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Афіцэры 3
запатрабаваныя

Сёлета ў  лістападзе ваеннай кафедры го
лодной ВН У краіны споўнілася б  77 гадоў. Ad- 
нак рэф орма беларускага войска закранула і  
войсковую адукацыю. Пастановай Совета 
Міністраў ад 11 чэрвеня 2003 года прынята 
рашэнне стварыць ваенныя факультэты ва ўста- 
новах нацыянальнай сістэмы адукацыі. Ваен- 
ны факультэт — цэнтр вайсковай падрыхтоўкі 
і' перападрыхтоўкі, стаў новым структурным пад- 
раздзяленнем нашага універсітэта. Пра тое, як  
БД У  ўключыўся ў  дзейнасць па падрыхтоўцы  
кадраў для Узброены х Сілаў Рэспубл ік і Бе
ларусь, распавядае начальнік ваеннага факуль- 
тэта Уладзімір Міхайлавіч ЛЕУШЫК.

— Якія заданы будзе вырашаць ваенны  
факультэт?

— На нашым факультэце курсанты стануць 
не толькі высакакласнымі спецыялістамі, але і 
авалодаюць усімі якасцямі, неабходнымі афі-

БД9 будуць  
9 XXI стагоддзі
цэру. Яны навучацца быць людзьмі, якім блізкія 
такія паняцці, як абавязак, гонар, Радзіма.

Падрыхтоўка 24 курсантаў вядзецца па 
дзвюх спецыяльнасцях: 15 чалавек — на “ ма- 
ральна-псіхалагічным забеспячэнні вайсковай 
дзейнасці” (базавы — факультэт філасофіі і 
сацыяльных навук) і 9 чалавек — на “ радыя- 
цыйнай, хімічнай і біялагічнай абароне” (ба
завы — хімічны факультэт). Апрача таго, мы 
працягваем падрыхтоўку студэнтаў па праг- 
раме афіцэраў запасу, а ў далейшым збіра- 
емся пачаць падрыхтоўку малодшых спецы- 
ялістаў.

—  Я к будзе арганізаванае навучанне на 
факультэце?

— Тэрмін навучання — 5 гадоў. Будучыя 
афіцэры будуць навучацца метадам вайско- 
вага дня. 5 дзён курсанты будуць наведваць 
лекцыі, семінары, практычныя заняткі — праў- 
да, у курсанцкай форме. A  1 дзень — заняткі 
па пашыранай ваеннай праграме. Абавязко- 
вымі будуць стажыроўкі і практыкі.

Пасля заканчэння ваеннага факультэта БДУ 
выпускнікоў чакаюць дыпломы спецыялістаў, 
лейтэнанцкія пагоны, кантракты з Міністэр- 
ствам абароны на 5 гадоў і размеркаванне 
па вайсковых часцях Узброеных Сілаў краі- 
ны.

— Пасля прыняцця Пастановы Саўміна  
часу на стварэнне факультэта было не так і 
батата. Як удалося вырашыць гэтую задачу?

— Вялікую дапамогу ў гэтай экстрэмаль- 
най сітуацыі нам аказала кіраўніцтва універ- 
сітэта, дэканы факультэтаў Анатоль Зелян- 
коў і Генадзь Браніцкі. Прафесарска-выклад- 
чыцкі склад ваеннага факультэта працаваў, 
забываючыся пра адпачынак. Мы падрыхта- 
валі ўсе неабходныя дакументы, каб 1 верас- 
ня ваенны факультэт адчыніў дзверы для кур- 
сантаў.

Гутарыў дацэнт Анатоль КОНАНАЎ

ПРАЦОУНЫ СЕМЕСТР

Студэнты навялі парадак у ін т зр н аш
У рамках праграмы "Пра- 

цоўнае лета’’ была арганіза- 
ваная праца студэнцкага пра- 
цоўнага атрада па падрыхтоў- 
цы інтэрнатаў БДУ да новага 
навучальнага года. Больш за 
100 студэнтаў працавалі на ка- 
рысць нашага універсітэта пры 
падтрымцы адміністрацыі Ле- 
нінскага раёна сталіцы, якая 
выдзеліла нам 3 млн рублёў 
на аплату працы студэнтаў. 
Для закупкі будаўнічых матэ- 
рыялаў і матэрыяльнага сты- 
мулявання студэнтаў аказала 
фінансавую падтрымку І ад- 
міністрацыя БДУ.

Летам хлопцы і дзяўчаты не 
марнавалі час: адрамантавалі 
мэблю, атынкавалі І пафарба- 
валі сценкі калідораў, пабялілі 
столь, паклеілі шпалеры. У 
інтэрнатах №№ 5, 6 і 8 быў

зроблены касметычны рамонт 
спартыўных пакояў, а ў інтэр- 
наце № 4 адрамантавалі пры- 
ступкі на ўваходзе. Апрача таго, 
будаўнічы атрад у "васьмёр- 
цы” пафарбаваў фасад, зрабіў 
касметычны рамонт кухняў і па- 
мяшканняў для захавання бя- 
лізны, а таксама адрамантаваў 
чытальні на 10-м, 11-м і 12-м 
паверхах.

Загадчыца інтэрната N» 5 
Ала Іванаўна Шакурына асаб- 
ліва адзначыла працавітасць і 
адказнасць А. Селіванавай, 
Ю. Матрохіна, Я. Леанькова, 
Дз. Пархоменкі і -P. Аляксе- 
ева.

Акрамя таго, многія студэн
ты нашага універсітэта летам 
працавалі ў педагагічных атра- 
дах — сёлета студгарадок ар- 
ганізаваў 4 такія атрады. У Бе-

ларусі 30 студэнтаў праходзілі 
педагагічную практыку ў дзіця- 
чым аздараўленчым лагеры 
“ Брыганціна". Тры іншыя ла
геры — “ Юны будаўнік” , “ Кас- 
тэль’’ і “ Кактэбель” , якія мес- 
цяцца ў Крыме — прынялі 
амаль 100 студэнтаў БДУ. У 
Крыме ж былі і працоўныя ат
рады: у Масандры, Чэхаве, Ka- 
рэізе 150 студэнтаў нашага уні- 
версітэта працавалі на віна- 
градніках.

Лагерам “ Гарызонт” і “ Хва
ля” , дзе былі задзейнічаныя 
каля 20 студэнтаў, у рамках 
праграмы “ Працоўнае лета” 
была аказаная метадычная 
дапамога.

Громадская 
інфармацыйная служба 

студгарадка БДУ

Чым цікавая Беларусь для турыстау
26 верасня 2003 года на фа

культэце міжнародных адносін 
БДУ адбылася сустрэча студэн- 
таў і  выкладчыкаў з міністрам 
спорту І турызму Рэспублікі Бе
ларусь Ю.Л. Сіваковым.

Сустрэча прайшла напярэ- 
дадні Сусветнага дня турызму, 
які быў заснаваны на III сесіі Ге
неральная асамблеі Сусветнай 
турыстычнай арганізацыі ў 1979 
годзе ў Маніле. Менавіта ў тэты 
дзень — 27 верасня — у многіх 
краінах свету праходзяць тра- 
дыцыйныя злёты турыстаў, тэма- 
тычныя фестывалі І святы. Ix 
мэта — прапаганда турызму, за- 
беспячэнне паразумення паміж 
рознымі народамі і асвятленне 
ўкладу кожнай краіны ў раз- 
віццё культурных сувязей.

У БДУ адзначэнне Сусветна
га дня турызму прайшло ў рам
ках штогадовых турыстычных 
чытанняў, арганізаваных кафед- 
рай міжнароднага турызму ўжо 
ў пяты раз. На разгляд удзель- 
нікаў сустрэчы выносіліся пы- 
танні палітыкі нашай краіны ў 
сферы турызму, перспектывы

выхаду нацыянальных турыс
тычных паслуг на міжнародны 
рынак,запатрабаванасць на сён- 
няшні дзень турработнікаў, а 
таксама праблемы развіцця 
ўнутранага турызму.

