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Падарунак для б і б л і я ш і
Прэзентацыя кніг, атрыманых Фундаментальной бібліятэкай БДУ ў dap ad 

амерыканскага прафесара Рыча pda Нэда Лебава, адбылася 21 мая ў  чытальнай 
зале бібліятэкі факультета міжнародных адносінаў.

У чытальнай зале было прадстаўлена больш за 1000 асобнікаў англамоўных 
выданняў па гісторыі, паліталогіі, дыпламатыі. Кнігі бібліятэцы перадаў Інфар- 
мацыйны цэнтр Пасольства ЗША ў Рэспубліцы Беларусь.

Ha прэзентацыі дырэктар бібліятэкі П.М. Jlano зачытаў электронны ліст ад 
амерыканскага прафесара. P.H. Лебаў паведаміў, што яму было надзвычай 
прыемна зрабіць падарунак беларускім студэнтам: ягоны бацька нарадзіўся ў 
1902 г. у Мінску, хаця амаль усё жыццё пражыў у амерыканскім горадзе Сіэтле.

Прадстаўнік Інфармацыйнага цэнтру Томас Тэнэр адзначыў, што перадача 
кніг у бібліятэку БДУ — тэта сумесны праект Амерыканскага інфармацыйнага 
цэнтра, Рады навукоўцаў Амерыкі і факультэта міжнародных адносінаў. Словы 
падзякі выказалі дэкан факультэта А.В. Шарапа і студэнт IV курса Аляксей 
Нарэйка.

Да 100-годдзя
Уж о 52-і раз прайшла студэнцкая 

навуковая канферэнцыя на факультэ- 
це філасофіі і  сацыяльных навук. Сё- 
лета гэтоя падзея адбылася 23 краса
вка.

Яе правядзенне ўжо сталася доб- 
рай традыцыяй, і штогод у ёй бярэ 
ўдзел усё больш студэнтаў, магістран- 
таў, аспірантаў не толькі з розных фа- 
культэтаў БДУ, але і з іншых ВНУ. У 
рамках сёлетняй канферэнцыі адбыў- 
ся семінар па актуальных праблемах 
сацыялогіі з удзелам прафесараў з 
Маскоўскага дзяржаўнага універсітэ- 
та, Харкаўскага універсітэта і Цэнтра 
стратэгічных даследаванняў універсі- 
тэта Вены (Аўстрыя).

Сёлета канферэнцыя прысвячала- 
ся 100-годдзю з дня нараджэння вя- 
домага савецкага філосафа, доктара 
філасофскіх навук, прафесара, члена- 
карэспандэнта AH БССР, заслужанага 
дзеяча навукі БССР Васіля Іванавіча 
Сцяпанава (1903— 1979). Ён выкладаў 
у БДУ з 1947 г.; як прарэктар ён да- 
могся, каб у 1966 г. зноў адкрылася 
аддзяленне філасофіі, расфармаванае 
ў 50-х гадах. Але найперш ён вядо- 
мы як буйны даследчык тэорыі па- 
знання, дыялектычнага матэрыялізму, 
гісторыі рускай філасофскай і грамад- 
ска-палітычнай думкі.

Канферэнцыю адкрыў дэкан фа
культэта прафесар Анатоль Ізотавіч 
Зелянкоў. ІІІмат цёплых словаў было 
сказана на адрас B.I. Сцяпанава, знач-

В.І. Сцяпанава
ная частка выступу дэкана прысвяча- 
лася праграме развіцця адукацыі ва 
універсітэце, яе перспектывам. Прыем
на было бачыць энтузіязм у вачах 
удзельнікаў, калі гаворка ішла пра тра- 
дыцыі класічнай універсітэцкай адука- 
цыі — таго стандарта, да якога цяпер 
імкнуцца многія, але дасягаюць, на жаль, 
не ўсе. ,

Пасля дэкана з дакладамі выступілі 
студэнт Ill курса аддзялення філасофіі 
B. Голубеў ("Руская філасофская тра- 
дыцыя вачыма студэнта XXI ст.” ) і ас- 
пірантка кафедры філасофіі і мета- 
далогіі навукі B. Орышава (“ Эвалю- 
цыя марксісцкай думкі і філасофскае 
спасціжэнне вопыту свабоды” ). У сваіх 
працах маладыя даследчыкі пастара- 
ліся як мага больш дакладна паказаць 
сферу даследаванняў B.I. Сцяпанава.

Пасля гэтых выступаў былі ўзнага- 
роджаныя ўдзельнікі леташняй канфе- 
рэнцыі, і пачалі працу секцыі філасофіі, 
сацыялогіі, псіхалогіі, інфармацыі і ка- 
мунікацыі. Працы на ўсіх секцыях былі 
настолькі цікавымі, што нават рэгла- 
мент вытрымліваўся не зусім даклад
на: заміж запланаваных 4-х, секцыі 
працавалі па 5—5,5 гадзінаў. Але на
ват і пасля гэтага разыходзіліся неах- 
вотна: столькі засталося яшчэ нявы- 
рашаных праблемаў... Паболей бы 
такіх канферэнцый!

Андрэй СТРЫХА, 
студэнт Ф Ф С Н

Е р а с а ю з  і
Прадстаўнічая дэлегацыя з Італіі 

наведала наш універсітэт 26—28 мая. 
Госці прынялі ўдзел у працы семінару 
“ Вывучэнне досведу Еўрапейскага Ca- 
юза ў правядзенні дэмакратычных рэ- 
формаў” , арганізаванага на факультэ- 
це міжнародных адносінаў. 26 мая ад- 
быўся выступ Сэзарэ Імбрыянэ, пра
фесара палітычнай эканоміі рымскага 
універсітэта Ля Сап'енса, на тэму “ Пра- 
цэсы эканамічнай інтэграцыі ў Еўро- 
пе: ад Рымскай дамовы да дамовы 
Ніццы” . 27 мая з дакладам "Працэс 
інстытуцыйных рэформаў і дэмакра-

Аддзел бібліятэчнай ржламы

Б е л а р у с ь
тычныя прынцыпы ў дзяржавах — чле
нах ЕС” выступіў ганаровы прэзідэнт 
Дзяржаўнай рады Італіі, пасол, прафе
сар Луіджы Віторыя Фэрарыс. 28 мая 
адбыўся круглы стол “ Роля Еўрапей- 
скага Саюза ў дэмакратычным працэ- 
се ў центральна- і ўсходнееўрапейскіх 
краінах” . У працы сэмінару прыняў 
удзел кіраўнік дэпартамента МЗС Італіі, 
доктар Лука Біялата, адказны за ўсход- 
нееўрапейскі накірунак замежнай па- 
літыкі Італіі.

Паводле інфармацыі 
прэс<лужбы БЦУ

АЛІМПІЯДЫ

Юныя біёлаг!  
збяруцца D БД9

Юныя ўдзельнікі Міжнароднай бія- 
лагічнай алімпіяды школьнікаў з 46 
краінаў прыедуць у ліпені но біялагіч- 
ны факультет нашага універсітэта. 
Менавіта гэты факультэт прызначаны 
“адказным" за правядзенне інтэлек- 
туальных слаборніцтваў.

