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18 лістапада Вучонаму 
савету БДУ быў прадстаў- 
л ены  новы  р э к т а р  — 
Васіль Іванавіч Стражаў. 
Яго прадставіл і к ір а ў н ік  
Адмін істрацыі Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь пра- 
ф есар  Урал  Л а ты п а ў ,  а 
таксама м ін істр адукацыі 
Б е л а р у с і  А л я к с а н д р  
Радзькоў.

Фотаздымкі Гэнадзя 
КРА С КО ЎС КАГА

“ Кірмаш в а к а н с і Г
"Кірмаш вакансій” для студэнцкай моладзі 

адбыўся 11 лістапада ў холе галоўнага корпуса 
нашага універсітэта. Ha мерапрыемстве прысут- 
нічала каля 20 разнастайных арганізацый і прад- 
прыемстваў сталіцы. Так, прадстаўнікі газет “ На
блюдатель” , “ Из рук в руки” , “ Работа для Вас” і 
кампаніі Соса-соіадапамагалі скласці рэзюмэ для 
пошуку працы, студэнты адразу ж  маглі бясплат- 
на змясціць яго ў газетах. Рэкламнае агенцтва 
“ Міжнародны бізнес" прапаноўвала студэнтам 
розных спецыяльнасцяў працаваць менеджэрамі 
і дызайнерамі па рэкламе. “ Ліга добраахвотнай 
працы моладзі” прапаноўвала паўдзельнічаць у 
валанцёрскіх праграмах як у Беларусі, так і за 
мяжой. Агенцтва “ Startravel” прапанавала пра
цаваць у ЗШ А. “ Цэнтр маладзёжных падарож- 
жаў" прапаноўваў паслугі ў набыцці міжнарод- 
ных дысконтных картах для студэнтаў і моладзі, 
прадастаўляючы скідкі на авія- і чыгуначныя біле- 
ты, праезд, наведванне музеяў, выставаў, культур
ных і гістарычных цэнтраў і г.д.: студэнты, якія 
наведалі “ Кірмаш вакансій", атрымалі міжнарод- 
ныя карткі бясплатна. A “ Расійска-беларускі-саюз 
моладзі" прадастаўляў магчымасць паехаць улет- 
ку на Азоўскае альбо Чорнае мора і зарабіць 
грошай у дзіцячых лагерах.

Вольга КАЗАКОВА

Праблемы ідэнтыфікаііыі
Набазебіялагічнага факультэта нашагауніверсітэта20—22ліста- 

пада адбылася Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя 
“ Малекулярна-біялагічныя і фізіка-хімічныя метады ідэнтыфікацыі 
біялагічных аб’ектаў і матэрыялаў разнастайнага паходжання” . Ap- 
ганізатарамі мерапрыемства выступілі Міністэрстваадукацыі, Міністэр- 
ства ўнутраных справаў, Міністэрства аховы здароўя, Дзяржаўны мыт- 
ны камітэт, Камітэт па навуцы і тэхналогіях пры Савеце міністраў, 
канцэрн “ Белбіяфарм” і БДУ.

Падчас канферэнцыі разглядаліся такія праблемы, як "Роля 
Дзяржстандарту Рэспублікі Беларусь у абароне спажыўцоў ад фаль- 
сіфікаваных і няякасных тавараў біялагічнага паходжання’’, “ Крымі- 
налістычныя экспертызы — малекулярна-біялагічныя і фізіка-хімічныя 
метады” , "Малекулярна-біялагічныя метады ідэнтыфікацыі асобы” , 
"Матэрыялазнаўчыя экспертызы — падыходы і метады” , “ Біяхіміч- 
ныя метады ідэнтыфікацыі аб’ектаў біялагічнага паходжання” , “ Ме- 
тадычныя падыходы ў вызначэнні праўдзівасці лекаў і лекавых суб- 
станцый” .

Па інф армацыі прэс-спужбы БЦУ

9 БД9 -  НОВЫ р э к т а р

Паміж традыцыян
і універсалізмам

Міжнародная школа-семінар “ Бела- 
руская гісторыя, мова і культура: паміж 
традыцыяй і універсалізмам” , прысвеча- 
ная праблемам беларускай гісторыі, мовы 
і культуры, прайшла 4— 17 лістапада на 
базе гістарычнага і філалагічнага фа- 
культэтаў нашага універсітэта. Аргані- 
завалі яе БДУ і OBTA (Цэнтр даследа- 
вання антычных традыцый Варшаўска- 
га універсітэта) у рамках MSH (Міжна- 
роднай школы гуманітарных навук, якая 
існуе ў OBTA з 1996 г.). 3 беларускага 
боку кіраўнікамі школы былі прафесар 
філалагічных навук Ала Кожынава і 
дацэнт гістарычных навук Вольга Гар- 
бачова, з польскага — дырэктар праг- 
рамы, прафесар, доктар габілітаваны Ежы 
Аксэр і прафесар, доктар габілітаваны 
Эльжбэта Смулкова.

У якасці выкладчыкаў з беларускага 
бокуўдзельнічалі навукоўцы з БДУ, ЕГУ, 
Нацыянальнага мастацкага музея Бела- 
русі, Нацыянапьнага гістарычнага архіва 
Беларусі, Нацыянальнай Акадэміі навук,

Беларускага дзяржаўнага архіва-музея 
літаратуры і мастацтва Беларусі, наву- 
ковыя супрацоўнікі Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі і Інстытута праблем 
культуры. 3 польскага боку — навукоў- 
цы з Польскай Акадэміі навук, Люблінс- 
кага, Беластоцкага і Варшаўскагаунівер- 
сітэтаў. Усяго было 40 выкладчыкаў. 
Слухачамі школы-семінара былі 28 ча- 
лавек, зацікаўленыя праблемамі беларус
кай гісторыі, мовы і культуры, з Беларусі, 
Украіны, Расіі, Літвы, Польшчы, Чэхіі, Сла- 
вакіі і ЗША.

У рамках школы адбыліся дзве па
нельный дыскусіі, прысвечаныя творчасці 
і эпосе Міколы Гусоўскага і праблема- 
тыцы існавання шматмоўя ў Беларусі. 
Апрача таго, прайшлі дзве лекцыі-экс- 
курсіі пра культурную спадчыну Mipa і 
сялянскую сядзібу Беларусі XIX — па- 
чатку XX ст. (на прыкладзе музея ў Стро- 
чыцах).

Т. КУХАРЧУК
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ФЕСТЫВАЛІ

З а м ш  дыплома
П І Р Н І К

17-18 лістапада ў актавай 
зале філалагічнага факультэта 
адбыўся фестываль вакальна- 
інструментальных гуртоў пад 
назван «Такія пернікі»  і пад 
дэвізам «Музыка з густам». У 
ім прынялі ўдзел 14 груп, якія 
гралі пераважна рок.

