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Вайль Стражау:
“У ю іш а е ц і 5 сабе I ва ннівврсітзце!”

Беларускі дзяржаўны універсітэт з'яўляецца вядучай 
вышэйшай навучальнай установай у нацыянальнай сістэ- 
меадукацыі. Натуральна, што з прыходам новага рэктара 
ў БДУшмат што зменіцца ў навучальным працэсе, дый не 
толькі. Мы сустрэлісяз Васілём Іванавічам Стражавым, каб 
высветліць яго пункт погляду на далейшае развіццё уні- 

-Jmama
— Васіль Іванавіч, перад 

Вамісёння пастаўлена задача 
вярнуць універсітэт да класіч- 
най мадэлі. Я к  Вы ўяўляеце  
сабе гэты працэс?

— Па-першае, усё павінна 
адбываццатолькі эвалюцыйным 
шляхам. Н іякіх  рэвалюцый. 
Справа ў тым, што адукацыя — 
увогуле кансерватыўная сістэ- 
ма. I тэта з аднаго боку добра, 
а з другога — не вельмі, калі 
хочацца неадкладнЬіх змен.

Класічны універсітэт, на мой 
погляд, вышэйшая навучальная 
ўстанова, дзе галоўнай фігурай 
у навучальным працэсе з’яўля- 
ецца студэнт. Для гэтага важна 
навучыць яго самастойна зда- 
бываць веды. Ён павінен сама
стойна авалодваць ведамі не 
толькі праз аўдыторныя і прак- 
тычныя заняткі, не толькі праз 
лекцыі, а пры дапамозе ўласнай 
працы. I вось тэту працу трэба 
належным чынам арганізаваць.

Да яе трэба рыхтаваць са 
школы. A ў нас школа працуе, 
каб вучыць і толькі вучыць, а не 
падштурхоўваць да самастойна- 
га авалодвання ведамі. Гэта 
вельмі няпростая справа, і ад- 
разу яе не вырашыць. Сістэма 
навучання ў вышэйшых наву- 
чальных установах, да якой мы 
толькі ідзем, існуе не толькі на 
Захадзе, але і ў лепшых універ- 
сітэтах Кітая, Усходняй Еўропы. 
Аднак мы не будзем капіраваць 
тое, што ёсць у ЗШ А або Кітаі. 
Tрэба знайсці свой шлях, абапі- 
раючыся на той вопыт, які ўжо 
існуе. У нас няма абстрактнага 
студэнта, у нас ёсць канкрэтны

беларускі студэнт, які спасцігае 
вышэйшую адукацыю, што ў 
значнай ступені абапіраецца на 
вопыт савецкай школьі. Вось з 
чаго мы павінны зы ходзіць. 
Толькі тады, калі мы гэта пры- 
мем да ўвагі, можна будзе на
лежным чынам выкарыстоўваць 
і замежны вопыт.

Пра методыкі мы ўжо двой- 
чы размаўлялі з дэканамі. Па 
сутнасці, на першым этапе ідзе 
размова, каб нападзіць кантроль 
за самастойнай працай студэн- 
таў, і ў першую чаргу — пры 
дапамозе інфармацыйных тэх- 
налогій. Зразумела, тэсціраван- 
не не можа быць галоўным у 
гэтым працэсе, але як частка гэ
тага працэсу яно можа існаваць.

— Вы саміпрацавалі ў  якасці 
прафесара БДУ да свайго рэк- 
тарстваімагліназіраць, наякім 
узроўнізнаходзіцца тут адука
цыя. Апошнім часам шмат гаво- 
рыцца аб яе зніжэнні. На Вашу 
думку, хто ў гэтым вінаваты — 
выкладчыкіці студэнты?

— Па-першае, універсітэт у 
апошнія гады павялічыў коль- 
касць навучэнцаў па некаторых 
сацыяльных напрамках. Калі, 
напрыклад, у савецкі час кож- 
ны сёмы выпускнік мог трапіць 
у вышэйщыя навучальныя ўста- 
новы, то цяпер — кожны другі. 
Паўстае пытанне: ці належным 
чынам былі падрыхтаваны вы- 
кладчыкі да Гакога масавага па- 
велічэння колькасці студэнтаў? 
Мне здаецца — не зусім. Па- 
другое, я не лічу, што сярэдняя 
школа сёння належным чынам 
рыхтуе кожнага другога свай-
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^Беларусь прызначаны рэктарам БДУ._____________________

го выпускніка да вучобы ў вы
шэйшай навучальнай установе, 
асабліва ў Беларускім дзяржаў- 
ным універсітэце.

Чаму назіраецца зніжэнне 
якасці адукацыі? ВНУ H e  пад- 
рыхтавана да такога наплыву 
студэнтаў, і школа належным 
чынам не рыхтуе такую коль- 
касць навучэнцаў да вучобы ў 
ВНУ. Гэта адбываецца Ba ўсім 
свеце, дзе назіраецца масавая 
вышэйшая адукацыя.

Нядаўна ва універсітэце 
створаны студэнцкі савет па 
якасці адукацыі. Будзем праца- 
ваць разам.

— Наколькіхутка будзе мя- 
няцца ў БДУ змест /  форма аду- 
кацыйнага працэсу?

— Мы на гэтай тэме ўжо 
спыняліся, але больш падрабяз- 
на я магу сказаць такім чынам: 
на сённяшні момант у лепшых 
навучальных установах у свеце 
прыкладна адна траціна аб’ёму 
навучальнай працы адольваец- 
ца самімі студэнтамі, а дзве тра- 
ціны — пад кіраўніцтвам вы- 
кладчыкаў. Сёння ВНУ ў нашай 
краіне сутыкнуліся з такой праб- 
лемай: колькасць выкладчыкаў 
скарачаецца ў параўнанні з 
колькасцю студэнтаў, і калі за- 
хоўваць сістэму навучання так, 
як яна існуе, то выкладчыкі загі- 
нуць пад грузам заняткаў. Трэ
ба сказаць, што ва універсітэце 
нашмат лепшая сітуацыя. Таму 
ў нас ёсць час, але ўсё адно трэ
ба спяшацца, таму што універсі- 
тэт павінен быць прыкладам для 
ўсіх навучальных устаноў і ра
ней за іншых ведаць, якім чы
нам трэба рэарганізаваць наву- 
чальны працэс, дзе студэнт бу
дзе галоўнай фігурай. Аднак вя- 
лікія змены можна будзе ўба- 
чыць толькі праз некалькі гадоў, 
не меней. Да пастаўленай мэты 
трэба рухацца паступова.

Апошнім часам я як прафе
сар Рэспубліканскага інстытута 
вышэйшай школы БДУ часта на- 
ведваўся з лекцыямі ў рэгіяналь- 
ныя універсітэты. Вядуцца пе- 
рамовы з іх рэктарамі, таму што 
ў нас ёсць шэраг аднолькавых 
задач. I калі не паспее ўсе іх 
вырашыць БДУ, дапамогуць 
іншыя. Я думаю, што да канца 
лютага наш універсітэт заклю- 
чыць адпаведныя дамоўленасці 
з усімі класічнымі універсітэтамі 
краіны. Трэба аб’ядноўвацца.

— Ц і м ож на больш падра- 
бязна расказаць аб імкненніда- 
лучыць БДУ да так звана га "ба- 
лонскага працэсу "?

— Справа ў тым, што ёсць 
розныя думкі адносна "балон- 
скага працэсу” . Мае думкі на- 
конт гэтага сугучны з думкамі 
рэктара Маскоўскага дзяржаў- 
нага універсітэта Віктара Анто- 
навіча Садоўнічага. I ён; і я ду

маем наиперш над тым, як гэта 
арганізаваць, як да гэтага па- 
дысці, у якім тэмпе, якія крокі 
павінны быць першымі. “ Ба- 
лонскі працэс” — гэта нейкая 
агульнаеўрапейская мадэль вы-

— Пасля прызначэння рэк
тарам Вы пачалі актыўна су ст- 
pa ка цца са студэнтамі...

