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Сапраўдны падарунак 
для Alma mater напя- 
рэдадні 82-й гадавіны 

падрыхтавалі студэнты БДУ і іх 
навуковыя кіраўнікі.

23 кастрычніка ў зале па- 
сяджэнняў Вучонага савета БДУ 
адбылася цырымонія ўрачыста- 
га ўручэння пасведчанняў спе- 
цыяльнага фонду Прэзідэнта 
Беларусі па сацыяльнай пад- 
трымцы адораных навучэнцаў 
і студэнтаў. 43 студэнты, магі- 
странты і аспіранты БДУ атры- 
малі пасведчанні і прэміі спе- 
цыяльнага фонду. Першую прэ- 
мію (100.000 руб.) атрымалі 7 
чалавек, другую (80.000 руб.) — 
15 чалавек, трэцюю (70.000 
руб.) — 21 чалавек. У цыры- 
моніі прынялі ўдзел намеснік 
старшыні Савета Рэспублікі 
Нацыянальнага сходу Pec- 
публікі Беларусь Міхаіл Аляк- 
сандравіч Аўласевіч (старшыня 
савету фонду), кіраўнік трупы 
памочнікаў намесніка старшыні 
Савета Рэспублікі Нацыяналь
нага сходу Рэспублікі Беларусь 
Уладзімір Аляксандравіч Аў- 
дзюшын, сакратар Савета фон
ду Ніна Уладзіміраўна Пташнік.

М аксімальную колькасць 
прэмій атрымалі прадстаўнікі 
факультета радыёфізікі і элек- 
тронікі (11), за імі ідуць біяла- 
гічны (6) і гістарычны (4) фа
культеты, факультет прыкладной 
матэматыкі і інфарматыкі (4). 
Прадстаўнікі ф ілалагічнага, 
юрыдычнага, геаграфічнага і 
фізічнага факультэтаў атрымалі 
па 3 прэміі, а механіка-матэма- 
тычнага, хімічнага факультаў і 
факультета міжнародных ад- 
носін — па 2.

Адзначым, што спецыяльны

Пераможцы навуковага конкурсу
Ha пасяджэнні Вучонага са

вета БДУ 30 кастрычніка адбы- 
лося прысуджэнне прэмій імя 
У.І. Пічэты і  А. H. Сеўчанкі. 
Сёлета гэтыя прэміімаюць па- 
двойнае значэнне: універсітэт 
адзначае 100-годдзе з дня на- 
раджэння А. H. Сеўчанкі і  125- 
годдзе з дня н а р а д ж эн н я  
Y l  Пічэты. ЗгэтайнагодыБДУ 
прысудзіў па дзве прэміі.

Прэміі імя У.І. Пічэты ў га- 
ліне сацыяльных і гуманітар- 
ных навук атрымалі:

Алег Антонавіч Лойка, док- 
тар філалагічных навук, прафе- 
сар філалагічнага факультета, 
член-карэспандэнт HAH Бела- 
русі, за падручнік “ Старабела- 
руская літаратура". Яму быў 
уручаны дыплом і грашовая 
ўзнагарода ў памеры 2.125.000 
руб.;

Віктар Анатольевіч Фя- 
досік, доктар гістарычных на
вук, прафесар, загадчык кафед
ры гісторыі старажытнага све
ту і сярэдніх вякоў гістарычна-

га факультета, за цыкл навуко- 
вых працаў і падручнікаў "Ча
лавек і соцыўм у антычнасці і 
сярэднявеччы". Яму быў уруча
ны дыплом і грашовая ўзнага- 
рода ў памеры 2.125.000 руб.

Прэміі імя А.Н. Сеўчанкі ў 
галіне прыродазнаўчых і тэх- 
нічных навук атрымалі:

за цыкл працаў “ Анізатра- 
пія працэсаў паглынання і вы
пускания святласкладанымі ар- 
ганічнымі злучэннямі” — Яў- 
ген Сямёнавіч Варапай, док
тар фізіка-матэматычных навук, 
прафесар, загадчык кафедры 
лазернай фізікі і спектраскапіі 
фізічнага факультета (дыплом 
і грашовая ўзнагарода ў паме
ры 531.250 руб.), Анатоль Пят- 
ровіч Клішчанка, доктар фізіка- 
матэматычных навук, загадчык 
кафедры атамнай ф із ік і і 
фізічнай інфарматыкі фізічна- 
га факультета (дыплом і гра
шовая ўзнагарода ў памеры 
531.250 руб.); Анатоль Анто- 
навіч Мінько, доктар фізіка-ма-

тэматычных навук, прафесар, 
намеснік дырэктара па навуко- 
вай рабоце НДІ ПФП імя А.Н. 
Сеўчанкі (дыплом і грашовая 
ўзнагарода ў памеры 531.250 
руб.); Уладзімір Іванавіч Па- 
печыц, доктар фізіка-матэма- 
тычных навук, вучоны сакратар 
НДІ ПФП імя А .Н . Сеўчанкі 
(дыплом і грашовая ўзнагаро- 
да ў памеры 531.250 руб.);

за даследаванні па тэорыі і 
метадах тэматычнага картагра- 
фавання і распрацоўку ключа- 
вых раздзелаў Нацыянальнага 
атласа Беларусі — Валерый 
Станіслававіч Аношка, доктар 
геаграфічных навук, прафесар, 
загадчык кафедры глебазнаў- 
ства і геалогіі геаграфічнагафа
культета (дыплом і грашовае 
ўзнагароджанне ў памеры 
425.000 руб.), Расціслаў Афа- 
насьевіч Жмойдзяк, кандыдат 
геаграфічных навук, прафесар 
кафедры геаграф іі і карта- 
графіі геаграфічнага факульте
та (дыплом і грашовае ўзнага-

БДУ наведаў міністр 
абароны Б ш р у с і

Міністр абароны Беларусі генерал-палкоўнік Леанід Мальцаў 
выступіў 27 кастрычніка ў  нашым універсітэце з лекцыяй “Рэфар- 
маванне Узброеных Сілаў Рэспублікі Беларусь і  яго роля ў за- 
беспячэнніваеннай бяспекідзяржавы”.