Як паведаміла арганізатар 
Аксана Чупрына, супрацоўніца 
ўпраўлення па справах культу
ры БДУ, фестываль было вы- 
рашана наладзіць пасля таго, як 
праз апытанне студэнтаў вы- 
светлілася, што тыя хацелі б, каб 
акрамя кавэзэшных гульняў у 
сценах універсітэта было 
больш музычных святаў.

Фестываль “ Такія пернікі” 
меў своё журы, якое было прад- 
стаўлена Аляксеем Стоксам з 
трупы "Стоке” , Андрэем Map- 
куцем з групы “ Нео", Надзеяй

Кудрэйка з Беларускага радыё, 
Лю боўю  Гарохавай з газеты 
"Наблюдатель” , прадзюсерам 
радыё “ Ю ністар” Вадзімам 
Сцепановічам і кампазітарам 
Леанідам Шырыным. Удзельнікі 
ацэньваліся па некалькіх на- 
мінацыях: “ За вернасць жанру” , 
“Лепшы барабаншчык” , “Лепшы 
вакал’’ і г. д. Пераможцам уру- 
чаліся ў якасц| дыпломаў 
пернікі: тым, хто заняў першыя 
месцы, — чатырохкілаграмовыя, 
астатнім — кілаграмовыя.

Ha першым месцы пашанца- 
вала апынуцца музычнаму гур
ту "П ікап” , другое і трэцяе мес
цы дасталіся гуртам "З о іт ” , 
“ Зрабі сам ” , “ Ворацень” і 
"Бульба бум” .

Ганна ЛАГУН

ПАДПІСКА — 2004

Часопіс для  сацыёлагаў
Часопіс “ Социология”  — першае ў Рэспубліцы Беларусь пе- 

рыядычнае выданне па пытаннях сацыялогіі. Выдаецца з кастрыч- 
ніка 1997 г. Заснавальнік — Беларускі дзяржаўны універсітэт.

Ha старонках часопіса прадстаўленытэарэтычныя, метадыч- 
ныя, інфармацыйныя матэрыялы, звесткі пра вынікі прыкладных 
сацыялагічных даследаванняў, хроніка асноўных падзей навуко- 
вагасацыялагічнагажыцця, звесткі прадысертацыі, абароненыяў 
Беларусі пасацыялогіі. Спецыяльны раздзел прысвячаецца аспі- 
ранцкім даследаванням.

У ліку аўтараў часопіса — вядучыя сацыёлагі Беларусі, Расіі, 
Украіны, інш ыхкраінаўСНД,атаксамаЗШ А, Германіі, Вялікабры- 
таніі, Аўстрыі, Польшчы ды інш.

Часопіс уключаны Прэзідыумам ВА К у л ік выданняў для пуб- 
лікацыі дысертацыйных матэрыялаў. Выданне разлічана на чы- 
тачоў, якія спецыялізуюцца ў галіне сацыялогіі, атаксама сумеж- 
ных галінах навукі: выкладчыкаў, навуковых супрацоўнікаў, аспі- 
рантаў, студэнтаў, спецыялістаў-практыкаў.

Перыядычнасць выхаду часопіса — 1 раз у квартал.
Падпісны індэкс: для індывідуальнай падпіскі — 74932, для 

ведамаснай падпіскі — 00245.
Падпісная цана на часопіс на першае паўгоддзе' 2004 г.: для 

індывідуальных падпісчыкаў — 11140 руб. (1 экзэмпляр у квар
тал — 5570 руб.), для прадпрыемстваў і арганізацый — 28468 
руб. (1 экзэмпляр у квартал — 14234 руб.).

Падпісацца на часопіс “ Социология" можна ва ўсіх аддзя- 
леннях сувязі Рэспублікі Беларусь (наступление ў продаж абме- 
жавана).

Рэдакцыя часопіса

« Веснік  Б Д9»

Пачалася падпіска на ne- 
рыядычныя выданні на пер
шае паўгоддзе 2004 года. 
Падпісная цана на часопіс 
“Веснік Беларускага дзяржаў- 
нага універсітэта "па серыях 
наступная:

Серыя I — ф ізіка, матэма- 
тыка, інфарматыка (Ns 1, сту- 
дзень; № 2, май):

інды в ідуальная ( ін д экс
74851) -  11660 p.;

ведамасная ( ін д экс  
748512) -  26058 p.

Серыя Il — хімія, біялогія, 
геаграфія (№ 1, люты; Ns 2, 
чэрвень):

інды в ідуальная (ін д э кс

74852) -  11660 p.; 
ведамасная (ін д экс

748522) -  26058 р.
Серыя Ill — гісторыя, філа- 

софія, псіхалогія, паліталогія, 
сацыялогія, эканоміка, права 
(№ 1,сакавік):

інды в ідуальная ( ін д экс
74853) -  5830 p.; 

ведамасная ( ін д экс
748532) -  13029 р.

Серыя IV — філалогія.жур- 
налістыка, педагогіка  (№ 1, 
красавік):

інды в ідуальная ( ін д экс
74854) -  5830 p.; 

ведамасная ( ін д экс
748542) -  13029 р.

П адпісацца на часоп іс  
“ Веснік Б Д У ”  можна ва ўсіх 
аддзяленнях сувязі Рэспублікі 
Беларусь.

Рэдакцыя 
і рэдкапегіі часопіса

ПОСТФАКТУМ

Цэнтр і н ф а р м а ц ы й ш  т ш а л о г і й  
БДУ на выставе Р Т П 0 0 3

Цэнтр інфармацыйныхтэх- 
налогійБДУ (ЦІТ)распрацаваў 
комплексныя рашэнні ў галі- 
не электронного дакумента- 
звароту. Наміжнароднай спе- 
цыялізаванай выставе “Перс- 
пектыўныя тэхналогііі сістэ- 
мы: інфарматыка, тэлекамуні- 
кацыі, бяспека”  (PTS’2003), 
якая прайшла нядаўна ў 
Мінску, ён прадставіў серыю 
інавацыйныхраспрацовак.

Вядомыя інфармацыйныя 
сістэмы (IC) “ А б ітуры ент”  і 
“ Студэнты”  паспяхова функ- 
цыяную ць у БДУ і М інскім  
дзяржаўны м  лінгв істычным 
універсітэце. Яны вырашаюць 
праблемы кантролю за пра- 
цэсамі паступлення ў ВНУ і 
падчас усяго перыяду наву- 
чання ў ім студэнтаў. Яны, ад- 
нак, не застаюцца статычнымі:

ЦІТ пастаянна ўдасканальвае 
інфармацыйныя сістэмы.

