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Гістарычны арыенцір Бела- 
русі — дэмакратычная, экана- 
мічна высокаразвітая дзяржа- 
ва, якая займае годнае месца ў 
сучасным свеце. I асаблівая 
роля ў дасягненні гэтай мэты 
адводзіцца галоўнай ВНУ краі- 
ны — Беларускаму дзяржаўна- 
му універсітэту. Пра гэта заявіў 
14 сакавіка прэзідэнт Беларусі 
Аляксандр Лукашэнка, выступа- 
ючы перад прадстаўнікамі сту- 
дэнцкай моладзі БД У , паве- 
дамілі БЕЛТА ў прэс-службе 
кіраўніка дзяржавы.

Беларускі дзяржаўны уні- 
версітэт мае велізарны творчы 
патэнцыял, з ’яўляецца кузняй 
кіраўнічых і навуковых кадраў. 
Менавіта таму на наведванне 
гэтай найбуйнейшай ВНУ краі- 
ны прэзідэнт у сваім працоўным

графіку вылучыў два дні.
Разумеючы значэнне БДУ, 

Аляксандр Лукашэнка з пер- 
шых дзён свайго прэзідэнцтва 
паставіў задачу вывесці ВНУ з 
таго бядотнага стану, у якім яна 
знаходзілася ў сярэдзіне 90-х. 
3 гэтай мэтай універсітэту быў 
нададзены асаблівы статус, пад- 
мацаваны адпаведнымі рэсур- 
самі, а таксама створаны уні- 
кальныя ўмовы не толькі для 
навучальнай і навуковай дзей- 
насці, але і для ўкаранення вы- 
нікаў даследаванняў. '

Аднак сёння БДУ страціў 
лідзіруючыя пазіцыі. Таму прэ- 
зідэнт запатрабаваў, каб быў ад- 
ноўлены ўзровень адукацыі. 
Перад прафесарска-выклад- 
чыцкім саставам пастаўлена 
адзіная задача — забяспечыць

Аляксандр Лукашэнка наведау 
Беларуси! дзяржауны універсітэт

13 сакавіка Аляксандр 
Лукашэнка наведаў Бела
руси дзяржаўны універсітэт. 
Пра гэта БЕЛТА паведамілі 
ў прэс-службе прэзідэнта. ..

Першаступенная задача гэ- ’ 
тай найбуйнейшай ВНУ краіны 
— даваць бліскучую вышэй- 
шую адукацыю І рыхтаваць 
высакакласных спецыялістаў, 
попыт на якіх быў бы І па-за

межамі рэспублікі, заявіў прэ- 
зідэнт.

Беларускае кіраўніцтва на 
працягуі апошніх сямі гадоў 
аказвала значную дапамогу 
БД У . Ha сённяшні дзень уні- 
версітэт з ’яўляецца вядучай 
ВНУ ў сістэме адукацыі рэс- 
публікі. У  яе складзе не толькі 
навучальныя ўстановы, але і 
навукова-вытворчыя прадпры-

емствы, якія выпускаюць высо- 
катэхналагічнуга прадукцыю. 
На двух з іх — унітарных прад- 
прыемствах “ Ун ікаш тм ет" і 
" У н іт э х п р а м ” — пабы ваў 
кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка ў цэ- 
лым даў станоўчую ацэнку пра- 
цы гэтых высокарэнтабельных 
прадпрыемстваў. Агульны аб’- 
ём выпушчанай на іх прадук-

цыі ў 2002 г. дасягнуў 6 мільё- 
наў долараў ЗШ А . Тавары, што 
выпускаюцца тут, карыстаюц- 
ца попытам у спажыўцоў, у тым 
ліку ўстановаў прамысловасці, 
аховы здароўя, хлебакамбіна- 
таў. Разам з тым прадукцыя 
ВНУ нярэдка ігнаруецца кіраў- 
нікамі беларускіх прадпрыем- 
стваў і дзяржаўных установаў. 
Улічваючы той ф акт, што та- 
кія выпадкі ў рэспубліцы не 
з’яўляюцца адзінкавымі, прэзі- 
дэнт адзначыў неабходнасць 
прыняцця дадатковых мераў 
для абароны айчыннага спа- 
жыўца і даручыў ураду распра- 
цаваць найбліжэйшым часам 
праект нарматыўнага прававо- 
га акта, які б устанаўліваў жор- 
сткую адказнасць за набыццё 
імпартнай прадукцыі, якасныя 
і больш танныя аналагі якой 
вырабляюцца ў нашай краіне.

Падчас гаворкі Ca студэн- 
тамі А ляксандр  Лукаш энка 
падкрэсліў неабходнасць ад- 
наўлення высокага ўзроўню 
адукацыі ў Б Д У , чым раней 
магла па праве ганарыцца 
ВН У . Ha думку прэзідэнта , 
кіраўніцтва універсітэта, заха- 
піўшыся вырашэннем гаспа- 
дарчых і іншых праблемаў, 
крыху выпусціла з-пад нагля- 
ду пытанні адукацыі. Павысіць 
узровень выкладання і пад- 
рыхтоўкі студэнтаў на база- 
вых, традыцыйных факульте
тах Беларускага дзяржаўна-

га у н ів е р с іт э т а  — та ку ю  
асноўную  задач у п астав іў  
кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка так
сама адзначыў важнасць больш 
рацыянальнага выкарыстання 
дзяржаўных сродкаў, якія на- 
кіроўваюцца ў БД У . Ha універ- 
сітэт прыпадае трэцяя частка ад 
агульнага аб’ёму фінансавання 
ВНУ краіны. У  будучым годзе, 
паводле словаў прэзідэнта, пла- 
нуецца скараціць выдаткі на 
ўтрыманне БДУ і аказваць ВНУ 
“ кропкавую” дапамогу: сродкі 
будуць накіроўвацца ў тыя сфе
ры, дзе дзяржава можа раз- 
лічваць на рэальную аддачу.

Беларускі лідэр азнаёміў- 
ся з вучэбна-метадычным за- 
беспячэннем навучальнага пра- 
цэсу ва універсітэце. У  размо- 
ве з кіраўніцтвам і спецыялі- 
стамі БДУ прэзідэнт зноў звяр-

найвышэйшы ўзровень навучан- 
ня па асноўных дысцыплінах.

Прэзідэнт раскрытыкаваў 
рашэнне кіраўніцтва ВНУ аб 
укараненні новых сумежных 
спецыяльнасцяў на шкоду ар- 
ганізацыі навучальнага працэ- 
су па базавы х нак ірунках. 
Кіраўнік дзяржавы перасцярог 
таксама ад паспешных новаў- 
вядзенняў і захаплення новымі 
праектамі і даследаваннямі, не 
запатрабаванымі ў цяперашні 
час. БДУ павінен найперш да
ваць бліскучыя веды па трады
цыйных навуках, якімі ВНУ заў- 
жды славілася. «Я катэгарыч- 
на супраць, каб універсітэт зай- 
маўся ўсім адразу», — сказаў 
Аляксандр Лукашэнка.

IЗаканчэнне на 2-й crap.)

Гістарычны выбар Беларусі

нуўся да праблемы падрых- 
тоўкі ў Беларусі новых “ аб’- 
ектыўных і сумленных падруч- 
нікаў” , якія б не скажалі гіста- 
рычныя факты і не рабіліся 
пад уладу ці канкрэтных асо- 
баў. Максімальна хуткае ства- 
рэнне так іх  падручнікаў кі- 
раўнік дзяржавы лічыць адной 
з асноўных задач.