Падчас лекцыі міністр абароны адзначыў важнасць працэсаў, 
якія ідуць цяпер у беларускім войску. А б ’ектыўнымі прычынамі 
гэтых працэсаў сталі змена сутнасці вайны і ўзброенай барацьбы, 
эканамічная мэтазгоднасць утрымання мабільных і добра асна- 
шчаных Узброеных Сілаў.

Сёлета на базе ваеннай кафедры універсітэта створаны ваен- 
ны факультет, які пачаў падрыхтоўку спецыялістаў для Узброеных 
Сілаў па спецыяльнасцях кадравых афіцэраў, афіцэраў запасу І 
малодшых спецыялістаў для ракетных войскаў і артылерыі, хімічных 
войскаў. Факультет ажыццяўляе таксама і падрыхтоўку ваенных 
псіхолагаў. Сёлета 24 курсанты пачалі навучанне па праграме пад- 
рыхтоўкі кадравых афіцэраў.

Пасля заканчэння лекцыі генерал-палкоўнік Леанід Мальцаў 
адказаў на пытанні прысутных.

Фотаздымак Гзнадзя КРАСКОЎСКАГА

Лауреаты спецыяльнага  
фонду Прэзідэнта

фонд Прэзідэнта Беларусі пад- 
трымаў аўтараў найлепшых ра
бот, прадстаўленых на рэспуб- 
л іканск і конкурс навуковых 
работ студэнтаў 2002 года. Уся- 
го ж  у конкурсе  2002 года 
ўдзельнічалі 154 студэнты БДУ. 
46 з іх атрымалі першую прэ- 
мію конкурсу, 22 — другую, 63 
— трэцюю.

На цырымоніі ўзнагаро- 
джання выступіў намеснік стар- 
шыні Савета Рэспублікі Нацы
янальнага сходу, старшыня са
вета спецыяльнага фонду Прэ-

зідэнта Беларусі па сацыяльнай 
падтрымцы адораных навучэн- 
цаў і студэнтаў М.А. Аўласевіч. 
Ён падкрэсліў, што без пад- 
трымкі адоранай моладзі 
нельга сфарміраваць інтэлекту- 
альны патэнцыял нацыі. Фонд, 
чыя дзейнасць накіравана як- 
раз на такую падтрымку, існуе з 
1996 года, І за гэты час яго лаў- 
рэатамі сталі больш за 8000 на- 
вучэнцаў, студэнтаў, выкладчы- 
каў І навуковых супрацоўнікаў.

Кожны год лаўрэатамі фон
ду становіцца вялікая колькасць

прадстаўнікоў БДУ: перамож
цы розных рэспубліканскіх І 
міжнародных конкурсаў, іх тре
неры і навуковыя кіраўнікі, на
вуковыя студэнцкія аб’яднанні.

Далейшых вам поспехаў, да- 
рагія калегі!

A l .  ЗАХАРАЎ, 
начальнік аддзепа 

навукова-даследчай 
работы студэнтаў 

Фотаздымак 
Генадзя КРАСКОЎСКАГА

наму пераможцу дыплома і гра- 
шовага ўзнагароджання ў па
меры 425.000 руб. У галіне пры- 
родазнаўчых і тэхнічных навук 
найлепшай была прызнаная 
праца магістранта фізічнага фа
культета Андрея Генадзьевіча 
Рабцава "Парогавыя і дынамі- 
чныя характарыстыкі паўпра- 
вадніковых лазераў” (навуко- 
вы кіраўнік Леанід Іванавіч Бу- 
раў, кандыдат фізіка-матэматыч- 
ных навук, дацэнт кафедры 
агульнай ф ізік і фізічнага фа
культета, кіраўнік СНДЛ). У сфе
ры сацыяльных і гуманітарных 
навук была адзначана праца 
студэнткі V курса факультета 
філасофіі І сацыяльных навук 
Ліліі Леанідаўны Ільюшынай 
“ Канцэптуальныя мадэлі сучас- 
най цывілізацыйнай дынамікі як 
прадмет філасофска-метадала- 
гічнага  анал ізу” (навуковы 
кіраўнік Уладзімір Цімафеевіч 
Новікаў, кандыдат філасофскіх 
навук, дацэнт кафедры філа- 
софіі і метадалогіі навукі БДУ).

Фотаздымак 
Генадзя КРАСКОЎСКАГА

роджанне ў памеры 425.000 
руб.), Аляксандр Уладзісла- 
вавіч Казулін, доктар педагагі- 
чных навук, прафесар (дыплом 
і грашовае ўзнагароджанне ў 
памеры 425.000 руб.), Галіна 
Іосіфаўна Марцінкевіч, доктар 
геаграфічных навук, прафесар 
кафедры геаграфічнай экалогіі 
геаграфічнага факультета (дып
лом і грашовае ўзнагароджан- 
не ў памеры 425.000 руб.), Іван 
Іванавіч Пірожнік, доктар геа- 
графічных навук, прафесар, де
кан геаграфічнага факультета

(дыплом і грашовае ўзнагаро- 
джанне ў памеры 425.000 руб.). 
Гэты навуковы калектыў адмо- 
віўся ад грашовага ўзнагаро- 
джання і перадаў яго ў Фонд 
развіцця БДУ.

У адпаведнасці з Палажэн- 
нем аб конкурсе  навуковых 
працаў студэнтаў у галіне са
цыяльных і гуманітарных, пры- 
родазнаўчых і тэхнічных навук 
на тым самым пасяджэнні Ву
чонага савета былі адзначаныя 
дзве працы з уручэннем кож-
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Дні юдыдычнага факультета «В е с н ік  Б Д У »
Пачалася падпіска на леры- 

ядычныя выданні на першае 
паўгоддзе 2004 года. Падпіс- 
ная цана на часопіс “Веснік  
Беларускага дзяржаўнага уні- 
версітэта”пасерыяхнаступная: 

Серыя I — фізіка, матэматы- 
ка, інфарматыка(№ 1,студзень; 
№ 2, май):

індывідуальная . (індэкс
74851) -  11660 p.; 

ведамасная (індэкс 748512)
-  26058 р.