Ужо гэтай восенню ў сістэ- 
му “ Студэнты”  былі інтэгра- 
ваныя новыя пластыкавыя сту- 
дэнцкія білеты. Наяўнасць у 
IC лічбавай фатаграфіі, аліч- 
баванага ўзору подпісу сту- 
дэнта дазволілі выдаць кож - 
наму навучэнцу персаніфіка- 
ваныя дакументы: заліковую 
кн іж к у  і студэнцкі б ілет на 
аснове бескантактнай смарт- 
карткі з лічбавымі фотаздым- 
кам і і ал ічбаваным узорам 
подпісу.

Ha PTS’2003 дэманстра- 
ваўсятэставы экзэмпляр інфа- 
кіёскаў, якія ў бліжэйшай бу- 
дучыні з ’явяцца на ўсіх фа
культетах БДУ. Вонкава гэта 
будзе базавы сейф -корпус 
стацы янарнага  напольнага

размяшчэння (устойлівы па- 
стамент). Ha ім на ўзроўні лок- 
цяў рук чалавека сярэдняга 
росту ўмацаваны 15-цалёвы 
манітор з вадкакрышталёвым 
сэнсарным экранам. Інфакіёск 
— сумесная распрацоўка кам- 
паніі IBA і ЦІТ БДУ (праграм- 
нае забеспячэнне).

Прыклаўшы студбілет да 
чытальнай прылады інфакіёс- 
ка, студэнт зм ожа атрымаць 
доступ да ўсёй інф армацыі, 
якая датычыць яго асабіста 
(напры клад , ко л ь к і к н іг  ён 
вінен вярнуць у б ібл іятэку  і 
г.д), да навінаў дэканата і рэк- 
тарата, а таксама іншых на- 
вінаў аж  да прагнозу надво- 
р’я і раскладу аўтобусаў.

Паводле 
інфармацыі БЕЛТА

АБ’ЯВЫ

НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ 
ЎСТАНОВА “ ІНСТЫТУТ 

ПРЫКЛАДНЫХ 
ФІЗІЧНЫХ ПРАБЛЕМ 

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

замяшчэнне вакантной па сады 
навуковага супрацоўніка па спе- 
цыяльнасці 05.11.07 (аптычныя І 
оптыка-электронныя прыборы).

Тзрмін конкурсу  —  месяц 
з дня апублікавання аб’явы.

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

“ ІНСТЫТУТ ЯДЗЕРНЫХ 
ПРАБЛЕМ” БЕЛАРУСКАГА 

ДЗЯРЖАЎНАГА 
УНІВЕРСІТЭТА 

аб’яўляе конкурс 
на замяшчэнне пасады: 
лабараторыя гама-оптыкі 
малодшы навуковы супра- 

цоўнік — 1 чалавек.
Тэрмін конкурсу —  1 месяц 

з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220050, г. Мінск, вул. 

Бобруйская, 11, аддзел кадраў, 
па кой 315, тэл. 226-42-31.

ЭКАЛОГІЯ

Запаведнік. Навука дыктуе нарматывы
Нарэшце зацверджаны “ Са- 

нітарныя правілы ў лясах на- 
цыянальных паркаў Беларусі” . 
Работу над імі доўгія два гады 
вёў Міжведамасны цэнтр праб- 
лем нацыянальных паркаў І за- 
паведнікаў БДУ па заказе 
Міністэрства прыродных рэсур- 
саў і аховы навакольнага ася- 
роддзя. Да працы былі прыцяг- 
нуты найбуйнейшыя спецыялі- 
сты ў галіне лясной гаспадаркі, 
еярод якіх акадэмік Віктар Іва- 
навіч Парфёнаў, прафесар 
Уладзімір Сяргеевіч Раманаў, 
доктар эканамічных навук Irap 
Вітальевіч Войтаў і інш.

Дагэтуль у нашай краіне He 
было нарматыўных актаў аб 
правядзенні лесагаспадарчай 
дзейнасці ў нацыянальных пар
ках, што давала магчымасць 
некаторым работнікам гэтых 
ахоўваемых дзяржавай тэрыто- 
рый пад маркай барацьбы са 
стыхійнымі бедствамі, масавымі 
размнажэннямі шкоднікаў і г.д. 
парушаць прыродаахоўнае за- 
канадаўства.

Самая вялікая ўвага ў Сані- 
тарных правілах нададзена, зра- 
зумела, пытанню санітарных 
высечак у лясах нацыянальных 
паркаў. Менавіта гэты пункт 
выклікаў найбольш спрэчак. 
Былі такія спецыялісты, якія 
прапаноўвалі дазволіць высеч
ку ў нацыянальных парках ста
рых, сухіх і дуплістых дрэў. Pac- 
працоўшчыкі Санітарных праві- 
лаў цвёрда выступілі супраць 
гэтага. Такім чынам, калі ўлічыць, 
што нацыянальны парк прыня- 
та дзяліць на чатыры зоны, вы
сечка дрэў і любыя работы ў 
запаведнай зоне наогул заба- 
ронены.

Паводле словаў намесніка 
дырэктара М іжведамаснага 
цэнтра праблем нацыянальных 
паркаў і запаведнікаў БДУ, док- 
тара біялагічных навук Барыса 
Парфёнавіча Савіцкага, задача 
запаведнікаў — захаваць лес 
ва ўсёй яго біялагічнай разна- 
стайнасці і як мага даўжэй. Тут 
чалавек не мае права вызначаць

тэрміны жыцця дрэваў. I калі 
для некаторых спецыялістаў 
дуплаватыя дрэвы, напрыклад, 
лічацца хворымі, то для экола- 
га наадварот уяўляюць каштоў- 
насць І даюць магчымасць збе- 
рагчы рэдкія віды птушак і 
жывёл, якія жывуць у дуплах. 
Лес — гэта цэласны арганізм” , 
— зазначыў Барыс Парфёнавіч.

Нязначныя віды высечак у 
выключных выпадках можна 
ажыццяўляць у рэкрэацыйнай 
зоне: уздоўж дарог, вакол мес- 
цаў правядзення экскурсій І да 
т.п. Сячы лес, згодна з агуль- 
нымі правіламі для ўсёй ляс
ной гаспадаркі, дазволена ця- 
пер толькі ў гаспадарчай зоне 
нацыянальных паркаў.

Новыя Санітарныя правілы 
ўдакладнілі не толькі пытанні 
высечак у лясах нацыянальных 
паркаў, але і іншыя. Тут агаво- 
рана, у якіх зонах і як можна 
весці прафілактыку захворван- 
няў жывёл І барацьбу са шкод- 
нікамі. I ў гэтых выпадках вы- 
ключэннем, як І патрабуе закон, 
з’яўляецца запаведная зона, дзе 
ўсё павінна жыць I развівацца

натуральным шляхам.
Трэба заўважыць, што Між- 

ведамасны цэнтр праблем на
цыянальных паркаў І запавед- 
нікаў БДУ не падпарадкоўваец- 
ца Міністэрству лясной гаспа- 
даркі, і карпаратыўныя інтарэ- 
сы ніякім чынам не паўплывалі 
на асноўныя палажэнні новых 
Санітарных правілаў. Ix распра- 
цоўка зыходзіла з навуковых 
даследаванняў.