— Ужо быў на ф ізічным 
факультэце. Некалькі разоў су- 
стракаўся са студэнцкім акты- 
вам. Наведваўся ў інтэрнаты. 
Разам з міністрам адукацыі Бе- 
ларусі Аляксандрам Міхайлаві- 
чам Радзьковым размаўляў Ca 

студэнтамі механіка-матэматыч- 
нага факультэта. Буду сустра- 
кацца з нашым студэнцкім са-

Але я яшчэ раз падкрэсліваю, 
ніякіх рэвалюцыйных замахаў не 
будзе. Толькі тады, капі пазнаё- 
мімся з кожным, можна будзе 
весці размову, каб перадаць іх у 
адпаведныя міністэрствы.

— Ц і будуць заканчвацца 
новабудоўлі БДУ?

— Будоўлі будзем заканч- 
ваць. Мы павінны ў наступным 
каляндарным годзе давесці да 
ладу юрыдычны факультэт. На 
новы факультэт журналістыкі

шэйшай школы. Заўсёды гаво- 
раць аб дзвюх ступенях — ба- 
калаўра і магістра. Але на са- 
май справе там на першым мес- 
цы стаіць якасць. I калі праца- 
ваць над тым, каб не страціць 
якасць адукацыі, то можна па- 
рознаму падыходзіць да выка- 
нання асобных пунктаў “ балон- 
скай дэкларацыі” . Toe, што з’яў- 
ляецца відавочным для Заход- 
няй Еўропы, для нас застаецца 
нязвыклым, таму што сёння мы 
толькі пераходзім да новай 
структуры эканомікі. Вышэйшая 
школа не існуе асобна ад гра- 
мадства. Вышэйшая школа існуе 
ў канкрэтных эканамічных умо- 
вах, у канкрэтнай арганізацыі 
сацыяльна-эканамічнагажыцця, 
і ў адрозненне ад школы, якая 
рыхтуе да жыцця і проста дае 
адукацыю, вышэйшая школа дае 
прафесію. A  прафесія павінна 
мець шчыльную сувязь з патра- 
баваннямі эканомікі. Але ў нас 
шчыльнай сувязі паміж патра- 
баваннямі эканомікі і тым, што 
даюць універсітэты, яшчэ пакуль 
што не існуе. Гэта значыць, што 
ў нас умовы іншыя ў параўнанні 
з заходнееўрапейскімі краінамі, 
якія былі ініцыятарамі гэтага 
працэсу. А  таму трэба мець і 
іншыя падыходы да выканання 
тых ці іншых пунктаў дэклара- 
цыі. Галоўнае — нацыянальныя 
інтарэсы, якасць нашай адука- 
цыі, падрыхтаванасць нашых спе- 
цыялістаў для нашай краіны.

ветам па якасці адукацыі. Трэ
ба, каб студэнты пазнаёміліся 
са мной асабіста дый каб я па- 
глядзеў у іх вочы. Толькі тады 
можа ўзнікнуць давер да нова
га рэктара. Тады пой дзе раз
мова, што трэба зрабіць, каб 
наша ун іверсітэцкае жыццё 
было лепшым...

— Мабыць.многіхстудэнтаў 
цікавіць: ц і будзе прадоўжана  
ўвядзенне ў БД У электронных 
студэнцкіх білетаў?

— Я папрасіў спецыялістаў 
прааналізаваць гэтую сітуацыю 
і зрабіць мне даведку. Ix пункт 
гледжання мне вядомы. Цяпер 
я пазнаёмлю з ім спецыялістаў 
з БДУ. I калі яны адкажуць зда- 
вальняюча, будзем ісці далей. 
Аб тым, што гэта трэба рабіць, 
гаворкі няма. Размова ідзе 
толькі абты м , як гэта трэба 
рабіць. Таму што існуюць роз
ныя падыходы. Можна зрабіць 
значна танней для студэнтаў.

— A ц і будуць рэарганіза- 
ваны вытворчыя падраздзя- 
ленні БДУ, якія, яклічыцца сён
ня, не ўпісваюцца ў  паняцце кла- 
січнага універсітэта ?

— Паступова. Я ўжо пера- 
канаўся, што некаторыя з іх нія- 
кага дачынення да універсітэта 
не маюць. Вось, напрыклад, ня- 
даўна адбылося акцыянаванне 
прадпрыемства "Сейсматэхніка 
БДУ” , якоезнаходзіццаў Гомелі. 
Ёсць яшчэ прадпрыемства ме- 
талаканструкцый у Пухавічах.

яшчэ патрэбны дадатковыя гро- 
шы. Закладзены падмурак фа
культэта міжнародных адносін, 
што каля "М акдональдса” . 
Месяцы чатыры не вялося яго 
фінансаванне. Але са студзеня 
зноў хуткімі тэмпамі пачнецца 
будаўніцтва, і я спадзяюся, што 
да канца наступнага года фа
культэт міжнародных адносін 
будзе скончаны. Збіраемся і на- 
далей праводзіць рамонт у 
інтзрнатах. Хаця колькасць гро- 
■цай змяншаецца.

— У  Беларускім дзяржаўным 
універсітэце раней праводзіла- 
сяшмат шоу-праграм, напрык
лад, прысвечаных Дню перша- 
курсніка, “Выпускны баль” іг.д. 
Ці захаваецца гэта традыцыя і  
надалей?

— Вядома. Толькі, мабыць, 
рэктар будзе паводзіць сябе на 
гэтых святах больш традыцый- 
на. Зразумела, кожны мае свой 
падыход да выяўлення сваёй 
асобы. Адно магу сказаць дак- 
ладна: замежных артыстаў 
запрашаць не будзем. Я думаю, 
што ў нас ёсць не горшыя.

— БДУ сустракае Новы год 
з новым рэктарам. ШтоВыпа- 
жадаеце студэнтам і  супрацоў- 
нікам універсітэта?

— Упэўненасці ў сабе і ва 
універсітэце!

Ганна ЛАГУН  
Фотаздымак 

Генадзя КРАСКОЎСКАГА
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Н о у т б у к  д л я  х і м і к а
Навучэнцы БДУ сталі пераможцамі Інтэрнэт-апімпіяды, аргані- 

заванай хімічным факультэтам Маскоўскага дзяржаўнага універсі- 
тэта і кампаніяй “ InnoCentive". Алімпіяда адбывалася 30 лістапа- 
да ў рэжыме on-line і доўжылася 5 гадзінаў. Удзел у ёй узялі 
студэнты I—V курсаў і аспіранты універсітэтаў і хіміка-тэхнічных 
ВНУ Расіі, краінаў СНД і Балтыі. Для пераможцаў алімпіяды былі 
вызначаныя 3 першыя месцы, 7 другіх і 15 трэціх. Апрача таго, 
вызначаліся аўтары найлепшых рашэнняў па кожнай задачы. Усе 
пераможцы атрымалі прызы: першыя месцы — ноўтбукі, другія — 
лічбавыя фотаапараты, трэція — сканеры. Усім удзельнікам, якія 
набралі больш за 50 % ад балаў абсалютнага пераможцы, уруча- 
ліся пахвальныя граматы ўдзельніка алімпіяды.

Студэнт IV курса хімфака БДУ Юрый Галаўко атрымаў абса- 
лютнае першынство на спаборніцтвах: ён набраў 197 балаў і 
падаў найлепшае рашэнне задачы па біяхім іі. Аспірант таго ж  
факультэта Аляксандр Набіулін набраў 135 балаў і заняў другое 
месца. Дарэчы, найлепшы з гаспадароў алімпіяды — Юрый ІІІляп- 
нікаў з МДУ набраў толькі 144 балы і апынуўся на другім месцы.