Сярод экспанатаў выставы 
асаблівы інтарэс беларускага 
лідэра выклікалі электронныя 
падручнікі і праграмы для ды- 
станцыйнага навучання, рас- 
працаваныя навукоўцамі Бела
рускага дзяржаўнага універсі- 
тэта, а таксама ўстаноўкі для 
выканання лабараторных ра
бот па курсе агульнай ф ізік і.

Паводле 
матэрыялаў БЕЛТА 

Фота БЕЛТА
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АКТУАЛЬНА ВЫСТАВЬ!ПРАФСАЮЗНАЕ ЖЫЦЦЕ

П р а б л е м ы  в ы к а в а н н я
3 14 па 18 красавіка на 

базе Нацыянальнага інстыту- 
та адукацыі праводзілася Vl 
Рэспубліканская выстава на- 
вукова-метадычнай літарату- 
ры і педагагічнага вопыту 
“ Праблемы і шляхі ўдаска- 
налення зыхавання дзяцей і 
моладзі” . На выставе былі 
прадстаўленыя рэгіянальнЫя 
і комплексна-мэтавыя праг-

рамы выхавання, матэрыялы 
з досведу навучальна-выха- 
ваўчай работы як агульнаа- 
дукацыйных, так і вышэйшых 
навучальных установаў. Наш 
універсітэт на выставе прад- 
стаўляла экспазіцыя студэн- 
цкага гарадка.

Інфармацыйная служба 
студэнцкага гарадка

ВІНШУЕМ!

Ун іверсіш  на школу 
не ияняюць

У лістападзе 2002 г. у Польшчы прайшоў IV Міжнародны 
конкурс выяўленчага мастацтва моладзі І дзяцей. Удзел у ім 
узялі 19.498 прадстаўнікоў з 40 краінаў свету. Першае месца 
(дыплом I ступені, медаль І прыз) атрымала студэнтка I курса 
факультэта прикладной матэматыкі і інфарматыкі БДУ Вікто- 
рыя Захарава. Фрагмент яе карціны ўпрыгожыў і вокладку 
диплома. Усяго было выдадзена 190 дыпломаў, І на кожным 
— фрагмент карціны Вікторыі.

Неўзабаве віцебскі аддзел французскага Шагалаўскага 
цэнтра запрасіў дзяўчыну ў Францию ўдзельнічаць у конкур- 
снай выставе цэнтра. Прадаставілі і магчымасць навучацца 
там у школе выяўленчага мастацтва. Віка з удзячнасцю ад- 
мовілася: "Універсітэт на школу не мяняюць” .

М . ЗАЛІЎСКАЯ

ПАДЗЯКА

Ддрасы дапамогі
Міжнароднае дабрачын- 

нае грамадскае аб'яднанне 
"Адрасы  Чарнобыльскай 
бяды. XXI стагоддзе" абвяс- 
ціла ў чэрвені 2002 г., што 
шукае магчымасці дапамаг- 
чы анкалагічна хвораму 
хлопчыку Сяргею Максіма- 
ву з вёскі Новая Слабада 
Слаўгарадскага раёнгг. Пяці- 
курснік гістарычнага ф а
культэта нашага універсітэ- 
та Андрэй Бычэнка і яго 
сябры Алена Шырко, Дзіна 
Цімончык, Irap Пдро, Алег 
Рыбак і інш. арганізавалі

дабрачынную акцыю і ака- 
залі фінансавую дапамогу 
хлопчыку, які тады быў у Рэс- 
публіканскім дзіцячым цен
тры анкалогіі і гематалогіі ў. 
Бараўлянах. Напярэдадні 
Новага 2003 года яны на- 
ладзілі яшчэ адну акцыю і 
зноў даслалі грошы Сяргею 
дадому.

Прэзідэнт МДГА “Адра
сы Чарнобыльскай бяды. XXI 
стагоддзе” А . Сцепаненка 
даслаў на імя рэктара ліст з 
падзякамі за клопат, праяў- 
лены студэнтамі БДУ.
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Пстарычны выбар Бш рус!
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Прэзідэнт выступіў перад 
студэнтамі з лекцыяй, прысве- 
чанай гістарычнаму выбару 
Беларусі, каб патлумачыць на 
гістарычных прыкладах, чаму 
абраны сённяшні курс дзяржаў- 
нага і грамадскага развіцця, 
выказаць сваё меркаванне. А 
ўрокі гісторыі, на думку бела- 
рускага лідэра, варта выкарыс- 
тоўваць для ўмацавання нашай 
маладой дзяржаўнасці, для вы- 
рашэння праблемаў сучаснасці 
і будучыні.

Пасля распаду Савецкага 
Саюза, паводле словаў прэзі- 
дэнта, беларускі народ самас- 
тойна і дэмакратычным шляхам 
зрабіў свой выбар. У дзяржаў- 
ным будаўніцтве беларусы яс- 
крава выказаліся за прэзідэнц- 
кую форму кіравання з.эф ек- 
тыўнай сістэмай улады, у эка- 
номіцы — за эвалюцыйны шлях 
развіцця, у сацыяльнай сферы 
— за захаванне прынцыпу са
цыяльнай справядлівасці. У га- 
ліне культуры і грамадскага 
жыцця народ прагаласаваў не 
за агрэсіўны нацыяналізм, а за

дзвюхмоўе, якое склалася гіста- 
рычна, за адраджэнне духоў- 
насці і захаванне традыцыйных 
рэлігійных канфесій. Ba ўнут- 
ранай палітыцы прыярытэтамі 
сталі парадак і вяршэнства за
кона, а ў знедіняй — міралюб- 
насць, шматвектарнае супрацоў- 
ніцтва і саюз з Расіяй.

Наша рэспубліка, на думку 
кіраўніка дзяржавы, знаходзіц- 
ца на вельмі адказным этапе 
развіцця. Для таго каб пабу- 
даваць моцную і квітнеючую 
Беларусь, патрэбна кансаліда- 
цыя ўсіх здаровых сіл грамад- 
ства, лічыць ён.

Рэсп уб л іка  Белар усь  — 
дзяржава па гістарычных мер
ках маладая, -але ў нашага на
рода слаўная і шматвяковая 
гісторыя, адзначыў Аляксандр 
Лукашэнка. Сапраўдная нацы- 
янальная самасвядомасць не 
можа будавацца на мане і 
фальсіфікацыях, перапісванні 
гісторыі на свой лад, упэўнены 
прэзідэнт. «Мы павінны выхо- 
ўваць нацыянальны гонар, па- 
вагу да сваёй дзяржавы, да Кан- 
стытуцы і, сцяга, гімна. Але 
нельга скатвацца да агрэсіўна-

га нацыяналізму», — заявіў бе- 
ларускі лідэр.

Беларусь — суверэнная еў- 
рапейская краіна і яна ніколі 
не страціць сваю незалежнасць, 
перакананы прэзідэнт. «Мы не 
прэтэндуем на чужыя землі, але 
і свайго не аддадзім», — за- 
явіў Аляксандр Лукашэнка. Ca- 
юзнае будаўніцтва з Расіяй і 
іншыя інтэграцыйныя працэсы, 
у якіх рэспубліка прымае ўдзел, 
зусім не кажуць пра страту на
шага суверэнітэту, як палохаюць 
нацыяналісты. Пры гэтым трэ- 
ба мець на ўвазе, што ў Бела- 
русі не прыжывуцца нацыя- 
налізм, міжэтнічная варожасць.