Супрацоўнікі цэнтра ўдала 
папрацавалі над гэтым нарма- 
тыўным актам, наперадзе ў іх 
яшчэ некалькі падобных зака- 
заў: падрыхтоўка інструкцый 
правядзення экалагічнага ту- 
рызму; спосабаў абясшкодж- 
вання сцёкаў ачышчальных збу- 
даванняў і інш.

Ганна ЛАГУН
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С т м з щ !  савет па якасц! а н ш ы і  БДУ
У адпаведнасці з Палажэннем аб Студэнцкім савеце паякасці 

адукацыі, зацверджаным рашэннем Вучонага савета БДУ (пра- 
такол № 36 ад 09.10.03 г.), рашэннем рэктара БДУ № 57 ад 

. 10.10.03 г., пратаколамі сходаў факультэтаў, ДІКСТ, МГІ, юры- 
дычнага каледжа, ліцэя, пратаколам сходу Студэнцкага савета 
па якасці адукацыі № 1 ад 04.11.03 г. быў зацверджаны Сту- 
дэнцкі савет па якасці адукацыі ў наступным складзе:

Старшыня: Казулін Аляксандр Уладзіміравіч — студэнт Ill 
курса юрыдычнага факультэта;

Намеснік старшыні: Пірутка Алена Валер’еўна — студэнт- 
ка Il курса факультэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі;

Сакратар: Сукач Андрэй Мікалаевіч — студэнт Ill курса гіста- 
рычнага факультэта;

Члены савета: разам 36 чалавек.
Адбыліся пасяджэнні Савета:
— 04.11.03 г., дзепрайшлі выбарыстаршыні, намеснікастар- 

шыні, сакратара, а таксама быў распрацаваны і зацверджаны 
план працы;

— 11.11.03 г. быў праведзены метадычны семінар, які пад- 
рыхтавала В.Л. Ж ук — загадчыца кафедры педагогікі і праб- 
лем развіцця адукацыі.

П алаіэнне  
аб Студэнцкім савеце 

па якасці адукацыі БДУ
І.Агульныя палажэнні
1.1. Студэнцкі савет па 

якасці адукацыі (далей — Са
вет па якасці адукацыі) з’яўля- 
ецца асноўным выбарным ка- 
легіяльным органам студэнтаў 
і магістрантаў (далей — наву- 
чэнцаў) універсітэта.

1.2. У сваёй дзейнасці Савет 
па якасці адукацыі кіруецца 
дзеючым заканадаўствам Рэс- 
публікі Беларусь, Статутам БДУ, 
рашэннямі Вучонага савета, за
гадай! і распараджэннямі рэк
тара БДУ І гэтым Палажэннем.

1.3. Мэта дзейнасці Савета 
па якасці адукацыі — спрыян- 
не павышэнню якасці адукацыі 
ў Беларускім дзяржаўным уні- 
версітэце.

1.4. Задачы Савета па якасці 
адукацыі:

1.4.1. фармаванне творчай 
атмасферы ў адукацыйным пра- 
цэсе шляхам павышэння куль
туры навучальна-даследчай 
працы і ўзаемаадносінаў, заха- 
вання акадэмічнай свабоды і 
абавязкаў;

1.4.2. фармаванне ў студэн- 
таў пазітыўнай устаноўкі на 
атрыманне якаснай адукацыі;

1.4.3. фармаванне-ў студэн- 
таў адказнай пазіцыі за якасць 
сваёй адукацыі;

1.4.4. арганізацыя сістэма- 
тычнай работы праз органы

студэнцкага самакіравання I 
актыў акадэмічных груп па вы- 
кананні кожным студэнтам на- 
вучальнага плана, захавання 
вучэбнай дысцыпліны, фарма- 
вання актыўнай жыццёвай пазі- 
цыі;

1.4.5. унясенне прапановаў 
паўдасканапьванні навучальных 
праграм з улікам ролі і месца 
выкладаных дысцыплін у фар- 
маванні прафесійных якасцяў і 
светапогляду студэнтаў;

1.4.6. удзел у распрацоўцы 
і абмеркаванні праектаў ле
кальных нарматыўных права- 
вых актаў, якія тычацца якасці 
адукацыі;

1.4.7. супрацоўніцтва са сту- 
дэнцкімі арганізацыямі (унутры- 
вузаўскімі і міжвузаўскімі) як у 
Рэспубліцы Беларусь, так і за 
мяжой, якія займаюцца пытан- 
нямі якасці вышэйшай адукацыі;

1.4.8. інфармаванне студэн- 
таў пра сучасныя метады забес- 
пячэння якасці вышэйшай аду- 
кацыі, сістэму шматступеннай 
падрыхтоўкі спецыялістаў, змест 
адукацыйных стандартаў, магчы- 
масці атрымання кваліфікацый- 
ных і вучоных ступеняў у Рэс- 
публіцы Беларусь і іншых краі- 
нах.

1.5. Савет па якасці адука- 
цыі ў сваёй працы ўзаемадзей- 
нічае з рэктаратам, адміністра- 
цыяй, дэканатамі, саветам стара- 
стаў і іншымі органамі студэн
цкага самакіравання.

2. Склад і фармаванне Са
вета па якасці адукацыі

2.1. Вылучэнне кандыдатур 
у склад Савета па якасці аду- 
кацыі ажыццяўляецца на схо- 
дзе прадстаўнікоў акадэмічных

груп студэнтаў факультэта.
2.2. У склад Савета па якасці 

адукацыі ўваходзяць па два 
прадстаўнікі ад кожнага фа
культэта, якія маюць сярэдні бал 
4,3 уключна І вышэй (паводле 
пяцібальнай сістэмы) і 7,5 ук
лючна І вышэй (паводле дзеся- 
цібальнай сістэмы).

2.3. Склад Савета па якасці 
адукацыі зацвярджае рэктар
БДУ.

2.4. Kipye працай Савета па 
якасці адукацыі старшыня, які 
абіраеццаадкрытым галасаван- 
нем на першым пасяджэнні 
Савета па якасці адукацыі. Пры 
абранні старшыні на пася- 
джэнні Савета па якасці адука- 
цыі павінна прысутнічаць не 
менш за 2 /3  яго спісачнага 
складу. Старшыня лічыцца 
абраным, калі ён атрымаў не 
менш за 2 /3  галасоў ад коль- 
касці прысутных. Старшыня сту
дэнцкага Савета па якасці аду- 
кацыі з’яўляецца членам Вучо
нага савета БДУ.

2.5. Пытанне аб вывадзе 
члена Савета па якасці адука- 
цыі са складу гэтага Савета вы- 
рашаецца на пасяджэнні Саве
та па якасці адукацыі і зацвяр- 
джаецца рэктарам.

