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АКТУАЛЬНА

Здольныя трапяць у Б Д У
Па даручэнні Прэзідэнта Беларусі 

А.Р. Лукашэнкі БДУ распрацаваў свае 
прапановы па парадку прыёму на 
асобныя факультэты таленавітых ма- 
ладьГх людзей з рэгіёнаў, асабліва з 
сельскай мясцовасці.

Беларускі дзяржаўны універсітэт у 
2004 годзе ў парадку экслерыменту 
збіраецца правесці асобны конкурс на 
вылучаныя месцы сярод абітурыентаў, 
якія пражываюць не менш 2 гадоў у 
сельскай мясцовасці ў Магьпёўскай і 
Гомельскай абласцях і з ’яўляюцца пе- 
раможцамі раённых алімпіяд сярод 
навучэнцаў школ па беларускай, рус- 
кай, замежных мовах, гісторыі, геаграфіі, 
матэматыцы пры паступленні іх на спе- 
цыяльнасці: правазнаўства, палітало- 
гія, экакамічнае права, эканамічная тэ- 
орыя, эканоміка, фінансы і крэдыт, ме
неджмент (спецыялізацыі: міжнарод- 
ны менеджмент, сацыяльны менедж
мент, менеджмент у сферы міжнарод- 
нага турызму), міжнародныя адносіны, 
лінгвакраіназнаўства, міжнароднае 
права, сусветкая эканоміка, мытная 
справа (па накіраваннях мытных камі- 
тэтаў).

Як паведаміў прарэктар БДУ па ву- 
чэбнай рабоце B.B. Самахвал, з такой

прапанован універсітэт звярнуўся ў 
Міністэрства адукацыі. Абумоўлена 
гэта тым, што ў апошнія гады коль- 
касць залічаных на першы курс на ўсе 

- спецыяльнасці дзённай формы наву- 
чання з ліку асоб, якія пражываюць у 
Магілёўскай і Гомельскай абласцях, у 
цэлым складае толькі па 5 — 6 %, у 
той час як з Мінска. і Мінскай воб- 
ласці — 60— 70 %.

Каб забяспечыць прафесійнымі 
журналістамі і літаратурнымі работні- 
камі рэдакцыі газет, радыё і тэлеба- 
чання ў рэгіёнах, БДУ прапануе пра- 
весці ў гэтым годзе мэтавы набор на 
першы курс з ліку абітурыентаў, якія 
жывуць у сельскай мясцовасці, а так- 
сама ў раённых цэнтрах, на спецыяль- 
насці журналістыка (напрамак — дру- 
каваныя СМІ), літаратурная работа, 
інфармацыя і камунікацыя (напрамак 
— тэхналогіі камунікацыі). Ha спе- 
цыльнасць журналістыка (накірунак — 
аўдыёвізуальныя CM I) універсітэт пра
пануе дазволіць мэтавы прыём такса- 
ма для асоб, якія пражываюць у аб- 
ласных цэнтрах (за выключэннем 
Мінска).

Гзнна JlA fY H

ПАДЗЕІ

В Н У  розныя -  праблемы агульныя
Рэспубліканскі студэнцкі форум, ар- 

ганізаваны па ініцыятыве Міністэрства 
адукацыі, Беларускага рэспубліканска- 
га союза моладзі пры падтрымцы Ad- 
міністрацыі прэзідэнта, урада, Федэра- 
цыі прафсаюзай і  профсоюза работні- 
каў адукацыі і  навукі, прайшоў у М/нску 
28—29 лютага. Ha з ’езд прыбылі 
больш за 800 дэлегатаў — прадстаў- 
нікоў усіх ВНУ Беларусі: гэта выдатнікі 
навучання, актывісты і лідэры студса- 
ветаў, пярвічных арганізацый БРСМ, 
студэнцкіх прафсаюзаў. Ад БДУ ўдзел 
у форуме прымалі 57 студэнтаў. Anpa- 
ча таго, у працы форуму прынялі ўдзел 
прадстаўнікі Мінадукацыі, прарэктары 
па выхаваўчай рабоце ВНУ, гірад- 
стаўнікі абласных упраўленняў адука- 
цыі, аддзелаў па справах моладзі абл- 
выканкамаў, сакратары БРСМ, прад- 
стаўнікі галіновага прафсаюза.

Прывітанне ўдзельнікам ад прэзі- 
дэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі 
зачытаў віцэ-прэм’ер Уладзімір Дра- 
жын. У сваім прывітанні кіраўнік дзяр- 
жавы адзначыў, што чакае ад моладзі 
актыўнага ўдзелу ў маштабнай працы 
па паскарзнні тэмпаў развіцця эка- 
номікі і паляпшэнні якасці жыцця бе
ларускага народа. “ У вашых надзей- 
ных руках — будучыня Беларусі, но- 
выя дасягненні ў сацыяльна-палітыч-

най і культурней сферах” , — пад- 
крэсліў Аляксандр Лукашэнка.