ДАБРАЧЫННАСЦЬ

Дапамагчы
інвалідам

Пярвічная прафсаюзная ар- 
ганізацыя студэнтаў БДУ 3 снеж
ня правяла цыкл мерапрыем- 
стваў, прысвечаных Міжнародна- 
му дню інваліда. Цяпер у нашым 
універсітэце навучаюцца больш 
за 80 студэнтаў-інвалідаў. Усім 
ім аказвае дапамогу і падтрым- 
ку прафкам студэнтаў БДУ. У 
Дзень інваліда іх запрасілі ў 
Музей сучаснага выяўленчага 
мастацтва, дзе адбылася акцыя 
“ Быт ці не быт?” , у рамках якой 
інваліды змаглі наведаць выста- 
ву “ Дызайн для ўсіх” , ініцыята- 
рам якой выступіла Ганаровае 
консульства Пасольства Швецыі 
ў Мінску. Потым маладыя людзі

КУРСЫ

змаглі паўдзельнічаць у дэбатах 
клуба дабрачыннай маладзёж- 
най арганізацыі “ Розныя—роў- 
ныя” ,абмеркавацьхвалюючыя іх 
тэмы. Тутсамаадбылася прэзен- 
тацыя дзейнасці беларускіх і 
шведскіх арганізацый, якія зай- 
маюцца вырашэннем праблем 
людзей з абмежаванымі фі- 
зічнымі магчымасцямі. Скончы- 
лася праграма мерапрыемстваў 
спектаклем народнага студэнц- 
кага тэатра “ На балконе” павод- 
ле п'есы Тэнесі Уільямса “ 3N, ці 
NemTa Ыявыказанае NaMi". Пяр- 
вічная прафсаюзная арганізацыя 
студэнтаў БДУ дзякуе за дапа
могу ў арганізацыі свята ўпраў- 
ленню па справах культуры БДУ, 
Саюзужанчын БДУ, БМГА "Роз
ныя—роўныя” .

Л/л/я САВІЦКАЯ

Гукавы дызайн на камп’ютары
На пачатку снежня ў Міжнароднай вышэйшай школе бізнесу і ме

неджменту тэхналогій БДУ адбылася прэзентацыя курсаў "Гукавы ды
зайн на камп’ютары” . Такія курсы ў Беларусі арганізаваны ўпершыню.

Чалавекапошнімі дзесяцігоддзямі навучыўся імітавацьголас,ства- 
раючы яго электронны аналаг, выкарыстоўваць лічбавы запіс гуку. 
Веды ў галіне камп’ютарнага гукаінжынерынгу вельмі запатрабава- 
ныя на Захадзе — згадайце хаця б славутыя баевікі і блакбастэры: 
яны б не мелі і паловы сваёй папулярнасці без гукавых спецэфек- 
таў.

У Беларусі гэтая сфера дзейнасці таксама імкліва набывае папуляр- 
насць: ды-джэі, гукаінжынеры і гукарэжысёры патрэбныя ў начных клу
бах, на радыёстанцыях, на студыях гуказапісу, у канцэртных залах і на 
тэлебачанні. Новыя праграмныя сродкі дазваляюць стварыць хатнюю 
лічбавую студыю на адным камп’ютары.

Пачатак курсаў запланаваны на люты 2004 года. Запісацца на іх 
могуць усе, хто хоча стаць спецыялістам у галіне сучасных тэхнапогій 
апрацоўкі гуку, а таксама тыя, хто хоча павысіць свой узровень ведаў да 
прафесійнага. У праграму навучання ўваходзіць ужыванне камп’ютар- 
най тэхнікі ў шоу-індустрыі, фізіка гуку, асновы аналагавага і лічбавага 
запісу, MIDI, запіс лічбавых дарожак, звядзенне, аналіз фанаграмаў, ман- 
таж, стварэнне рэкламных радыёролікаў і інш. Арганізатары прапану- 
юць два віды навучання: базавае і поўнае — кожны зможа сам вызна- 
чыць, які курс патрэбны менавіта яму. Пасля заканчэння курсаў выда- 
ецца пасведчанне дзяржаўнага ўзору аб павышэнні кваліфікацыі.

Руслана ГАСАНАВА

АБ’ЯВЫ

РЭКТАРАТБЕЛАРУСКАГА 
ДЗЯРЖАЎНАГA УНІВЕРСІТЭТА 

аб'яўляе конкурс 
на замяшчэнне пасад:

ЗАГАДЧЫ КА КАФЕДРЫ 
фізікі;

ПРАФЕСАРА КАФЕДРЫ 
фізікі цвёрдага цела;

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: ге- 
аметрыі, тапалогіі і методыкі вы- 
кладання матэматыкі, тэорыі 
функцый, матэматычных метадаў 
тэорыі кіравання.агульнай матэ- 
матыкі і інфарматыкі, грамадзян- 
скага права, прыкладной лінг- 
вістыкі, беларускай літаратуры 
XX стагоддзя, рыторыкі і мето- 
дыкі выкпадання мовы і літара- 
туры, замежнай літаратуры;

СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ 
КАФЕДР АЎ: геаметрыі, тапалогіі

I методыкі выкпадання матэма- 
тыкі, класічнай філалогіі, ра- 
манскіх моваў, фізічнага выха- 
вання і спорту;

ВЫ КЛАДЧЫ КАЎ КАФЕД- 
РАЎ: крымінальнага права, гра- 
мадзянскага права, экалагічнага 
і аграрнага права, рыторыкі і ме- 
тодыкі выкладання мовы і літа- 
ратуры, замежнай літаратуры, ня- 
мецкага мовазнаўства, беларус
кай лінгвістыкі і міфалогіі, класі- 
чнай філалогіі, тэорыі літаратуры;

АСІСТЭНТА КАФЕДРЫ ін- 
фарматыкі.

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

Ад рас: 220050, г. Мінск, вул. 
Бобруйская, 5-а, БДУ, управлен
ие кадраў, тэл. 209-54-36.

ФЕСТЫВАПІ

Творчасць ш е ж н ы х  студэнтаў
Падчас Міжнароднага дня 

студэнта, 17 лістапада, у канцэр- 
тнай зале Нацыянальнага цэн- 
тра мастацкай творчасці дзяцей 
і моладзі прайшоў заключны 
этап рэспубліканскага фесты- 
валю творчасці замежных сту- 
дэнтаў ВНУ Мінска “ F-ART.by” . 
У гэты дзень адбылося ўзнага- 
роджанне пераможцаў і гала- 
канцэрт.

A напярэдадні тут дэманст- 
равалі сваё майстэрства прад- 
стаўнікі вядучых ВНУ сталіцы. 
Праграма фестывалю ўключа- 
ла ў сябе конкурсы:

— на найлепшы дэманстра- 
цыйны стэнд прадметаў нацы- 
янальнай культуры;

— на самую арыгінальную 
і смачную страву нацыянальнай 
кухні;

— на найлепшы нацыянальг 
ны мужчынскі і жаночы касцю- 
мы;

~ — на найлепшую канцэрт- 
ную праграму, якая б уключала 
розныя жанры.

Вельмі цікава глядзеліся

стэнды кітайскай нацыянальнай 
культуры, падрыхтаваныя сту- 
дэнтамі факультэта дауніверсі- 
тэцкай адукацыі БДУ (Ф Д А  
БДУ). Ад ахвотных сфатагра- 
фавацца побач з кітайскімі сту- 
дэнтамі, якія дэманстравалі на- 
цыянальныя касцюмы, не было 
адбою. У захапленні былі сяб- 
ры журы і ад кітайскай нацыя
нальнай кухні, а некаторыя па- 
дыходзілі да столікаў па не- 
калькі разоў — каб прадэгус- 
таваць. Студэнты БДУ атрымалі 
дыпломы I ступені за найлеп
шы нацыянальны касцюм, най
лепшы стэнд прадметаў нацы
янальнай культуры і найлепшую 
страву нацыянальнай кухні.

Мастацкую праграму адкрыў 
выступ студэнтаў нашага уні- 
версітэта. Яна атрымалася са- 
май разнастайнай і прадстаўні- 
чай з усіх. Кітайскія студэнткі 
(Чжао Сінь, Ma Чжэньі, Чжоу 
Цынь, Ван Цын, ІІІы Мэй), якія 
выканалі народны танец “ Са- 
рамяжлівыя пры гаж ун і” , He 
толькі сталі пераможцамі кон

курсу на найлепшы нацыяналь
ны касцюм, але і атрымалі за- 
прашэнне ад уладальніка 
"Дома моды Varachkevich" на 
паказ новай калекцыі высокай 
моды сезона вясны-лета 2004 
года. Спецыяльны прыз Міні- 
стэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь атрымала выпускніца 
ФДА, а цяпер студэнтка I курса 
БДУ Буй Txi Біх Txy з В’етнама. 
Яна выканала песню А. Пахму- 
тавай “ Белоруссия".

Велізарная заслуга ў паспя- 
ховым выступе студэнтаў ФДА 
БДУ належыць найперш кіраў- 
нікам зямляцтва кітайскіх сту- 
дэнтаў Сюе Біну І Лян Цзін, 
кіраўніцтву і куратарам факуль
тэта, сацыяльным педагогам 
інтэрната №5 БДУ.