3. Правы і абавязкі членаў 
Савета па якасці адукацыі

3.1. Правы:
3.1.1. уносіць прапановы 

Вучонаму савету БДУ, вучоным 
саветам факультэтаў, інстытутаў 
паўдасканальванні навучальна- 
га працэсу на факультетах І ва 
універсітэце ў цэлым;

3.1.2. удзельнічаць у распра- 
цоўцы і абмеркаванні праектаў 
лакальных нарматыўных права-

вых актаў, якія тычацца якасці 
адукацыі;

3.1.3. удзельнічаць у працы 
вучоных саветаў і навучальна- 
метадычных (навукова-мета- 
дычных) камісій факультэтаў, 
кафедраў па пытаннях карэкці- 
роўкі зместу навучальных кур- 
саў і тэхналогій навучання;

3.1.4. уносіць прапановы ў 
камісіі факультэтаў па атэста- 
цыі прафесарска-выкладчыцка- 
га саставу;

3.1.5. звяртацца да кіраўні- 
коў структурных падраздзялен- 
няў універсітэта для атрыман
ня інфармацыі, неабходнай для 
дзейнасці Савета па якасці аду- 
кацыі.

3.2. Абавязкі:
3.2.1. быць прыкладам узор- 

нага стаўлення да вучэбнай 
дысцыпліны, захавання правілаў 
унутранага распарадку;

3.2.2. абараняць права на- 
вучэнцаў на атрыманне якаснай 
адукацыі на ўзроўні дзеючых 
дзяржаўных патрабаванняў;

3.2.3. інфармаваць дэкана 
факультэта, пры неабходнасці 
рэктара, пра выпадкі знявагі 
гонару і годнасці асобы наву- 
чэнцаў, парушэнні прафесійна- 
га кодэксу выкладчыка БДУ, 
праявы кансерватызму ў педа- 
гагічнай дзейнасці, негатыўнае 
стаўленне да інавацыйных ме- 
тадаў працы;

3.2.4. спрыяць вырашэнню 
праблем навучэнцаў, звязаных з 
арганізацыяй навучальнай і на- 
вукова-метадычнай дзейнасці 
на факультетах;

3.2.5. узаемадзейнічаць з 
зацікаўленымі структурнымі 
падраздзяленнямі універсітэта 
па пытаннях, якія тычацца па
вышэння якасці адукацыі;

3.2.6. уносіць прапановы ў 
дэканаты факультэтаў наконт

мераў уздзеяння на студэнтаў, 
якія своечасова не выконваюць 
навучальны план, дапускаюць 
сістэматычныя пропускі наву
чальных заняткаў;

3.2.7. інфармаваць студэн- 
таў пра дзейнасць БДУ ў галіне 
павышэння якасці адукацыі.

4. Рэгламент работы Саве
та па якасці адукацыі

4.1. Права на зварот у Са
вет па якасці адукацыі для аба- 
роны сваіх правоў і інтарэсаў у 
галіне павышэння якасці аду- 
кацыі мае любы навучэнец.

4.2. Звароты ў Савет па 
якасці адукацыі разглядаюцца 
ў 20-дзённы тэрмін.'

4.3. У вызначаным парадку 
Савет па якасці адукацыі запыт- 
вае ў кіраўнікоў структурных 
падраздзяленняў інфармацыю 
і дакументацыю, неабходную 
для сваёй дзейнасці, у межах 
правоў, прадастаўленых гэтым 
Палажэннем. К іраўнікі струк
турных падраздзяленняў павін- 
ны прадаставіць адказ у пісьмо- 
вым выглядзе ў 20-дзённы 
тэрмін.

4.4. Пасяджэнні Савета па 
якасці адукацыі праводзяцца не 
радзей за 6 разоў на год. Па- 
сяджэнні Савета лічацца пра- 
вамоцнымі, калі рашэнні Саве
та па якасці адукацыі афарм- 
ляюцца пратаколам.

5. Заключныя палажэнні
5.1. Рашэнне аб спыненні

дзейнасці Савета па якасці аду- 
кацыі можа быць прынята Са
ветам па якасці адукацыі ў вы- 
падку, калі за яго роспуск пра- 
галасавала не менш за 3 /4  з 
ліку прысутных, альбо Вучоным 
саветам БДУ.

Паводле інфармацыі 
Упраўлення па выхаваўчай 

працы з моладдзю

МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОУНІЦТВА

Найлепшая прыватная школа Польшчы
Наш універсітэт актыўна падтрым- 

лівае сувязь з рознымі ВНУ свету. 
Польшча тут не вынятак: у рамках па- 
гаднення паміж БДУ І Вышэйшай гу- 
манітарнай школай імя Аляксандра 
Гейштара (ВГІІІ) у Пултуску сёлета 
адбыліся два сумесныя мерапрыем- 
ствы — летняя школа экалагічнай тэ- 
матыкі і візіт нашых студэнтаў у ВГШ 
з уключэннем’ у навучальны працэс.

Летняя школа ў ліпені складалася з 
дзвюх частак. Польскія студэнты з аб- 
ранымі імі самімі выкладчыкамі прые- 
халі ў Беларусь, наведалі знакамітыя 
мясціны нашай краіны, наладзілі кан- 
такты з беларускімі студэнтамі. Пасля 
гэтага яны ўсе разам прыехалі ў 
Польшчу, дзе для студэнтаў і выклад- 
чыкаў БДУ была падрыхтавана багатая 
культурная праграма.

Ад 20 да 25 кастрычніка 5 студэн- 
таў і 2 намеснікі дэкана факультэта 
філасофіі і сацыяльных навук БДУ 
гасцілі ў ВГШ. Гэтым разам паездка 
мела практычны аспект і насіла палі- 
талагічную накіраванасць.

Жылі мы ў інтэрнаце ВГШ. Ix інтэр- 
нат, які называецца “ Дом студэнтаў", 
істотна адрозніваецца ад беларускіх 
аналагаў: польскі інтэрнат больш па- 
добны да гасцініцы, прычым вельмі 
неблагой. Двухмясцовыя нумары з 
душам і санвузлом, добра аснашчаная 
кухня на кожным паверсе і тэлевізар, 
камп’ютарны клас з вольным досту
пам для ўсіх — усе ўмовы для нар- 
мальнага жыцця і навучання. Апрача 
таго, як мы даведаліся потым, студэн
ты маюць больш свабоды як у інтэр-

наце, так і ў навучальных карпусах 
ВГІІІ. Ba ўсіх памяшканнях ВГШ мож- 
на распіваць спіртныя напоі і курыць. 
Праўда, для курцоў адведзены спецы- 
яльныя кабінкі, але яны не падобныя 
да тых, што стаяць цяпер на вуліцы 
каля нашых ВНУ, а добраўпарадкава- 
ныя вялікія пакоі, дзе спакойна можна 
пасядзець, пагаварыць у цёплым памяш- 
канні, выпаліць цыгарэту. Адразу ра- 
зумееш, што нездарма трэці год за- 
пар ВПЦ1 прызнаюць найлепшай пры- 
ватнай школай Польшчы.

