной м еханік і;

З б ароўск і Э.І. —  загад
ч ы к каф едры  сацыяльнай 
работы;

Кл іш чанка А .П . —  загад
чык каф едры атамнай ф із ік і 
і ф ізічнай інф арм атыкі;

К угей ка  М.М. —  загад
чы к каф едры  квантавай ра- 
д ы ё ф із ік і і оптаэлектрон ік і;

Сяргеенкава B. B. —  да
цэнт каф едры гісторы і Расіі;

Ухванава І.Ф . —  загад- 
чыца каф едры  англ ійскай  
мовы і моўнай кам ун ікацы і;

Ш ам якіна  Т.І. —  загад- 
чыца каф едры  беларускай 
л ін гв істы к і і м іф алогіі.

ЮБІЛЕІ

БД9 адзначыў стагоддзе 
Д.Н. Сеўчанкі

24 лютага ў зале пасяджэнняў Вучонага совета БДY ад- 
былося ўрачыстае пасяджэнне Вучонага совета, прысвеча- 
нае 100-годдзю з дня нараджэння рэктара універсітэта, Гэ- 
роя Сацыялістычнай працы, акадэміка Антона Нічыпараві- 
ча Сеўчанкі.

У гісторыю Беларускага дзяржаўнага універсітэта ўвайшлі 
імёны многіх выдатных навукоўцаў і таленавітых педагогаў. 
Значнае месца сярод іх  належыць А.Н. Сеўчанку —  акадэмі- 
ку АН БССР, буйному дзяржаўнаму дзеячу і арганізатару на- 
вукі. *

А.Н.Сеўчанка працяглы час (1957 — 1972 гг.) узначальваў 
БДУ. Пад яго кіраўніцтвам універсітэт актыўна развіваўся: ад- 
крываліся новыя факультэты і кафедры, умацоўвалася матэ- 
рыяльна-тэхнічная база, былі пабудаваныя сучасныя навучаль- 
ныя карпусы і інтэрнаты, значна выраслі навуковы патэнцыял і 
прафесійны ўзровень прафесарска-выкладчыцкіх кадраў.

БДУ ўвайшоў у л ік 25 вядучых ВНУ Савецкага Саюза. У 
Беларусі універсітэт стаў флагманам вышэйшай школы і на- 
цыянальнай культуры, у 1967 г. узнагароджаны ордэнам Пра- 
цоўнага Чырвонага Сцяга.

А.Н. Сеўчанка арганізаваў пры БДУ першы ў сістэме вы
шэйшай адукацыі рэспублікі Навукова-даследчы інстытут прык- 
ладных ф ізічных праблем (НДІ ПФП), які сёння носіць яго імя.

Шматгранная пленная навуковая, педагагічная і арганіза- 
тарская дзейнасць акадэміка А.Н. Сеўчанкі спрыяла станаў- 
ленню і развіццю ў Беларусі буйных навуковых школаў у галі- 
не фізічнай оптыкі, спектраскапіі і люмінесцэнцыі, радыёфізікі, 
ф із ік і цвёрдага цела і паўправаднікоў.

Выдатныя заслугі А.Н. Сеўчанкі высока ацэненыя дзяржа- 
вай — у 1971 г. яму прысвоена званне Героя Сацыялістычнай 
працы.

“ Слаўны сын беларускага народа”  — так называецца 
кн іга  ўспамінаў вучняў і калег пра жыццёвы і творчы шлях 
А.Н. Сеўчанкі, выдадзеная ў нашым універсітэце. Яе прэзен- 
тацыя таксама адбылася на ўрачыстым пасяджэнні.

Па інфармацыі прэс-службы БДУ

3 в ш ш В і м ш ш
Ш В Н

Геалагічная
«алея» 

як наглядны 
матэрыял

У 2001 г. скончылася рэ- 
канструкцыя корпуса гегра- 
ф ічнага факультэта. Цяпер 
географы могуць запрасіць 
гасцей у «амфітэатр» на 170 
месцаў, у які ператварылася 
былая факультэцкая аўдыто- 
рыя.

На другім паверсе корпу
са можна ўбачыць геалагіч- 
ную «алею» —  тэта падлога, 
выкладзеная ўзорамі граніту 
з радовішчаў розных краінаў 
свету. У канцы «алеі» змеш- 
чаны некалькі плітаў грубай 
апрацоўкі, каб студэнты і госці 
факультэта маглі ўбачыць, як 
выглядае граніт у натураль
ным стане.