Серыя Ii — хімія, біялогія, 
геаграфія (Na 1, люты; № 2, чэр- 
вень); .

індывідуальная (індэкс
74852) -  11660 p.; 

ведамасная (індэкс 748522)
-  26058 р.

Серыя NI — гісторыя, філа- 
софія, псіхалогія, паліталогія, 
сацыялогія, эканоміка, права 
(№1,сакавік):

індывідуальная (індэкс
74853) -  5830 p.; 

ведамасная (індэкс 748532)
-  13029 р.

Серыя IV — філалогія, жур- 
налістыка, педагогіка (Ns 1, кра- 
савік):

індывідуальная (індэкс
74854) -  5830 p.; 

ведамасная (індэкс 748542)
-  13029 р.

Падпісацца на часопіс 
"В есн ік БДУ” можна ва ўсіх 
аддзяленнях сувязі Рэспублікі 
Беларусь.

Рэдакцыя 
і рэдкалегіі часопіса

універсітэта

Кірмаш вакансіі
БДУ запрашае студэнцкую моладзь на студэнцкі “ Кірмаш ва- 

кансій” . Ha кірмашы вас чакаюць прадстаўнікі арганізацый і прад- 
прыемстваў горада Мінска, якія прапануюць працу, спецыялісты 
гарадской службы занятасці, юрысты, псіхолагі, прафкансультанты, 
відэапаказ фільмаў аб разнастайных спецыяльнасцях. .

Прыходзьце 17 лістапада з 10.00 да 13.00 у  галоўны корпус 
БДУ (прасп. Ф.Скарыны, 4), хол 4-га паверха. Тэл. для даведак 
209-52-61.

Разам з БДУ свой дзень нараджэння свят- 
каваў і юрыдычны факультэт. 29 кастрычні- 
ка  на ф акультэце была наладжана трады- 
цыйная м іжнародная навуковая канф ерэн- 
цыя студэнтаў і аспірантаў пад назвай “ Д зяр- 
жава і права: традыцыі і перспектывы” . У кан- 
ферэнцыі прынялі ўдзел студэнты не толькі 
БДУ, але і іншых ВНУ Беларусі, Польшчы, Расіі, 
Украіны  і інш.

Вечарына
першакурснікаў

29 кастрычніка на факуль
тэце журналістыкі адбылася 
вечарына, прысвечаная Дню 
першакурсніка. Арганізатары 
гэтай падзеі паклапаціліся, каб 
усё прайшло на “ ўра” . За гэта 
вялікі дзякуй чацвертакурсні- 
цы Вользе Фраловай, друга- 
курсніцы Галіне Свечкапала- 
вай і ўсім, хто прымаў удзел 
у святочным канцэрце. Кож 
ная з шасці труп падрыхтава- 
ла свой асабісты нумар. Мэта

гэтых нумароў — прарэкла- 
маваць сябе, паказаць свае 
здольнасці.

Трэбаадзначыць, што пер- 
ш а кур сн ік і не расчаравалі. 
Вясёлыя, з добрым пачуццём 
гумару, яны зрабілі свае вы
ступы непаўторнымі.

Ірына САНКЕВІЧ, 
студэнтка Il курса 

факультэта журналістыкі

30 кастрычніка БДУ святкаваў 
82-ю гадавіну свайго заснавання. 
Па ўсталяванай традыцыі гэты 
дзень для студэнтаў абвяшчаец- 
ца невучэбным. Таму многія па- 
чаш святкаваць ужо ў сераду, 29 
кастрычніка, накіраваўшыся на 
начную дыскатэку ў клубы 
“ Бліндаж" ці “ Юла!’. 3 апошня- 
га, дарэчы, радыёстанцыя “ Бі-Эй" 
вяла трансляцыю, таму да свят- 
кавання свабодна маглі далучыц- 
ца і студэнты ў інтэрнатах.

Асноўным месцам святочных 
мерапрыемстваў стаў спартыўны 
комплекс "Уручча” . Тут у чац
вер адбылася танцавальна-за- 
баўляльная праграма “ БДУ- 
HOLIDAY-2003” . Пачалася яна з 
віншавальнага слова рэктара 
БДУ, прафесара А.У. Казуліна. 
Сваім выступам ён задаў тон 
усяму святу і быў падтрыманы 
астатнімі гасцямі, якія падчас ве- 
чарыны падымаліся на сцэну. А 
было іх нямала. Удзельнікаў 
праграмы весялілі айчынныя І 
расійскія ды-джэі, выдатна ад- 
працавала сваё амаль што га- 
дзіннае выступление трупа T a -

рачыя галовы". Аднак ім крыху 
не пашанцавала: зала чакала 
найбольш цікавага для сябе ар- 
тыста — 'Андрэя Губіна. Дзесьці 
ля паловы на сёмую ў гардэроб 
амаль немагчыма было здаць 
верхнюю вопратку, а калі на сцэ- 
не з’явіўся Андрэй, то ўсе, хто 
быў па-за межамі залы (за вы- 
ключэннем супрацоўнікаў AMA- 
Па І службы бяспекі, якія праца- 
валі падчас мерапрыемства на 
высокім узроўні), рушылі натанц- 
падлогу, дзе літаральна яблыку 
не было дзе ўпасці. А. Губін не 
толькі спяваў свае вядомыя І 
любімыя слухачамі песні, але і 
шчыра павіншаваў усіх прысут- 
ных з днём нараджэння “ alma 
mater” . Адзінае, чым “ пакрыў- 
дзіў” прысутных на свяцё, тэта 
невялікай працягласцю свайго 
выступу: зала гатовая была тан- 
чыць пад яго музыку не адну 
гадзіну.

Дзень нараджэння атрымаў- 
ся. I кожны, хто прыйшоў на свят- 
каванне, знайшоў там штосьці 
цікавае для сябе.

Вадзім ЗУБРЫЦКІ

дэнтаў таго ж  факультэта Аляк- 
сея Данчанкі, Івана Заўгародня- 
га, Аляксея Кіркоўскага, трэцяе 
месца — каманда універсітэта 
Тарту (Эстонія), чацвёртае — 
каманда Гомельскага дзяржаў- 
нага універсітэта Ns 1.