Закранаючы пытанне дзвюх- 
моўя ў нашай краіне, якое мае 
глыбокія гістарычныя карані, 
к іраўн ік дзяржавы выказаў 
цвёрдае перакананне: дасягнен- 
нем нашага грамадства з'яўля- 
ецца тое, што мы не зрабілі 
дыскусію аб мовах яблыкам 
разладу. «Нельга пазбыцца рус- 
кай мовы, іначай мы станем на- 
палову бяднейшымі», — сказаў 
Аляксандр Лукашэнка.

Аналізую чы спрэчкі пра 
кропку адліку нацыянальнай

Даіяраоь і
правяраць

У гэтым годзе кантрольна-рэвізійнае ўпраўленне БДУ 
здзівіла ўсіх сваімі раптоўнымі праверкамі. Па словах яго 
начальніка Віктара Сцяпанавіча Шуранкова, такое рашэнне 
прынята для прафілактыкі парушэнняў бухгалтарскага ўліку 
і аплаты працы, а таксама захоўвання матэрыяльных каштоў- 
насцей. Плануецца, што рэвізоры будуць праводзіць раптоў- 
ныя праверкі недзе два разы на месяц. Сёлета яны ўжо 
пабывалі ў інтэрнатах № 4 і № 5. Сустракаліся там з камен- 
дантамі і кастэлянкамі і высвятлялі, як захоўваецца пасцель- 
ная бялізна. Былі выяўлены пэўныя недахопы і праведзена 
тлумачальная работа, як іх пазбегнуць у далейшым.

Такія тлумачэнні рэвізоры называюць “аказаннем прак- 
тычнай дапамогі” . I ўпэўненыя, што яна часта патрэбна бух
галтерам, якія з-за сваёй загружанасці, а бывае і з-за недас- 
татковай кампетэнтнасці не заўсёды могуць апрацаваць усе 
новыя нарматыўныя дакументы і прыняць іх да ведама. Ca- 
мыя расгіаўсюджаныя памылкі і парушэнні, якія дапускаюць 
бухгалтеры і якія былі выяўлены, — гэта няправільнае выка- 
рыстоўванне сродкаў на замежныя камандзіроўкі, калі завы- 
шаюцца нормы сутачных, і няправільнае налічэнне заработ- 
най платы.

Рэвізоры лічаць, што раптоўныя праверкі і «аказанне прак- 
тычнай дапамогі» ладчас іх будуць карыснымі і для касіраў 
розных устаноў БДУ. Пастаянны кантроль за наяўнымі гра- 
шовымі сродкамі ў касах арганізацыі павінны праводзіць са- 
мастойна і не радзей аднаго разу ў тры месяцы. Аднак не 
заўсёды гэта робіцца. Аказваецца, не ўсе касіры ведаюць 
правілы вядзення касавых аперацый. Вядома, што пры пры- 
ёме на працу яны падпісваюць дагавор аб матэрыяльнай ад- 
казнасці, а як працаваць часцяком ніхто ім не гаворыць.

Намеснік начальніка кантрольна-рэвізійнага ўпраўлення 
Аляксандр Сяргеевіч Кізім гаворыць, што ўсе, у каго ўзніка- 
юць пытанні па рабоце, могуць звяртацца да рэвізораў. Тут 
пакажуць усе дакументы, навучаць, як працаваць, каб не стаць 
ахвярай уласнай памылкі. Да ўсяго, кантрольна-рэвізійнае 
ўпраўленне плануе праводзіць семінары для практычных ра- 
ботнікаў, бухгалтараў. Адзін з такіх семінараў хутка будзе 
наладжаны для адказных за таварна-матэрыяльныя каштоў- 
насці ў інтэрнатах.

Такім чынам рэвізоры хочуць спыніць ненаўмысныя пару- 
шэнні, прычынаякіх — памылка. Кантрольна-рэвізійная служ
ба была створана ва універсітэце ў 1997 годзе з мэтай кант- 
ролю падведамасных арганізацый з правам юрыдычнай асо- 
бы, якіх тады было 16. За апошнія 6 гадоў колькасць падна- 
чаленых арганізацый у БДУ вырасла да 49. I для таго, каб 
ажыццяўляць кантроль за імі на належным узроўні, І патрэб- 
ны новыя захады.

Ганна АНАТОЛЬЕВА

этап развіцця, заключыў кіраў- 
нік дзяржавы.

У сувязі з тым, што лекцыя 
прэзідэнта выклікала павыша- 
ны інтарэс у студэнтаў, была ар- 
ганізаваная прамая відэатран- 
сляцыя ў корпусе БДУ. У рам
ках наведвання БДУ прэзідэнт 
аглядзеў выставу перспектыў- 
ных распрацовак навукоўцаў 
ВНУ, а таксама адказаў на пы- 
танні студэнтаў. Прадстаўнікоў

I
студэнцкай моладзі цікавіла 
пазіцыя кіраўніка дзяржавы 
адносна працэсу прыватызацыі 
ў Беларусі, а таксама думка 
беларускага л ідэра адносна 
актуальных праблемаў палітыч- 
нага, эканамічнага і сацыяльны- 
ага жыцця краіны.

Паводле 
матэрыялаў BEJlTA 

Фота БЕЛТА

Злёт прафоргаў ЕДУ
Злёт прафгрупоргаў Б Д У  для I  кур

са ўпершыню адбыўся 21 сакавіка. 
Мэта мерапрыемства — распавесці 
ўдзельнікам аб прафарганізацыях. Pac- 
павесці, што мэта арганізацыі не толькі 
матэрыяльная дапамога і размеркаван- 
не пуцёвак у прафілакторыі, вырашэн- 
не пытанняў з інтэрнатам і стыпенды- 
яй, але і шмат іншых важных пытан- 
няў: абарона сацыяльна-эканамічных 
правоў, грававое забеспячэнне вучэб- 
на-вытворчых адносінаў, ахова працы 
і здароўя, грамадскі кантроль за пра- 
дастаўленнем ільготаў, гарантый,.кам- 
пенсацый у адпаведнасці з законамі 
Беларусі, арганізацыя адпачынку і бяс- 
платная юрыдычная дапамога. Пра- 
форгаў, як высветлілася, хвалююць та- 
кія пытанні: правы студэнтаў-платнікаў, 
дапамога аднагрупніку з беднай ці няў- 
далай сям’і, арганізацыя адпачынку, раз- 
меркаванне пуцёвак у лагеры, жыццё 
ў інтэрнаце.

Ha злёце ўдзельнікаў падзялілі на 
групы, кожнай з якіх задалі пытанні, 
звязаныя з мэтай і зместам працы 
прафарганізацый. Па выніках злёту 
найлепшыя прафоргі- і акты ўныя

ўдзельнікі злёту былі ўзнагароджа- 
ныя грашовымі прэміямі, фірменнымі 
майкамі і каляндарыкамі з лагаты- 
пам прафсаюзнай арганізацыі студэн- 
таў БДУ.

Найлепшымі прафоргамі 2003 года 
сталі Аляксандра Лабачова (эканамі- 
чны факультэт), Кацярына Пруткова 
(гістарычны факультэт), Юлія Мусаева 
(механіка-матэматычны ф акультэт), 
Таццяна Зязюля (ф акультэт рады- 
ёфізікі і электронікі), Святлана Зубрыц- 
кая (геаграфічны факультэт), Марына 
Карповіч (хімічны факультэт). Актыў- 
нымі ўдзельнікамі злёту былі вызна- 
чаныя Марына Сарыновіч (эканаміч- 
ны факультэт), Віталь Рабцаў (факуль
тэт міжнародных адносін), Уладзімір 
Абрамович (факультэт міжнародных 
адносін), Таццяна Касцюкевіч (філала- 
гічны факультэт).