Географы стварылі аран- 
жарэю субтрапічных культур.

Акрамя таго, на факультэце 
ёсць музей землязнаўства. 
Навучальнаму працэсу спры- 
яюць арганізаваныя лабара- 
торныя класы па гідралогіі, ге- 
амарфапогіі, мінералогіі, тапа- 
графіі, фізіцы і інш. Карта- 
графічны фонд актыўна па- 
паўняецца новымі геаграфіч- 
ны м і ка р та м і і а тл асам і. 
Добра абсталяваная чыталь- 
ная зала геаграфічных навук 
на 60 месцаў дапамагае сту- 
дэнтам і выкладчыкам у пра- 
цэсе навучання і працы.

Побач -
IfSIIl I
расліны

Ha пачатку 2001 г. здадзе- 
ны ў эксплуатацыю новы кор
пус біялагічнага факультэта. 
Адметны ён наяўнасцю хола 
з зімнім садам і вапьерай з жы- 
вымі птушкамі. У корпусе так
сама створаны віварый з экс
периментальным! жывёламі.

Ha даху будынка ўзведзена 
аранжарэя з капекцыяй рас- 
лінаў.

Новае памяшканне з сучас- 
нымі вітрынамі займеў і заа- 
лагічны музей факультэта, што 
дазволіла абнавіць яго экспа- 
зіцыю.

Апошнім часам закуплена 
шмат сучаснага абстапявання 
для ў с іх  ка ф е д р а ў . Гэта 
спрыяе пашырэнню навуко
вых даследаванняў.

На факультэце журналістыкі

« Іііш ір а м  БД9>:
навуковыя распрацоўкі ў практыцы

Ha прадпрыемстве функцыянуюць каля 
дзесятка цэнтраў разнастайнай накіраванасці: 
малатанажнай хім іі, інфармацыйных сістэмаў, 
спецыяльнага тэхналагічнага і нестандартна- 
га абсталявання, медыцынскага навуковага 
прыборабудавання, доследнага і эксперымен- 
тальнага абсталявання і аснасткі. А б ’ём вы- 
пушчанай прадукцыі ў 2002 г. склаў 1,2 млн. 
долараў ЗШ А.

На прадпрыемстве распрацаваны шэраг тэх-

налапчных працэсаў па вытворчасці харчовых 
дабавак і прэпаратаў медыцынскага прызна- 
чэння, арганізаваны іх выпуск, актыўна вядуц- 
ца работы па распрацоўцы і вытворчасці інфар- 
мацыйна-вымяральных сістэмаў, прыладаў по- 
бытавай і прамысловай электронікі.

У штаце прадпрыемства больш за 120 вы- 
сокакваліфікаваных рабочих, навуковых і інжы- 
нерна-тэхнічных супрацоўнікаў (сярод іх 1 док- 
тар і 7 кандыдатаў навук).

« »ўвікаштнет H f »  -  «каштоўнае 
прадпрыемства універсітэта

Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства “ Унікаштмет БДУ”  — галаўное спецыялізаванае 
прадпрыемства Рэспублікі Беларусь пазборы, першаснай і глыбокай перапрацоўцы лому і адходаў, 
якія змяшчаюць каштоўныя металы, і асноўны дзяржаўны пастаўшчык каштоўных металаў у Дзярж- 
фонд Беларусі для фармавання золатавалютнага запасу. Апрача таго, прадпрыемства вырабляе 
шэраг назваў прадукцыі тэхнічнага прызначэння: рэагенты, пракат, аноды і інш. А б ’ём вытворчасці 
ў 2002 г. дасягнуў 4,8 млн. долараў ЗШ А.

У ліку спажыўцоў прадукцыі прадпрыемства — Нацыянальны банк, BA “ Нафтан” , BA “ Ювелір” 
і інш. Партнёрамі РУП з ’яўляюцца больш за 2500 прадпрыемстваў і арганізацый краіны. Тут 
перарабляецца 150 т разнастайнай сыравіны ў год.