3 асноўным дакладам аб развіцці і 
перспектывах сістэмы вышэйшай аду- 
кацыі ў краіне на форуме выступіў 
міністр адукацыі Аляксандр Радзькоў. 
Ён адзначыў, што такія сустрэчы павін- 
ны быць рэгулярнымі: ‘Тэта дзейсны 
спосаб вырашэння наспелых пытанняў 
студэнцтва і вышэйшай школы” . Гаво- 
рачы пра сістэму адукацыі, міністр пад- 
крэсліў, што Беларусь сёння лічыцца 
адной з самых адукаваных краінаў све
ту, адукацыя — прыярытэт дзяржаўнай 
палітыкі, і з боку кіраўніцтва ёй надаец- 
ца вялікая ўвага. У краіне дзейнічаюць 
59 ВНУ, у якіх на дзённай форме наву- 
чаюцца 183 тыс. студэнтаў, на вячэрняй 
— амаль 2 тыс., на завочнай — 152 тыс. 
Гаворачы пра рэфармаванне вышэйшай 
школы, А. Радзькоў адзначыў "прынцып 
сацыяльнай справядлівасці пры наву- 
чанні за кошт дзяржаўнага бюджэту” . 
Гэтая і іншыя нормы, паводле словаў 
міністра, закладзены ў законапраекце 
“Аб вышэйшай адукацыі", які Савет 
Міністраў унёс у парламент для разгля- 
ду на вясновай сесіі. Міністр падкрэсліў, 
што “ працэсы ўваходжання ў адзіную 
еўрапейскую адукацыйную прастору не 
выключаюць нацыянальнага аблічча 
сістэмы адукацыі краіны” . Кіраўнік

міністэрства адукацыі спыніўся таксама 
на пытаннях новых падыходаў пры па- 
ступленні ў ВНУ, іх навуковай дзейнасці, 
павышэння ўзроўню навучальнага пра- 
цэсу, фінансавання вышэйшай школы. Ён 
акцэнтаваў увагу на матэрыяльнай пад
трымцы таленавітых студэнтаў і наву- 
чэнцаў са спецыяльнага фонду прэзі- 
дэнта Беларусі. Асаблівая ўвага, як за- 
значыў А. Радзькоў, сёння надаецца 
сістэме выхавання студэнцкай моладзі, 
што ствараецца ў кожнай ВНУ: тут вялі- 
кая роля адводзіцца БРСМ.

Абмеркаванне праблем на фору
ме вялося на пленарным пасяджэнні і 
ў рамках 11 секцый. Удзельнікі раз- 
гледзелі пытанні, якія тычацца сацы- 
яльнага становішча студэнцтва, здароўя 
і здаровага ладу жыцця моладзі, сту- 
дэнцкага самакіравання, механізмаў 
узаемадзеяння органаў дзяржаўнай 
улады і студэнтаў. Абмяркоўваліся 
таксама праект палажэння аб Рэспуб- 
ліканскім студэнцкім савеце, рэформа 
вышэйшай адукацыі, платныя паслугі ў 
сістэме вышэйшай адукацыі, міжнарод- 
нае супрацоўніцтва, працаўладкаванне, 
стажыроўка за мяжой, навукова-да- 
следчая работа, якасць адукацыі, пра- 
ца студэнцкіх прафсаюзаў.

Натаппя КАНДРАТОВІЧ

СЛОВА — СТУДЭНТАМ

Дэлегаткай Рэспубліканскага студэнцкага ф оруму ад Б Д У  
была Наталля Кандратовіч, сакратар камітэта БРСМ хімічнага 
факультэта, студэнтка IV курса. Д а  ўвагі чытачоў ''Беларус
кага ун іверсіт эт а" —  выст уп Н ат алл іна  форуме.

Якасць 
залежыц!

Як незаўважна ляціць час! 
Здаецца, толькі ўчора зялёнымі 
першакурснікамі прыйшлі мы ў 
галоўны універсітэт краіны, а 
сёння, на чацвёртым курсе, пе- 
рад намі ўжо ў поўны рост ус- 
тае пытанне: а што ж  далей, 
што чакае нас там, за сценамі 
універсітэта?

Патрабаванні рынку працы 
да спецыялістаў растуць паста- 
янна. У гэтым і я, і мае сакурснікі 
пераконваемся штодня. Бядо- 
ма, мы ўдзячныя нашай дзяр- 
жаве: дзе яшчэ на постсавец- 
кай прасторы дзяржава гаран- 
туе выпускніку ВНУ першае мес- 
ца працы? Аднак непазбежна 
паўстае пытанне: а што ж  мы 
самі? Чаго мы вартыя на рын
ку працы?