Ананімнае апытанне паказала, што 
з 53 чалавек, якія прыйшлі на злёт, ме
рапрыемства спадабалася 52.

Алена КУРХІНЕН, 
студэнтка факультэта журналістыкі 

Фота Генадзя КРАСЮ ЎСКАГА

дзяржаўнасці, прэзідэнт выказаў 
сваё меркаванне: рэальная бе- 
ларуская дзяржава існуе толькі 
з 1 студзеня 1919 года — часу 
ўтварэння БССР, а Беларуская 
Народная Рэспубліка застала- 
ся не больш чым дэкларацыяй 
аб намерах.

Увесь гістарычны шлях бе
ларускага народа адзначаны 
імкненнем да стварэння. Такім 
жа павінен быць і цяперашні



КОНКУРСЫ

Прзміі ІМЯ ПІЧЭТЫ 
I С е у н а н к і

У адпаведнасціз Палажэннем тоўкі спецыялістаў;
а б парадку прысуджэння прэмій стварэнне падручнікаў, наву-
імя У.І. Пічэты іА .Н . Сеўчанкі чальных дапаможнікаў і н̂ аву-
аб’яўляецца конкурс на саіскан- чальнага абсталявання.
не прэмій імя У.І. П ічэтыіА.Н. Электронныя варыянты зага-
Сеўчанкі. ду аб аб’яўленні конкурсу, Пала-

Прэмія імя У .І. Пічэты пры- жэння аб парадку прысуджэння
суджаецца ў галіне сацыяльных прэмій імя У.І. Пічэты і А.Н. Сеў-
і гуманітарных навук, прэмія імя чанкі, а таксама гэтага артыкула
А.Н. Сеўчанкі — у галіне пры- знаходзяцца ў агульных (IMAP)
родазнаўчых навук навукоўцам папках на серверы БДУ. Гэтыя
Беларускага дзяржаўнага уні- дакументы можна атрымаць праз
версітэта за выдатныя дасягненні, любую праграму, якая працуе з
якія ўключаюць: электроннай поштай (напрыклад,

навуковыя работы па перспек- Microsoft Outlook). Для гэтага
тыўных накірунках, якія ўносяць трэба ў меню Від — Cnic папак
значны ўклад у развіццё адпавед- адкрыць Агульныя папкі — Усе
най галіны навукі і тэхнікі; агульныя папкі — Галоўнае

стварэнне новай тэхнікі, тэх- ўпраўленне навукі — Конкурс імя
налогій і матэрыялаў; У .І. Пічэты і А.Н. Сеўчанкі.

работы па зберажэнні рэсур- Матэрыялы, падрыхтаваныя ў
саў і энергіі, абароне навакольна- адпаведнасці з Палажэннем, не
га асяроддзя і вырашэнні іншых абходна прадставіць да 12 ве-
важных для рэспублікі задач; расня 2003 г. у Галоўнае ўпраў-

распрацоўку новых адука- ленне навукі БДУ (А.Захараў,
цыйных тэхналогій, якія істотна пакой 418, вул. Бабруйская, 9,тэл.
павышаюць узровень падрых- 209-51-69,209-54-27).

“ Еўрапейскі Саюз 
у XXI стагоддзі”

— такая тэма Il Рэспубліканскага конкурсу на лепшую студзнц- 
кую (аспіранцкую) работу, які абвяшчае Цэнтр еўрапейскай даку- 
ментацыі і інфармацыі Беларускага дзяржаўнага універсітэта.

Мэта конкурсу — прыцягнуць увагу беларускай навучэнскай мо- 
ладзі да еўрапейскай тэматыкі, заахвоціць даследаванні праблемаў 
еўрапейскай інтэграцыі. ■

Да ўдзелу ў конкурсе запрашаюцца студэнты і аспіранты ўсіх 
вышэйшых навучальных установаў Рэспублікі Беларусь.

Работы могуць прысвячацца разнастайным праблемам еўрапейс- 
кай інтэграцыі, эвалюцыі Еўрапейскага Саюза на сённяшкім этапе, 
працэсу пашырэння EC і перспектывам яго ўзаемадзеяння з Рэспуб- 
лікай Беларусь.

Пераможцаў чакаюць каштоўныя прызы: за першае месца — 
вартасцю ў 150 еўра, за другое — у 100 еўра, за трэцяе — у 50 еўра.

Пры ацэнцы работ найперш будуць улічваццаўзровень ведаў удзель- 
ніка'мі конкурсу разгляданага пытання, арыгінальнасць падачы матэры- 
ялу, асабісты пункт погляду. Лепшыя з іх будуць рэкамендаваныя да 
публікацыі ў навуковых выданнях і сродках масавай інфармацыі.

Аб’ём работы не павінен перавышаць 6 старонак машынапісна- 
га тэксту. Паводле ўмоваў конкурсу, у канвёрт абавязкова трэба 
ўкласці ксеракопію студэнцкага білета ці аспіранцкага пасведчання.

Работы павінны быць адпраўлены да 30 красавіка 2003 г. на 
адрас Цэнтра еўрапейскай дакументацыі і інфармацыі Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта: 220050, г. Мінск, прасп. Ф . Скарыны, 4, 
пакой 112, тэл. 209-54-46, www.ced.bsu.by, e-mail: tchebotarev@bsu.by, 
vorotilina@bsu.by.

Конкурс арганізаваны ў рамках рэалізацыі праекта "Павышэнне 
магчымасцяў Цэнтра еўрапейскай дакументацыі — стварэнне сістэ- 
мы распаўсюджвання інфармацыі аб дзейнасці еўрапейскіх суполь- 
насцяў і спрыяння еўрапейскім даследаванням” , які ажыццяўляецца 
паводле праграмы TACIC “Развіццё грамадзянскай супольнасці".

Па інфармацыі прэс-спужбы БДУ

КАНФЕРЭНЦЫІ

Студзнцкая

НАДОЕЧЫ
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дз
аб'яўляе конкурс 
на замяшчэнне пасад:

ЗАГАДЧЫ КАЎ КА Ф ЕД РАЎ: 
вышэйшай матэматыкі і матэ- 
матычнай ф ізікі, квантавай ра- 
дыёфізікі і оптаэлектронікі, вы- 
лічальнай матэматыкі, неарга- 
нічнай хіміі, высокамалекуляр- 
ных злучэнняў, малекулярнай 
біялогіі, раманскага мовазнаў- 
ства, нямецкага мовазнаўства, 
міжнародных адносін, арганіч- 
най хіміі;

П РАФЕСАРАЎ КА Ф ЕД РАЎ: 
тэарэтычнай ф ізікі, фізікі паў-. 
праваднікоў і нанаэлектронікі, 
неарганічнай х ім іі, заалогіі, 
міжнародных адносін, міжна- 
родных эканамічных адносін, 
філасофіі культуры, эканамічнай 
інфарматыкі і матэматычнай 
эканомікі;