Юныя беларускія біёлагі ўжо шмат 
гадоў запар удзельнічаюць у падобных 
спаборніцтвах, і яшчэ не было выпадку, 
каб яны вярнуліся з іх без медалёў.

Склад сёлетняй каманды-"гаспа- 
дыні” пакуль не вызначаны. Ha па- 
чатку лета самыя здольныя прыхільнікі 
біялогіі — пераможцы рэспубліканс- 
кай алімпіяды прыедуць на двухтыд- 
нёвыя зборы. Потым яны пройдуць тэс- 
ціраванне, па выніках якога і будзе 
складацца чацвёрка наймацнейшых.

Усяго ў алімпіядзе возьмуць удзел 
каля 190 школьнікаў. Для перамож- 
цаў ужо заказаныя камплекты меда- 
лёў. Адкрыццё алімпіяды адбудзецца 
ў Палацы Рэспублікі. Пражываць юныя 
біёлагі будуць у інтэрнаце біяфака. За 
кожнай камандай будзе замацаваны 
гід — студэнт БДУ, які валодае анг- 
лійскай мовай.

Наталля КАСЬЯНЕНКА, 
студэнтка факультэта 

журналістыкі
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паўнялі выступленні дзяўчат.

Адбылася гэтая ўрачыс- 
тасць дзякуючы ўпраўленню 
па справах культуры БДУ і 
спонсарам: фірме па вытвор- 
часці мяккіх цацак «Солпол» 
з гандлёвай маркай «Мальві- 
на», кампаніі «Соса-СоІа», са
л о ну  вясел ьны х с у ке н а к  
«Юнона», клубу прыгажосці 
«Лін Лайн», турыстычнаму 
агенцтву «Разма-М», салону 
прыгажосці «Londa-цэнтр», 
«Женскому журналу», газетам 
«Комсомольская правда», «Га
строном», «Советская Бело
руссия», «Работа для вас». 
Арганізацыі конкурсу паспры- 
яла м адэльнае  а ге н ц тв а  
«Universum Models» пад кіраў- 
ніцтвам А. Варламава.

Тытул «Панна Адукацыя 
2003» атрымала студэнтка 
філалагічнага факультэта Ma- 
рына Ліпніцкая. Яна ж  завая- 
вала званне «Панна Інтэлект». 
Галоўным прызам для Мары- 
ны стала пуцёўка ў любую 
краіну Еўропы, якую ўручыў 
рэктар БДУ А.У. Казулін.

Акрамя намінацый «Пан
на Адукацыя» І «Панна Інтэ- 
лект» было яшчэ пяць. «Пан- 
най Фота» стала Яўгенія Яро- 
міна, студэнтка факультэта 
журналістыкі, «Паннай Гра- 
цыя» — Марына Папова, так- 
сама студэнтка факультэта 
журналістыкі. Таццяна Бала- 
кіна з механіка-матэматычна- 
га факультэта атрымала ты

тул «Панны Чароўнасць», а 
Ірына Мальцава, студэнтка 
х ім ічнага факультэта, была 
абраная гледачамі як «Пан
на Каханне з першага погля-

ду», яна ж  стала «Віцэ-пан- 
най Адукацыя 2003».

Наталля КАСЬЯНЕНКА, 
студэнтка факультэта 

журналістыкі

Панна Адукацыя 2003
27  мая ў  дворыку універ- 

сітэцкага гарадка БД У лрай- 
шоў конкурс «Панна А дука
цыя 2003».

У ім прынялі ўдзел 17 сту- 
дэнтак з розных факультэ- 
таў. Ацэньвала здольнасці 
дзяўчат журы ў складзе 24

чалавек. Прыгажуні «змага- 
ліся» на працягу некалькіх 
гадзін у пяці конкурсах, кож - 
ны з я к іх  быў яскравым І 
ўражвальным: інтэрв’ю, рэ- 
партаж  з гарачы х кр о па к 
(жаночая версія), прыцемкі, 
грацыя, гульня з невядомым.

У перапынках паміж конкур 
сам! публ іка  мела магчы- 
масць пабачыць выступлен- 
ні артыстаў I. Афанасьевай, 
К. Слукі, Ф . Жмахера, гурта 
«Ваяж» і інш. У святочным 
канцэрце прынялі ўдзел бай
керы і бодзібілдэры, якія да-



I

Працягваецца падпіска на пе- 
рыядычныя выданні на другое 
паўгоддзе 2003 г.

Часопіс “ Социология” — 
першае ў Рэспубліці»! Беларусь 
перыядычнае выданне па пытан- 
нях сацыялогіі. Выдаецца з каст- 
рычніка 1997 г. Заснавальнік — 
Беларускі дзяржаўны універсітэт.

Ha старонках часоліса прад- 
стаўлены тэарэтычныя, метадыч- 
ныя, інфармацыйныя матэрыялы, 
звесткі лра вынікі прыкладных 
сацыялагічных даследаванняў, 
хроніка асноўных падзей наву- 
ковага сацыялагічнага жыцця, 
звесткі пра дысертацыі, абароне- 
ныя ў Беларусі па сацыялогіі. 
Спецыяльны раздзел прысвяча- 
ецца аспіранцкім даследаван- 
ням.

У ліку аўтараў часопіса — 
вядучыя сацыёлагі Беларусі, Расіі, 
Украіны, іншых краінаў СНД, а 
таксама ЗША, Германіі, Вяліка- 
брытаніі, Аўстрыі, Польшчы ды 
інш.

Часопіс уключаны Прэзідыу- 
мам ВАК у лік выданняў для пуб- 
лікацыі дысертацыйных матэры- 
ялаў. Выданне разлічана на чы- 
тачоў, якія спецыялізуюцца ў га- 
ліне сацыялогіі, а таксама сумеж- 
ных гапінах навукі: выкладчыкаў, 
навуковых супрацоўнікаў, аспі- 
рантаў, студэнтаў, спецыялістаў- 
практыкаў.

Перыядычнасць выхаду часо- 
піса — 1 раз у квартал.

Падпісны індэкс: для індыві- 
дуальнай падпіскі — 74932, для 
ведамаснай падпіскі — 00245.

Падпісная цана на часопіс на 
другое паўгоддзе 2003 г.: для 
індывідуальных падпісчьжаў — 
9120 руб., для прадпрыемстваў і 
арганізацый — 17682 руб.

Падпісацца на часопіс “ Со
циология” можна ва ўсіх ад- 
дзяленнях сувязі Рэспублікі Бе
ларусь (наступление ў продаж 
абмежавана).

ПАДЗЯКІ
Выказваю шчырую падзяку 

супрацоўнікам кафедры спект- 
раскапіі і лазернай ф ізікі за 
нёацэнную дапамогу і падтрым- 
ку, аказаную мне ў цяжкія для 
мяне дні пасля смерці маці.

Л. КАВАЛЕНКА
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3 7  па 10 м ая  ў  выставоч
ны м ком плексе  “Б елЭ кспа"  
праходзіла 7-я м іж народная  
спецы ялізаваная вы ст ава  
“CM! ў  Беларусі".