На прадпрыемстве працуе каля 150 чалавек, у тым л іку 1 доктар навук і 10 кандыдатаў навук. 
У РУП ёсць цэнтр першаснай перапрацоўкі, цэнтр перапрацоўкі срэбраўтрымліваючых адходаў, 
цэнтр глыбокай хімічнай перапрацоўкі, 18 аддзелаў і лабараторый.

Ho фізічным факультэце

9  НОВЫМ
коране -  

новае 
абсталяванне

Пасля рэканструкцы і, за- 
кончанай у 2001 г., ф ізічны 
ф акультэт бы ў аснашчаны 
новым абсталяваннем . На 

ф а кул ьтэц е  сва ім і с ілам і 
былі зроблены  новыя лаба- 
раторныя ўстаноўкі для за- 
беспячэння сучаснага ўзроў- 
ню  ф із ічн а га  практы кум а. 
З ’явіл іся таксама відэакла- 
сы са спадарож нікавы м  тэ- 
лебачаннем —  для вывучэн- 
ня за м е ж н ы х  м оваў. Усе 

вучэбныя І навуковыя лаба- 
р а т о р ы і п а д к л ю ч а н ы  да 
Інтэрнэту.

9 Студэнцкім 
гарадку

С ёння с т у д га р а д о к  — 
гр у н то ў н ы  структураван ы  
ком плекс. У  ім —  368 штат
ны х адзінак. У  10 інтэрна- 
тах жы вуць каля 5600 чала
век. 2 інтэрнаты —  кватэр- 
нага тыпу, 3 —  блочнага, 4 
—  к а л ід о р н а га .  Ba ў с іх  
інтэрнатах арганізаваныя і 
паспяхова дзейнічаю ць па- 
ко і сацыяльнага, спартыўна- 
га  і кул ь ту р н а -а с в е тн а га  
прызначэння.

А д з ін  з са м ы х  нов ы х 
інтэрнатаў Б Д У  —  № 10. 
Уведзены ў эксплуатацыю ў 
1998 г. Тут жывуць студэн
ты б іялагічнага факультэта, 
а таксама факультэтаў ж ур - 
налістыкі, радыёфізікі і элек- 
трон ік і, аспіранты, дактаран- 
ты.

Інтэрнат мае чытальныя 
запы, відэасалон, спартыўны 
п а к о й  (а б с т а л я в а н н е  
“ K e tt le r ” ), тэнісны  спартыў- 
ны пакой, нумары павыша- 
най к а м ф о р т н а с ц і,  кл у б  
«Кактус» , кавярню , ф іліял 
псіхалагічнай службы  і інш.
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ВН9 -  mm - выті брчасаь
Базовое бюджэтнае фінансаванне навукова-даследчай 

часткі БДУ складов прыкладна 2 8  працэнтаў ад усёй струк
туры фінансавання. Зразу мела, што пры такой умове шляхі 
поступления дадатковы х грошай на навуковыя распра- 
цоўкі даводзіцца шукаць самастойна.

Вялікую частку фінансавых паступленняў прыносяць 
дзяржбюджэтныя договоры (каля 58  працэнтаў), удзел у 
я к іх  навуковыя калектывы Б Д У  выйграюць у  ж орст кай  
конкурсной барацьбе, кож ны  р аз даказваючы свае здоль- 
насці. /  толькі каля 14 працэнт аў грошай прыносяць гас- 
падарчыя договоры. Апошняя лічба, на думку начальніка 
навукова-даследчай часткі, намесніка прарэктара па на- 
вуковай рабоце Б Д У  Уладзіміра Васільевіча ПАНАРАДАВА, 
м агла б  быць / ' большой. А днак для гэтага існуюць свае  
перашкоды.

сітуацыя: навуковыя калектывы 
гадамі працуюць над пастаўле- 
най перад імі задачай, а прад- 
прыемства не ў стане аплаціць 
закончаную работу.

—  Але БДУ м ож а пахва- 
ліцца і  плацежаздольнымі 
заказчыкамі?

— Нам вельмі прыемна пра- 
цаваць з Салігорскім калійным 
камбінатам. Мы аналізуем для 
іх стан экалагічнай абстаноўкі 
ў раёне, даследуем засоленасць 
глебы, спрабуем вызначыць уз- 
ровень сейсмалагічнай устойлі- 
васці, вырашыць праблему з 
вялікімі масівамі горных парод 
на паверхні і г.д.