Мы прыступілі да заняткаў ужо ў 
дзень прыезду. Перад заняткамі на
ведал! дэкана факультэта палітычных 
навук, папілі гарбаты, абмеркавалі да- 
лейшыя перспектывы супрацоўніцтва 
паміж беларускімі і польскімі студэн
там!. Кіраўніцтва ВГШ зацікаўлена ў 
прыездзе студэнтаў з Беларусі: апла- 
та за навучанне ў ВГШ каштуе ад 600 
да 1100 долараў у год, тады як нашыя 
студэнты плацяць і па 3000.

Першую лекцыю, на якую мы па- 
трапілі, “ Еўрапейская інтэграцыя” , як- 
раз вёў сам дэкан. Тут нас і чакаў пер- 
шы сюрпрыз. Яшчэ ў Мінску нас пе- 
раканалі, што ўсе лекцыі вядуцца на 
англійскай мове, таму студэнтаў бралі 
з добрымі ведамі англійскай. Выяві- 
лася, што ў Пултуску пра гэта не веда- 
юць і ўсе лекцыі чытаюць па-польску. 
Добра, што польская блізкая да бела- 
рускай, і мы хоць нешта разумелі. Да 
таго ж , сярод нас былі дзве студэнткі, 
якія ўжо вывучалі польскую.

Лекцыя доўжыцца паўтары гадзі- 
ны. Амаль усе выкладчыкі пасля 40—

50 хвілінаў робяць перапынак. Але 
ёсць і тыя, хто так не робіць: сярод іх 
дэкан і яго намеснік, які чытаў нам 
лекцыю "Міжнародная пазіцыя ЗШ А” .

Паводле зместу лекцыі падаліся 
нам павярхоўнымі. Хаця ў студэнтаў 
вельмі вузкія спецыялізацыі, але інфар- 
мацыю, якую яНы атрымліваюць, зусімі 
фактамі і лічбамі нашыя першакурснікі 
ведаюць з больш шырокіх прадметаў. 
Мне здаецца, што польскіх студэнтаў 
не перагружаюць інфармацыяй, бо ў 
іх ёсць усе ўмовы для самастойнага 
атрымання дадатковых ведаў. Напрык- 
лад, мой сусед шмат часу бавіў у біблія- 
тэцы — аснашчаным паводле апош- 
няга слова тэхнікі пяціпавярховым бу- 
дынку ў 10 метрах ад інтэрната. Ак- 
рамя таго, камп’ютары з выхадам у 
Інтэрнэт стаяць проста ў калідорах 
навучальных карпусоў: кожны ахвот- 
ны можа сесці і папрацаваць за імі як 
заўгодна доўга.

За 4 навучальныя дні мы наведалі 
7 розных заняткаў па разнастайных 
прадметах. Гэта былі і семінары ("Па- 
літычная сістэма Польшчы” ), і калёк- 
віумы (“ Палітычныя майстэрні” ), і лек- 
цыі ("Структура міжнароднай бяспекі” , 
"Еўрапейская сістэма аховы правоў 
чалавека” , "Сацыяльная камунікацыя і 
менеджмент” ). Па форме гэтыя заняткі 
нічым не розняцца ад нашых.

Ha другі дзень нашага быцця ў 
Польшчы мы патрапілі на Дзень пер- 
шакурсніка. А н іяк іх  выкладчыкаў і 
кіраўніцтва ВНУ — толькі студэнты, якія 
самі ўсё арганізавалі ў сваім клубе ў 
галоўным корпусе. Студэнцкае самакі-

Сусгрэча бепарускіх і попьскіх педагогоў

раванне выявіла сябе напоўніцу. Сту
дэнтам! не былі толькі ахоўнікі, якія 
забяспечвалі парадах. Дзень перша- 
курсніка складаўся з абраду ініцыя- 
цыі і танцаў да раніцы. Першакурснікі 
павінны былі выпіць 100 г малака, з’есці 
маннай кашы і маянэзу, абабегчы ва- 
кол будынка, быць напалоханымі ў 
прыбіральні... Апроч таго, ім малявалі 
кашэчыя вусы на твары, бо ўсіх пер- 
шакурснікаў называюць "кацянятамі".

У студэнтаў ВГШ шмат разнастай
ных мерапрыемстваў: гарадок маленькі, 
дыскатэк і клубаў няма, таму студэнты 
самі арганізуюць свой адпачынак. У 
абсталяванай паводле апошняга сло
ва тэхнікі тэлестудыі нам паказалі не- 
каторыя Ca студэнцкіх мерапрыем- 
стваў: конкурс на тытул “ Пані Валеў- 
ска” ў клубе гісторыі Напалеона, вы- 
става калядных страваў з кухняў уся-

го свету, разнастайныя гульні. Ёсць у 
ВГШ і радыёстудыя, дзе адбываюцца 
дэбаты і некаторыя лекцыі.

У сераду ў нас быў вольны дзень, і 
нас звазілі на экскурсію ў Торунь, дзе 
нарадзіўся Капернік.

Увогуле, візіт у Польшчу быў ціка- 
вым і насычаным. ВГШ у Пултуску — 
цудоўная вышэйшая навучальная ўста- 
нова, на якую варта раўняцца хаця б у 
плане добрай арганізацыі і забеспя- 
чэння навучальнага працэсу. Тыя, хто 
хоча даведацца пра ВГШ больш пад- 
рабязна, могуць наведаць сайт 
www.wsh.edu.pl.

Уладзімір ВАРАНЕЦКІ, 
студэнт V курса  

аддзяпення сацыяпогіі Ф Ф С Н

http://www.wsh.edu.pl
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С ш р з ч а  з санетам
Філфакаўцы — людзі цікаў- 

ныя, з багатай фантазіяй. Занят- 
каў — лекцый, практычных — 
ім мала: хочацца, як сказаў 
калісьці Якуб Колас, “ на прас- 
тор, на шырокі прастор". Ад- 
сюль — розныя экскурсіі, па- 
ходы ў тэатры, музеі, на выста- 
вы. I, вядомаж, сустрэчы сазна- 
камітымі людзьмі, найперш — 
пісьменнікамі. Толькі за апош- 
нія два месяцы студэнты і вы- 
кладчыкі факультэта сустрэлі- 
ся з былымі вы пускн ікам і 
філфака, а цяпер народнымі 
паэтамі Беларусі Нілам Гілеві- 
чам і Рыгорам Барадуліным. 
Колькі пытанняў было!.. I не- 
дзе ў глыбіні душы нарадзіла- 
ся пачуццё гонару за магчы- 
масць пагаварыць з народнымі 
паэтамі, яшчэ раз умацавацца ў 
веры, што вечна будзе існаваць 
беларуская мова і сама Бела
русь.