Д А Ц Э Н ТА Ў  К А Ф Е Д Р А Ў : 
ядзернай фізікі, лазернай фізікі 
і спектраскапіі, фізікі цвёрдага 
цела, інфарматыкі, кібернетыкі, 
матэматычнага забеспячэння 
ЭВМ, матэматычнага мадэліра- 
вання і аналізу даных, тзорыі 
верагоднасцяў і матэматычнай 
статыстыкі, тэорыі функцый, ге- 
аметрыі, тапалогіі і методыкі 
выкладання матэматыкі, лікавых 
метадаў і праграміравання, 
агульнай хіміі і методыкі вы
кладання хіміі, аналітычнай хіміі, 
высокамалекулярных злучэнняў, 
ф ізіялогіі чалавека і жывёл, 
мікрабіялогіі, фізіялогіі і біяхіміі 
раслін, эканамічнай геаграфіі 
Беларусі і дзяржаў Садруж- 
насці, эканамічнай геаграфіі за- 
межных краін, глебазнаўства і 
геалогіі, сучаснай беларускай 
мовы, рускай мовы, тэарэтычна- 
га і славянскага мовазнаўства, 
раманскага мовазнаўства, гісто- 
рыі беларускай літаратуры, са- 
цыялогіі журналістыкі, перыя- 
дычнага друку, стылістыкі і літа- 
ратурнага рэдагавання, замеж- 
най журналістыкі і літаратуры, 
гісторыі Беларусі старажытна- 
га часу і сярэдніх вякоў, філа- 
софіі і метадалогіі навукі, са- 
цыялогіі, філасофіі культуры, са- 
цыяльнай камунікацыі, экана- 
мічнай інфарматыкі і матэма
тычнай эканомікі, тэарэтычнай 
і інстытуцыянальнай эканомікі,

міжнароднага права, англійскай 
мовы эканамічных спецыяль- 
насцяў, дыпламатычнай і кон- 
сульскай службы, англійскай 
мовы гуманітарных спецыяль- 
насцяў, педагогікі і праблем раз- 
віцця адукацыі, нямецкай мовы, 
англійскай мовы гуманітарных 
факультэтаў;

С Т А Р Ш Ы Х  ВЫ КЛ А Д Ч Ы - 
КАЎ КА Ф ЕД РА Ў: ф ізікі, дыск- 
рэтнай матэматыкі і алгарытмікі, 
геаметрыі, тапалогіі і методыкі 
выкладання матэматыкі, матэма- 
тычных метадаў тэорыі кіраван- 
ня, агульнай матэматыкі і інфар- 
матыкі, дынамічнай геалогіі, 
агульнай хіміі і методыкі вы
кладання хіміі, рускай мовы, за- 
межнай журналістыкі і літара- 
туры, тэхналогій камунікацыі, 
эканамічнай інфарматыкі і ма
тэматычнай эканомікі, англійс- 
кай мовы гуманітарных спецы- 
яльнасцяў, раманскіх моў, анг- 
лійскай мовы гуманітарных фа- 
культэтаў, фізічнага выхавання 
і спорту;

ВЫ КЛ А Д Ч Ы КА Ў  КАФЕД- 
Р А Ў : малекулярнай біялогіі, 
ф із ія л о г іі і б іях ім іі раслін, 
фізічнай геаграфіі мацерыкоў 
і акіянаў і методыкі выкладан
ня геаграфіі, беларускай лінг- 
вістыкі і міфалогіі, раманскага 
мовазнаўства, гісторыі стара- 
жытнага свету і сярэдніх вякоў, 
раманскіх моў, усходніх моў, 
германскіх. моў, міжнароднага 
турызму, англійскай мовы пры- 
родазнаўчых факультэтаў, анг- 
лійскай мовы гуманітарных фа- 
культэтаў, псіхалогіі, сацыяльнай 
камунікацыі;

АС ІСТЭН ТА Ў КА Ф ЕД РА Ў : 
ф ізік і паўправадні.коў і нана- 
электронікі, ф ізікі, вылічальнай 
матэматыкі, дыскрэтнай матэма- 
тыкі і алгарытмікі, высокамале
кулярных злучэнняў, арганічнай 
х ім іі , радыяцыйнай х ім іі і 
хімічнай тэхналогіі, матэматыч
нага мадэліравання і аналізу 
даных, тэхналогіі праграміра- 
вання, біяхіміі, батанікі, заалогіі.

Тэрмін конкурсу  — адзін 
месяц з дня апублікавання аб'- 
явы.

Адрас: 220050, г. Мінск, вул. 
Бабруйская, 5а, БДУ, упраўленне 
кадраў, тэл. 209-54-36.
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Ha пачатку красавіка адбыў- 
ся заключны этап агульнауні- 
версітэцкага конкурсу на леп- 
шы. л ітар атур н ы  п ераклад  
французска-іспанскай прозы 
(першы этап прайшоў пры кан- 
цы сакавіка). У фінал выйшлі 
'29 "французаў” і 13 “ іспанцаў” . 
Сярод першых пераможцай 
стала студэнтка II курса юрфа
ка Вікторыя Голубева, а сярод 
другіх — студэнтка IN курса 
Ф Ф С Н  Наталля С ялянская . 
Амаль усе ўдзельнікі заключ- 
нага этапа атрымалі падарункі: 
слоўнікі, кнігі, касеты і г.д. .

Вялікую падтрымку ў арга- 
нізацыі конкурсу аказала пяр- 
вічная прафсаюзная арганіза- 
цыя студэнтаў БДУ і асабіста яе 
старшыня Н.М. Радзевіч.

T l КАЧУ PA, 
старшы выкпадчык 

кафедры раманскіх моў

Рэспубліканская навуковая 
канферэнцыя “Студэнцкая мо
ладзь у зменлівым грамадстве” 
адбылася 10— 11 красавіка на 
базе Брэсцкага дзяржаўнага уні- 
версітэта. Удзел у ёй узяла і дэ- 
легацыя нашага універсітэта на 
чале з прарэктарам па вучэбна- 
выхаваўчай рабоце і сацыяльных 
пытаннях У .В . .Суворавым. Ha 
пленарным пасяджэнні з дакла- 
дам “Сістэма выхаваўчай рабо
ты ў студэнцкім гарадку БДУ” 
выступіў дырэктар студгарадка 
П.М. Бычкоўскі. У працы пяці 
секцый прынялі ўдзел начальнік 
і метадысты Метадычгіага цэнт
ра студгарадка БДУ, начальнік 
псіхалагічнай службы, намеснік 
начальніка ўпраўлення па выха- 
ваўчай рабоце з моладдзю.

Па заканчэнні работы секцый 
быў праведзены круглы стол 
“Студэнт і грамадства: погляд у 
будучыню” .

Інфармацыйноя служба 
студэнцкага гарадка

УСТАНОВА БДУ 
"НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ 

ІНСТЫТУТ ФІЗІКА-ХІМІЧНЫХ 
ПРАБЛЕМ ” 

аб ’яўляе конкурс на 
замяшчэнне вакантных nacad: 

ЗАГАД Ч Ы КА ЛАБАРАТО- 
Pbll фізіка-хімічных метадаў да- 
следавання;

НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎ- 
HIKA ЛАБАРАТОРЫІ раство- 
раў цэлюлозы і праду.ктаў іх пе- 
рапрацоўкі.

Тэрмін падачы дакументаў 
— адзін месяц з дня апубліка- 
вання а б ’явы.

Адрас: 220050, г. Мінск, вул. 
Ленинградская, 14, аддзел кадраў 
Н Д ІФ ХП БД У.