Прафесар Міхаіл Аляксан- 
дравіч Ксенафонтаў удала пра- 
цуе з Міністэрствам па надзвы- 
чайных сітуацыях. Ён прапана- 
ваў для вытворчасці вельмі 
эфектыўны сарбент — рэчыва,

якое ўбірае ў сябе нафту і на- 
фтапрадукты, разлітыя на па- 
верхні зямлі ці вадаёма. Пра
фесар Уладзімір Аляксеевіч Ca- 
ечн ікаў  распрацоўвае для 
Міністэрства па надзвычайных 
сітуацыях методыку апрацоўкі 
інфармацыі, атрыманай са спа- 
дарожніка, самалёта, верталёта, 
якая дазволіць прагназаваць 
магчымасць прыродных катак- 
лізмаў кшталту наваднення і г.д.

Прафесар Дзмітрый Давы- 
давіч Грыншпан вынайшаў ціка- 
вы прэпарат, пры дапамозе яко- 
га ваду з адкрытых вадаёмаў, 
азёр, нават балот можна да- 
водзіць да пітнога стану і ўжы- 
ваць падчас экстрэмальных сіту- 
ацый.

Хімікі актыўна супрацоўніча- 
юць з Міністэрствам аховы зда- 
роўя: распрацоўваюць новыя 
лекавыя прэпараты.

На факульгэце кіравання і сацыяльных тэхналогій

МІНУЛАЕ I СУЧАСНАСЦЬ

З а ш а л ы і і к  традыцын універсітэта
Музею гісторыі БДУ —  25 год

— Калі ў часы Савецкага 
Саюза навуковыя ўстановы не 
адчувалі недахопу ў гаспадар- 
чых дагаворах, асабліва абарон- 
най тэматыкі, то апошнім часам 
усё наадварот. Справа яшчэ і ў 
тым, што ў многіх прадпрыем- 
стваў на навуковыя распрацоўкі 
часцяком адсутнічаюць сродкі. 
Першае, што яны зрабілі сёння, 
— пазбавіліся ад уласных на- 
вуковых лабараторый і пакінулі 
толькі тыя структуры, якія непа- 
срэдна прыносяць прыбытак. 
Такім чынам, вытворцы экано- 
мяць на навуцы. Але гэта не 
значыць, што яны не зацікаўле- 
ны ў новай прадукцыі. Калі ад- 
чуваецца ўжо зусім вострая не- 
абходнасць у вынаходніцтвах, 
прадпрыемствы вымушаны 
звяртацца ў навуковыя ўстано- 
вы па дапамогу.

3 вытворцамі найбольш цес- 
ныя кантакты маюць Беларускі 
нацыянапьны тэхнічны універсі- 
тэт і Беларускі дзяржаўны уні- 
версітэт інфарматыкі і радыё-

Чвэрць стагоддзя пра- 
цуе Музей гісторыі БДУ. Час 
падвесці вынікі, асэнсаваць 
пройдзены шлях.

Напачатку варта звярнуцца да 
каранёў. 1 сакавіка 1924 г. ва 
універсітэце быў адчынены му
зей старажытнай культуры і 
рэлігіі. Да яго стварэння мелі да- 
чыненне прафесары М.В. Доў- 
нар-Запольскі і С.З. Кацэнбоген, 
які стаў першым дырэктарам му
зея. Заплаціўшы 20 капеек (чле
ны прафсаюза — па 10 капеек), 
наведвальнік мог пабачыць ста- 
туі старажытных грэчаскіх і 
рымскіх багоў і герояў, вазы, ба- 
рэльефы — дакладныя копіі эк- 
спанатаў Эрмітажа.

ЗдаецЦа, упершыню задума- 
ліся над гісторыяй універсітэта 
пры падрыхтоўцы святкавання 
15-годдзя БДУ. Нават планавапі 
выдаць асобную кніжку. Аднак 
ішоў 1936 г., і вядомыя навукоў- 
цы імкліва папаўнялі спісы «во- 
рагаў народа», таму шырока 
дата не адзначалася. Толькі ў 
1940 г. паводле загаду рэктара 
П.П. Савіцкага быў створаны 
гісторыка-археалагічны музей, у 
які пачалі ўлівацца здабыткі ар-