Кожны ўдзельнік фестыва
лю атрымаў He толькі адпавед- 
ны дыплом, але і гарачыя сімпа- 
тыі таварышаў па навучанні, гле- 
дачоў, усіх прысутных.

У.В. ДАБРЫЯН, 
старшы выкладчык ФДА БДУ

У ВОЛЬНЫ ЧАС

Экстрен  ад прафкама студэнтау
Шмат новых незабыўных 

уражанняў атрымалі студэнты 
юрыдычнага і хім ічнага фа- 
культэтаў БДУ дзякуючы экс- 
курсіям, арганізаваным пярвіч- 
най прафсаюзнай арганізацы- 
яй студэнтаў.

Зусім няшмат часу прайш- 
ло з пачатку першых занят- 
каў у першакурснікаў. Аднак 
творча адораная, актыўная мо- 
ладзь ю рф ака паспела ўж о 
паказаць сябе на аглядзе-кон-

курсе груп факультэта, які ад- 
быўся нядаўна на дыскатэцы 
“ В аўчок” і быў прысвечаны 
80-годдзю прафкама студэн- 
таў БДУ. Трупа, якая перамаг- 
ла ў конкурсе, атрымала з рук 
судовай калегіі паездку-экс- 
курсію  ў старажытны горад на 
Менцы. Гэтаунікальнае месца, 
помнік традыцыям і культуры 
нашага народа, які месціцца 
ў не ка л ьк іх  кілам етрах ад 
Мінска. Тут студэнты змаглі па

бы ваць у культурна-гістарыч- 
ным комплексе “ Беларуская 
вёска” , які захоўвае першапа- 
чатковы выгляд арыгінальнай 
беларускай хаты, карчмы, вяс- 
ковай школы. Адчуць атмас- 
феру побыту XVI-XIX ст., па- 
трымаць у руках культавыя 
прадметы тыхчасоў, атрымаць 
асалоду ад немудрагелістай 
гасціннасці вясковага дома — 
гэта і пазнаваўча, і цікава.

A  студэнтам хімфака праф- 
саюз дапамог арганізаваць эк- 
скурс ію  ў Санкт-Пецярбург: 
група студэнцкага актыву пра- 
бавіла там 2 дні. Студэнты да- 
зедаліся шмат цікавагаз гісто- 
рыі гэтага цудоўнага горада, 
пабывалі ў С анкт-П ецяр- 
бургскім  дзяржаўным універ- 
сітэце, музеі-кватэры Д.І. Мен- 
дзялеева, Этнаграфічным му- 
зеі народаў свету, Эрмітажы, 
Ісаакіеўскім  саборы, царкве 
Спаса-на-крыві і г.д.

Лілія САВІЦКАЯ

Дкцыя  
“ Мы р а з а м ”

Напярэдадні Новага года 
камітэт Беларускага рэспублі- 
канскага саюза моладзі БДУ 
праводзіць акцыю “ Мы разам” 
у падтрымку дзіцячых дамоў 
Мінска. Дзеці будуць радыя на 
Новы год атрымаць вашыя па- 
дарункі: цацкі, вопратку, кн ігі, 
касеты... Чакаем Вас у галоў- 
ным корпусе БДУ, каб. 205, 
тэл. 209-52-61

ВЫСТАВЬ!

Каменная казна
Традыцыйная Міжнародная 

мінералагічная выстава-кірмаш 
“ Каменная казка” адбылася ў 
актавай зале галоўнага корпуса 
нашага універсітэта 10— 14 
снежня. Праходзілаяна 31-ы раз 
І сёлета прысвячалася 125-год- 
дзю з дня нара^жэння акадэмі- 
ка М.Ф. Бліядухі. Апрача таго, у 
музеі землязнаўства былі прад- 
стаўленыя выставы "Палеантала- 
гічнае лета — 2003" І “ Абу- 
джаны ў пакуце дух” . 11 — 12 
снежня таксама адбылася дэ- 
манстрацыя слайд-фільма І чы- 
танне лекцый.

НАВУКА

Сістзна 
для разведкі
Новы шматканальнытэлемет- 

рычны комплекс сейсмаразведкі 
для аснашчэння беларускіх гео- 
лагаў сучаснымі пошукавымі 
сродкамі створаны ў Інстытуце 
прыкладных фізічных праблем 
імя А.Н. Сеўчанкі БДУ. Камп’- 
ютарная сістэма дапамагае зна- 
ходзіць нафту, газ і іншыя карыс- 
ныя выкапні. Вынаходства пра- 
цуе практычна без промахаў і па 
сваіх магчымасцях He саступае 
найлепшым сусветным аналагам.

ГОСЦІ

С9СТРЗЧД
на г е а ф а р

Ha геаграфічным факультэце 
стала ўжотрадыцыяй праводзіць 
сустрэчы з прадстаўнікамі твор- 
чай інтэлігенцыі. Вось і сёлета 
выкладчыца беларускай мовы 
Людміла Уладзіміраўна Хрышча- 
новіч арганізавала сустрэчу з 
Уладзімірам Арловым, вядомым 
пісьменнікам і публіцыстам, а так
сама са Змітром Бартосікам, бе- 
ларускім бардам і журналістам.

На сустрэчы гучалі песні, Ул. 
Арлоў чытаў свае творы, рас- 
казваў пра цікавыя старонкі сва
ёй біяграфіі, аздабляючы свой 
аповед жартамі. Кожны ахвот- 
ны мог задаць пытанні, якія яго 
зацікавілі. У аўдыторыі панава- 
ла атмасфера шчырасці і цеп- 
лыж, сяброўства і ўзаемапаразу- 
мення. Студэнты яшчэ доўга бу
дуць згадваць гэты чароўны ве- 
чар, які прынёс шмат незабыў- 
ных уражанняў.

Выказваем шчырую ўдзяч- 
насць Уладзім іру Арлову і 
Змітру Бартосіку, якія згадзіліся 
прыйсці, нягледзячы на занятасць, 
а таксама любімай усімі студэн- 
тамі ЛюдмілеУладзіміраўнеі на- 
месніку дэкана Міхаілу Васілье- 
вічу Кухарчыку, які дапамог у ар- 
ганізацыі гэтай сустрэчы.

Людміла ГРЭСЬ 
і  Юлія БОГДАН, 

студэнткі геофака

БЕЛАРУСИ!

I
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РЫХТУИСЯ ЗАГАДЗЯ

9  НОВЫ ГОД -
9 б л а к іт н ы м  I зя лён ы м

У чым сустракаць наступны год, год Малпы? Дамінаваць у гэтым 
годзе будзе стыхія Дрэва, якую на Усходзе звязваюць з сіламі, што 
дазваляюць людзям правільна арыентавацца ў жыцці, настройвацца на 
вялікія здзяйсненні і выкарыстоўваць для духоўнага І сацыяльнага росту 
нават мінімальныя шанцы, якія дае лёс. Гэтым энергіям у прыродзе 
адпавядаюць зялёны колер (сімвал усяго расліннага) і сіні ці блакітны 
(сімвап Неба, якое праводзіць да Зямлі касмічную энергію чы).

Аднак не варта забывацца, што на Усходзе асновай для ўсяго 
расліннага служыць глеба. Таму да асноўных колераў года дада- 
юць пясочны, цёмна-карычневы і буры, бо гэтыя колеры, як кажа 
кітайская філасофія, добра ўтаймоўваюць энергію стыхіі Дрэва.

Дзс І 3 кім
сустракаць Новы год

лепш адправіцца ў 
вандроўку. Куды — 
няважна: яму паў- 
сюль будзе добра.

Змяі Новы год 
найлепш сустра
каць у паўднёвых 
краінах: там няма 
снегу, затое багата 
сонца — хопіць на 
ўвесь год.

Каню на Новы 
год можна параіць скакаць бе- 
заглядна — у якім горадзе спы- 
ніцца, там і сустрэне Новы год 
у рамантычнай і цікавай абста- 
ноўцы. Галоўнае, мець пры 
сабе пару на такі супынак.

Самотнай Казе найлепш су
стракаць Новы год на караблі: 
яна мае шанец спаткаць там 
сваю другую палову.