сацыёлагаў

В акол  тзаў ж д ы  студэнты

Удзел у ёй узялі не толькі 
беларускія тэле- і радыёкам- 
паніі, газеты і часопісы, але і 
замежныя СМІ: з Расіі, Украі- 
ны, Кітая. Сярод іншых год
на глядзеўся і стэнд “ Прэса 
ВНУ сталіцы” , на якім былі 
выстаўленыя выданні БДУ, 
БДЭУ, БНТУ, БДПУ. Наш уні- 
версітэт быў прадстаўлены 
на выставе ча соп ісам і 
“ Веснік БДУ” , “Социология” , 
“ Беларускі гістарычны ча- 
сопіс” , “ Вышэйшая школа” , а 
таксама газетамі “ Беларускі 
універсітэт" і “ Городок сту
денческий” . Удзел у выста
ве не застаўся незаўважа- 
ным: стэнд “ Прэса ВНУ ста- 
ліцы” атрымаў ад арганіза- 
тараў дыплом.

Серыя IN — гісторыя, філасо- 
фія, псіхалогія, паліталогія, сацыя- 
логія, эканоміка, права (№ 2, ліпень; 
N» 3, лістапад):

індывідуальная (індэкс 74853)
-  8740 p.;

ведамасная (індэкс 748532) — 
13803 р.

Серыя IV — філалогія, журна- 
лістыка, педагогіка (№ 2, жнівень; 
N» 3, снежань):

індывідуальная (індэкс 74854)
-  8740 p.;

ведамасная (індэкс 748542) — 
13803 р.

Падпісацца на часопіс “ Веснік 
БДУ” можна ва ўсіх аддзялен- 
нях сувязі Рэспублікі Беларусь.

Рэдакцыя 
і  рэдкалегіі часопіса

В у ч э й н а -а д у к а ц ы ш я  ўстанова ВДУ 
Р з с п у б л іш с к і  інстытут вышэйшай ш ко льр

ЗАПРАШ АЕ Ў MAI -  ВЕРАСНІ НА КУРСЫ ПАВЫШЭННЯ КВАЛІФ ІКАЦЫ І 
ВЫ КЛАДЧЫ КАЎ I СУПРАЦОЎНІКАЎ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ 

ПА НАСТУПНЫХ НАПРАМКАХ:

Распрацоўка навучальных 
матэрыялаў для дыстанцыйнай 
адукацыі (для спецыялістаў аду- 
кацыі) — з адрывам ад працы 
(09.06-21.06).

Асновы камп’ютарнай тэх- 
нікі і камп’ютарных тэхналогій 
у адукацыі (базавы курс, для 
супрацоўнікаў установаў сістэ- 
мы павышэння кваліфікацыі і 
перападрыхтоўкі кадраў) — без 
адрыву ад працы (1-я сесія: 
08.09-19.09; 2-я сесія: 17.11
28.11).

Праектаванне і распрацоў- 
ка вучэбна-метадычных комп- 
лексаў па цыкле сацыяльна-гу- 
манітарных дысцыплін у сістэ- 
ме дзвюхступеннай універсітэц- 
кай адукацыі (для выкладчыкаў 
БДУ) (1-я сесія: 01.09-06.09; 
2-я сесія: 27.10-01.11).

Статыстычны аналіз і апра- 
цоўка даных на ПК (для вык- 
ладчыкаў сацыялогіі, псіхалогіі, 
геаграфіі, біялогіі, медыцыны 
ВНУ) — без адрыву ад працы 
(1-я сесія: 15.09-26.09; 2-я се- 
сія: 01.12-12.12).

Якасць універсітэцкай аду- 
кацыі ва ўмовах пераходу да 
дзвюхступеннай сістэмы пад- 
рыхтоўкі спецыялістаў (для

выкладчыкаў ВНУ) — з част- 
ковым адрывам ад працы (1-я 
сесія: 15.09-20.09; 2-я сесія: 
10.11-15.11).

Праектаванне спецыяльнас- 
цей і квапіфікацый вышэйшай 
адукацыі ва ўмовах пераходу 
да дзвюхступеннай сістэмы пад- 
рыхтоўкі спецыялістаў (для ад- 
міністрацыйна-кіраўніцкага І 
прафесарска-выкладчыцкага 
складу ВНУ) — з адрывам ад 
працы (15.09-26.09).

Выкарыстанне пакета «Mic
rosoft Office 2000» у навучапь- 
ным працэсе i навуковых да- 
следаваннях (для выкладчыкаў, 
асістэнтаў, навуковых супрацоў- 
нікаў, вучэбна-дапаможнага пер- 
саналу ВНУ) — без адрыву ад 
працы (15.09-25.11).

Актуальный праблемы вы- 
кладання беларускай філалогіі 
(выкладчыкі) — з адрывам ад 
працы ( 15.09-27.09).

Асновы камп’ютарнай тэхнікі 
І камп’ютарных тэхналогій у аду- 
кацыі (паглыблены курс для су- 
працоўнікаў установаў сістэмы 
павышэння кваліфікацыі і пера- 
падрыхтоўкі кадраў) — без ад
рыву ад працы (1-я сесія: 22.09
03.10; 2-я сесія: 08.12-19.12).

Англійская мова (для вы- 
кладчыкаў, асістэнтаў, навуковых 
супрацоўнікаў вучэбна-дапа
можнага персаналу ВНУ) — без 
адрыву ад працы (22.09-13.12).

Нямецкая мова (для выклад- 
чыкаў, асістэнтаў, навуковых су- 
працоўнікаў вучэбна-дапамож
нага персаналу ВНУ) — без ад
рыву ад працы (22.09-13.12).

Куратарства як сучасны 
інстытут выхавання і кіравання 
(для куратараў вучэбных груп 
ВНУ) — з частковым адрывам 
ад працы (1-я сесія: 29.09
03.10; 2-я сесія: 17.11-21.11).

Педагагічная канфлікталогія 
(псіхолагі і педагогі ўстановаў 
адукацыі) — без адрыву ад 
працы (29.09-25.11)

Калі Вас зацікавіла наша 
інфармацыя І Вы готовы пры- 
няць удзел у  курсах, звяртай- 
цеся па тэл. 222-83-03 для па- 
пярэдняга запісу ў  групы.

Наш одрас: 220007, г. Мінск, 
вул. Масквўская, 15, Рэспублі- 
канскі інстытут вышэйшай шко
лы БДУ, кабінет 319, тэл. / факс 
222-83-03. ,

Вельмі хутка мы будзем ад- 
значаць 30-гадовы юбілей пра
цы старшага выкладчыка ка
федры тэхналогіі праграміра- 
вання Наталлі Аляксандраўны 
Карповіч.

Усё яе жыццё звязана з Бе- 
ларускім дзяржаўным універ- 
сітэтам. Сюды яна паступіла 
пасля школы. Тут прамінулі- 
пяць незабыўных студэнцкіх 
гадоў, тут пачалася самастой- 
ная праца. Веданне справы, ад- 
казнасць у працы, сумленнасць 
і стараннасць дапамаглі ёй за- 
служыць аўтарытэт дасведча- 
нага педагога.