электронікі, якія папаўняюць іх 
шэрагі новымі кадрамі. Наш уні- 
версітэт традыцыйна менш звя- 
заны з вытворчасцю. Але і да 
нас па навуковыя распрацоўкі 
звяртаюцца розныя прадпрыем
ствы. Таму што БДУ сёння — 
гэта 20 факультэтаў, сярод якіх 
фізічны, радыёфізікі і электронікі, 
хімічны факультэт, факультэт 
прыкладной матэматыкі і інфар- 
матыкі і механіка-матэматычны. 
(Тут варта ўспомніць і НДІ 
фізічных праблем, НДІ фізіка- 
хімічных праблем і інш.) У рам
ках дзярждагаворнай тэматыкі 
працуюць і нашыя гуманітарныя 
факультэты. Напрыклад, экана- 
місты цесна супрацоўнічаюць з 
банкамі, сацыёлагі праводзяць 
шматлікія сацыялагічныя апы- 
танні рознага ўзроўню, геогра
фы даследуюць стан наваколь- 
нага асяроддзя і г.д.

Жадаючых зрабіць заказ на- 
шаму універсітэту на навуковую 
распрацоўку не так ужо і мала. 
Аднак часта складваецца такая

хеалагічных экспедыцый, нуміз- 
матычныя і этнаграфічныя зна- 
ходкі. Тады ж  зноў паўстала ідэя 
асэнсаваць 20-гадовую гісторыю 
універсітэта. Да юбілею была 
падрыхтавана адпаведная выс- 
тава, якая адзначала дасягненні 
БДУ. Але гасцей яна не дача- 
калася — вогнішча вайны па- 
глынула І музей, І сам універсі- 
тэт.

Праблемы пасляваеннай ад- 
будовы БДУ закранулі гістарыч- 
ны музей самым непасрэдным 
чынам. Музей быў адноўлены, 
але існаваў больш на паперы, 
чым у сапраўднасці. Там право- 
дзіліся заняткі, І было немагчы- 
ма разгарнуць экспазіцыю.

Набліжаўся чарговы юбілей 
— 30-годдзе універсітэта. З’яві- 
лася новая выстава, аднак на ёй 
гістарычны шлях БДУ амаль не 
закранаўся: акцэнт рабіўся на 
ўслаўленне поспехаў у развіцці 
універсітэта. Аднак неабход- 
насць мець нейкае падраздзя- 
ленне, якое б займалася зборам 
і захаваннем інфармацыі па 
гісторыі універсітэта, адчувала- 
ся ўжо тады. Справа, праўда, не 
ішла далей за выказванне мер-

каванняў і пажаданняў.
Становішча паступова пача- 

ло змяняцца толькі пры падрых- 
тоўцы да 50-годдзя БДУ. Знач- 
ным крокам наперад стала пра- 
ца дацэнта А.І. Кажушкова над 
кнігай да юбілею універсітэта. 
Пасля ўрачыстасцяў у 1971 г. 
быў адчынены пакой падарун- 
каў.

Гэта быў пачатак. Ідэя ства
рэння новага музея лётала ў па- 
ветры, заставалася толькі яе 
ажыццявіць. Новы рэктар 
У.М. Сікорскі санкцыянаваў па
чатак работ. Усю пошукавую 
працу ўзялі на сябе студэнты І 
выкладчыкі гістарычнага фа
культета. Грандыёзную працу 
правялі Н.А. Дабржанская, 
А.І. Кажушкоў, Л.А. Міхайлоўскі, 
А.А . Стуканаў, М.М. Цімахоў- 
цаў, А .А . Яноўскі і іншыя. 
2 снежня 1977 г. аддзел гісто- 
рыі БДУ гістарычнага музея 
універсітэта прыняў наведваль- 
нікаў. Колькі было розных дэ- 
легацый! 3 Індыі і Алжыра, 
Швецыі і Англіі, ГДР і Балга- 
рыі, Кубы і В’етнама, Марока, 
Манголіі, Нікарагуа, з рэспублік 
СССР, з усіх куткоў Беларусі.

Новы ўзлёт музея адбыўся 
пасля яго рэканструкцыі да 60- 
годдзя універсітэта, дзякуючы 
рэктару У .А . Беламу, які з 
вялікім разумением ставіўся да 
праблем гуманітарнай сферы.