ВУЧЭБНА-АДУКАЦЫЙНАЯ 
ЎСТАНОВА бду 

"РЭСПУБЛІКАНСКІ ІНСТЫТУТ 
ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ” 

аб'яўляе конкурс на 
замяшчэнне вакантных nacad 
прафесарска-выкладчыцкага 

составу кафедраў: 
тэхналогій адукацыі — ЗА- 

ГАДЧЫК КАФЕДРЫ;
сацыяльна-гуманітарных дыс- 

цыплін -  ЗАГАДЧЫК КАФЕД
РЫ, ДАЦЭНТ (1), СТАРШЫ ВЫ- 
КЛАДЧЫК (1);

філасофіі і культуралогіі — 
ПРАФЕСАР (1).

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

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

ПРАБЛЕМ БЕЛАРУСКАГА 
ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА 

аб ’яўляе конкурс 
на замяшчэнне пасад: 

лабараторыя камл’ютарнага 
мадэліравання фізічнага экспе- 
рыменту:

ЗАГАДЧЫК ЛАБАРАТОРЫІ 
(1 чалавек).

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

Адрас: 220050, г. Мінск, вул. 
Бабруйская, 11, аддзел кадраў, 
пакой 315, тэл. 226-42-31.

НАЦЫЯНАЛЬНЫ 
НАВУКОВА-ВУЧЭБНЫ ЦЭНТР 

ФІЗІКІ ЧАСЦІЦ I ВЫСОКІХ 
ЭНЕРГІЙ БДУ (НЦ ФЧВЭ БДУ) 

аб ’яўляе конкурс на 
замяшчэнне вакантных пасад: 

ЗАГАД Ч Ы КА ЛАБАРАТО- 
Pbll фізікі часціц (1);

МАЛОДШАГА НАВУКОВА
ГА СУПРАЦОЎНІКА ў лабара- 
торыю электронных метадаў І 
сродкаў эксперыменту (1);

СТАРШ АГА НАВУКОВАГА 
СУПРАЦОЎНІКА лабараторыі 
функцыянальных узаемадзеян- 
няў (1).

Тэрмін падачы дакументаў 
— адзін месяц з дня апубліка- 
вання аб'явы.

Адрас: 220040, г. Мінск, вул. 
М. Багдановіча, 153, пакой 302, 
аддзел кадраў, тэл. 232-60-34.

http://www.ced.bsu.by
mailto:tchebotarev@bsu.by
mailto:vorotilina@bsu.by
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СПОРТПЛЯЦОЎКА

Лепшы ігрок -  студэнт БДУ
Наш універсітэт на гарадскім 

чэмпіянаце па валейболе сярод 
студэнцкіх камандаў ВНУ Мінска 
б красавіка прадстаўляла каман- 
да радыёфізікаў — найлепшая. 
(па выніках міжфакультэцкіх 
спаборніцтваў) зборная БДУ. 
Ініцыятарам гэтых спаборніцтваў 
стаў грэзідыум Мінскага гарка- 
ма прафсаюза работнікаў аду- 
кацыі і навукі. Чэмпіянат пра- 
ходзіў пад дэвізам “O спорт, ты 
— жыццё!”

У сценах Беларускага нацы- 
янальнага тэхнічнага універсітэ- 
та сабраліся, апроч нашай каман- 
ды, таксама студэнты БДПУ, 
БДЭУ, БДТУ, БДУІР І, вядома, гас- 
падары — каманда БИТУ. Па 
выніках гульняў першае месца 
заняла каманда БДПУ, другое — 
БДТУ, трэцяе — БДУIP, чацвёр- 
тае — БИТУ. Нашая каманда

заняла толькі пятае месца. Але 
менавіта за БДУ выступаў леп
шы ігрок чэмпіянату — Валерый 
Калкоўскі.

Усе каманды былі ўзнагаро- 
джаныя дыпломамі, каштоўнымі 
падарункамі I, вядома ж, баскет
больным! мячамі. Прызы прада- 
ставілі спартыўна-аздараўленчыя 
камісіі ВНУ і мінская гарадская 
арганізацыя прафсаюза работ- 
нікаў адукацыі і навукі. Старшы- 
ня гэтай арганізацыі Ніна Ўла- 
дзіміраўна Еўтух падвяла вынікі: 
“Думаю, што правядзенне такіх 
спаборніцтваў.стане добрай тра- 
дыцыяй. Ужо сёння прыходзіць 
мноства прапановаў аб правя- 
дзенні спартакіядаў па валейбо
ле, міні-футболе...”

Эльміра АБАСАВА, 
студэнтка I курса  

факультэта журналістыкі
B B H S S S S -

Перамога дзюдаістаў
Ha пачатку красавіка ў легкаатлетычным манежы спартыўнага 

комплексу “Уручча” прайшлі 14-я Рэспубліканскія студэнцкія гульні 
па дзюдо. Пазмагацца за гонар сваіх ВНУ ў сталіцу прыехалі 28 
мужчынскіх і 19 жаночых камандаў. Ha ўрачыстае адкрыццё гуль- 
няў былі запрошаныя ветэраны студэнцкага дзюдо. У агульным заліку 
велізарны рывок зрабіла каманда БДУ (трэнер М.А. Брыткоў), пера- 
мясціўшыся з леташняга шостага месца на гіершае. Усяго ў каманду 
ўваходзіла 6 чалавек. Найлепш выступіў майстар спорту міжнарод- 
нага класа Сяргей Ждан (вага да 66 кг). Прызёрамі ў сваіх вагавых 
катэгорыях сталі Сяргей Севярын (ФРФіЭ), Андрэй Паўлючэнка (юр
фак), Руслан Кляўцэвіч (ФПМІ), Аляксандр Жалан і Аляксандр Ma- 
караў (абодва з юрфака).

Пасля заканчэння спаборніцтваў усе пераможцы і прызёры былі 
ўзнагароджаныя каштоўнымі прызамі дзякуючы рэкламнай фірме 
“ Чердак” . Як адзначыў галоўны суддзя спаборніцтваў С.Ш. Caxa- 
дзе, гэты чэмпіянат стаў адным з этапаў адбору студэнтаў-дзюдаі- 
стаў да Універсіяды, якая адбудзецца ў жніўні ў Карэі.

Андрэй КУЦІГІА, 
студэнт I курса факупьтэта журналістыкі

Клуб арыентавання запрашае
У сакавіку ў Мінску адкрыў- 

ся спартыўны сезон у бегавым 
арыентаванні. Нягледзячы на 
снег каля сотні чалавек памера- 
ліся сваімі сіламі ў эстафетных 
спаборніцтвах на адкрытым Куб
ку БДУ. Сярод жанчын першын- 
ство атрымала каманда клуба 
арыентавання “Няміга-Норд” , у 
мужчын — каманда "Камволь” . 
Жаночая каманда БДУ ў скла- 
дзе Наталлі Вашацьковай (II курс, 
фізфак), Натаплі Жлобіч (II курс, 
ФРФІЭ) і Юліі Акушэвіч (II курс, 
геафак) заняла другое месца, 
мужчынская ж каманда была 
чацвёртай.

Упершыню адбыліся І спа- 
борніцтвы па арыент-шоў. Яны 
праводзіліся ў спартыўнай зале 
БИТУ пры актыўным удзеле ў 
судзейскай калегіі прадстаўнікоў

клуба ары ентавання Б Д У . 
Удзельнікі пріаходзілі дыстан- 
цыю на спартыўнай пляцоўцы. 
Гэты незвычайны від спаборніц- 
тваў больш зразумелы і відавоч- 
ны гледачам. Сярод мужчын пе- 
рамогу атрымаў студэнт I курса 
ФПМІ Ілля Бялянка, сярод жан
чын перамагла выпускніца геа- 
фака Таццяна Васкабойнікава.