A нядаўна на запрашэнне 
загадчыка кафедры тэорыі літа-

ратуры прафесара Вячаслава 
Пятровіча Рагойшы на філала- 
гічны факультэт завітаў Змітрок 
Марозаў — вядомы паэт, аўтар 
першага вянка вянкоў санетаў 
не толькі ў беларускай паэзіі, 
але ўвогуле ў еўрапейскай вер- 
шатворчасці. I на першым кур
се беларускай філалогіі, дзе вы- 
вучаецца курс уводзінаў у літа- 
ратуру, пачалася не проста сус- 
трэча, а сустрэча-лекцыя. Яна 
паяднапа думку з пачуццём, пры- 
гожае з карысным, універсітэц- 
кую  лекцыю з пісьменніцкім 
выступам.

Сустрэча пачалася з уступ- 
нага слова В.П. Рагойшы і чы- 
тання рэфератаў, падрыхтава- 
ных студэнтамі. Марыя Курган 
распавяла пра жыццёвы і твор- 
чы шлях 3. Марозава. Надзея 
Бышка і Марыя Грыневіч паве- 
дамілі пра сутнасць санетнай 
формы і санетапісную твор- 
часць паэта, яго санеты і вянкі 
санетаў. Валянціна Служэнка

прачытала рэферат пра вянок 
вянкоў санетаў 3. Марозава 
“ Апакаліпсіс душы” . Так атры- 
малася лекцыя пра санет як 
форму верша наогул і ўклад 
Змітрака Марозава ў распра- 
цоўку гэтай формы.

A потым паэт і сам выступіў 
перад студэнтамі: расказаў пра 
сваё жыццё, творчыя набыткі, 
адказаў на пытанні, прачытаў не- 
калькі новых твораў, у тым ліку 
санетаў. Сам 3. Марозаў за- 
значыў, што мэта яго выступу 
— “ пагаварыць пра санет і па- 
эзію ўвогуле” . Аднак студэнты 
не толькі пагаварылі пра паэ- 
зію, але і глыбей спасціглі та- 
кія паняцці, як санет, вянок са- 
нетаў, вянок вянкоў санетаў.

Кожная такая лекцыя пры- 
носіць новыя ўражанні, абуджае 
цікаўнасць да хараства паэтыч- 
нага слова, пашырае веды па 
тэорыі літаратурнай творчасці.

Марына БУРА, 
студэнтка I курса ф ілф ака

« Майстар» у Палацы мастацтваў
У Палацы мастацтваў з 12 па 24 лістапада 

праходзіла міжнародная выстава, прысвечаная 
150-годдзю з дня нараджэння славутага галанд- 
скага жывапісца Вінсэнта ван Гога, арганізава- 
ная міжнародным грамадскім аб’яднаннем мас- 
такоў і мастацтвазнаўцаў “ Майстар” .

У выставе ўзялі ўдзел сучасныя мастакі з 9 
краінаў: Беларусі, Расіі, ЗША, Францыі, Польшчы, 
Італіі, Латвіі, Балгарыі, Чэхіі. Карціны розных ма- 
стацкіх кірункаў — ад постімпрэсіянізму да экс- 
прэсіянізму — здзіўляюць уяўленне. Тым, каго 
вабіць яснасць геаметрычных фігур, — палотны 
М. Басава (“ Дзяўчына ў чырвоным” , “ Рытмы го- 
рада” ), дзе ромбы, трохкутнікі і простакутнікі, 
сплятаючыся, ствараюць арыгінальныя кампазі- 
цыі. Аматарам партрэтнага жывапісу будуць да- 
спадобы працы Г. Іванова (“ Партрэт габрэйкі” , 
“ Дзве жанчыны” ), дзе рысы твараў і контуры 
фігур пазначаны мазкамі і ёсць месца для фан- 
тазіі. А на карцінах А. Малішэўскага і пагатоў

кожны глядач убачыць нешта сваё сярод яркіх 
блікаў і ледзь абмаляваных сілуэтаў. Ha выставе 
таксама прадстаўлены працы C. Бутнарытэ, K. Ha- 
віцкага, Д. Урбана, H. Хэнлейна, А. Юрэвічуса і 
іншых неардынарных мастакоў.

У рамках выставы 16 лістапада адбылася даб- 
рачынная акцыя, сродкі ад якой былі накірава- 
ныя дзіцячаму аддзяленню кл ін ік і N» 4. Пры 
спрыянні пасольства Францыі быў паказаны 
фільм французскага рэжысёра Марыса Піяла 
“ Ван Гог” . Пасольства ЗШ А ў Беларусі прадэ- 
манстравала амерыканскі фільм з аналагічнай 
назвай і фільмы пра творчасць сучасных амеры- 
канскіх мастакоў.

Настасся БЕСПРАЗВАННАЯ, 
студэнтка Il курса факультэта журналістыкі

Фота аўтара

У ГАСЦЯХ

Гдзету “Обратная связь "С т удэнцкі саюз Б Д У  выдае с а снеж ня 2001 года. Вы- 
данне распавядае пра навіны студэнцкага жыцця. Робяць яе ад пачатку да канца 
(напісаннематэрыялаў, набор, рэдактура, вёрстка іраслаўсюджванне) самі студэн
ты. / хаця  выданне мае наклад толькі299 асобнікаў, але карыстаецца папулярнас- 
цю ў  ст удэнцкім асяроддзі. Сёння “Обратная связь ” —  у  гасцях у  "Беларускага  
універсітэта".

Энтузіясты пад сцягам Студэнцкага саюза
Можна верыць ці не верыць, але ініцыятыва 

стварэння саюза была цалкам студэнцкай. Пра- 
вялі чарговы фестываль КВЗ, дакладней — да- 
памаглі яго арганізаваць, і раптам заўважылі, што 
заўжды збіраюцца адны І тыя ж  людзі — ужо 
даўно гатовая арганізацыя, хіба што незарэгіст- 
раваная... Рэгістрацыя дала “ трупе адных і тых 
жа людзей” новыя правы і магчымасці: нава- 
створаны Студэнцкі саюз (дарэчы, усё яшчэ адзі- 
ны сярод беларускіх ВНУ) адразу ж  наладзіў 
кантакты з Еўразійскай асацыяцыяй універсітэ- 
таў і неўзабаве зрабіўся сябрам Еўразійскай сту
дэнцкай асацыяцыі, падпісаў пагадненні з ВНУ 
краін СНД і, нарэшце, завёў свой рахунак, на якім 
хутка “ завяліся” і грошы.

Розныя праблемы студэнцкага жыцця, пытанні

адлічэння з універсітэта разглядаюцца ў Сту- 
дэнцкім саюзе, прадстаўнікі якога ўваходзяць у 
саветы факультэтаў.