Новая экспазіцыя Музея 
гісторыі БДУ была адной з леп- 
шых сярод музеяў універсітэтаў 
СССР. Па каштоўны вопыт пры- 
язджалі прадстаўнікі універсітэ- 
таў і інстытутаў Кіева, Харкава, 
Кішынёва, Растова, Баку, Алма- 
Аты, Ташкента, не кажучы пра 
наведвальнікаў з інстытутаў 
Мінска і іншых гарадоў Бела- 
русі.

Тагачасная экспазіцыя па- 
казвала гісторыю універсітэта за 
60 гадоў яго існавання. У музеі 
праводзіліся экскурсіі са студэн- 
тамі універсітэта і большасці 
ВНУ Мінска, школьнікамі, замеж- 
нымі дэлегацыямі, гасцямі уні- 
версітэта і сталіцы Беларусі. У 
год музей наведвала прыбліз- 
на каля 4 тысяч чалавек, у тым 
ліку першыя асобы кіраўніцтва 
Беларусі — П.М. Машэраў, 
Ц.Я. Кісялёў, А.А. Малафееў, 
міністры вышэйшай адукацыі 
СССР і БССР, іншыя асобы. У

Стараемся працаваць з за- 
межнымі заказчыкамі. Маем 
шмат праектаў з Расіяй, абмяр- 
коўваем цэлы шэраг праектаў з 
Польшчай, у тым ліку навукова- 
вытворчыя, супрацоўнічаем з Ук
рашай, спрабуем выходзіць Ca 
сваімі прапановамі на Прыбал- 
тыку і г.д.

—  Некалькі дзесяцігод- 
дзяў таму ў БДУ былі адк- 
рыты навуковыя інстыту- 
ты. Планавалася, што яны 
з самага пачатку будуць 
цесна ўзаемадзейнічаць з 
факультэтамі універсітэ- 
та. Як ідуць справы сёння?

— Яны іцяпер знаходзяцца 
ў цесным кантакце. Напрыклад, 
выкладчыкі фізічнага факультэ- 
та, кафедры ядзернай фізікі вы- 
конваюць сумесныя праекты з 
НДІ прыкладных фізічных праб
лем і НДІ ядзерных праблем. 
Хімічны факультэт і НДІ фізіка- 
хімічных праблем наогул знахо
дзяцца ў адным будынку. I час
та цяжка разабраць, дзе факуль
тэт, а дзе інстытут. I гэта цудоў- 
на. Таму што, капі пачынаецца 
тэрытарыяльны падзел паміж 
гэтымі дзвюма структурамі, то з 
цягам часу нейкая граніца паміж 
імі пачынае адчувацца. A  іх цес- 
ны альянс толькі ідзе на ка- 
рысць навуцы і ўкараненню на- 
вуковых распрацовак. Можа, 
таму што хімікі працуюць у ад
ной камандзе, менавіта ў іх у 
першую чаргу і пачалі развівац- 
ца навука і вытворчасць.

—  Прынята лічыць, што 
кожны павінен займацца не- 
чым адным: навуковец —  на- 
вукай, вытворца —  вытвор
часцю, і  ёсць людзі, якія  
ажыццяўляюць сувязь паміж  
навукай і  вытворчасцю...

— Зразумела. Аднак сён
ня мы пастаўлены ў такія ўмо-

залах музея ладзіліся розныя 
выставы. У музеі збіраліся насу- 
стрэчы выпускнікі некаторых 
факультэтаў БДУ.

У 1983 г. за вялікую працу 
па ваенна-патрыятычным выха- 
ванні студэнцкай моладзі музей 
быў узнагароджаны Ганаровым 
дыпломам савецкага камітэта 
ветэранаў Вялікай Айчыннай 
вайны.

У адным артыкуле немагчы- 
ма прывесці нават вытрымкі Ca 

шматлікіх дзесяткаў цёплых і 
ўдзячных водгукаў студэнтаў і 
выкладчыкаў, гасцей і дэлегацый 
з Масквы, Ленінграда, Адэсы, 
Кішынёва, Растова, Магілёва, Льво
ва, Куйбышава, Вільнюса, Баку, 
Харкава, Данецка, Душанбе і 
іншых гарадоў СССР; з Балга- 
рыі, Югаславіі, ГДР, Польшчы, Кубы, 
В’етнама, Афганістана, Эквадора, 
Таіланда, Мазамбіка, Алжыра, 
Бангладэш, Сірыі, КНДР, Лівіі...