Міністр спорту І турызму 
Ю.Л. Сівакоў выступіў перад 
студэнтамі і выкладчыкамі з па- 
ведамленнем, у якім абазначыў 
асноўныя перспектывы і цяж- 
касці развіцця турызму ў Бела- 
русі, адзначыў некаторыя на- 
к ір у н к і працы м ін істэрства 
спорту і турызму, якія распра- 
цоўваюцца дзеля прывабнасці 
нашай краіны для турыстаў з 
розных краін свету. "Наша 
дзяржава проста асуджана на 
развіццё турызму, — зазначыў 
міністр. — Той шлях, які мы сён- 
ня пачынаем, ужо прайшлі мно- 
гія краіны, па сваёй тэрыторыі, 
прыродзе, этнічных асаблівасцях 
падобныя да нас. I нягледзячы 
на перашкоды ў развіцці турыз
му ў нашай краіне (гэта і візавы 
рэжым, і памежныя пераходы), 
трэба адзначыць, што пазітыў- 
ная дынаміка ў ім назіраецца: 
тыя турысты, якія аднойчы па-

бывалі ў Беларусі, абавязкова 
вяртаюцца сюды зноў, бо ў нас 
ёсць, што паказаць, і, безумоўна, 
ёсць, чым ганарыцца” .

I сапраўды, наша краіна — 
гэта ласы кавалак для экатуры- 
стаў усяго свету. Як адзначала- 
ся ў паведамленнях студэнтаў, тут 
захаваліся найбуйнейшыя ў Еў- 
ропе лясныя масівы, якія назы- 
ваюць “ зялёным золатам” Бе
ларуси 11 тысяч азёраў і 20 ты
сяч рэк. Найстарэйшы і най- 
больш вядомы аб’ект беларус
кага экатурызму — Нацыяналь- 
ны парк Белавежская пушча. Тут 
рэалізуецца праект “ Пушча без 
межаў” , галоўнай мэтай якога 
з'яўляецца падтрымка дзейнасці, 
накіраванай на развіццё рэгіё- 
на па абодва бакі беларуска- 
польскай мяжы. Працягам пра- 
екту стане экскурсійная прагра- 
ма “ Сцежка белага бусла” , якая 
ўключыць будаванне аглядных 
вежаў, развіццё малога атэльна- 
га бізнесу і нават стылізаваную 
рэканструкцыю адной з вёсак 
каля пушчы.

Сняжана ЛІСОЎСКАЯ

АБ’ЯВЫ

Рэктарат Б е л а р у с к а га  д з я р ж а ў н а га  універсітзта
аб’яўляе конкурс

на замяшчэнне пасад:

ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: 
лазернай фізікі і спектраскапіі, 
грамадскага здароўя і аховы зда- 
роўя, рускай літаратуры, англійс- 
кага мовазнаўства, археалогіі і 
спецыяльных гістарычных дыс- 
цыплін, гісторыі Расіі, сацыялогіі 
журналістыкі, гісторыі журналі- 
стыкі і літаратуры, перыядычна- 
га друку, літаратурна-мастацкай 
крытыкі, радыёфізікі;

ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: 
матэматычнага мадэліравання і 
аналізу даных, тэарэтычнага і сла- 
вянскага мовазнаўства, гісторыі 
Расіі;

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: вы- 
шэйшай матэматыкі і матэматыч- 
най фізікі, тэарэтычнай фізікі, 
агульнай фізікі, ядзернай фізікі, 
матэматычнай фізікі, вышэйшай

СУПРАЦОУНІЦТВА

матэматыкі, вылічальнай матэма- 
тыкі, інфармацыйнага і праграм- 
на-матэматычнага забеспячэння 
аўтаматызаваных вытворчасцяў, 
тэорыі імавернасцяў і матэматыч
най статыстыкі, геадэзіі і карта- 
графіі, рускай мовы, рускай літа- 
ратуры, грамадзянскага права, 
грамадзянскага працэсу і працоў- 
нага права, філасофіі і метада- 
логіі навукі, тэарэтычнай і інсты- 
туцыянальнай эканомікі, крыні- 
цазнаўства, фізічнай хіміі, гісторыі 
Расіі, ф ізічнага выхавання і 
спорту, англійскай мовы прыро- 
дазнаўчых факультэтаў, паліта- 
логіі, міжнародных эканамічных 
адносін, міжнароднага прыватна- 
га і еўрапейскага права;

СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ 
КАФЕДРАЎ: матэматычнага за
беспячэння ЭВМ, фізічнай хіміі, 
фізічнага выхавання і спорту, 
крымінальнага права, міжнарод-

ных эканамічных адносін, ра- 
манскіх моў, дыпламатычнай і 
консульскай службы, англійскай 
мовы эканамічных спецыяльнас- 
цяў;

BbIKJlАДЧЫ КАЎ КАФБД- 
РАЎ: эканамічнай геаграфіі за- 
межных краін, грамадзянскага 
права, грамадзянскага працэсу і 
працоўнага права, філасофіі і ме- 
тадалогіі навукі, англійскага мо- 
вазнаўства, тэарэтычнага і славян- 
скага мовазнаўства, англійскай 
мовы гуманітарных спецыяльнас- 
цяў, міжнародных адносін, ра- 
манскіх моў;

АСІСТЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: 
дынамічнай геалогіі, тэхналогіі 
праграміравання.

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

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

Выстава “ Беларусь -  2003”  Ш ахнатны  турйір у И Д У
У рамках Дзён Беларусі ў Маскве прайшла 

нацыянальная выстава "Беларусь — 2003” . Свае 
распрацоўкі, якія маюць пераважна прыкладны 
характар, на ёй прадставіў I наш універсітэт. Пе- 
равага пры фармаванні аддавалася распрацоў- 
кам, неабходным народнай гаспадарцы як Бела- 
русі, так i Pacii.

У прыватнасці, на выставе было прадстаўлена 
абсталяванне для вытворчасці вырабаў з пена- 
поліурэтану і самі вырабы, аўтамабільныя фільтры, 
фільтруючыя элементы ачысткі паветра, алею, па- 
ліва, а таксама ізатэрмічныя ёмістасці і аўтацыс- 
тэрны для транспартавання і захавання малака, 
піва і іншых вадкасцяў, перспектыўная распра- 
цоўка дызельнага паліва і г.д.

3 27 па 30 верасня ў рамках Дзён Беларусі ў 
Маскве расійскую сталіцу наведалі і прадстаўнікі 
нашага універсітэта. 28 верасня ў Маскоўскім 
дзяржаўным універсітэце адбыўся шахматны сту- 
дэнцкі турнір (БДУ-МДУ), на стадыёне "Вымпел” 
прайшла матчавая сустрэча камандаў Беларусі і 
Масквы па гарадошным спорце. У шахматных спа- 
борніцтвах прымалі ўдзел 6 студэнтаў Il—V кур- 
саў на чале з майстрам спорту А.Я. Кудзіным. А 
ўвечары адбылася сустрэча беларускай І ра- 
сійскай моладзі на “ Кубку гумару” .

Ларыса АБРАМЧУК
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АКТУАЛЬНА

Н а в у к а  спісвання 
ў д а с к а н а л ь в а е ц ц а

Вышэйшая одукацыя сёння — гэта 
магчымасць для кожнога чалавека рэ- 
алізовоць сябе, дабіцца поспехаў ізо - 
няць годное месца ў сучасным свеце. 
Выбіраючы ВНУ, мы выбіраем свою 
будучыню, вось чаму ў  першую чаргу 
трэбо ўлічваць узровень якасці адука- 
цыі, які гарантуе навучальная ўстаново, 
яе вядомасць іаўторытэт у грамадстве.

БДУ, вядучы універсітэт краіны, без- 
умоўна, займае пачэснае месца сярод 
іншых вядомых ВНУ, а пра прэстыж 
дыплома нашага універсітэта і спра- 
чацца не варта. Але, па словах началь- 
ніка галоўнага ўпраўлення вучэбнай і 
навукова-метадычнай работы B. B. Ca- 
махвала, улічваючы арыентацыю уні- 
версітэта на заходнія стандарты вы- 
шэйшай адукацыі, пытанне павышэння 
якасці адукацыі ў нашай краіне з’яў- 
ляецца надзвычай актуальным. Гэта 
значыць, што выдаючы свайму выпус- 
кніку дыплом, універсітэт павінен быць 
упэўнены, што падрыхтаваў спецыялі- 
ста высокай кваліфікацыі, работніка з 
сапраўды высокім узроўнем прафе- 
сійнага майстэрства.