Як паведаміла дырэктар За-

Сталі вядомымі вынікі 
Vl чвэрцьфінальных 
камандных спаборні- 

цтваў Заходняга рэгіёна чэмпі- 
янату свету па праграміраванні 
сярод студэнтаў у рамках спа- 
борніцтваў ACM, арганізаваных 
на базе факультэта прыкладной 
матэматыкі і інфарматыкі Бела
рускага дзяржаўнага універсітэ-

Найлепшыя праграпісты -  у БД9
тэта прыкладной матэматыкі і 
інфарматыкі Вікторыя Лебедзь, 
Іван Мяцельскі, Максім Восіпаў: 
яны змаглі рашыць 8 задач з 
прапанаваных 9. Другое месца 
заняла каманда БДУ Ns 1 са сту-

ходняга рэгіёна, дацэнт кафед
ры матэматычнага забеспячэн- 
ня ЭВМ БДУ Людміла Уладзімі- 
раўна Пеўзнер, пераможцам 
прыйшлося пазмагацца, бо ў 
чвэрцьфінапьных спаборніцтвах

На фота: Ізлева направоI Іван Заўгародні, Іван Мяцельскі, Вікторыя Пебедзь, 
Максім Bocinoy1 Аляксей Кіркоўскі і Аляксей Данчанка

та з 21 па 24 кастрычніка. (Тра- 
дыцыйна адначасова з чвэрць- 
фіналам праводзілася адкрытая 
Рэспубліканская алімпіяда па 
інфарматыцы сярод студэнтаў 
профільных ВНУ.) Першае мес
ца заняла каманда БДУ Ns 2, 
якую склалі студэнты факуль-

2003 года прынялі ўдзел 37 ка- 
мандаў з вядучых ВНУ Беларусі, 
Эстоніі (Тарту і Талін), Літвы 
(Вільнюс і Каўнас), Латвіі (Рыга) 
іўпершыню з Pacii (Калінінград).

Трэбасказаць, што беларус- 
кія каманды пачалі ўдзельні- 
чаць у чэмпіянатах міжнарод-

най арганізацыі ACM, вельмі аў- 
тарытэтнай у свеце камп’ютэ- 
раў, не так даўно — толькі з 
сезону 1995/1996 гадоў. Вы- 
сокія вынікі беларусаў, асаблі- 
ва камандаў БДУ, былі ацэне- 
ны аргкамітэтам чэмпіянату, і ў 
1998 годзе нашай краіне было 
дадзена права арганізаваць на 
базе Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта новы чвэрцьфі- 
нальны рэгіён, які і быў назва
ны Заходнім.

Нягледзячы на “ малады 
ўзрост", прадстаўнікі Заходня
га чвэрцьфінальнага рэгіёна 
кожны год дабіваюцца права 
прымаць удзел у фінале ACM- 
чэмпіянату свету па праграмі- 
раванні сярод студэнтаў. Нага
даем, што ў сезоне 2002—2003 
гадоў ад Беларусі на фінал у 
Лос-Анжэлес ездзілі таксама 
студэнты БДУ: Іван Мяцельскі, 
Яўген Ганчар, Уладзімір Тан- 
ковіч.

Каб трапіць зноў у фінал, 
сёлетнім пераможцам давядзец- 
ца ўпарта пазмагацца з мацней- 
шымі камандамі Расіі, Грузіі, 
Арменіі, Азербайджана, Эстоніі, 
Латвіі, Літвы, Казахстана і іншымі 
ў паўфінале, на які Заходняму 
рэгіёну выдзелена восем мес- 
цаў. Паўфінальныя спаборніц- 
твы чэмпіянату свету па праг- 
раміраванні сярод студэнтаў 
пройдуць у канцы лістапада 
2003 года у Санкт-Пецярбур- 
зе. A ўж о сам фінал адбу- 
дзецца ў сакавіку 2004 года ў 
сталіцы Чэхіі — Празе.

Ганна J lA fY H

30 кастры чніка  ў Палацы культуры чыгу- 
начнікаў быў арганізаваны  святочны вечар 
для студэнтаў, выкладчыкаў, выпускнікоў юры- 
дычнага факультэта: прысутныя ўбачылі сту- 
дэнцкі КВЗ, выкладчыцкую прэс-канф ерэн- 
цыю і конкурс выкладчыкаў, канцэрт.

Дапамагчы інвалідам
Міжнародны семінар, прысвечаны сацыяльнай дапамозе інва- 

лідам і асобам з абмежаванымі магчымасцямі, адбыўся 28— 29 
кастрычніка на базе нашага універсітэта. Спецыялісты сацы- 
яльных службаў Беларусі, Расіі, Польшчы і Германіі разглядалі 
праблемы абароны, перанавучання і рэабілітацыі людзей з аб- 
межаванымі магчымасцямі: сіротаў, людзей з псіхічнымі адхі- 
леннямі, вызваленыхз месцаў пазбаўлення волі, пажылых і бес- 
працоўных. -

Удзел у працы семінару ўзялі супрацоўнікі Д зяржаўнага 
інстытута кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ, сацыяльных 
установаў горада Дортмунда (Германія) •— цэнтра прафесійна- 
га перанавучання інвалідаў, цэнтра прафесійных трэнінгаў і 
Вышэйшай спецыяльнай школы, а таксама вядучыя спецыялі- 
сты Федэральнага навукова-практычнага цэнтра медыка-сацы- 
яльнай экспертызы і рэабілітацыі інвалідаў (Масква) і Гданьс- 
кага універсітэта (Польшча).