Арыентаванне — адзін з са
мых цікавых відаў спорту, асаб- 
ліва для саміх спартсменаў. 
Больш падрабязную інфарма- 
цыю пра заняткі і трэніроўкі 
можна знайсц і на сайце 
www.orienteering.bsu.by альбо 
на кафедры фізвыхавання І 
спорту.

В. В. КРАСІЛЬНІКАЎ, 
старшы выкладчык кафедры 

фізвыхавання І спорту

НАВУКОВЫ ІНТАРЭС

НОВЫЙ П Р Ы бО РЫ  ДЛЯ 
ДЫЯГНОСТЫКІ

Пры кафедры фізвыхавання І спорту Б Д У  ўж о  амаль 4 годы  
дзейнічае лабараторыя інструментальна-аналітычных тэхналогій 
(зог. кафедры С. У. Макорэвіч). Пра прыборы, створаныя за гэты 
час, распавядае кіраўнік распрацовак Б. М. Шпілявы.

— Барыс Мікалаевіч, у  чэр- 
в ен і2002 г. Беларуская федэ- 
рацыя ха кея  выказала вам па- 
дзяку за комплекс “Д-тэст". 
Што гэта за распрацоўка?

— Гэты комплекс выкарыс- 
тоўваўся ў падрыхтоўцы і за- 
беспячэнні ігракоў нацыяналь- 
най маладзёжнай і юніёрскай 
зборных камандаў Беларусі па 
хакеі з шайбай. “Д-тэст” пры- 
значаны для ацэнкі асноўных 
ф акта р аў  працаздольнасц і 
спартсменаў з мэтай вызначэн- 
ня індывідуальнай працягласці 
і інтэнсіўнасці трэніровачнай 
нагрузкі. Для гэтага право- 
дзіцца дыферэнцыраваная кар- 
дыяграма, што адлюстроўвае 
інфармацыю пра работу лева- 
га перадсэрдзя, якая потым ап- 
рацоўваецца кам п’ютарнай 
праграмай. Атрыманыя звесткі 
дазваляюць меркаваць аб ста
не крыніцаў энергазабеспячэн- 
ня мышачнай дзейнасці. Як вя
дома, у якасці “паліва” для паў- 
нацэннай працы арганізм выка- 
рыстоўвае кіслародныя і бес- 
кіслародныя крыніцы — спа- 
жы ўны я рэчывы кр эаты н , 
гліколіз, з гэтай мэтай адбыва- 
ецца і аэробны абмен. Усё гэта 
дапамагае спецыялістам паўна- 
вартасна кантраляваць ход трэ- 
ніроўкі спартсмена. Па частаце 
сардэчных скарачэнняў трэнер 
бачыць, як рэагуе арп.анізм на 
зададзеную нагрузку, а значыць, 
своечасова дае каманду знізіць 
тэмп, каб спартсмен не пера- 
напружыўся. Неабходна такса
ма сачыць, ці дастаткова адпа- 
чыў і ці аднавіў сілы спартс
мен перад паўторнымі практы- 
каваннямі. Ведаючы асаблівасці
і патэнцыйныя магчымасці спар
тсмена, трэнер можа планаваць 
нагрузку, упэўнена даваць рэ- 
камендацыі па развіцці індыві- 
д.уальных фізічных якасцяў, а 
таксама размяркоўваць ігракоў 
у кайандных відах спорту па 
месцах і "ролях” , дзе яны мак- 
сімальна выявяць свае здоль- 
насці для дасягнення перамогі.

Перавагі “Д-тэста" ў спор- 
це бессумнеўныя. Гэта даволі 
хуткі метад: дыягностыка пра- 
водзіцца за 1,5- 2 хвіліны. Эка-

КУРСЫ

намічна ён больш выгадны, чым 
наяўныя спосабы біяхімічных 
даследаванняў. Сёння гэтым 
апаратам паспяхова карыстаюц- 
ца нацыянаЎіьныя зборныя Бе- 
ларусі вышэйшага спартыўна- 
га разраду (хакей, футбол, біят- 
лон, канькабежны спорт, плаван
ие, гандбол).

— На выставочным стэндзе 
(кабінет 106 галоўнага корпу
са БД У) выстаўлены ваш пры- 
бор J 1ЕД И С -2КД ля чаго ён 
прызначаны?

— Гэта лекава-дыягнастыч- 
ны блок, дазволены для пры- 
мянення ў практычнай медыцы- 
не. Eh забяспечвае электратэ- 
рапію, лазернае ўздзеянне І 
крайнюю высокачастотную тэ- 
рапію (КВЧ), дыягностыку і стан 
функцыянальна'й актыўнасці 
органаў і сістэмаў арганізмаў 
пацыентаў метадамі электра- 
пунктурнай дыягностыкі. Ён вы- 
карыстоўваецца пры лячэнні 
захворванняў унутраных орга- 
наў, перыферыйнай нервовай 
сістэмы, пры памежных станах, 
неўрозах. Дазваляе аператыў- 
на праводзіць абследаванне па- 
цыента да і пасля курса лячэн- 
ня. Праграма дазваляе распаз- 
наць раннія прыкметы функцы- 
янальнага разладжання органаў, 
уплываючы на зоны ці кропкі 
акупунктуры.

— Але найбольш доступны 
пры бор — гэта "Хатні доктор"?

— Так, ён недарагі, але яго 
цяжка знайсці: у аптэках хутка 
раскупляюць. “Хатні доктар” 
— серыя фізіятэрапеўтычных 
прыбораў, распрацаваных у нас 
у лабараторыі для светла-, ко
лера-, электра-, цепла-, магніта- 
тэрапіі. Ён, праўда, супрацьпака- 
заны цяжарным, пры анкалагі- 
чных захворваннях і паніжаным 
артэрыяльным ціску. Дапамагае 
пры са р д эч н а -сасуд з істы х , 
страўнікава-кішэчныХ І захвор
ваннях суставаў. Яго можна 
выкарыстоўваць І для прафілак- 
тыкі.

— П оспехаў вам у вашых 
доследованиях і распрацоўках!

Размаўляла 
Алена KVPXIHEH

СУСТРЭЧЫ

Літаратурны авангард
Выступ авангарднай літаратурнай групы "Schmerzwerk” (Вольга 

Гапеева, Юрась Барысевіч, Вальжына Морт, Ілля Сін, Зміцер Вішнёў, 
Альгерд Бахарэвіч) і блізкага да яе па эстэтычных поглядах нямецка- 
га літаратара Андрэ Бёма, арганізаваная кафедрамі рускай і беларус- 
кай літаратуры XX стагоддзя, адбылося 26 сакавіка на філалагічным 
факультэце БДУ. Маладыя пісьменнікі акрэслілі праграму сваёй мас- 
тацкай групы і прачыталі свае творы, перыядычна спасылаючыся на 
будучую прэзентацыю беларуска-нямецкага зборніка “Фронт-лінія” , 
якая адбудзецца праз 2 месяцы ў нямецкім пасольстве.