На жаль, сёння не ўсе студэнты ра- 
зумеюць, што за адзнакамі ў дыпломе 
павінны стаяць рэальныя веды і пра- 
фесійныя навыкі. Hi для каго не сак- 
рэт, што сучасны студэнт скарыстоўвае 
ўсе магчымыя спосабы спрасціць сабе 
жыццё і зэканоміць свой час. Напрык- 
лад, самастойнае напісанне рэфератаў, 
курсавых, кантрольных і дыпломных 
работ стала з’явай даволі рэдкай. A 
навошта марнаваць свой час у біблія- 
тэцы, калі ўсё тэта можна за некалькі 
хвілін скачаць у гатовым выглядзе з 
Інтэрнэту? Гэта праблема сур'ёзна не- 
пакоіць выкладчыкаў і кіраўніцтва уні- 
версітэта, як і выкарыстанне студэнтамі

ВІНШУЕМ!

забароненых да ўжывання падказак.
За доўгія гады існавання навука 

спісвання ператварылася ў своеасаб- 
лівае мастацтва, для авалодвання якім 
неабходны шэраг вызначаных умоў: 
стальныя нервы, сгакой алімпійца, 
пільнае вока, акцёрскія даныя і невы- 
чэрпны творчы энтузіязм. I вось на зме- 
ну “ дзедаўскім” спосабам спісвання 
(шпаргалкам і “бомбам” ) прыходзяць 
новыя, больш складаныя і вытанчаныя. 
Напрыклад, аўдыешпаргалкі — разна- 
стайныя носьбіты музычных запісаў: 
касеты, CD, mp3. Дома на іх старанна 
запісваецца неабходны матэрыял, які 
пры дапамозе звычайнага навушніка 
плаўна перацякае на аркуш студэнта 
ў час экзамена ці заліку. Ужо звычай- 
най з'явай стала выкарыстанне набыт- 
каў высокіх электронных тэхналогій 
(пэйджараў, мабільных тэлефонаў, 
кішэнных камп’ютараў і электронных 
нататнікаў) у якасці крыніцы інфар- 
мацыі.

Пэйджары: электронная падказка 
ў  выглядзе загадзя скінутага тэксту. У  
залежнасці ад тыпу, пэйджар м ож а  
змясціць інфармацыю памерам 1,5— 
3 аркушы формату А4.

Мабільныя тэлефоны: для выкары- 
стання гэтага віду падказкі патрэбны, 
па-першае, мабільны, уладковоны сэр- 
вісам Hands free або Bluetooth, I  чала- 
век, якім ож а прадыктаваць патрэбны 
матэрыял. Сувязь памочніка з “заказ- 
чы кам "ажыццяўляецца пры дапамо
зе навушнікаў, якія адначасова з ’яўля- 
юццо мікрафонам (а найбольш спрыт- 
ныя студэнты ўжо паспелі ацаніць вар- 
тасці апошняга слова тэхнікі — бес
проводных міні-навушнікаў).

Што датычыць партатыўных камп'- 
ютараў (напрыклад, Palm) І электрон

ных нататнікаў, то тут студентам дас- 
таткова проста загадзя падрыхтаваць 
WAP-старонку з необходным матэры- 
ялам І, не выклікаючы падазронасці ў 
выкладчыка (часцей за ўсё тэхнічна ад- 
сталага), перанесціяго ў  свой экзаме- 
ноцыйны ліст.

На пытанне студэнтам, навошта ўво- 
гуле патрэбны шпаргалкі, найбольш рас- 
паўсюджанымі был! два адказы. Пер- 
шы: для маральнага спакою І пачуцця 
абароненасці. Аб’ём матэрыялу па кож
ным прадмеце, які трэба запомніць, 
вельмі вялікі, а часу звычайна мала. 
Часта здараецца, што на экзамене сту
денту трапляе тое адзінае пытанне або 
якраз адно з некалькіх, якое ён пад
рыхтаваць не паспеў. У гэтым выпадку 
наяўнасць у кішэні шпаргалкі дапама- 
гае студенту ўзяць сябе ў-рукі, не раз- 
губіцца і выправіць несправядлівасць

Яе Вялікасці Удачы. Другі: напісанне 
шпаргалак дапамагае сістэматызаваць 
і ўпарадкаваць у памяці аб’ёмісты ма
тэрыял. Вось чаму калі шпоры рыхту- 
юцца студэнтамі ўважліва і ўдумліва, то 
нярэдка ў самы адказны момант аказ- 
ваецца, што яны ўжо зусім не патрэб
ны: паслужлівы розум без усялякіх пад
казак гатовы выдаць усю неабходную 
для паспяховай здачы экзамену інфар- 
мацыю. I гэты варыянт, напэўна, з’яўля- 
ецца найлепшым.

Ведаючы, што далёка не ўсе сту
дэнты адказна ставяцца да выканання 
вучэбнай праграмы, несамастойна вы- 
конваюць курсавыя і кантрольныя ра
боты, выкарыстоўваюць шпаргалкі ды 
іншыя забароненыя метады атрыман- 
ня адзнак, кіраўніцтва універсітэта ад- 
чула неабходнасць узмацніць кантроль 
за навучальнай дзейнасцю студэнтаў. 
Але як прымусіць студэнтаў ставіцца 
да навучання з большай адказнасцю, 
сістэматычна і самастойна набываць 
новыя веды, неабходныя для далей- 
шай прафесійнай дзейнасці?

Каб вырашыць гэтую задачу, вучо- 
ны савет БДУ даручыў галоўнаму 
ўпраўленню вучэбнай і навукова-ме
тадычнай работы сумесна з факультэ- 
тамі распрацаваць шэраг мер, рэаліза-

З г - Ч

цыя якіх дазволіць выкараніць падман- 
ныя шляхі атрымання студэнтам адз
нак і ўвогуле палепшыць якасць ве- 
даў. Таксама ўпраўленню выхаваўчай 
работы з моладдзю даручана распра
цаваць праект стварэння ў рамках сту- 
дэнцкага самакіравання Студэнцкага 
савета па якасці адукацыі, галоўная 
мэта якога — спрыяць павышэнню 
якасці адукацыі ў нашым універсітэ- 
це. У склад савета ўвойдуць па два 
прадстаўнікі з кожнага факультета. 
Перад саветам стане шэраг задач па 
інфармаванні студэнтаў БДУ аб на- 
кірунках развіцця сістэмы вышэйшай 
адукацыі, фарміраванні сучаснага по- 
гляду на неабходнасць атрымання са- 
праўдных ведаў і прафесійных навы- 
каў, выяўленні меркаванняў студэнтаў 
аб больш эфектыўных методыках на
вучання, прагрэсіўных адукацыйных 
тэхналогіях. Таксама Студэнцкі савет 
будзе выступаць ў ролі абаронцы пра- 
воў студэнтаў і мусіць прадстаўляць іх 
інтарэсы пры адносінах з кіраўніцтвам 
і выкладчыкамі універсітэта. Трэба за- 
значыць, што для ўдасканалення якасці 
адукацыі Студэнцкі савет будзе на- 
зіраць за ўзроўнем выкладання ў БДУ 
і даваць свае прапановы для паляп- 
шэння навучальнага працэсу.

На працягу першага семестра 
2003/2004 года плануецца правесці 
са студэнтамі растлумачальную рабо
ту аб недапушчальнасці спісвання і 
несамастойнага выконвання дыплом
ных, курсавых і лабараторных работ. 
Ужо з другога семестра за выкарыс
танне падказак любога віду да сту- 
дэнтаў будзе прымацца радыкальная 
мера — выключение з універсітэта. 
Як зазначыў В.В. Самахвал, выкары
станне студэнтамі любой несанкцыя- 
наванай выкладчыкам крыніцы інфар- 
мацыі — гэта сур'ёзнае парушэнне 
маральных прынцыпаў універсітэта, 
грубае парушэнне вучэбнай дысцып- 
ліны І непавага да выкладчыка. А 
ўвогуле, гэта сапраўдны падман, які не 
пасуе студенту БДУ.