Малпе ехаць нікуды не трэ- 
ба — варта схадзіць у рэста- 
ран, дзе няцяжка знайсці са- 
праўднае свята для страўніка 
і душы. Асабліва, калі побач бу- 
дуць сябры.

Для Пеўня няма лепшага 
месца, чым навагодні Парыж: 
тут яго ахіне рамантыка, гар- 
монія і найлепшыя пачуцці. I 
так да канца года!

Сабаку на Новы год патрэб- 
ная добрая кампанія са старых 
і надзейных сяброў. Дзе з імі 
сустрэцца — не так І важна.

Свінні, як і Тыгру, Новы год 
найлепей сустракаць дома, у ся- 
мейным коле.

Дзе і з кім сустракаць Новы 
год, кожны вырашае самастой- 
на. Аднак ёсць і парады га- 
раскопа наконт таго, якую кам- 
панію выбраць на гэтае свята.

Пацуку навагодню ю  ноч 
лепш за ўсё сустракаць у сяб- 
роў, сваякоў ці ў якой іншай 
кампаніі, толькі не дома.

Быку варта падумаць пра 
навагоднюю паездку ў казан
ную Фінляндыю: толькі там ён 
адчуе неапісальную слодыч 
свята.

Для Тыгра нічога лепш за 
сямейную атмасферу не будзе: 
Новы год — сямейнае свята. 
Вы не пашкадуеце, што заста- 
ліся дома, бо цэлы год будзе- 
це адчуваць увагу і любоў сваіх 
блізкіх.

Кот, які любіць гуляць сам 
па сабе, павінен у навагоднюю 
ноч наладзіць для сваіх сяб- 
роў грандыёзнае свята. Пажа- 
дана — у сябе дома.

Цмок любіць падарожні- 
чаць, таму і ў гэтае свята яму
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Свята з ш а м  елкі
He за гарамі навагоднія святы, і ганаровае месца ў нашых ква- 

тэрах зоймуць прыгажуні-елкі. 3 года ў год снежань — сапраўд- 
ны сезон палявання на гэтыя вечназялёныя дрэвы. Елкі прыхо- 
дзяць у нашыя дамы з спецыяльна створаных пад зімовыя святы 
лесапасадак, ад вытворцаў — у вялікіх кветкавых гаршках (пры 
надежным доглядзе такія дрэвы могуць жыць вельмі доўга). Hex- 
та карыстаецца штучнымі елкамі... Высокія і маленькія, упрыгожа- 
ныя і яшчэ не, яны становяцца цэнтрам свята. А  пах хвоі, без якога 
цяжка ўявіць Новы год, можна атрымаць, акуратна зрэзаўшы не- 
калькі лапак і павесіўшы іх на дзверы і сценку.

Настасся БЕСПРАЗВАННАЯ, 
студэнтка Il курса факупьтэта журналістыкі

Фота аўтара
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Што нас чакае  ў Z004 годзе

МАЛПА
Для многіх людзей гэтага 

знака год стане пачаткам нова- 
га 12-гадовага цыкла, таму яны 
будуць старацца змяніць сваё 
атачэнне, адмовіцца ад старых 
установак, тармазоў і абмежа- 
ванняў, якія часта заміналі ім у 
год казы. Выявіўшы сілу волі і 
мэтаскіраванасць, яны адкрыюць 
новыя грані сваіх талентаў і 
здольнасцей. Ix вабяць прыго- 
ды і нязведаная далячынь.

Аднак многім Малпам трэба 
паклапаціцца пра стабільныя 
партнёрскія адносіны: толькі 
гэта дапаможа ім справіцца з 
новым светаадчуваннем, а так- 
сама захаваць заваяваныя пазі- 
цыі. Надзейныя партнёры бу
дуць асабліва неабходныя ў 
другой палове года, калі многія 
Малпы адчуюць галавакружэн- 
не ад поспехаў і магчымасцяў, 
якія выпалі на іх долю. Яны 
могуць пачаць кідаць грошы 
налева і направа, усё рэзка змя- 
няць, не думаючы празаўтрашні 
дзень. У гэты час з імі побач 
павінны быць блізкія людзі, муд- 
рыя дарадцы і дасведчаныя на- 
стаўнікі, каб дапамагчы ім пра- 
вільна размеркаваць ужо дасяг- 
нутае і падумаць пра будучыню.

ПЕВЕНЬ
Для Пеўняў год Малпы бу

дзе дастаткова складаным, бо 
людзям гэтага знака давядзец- 
ца займацца старымі прабле- 
мамі, у выніку чаго яны сутык- 
нуцца са мноствам абмежаван- 
няў і супярэчнасцей, асабліва ў 
першай палове года.

Засяроджанасць на сабе і 
назбіраныя праблемы могуць 
звесці іх з правільнагажыццёва- 
га шляху, таму многім Пеўням 
вельмі важна ў гэты час мець 
абаронены тыл. У другім паў- 
годдзі многіх Пеўняў чакаюць 
цікавыя падзеі, адкрыцці, што 
дасць ім магчымасць умацаваць 
свае пазіцыі ў працы, матэрыяль- 
нае становішча і прыняць удзел 
у перспектыўных праектах.

САБАКА
Год Малпы для большай 

часткі Сабак будзе важны ў пла
не захавання ўстойлівага фінан- 
савага становішча. Нестабіль- 
насць у першай палове года 
можа нават прымусіць некага з 
іх шукаць сабе новае месца пра
цы ці спрабаваць прыстасавац- 
ца да новай сітуацыі. Зрэшты, 
гэта не зусім правільна, бо но
выя магчымасці, якія з’явяцца ў 
наступным годзе, могуць дапа
магчы Сабакам вызваліцца ад 
нейкіх негатыўных якасцяў і 
абудзіць іх творчую актыўнасць, 
якая асабліва спатрэбіццаў дру
гой палове года. Нягледзячы на 
складаныя адносіны з партнё
рам! і цяжкасці ў бізнесе, Ca- 
бакі знойдуць надзейных сяб- 
роў і новыя сферы выяўлення 
сваіх працоўных якасцяў. 

СВІННЯ
У Свінні ў год Малпы могуць 

адбыццасур’ёзныя перамены на 
працы. Цягам першай паловы 
года здольнасці многіх Свінняў 
знойдуць вартае прымяненне і

атрымаюць высокую ацэнку. Ix 
неардынарнае мысленне і ства- 
ральны настрой прывядуць да 
думкі ўзяць на сябе абавязкі 
кіраўніка.

Абставіны будуць вельмі ак- 
тыўна падштурхоўваць іх да гэ
тага ў другой палове года. I калі 
Свінні не пабаяцца рызыкнуць, 
дык гэты год можа прынесці ім 
фінансавы поспех і прафесійны 
рост. Свінні павінны быць гато- 
выя да змены працы, рэаргані- 
зацыі свёй фірмы, што потым 
можа паспрыяць іх дабрабыту.

ПАЦУК
Пацукоў у год Малпы могуць 

хваляваць нестабільныя адносі- 
ны з партнёрамі (як у справах, 
так і ў каханні). Пазыкі і нявы- 
кананыя абавязкі, а таксама пла
ны, якія не ўдалося ажыццявіць 
у год Казы, могуць ставіць іх у 
цяжкое становішча, асабліва ў 
першай палове года.

Аднак цяжкасці, з якімі су- 
тыкнецца большасць Пацукоў, 
зробяць неабходным дакладнае 
планаванне іх дзейнасці і асабіс- 
тага часу ў другой палове года. 
Новыя планы І праекты прыму- 
сяць Пацукоў прадэманстраваць 
вынаходлівасць, пашырыць 
спектр сваіх дзеянняў, выявіць 
характар, алё.ўрэшце прынясуць 
большы прыбытак, чым мерка- 
валася. Нехта з Пацукоў можа 
здзейсніць паездку за мяжу, што

многія Тыгры сутыкнуцца са 
зменамі ў заканадаўстве, раз
рывам сяброўскіх адносінаў, 
сувязяў у каханні. Яны не бу
дуць падрыхтаваныя да ўспры- 
мання новай манеры паводзі- 
наў партнёраў, таму першая па- 
лова года можа быць азмроча- 
ная сямейнымі канф ліктам і, 
драмамі і службовымі разбор
кам!.