Паводпе інфармацыі БЕЛТА

Фотаздымак Jl.А. КУШАЛЕВІЧ
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ПрайшлІ вучэнні 
па грамадзянскан абароне

; Будзе кітайскі культурны
ЦЭНТР

Студэнты кітайскага аддзя- 
лення філалагічнага факультэ- 
та БДУ атрымалі 22 кастрычні- 
ка ў падарунак ад урада Кітая 
лінгафонны кабінет на 30 мес- 
цаў і камплект навучальнай літа- 
ратуры. Ha ўрачыстай цыры- 
моніі Надзвычайны і Паўнамоц- 
ны Пасол КНР у нашай краіне 
Юй Чжэньцы зазначыў, што з 
дапамогай апаратуры і кніг бе- 
ларускія дзяўчаты і хлопцы 
змогуць не толькі ўдасканаліць 
веды кітайскай мовы, але і 
больш даведацца пра традыцыі, 
культуру і гісторыю Кітая. Да- 
рэчы, яшчэ ў лістападзе 2002 г. 
студэнты кітайскага аддзялен- 
ня атрымалі ў падарунак ад 
М іністэрства адукацыі KHP 
больш за 500 навучальных да- 
паможнікаў,_спадарожнікавую 
антэну, тэлевізар і магнітафон.

Рэктар нашага універсітэта 
А .У . Казулін, выступаючы на 
цырымоніі, зазначыў, што плён- 
нае супрацоўніцтва кітайскага 
пасольства ў Беларусі і БДУ 
будзе працягвацца і надалей. 
Плануецца павялічыць коль- 
касць студэнтаў, якія прахо- 
дзяць стажыроўку ў Кітаі, ад ця- 
перашніх 3 да 10 чалавек. An- 
рача таго, у БДУ павінен з’явіц- 
ца кітайскі культурны цэнтр, які 
будзе мець статус рэспублікан- 
скага. Мяркуецца таксама, што 
ў БДУ адкрыецца новая спецы- 
яльнасць "Кітайская народная 
медыцына” , па заканчэнні якой 
студэнты будуць атрымліваць 
дыплом не толькі БДУ, але і 
Пекінскага універсітэта.

Кітайскае аддзяленне філа- 
лагічнага факультета БДУ было 
адкрытае ў 2001 г. Студэнты 
вывучаюць мову, літаратуру і 
культуру Кітая, яны могуць зай- 
мацца па сучасных навучальных 
праграмах і стажыравацца Ba 
універсітэтах КНР. Цяпер на 
аддзяленні навучаюцца крыху 
больш за 20 студэнтаў, у якіх 
выкладаюць высокакваліфіка- 
ваныя спецыялісты з Кітая.

Паводле 
інфармацыі 

прэс<лужбы БДУ

28 кастрычніка 2003 года 
Беларускім дзяржаўным уні- 
версітэтам былі праведзены 
комплексныя вучэнні па тэме 
“ Арганізацыя і правядзенне 
аварыйна-выратавальных і 
іншых неадкладных работ пры 
ліквідацыі вынікаў аварый, ка
тастроф і стыхійных бедстваў” . 
У мерапрыемстве прынялі 
ўдзел каля 300 чалавек. Асаб- 
лівая ўвага была нададзена 
практычным дзеянням па рэа- 
лізацыі мераў па ахове супра-

цоўнікаў і студэнтаў пры над- 
звычайных сітуацыях: эвакуа- 
цыя, аказанне першай дапамогі 
санітарнымі дружынамі, тушэн- 
не пажару.

Вучэнні паказалі, што орга
ны кіравання ў цэлым падрых- 
таваны да вьжанання мерапры- 
емстваў па ахове супрацоўні- 
каў і студэнтаў пры пагрозе 
ўзнікнення надзвычайных сіту- 
ацый. ,

Найлепшых вынікаў дасяг- 
нулі санітарная. дружына геа-

граф ічнага факультэта (ка- 
мандзір — Д.Л. Тварановіч), 
група аховы грамадскага парад
ку ф ізічнага факультэта (ка- 
мандзір — В.І. Варабей), пункт 
радыяцыйнага і хімічнага на- 
зірання хімічнага факультэта 
(камандзір — B.C. Касабуцкі).

Ірына САНКЕВІЧ, 
сгудэнтка Il курса 

факультэта журнапістыкі 
Фотаздымкі 

Генадзя КРАСКОЎСКАГА

П рафсаюз Беларускага 
дзяржаўнагауніверсітэ- 

та адзначыў сваё 80-годдзе ў 
святочнай абстаноўцы. Адбыло- 
ся ўрачыстае пасяджэнне праф- 
саюзнага актыву, на якім былі 
адзначаны лепшыя прафсаюз- 
ныя работнікі. Ганаровай грама- 
тай за шматгадовую і добрасум- 
ленную працу ў прафсаюзе быў 
узнагароджаны Аляксандр 
Фірсавіч Н ікіценка, намеснік 
старшыні прафкамасупрацоўні- 
каў БДУ. Грамату ўручыла Та
мара Іосіфаўна Чобатава, стар- 
шыня Беларускага прафсаюза 
работнікаў адукацыі і навукі.

Гзнно ЛАГУН  
Фота Генадзя КРАСКОЎСКАГА

Наладзёжныя праекты
Падведзены вынікі конкур

су "Найлепшы маладзёжньг' 
'лраект", які праводзіла ўпраў- 
ленне выхаваўчай працы з мо- 
ладдзю. Ha разгляд былі прад- 
стаўлены наступныя праекты:

1. "Дыпламатыя Беларусі ў 
асобах’’ (выраб арыгінал-маке- 
та і выданне зборніка) — ФМА;

2. "Чума на абодва вашыя 
дамы” (музычна-драматычная 
пастаноўка) — тэатр-студыя 
БДУ “ На філфаку” ;

3. “ Студэнцкі цэнтр заня- 
тасці’’ (аптымізацыя і пашырэн- 
не дзейнасці) — камітэт TA 
“ БРСМ” ;

4. “ Зваротная сувязь" (вы
данне студэнцкай газеты) — 
студсаюз;

5. "А ўто гр а ф ” (выданне 
альманаха студэнцкіх работ) — 
журфак;

6. "Грамадская інфармацый- 
ная служба" — студгарадок;

7. "Развіццёсістэмы студэн- 
цкага самакіравання студгарад- 
ка БДУ” — студгарадок;

8. “ Студэнцкі інфармацый- 
ны партал” — эканамічны фа
культет;

9. “ Міжнародны студэнцкі 
злёт” — Савет старастаў.