Акрамя працы на факуль- 
тэце прыкладной матэматыкі і 
інфарматыкі, Наталля Аляксан- 
драўна працуе ў ліцэі БДУ з дня 
яго заснавання. A  ў 1994 го- 
дзе яна стала загадчыцай ка
федры інфарматыкі. 'Яна з ’яў- 
ляецца членам журы універсі- 
тэцкіх і рэспубліканскіх алім- 
піяд па інфарматыцы сярод сту- 
дэнтаў і школьнікаў.

За гэты час Наталля Аляк- 
сандраўна стала высакаклас- 
ным выкладчыкам: у яе лекцы- 
ях глыбіня і даступнасць вы- 
кладання спалучаюцца з высо- 
кай культурай і абаяльнасцю.

Разам з калегамі Н.А. Kap- 
повіч прымала ўдзел у распра- 
цоўцы праграмы агульнага кур
са лекцый «Праграміраванне». 
Увёсь час матэрыял яе курса

Веснік БДУ»
Працягваецца падпіска на пе-

рыядычныя выданні на другое 
паўгоддзе 2003 года. Падпісная 
цана на часопіс “ Веснік Беларус- 
кага дзяржаўнага універсітэта’’ па 
серыях наступная:

Серыя I — фізіка, матэматыка, 
інфарматыка (№ 3, верасень): 

індывідуальная (індэкс 74851)
-  4370 p.;

ведамасная (індэкс 748512) — 
6901 р.

Серыя Il — хімія, біялогія, геа- 
графія (№ 3, кастрычнік):

індывідуальная (індэкс 74852)
-  4370 p.;

ведамасная (індэкс 748522) — 
6901 р.

абнаўляецца сучаснымі ведамі 
ў галіне інфармацыйных тэхна- 
логій. Камп’ютарная праграма 
«Тэст», створаная пад кіраўніц- 
твам Наталлі Аляксандраўны, 
паспяхова выкарыстоўваецца ў 
вызначэнні ўзроўню ведаў сту- 
дэнтаў.

I, вядома, вакол яе заўжды 
студэнты, якім яна перадае свае 
бясцэнныя веды.

У жыцці гэта прыемная жан- 
чына, якая ўмее выклікаць сімпа- 
тыю ў суразмоўцы.

Ёй пашанцавала не толькі з 
кар’ерай. У яе цудоўная сем’я: 
муж, дачка Таццяна і сын Аляк- 
йандр. Наталля Аляксандраўна 
ганарыцца сваімі дзецьмі, якія 
выбралі спецыяльнасць матулі.

Пажадаем ёй захаваць гэты 
стан надоўга.

Супрацоўнікі кафедры



СЯМ’Я
Дзень сям ’і  адзначыла наш а кра іна 15 мая. А д  на з  сам ы х вял ік іх  у  Б Д  У  — сям 'я Алены  

Корвін-Кучынскай: тут гадуюцца аж но  шасцёра дзяцей. Алена ўзнагароджаная Ордэнам маці.
А. Корвін-Кучынская працуе ў  Б Д У  з  1975 г. Пачынала з пасады лабарант а Вылічальнага 

цэнтра. Паралельна завочна скончыла вячэрняе аддзяленне механіка-матэматычнага факуль
тета. Цяпер працуе інжынерам-праграмістам Цэнтра інфармацыйных тэхналогій у  аддзеле пры- 
кладнога праграмнага забеспячэння.

Але перш  за ўс ё  А лена  —  Маці. /  вось што яна распавядае пра сваю сям ’ю.

«Свята! у нас шмат: 
толькі дзён нараджэння восем на год»

Галоўнае ў кожнай сям’ і — 
давер, дабрыня, павага, разумен
ие і любоў. Калі ёсць тэта, дык 
кожны дзень радасны. Вельмі 
важна жыць правільна не на 
словах, а рабіць добрыя ўчынкі, 
І найперш тэта тычыцца баць- 
коў, бо для дзяцей бацька і маці 
— галоўны прыклад і аўтары- 
тэт. Быць няшчырым І “ граць 
ролю" ў сям’і дзень пры дні 
цяжка, тут усё навідавоку і ўсё 
важна — трэба ў паўсядзённым 
жыцці быць вартым павагі. Me- 
навіта ў сям’і ўгіершыню выяў- 
ляюцца такія якасці, як дапамо- 
га, падтрымка, суперажыванне. 
Нашая сям’я вялікая: у нас шас
цёра дзяцей — Марыя (20 га- 
доў), Сяргей (19 гадоў), Алена 
(16 гадоў), Таццяна (10 гадоў), 
Андрэй (8 гадоў), Ганначка (5 
гадоў). I бяда не бяда, калі ўсе 
разам, і блішчаць радасцю вочы 
дзятвы, і з ’яўляюцца сілы на 
новыя добрыя справы.

У сям’ і бацькі не павінны 
ўвесь час паказваць уладу, 
ціснуць сваім. аўтарытэтам і 
ўзростам. Я думаю, нашмат важ
ней парада і дапамога, сяброў- 
ства і любоў. А як на сэрцы 
лёгка, калі ўсё ладзіцца ў сям’і, 
калі ўвечары старэйшыя падзе- 
ляцца расповедам аб пражытым 
дні, а маподшыя абдымуць моц- 
на і раскажуць пра свае важ
ный справы і дасягненні. Гэта 
шчасце...

Дзеці ў шматдзетных сем’- 
ях больш самастойныя, кемлі- 
выя, больш умеюць. Для іх не 
сакрэт, як даглядаць гаспадар- 
ку, гатаваць, прыглядаць за ма- 
лодшымі, заўжды быць гатовымі 
дапамагчы, бо яны штодня пры- 
маюць актыўны і непасрэдны

ўдзел у жыцці сям’і. У нашай 
сям’ і дзеці ўсебакова развітыя, 
разумныя, таленавітыя, кемлівыя, 
дысцыплінаваныя, усё ўмеюць. 
Неабходна толькі ўсё даклад- 
на арганізаваць. Ha плечы таты 
кладзецца вялікая адказнасць
— матэрыяльнае забеспячэнне 
сям’і, а таксама разнастайныя 
мужчынскія работы па доме. 
Дзеці з задавальненнем дапа- 
магаюць бацьку. A ўтульнасць 
і сямейная цеплыня ствараюц- 
ца мамінымі рукамі і сэрцам, і 
зноў побач дзеці — дапамага- 
юць. У нас важная роля арга- 
нізатара і дыспетчара ў сям’і 
дасталася маме: кожны дзень 
разам абмяркоўваецца і плану- 
ецца — школа, праца, трэніроўкі 
ў басейне, маляванне, музыка, 
што купіць, што прыгатаваць, 
сустрэчы, адпачынак, урокі. I ўсё 
трэба дакладна адпрацаваць 
дзень пры дні.