Зрэшты, адмова ад асабістых 
амбіцый, уменне своечасова “ за- 
таіцца” дазволяць Тыграм у 
другой палове года прынесці ў 
сваё жыццё гармонію, удачу і 
стабільнасць. Для многіх Тыг- 
раў наступны год — пачатак 
но вага 6-гадовага цыкла, які абя- 
цае добрыя перспектывы як на 
фронце кахання, так і ў фінан- 
савым сэнсе.

КО Т/ТР УС
Для многіх Катоў наступны 

год — пачатак пашырэння жыц- 
цёвых перспектываў. Праўда, 
яны здзівяцца, бо ў звыклых для 
іх мясцінах адпачынку і працы 
з ’явяцца новыя лю дзі. Таму 
большасць Катоў будуць выму- 
шаныя карэнным чынам пера- 
гледзець свае адносіны з кале- 
гамі, начальствам ці падначале- 
нымі, а таксама з дзецьмі і каха- 
нымі.

Гэта вельмі складаны перы- 
яд для прадстаўнікоў гэтага зна
ка, бо можа быць багата непры- 
емных момантаў і нават шака- 
вальных сітуацый. Толькі ў дру
гой палове года Каты змогуць 
адчуць сябе больш упэўнена І

час будзе патрэбная абарона, 
надзейны дом, падтрымка 
блізкіх сваякоў ці кіраўніцтва. 
У надзвычай складаным стано- 
вішчы могуць апынуцца тыя 
Змеі, якія займаюцца бізнесам.

Шмат што можа быць стра- 
чана ці ўпушчанатаму, што Змеі 
не здолеюць прыстасавацца да 
новых законаў і адносінаў. 
Толькі ў другой палове года 
сітуацыя наладзіцца, і многія 
адчуюць жаданне больш актыў- 
на выявіць свае бізнес-якасці, 
узмацніцца інтуіцыя. Жанчыны- 
Змеі могуць быцьсэксапільнымі 
і абаяльнымі, і многім мужчынам 
будзе цяжка супраціўляцца сіле 
іх гіпнатычнага ўплыву. .

Для большасці прадстаўні- 
коў гэтага знака можа пачацца 
новая паласа ўдачы, і ў іх зной- 
дзецца дастатковая колькасць 
памочнікаў, што дазволіць ім 
кампенсаваць многія прапушча- 
ныя магчымасці.

KOHb
Для Коней год Маппы звя- 

заны з пашырэннем кола зна- 
ёмстваў, прафесійным ростам, 
кар’ерай. ГІерад многімі з іх 
адкрыюцца новыя далягляды, а 
здольнасці Коней да стратэгіч- 
нага планавання знойдуць шы- 
рокі ўжытак. Зрэшты, у першай 
палове года Коням давядзецца 
для гэтага шмат працаваць, ак- 
тыўна кантактаваць і старацца 
выявіць сябе ў самых розных 
сферах.

У другім паўгоддзі іх станові- 
шча стабілізуецца, і многія Коні

прынясе багата незабыўных 
уражанняў і творчых ідэй.

БЫК
У год Малпы Быкі могуць 

заняцца пераацэнкай жыццёвых 
прыярытэтаў і ўласных здоль- 
насцяў. Яны ўбачаць, што шмат 
з таго, што раней удавалася лёг- 
ка, у гэтым годзе запатрабуе 
значных намаганняў, трывання, 
настойлівасці, але не дасць жа- 
даных вынікаў. Многія з іх бу
дуць здзіўленыя, што дзейнасць, 
якая раней давала плён, He пры- 
носіць ані матэрыяльнага, ані 
маральнага задавальнення.

Аднак у другой палове года, 
калі Быкі асвояцца з пераменамі 
і новымі тэндэнцыямі, іх справы 
хутка пойдуць угару. Яны змо
гуць кампенсаваць многія псіха- 
лагічныя і фінансавыя страты, а 
таксама зрабіць гарманічнымі 
партнёрскія адносіны і стасункі 
ў каханні.

ТЫГР
Ад Тыграў гэты вельмі ня- 

просты год запатрабуе ўмення 
адаптавацца да зменлівай сіту- 
ацыі. Звыкнуўшы выйграваць за 
кошт сілы волі і ўпэўненасці ў 
сваёй слушнасці, у год Малпы

паспрабуюць змяніць наваколь- 
нае асяроддзе ў адпаведнасці 
Ca сваім перамененым светапо- 
глядам.

ЦМОК (ДРАКОН)
Для Цмокаў наступны год 

будзе вельмі добрым: яны змо
гуць набыць якасці, якіх ім час- 
цяком не стае, — хітрасць, вы- 
находлівасць, уменне дамагацца 
ўласнай карысці, і здолеюць уз- 
няцца на новыя вышыні. Гэта 
таксама будзе спрыяць творча- 
му і прафесійнаму росту І даз- 
воліць Цмоку валадарыць не 
толькі ў небе, але І на зямлі.

Другая палова года — менш 
удалы перыяд для прадстаўні- 
коў гэтага знака, бо давядзецца 
адмовіцца ад славалюбных за- 
думак, ад нейкіх планаў І нават 
ад дадатковых заробкаў, дзеля 
якіх трэба працаваць болей, чым 
хацелася 6. Аднак прафесія- 
налізм і мэтанакіраванасць да- 
памогуць ім дамагчыся рэальна- 
га дабрабыту.

змяя
Пачатак года для Змей — 

вельмі складаны перыяд, і мно- 
гія з іх будуць у стане, падоб- 
ным да лінькі. Большасці ў гэты

могуць разлічваць на поспех у 
любых пачынаннях, карыстац- 
ца заслужанай славай, а іх інтуі- 
цыя і схільнасць да сумленнай 
і справядлівай гульні забяспе- 
чаць ім належнае фінансавае І 
сацыяльнае становішча.

КАЗА
Год Малпы не абяцае многім 

Козам стабільнасці. Артыстыч- 
ная натура прадстаўнікоў гэта
га знака  з цяжкасцю будзе 
ўспрымаць фамільярнасць, улас- 
цівую большасці навакольных 
людзей. У першай палове года 
многім з іх захочацца спакою І 
меншай актыўнасці, чым будзе 
трэба ў той перыяд.

Аднак ім гэта хутка надаку- 
чыць, і ўжо на пачатку другога 
паўгоддзя многія Козы выйдуць 
са “ спячкі” І будуць цікавіцца 
падзеямі, якія адбываюцца на- 
вокал. Для Коз гэта добры час, 
каб пачаць новыя творчыя пра
екты, бізнес-кантакты, якія забяс- 
печаць ім фінансавую самастой- 
насць І поспех у справах. Ix інтуі- 
цыя дапаможа ім, таму яны здо
леюць ажыццявіць многае, пра 
што нават не маглі марыць.
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ЗОРКІ ГАВОРАЦЬ

ZOOft год -  планы здзеиснядца!

Паводле кітайскага кален да
ра, наступны 2004год пройдзе 
пад знакам Зялёнай ( Сіняй) 
Драўлянай Малпы. Год Малпы 
пачнецца 22 студзеня.

Гэта будзе год канструктыў- 
ныхмагчымасцяў, калі галоўныя 
ідэі, мэты і  надзеі грамадства 
пачатку XXIст. могуць пачаць ак- 
тыўнарэалізоўвацца, набыВаць 
канкрэтныя абрысы. Гэтаможа 
датычыцца іміжнародных адно- 
сінаў, і  эканамічнай сітуацыі, і  
ўнутрыдзяржаўнага ладу, івыра- 
шэння многіх проблем, якія за- 
кранаюЦь вялікую колькасць 
людзей. Для м ногіх  2004 год 
стане часам рэалізацыі планаў, 
важным этапам на шляху да па- 
стаўленыхмэтаў.