Сняжана ЛІСОЎСКАЯ, 
студэнтка факупьтэта 

журналісгыкі

Ш ч а сл ів ы я ,  што працуем побач

У гэтыя цёплыя кастрычніцкія дні абаяльная 
жанчына, таленавіты педагог І навуковец святкуе 
свой дзень нараджэння. Яе імя добра вядома 
не толькі сярод калег-філолагаў, але і ў шырокім 
навуковым свеце. Гаворка ідзе пра загадчыцу 
кафедры беларускай лінгвістыкі і міфалогіі Тац- 
цяну Іванаўну Шамякіну.

Выхаванка нашага філалагічнага факультета, 
яна прайшла “ школу мудрасці” ў такіх агуль-

напрызнаных аўтарытэтаў, як М. Ларчанка, I. Ha- 
вуменка, А. Лойка, Н. Гілевіч, Д. Бугаёў, В. Pa- 
гойша. Удзячная вучаніца, яна двойчы пацвердзіла 
сваю навуковую годнасць, абараніўшы кандыдац- 
кую і доктарскую дысертацыі. Яе навуковыя інта- 
рэсы сягаюць ад міфалогіі да хрысціянства, ад 
гісторыі сусветнай культуры да яе сучаснага філа- 
софскага асэнсавання. Калегі па кафедры не пе- 
растаюць здзіўляцца незвычайнай творчай пла- 
давітасці Таццяны Іванаўны. 40 навуковых арты- 
кулаў І 2 падручнікі за год не пад сілу іншым 
разам і масцітым акадэмікам.

Педагог са шматгадовым стажам, Таццяна Іва- 
наўна не толькі перадае свае энцыклапедычныя 
веды вучням, але па шчодрасці сваёй багатай 
душы заўсёды гатова падтрымаць, выслухаць, да- 
памагчы добрым словам І парадай. He дзіва, што 
на перапынках на нашай кафедры заўсёды люд
на...

Мы шчаслівыя тым, што працуем побач з такім 
цудоўным чалавекам. Бесканфліктна, спакойна І 
разважліва вырашаюцца на нашай кафедры са- 
мыя складаныя пытанні. Нястомная працаўніца, 
наша загадчыца яшчэ і цудоўная маці І жонка. У 
сям'і Таццяны Іванаўны дзве дачкі, якія выраслі 
прыгожымі, шчырымі, сціплымі і такімі ж  працаві- 
тымі і ўлюблёнымі ў роднае слова, як іх маці.

Жадаем нашай паважанай і любімай Таццяне 
Іванаўне даўгалецця, духоўнай моцы, творчага плё- 
ну, надзейных паплечнікаў і ўдзячных вучняў.

Супрацоўнікі кафедры

ВЕДАЙ НАШЫХ!

Беларуси на ф р а н ц у з а м  тзлэбананні
Усё пачалося ў лютым, калі 

я даведалася, што будзе лра- 
водзіцца конкурс эрудыцыі і 
ведання французскай мовы, і 
вырашыла пайсці туды дзеля 
цікаўнасці.

У аўдыторыі Мінскага дзяр- 
жаўнага лінгвістычнага універ- 
сітэта, дзе было каля 60 прэ- 
тэндэнтаў, я зразумела, што кон
курс праводзіць французскае 
тэлебачанне (канал France 3) і 
што чацвёра пераможцаў пае- 
дуць у Парыж, каб здымацца ў 
тэлегульні “ Questions Pour un 
Champion". Hi на што не спа- 
дзеючыся, я прайшла 2 туры 
(пісьмова адказала на пытанні 
на розныя тэмы), а потым і трэці, 
у якім мы расказвалі пра сябе. 
Французы адабралі акрамя 
мяне маладых выкладчыкаў 
МДЛУ Таццяну Раманаву і Дзя- 
ніса Кажарына, а таксама пе- 
ракладчыка Андрэя Гурко. 
Ніхто з нас не разумеў, чаму нам 
пашанцавала: сярод удзельні- 
каў было шмат старэйшых І ра- 
зумнейшых выкладчыкаў МДЛУ, 
якія цудоўна размаўляюць па- 
французску. Спачатку мы вы- 
рашылі, што паўплывала наша 
маладосць І абаяльнасць, але 
амаль лалова ўдзельнікаў з 
іншых краін мелі больш за 40

гадоў. Дарэчы, краін-удзельніц 
было 10: Беларусь, Алжыр, Грэ- 
цыя, Малі, Мадагаскар, Канада, 
Вялікабрытанія, Камбоджа, Xap- 
ватыя, Коста-Рыка.

“ Q u estions  Pour un 
Champion” падобная да “ Сва
ёй гульні” ды іншых інтэлекту- 
альных гульняў. У першым туры 
вядучы вельмі хутка задае пы- 
танні на розныя тэмы, і ўдзель- 
нікі, калі разумеюць сказанае, 
ведаюць адказ ды яшчэ паспе- 
юць раней за астатніх адрэага- 
ваць, атрымаюць пэўную коль- 
касць пунктаў. У другім туры 
трое тых, хто застаўся, выбіра- 
юць адну з чатырох прапанава- 
ных тэм для адказаў на пытанні. 
Тут мне не пашанцавала, і я 
выбыла з гульні. A ў трэцім 
туры двое астатніх слухалі доў- 
гае апісанне вядомай асобы, з’я- 
вы і г.д. 10 пераможцаў, па ад- 
ным з кожнай краіны, прахо- 
дзяць тое ж выпрабаванне ў 
фінале.

Кожнаму ўдзельніку даюць 
некал ькі к н іг  выдавецтва 
Larousse (чым далей — тым 
больш). Пераможца (дзяўчына 
з Алжыра) атрымала кнігі, 10.000 
еўра і падарожжа ў адзін з кут- 
коў Францыі. Маліец, які заняў 
2-е месца, — 5000 еўра.

Уражанні ад гэтага падарож
жа ў мяне засталіся цудоўныя. 
Hac прымалі шыкоўна: мы жылі 
ў атэлі Ibis, кармілі нас вельмі 
добра, вазілі ў “Лідо” , на Эйфе
леву вежу, у музей Клода Мане. 
Здымкі, якія цягнуліся 3 дні, так
сама былі незвычайным пада- 
рожжам у свет тэлэбачання, але 
спачатку палохалі, а калі для нас 
усё сканчалася — стамлялі.

Але самае выдатнае, што 
там было, гэта людзі — разум
ный, цікавыя, вясёлыя. Мы шмат 
даведаліся пра чужыя краіны І 
задаволілі цікаўнасць іх насель- 
нікаў да нашай, пра якую яны 
амаль нічога не ведаюць. Mar- 
чыма, нам удалося зламаць не- 
калькі стэрэатыпаў. Беларусь! 
былі душой усёй кампаніі: жар- 
тавалі, танчылі на здымачнай 
пляцоўцы і спявалі.

He ведаю, ці прыедуць прад- 
стаўнікі французскага тэлеба- 
чання да нас зноў у наступным 
годзе, але калі так — раю па- 
спрабаваць свае здольнасці.

Таццяна КАРНЕЙКА, 
студэнтка Il курса 

факупьтэта 
міжнародных адносін
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ДЛЯ ЦЯБЕ

Страх! погрць перашкодзШь 
навучанню

П е р ш а кур сн ік  — гэт а  
ам а л ь  я к  п е р ш а к л а с н ік .  
Толькі з вусам і I  без банці- 
каў. А  так у сё  вельмі подоб
на: акуратна падрыхтаваныя 
новыя р учк і, сш ы т кі і  за - 
плечнікі, бляск у  вачах у  прад- 
чуванні нечага шалёна ціка- 
вагаі, вядома ж , страхі іпера- 
жыванні. У  перш акурсніка іх  
не менш, чым у  першакласні- 
ка.

Страх 1. У  інстытуце (уні- 
версітэце) усе разумнейшыя 
за мяне. Я  паступіў у  ВНУ вы- 
падкова. Напэўна, я  займаю  
месца, якое насамрэч павінна 
належаць больш годному Im a- 
ленавітаму.