Святаў у нас шмат — толькі 
дзён нараджэння 8 на год! 
Каляды, Новы год, Таццянін 
дзень, Дзень маці, 1 верасня, 14 
лютага, 8 сакавіка, пачатак лета
— мы любім святы, умеем ра- 
давацца і рабіць падарункі. 
Ёсць яшчэ цудоўны дзень — 4 
жніўня, дзень нараджэння на
шай сям’і. Мы ўсе чакаем гэтае 
свята, рыхтуемся да яго, маем 
свае традыцыі, як яго адзна- 
чаць. Заўжды шмат кветак, сяб- 
роў, цёплых віншаванняў, пада- 
рункаў, сюрпрызаў, цудоўны ве- 
чар каля вогнішча. Які пачас- 
тунак гатуецца? Магу з гонарам 
сказаць, што ўжо шмат гадоў 
пачастунак на ўсе святы гату- 
юць нашыя старэйшыя дочкі 
Марыя і Алена, малодшыя дзеці 
ім дапамагаюць, а нашая з му

жам задача — забяспечыць 
усімі неабходнымі прадуктамі. 
Марыя І Алена — малайцы! Вя- 
дома, бываюць цяжкасці, але ўсе 
пытанні можна вырашыць. У 
першую чаргу, трэба разлічваць 
на свае сілы, ведаць свае маг- 
чымасці, не ныць.

Выбар жыцця зроблены, І я 
ведаю, што правільна — шэсць 
зорачак запаліліся ў нашай 
сям’і. Я думаю, што людзі, якія 
сустракаюцца з нашай сям’ёй, 
паважаюць наш выбар, І мы 
адчуваем іх падтрымку, дапамо- 
гу і любоў. Дзякуй усім!

Правілы ў нашай сям’і та-
кія:

Рабі так, як хочаш, каб іншыя 
рабілі табе;

Патрабуючы ад іншых, вы- 
конвай сам;

Рабі добрае, і яно абавяз- 
кова да цябе вернецца. Ведай, 
што злое таксама вяртаецца;

Гнеў ідзе наперадзе, а ро- 
зум ззаду, таму не ўступай у 
канфлікт, адыдзі;

He плач — слязьмі гору не 
дапаможаш, лепей падумай, што 
можна І трэба зрабіць; .

Любоў І разумение, гатоў- 
насць заўжды прыйсці на да- 
памогу;

Калі не можаш змяніць аб- 
ставіны, дык змяні сваё стаўлен- 
не да іх;

Час дапаможа, ён усё рас- 
ставіць па сваіх месцах;

Умей дакладна вырашаць 
пытанні па меры іх наступлен
ия;

Кожны дзень павінен быць 
з добрай справай, будзь сам 
дабрэйшым.

Алена КОРВІН-КУЧЫНСКАЯ

П P АКТЫ KA

(  5 чэрвеня 2003 года, чацвер, № 12 (1877)

Дрганізуй сваю экскрсію

На фотаздымку (злева направоI, верхні рад: Андрэй (8 гадоў), Сяргей (19 гадоў), Алёна (16 гадоў), 
Маша (20  гадоў); ніжні рад: тата Віталь, Ганначка (5 гадоў), мама Алена, Таня ( IO гадоў).
Фота з сямейнага альбома. .

Дзядуля Павел, тата Віталь, 
матуля Алена, Марыя, Сяргей, 
Алена, Таня, Андрэй, Ганначка. 
Так, вельмі вялікая сям’я. У на
шай мамы самыя залатыя рукі. 
Я люблю сваю сям’ю. У нас 
самая лепшая сям’я на свеце.

Таццяна, 10 гадоў

тыка праз лепшыя музейныя эк- 
спанаты дапамагла замацаваць 
гістарычныя, мастацтвазнаўчыя 
веды. Мы працавалі з кожнай 
карцінай, з кожным прадметам 
выставы, спрабуючы перадаць 
асаблівасці таго часу, тую «ра- 
зынку», якой няма ў іншых гіста- 
рычных перыядах. Галоўную 
ўвагу канцэнтравала на эфек- 
тыўным выкарыстанні інфарма- 
цыі, якая была складзена пад- 
час фондавай работы І якую 
нясе кожны прадмет выставы. 
Было праведзена шмат экс- 
курсій, у асноўным з навучэн- 
цамі 5-11 класаў. Было пры- 
емна, што яны хацелі пачуць 
нешта новае, удакладнялі тую 
інфармацыю, з якой пазнаёмілі- 
ся на ўроках гісторыі ў школе. 
Для мяне вельмі важна было 
адчуваць іх зацікаўленасць, ува- 
гу, падтрымку».

Ca студэнтамі працавалі 
кампетэнтныя, вопытныя музей
ныя спецыялісты: Вольга Якаў- 
леўна Гулева — у літаратурным 
музеі і Надзея Гардзееўна Kpa- 
суцкая — у Нацыянальным му- 
зеі гісторыі І культуры, якія пра- 
водзілі лекцыйныя заняткі і 
заўжды аказвалі неабходную 
метадычную дапамогу.

Студэнты працавалі натхнё-

на. Адчувалася іх зацікаўле- 
насць у стварэнні змястоўных 
экскурсій. Першую экскурсію 
кожны правёў для сваіх калег 
па групе. Адразу ж  ішло аб- 
меркаванне, дзяліліся цяжкас- 
цямі і сумесна шукапі станоў- 
чага рашэння, звярталася ўвага 
на недахопы, метадычныя па- 
мылкі. Станоўча ўспрымалася 
добразычлівая крытыка. Сту- 
дэнтам практыка дала добры 
вопыт у зносінах з людзьмі, пад- 
леткамі, дазволіла больш па- 
глыблена разгледзець прабле- 
мы ўзаемаадносін «музей — 
наведвальнік».

Падчас практыкі была ство- 
рана валанцёрская трупа. Сту
дэнты вырашылі аказаць дапа
могу Нацыянальнаму музею 
гісторыі і культуры ў экскур- 
сійнай працы са школьнікамі. 
У верасні-красавіку яны правялі 
больш за 60 экскурсій. Кож 
ны вызначыў мэтавую аўдыто- 
рыю і стараўся працаваць з ёй. 
Наведвальнікі ўбачылі нетра- 
дыцыйнае вядзенне экскурсій, 
і ім гэта падабалася. Заўжды 
было шмат пытанняў, спрэчак, 
дыскусій. Аляксандр Панчан- 
ка, Ганна Качаванава, Валянці- 
на Лагуцік сталі сапраўднымі 
членамі музейнага калектыву.

У свой вольны час яны цяпер 
ідуць туды і заўжды бываюць 
дарэчы.

«Займаючыся валанцёрскай 
працай, я не думаў аб тым, што 
раблю карысную справу. Про
ста для мяне гэта вельмі. ціка- 
ва. У вольны час іду ў Нацыя- 
нальны музей, каб сустрэцца з 
рознымі людзьмі, расказачь ім 
пра цікавыя старонкі нашай 
гісторыі і папрактыкавацца ў 
музейнай справе. Тым больш, 
што цяпер музеі маюць вельмі 
многа праблем і ім неабходна 
любая дапамога. Валанцёрства 
ў музеях вельмі распаўсюджа- 
на ў многіх краінах. Уваход у 
музеі гэтых краін для валан- 
цёраў бясплатны. Праўда, даве- 
даўся я аб гэтым толькі тады, 
калі вярнуўся з Франціі і ўжо 
патраціў усе свае ашчаджэнні 
на ўваходныя білеты ў парыж- 
скія музеі. Але зараз збіраюся 
зрабіць картку валанцёра, бо 
наперадзе канікулы і яна, маг- 
чыма, мне спатрэбіцца», — кажа 
Аляксандр Панчанка.