Назва літаб’яднання ў перакладзе з нямецкай азначае “ завод 
болю" і, паводле словаў А.Бёма, паходзіць ад думкі Альбэра Камю 
пра тое, што боль — сувязное звяно паміж чалавечым целам і рэ- 
чаіснасцю. Выбар замежнай назвы ўдзельнікі групы тлумачаць імкнен- 
нем да пісьма паміж мовамі, называючы сябе "еўрапейскімі літара- 
тарамі, якія найчасцей выкарыстоўваюць беларускую мову” .

Па заканчэнні выступу былі прапанаваныя для продажу кнігі B. 
Гапеевай “ Рэканструкцыя неба” , А. Бахарэвіча “Практычны дапа- 
можнік па руйнаванні гарадоў” , 3, Вішнёва "Паласаты тамтам”, “Там- 
бурны маскіт” , "Трап для суслікаў, ці і іекрафілічнае даследаванне 
аднаго віда грызуноў” , I. Сіна “Н ул.” Ю. Барысевіча “ Цела і тэкст” 
і “Alter Nemo” . Творы шмэрцвэркаўцаў можна таксама знайсці на 
сайце litara.net.

Вольга АЛДАКУШЫНА

стыль
HiC ФДД -  Z003

Прыгожымі не толькі нара- 
джаюцца, але і становяцца. Лепш 
за ўсё гэта можна ўбачыць на 
такіх конкурсах, у праграму якіх 
уваходзіць дэманстрацыя не 
толькі знешнасці, але і унутра
ных якасцяў — душэўных, інтэ- 
лектуальных, творчых.

Адзін з такіх конкурсаў пры- 
гажосці прайшоў на факультэце 
даун іверсітэцкай  адукацы і. 
Шэсць удзельніц змагаліся за 
тытул “Міс ФДА — 2003” . Кан- 
курсанткі вельмі сур’ёзна рыхта- 
валіся, і з першага погляду было

ПОСТФАКТУМ

цяжка вызначыць лепшую. Яны 
спявалі, танчылі, адказвалі на ка
верзный пытанні. Старшыня 
журы дэкан факультэта В.М. 
Малафееў назваў пераможцу: 
званне "Міс ФДА — 2003” да- 
сталося Алесі Крэйдзе, “Віцэ-міс” 
стала Віталія Юдзіна. Астатнія 
канкурсанткі не засталіся без 
званняў і ўзнагародаў: "Міс Ача- 
равальнасць”, “Міс Усмешка”, “Міс 
глядацкіх сімпатый” .. . ІІІкада, 
што наступны конкурс будзе 
толькі праз год.

Юлія ЛОГІНАВА, 
спухачка факультэта 

цауніверсітэцкай адукацыі

Иаладзёжная эстрада
Адкрыццё студэнцкага конкурсу эстрады адбылося 20 лютага ў 

Ліцэі БДУ. Удзельнікі гэтага творчага спаборніцтва дужаліся ў наміна- 
цыях "Песня” , “Танец", "Музыка” , “ Размоўны жанр” і "Арыгінальны 
жанр”. Конкурс праводзіўся ў рамках дзейнага на працягу ўсяго наву- 
чальнага года фестывалю сучаснага маладзёжнага мастацтва і ініцыя- 
тывы, у якім удзельнічаюць усе факультеты БДУ і іншыя ВНУ сталіцы.

Так, у "Размоўным жанры” ("найлепшая вядучая”) перамаглі сту- 
дэнткі факультэта кіравання і сзц" . ільн -,х тэхналогій Юлія Саевіч і 
Юлія Арцёмава; у "Арыгінальным жанры’’ — студэнты факультэта 
прыкладной матэматыкі і інфарматы-:: з нумарам "Веласіпедысты”. У 
намінацыі “Спартыўны танец” па-за канкурэнцыяй былі хлопцы з 
факультэта менеджменту нерухомай маёмасці; у “ Народным танцы” 
найлепшым выявіўся калектыў Тлоры я” .ЛІцэя БДУ (кіраўнік Вольга 
Гусінец); у "Класічнай песні” — вакальны ансамбль з ФПМІ. У на- 
мінацыі “Эстрадныя спевы" найлепшымі былі прызнаныя дзяўчаты з 
факультэта кіравання і сацыяльных тэхналогій, якія спявалі па-англій- 
ску. Ганна Фуре з факультэта кіравання і сацыяльных тэхналогій з 
вершамі прафесара Э.І. Збароўскага “ Цукеркі сіраціны” перамагла 
ў конкурсе “Размоўны жанр”. Была адзначаная дыпломам і Kipa 
Пятрова з Ліцэя БДУ, якая выконвала песню “ Пісьмо”. У “Выканаўчым 
жанры” (ігра на музычных інструментах) перамаглі студэнтка філфа- 
ка Юлія Буднікава (фартэпіяна) і студэнт фізфака Сяргей Майсейчык 
(гітара). У намінацыі “Эстрадны танец” перамог калектыў “ Глорыя” .

Алена КУРХІНЕН

Вучз Вна-адукайыйнаі останова БД? 
«Рзспубліканскі ін с т ы ш  в ы в э іш а і школы»

ЗАПРАШ АЕ НА КУРСЫ ПАВЫШЭННЯ КВАЛІФІКАЦЫІ Ў 
Il КВАРТАЛЕ 2003 ГОДА ВЫКЛАДЧЫКАЎ I СУПРАЦОЎНІКАЎ 
НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОВАЎ ПА НАСТУПНЫХ НАПРАМКАХ:

1. Прыродазнаўчанавуковыя дысцыпліны (для выкладчыкаў фізікі 
ВНУ г.Мінска) — з обрывам ад працы, з 12.05 па 24.05;

2. Удасканаленне якасці падрыхтоўкі спецыялістаў ва ўмовах 
шматцыклічнай арганізацыі навучальнага працэсу (для рэктараў і 
прарэктараў) — з адрывам ад працы, з 12.05 па 23.05;

3. Вучэбны курс «Сучасная беларуская культура: асноўныя тыпы, 
формы і тэндэнцыі» ва ўмовах магістэрскай падрыхтоўкі (для вы- 
кладчыкаў ВНУ, ССНУ) — з адрывам ад працы, з 19.05 па 31.05;

4. Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі ў забеспячэнні і выкла- 
данні дысцыплін гуманітарнага і сацыяльна-эканамічнага цыкла (для 
лрафесарска-выкладчыцкага складу і вучэбна-дапаможнага перса- 
налу кафедраў сацыяльна-гуманітарнага цыклу ВНУ, сістэмы павы- 
шэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў) — з адрывам ад 
працы, з 26.05 па 07.06;

5. Праектаванне спецыяльнасцей і кваліфікацый вышэйшай аду- 
кацыі ва ўмовах пераходу да дзвюхступеннай сістэмы падрыхтоўкі 
спецыялістаў (для адміністрацыйна-кіраўніцкага і прафесарска-вы- 
кладчыцкага складу ВНУ) — з частковым адрывам ад працы, з 02.06 
па 06.06;

6. Распрацоўка вучэбных матэрыялаў для дыстанцыйнай адукацыі 
(для спецыялістаў ВНУ) — з адрывам ад працы, з 09.06 па 21.06.

Калівас зацікавіла наша інфармацыя, івы  готовы прыняць удзел 
у  курсах, тэлефануйце для папярэдняга запісу ў  групы.

Нашадрасг. Мінск.вул. Маскоўская, 15, Рэспубліканскі інстытут 
вышэйшай школы БДУ, каб. 319, тел /ф акс 222-83-03
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