Палітычныя падзеі канца 
1980-х гг. паклалі пачатак но
вым поглядам на працу музея. 
Bixypa пературбацый ледзь не 
знішчыла музей. У 1993 г. у су- 
вяз! з перамяшчэннем гістарыч- 
нага факультета з галоунага 
корпуса ў будынак па аул. Чыр- 
вонаармейскай музей прыпыніў 
сваю працу.

Толькі сажніўня 1995 г. па- 
чалася праца па яго рэканст- 
рукцыі. 29 кастрычніка 1996 г. 
адноўлены Музей гісторыі БДУ 
зноў расчыніў свае дзверы. За

вы, калі Ў адным чалавеку па- 
вінны спалучацца ўсе гэтыя 
якасці. Аднак нават у калекты- 
ве навукоўцаў вельмі цяжка 
знайсці такога чалавека, які б 
узяў на сябе адказнасць лідэ- 
ра, займаўся не толькі навукай, 
але і ўкараненнем навуковых 
распрацовак. У прыклад мож
на паставіць прафесара Яўгена 
М іхайлавіча Рахманько. Ён 
адначасова навукоўца, загадчык 
кафедры аналітычнай хіміі і ге- 
неральны дырэктар вучэбна- 
навукова-вытворчага прадпры- 
емства “ Унітэхпрам". Прыкла- 
дам можа служыць І дацэнт 
Валерый Васільевіч Хадасевіч. 
Мала таго, што ён працуе на 
кафедры фізікі цвёрдага цела 
фізічнага факультэта, дык ён 
яшчэ І дырэктар навукова-вы- 
творчага прадпрыемства “ Актыў 
БДУ” , якое выпускав вакуумнае 
абсталяванне.

Менавіта такія людзі нам 
сёння патрэбны як паветра.

—  Можна сказаць, што 
апошнім часам універсітэт 
скіроўвае ўвагу больш у бок 
прыкладных даследаванняў, 
адыходзячы ад сваёй фун- 
даментальнасці?

— Развіваць фундаменталь
ную навуку вельмі важна. Дзя
куючы ёй мы можам бачыць 
перспектывы. Аднак, развіваю- 
чы прыкладную навуку, мы вы- 
рашаем першачарговыя задачы. 
На мой погляд, сёння мы павін- 
ны імкнуцца прыблізіць вынікі 
фундаментальнай навукі да 
практыкі. I калі мы знойдзем 
такое кампраміснае рашэнне, 
нашы вынаходніцтвы будуць 
служыць на патрэбу чалавека 
ўжо сёння.

Ганна АНАТОЛЬЕВА

гэты час ён прыняў больш за 
1000 наведвапьнікаў, атрымаўшы 
самыя лепшыя во д гук і ад 
школьнікаў Мінска, студэнтаў 
БДУ і дэлегацый з Францыі, 
Іспаніі, Дзяржаўнай Думы Pacii 
і Нацыянальнага Сходу Бела
русь

Сёння музей знаходзіцца на 
рэканструкцыі, але праводзіць 
значную навукова-даследчую і 
кансультацыйную работу, яго 
матэрыялы выкарыстоўваюцца 
пры выданні кніг, правядзенні 
выставаў і г.д. Самае вялікае 
дасягненне апошняга часу — 
выданне кнігі, прысвечанай жыц- 
цю і дзейнасці рэктараў БДУ 
«Гісторыя БДУ ў біяграфіях яго 
рэктараў».

Сучасная эпоха дыктуе но
выя ўмовы існавання універсі- 
тэцкага музея. Састарэлым з’яў- 
ляецца ўяўленне аб музеі толькі 
як сховішчы экспанатаў. Музей 
гісторыі БДУ павінен стаць са- 
праўднай навуковай установай. 
Ён праводзіць навуковую пра
цу па збіранні, захаванні, публі- 
кацыі матэрыялаў па гісторыі 
БДУ, займаецца асветніцкай і 
выхаваўчай працай сярод сту- 
дэнтаў, з’яўляецца галоўным за- 
хавальнікам і прапагандыстам 
традыцый універсітэта.

A l .  ЗЕЛЬСКІ, 
загадчык 

Музея гісюрыі БДУ, 
кандидат гістарычных навук
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