Л.У. БЯРЭЙШЫК, 
дацэнт кафедры этналогіі, 

музеялогіі і  гісторыі 
мастацтваў

культуры пачала працаваць вы- 
става «Гістарычны партрэт Вя- 
лікага Княства Літоўскага XVI- 
XVIII стагоддзяў». Ha ёй прад- 
стаўленыя высокапрафесійныя 
творы, блізкія да заходнееўра- 
пейскіх узораў жывапісу, а так
сама палотны, выкананыя ў духу 
рэлігійных жывапісных трады- 
цый Беларусі. Значная коль- 
касць экспананаваных партрэ- 
таў належыць да тыпу, які ў ма- 
стацтвазнаўстве атрымаў назву 
«сармацкі партрэт». Навуковыя 
супрацоўнікі музея прапанавалі 
студентам узяцца за распрацоў- 
ку экскурсіі менавіта па гэтай 
выставе. 3 самага пачатку было 
зразумела, што гэта не лёгкая 
справа. Новая выстава вымага- 
ла вялікай самастойнай працы 
па зборы і сістэматызацыі не- 
абходнай літаратуры. Разуме- 
ючы гэта, студэнты, тым не менш, 
адразу згадзіліся.

Марына Гогаль распавяла: 
«Падчас практыкі я сутыкнула- 
ся з маёй будучай прафесіяй — 
магчыма, гэта будзе праца экс- 
курсавода. Экскурсійная прак-

Слова -  д э д я н
Наша сям’я — гэта атмас- 

фера ўзаемапаразумення, лю
бое!.

Наша сям’я — гэта людзі, 
для якіх ты ніколі і ні пры якіх 
умовах не станеш чужым.

Наша сям’я — гэта адказ
насць аднаго перад другім.

Наша сям’я там, дзе твая пе- 
рамога становіцца дасягненнем 
усёй сям’і, а паражэнне — дроб- 
най няўдачай, стымулам для да- 
лейшых перамог.

Марыя, 2 0  гадоў

Наша сям’я — нібы не- 
шматлікі народ, які жыве не 
асобна, а ўзаемадзейнічае з 
такім і ж  сем’ямі, дапамагае 
адзін аднаму ў тых выпадках, 
калі нешта немагчыма выра
шыць самастойна. У вялікай 
сям’і старэйшы паказвае прык
лад малодшым, нават не зда- 
гадваючыся пра гэта. Неістот- 
на які прыклад: добры ці дрэн- 
ны — малодшы ўсё паўтарае 
за старэйшым.

Настаўнік вучыць, лекар ле- 
чыць, повар гатуе ежу, прыбі- 
ральшчыца прыбірае, а маці 
робіць усё гэта адразу. I лю-

боў і павага дзяцей дае ёй моц 
для новых гераічных учынкаў.

Сяргей, 19 гадоў

Гэта самыя блізкія людзі, 
якія, ведаючы, пра цябе ўсё, пра- 
цягваюць любіць цябе І быць 
заўсёды побач, яны вельмі да- 
рагія для мяне. Кожны з іх ціка- 
вы. У маёй сям’і ажно восем 
розных характараў. Тут для 
цябе курсы кулінарыі, шытва, 
нянек І г.д. Тут ты вучышся та- 
лерантнасці І павазе да іншых, 
вучышся любіць. Паказваеш 
гэтую любоў на справе, вучыш
ся жыць, думаць не толькі пра 
сябе, але І пра іншых.

Алена, 16 гадоў

Ганначка пісаць пакуль не ўмее, дык намалявала сваю сям'ю.

Наша сям’я: дзядуля, тата, 
мама, Марыя, Сяргей, Алена, Таня, 
Андрэй, Ганна. Мы жывем доб
ра. He так даўно мы набылі 
новы пыласос. Я люблю сваю 
сям’ю.

Андрэй, 8 гадоў

Студэнты трэцяга курса спе- 
цыяльнасці «Музейная справа 
І ахова гісторыка-культурнай 
спадчыны» пасля летняй сесіі 
рыхтуюцца да вытвор’чай экс- 
курсійнай практыкі ў музеях 
г.Мінска. У мінулым годзе яна 
была арганізавана на базе Ha- 
цыянальнага музея гісторыі і 
культуры і Дзяржаўнага музея 
гісторыі беларускай літаратуры. 
Галоўнай мэтай гэтай практыкі 
з ’яўляецца распрацоўка і пра-

вядзенне тэматычнай экскурсіі 
ў межах экспазіцыі аднаго з 
музеяў. ,

У літаратурным музеі прак- 
тыканты зацікавіліся экспазі- 
цыяй «Покліч», і кожны рас- 
працаваў тэкст індывідуальнай 
экскурсіі па адным з яе раз- 
дзелаў. У выніку атрымалася 
добрая экскурсія па экспазі- 
цыі, якую праводзілі сумесна.

Напярэдадні практыкі ў На
цыянальным музеі гісторыі і
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Кафедра рыхтуецца да экзамену ныя метады", “ Інфармацыйныя 
тэхналогіі’’) і ўключае метадычныя 
ўказанні, праграмныя пытанні,

У  чэрвен і но базе Л іцэя Б Д У  адбудзецца  
навукова-мет адычны сем інар і  выст ава на 
тэму “Універсітэцкая каф едра  — асноўнае  
звяно павышэння я ка сц і адукацы і". Д а  гэ- 
тай падзеі актыўна рыхтуецца калектыў БДУ. 
Ca справаздачай выступіць галоўнае ў  наву- 
чальнай справе падраздзяленне  — універсі- 
тэцкая кафедра.

Ад пачатку бягучага года ў  Б Д У выдадзена

144 кнігі і  брашуры. Сярод іх  114 вучэбных 
выданняў (падручнікі, вучэбныя дапамажнікі, ВМК, 
курсы лекцый, практыкумы і г. д.), 24 навуко- 
выя выданні, 5  даведачных і  1 вытворча-прак- 
тычнае выданне. Падручнікі і  10 вучэбных да- 
паможнікаў выдадзены з грыфам Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Гэтыя і  іншыя вы данн і м о ж н а  будзе па- 
бачыць на стэндах выставы.

История культуры России 
новейшего времени. 1917—2000 
гг. Хрестоматия. Автор-соста
витель О.В. Бригадина. Хрэста-

зборніку ёсць больш за 170 за- 
данняў і тэстаў па некаторых 
раздзелах малекулярнай гене- 
тыкі І малекулярнай біялогіі 
гена.

Постижение истории: онто
логический и гносеологический 
аспекты. Под ред. В.И. Сидор- 
цова, О.А. Яновского, Я.С. Яске- 
вич. Вучэбны дапаможнік адлю-

матыя, складзеная паводле прын- 
цыпу “ pro et contra” (за І су- 
праць), асвятляе ў дакументаль- 
най форме асноўныя вехі гісто- 
рыі расійскай культуры найноў- 
шага часу. Кніга з’яўляецца скла- 
довай часткай вучэбна-метадыч- 
нага комплексу па гісторы і 
культуры Расіі.