Гэта даволі распаўсюджа- 
ны студэнцкі страх. Звычай- 
на ў яго дзве прычыны. Пер
шая — нервовасць, звязаная 
з переходам да новай ролі 
студэнта. Калі раней хлопцу 
ці д зяўчы н е  д а в о д з іл а с я  
граць толькі залежныя ролі 
“ вучня" і “ дзіцяці” , дык ця- 
пер яны перайшлі да самас- 
тойнага этапу жыцця. Роля 
“ студэнта" вымагае перса- 
нальнай адказнасці за сябе І 
свае ўчынкі. У тым выпадку, 
калі чалавек не падрыхтава- 
ны да самастойнасці, у яго 
ўзнікае такая боязь.

Другая прычына — нізкая 
самаацэнка. Калі малады ча
лавек задумваецца над тым, 
што ён займае не сваё мес
ца, гэта гаворыць пра наяў- 
насць у яго сур’ёзных праб- 
лемаў. Што рабіць? Дзейні- 
чаць! Заняцца сваім асобас-

ным ростам, павысіць самаа- 
цэнку (прыгадайце фільм “ Са
мая абаяльная І прывабная” ). 
Далучайцеся да актыўнага 
студэнцкага жыцця, размаў- 
ляйце з аднакурснікамі — І 
праз нейкі час праблема сама 
па сабе знікне. Калі ж  вы не 
можаце самастойна разаб- 
рацца з цяжкасцямі, звяртай- 
цеся па дапамогу да спецыяі- 
стаў.

Страх 2. У  школе я  за ўж -  
ды вучыўся на “вы дат на" І  
м яне л ю б іл і педагогІ. Тут 
зус ім  новыя выкладчыкі, рап- 
т ам  яны не ацэняць мяне як  
мае быць?

Вядома, не ацэняць, калі вы 
самі не будзеце старацца. Да- 
руйце, неразумна разлічваць на 
тое, што ў ВНУ прызнанне ад- 
нагодкаў і выкладчыкаў прый- 
дзе да вас аўтаматычна. Трэ- 
ба дэманстраваць свае веды, 
удасканальвацца, працаваць. 
Тады і ўвага выкладчыкаў да 
вас будзе адпаведная. A калі 
вольны час марнаваць на пе- 
ражыванні, з гэтага наўрад ці 
атрымаецца што добрае. Трэ- 
ба імкнуцца паказаць, праявіць 
сябе. Так, першая нездаваль- 
няючая адзнака часам можа 
стаць няпростым выпрабаван- 
нем для выдатніка. Але не 
варта адчайвацца і назаўжды 
запісваць сябе ў шэрагі няў- 
дачнікаў. Паспрабуйце здаць 
іспыт яшчэ раз. Помніце, што 
выкладчык можа змяніць сваё 
меркаванне, проста для гэтага 
трэба хаця б нейкае намаган- 
не з вашага боку.

Страх 3. Я  саромеюся вы
ступай,ь перад вялікай аўды- 
торыяй. Прачытаць доклад ц і 
рэферат перад усім курсам  — 
вялікая праблема для мяне.

Лічыцца, што людзей, якія 
адчуваюць паталагічную боязь 
вялікай аўдыторыі, няшмат. 
Аднак хваляванне перад выс
тупам! на публіцы адчуваюць 
амаль усе. Нічым, апрача трэ- 
ніроўкі, гэтую праблему выра- 
шыць нельга. Для пачатку трэ- 
ніравацца можна перад люс- 
тэркам, потым — перад мамай, 
адшліфаваць сваё майстэрства 
на сябрах і г.д. Сарамяжлі- 
васць трэба пераадольваць. 
Магчыма, для гэтага давядзец- 
ца выдаткаваць вечар, тыдзень, 
але вы навучыцеся кантраля- 
ваць свой страх. Выступаючы 
перад аўдыторыяй, можна 
прымяняць прыём звароту да 
аднаго чалавека. Гэта значыць, 
выбраўшы сярод гледачоў 
знаёмага ці проста ўпадаба- 
нага чалавека, чытаць свой 
даклад нібыта для яго адна
го, не асабліва зважаючы на 
іншых. Будзьце ўпэўненым у 
сабе, і ўсё атрымаецца!

Страх 4. А м ож а , я  дарма 
вучуся ў  гэтай ВНУ, І педаго
г/ка (матэматыка, філасофіяі 
г.д .) зус ім  не м ая  сф ера?  
Можа, я  памыліўся, кал і вы di
pa y  прафесію?

Вельмі распаўсю дж аны  
студэнцкі страх. Адчуванне, 
што ідзеш не па тым шляху, 
знаёмае, верагодна, кожнаму 
другому студэнту. Гарачыя і 
імпульсіўныя людзі пры па-

НАВІНЫ СТУДГАРАДКА

Віват, першакурснік!
Штогод студэнцкія шэрагі папаўняюцца но

вым! першакурснікамі. 18 верасня ў сталовай 
№ 5 адбылося традыцыйнае ўшанаванне новых 
членаў студэнцкага брацтва.

Падчас свята пяцікурснік вельмі падрабязна 
распавядаў першакурсніку пра жыццё ў інтэрна- 
це: для чаго патрэбна вахта, хто такія загадчык,' 
вечаровы камендант, сацыяльныя педагогі і шмат 
чаго іншага. Само свята атрымалася двайным:

апрача ўшанавання першакурснікаў адбылося і 
ўрачыстае адкрыццё Фестывалю студэнцкай твор- 
часці студгарадка, які праходзіць на працягу года 
і аб’ядноўвае традыцыйныя мерапрыемствы 
“ Дзень студэнта", “ Срэбраныя струны", конкур
сы “ Супермен” і “ Міс Вясна" і г.д.

Гоамацская інфармацыйная служба 
студгарадка БДУ

добных сумневах могуць і ўво- 
гуле кінуць навучанне. Але 
правільнае выйсце з гэтай сіту- 
ацыі — сесці і падумаць. Дак- 
ладней, пачакаць і цягнуць час. 
За першыя месяцы навучання 
вам наўрад удалося па-сапраў- 
днаму разабрацца ў будучай 
спецыяльнасці. Вядома, што на 
пачатковым этапе студэнты 
праходзяць пераважна агуль- 
ныя прадметы, а да практыч- 
най працы па абранай пра- 
фесіі падыходзяць ужо на ста- 
рэйшых курсах. Таму разбя- 
рыцеся ў сабе, падумайце: вам 
не падабаецца навучацца ўво- 
гуле ці толькі на гэтым факуль- 
тэце? Калі не падабаецца фа- 
культэт, змяніце профіль наву
чання. Калі сумняваецеся — 
вучыцеся надалей: атрыманыя 
веды ў кожным разе не бу- 
дуць лішнімі.

Страх 5 (бацькоўскі). Я  
баюся адпраўляць сваё дзіця 
навучацца ў  іншы горад. Bh 
такіхатні, а раптам патрапіць 
у кепскую  кампанію, пачне 
паліць, піць...

Трывога бацькоў зразуме- 
лая, але спяшаюся вас “ па- 
крыўдзіць” : усё, што вы, мамы

ШКОЛА ПЕРШАКУРСНІКА

I таты, маглі ўкласці ў дзяцей, 
вы ўжо ўклалі. Цяпер ім трэ
ба дзейн ічаць  і вы б іраць 
самім. Гэта цяпер самастой- 
ны чалавек, і вырашаць, з якой 
кампаніяй звязвацца, — гэта 
яго справа. У нашых сем'ях 
часта назіраецца сітуацыя, 
калі маці выціраю ць насы 
сваім дарослым дзецям ледзь 
не да старасці. Але чым ра
ней вы навучыце дзіця сама
стойна вырашаць праблемы, 
тым лягчэй яму будзе ў да
рослым жыцці. Дзеці ж, якіх  
доўга даглядалі дарослыя, 
вырваўшыся з сям’і, не могуць 
кантраляваць свае паводзіны, 
бо не навучаныя гэтаму. Таму 
даючы свайму дзіцяці свабо- 
ду ў разумных межах, вы выз- 
валяеце сябе ад залішніх хва- 
ляванняў у далейшым.