Сход экспертнай камісіі ад- 
быўся 22 кастрычніка. Па выш
ках сходу камісія прысудзіла:

I месца — праекту калекты- 
ву суіскальнікаў студгарадка 
БДУ “ Грамадская інфармацый- 
ная служба” ;

Il месца — праекту калек- 
тыву суіскапьнікаў камітэта TA 
“ БРСМ” БДУ "Студэнцкі цэнтр 
занятасці” ;

NI месца — праекту калек- 
тыву суіскальнікаў тэатра-сту- 
дыі БДУ “ На філфаку" “ Чума 
на абодва вашыя дамы” .

На.ажыццяўленне праектаў 
выдзеленыя гранты: I месца —
1.250.000 руб., Il месца —
750.000 руб., Ill месца — 500.000 
руб. Усім кіраўнікам праектаў, 
пададзеных на конкурс, лры- 
значаныя надбаўкі да стыпен- 
дыі за кастрычнік 2003 г. у па- 
меры 70.000 руб. .

“ Грамадская інфармацый- 
ная служба” — гэта добраах- 
вотнае студэнцкае аб’яднанне, 
якое ажыццяўляе інфармацый- 
ную дзейнасць. Служба ствара- 
ецца з прадстаўнікоў інфарма- 
цыйных кам ісій  студсаветаў

інтэрнатаў і сацыяльна актив
ных студэнтаў. Грамадская 
інфармацыйная служба дазва- 
ляе з дапамогай фармавання 
грамадскай думкі студэнтаў 
павысіць эфектыўнасць інфар- 
мацыйна-прапагандысцкай ра
боты.

“ Студэнцкі цэнтр занятасці” 
— гэта дапамога студэнтам у 
пошуку працы і магчымасць 
атрымаць дадатковыя практыч- 
ныя навыкі. Цэнтр мае элект
ронную базу звестак студэнтаў, 
якім трэба працаўладкаванне, 
электронную базу вакансій, якія 
прапануе рынак працы, і элект
ронную базу прадпрыемстваў, 
якім трэба як некваліфікаваныя 
спецыялісты, так і маладыя 
людзі з пэўнай спецыяльнасцю. 
Сёння Студэнцкі цэнтр заня- 
тасці БДУ супрацоўнічае з 
Мінскім гарадскім цэнтрам за-

нятасці і многімі прадпрыем- 
ствамі і арганізацыямі Мінска, 
а таксама штогод праводзіць у 
БДУ “ Кірмаш вакансій” , у якім 
удзельнічаюць больш за 30 
прадпрыемстваў сталіцы. 70 % 
студэнтаў, якія звярнуліся па да- 
памогу ў цэнтр, здолелі ўлад- 
кавацца на працу.

Тэатр-студыя “ На філфаку” 
робіць пастаноўку п’есы P. Го- 
рына “ Чума на абодва вашыя 
дамы” , задуманай як працяг 
Шэкспіраўскай “ Рамэа І Джу- 
льеты” . У спектаклі выкарыстоў- 
ваюцца музыка французскага 
кампазітара Ж . Прэсгурвіка, 
песні на вершы ўдзельнікаў тэ- 
атра-стуДыі Н. Чадовіч, В. Ta- 
парова, К. Сухамлінава. Харэ- 
аграфія — актора тэатра-сту- 
дыі Д. Пароменскага.

Вольга ЯРАШ

Крздыт ДЛЯ БДУ

Намеснік начальника грамадзянскай абароны прарэктар В.В. Суворау 
прымае доклад об гатоўнасці трупы аховы грамадскага парадку ф ізф ака

Пастанова Савета М іністраў № 1324 ад 14 кастры чн іка  
2003 г. гарантуе нямецкаму Байрышэхіпоферайсбанку пага- 
шэнне другой часткі крэдыту для аплаты паставак тавараў у 
рамках інвестыцыйнага праекту па пабудове навучальна-ла- 
бараторнага корпуса БДУ. Тэты праект ажыццяўляецца за 
кошт сродкаў нямецкага банка ў рамках германскай сістэмы 
падтрымкі экспарту. Плануецца, што бліжэйшым часам A A T  
«Белзнеш эканамбанк», упаўнаважаны як банк-агент па аб- 
слугоўванні крэдыту, атрымае другую  частку крэдыту ў паме- 
ры 2,8 Млн еўра.

Аплата па пагашэнні асноўнай пазыкі і працэнтаў па крэ- 
дыце будзе ажыццяўляцца як за кош т сродкаў самога БДУ, 
так і бюджэту.

Паводле інф армацыі БЕЛТА
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ЭКСКУРСІІ

"Дні Льва Талстога” , аргані- 
заваныя кафедрай рускай літа- 
ратуры, прайшлі на філалагіч- 
ным факультэце. Прысвячаліся 
яны 175-годдзю з дня нара- 
джэння вялікага пісьменніка.

Шырокае кола пытанняў, 
звязаных з творчай спадчынай 
раманіста ў кантэксце сучас- 
насці, закранулі ўдзельнікі круг- 
лага стала “ Л.М. Талстой і XXI 
стагоддзе” . Запрошаныя на 
пасяджэнне студэнты, выклад- 
чыкі і навукоўцы выслухалі 
шэраг навуковых дакладаў І 
паведамленняў, зякім і выступілі 
літаратуразнаўцы сталічных 
ВНУ і спецыялісты з іншых га- 
радоў Беларусі. Вяла круглы 
стол загадчыца кафедры рус
кай літаратуры БДУ доктар 
філалагічных навук прафесар 
С .Я .Ганчарова-Грабоўская.

Традыцыям творчасці Льва 
Талстога прысвяціў свой дак- 
лад прафесар Віцебскага дзяр- 
жаўнага універсітэта А.А. Hec- 
цярэнка. Пра філасофскую ан- 
трапалогію пісьменніка казаў 
дацэнт М.Ф. Пячэнка.