Той жа, хто заклапочаны не столькі сваім воль
ным часам і побытавымі праблемамі, колькі ву- 
чобай, можаатрымаць праз Студэнцкі саюз інфар- 
мацыю пра рознага кшталту студэнцкія канфе- 
рэнцыі, якія адбываюцца не толькі ў так званым 
блізкім замежжы, але і ў далёкім таксама.

За час свайго існавання Студэнцкі саюз БДУ 
займеў сваю гісторыю, свае традыцыі. Пад сця- 
гамі Студэнцкага саюза збіраюцца энтузіясты, якія 
не ўмеюць сумаваць, тыя, хто мае жаданне зрабіць 
жыццё цікавым.

Паводле матэрыяла 
газеты "Обратная связь"

Факультэт р а д ы ё ф іш і  -  н іф  щ рэальнасць?
Факультэт радыёфізікі шмат 

народу лічыць міфам, бо ён 
знаходзіцца за трыдзевяць зя- 
мель, за лясамі і гарамі, за вялі- 
кай кальцавой дарогай, на ба- 
лоце, і ўсё такое.. Што гэта 
праўда адсоткаў на 50, скажу я 
вам, як жыхар інтэрната — нар- 
мальны студэнт, якому на вучо- 
бу ісці 1 хвіліну 14 секунд І 
якому вельмі цяжка падняцца 
нават на трэцюю пару да 12.00 
(нават не ўяўляю як “ м інскія” 
могуць сюды дабірацца так 
рана). Што ж  іх сюды цягне 
(раней я дакладна ведаў, што 
іх цягнулі сюды дзяўчаты-біё- 
лагі, а потым, напэўна, дзяўчаты- 
шаманы з факультэта нетрады- 
цыйнай медыцыны — вельмі 
рэдкія экземпляры)? Якім мё- 
дам тут намазана? Што пры- 
мушае іх з самага рання пады- 
мацца са сваіх цёплых ложкаў, 
гадзінамі ехаць у метро, на аў- 
тобусе, тралейбусе ці нават 
трамваі, каб дабрацца ў наш 
гай? Паспрабуем даць вам ад- 
каз на гэтае пытанне.

Справа вось у чым. Па-пер- 
шае, іх кантралююць бацькі. Па- 
другое, факультэт радыёфізікі 
— месца вельмі цікавае. Па- 
трэцяе, на факультэце рады- 
ёфізікі вельмі шмат прыгожых 
дзяўчат (напрыклад, толькі ў

маем трупе дзяўчат налічваец- 
ца адзін экзэмпляр). Так-так, 
таму, мілыя абітурыенткі, кідай- 
це вашыя філфакі, журф акі і 
астатнія падобныя дробязі і 
ўвесяліце нашае і без таго вя- 
сёлае жыццё, прымусьце нас па- 
верыць у тое, што He ўсіх дзяў- 
чат пасекла радыяцыя.

А зараз мы пяройдзем да 
больш дэталёвага даследаван- 
ня Факультэта Радыёф ізікі і 
Электронікі (афіцыйны тытул), 
які таксама з’яўляецца радзі- 
май для камерсантаў (спецы- 
яльнасць “ камерцыйная дзей- 
насць” ). Факультэт прапануе 
кожнаму жадаючаму (сапраўды 
жадаючаму) пяць год цікавага 
і пазнавальнага жыцця, якое 
глыбока западзе ў вашыя мазгі 
(ці тое, што ад іх застанецца, 
ты-гы). Hy вось, падрабязней і 
распавялі... Працягнем пра нас.

Ш араговы рады ёф ізік — 
тэта хлопец з дурным, часта 
адсутным позіркам, звар’яцелы 
на камп’ютарах (амаль адзіная 
тэма, на якую ён можа гава- 
рыць без напругі). “ Софт” і 
“ жалеза” , гамы і аперацыйныя 
сістэмы — усё ў гэтай сферы 
слухаецца яго хуткіх і разум
ных пальцаў, якія весела бега- 
юць па клавіятуры ці ляжаць 
на мышы (няўжо тэта He цу-

доўна?). Ha жыццёвым шляху 
радыёфізіку дапамагае фраза 
“ талент не прап’еш” , таму яго 
твар заўсёды жыццярадасны і 
сяброўскі. Калі вы недзе на 
дыскатэцы ці іншай вечарыне 
сустрэнеце прыгожата хлопца, 
поўнага пачуцця гумару, у яко
га язык падвешаны ў патрэб- 
ным месцы (у сэнсе, па слова ў 
кішэню не лезе), якому можна 
даверыцца ў любой сітуацыі, 
ведайце — гэта радыёфізік.

У дзікіх абшарах гаю, на за- 
нятках па фізічнай культуры мы 
загартавалі свае целы і дух. 
Лекцыі выхавалі ў нас устойлі- 
васць і нянавісць да адпачынку, 
“ лабы" далі досвед навуковай 
працы. Cecii навучылі быць ус- 
тойлівымі нават у самых без
выходных сітуацыях. Так што 
выйдзем мы адсюль зусім 
іншымі...

I пад канец нашага распо- 
веду скажам: мы файныя людзі, 
любім тусоўкі, мерапрыемствы, 
свой факультэт, Радзіму, маці (па 
ўзрастанні). Нас, такіх добрых, 
проста часам не відаць (што б 
вы там ні думалі пра дурняў). 
Мы закрываем тыл, вораг не 
прыйдзе нечакана ззаду.

Навек вашыя —  
■ нармальныя студэнты

3 вш а!) лектара
Ну, І што мы тут атрымліваем?.. Інтэграл ад 

модуЛя... Цікава... А што я тут увогуле даказ- 
ваю?!

* * *

Вось тут ёсць такая задача садысцкая.
kkk

Часам лепей не думаць: хутчэй атрымліваец- 
ца, І не спацееш.

* * *

Формула простая, але атрымалі мы яе са- 
дысцкім спосабам.

Я бачыў іх сваімі рукамі!
kkk

Запісаць болей, чым я кажу, немагчыма.

Вы што, здзекуецеся з ікс у ступені зэт?
* * *

He будзьце жанчынай: не пачынайце з апраў- 
дання.

* * * '

Я так разумею, я вам не мама і нават не тата. 
Таму мяне трэба слухацца.

•kkk

Я, забягаючы наперад, скажу: “ Ага!”

Такая жахлівая думка магла прыйсці толькі ў 
галаву.

* * *

Я вось тут заўважыў: студэнт з набліжэннем 
да дошкі катастрафічна тупее... А я ўсё жыццё 
стаю каля дошкі!

Добрая была тэарэма, у гаспадарцы спатрэ- 
біцца.

Е Е Я Ш С І І В  Ш ІШ С ІІЗ !
Выдаецца з 1929 года
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