Паразмаўляць з  пс іхола- 
гам  наконт  сва іх  ст рахаў, 
п с іх а л а г ічн ы х  праблем аў, 
прайсц і тэсты наконт сваіх  
п а в о д з ін а ў  у  ка л е кт ы в е  
м о ж н а  ў  псіхолагаў інтэрна- 
т аў ц іў  псіхалагічнай сл у ж 
бе Б Д У  (вул. Кастрычніцкая, 
4, п акой  103-а, тэл. 206-60
37, па су бот ах тэлефон пра- 
ц уе  я к  інф ал ін ія  з  11.00 да  
16 .00 ). Т ут са м а  м о ж н о  
п р а й сц і т рэн інг і па асобас- 
ны м  росце , р а зв іц ц і кам ун і- 
кацы йны х навы каў, упэўне- 
ны х  паводзінаў, пастаноўцы  
і  дасягненн і м эт а ў  і  г. д.

Віталь Ю ГАЙ, 
студэнт факультэта 

журналістыкі

Эвалюцыя студэнта
Студэнты — народ лянот- 

ны, але ўвадначас вельмі здоль- 
ны. Менавіта гэтыя людзі мо
гуць за адну ноч падрыхтавац- 
ца да наступнага іспыту і доб
ра выспацца; пражыць тыдзень, 
маючы ў кішэні 1000 рублёў, і 
пры гэтым штодня харчавацца 
шыкоўнымі абедамі; прысутні- 
чаць на лекцыі і адначасова піць 
піва ў суседнім бары. Але каб 
дамагчыся такіх поспехаў, неаб- 
ходна прайсці пяцігадовы курс 
эвалюцыі.

Студэнта-першакурсніка уні- 
версітэцкі народ зазвычай на
зывав “ чайнікам” . Ен ходзіць 
не толькі на ўсе семінары, але і 
на ўсе лекцыі. Ha кожны прад- 
мет мае асобны сшытак. Усе 
канспекты напісаныя разборлі- 
вым почыркам, і ў іх ёсць палі 
для пазнак. Сапраўдны “ чай- 
н ік” ведае кожнага выкладчы- 
ка не толькі ў твар, але і па імю 
і нават па імю па бацьку. Больш 
за ўсё студэнт-першакурснік 
баіцца першай сесіі. Як праві- 
ла, ніхто з “ чайнікаў” не ўмее 
карыстацца “ шпорамі” . Менаві- 
та таму першакурснік вучыць 
усё, прычым не толькі па канс- 
пектах, але і па ўсіх магчымых 
падручніках, даведніках і слоў- 
ніках. Аднак, на шчасце, першы 
курс доўжыцца не больш за 
адзін навучальны год.

Другакурснік — гэта студэнт 
у пераходным узросце: ён зра- 
зумеў, што ўжо не "чайнік” , але 
жаданне вучыцца яшчэ заста- 
лося. Таму на другім курсе яшчэ 
нікога не дзівіць, калі нехта 
рыхтуецца да практычных за- 
няткаў і падымае руку на семі- 
нарах. Хаця трэба прызнаць,

што другакурснік ужо дазва- 
ляе сабе прагуляць 1— 2 лек- 
цыі за семестр, забыць канспект 
дома ці не давучыць пару пы- 
танняў да іспыту. Канспекты 
другакурсн іка  ўжо страцілі 
былую прыгажосцц: зн ікла  
сістэма падкрэслівання і палі 
для пазнак. Твары выкладчы- 
каў яшчэ ведае, але ў імёнах і 
прозвішчах пачынае блытацца. 
Вось гэта і ёсць пераход да 
трэцяга, цалкам саліднага кур
са.

Ha трэцім годзе навучання 
студэнту належыць даведацца 
цудоўнае слова “ медыум” . 
Толькі пасля гэтага маштабна- 
га свята ўсе выкладчыкі пачы- 
наюць пазнаваць студэнта ў 
калідорах факультэта... Мена- 
віта на трэцім курсе студэнт вы- 
рашае для сябе, што ён будзе 
хадзіць толькі на тыя лекцыі, на 
якіх адзначае выкладчык. Кан
спекты, як правіла, трэцякурснік 
не вядзе і ўжо нават не спра- 
буе што-небудзь вылавіць у па- 
мяці, а дакладна прытрымліва- 
ецца правіла: галоўнае на іспы- 
це — лоўкасць рук. An — і 
з ’яўляюцца на парце "бомбы” , 
напісаныя почыркамі ўсіх сту- 
дэнтаў курса. An — i студэнт 
прымае ад выкладчыка камплі- 
менты. Што датычыць асабіста- 
га жыцця, то на трэцім годзе 
навучання студэнт звоніць баць- 
кам толькі на дзень нараджэн- 
ня (прычым — свой) і дзень за- 
робку (прычым — іх). Пасля 
заканчэння трэцяга курса сту
дэнт становіцца Чалавекам з 
няпоўнай вышэйшай адукацы- 
яй.

Студэнта-чацвертакурсніка

можна лічыць дзедам , калі не 
ўлічваць пяцікурснікаў, пра існа- 
ванне якіх на факультэце ўсе 
ведаюць, але ўжывую ніхто не 
бачыў. Пра чацвертакурснікаў 
такога не скажаш, бо іх усё ж 
такі бачаць старасты груп. З'я- 
віўшыся на лекцыі, старасты 
ўмудраюцца запісаць у спіс 
прысутных усіх 150 студэнтаў 
курса.

На чацвёртым курсе ў сту- 
дэнтаў адзін канспект на ўсю 
трупу. Але гэта нікога не хва- 
люе: шчасліўчыкі паспяваюць 
зрабіць першую копію з арыгі- 
нальнага канспекта, менш шчас- 
лівым дастаецца другая і г.д. 
Але самае дзіўнае, што ўсе 
іспыты здаюцца ў час і нават 
на прыстойныя адзнакі. У выні- 
ку студэнту-чацвертакурсніку 
прысвойваецца ганаровае зван
ие пяцікурсніка . Наперадзе 
толькі “ дэмбель” .

Пяцікурсніка з цяжкасцю 
можна назваць студэнтам, але 
ў тым, што ён сапраўдны сту
дэнт, не сумняваецца ніхто. 
Менавіта пяцікурснік разбіра- 
ецца ў навучанні і ведае гарка- 
вата-п'янкі водар сесіі. Пяці- 
курснік ведае: не дарма ён усе 
папярэднія курсы ператвараў- 
ся з “ чайніка” ў Чалавека, бо 
яго залікоўка, у якой адлюст- 
равалася гэтая эвалюцыя, цяпер 
сведчыць пра аўтарытэт пражы- 
тых гадоў.

У прынцыпе, праз усё гэта 
варта прайсці толькі для таго, 
каб на пятым курсе зразумець, 
як жа гэта цудоўна: быць сту
дэнтам, здаваць сесіі, адказваць 
на семінарах, пісаць канспекты, 
сядзець у бібліятэках!..

Віталь ЮГАЙ, 
студэнт факультэта 

журналістыкі
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КНІЖНАЯ ПАЛІЦА

Выдадзена у Б Д У
У  гэты час ідзе руплівая праца па фарміраванні Тэматычна- 

га плана на 2004 г. А б  ум овах  і  т эрм інах работ ы над рукап і- 
самі, аб  рэалізацыі выдадзеных кніг м о ж н о  даведацца, пазнаё- 
міўшыся ў  электронной папцы ўпраўлення рэдакцыйна-выда- 
вецкай работы з адпаведнымі палажэннямі, зацверджанымі за
водам рэктара.

Сборник учебных программ 
факультета менеджмента не
движимости. Под аг. рэд. 
М.М. Ковалёва. Зборнік адрасу- 
ецца бакалаўрам факультэта.

Гэвін С.В. Гісторыя беларус- 
кай журналістыкі (1563— 1917 
гг.). У вучэбна-метадычным ком

плексе разглядаюцца наиваж- 
нейшыя праблемы станаўлення 
і развіцця айчыннай журналі- 
стыкі.

Коростик КН. Управляемые 
инжекционные лазеры в ин
формационно-измерительных 
системах. Аўтар манаграфіі раз- 
глядае пытанні прымянення 
інжэкцыйных лазераў у інфар- 
мацыйна-вымярэнчых сістэмах 
рэцыркуляцыйнага тыпу.