Н.П. Максимова. Молеку
лярная генетика. Зборнік задан- 
няў і тэстаў дапушчаны Міністэр- 
ствам адукацыі Рэспублікі Бела
русь у якасці вучэбнага дапа- 
можніка для студэнтаў біялагіч- 
ных спецыяльнасцей ВНУ. У

строўвае шматлікія праблемы, якія 
стаяць перад сучаснай гістарыч- 
най навукай у галінах гістарыя- 
софіі, эпістэміялогіі і тэорыі гісто- 
рыі.

Страховая математика. Ав
торы-составители CA Медве
дев, В.В. Сечко. Вучэбны дапа- 
можнік з грыфам Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь. У

кнізе падаюцца асноуныя раздзе- 
лы курса “ Страхавая матэматы- 
ка” , які выкладаецца студэнтам 
спецыяльнасці “ Актуарная матэ- 
матыка” . Матэрыял можа выка- 
рыстоўвацца для чытання спец- 
курсаў па спецыяльнасцях “ Эка- 
намічная кібернетыка” , “ Прыклад- 
ная матзматыка”, “ Фінансы І крэ- 
дыт” .

Н.В. Логинова, Г. И. Полозов. 
Введение в фармацевтическую 
химию. Выданне дапушчана 
Міністэрствам адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь у якасці вучэб
нага дапаможніка для студэнтаў 
хіміка-фармацэўтычных слецы- 
яльнасцей ВНУ. У кнізе разгля- 
даюцца асноўныя палажэнні і 
правілы кантролю якасці лека- 
вых сродкаў у працэсе іх рас- 
працоўкі і вытворчасці, падаюц
ца асноўныя прынцыпы ацэнкі 
якасці лекавых формаў і патра- 
баванні да ўмоваў іх захавання, 
а таксама звесткі пра даследа- 
ванні ў галіне распрацоўкі но
вых лекавых сродкаў і тэндэн- 
цыях развіцця фармацэўтычнай 
прамысловасці.

В.Н. Сидорцов Методология 
истории: Количественные мето
ды и информационные техно
логии. Вучэбна-метадычны дапа- 
можнік складаецца з трох моду- 
ляў (“ Электронны навучальны 
курс у сістэме ВМК” , “ Колькас-

інфармацыйны (лекцыйны) матэ
рыял, тэзаўрус паняццяў, тэсты І 
кантрольныя пытанні, спісы літа- 
ратуры, практыкаванні і заданні 
для кантрольных работ.

Международная экономика. 
Автор-составитель М.Ю. Чели- 
ков. У вучэбным дапаможніку 
сцісла выкладаецца курс міжна- 
роднай эканомікі, падаюцца ас- 
ноўныя звесткі па міжнародных 
аперацыях у эканоміцы Бела- 
русі. У кнізе можна знайсці клю- 
чавыя паняцці, практычныя за- 
данні і рэфератыўны пераклад 
асноўных артыкулаў па сучаснай 
тэорыі міжнароднага гандлю. 
Ёсць таксама невялікі слоўнік 
эканамічных тэрмінаў і англа- 
рускі слоўнік асноўных тэрмінаў 
эканамічнай тэорыі.

Теоретическая механика. 
Курс лекций под общей редак
цией В.П. Савчука. У кнізе вы- 
кладаюцца кінематыка і дынамі- 
ка матэрыяльнай кропкі І меха- 
нічнай сістэмы, дынаміка абса- 
лютна цвёрдага цела і аналітыч- 
ная механіка.

Л.А Вайнштейн, В.А. Поли
карпов, И.А. Фурманов. Общая 
психология. Курс лекций в 2 ч.

АДУКАЦЫЯ

Галоўнае -  выврыць р у с т  мову
Падрыхюучае аддзяленне 

для замежных грамадзянаў фа
культэта дауніверсітэцкай адука- 
цыі БДУ вядзе сваю гісторыю з 
1961 г. За тэты час тут прайшлі 
навучанне каля 6000 юнакоў і

філяў, — у складзе якіх 23 высо- 
какваліфікаваныя выкладчыкі, 
многія з якіх маюць досвед вы- 
кладання рускай мовы ў замеж
ных універсітэтах.

Асноўную місію падрыхтоўча-

дзяўчат з больш чым 90 краінаў 
свету. У сёлетнім навучальным 
годзе на падрыхтоўчым аддзя- 
ленні навучаецца 136 слухачоў 
з 17 краінаў: з Бангладэша, В'ет- 
нама, Ганы, Даніі, Егіпта, Ірака, !ра
на, Йемена, Кітая, Лівіі, Лівана, Hire- 
рыі, Пакістана, Перу, Сірыі, Typ- 
цыі, Эфіопіі.

Падрыхтоўку замежных гра- 
мадзян вядуць дзве кафедры 
рускай мовы: гуманітарнага і 
прыродазнаўчанавуковага про-

га аддзялення можна сфармуля- 
ваць так: замежны слухач паві- 
нен авалодаць рускай мовай не 
толькі як сродкам зносінаў, але і 
як сродкам для атрымання пра- 
фесійных ведаў, быць падрыхта- 
ваным для далейшага навучання 
як у БДУ, так і ў іншых ВНУ Бела- 
русі і Расіі. Таму навучальны 
план грунтуецца на Галіновым 
стандарце Расійскай Федэрацыі 
“ Патрабаванні да мінімуму зме- 
сту і ўзроўню падрыхтоўкі выпус-

кнікоў факультэтаў і аддзяленняў 
перадвузаўскага навучання за
межных грамадзян” , адначасова 
ўлічваючы спецыфіку навучання 
ў БДУ. Падрыхтоўка слухачоў вяд- 
зецца па гуманітарным, эканаміч- 
ным, прыродазнаўчанавуковым і 
медыка-біялагічным профілях. На
вучальны план разлічаны на 37 
навучальных тыдняў, агульная 
акадэмічная нагрузка складае 
1110 акадэмічных гадзінаў. Ha 
базавы курс рускай мовы адвод- 
зіцца 620 гадзінаў, апрача таго на 
ўсіх профілях навучання прадуг- 
леджваецца спецыяльная моўная 
падрыхтоўка ў аб’ёме 150— 170 
гадзінаў.

Важную ролю ў адаптацыі 
замежных грамадзянаў да наву
чання ў Беларусі адыгрываюць 
курсы рускай мовы, навучальная 
праграма якіх складае 80 акадэ- 
мічных гадзінаў у месяц. У залеж- 
насці ад сферы прафесійных і 
асабовых інтарэсаў навучанне 
доўжыцца ад 1 да 8 месяцаў. 
Большая частка слухачоў курсаў 
працягвае потым сваё навучанне 
на падрыхтоўчым аддзяленні.