КАНФЕРЭНЦЫІ

ЛІДЭР
інавацын
V Міжнародная навукова- 

практычная канферэнцыя "Уні- 
версітэцкая адукацыя І навука 
ў XXI стагоддзі” адбылася 24 
кастрычніка на базе Рэспублі- 
канскага інстытута вышэйшай 
школы БДУ. На ёй разглядалі- 
ся стан і перспектывы развіцця 
вышэйшай адукацыі, пераход на 
двухступенную сістэму навучан- 
ня ў ВНУ. Удзельнікі абмерка- 
валі пытанні, датычныя развіцця 
вышэйшай адукацыі ў свеце, 
маніторынгу Балонскага працэ- 
су, досвед рэфармавання вы
шэйшай школы ў Pacii і Украі- 
не. У рамках форуму прайшлі 
ўрачыстасці з нагоды 30-годдзя 
гэтага галаўнога рэспубліканс- 
кага навукова-метадычнага І 
інфармацыйна-аналітычнага 
цэнтра вышэйшай адукацыі. 
Сёння інстытут — лідэр па ўка- 
раненні інавацый у вышэйшую 
школу Беларусі. Ён выконвае 
свае функцыі ў шчыльным уза- 
емадзеянні з Міністэрствам аду- 
кацыі, супрацоўнічае з навучаль- 
на-метадычнымі аб’яднаннямі, 
міжнароднымі і замежнымі аду- 
кацыйнымі арганізацыямі, цэн- 
трамі і праграмамі UNESCO, 
ENIC.TEMPUS, UNDP, ІАТР, IR EX. 
На базе інстытута існуе сетка 
навучальных курсаў, семінараў, 
праграмаў павышэння кваліфі- 
кацыі і перападрыхтоўкі кадраў 
па ключавых накірунках дзей- 
насці вышэйшай школы Бела- 
русі, функцыянуе Рэспубліканскі 
цэнтр Інтэрнэт-адукацыі.

Паводле 
інф армацыі БЕЛТА

3 цікавасцю былі сустрэтыя 
даклады, у я к іх  асвятляліся 
праблемы кампаратывістыкі. 
Прафесар Гродзенскагаунівер- 
сітэта С.Ф. Мусіенка прысвяці- 
ла свой выступ тэме “ Міф Ha- 
палеона ў польскай і рускай 
прозе XIX стагоддзя” . Cynac- 
таўляльны аналіз ідэй рускага 
пісьменніка і сацыяльна-этыч- 
ных шуканняў польскага асвет- 
н іка  Мар’яна Здзяхоўскага  
зрабіў прафесар БДУ B.П. Pa- 
гойша. Дацэнт факультета жур- 
налістыкі Т.С. Студзенка каза
ла пра універсалізм творчасці 
Л. Талстога і Э. Заля, аспіран- 
тка БДУ М.Л. Лебедзева раз- 
гледзела факты ўплыву Л. Тал
стога на творчасць В. Розана- 
ва.

Музычныя тэмы ў талстоў- 
скім апавяданні “ Пасля балю” 
прасачыў з выкарыстаннем аў- 
дые-ілюстрацый кампазітар, 
культуролаг А.Л. Рэнанскі (Бе- 
ларускі універсітэт культуры). 
Д октар  ф ілалагічных навук 
І.С. Скарапанава прачытала 
даклад пра “ талстоўскі код ” у

НАВУКА

творчасці рускіх постмадэрні- 
стаў. Тэма "Леў Талстой і Бе
ларусь” гучала ў выступе 
Л.І.Зарэмба, яе калега па кафед
ры рускай літаратуры БДУ 
H.Л. Блішч распавяла пра но- 
выя літаратуразнаўчыя дасле- 
даванні творчасці вялікага 
пісьменніка. Дацэнт Беларуска- 
га нацыянальнага тэхнічнага 
універсітэта В.М. Клакоцкі за- 
крануўу сваім паведамленні не- 
каторыя аспекты “ маральнага 
максімалізму” Л. Талстога.

Для студэнтаў на факультэ
це была арганізавана экспазі- 
цыя выданняў розных твораў 
пісьменніка за некалькі апошніх 
дзесяцігоддзяў і выпушчана 
прысвечаная яго юбілею на- 
сценная газета з фотаматэрыя- 
ламі. Публічную лекцыю пра 
сучаснае ўспрыманне мастацкай 
прозы Талстога прачытаў пра
фесар кафедры рускай літара- 
туры БДУ А.А. Станюта.

А .А . СТАНЮТА, 
праф есар

Навукова-адукацыйная кан- 
сультацыйная ўстанова “ Цэнтр 
міжнароднай дзейнасці БДУ” 
арганізуе для супрацоўнікаў на- 
шага універсітэта разнастайныя 
экскурсійныя паездкі. He так 
даўно супрацоўнікі цэнтра ад- 
крылі маршруты М інск— Чар- 
нігаў, Мінск— Чарнігаў— Кіеў. У 
Чарнігаве экскурсантам прапа- 
нуюць паглядзець Свята-Ус- 
пенскі Ялецкі і Тройца-Ільінскі 
манастыр, Пятніцкую царкву, Ан- 
тоніевы пячоры, гістарычны му
зей мецэната Тарноўскага.

Намесніца дэкана факультэ- 
та журналістыкі Алена Іванаўна 
Конанава, якая пабывала ў гэтым 
туры з групай супрацоўнікаў і вык- 
ладчыкаў універсітэта, кажа, што 
ўражанні ад паездкі самыя леп- 
шыя: “ Мы наведалі столькі ціка- 
вых месцаў! He буду распавядаць 
падрабязна, бо гэта трэба бачыць 
сваімі вачыма. Чаго варта толькі 
наведванне падземнага чатырох- 
’яруснага старажытнага манасты- 
ра... A цяперашні дзейны жано- 
чы манастыр, шматвекавыя цэрк- 
вы — гэтыя месцы дарагія не 
толькі для хрысціян, але і для ўсіх 
духоўна багатых людзей” .