АВЕН
Бурлівай энергіі, якую Вы 

выдаткуеце ў наступным годзе, 
павінна хапіць на абаграванне 
невялікай таёжнай вёскі. Ваша 
актыўнасць будзе здзіўляць на- 
ват самых зацятых працаголікаў. 
Аднак варта мець на ўвазе, што 
свае ўчынкі варта ўсё ж  абдум- 
ваць і пралічваць наступствы на 
некалькі крокаў наперад. Пер
шую палову года можна пры- 
свяціць усталяванню кантактаў І 
ладрыхтоўцы плацдарма для 
будучых подзвігаў, што не запа- 
трабуе вялікага напружання І 
празмерных намаганняў. Г од 
будзе спрыяльным для прадстаў- 
нікоў творчых спецыяльнасцяў, 
дый усе астатнія атрымаюць 
магчымасць рэалізаваць свой 
творчы патэнцыял. У лютым і 
траўні могуць узнікнуць пэўныя 
праблемы з сябрамі і заступні- 
камі: іх непрадказальнасць можа

падвесці, што выкліча ў Bac неў- 
разуменне. У красавіку пажада- 
на не рызыкаваць ані ў чым: 
будзьце асцярожнымі, не ўблыт- 
вайцеся ў авантуры. Жнівень 
можа стаць пачаткам новага эта
па ў справах і перамены ў жыцці. 
Восень — спрыяльная пара для 
павышэння прафесійнага ўзроў- 
ню і пачатку навучання, што су- 
падае і з правіламі, прынятымі ў 
міністэрстве адукацыі.

ЦЯЛЕЦ
Калі не палянуецеся пры- 

класці дастаткова многа нама- 
ганняў да дасягнення пастаўле- 
ных мэтаў, у 2004 годзе Вы га- 
рантавана дасягнеце жаданага. 
Гэта будзе ўдалы ў многіх ад- 
носінах перыяд. Але выпадко- 
вай удачы не чакайце, на шар- 
мачка не пашанцуе. Таму тры- 
майцеся ўбаку ад авантураў, ад 
людзей, якія робяць зваблівыя 
прапановы і абяцаюць лёгкую 
нажыву: гэтыя прапановы — 
праўдзівы шлях да краху Вашых 
надзей. Засяроджвайцеся на 
самых галоўных задачах і мэтах, 
He выдаткоўвайце сілы на дро- 
бязі. Спрыяльны час для пашы- 
рэння сваёй справы, прываблі- 
вання партнёраў і сяброў да 
Вашай дзейнасці. У другой па- 
лове года сябрам можа спатрэ- 
біцца Ваша дапамога для выра- 
шэння складаных праблем. Най- 
больш спрыяльны перыяд для 
творчасці і працы — вясна І лета. 
У ліпені магчымы кар’ерны рост 
і нават павелічэннезаробку. Пры 
канцы восені І на пачатку снеж
ня пажадана зменшыць аб’ём 
працы, каб пазбегнуць перагру- 
зак.

БЛІЗНЯТЫ
Першая папова года абяцае 

быць вельмі плённай у бізнесо- 
вай сферы, ёсць верагоднасць 
замежных паездак, прафесійнай 
пераарыентацыі ці пераходу на 
новую перспектыўную працу. 
Кантакты і разнастайныя суст- 
рэчы прынясуць шмат новай і ка- 
рыснай інфармацыі, самы праб- 
лемны месяц на пачатку года —

студзень, I то па прычыне вялі- 
кай колькасці выхадных і ўсе- 
агульнага пахмельнага стану. 
Сакавік і травень — спрыяльны 
перыяд для тых, чыя праца звя- 
заная з паездкамі і камандзіроў- 
камі. Пачатак другой паловы 
года будзе адзначаны нейкай 
мяжой, калі давядзецца заняцца 
падвядзеннем вынікаў, ёсць іма- 
вернасць перагляду прафесій- 
ных планаў. На змену адным 
бізнес-партнёрам прыйдуць 
іншыя, што прынясе пэўныя пе
рамены ва ўсе бягучыя справы І 
планы на будучыню. На пачатку 
ліпеня ўзнікнуць умовы для даў- 
но чаканага скачка па кар’ер- 
най лесвіцы. Плённая летняя 
праца будзе належным чынам 
ацэненая начальствам, нават калі 
працаваць Вы будзеце на пры- 
сядзібных сотках, а кіраваць ва
шай працай будзе крайне па- 
трабавальны садавод-аматар. 
Увосень будзьце пільнымі і ўваж- 
лівымі ў дачыненнях з калегамі 
і партнёрамі па працы. Выкажы- 
це стрыманасць і цярплівасць, 
тады на пачатку снежня сітуа- 
цыя стане больш зразумелай.

РАК
Ваша прадпрымальная ак- 

тыўнасць будзе ўганараваная са- 
мымі высокімі ацэнкамі, але не- 
абходна вучыцца аналізаваць 
мінулыя падзеі і планаваць бу- 
дучыя. Справы, пачатыя ў сту- 
дзені, будуць паспяхова развівац- 
ца і прыносіць адчувальны плён, 
з чаго вынікае, што студзень 
варта правесці за працай, каб 
дарма не марнаваўся такі выдат- 
ны час. На жаль, разлічваць у 
2004 годзе давядзецца пераваж- 
на на сябе. Будзьце асцярож- 
нымі ў дачыненнях з партнёрамі, 
асабліва замежнымі, каб не ашу- 
кацца, паспадзяваўшыся на іх 
абяцанкі. У другой папове года 
перш чым падпісваць пагадненні 
і даваць абяцанні падумайце, ці 
хопіць вам сіл для здзяйснення 
абяцанага. У гэты перыяд могуць 
выплыць памылкі і пралікі, да- 
пушчаныя ў нядаўняй мінуўшчы-
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ЗИМНЕЕ
Поблекли летние краски, 
Дожди пролились стеной.
На цыпочках, без огласки, 
Крадётся зима за мной.

Уносит меня от солнца,
От тёплых дней без забот.
Всё это, конечно,вернётся,
Ho ждать ещё целый год...

Зима укрывает снегом 
Сердца и души людей. 
Замёрзли быстрые реки. 
Шумит за окном метель.

Снежинок рой навевает 
Тихую светлую грусть.
Зима во владенья вступает,
Ho шепчет весна: «Вернусь...»

не. Магчыма, пры збегу пэўных 
акалічнасцяў Вы зменіце месца 
працы. Верасень — спакойны 
месяц, які дазваляе плённа пра
цаваць на поўную моц. У снежні 
не варта слухацца сваёй неда- 
верлівасці, іначай яна прыпыніць 
ваш шлях да поспеху.

ЛЕЎ
Вы можаце ззадавальненнем 

адзначыць, што ідзяце правиль
на абраным жыццёвым шляхам. 
З’явіцца шанец выйсці на новы 
прафесійны ўзровень, што пры
нясе ў Вашае жыццё шмат пера- 
менаў. Пастарайцеся зрабіць 
вельмі празрыстымі свае дачы- 
ненні з партнёрамі, асабліва 
бізнесовымі. Пазбягайце неаб- 
думаных і безразважных дзеян- 
няў. Суадносьце свае сілы і маг- 
чымасці і пастарайцеся не адхі- 
ляцца ад абранага шляху. Са
мым насычаным перыядам можа 
стаць перыяд з сакавіка па 
ліпень. Уліпені Васбудзечакаць 
заслужаная ўзнагарода — па
старайцеся заслужыць што-не- 
будзь добрае. Вашая праца даз- 
воліць значна ўзняць Ваш аўта- 
рытэт у вачах навакольных. У 
лістападзе і снежні сітуацыя 
можа запатрабаваць ад Bac вя- 
лікай увагі і ўмення прымаць ад- 
казныя рашэнні.

ПАННА
Вам неабходна сабрацца з 

сіламі і сканцэнтравацца, стварыў- 
шы трывалую пляцоўку для бу- 
дучага прасоўвання наверх па 
кар’ернай лесвіцы. Пачатак но
вага года — досыць складаны і 
няпэўны перыяд. Будзьце асця- 
рожнымі, бо нядобразычліўцы 
могуць аблытаць Bac сеткай 
інтрыг. Некаторыя дамовы Вам 
давядзецца разарваць пад уплы
вай пэўных акалічнасцяў. Паста
райцеся не рабіць памылак ці, у 
крайнім выпадку, выпраўляйце іх 
адразу, іначай Вы рызыкуеце па- 
ставіць крыж на сваёй кар'еры. 
Другая палова года прынясе 
большую ўстойл івасць у справах, 
упэўненасць ва ўласных сілах і 
рэальны шанец увасобіць у жыц
цё свае задумы і планы. Звярні- 
це ўвагу, што восень — He самы 
спрыяльны час для далёкіх ка- 
мандзіровак. Скарыстайцеся 
зручным момантам: павышайце 
свой прафесійны ўзровень.