Пра высокі ўзровень падрых- 
тоўкі на аддзяленні кажа тое, 
што ўпершыню замежныя слу- 
хачы ФДА прынялі ўдзел у га- 
радской навукова-практычнай 
канферэнцыі замежных студэн- 
таў “ Чалавек у сучасным свеце” , 
якая праводзілася на базе

БДЭУ. Слухачы факультэта Ран- 
дой Эспіноза Луз (Перу), Сакіна 
Ахмед аль Хамадзі (Йемен), 
Адольфа Палма Майхоа (Перу) 
выступілі з дакладамі па ахове 
навакольнага асяроддзя і заха- 
ванні міру на Зямлі.

Своеасаблівай справаздачай 
па працы падрыхтоўчага аддзя
лення ў навучальным годзе ста- 
новіцца вечарына “ Рускі чай” . У 
выкананні замежных слухачоў 
сёлета на вечарыне гучалі вер- 
шы, папулярныя ва ўсім свеце 
песні “ Кацюша” і “ Падмаскоў- 
ныя вечары” . Вельмі цікавым 
быў расповед пра кітайскія тра- 
дыцыі чаяпіцця. Свае нацыяналь- 
ныя традыцыі піцця чаю прадэ- 
манстравалі ўсе ўдзельнікі веча- 
рыны. He абышлося без нацыя- 
нальных песень і танцаў.

Вялікім поспехам карыстаў- 
ся выступ дзіцячага ансамбля 
танцу “Літарынка” і дзвюх баль
ных пар — дзяцей супрацоўні- 
каў факультэта.

Падчас вечарыны прагучала 
шмат цёплых словаў падзякі вы- 
кладчыкам, якія прыклалі бага- 
та намаганняў, каб слухачы за- 
гаварылі па-руску.

Набліжаецца выніковая лет
няя сесія ў слухачоў. Спадзяем- 
ся, што многія з іх стануць сту
дэнтам! БДУ.

B M . МАЛАФЕЕЎ, 
дэкан факультэта 

дауніверсітэцкай адукацыі 
А.Я. ФЯДЗЮНЬКІНА, намесніца 

дэкана

Ч.І. Першая частка курса пад- 
рыхтавана з улікам дасягненняў 
сучаснай псіхалагічнай навукі па 
такіх накірунках, як метадалогія 
псіхалогіі, метады даследавання 
псіхікі, сенсорныя і перцэптыў- 
ныя працэсы, увага, памяць, мыс- 
ленне і маўленне.

В.М. Борздов. Основы ра
диоэлектроники. Курс лекцый 
уключае вывучэнне спектраль
ных і часавых характарыстык 
сігналаў, лінейных, параметрыч- 
ных і нелінейных ланцужкоў.

В.М. Лутковский. Нейрон
ные сети. У канспекце выклада- 
юцца лекцыі па спецкурсе “ Ней- 
ронныя сеткі". Разглядаюцца 
асноўныя мадэлі нейронных се- 
так з прамым распаўсюджваннем 
інфармацыі, сеткі са зваротнымі 
і латэральнымі сувязямі, а так
сама метады іх навучання.

А.В. Томашевич. География 
мирового хозяйства. Курс лек
ций в 3 частях. Части Il и III. У 
кнізе разглядаюцца характар 
развіцця і размяшчэння асноў- 
ных галінаў сусветнай эканомікі.

М.А. Журавков. Математи
ческое моделирование дефор
мационных процессов в твер
дых деформируемых средах. 
Курс лекцый адлюстроўвае су- 
часныя дасягненні ў галіне вы- 
карыстання матэматычнага ма- 
дэлявання пры вывучэнні меха- 
нічных працэсаў і з ’яваў.

ЕЭ. Васильева. Экономика 
природопользования. У вучэб- 
на-метадычным комплексе раз
глядаюцца асноўныя тэарэтыч- 
ныя пытанні, прадугледжаныя 
праграмай курса.

И.И. Лещинская. Филосо
фия Нового времени. Вучэб
на-метадычны комплекс змя- 
шчае тэматычны план, праграму 
курса, планы семінарскіх занят- 
каў, прыкладныя методыкі 
правядзення інтэрактыўных за- 
няткаў, заданні для самастойнайш

Аркадзь  
НАФРАНОВН

МОЙ УНІВЕРСІТЭТ

Перада мной быў шлях не вузкі, 
На ім І мой прыкметны след, 
Бо я закончыў Беларускі 
Дзяржаўны універсітэт.

Імчаўся час, кружылі зоры, 
Tpacy ўжо барадой сівой. 
Святло ж  ягоных аўдыторый 
I сёння у душы маёй.

Дагэтуль услаўляць гатовы 
Геаграфічны факультэт,
Дзе штурмаваў навук асновы, 
Дзе мне адкрыўся новы свет.

I аднакашнікаў, мне мілых, —
Ix светлай не забыць красы! — 
Выразна чую галасы,
I зноў дужэюць мае крылы.

Хвала выкладчыкам усім!
Хіба не буду ім удзячны:
Праз іх мне столькі стала

бачна —
I мудрым я спяваю гімн.

He пуста у маім гарудзе.
I ганаруся, не сакрэт,
Я тым, што вывеў мяне ў людзі 
Наш слаўны універсітэт.

работы студэнтаў.
В.Н. Шейн. Информацион

ные и аналитические жанры 
радиожурналистики. Вучэбна- 
метадычны комплекс разглядае

8. У. ШЕЙН

ИНФОРМ АЦИОННЫ Е 
И  АНАЛИТИЧЕСЗНИБ

Ж АНРЫ

сістэму інфармацыйных і аналі- 
тычных жанраў сучаснай радыё- 
журналістыкі, атаксама іх функ- 
цыянаванне ў розных сферах 
радыёвяшчання.

А.B. Коваленко. Микроэко
номика. У вучэбна-метадычным 
комплексе змешчаны матэрыялы,

неабходныя для паглыблення ве- 
даў студэнтаў пры вывучэнні 
мікраэканамічнай тэорыі.

Упраўленне рэдакцыйна- 
выдавецкай работы БДУ

В ы пускн ік  геоф ака  Б Д У  
1968 года, сябра Союза бе

л о р у с а х  пісьменнікаў.

СЛОВА ДА АДНАКАШНІКА

У пройдзеную далячынь 
Скіруй аднойчы сваю памяць: 
Якіх там дасягнуў вышынь 
I што цябе ў мінулым пляміць.

У цяжкі для Айчыны час 
Mo песціўся

ў гняздзе утульным, 
Смакуючы дамашні квас,
ЦІ з чашы гора піў агульнай?

Ля спадчынных,
бацькоўскіх меж 

Вяршыш якія сёння справы?
ЦІ той ты мерай аддаеш,
Якою чэрпаў у дзяржавы?

А можа, свет маленькі свой 
Стварыў І абрастаеш тлушчам, 
Зашыўся ў ім, як дзік у пушчы, 
Нат да суседа ні нагой?

Ды веру, што й цяпер з табой 
Дух незабыўнай альма-матэр. 
Рака жыцця — плывём па ёй, 
Нам Бог указвае фарватэр.

Пакуль б’е, аднакашнік мой, 
Імкненняў плынь,

служы Радзіме.
I небам ласкавым абніме 
Яна, удзячная, цябе.

Выдаецца з 1929 года
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