Экскурсанты аглядаюць He 
толькі духоўныя цэнтры, але і 
сучасныя месцы адпачынку. 
"Увечары мы наведалі забаў- 
ляльны комплекс Чарнігава, які 
адпавядае запатрабаванням 
людзей любога ўзросту: боўлінг, 
більярд, гульнёвыя аўтаматы, рэ- 
старан з феерычнай праграмай, 
дыскатэка, маладзёжная пер- 
форманс-кавярня. Цікавабыло 
пабываць паўсюль, бо людзі да- 
юць больш поўнае ўяўленне пра 
краіну, чым славутыя мясціны” , 
— згадвае А.І. Конанава.

He забыліся арганізатары 
паездкі і пра закупку сувеніраў. 
Турысты наведалі гандлёвыя 
кропкі Чарнігава, тамтэйшы 
рынак, "парадавалі” сябе тава- 
рамі па н ізкіх коштах.

Наступныя паездкі адбу- 
дуцца 6 і  21 лісталада, 5  і  19 
снежня. Экскурсія разлічана на 
3 дні. Паездка ў Чарнігаў каш- 
туе 37у.а. +  15.000руб., паез
дка з заездам у  Кіеў абыдзец- 
ца на 5 у.а. даражэй. Cynpa- 
цоўнікам БДУ  — скідка 50 % 
(за кошт профкома). Звяртац- 
ца м о ж н а  на адрас: М інск, 
прасп. Машэрава, 9, тэл. /ф акс  
209-44-83,209-45-36,209-45-37.

А. АРСЕНЬЕВА

Новы фільтравальны  
матэрыял

Беларускія хім ікі распраЦоўваюць новы фільтравальны матэ
рыял — моцнаасноўны валакністы аніяніт, які будзе прызначацца 
для паглынання кіслых газаў. Неабходнасць у такім матэрыяле 
існуе на прадпрыемствах электроннай, харчовай і медыцынскай 
прамысловасці. Распрацоўка моцнаасноўнага валакністага аніяні- 
ту вядзецца ў Інстытуце фізіка-арганічнай хіміі Нацыянальнай ака- 
дэміі навук Беларусі ўжо каля двух гадоў, завяршыць працу наву- 
коўцы мяркуюць у 2005 г. Нядаўна была зроблена эксперымен- 
тальная партыя. Прамысловым жа выпускам аніяніту зоймецца 
Інстытут фізіка-арганічнай хіміі HAH Беларусі і УП “ Унітэхпрам” 
БДУ.

Дчыстка ад мыш’яку
Прэпарат, які зможа ачышчаць ваду ад мыш’яку, распрацоўва- 

юць навукоўцы Інстытута фізіка-арганічнай хім іі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі. Гэты матэрыял, як мяркуецца, стане 
фільтраваць ваду значна хутчэй, чым наяўньія аналагі, і не будзе 
выдзяляць шкодных дамешкаў (напрыклад, цяжкіх металаў). Гэта 
экспартная тэхнаогія: у Беларусі праблемы ачысткі вады не існуе, 
але з ёй сутыкаюцца ў некаторых краінах Заходняй Еўропы і 
Паўночнай Амерыкі.

Расгірацоўкі вядуцца ўжо амаль год. Прамысловым асваеннем 
прэпарата зоймецца Інстытут фізіка-арганічнай хіміі HAH Бела- 
русі і УП "Унітэхпрам” БДУ.

Паводле інфармацыі BEJlTA
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БЕНИН!

JIey Талстой і X X l  стагоддзе Паездкі у Чарнігаў і Kiey

Рзктарат Б ш р у с к а г а  дзяржаўнага універсіша
а б ’яўляе конкурс  

на замяшчэнне nacad:

З А Г А Д Ч Ы К А Ў  К А Ф Е Д - 
РАЎ: замежнай журналістыкі 
і л ітаратуры , м іжнароднага 
права, менеджменту і аргані- 
зацыі аховы здароўя, медыка- 
сацыяльнай работы і меды
цынскай псіхалогіі, медыка-бія- 
лагічных тэхналогій;

П Р А Ф Е С А Р А Ў  К А Ф Е Д - 
РАЎ: аналітычнай хім іі, функ- 
цыянальнага аналізу, медыка- 
біялагічных тэхналогій;

ДАЦ ЭН ТАЎ КА Ф Е Д Р А Ў: 
інтэлектуальных сістэм, радыё- 
ф ізікі, ураўненняў матэматыч- 
най ф із ік і, функцыянальнага 
аналізу, гісторыі новага і най- 
ноўшагачасу, крыніцазнаўства, 
гісторыі старажытнага часу і

сярэдніх вякоў, грамадскага 
здароўя і ахбвы здароўя, ме- 
дыка-біялагічных тэхналогій, 
фармацыі, менеджменту і ар- 
ганізацыі аховы здароўя;

СТАРШ Ы Х ВЫ КЛАД ЧЫ - 
КАЎ КАФЕДРАЎ: тэорыі фун- 
кцый, крыніцазнаўства, гер- 
манскіх моў, грамадскага зда- 
роўя і аховы здароўя, меды- 
ка-біялагічныхтэхналогій, ме-

дыка-сацыяльнай работы і ме
дыцынскай псіхалогіі, менедж
менту і арганізацыі аховы зда- 
роўя;

В Ы К Л А Д Ч Ы К А  К А Ф Е Д 
РЫ: медыка-біялагічных тэх- 
налогій.

Тэрмін конкур су  — адзін 
м есяц з дня апубл ікавання  
а б ’явы.

А д р а с : 220050, г. М інск, 
бул. Бобруйская, 5а, БДУ, уп- 
раўленне  кадраў, тэл. 209
54-36.

НАВУКОВА-ДАСЛ ЕДЧАЯ 
ЎСТАНОВА “ ІНСТЫТУТ 

ПРЫКЛАДНЫХ 
ФІЗІЧНЫХ ПРАБЛЕМ 

ІМЯ А.Н. СЕЎЧАНКІ” БДУ 
аб'яўляе конкурс на 

замяшчэнне вакантной пасады 
вядучага навуковага супрацоў- 
ніка па спецыяльнасці 01.04.07 
(ф із іка  цвёрдага цела).

Тэрмін конкурсу  — месяц 
з дня апублікавання аб'явы.

Документы накіроўваць на 
адрас: г. Мінск, вул. Курчатова, 
7. Тэл. 277-48-43.
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