Клебанович Н.В., Василюк 
Г.В. Известкование почв Бела
руси. У манаграфіі выкладаюц- 
ца сучасныя погляды на кіслот- 
насць глебаў І вапнаванне як адзі- 
ны спосаб карэннай аптымізацыі 
рэакцыі асяроддзя.

Малюковіч С.Д. Міфалогія: 
Старажытная Элада. У 2-х час- 
тках. Частка 2. Выданне распа-
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вядае пра гераічную міфалогію 
Старажытнай Грэцыі.

Трыфаненкова М.А. Матыў 
змеяборства ва ўсходнеславян- 
скай фальклорнай традыцыі: 
Генезіс. Семантыка. Гэта пер- 
шае ў айчыннай фалькларысты- 
цы комплекснае даследаванне 
рознастадыяльных жанраў ус- 
ходнеславянскага фальклору.

КухарчикЛ.В., Сагайдак ДИ., 
Попечиц В.И., Тимофеева Г.И. 
Цвет в Ж К дисплее, модели цве
та, цветовосприятие. Манаграфія 
прысвячаецца праблеме колеру.

Ратникова И.Э. Имя соб
ственное: от культурной се
мантики к языковой. Даследа
ванне прысвячаецца ўзаема-

дзеянню культурнаи I моўнай се- 
мантыкі ў плане зместу імя 
ўласнага.

Рагойша Вячаслаў Пятровіч. 
Да 60-годдзя з дня нараджэн- 
ня. Бібліяграфічны паказальнік. 
Кніга змяшчае кароткі нарыс 
жыцця і дзейнасці навукоўца, 
храналагічны спіс яго прац, літа- 
ратуру пра яго, тэматычны і імян- 
ны паказальнікі.

Высоцкий Эдуард Алексан
дрович. K 60-летию со дня рож
дения. Бібліяграфічны пака- 
зальнік. Складальнік Губін В.Н. 
Паказальнік змяшчае кароткі 
нарыс навуковай і педагагічнай 
дзейнасці навукоўца і хранала- 
гічны пералік яго прац.

Ладысеў У.Ф., Брыгадзін Ш . 
Паміж Усходам і Захадам: ста- 
наўленне дзяржаўнасці і тэры- 
тарыяльнай цэласнасці Бела- 
русі (1917— 1939 гг.). У кнізе па- 
казаны складаны працэс палі- 
тычна-дзяржаўнага самавызна-
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чэння беларускага народа. Змяш- 
чаюцца біяграфічныя звесткі пра 
41 палітычнага і нацыянальнага 
дзеяча Беларусі.

Олимпиады по математике 
и информатике БГУ: 1992— 
2001. У дапаможніку для наву- 
чэнцаў агульнаадукацыйных ус- 
таноў даюцца задачы з падра- 
бязнымі рашэннямі з усіх алім- 
піяд для навучэнцаў 11-х кла- 
саў па матэматыцы і інфарма- 
Тыцы факультэта прыкладной 
матэматыкі і інфарматыкі БДУ. 
У дадатку даюцца асобныя за
дачы для 9— 10-х класаў, указ- 
ваюцца прбзвішчы ўсіх перамож- 
цаў алімпіяд за 10 гадоў.

Дубовік С.В. CMI постсацы- 
ялістычнай Беларусі: пошук 
новай рацыянальнасці. У манат- 
рафіі даследуюцца праблемы 
беларускіх СМІ, іх стан і шляхі 
трансфармацыі.

Саенкова Л.П. Массовая 
культура: эволюция зрелищных 
форм. У даследаванні прапану- 
юцца азначэнні сацыяльных, эс- 
тэтычных І этычных параметраў 
масавай культуры, разглядаецца 
яе роля ва ўмовах ускладнена- 
га сацыяльнага асяроддзя.

Фрольцова Н.Т. Типология 
творческой деятельности в 
аудиовизуальной коммуника
ции. Манаграфія разглядае пы
таны тыпалогіі творчай дзейнасці, 
сацыяльна-гістарычнай пераем- 
насці яе традыцый І змены ва

умовах тэлевізжнай вытворчасці.
Kyгей ко М. М., O h o u ik o  Д. М. 

Теория и методы оптико-физи
ческой диагностики неодно
родных рассеивающихся сред. 
У манаграфіі выкладаюцца прын- 
цыпы канцэпцыі "безапрыёр- 
насці’’ ў оптыка-фізічнай дыяг- 
ностыцы неаднародных рассей- 
ваных асяроддзяў.

Жуджунь Дин. Экономичес
кие реформы: сравнительный 
анализ теории и практики(на 
примере Китайской Народной 
Республики и Республики Бе
ларусь). У манаграфіі параўноў- 
ваецца досвед эканамічных рэ- 
формаў у Кітаі і Беларусі.

Денисюк О.Л. Неформаль
ные объединения, общественно
политические движения, партии 
в СССР: предпосылки, станов
ление, развитие (1985— 1991). 
У даследаванні характарызуюц- 
ца перадумовы ўзнікнення не- 
фармальных грамадска-палітыч- 
ных аб'яднанняў, протапартый- 
ных утварэнняў і палітычных 
партый у былым СССР, гісторыя 
іх станаўлення, ідэйныя пазіцыі і 
праграмныя ўстаноўкі, структура 
і сацыяльны склад.

Іўчанкаў B./. Дыскурс бела- 
рускіх СМІ. Арганізацыя публі- 
цыстычнага тэксту. У манаграфіі 
разглядаюцца структура, кампа- 
нентны склад і функцыянальная 
прызначанасць публіцыстычнага 
тэксту — складанай камуніка- 
тыўнай з'явы. Дыскурс бела- 
рускіх CMI вывучаецца ў сацы- 
яльным, кагнітыўным і прагматыч- 
ным аспектах.

Глушен С.В. Цитология и 
гистология. У канспекце лекцый 
падаюцца тэарэтычныя пала- 
жэнні І фактычны матэрыял пра 
мікраскапічную будову клетак І 
тканак.

Высоцкий Э.А Месторожде
ния горючих и неметалличес
ких полезных ископаемых. У 
курсе лекцый асвятляюцца пы
таны паходжання І заканамер- 
насці прасторава-часавага раз- 
мяшчэння вугапю, торфу, гаручых 
сланцаў I інш.

Основы информатики. У ву
чэбна-метадычным комплексе, 
прызначаным для студэнтаў фа
культэта журналістыкі, вызнача- 
юцца мэты, задачы і патрабаванні

да узроуню засваення курса, 
зроблены агляд асобных асноў- 
ных катэгорый апаратных І праг- 
рамных сродкаў вылічальнай 
тэхнікі.

Read and speak about Britain 
/  Читаем и говорим о Брита
нии. Дапаможнік для вучняў 
Ю рыдычнага каледжа БДУ 
змяшчае падборку аўтэнтычных 
інфармацыйна насычаных тэк- 
стаў па гісторыі, геаграфіі, эка- 
номіцы, культуры Злучанага Ka- 
ралеўства Вялікабрытаніі і Паў- 
ночнай Ірландыі.

P ra c tis e  your S c ience  
vocabulary /  Совершенствуй 
свой научный английский. Да-
паможнік па лексіцы для студэн- 
таў-старшакурснікаў, магістран- 
таў і аспірантаў прыродазнаўчых 
факультэтаў накіраваны на раз- 
віццё і замацаванне навыкаў 
практычнага валодання агульна- 
навуковай і спецыялізаванай 
лексікай.

English Reader In Political 
Science /  Хрестоматия на анг
лийском языке по политологии. 
У дапаможніку даецца падбор- 
ка аўтэнтычных слецтэкстаў па 
спецыяльнасці «Паліталогія». 
Прызначаецца для студэнтаў ста- 
рэйшых курсаў, якія спецыялізу- 
юцца па профілі «юрыст-паліто- 
лаг».