ШАЛІ
У студзені ў Bac з’явіцца пра

ца, якую Вы будзеце рабіць з 
вялікім задавапьненнем. У пер- 
шай палове года вялікую ролю 
ў Вашым жыцці могуць адыграць 
сябры і апекуны, сувязі з якімі 
сталі значнымі пры канцы 2003 
года. У бізнесовых справах лепш 
за ўсё быць асцярожным, не ка- 
заць неабдуманых словаў і не 
даваць нерэальныя абяцанні. 
Перш чым нешта кардынальна 
змяніць у сваім жыцці, усё доб
ра прадумайце і ўзважце — не- 
здарма ж  Вы нарадзіліся пад 
знакам Шаляў. Прыліў натхнен- 
ня можа наведаць Вас у ліпені: 
накіруйце свой творчы патэнцы
ял на вырашэнне сямейных 
праблемаў — вынік атрымаец- 
ца ашаламляльны. Лістапад — 
спрыяльны час для вырашэння 
назбіраных праблемаў і падпі- 
сання дамоваў з новымі цікавымі 
партнёрами У снежні пажадана 
не рызыкаваць І не пераацэнь- 
ваць уласных магчымасцяў.

СКАРПІЁН
Пастарайцеся максімальна 

поўна выкарыстаць новыя маг-

чымасці, якія вам прынясе гэты 
год. He выключена, што Вам 
удасца пачаць сваю справу і пас
пяхова развіць бізнес. Найблі- 
жэйшая будучыня падаецца ў 
ружовым святле, перспектывы на 
аддаленую будучыню таксама 
пакуль выглядаюць прывабнымі 
і павінны застацца такімі, капі Вы 
будзеце дбаць пра гэта. Ахвот- 
ныя змяніць працу, пачаць новую 
справу ці яшчэ неяк заявіць пра 
сябе могуць скарыстацца спры
яльным! магчымасцямі першай 
паловы года. У першай палове 
студзеня можаз’явіцца некалькі 
бізнес-прапановаў, якія наўрад ці 
варта прымаць усур’ёз. Неабду- 
маныя дзеянні могуць пашко- 
дзіць заўжды, аднак менавіта ў 
2004 годзе іх варта пазбягаць
— наступствы будуць проста ка- 
тастрафічнымі. Другая палова 
студзеня, люты і красавік — 
спрыяльныя месяцы для прафе- 
сійнага росту І павышэння квалі- 
фікацыі. Больш давярайце парт
нёрам па бізнесе І калегам па 
працы. Самай неабходнай для 
Вас такты кай стане стварэнне ат- 
масферы цеплыні і сяброўства 
на працоўным месцы. Чакайце 
прыходу лета, беражыце сілы і 
ідэі. Лісталад — цудоўны месяц, 
які дазваляе паглыбіць і пашы- 
рыць Вашыя заваёвы.

СТРАЛЕЦ
Будзьце рашучым і актыўным, 

тады вашыя справы аж да пачат
ку верасня будуць складацца 
вельмі паспяхова. Пачатак года 
будзе спрыяць усім, нават самым 
фантастычным пачынанням — 
пастарайцеся максімапьна скары- 
стоўваць кожную магчымасць. У 
тых, хто займаецца бізнесам, з’я- 
віцца рэальная магчымасць па- 
шырэння вытворчасці і ўкладан- 
ня грошай у прадпрыемствы за 
мяжой. Ваш досвед атрымае вы
сокую ацэнку і ўсеагульную па- 
дзяку. У верасні могуць узнікнуць 
нейкія перашкоды, якія прытар- 
мозяць рэалізацыю Вашых лла- 
наў і задумаў. Раскрываючы свой 
творчы патэнцыял, Вы пачынае- 
це генераваць плённыя І нават ге- 
ніяльныя ідэі. Падзеі навокал 
шмат у чым будуць залежаць 
толькі ад Вас, таму не вешайце 
нос, будзьце пэўныя — усё ў Вас 
атрымаецца.

КАЗЯРОГ
Будучы год удалы для кар’- 

еры ў разнастайнЬіх пачынаннях
— як у прасоўванні новых ідэй, 
так і ў змене працы ці авалод- 
ванні новай прафесіяй. У студзені 
ў Вас з’явіцца шанец атрымаць 
некалькі выгадныхбізнес-прапа- 
новаў. Найбольш цяжкімі меся
цам! могуць стаць травень І ве
расень, калі Вам давядзейцца 
сабраць у кулак усю сваю волю. 
Затое ў жніўні і кастрычніку Вы 
зможаце даць рады ў самых, 
здавалася б, невырашальных 
праблемах. Бліжэй да восені 
бурлівыя жарсці сціхнуць, і Вы 
зноўзоймецеся звыклай працай. 
У снежні Ваш прафесіяналізм 
будзе ацэнены досыць высока, 
каб можна было пачаць задум- 
вацца пра змену сферы дзей- 
насці — у гэтай Вы ўжо дасяг- 
нулі ўсяго. Праўда, гэта не азна- 
чае, што так і варта рабіць. Пры 
канцы года найбольшай каштоў- 
насцю для Вас стане сяброўства.

ВАДАЛІЎ
У 2004 годзе ёсць верагод

насць значнага зніжэння напру
жання, аднак разам з ім знізіцца

і актыўнасць. Зрэшты, год не 
прынясе значных пераменаў: Вас 
чакаюць пераважна даўно звык- 
лыя праблемы, новых ўзнікнуць 
не мусіць. Свежым будзе хіба 
што расчараванне ад таго, што 
не апраўдаюцца спадзяванні на 
прыбытак. Аднак не выключана, 
што менавіта Вам і ўдасца стаць 
абраннікам Фартуны. He трэба 
спрабаваць нешта кардынальна 
змяніць у якой бы там ні было 
сферы: рэзкія перамены ўдалымі 
не будуць. Другая палова года 
будзе крыху больш дьінамічная, 
чым першая. Вы нават можаце 
спакусіцца на нейкую авантуру 
толькі дзеля прыгажосці заду
мы, аднак пастарайцеся не 
ўлазіць у яе занадта глыбока — 
пакіньце сабе шлях да адступ- 
лення. Увосень пазбягайце чу- 
жых парадаў — рабіце так, як 
лічыце патрэбным, гэтазасцера- 
жэ Вас ад расчараванняў. Пры 
канцы года не варта рызыкаваць, 
бо спадзяванне на ўдачу можа 
пасяліць у Вашай душы празмер- 
ную самаўпэўненасць.

РЫБЫ
Гэты год пройдзе пад знакам 

розуму. Вы станеце больш муд
рым, І Вашая мудрасць адыграе 
вельмі важную ролю ў вашым 
уласным жыцці і жыцці людзей 
вакол Вас. Поспех прынясуць 
разнастайныя пачынанні, звяза- 
ныя з набыццём ведаў І навучан- 
нем іншых таму, што Вы ведае- 
це самі. He саромцеся праяўляць 
ініцыятыву: само па сабе нічога 
адбывацца не будзе. Узрасце І 
ўмацуецца Ваш аўтарытэт. Вы 
будзеце схільныя цалкам за- 
глыбляцца ва ўсялякую справу, 
за якую возьмецеся, што даз- 
воліць пераадолець практычна 
ўсялякую перашкоду з тых, што 
паўстануць у Вас на шляху. He 
выключана, што гэты год зробіць 
Васзакончаным працаголікам — 
важна будзе зважаць на дэталі, 
ставіцца да ўсялякай працы з 
усёй стараннасцю і сур’ёзнасцю, 
каб іншыя маглі быць упэўне- 
нымі ў Вас. Самым паспяховым 
І спрыяльным месяцам у працоў- 
ным плане можа стаць травень: 
Вас чакае незвычайна творчая 
праца, бізнес-камандзіроўкі, ціка- 
выя сустрэчы. Найбольш скла- 
даным і супярэчлівым месяцам, 
калі Вам, магчыма, нават давя
дзецца адстойваць сваю неза- 
лежнасць, будзе лістапад. Да 
снежня абстаноўка нармалізуец- 
ца, І Вы зможаце сустрэць на
ступны год з адчуваннем выка- 
нанага абавязку, у спакойным І 
размераным рытме жыцця.
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Выдаецца з 1929 года
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