Катков В.Л. Математическое 
моделирование ветрового пе
реноса загрязнений. У канспек
це лекцый акцэнт робіцца на 
практычных алгарытмах выра- 
шэння прыкладных задач. Лек- 
цыі адрасуюцца студэнтам І ас- 
пірантам факультэта прыклад
ной матэматыкі і інфарматыкі, 
механіка-м атэм аты чнага і 
фізічнага факультэтаў.

КудряшовА.П. Бносенсор- 
ные устройства. У канспекце 
лекцый выкладаецца матэрыял 
па курсе “ Біясенсорныя пры- 
лады” .

Deutsch /  Немецкий язык.
У дапаможнік для навучэнцаў 
Юрыдычнага каледжа БДУ ўклю-
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чаныя тэксты і заданні, накірава- 
ныя на фарміраванне навыкаў 
чытання і маўлення.

Могильный В.В. Полимерные 
фоторегистрирующие матери
алы и их применение. У курсе 
лекцый разглядаюцца асноўныя 
тыпы палімерных фотарэгістру- 
ючых матэрыялаў і іх практыч- 
нае выкарыстанне ў сучасных 
фотатэхналогіях.

Массовое обслуживание. 
Потоки, системы, сети. Зборнік 
матэрыялаў міжнароднай наву
ковай канферэнцыі “ Сучасныя 
матэматычныя метады аналізу і 
аптымізацыі тэлекамунікацый- 
ных сетак” прызначаецца для 
спецыялістаў у галіне верагод- 
наснага аналізу, выпадковых пра- 
цэсаў і матэматычнай статыстыкі.

Озерные экосистемы: био
логические процессы, антропо
генная трансформация, каче
ство воды. Матэрыялы Il Міжна- 
роднай навуковай канферэнцыі 
згрупаваныя па двух актуальных 
кірунках сучаснай гідраэкалогіі: 
а) антрапагенныя ўплывы на 
азёрныя экасістэмы, іх уплыў на 
жыццядзейнасць гідрабіёнтаў і 
якасць вады; б) біяразнастай- 
насць экасістэм, супольнасцей і 
арганізмаў.

Упраўленне рэдакцыйна- 
выдавецкай работы БДУ

СПОРТ

Выберы сабе 
секцыю

У  каст ры чніку каф едра  
фізічнага выхавання І  спорту 
БД У адзначае свой юбілей. 55  
гадоў тому на кафедры пра- 
цавалі толькі 5  чала век, а сён- 
ня 85 выкладчыкаў арганізоў- 
ваюць для студэнтаў БД У за- 
няткіфізкультурай І  спортом.

Ш тогод  наш універсітэт 
праводзіць ун ів ерс ітэц кую  
спартакіяду. Летась яна пра- 
ходзіла ў51-ы  раз: 17 факуль- 
тэтаў спаборнічалі між сабой 
па 19 відах спорту. Лідэрства 
трымалі юрыдычны, фізічны і 
механіка-матэматычны  фа- 
культэты. БДУ займае лідэрс- 
кае становішча ў розных відах 
спорту ў м іжуніверсітэцкай 
спартакіядзе. 50 прадстаўнікоў 
зборнай БДУ ўваходзяць у Ha- 
цыянальную зборную Бела
русь Акрамя таго, 3 студэнты 
нашага універсітэта занялі I 
месца на спаборніцтвах па 
більярдным спорце ў 2003 г.

A ў сёлетнім верасні з ’яві- 
ліся і новыя чэмпіёны — га- 
даванцы кафедры ф ізвыха- 
вання: на Чэмпіянаце свету па 
лёгкай атлетыцы, на Сусветнай 
студэнцкай ун іверс іяд зе  ў 
Карэі па плаванні, на Міжна- 
родным турніры і Чэмпіянаце 
свету сярод юніёраў па грэ- 
ка-рымскай барацьбе.

У бягучым навучальным 
годзе, як і заўсёды, дзверы 
кафедры фізвыхавання ад- 
крытыя для ўсіх. Яна прапа- 
нуе 22 секцыі, дзе ўсе ахвот- 
ныя займацца спортам зной- 
дуць сабе ш то-небудзь па 
душы. Той, хто мае спартыў- 
ную падрыхтоўку і хоча сур’- 
ёзна займацца і надалей, можа 
патрапіць у зборную каманду, 
астатнія — у групу спартыў- 
нага ўдасканальвання. Заняткі 
бясплатныя і адбываюцца 2— 
3 разы на тыдзень увечары. 
Заняткі ў адпаведнасці з рас
кладам праводзяцца ў Шча- 
мысліцы, у карпусах на вул. 
K. Маркса і Варвашэні, а так
сама ў спортзалах гістарыч- 
нага і фізічнага факультэтаў. 
Да наступнага навучальнага 
года плануецца скончыць ре
монт у спорткомплексе па вул. 
Кастрычніцкай, куды перае- 
дуць і некаторыя секцыі.

Тыя, хто па стане здароўя 
мае якія-небудзь абмежаванні, 
таксама могуць паспрабаваць 
свае сілы ў трупе спартыўна- 
га ўдасканальвання.

Сёння кафедра прапануе 
такія секцыі:

альпінізм, турызм (А.А. Ca- 
балеўскі);

жаночы баскетбол (засл. 
трэнер СССР С.Л. Халіпскі, 
старшы выкладчык У .А. Аль- 
хіменка);

м у ж ч ы н с к і б а с ке тб о л

(старшыя выкладчыкі Дз.Э. 
Н авіцкі, А .А . Парф іяновіч, 
М.А. Бузлякоў);

жаночы валейбол (дацэнт 
кафедры У.М. Кучынскі);

мужчынскі валейбол (май- 
стар спорту, старшы выклад
чык I.А. Шыраеў);

веласпорт (старшы трэнер 
Нацыянальнай зборнай Рэс- 
публікі Беларусь М.М. Ціма- 
фееў);

плавание (старшы выклад
чык, галоўны трэнер зборнай 
БДУ Ю.В. Баннікаў, старшыя 
выкладчыкі У .I. Шэвель, Л.А. 
Г рынцэвіч);

р ы тм ічн а я  г ім н а с ты ка  
(старшы выкладчык В.В. Сеў- 
ба);

сам ба  — м уж ч ы н ска я  
зборная, жаночая зборная 
(майстар спорту, старшы вы
кладчык Г.І. Жыткевіч);

спартыўнае арыентаванне 
(старшы выкладчык В.В. Kpa- 
сільнікаў);

сілавыя віды спорту — 
цяжкая атлетыка, паўэрліф- 
тынг, армрэслінг (заслужены 
трэнер Рэспублікі Беларусь, 
суддзя міжнароднай катэго- 
рыі У.Ф. Кавалёў); .

ф утбол, м ін і-ф утбол — 
зборная каманда (старшы 
выкладчык А.Д. Дзядзюля);

шахматы (майстар спорту, 
старшы выкладчык А.Я. Ky- 
дзін);

вольная барацьба — муж- 
чыны (майстар спорту, старшы 
выкладчык Я.А. Шчолакаў);

каратэ — мужчыны (чор- 
ны пояс 3-І дан галоўны трэ
нер зборнай БДУ С.М. Снігі- 
роў, 1-ы дан кандыдат тэхніч- 
ных навук вядучы навуковы 
суп р а ц о ўн ік  БДУ У . I. Яр- 
малінскі);

грэка-рымская барацьба 
— мужчыны (трэнер Нацыя
нальнай маладзёжнай збор
най Рэспублікі Беларусь стар
шы выкладчык М.М. Прусаў, 
старшы выкладчык В.В. Xa-
рук);
. гіравы спорт (тройчы май
стар спорту заслужаны трэнер 
Беларусі У.С. Фралоў);

лёгкая атлетыка (заслужа
ны трэнер, старшы выкладчык 
М.А. Жаўнерка, майстар спор
ту, старшы выкладчык В.Я. 
Ш пігаў, старшы выкладчык 
М.М. Цыбульскі);

лыжны  спорт (м айстар 
спорту, старшы выкладчык 
Л.А. Капылова);

настольны тэніс (старшы 
выкладчык А .А . Сцепчанка);

дзюдо (старшы выкладчык 
М.А. Брыткоў).

Ларыса АБРАМЧУК, 
студэнтка факультэта 

журналістыкі

Выдаецца з 1929 года
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