Нашыя бацькі часта згадва- 
юць сваю студэнцкую мала- 
досць як падарунак лёсу, як 
самы вясёлы і бесклапотны 
перыяд у жыцці. Слухаючы іх, 
разумееш, наколькі змянілася 
студэнцкае жыццё. Для мяне і

кацыі
IC

большасці маіх калег навучан- 
не ва універсітэце — гзта не 
толькі свята, але і ўпартая што- 
дзённая праца, такая ж  сур’ёз- 
ная і важная, як, напрыклад, пра
ца маіх равеснікаў на заводах 
і фабрыках. Проста наяўнасць 
дыплома нават такой прэстыж- 
най ВНУ, як БДУ, сёння не га- 
рантуе добрага месца працы. 
Калі нашыя выпускнікі, як пра- 
віла, не рэгіструюцца на біржы 
ў якасці беспрацоўных, дык 
толькі таму, што атрымліваюць 
якасную адукацыю. I ў папярэд- 
нія гады сярод студэнтаў БДУ 
было не вельмі багата ахвотні- 
каў спісаць, любым спосабам 
“ урваць” добрую адзнаку на 
іспыце. Сённяшні студэнт уні- 
версітэта ўжо не згаджаецца 
быць простым аб’ектам педага- 
гічнага ўплыву. Ён хоча наву- 
чацца сам.

Менавіта таму ў кастрычні- 
ку мінулага года ў Беларускім 
дзяржаўным універсітэце ство- 
раны студэнцкі Савет па якасці

адукацыі, які ўзяў на сябе час- 
тку працы па фармаванні ў сту- 
дэнцкіх калектырах атмасфе- 
ры творчасці, пазітыўнай уста- 
ноўкі на высокую якасць аду- 
кацыі. He сакрэт, што частка 
таленавітых першакурснікаў, 
школьных медалістаў да ста- 
рэйшых курсаў губляюць сваё 
лідэрства толькі таму, што не 
прывучыліся да самастойнасці, 
адказнасці за сваю працу. да 
штодзённай упартай работы. A 
ў лідэры выходзяць тыя, хто 
ўпарта працаваў усе гады на
вучання. Гэта добра, што по- 
спеху дамагагацца патэнцый- 
ныя троечнікі. Кепска тое, што 
не раскрываецца цалкам патэн- 
цылл нашых былых выдатнікаў. 
У выніку ўсе мы, нашае грамад- 
ства, незваротна губляем, маг- 
чыма, буйнога навукоўца, доб
рага выкладчыка, класнага 
інжынера.

Хіба можна быць абыяка- 
вым у такой сітуацыі? Патрыя- 
тызм, па-мойму, і пачынаеццаз 
таго, што мне не абыякава, што 
адбываецца побач — з тавары- 
шам, са миой. Хто, як не мы, самі 
студэнты, павінны своечасова 
дапамагчы самім сабе засяро- 
дзіцца на навучанні? He хачу І 
не буду жыць паводле прын- 
цыпу “ мая хата з краю” . I па- 
верце, такіх, як я, сярод студзн- 
таў БДУ шмат, значна болей, чым 
падаецца на першы погляд. У 
нашым універсітзце вельмі доб- 
рыя выкладчыкі, магчыма нават 
найлепшыя ў краіне. Аднак 
няхай на мяне не крыўдуюць

мае калегі-студэнты, часам нам 
проста не стае цвёрдасці з іх 
боку, кантролю за нашай пра- 
цай. Далёка не кожны студэнт, 
асабліва адразу пасля школы, 
гатовы да самакантролю. За
дача студэнцкага Савета па 
якасці адукацыі разам з вы- 
кладчыкамі не толькі развіваць 
станоўчую ўнутраную матыва- 
цыю студэнта да навучання, але 
і арганізаваць дзейсны ўплыў 
за кантролем навучання. Гэта 
будзе карысна і выкладчыкам, 
каб лепей зразумець і суаднесці 
выкладаную дысцыпліну з вы- 
клікамі, з якімі сутыкаецца вы
пускниц Навык сістэмнай рабо
ты, умение самастойна аргані- 

■ заваць яе дапамогуць выпускні- 
ку ВНУ не толькі стаць у буду- 
чыні добрым спецыялістам, але 
і лідэрам калектыву, адукаваным 
кіраўніком.

Я ўпэўнена, менавіта ў такіх 
спецыялістах, сапраўдных пра- 
фесіяналах і патрыётах ёсць 
патрэба ў незалежнай Бела
русь Ba універсітэце ўжо даў- 
но не ставіцца пад сумнеў роля 
БРСМ у арганізацыі жыцця сту
дэнцкай моладзі. Так, налачат- 
ку было багата скептыкаў і 
крытыкаў. Аднак найлепшым 
аргументам на карысць аргані- 
зацыі сталі канкрэтныя спра
вы. Практычна з моманту за- 
снавання універсітэцкі камітэт 
БРСМ прадметна займаецца 
рашэннем самых актуальных 
праблем студэнцкай моладзі. 
Безумоўна, у цэнтры ўвагі — 
навучальны працэс. Аднак і 
іншыя бакі жыцця студэнцка
га калектыву не забытыя. Ba 
універсітэце створаны Сту- 
дэнцкі цэнтр занятасці, які да- 
памагае студэнту знайсці да-

датковы заробак, а часам і ас- 
ноўнае месца працы. Штогод 
праводзіцца студэнцкі “ Кірмаш 
вакансій". За дзень працы яго 
наведвае не менш за 2000 сту- 
дэнтаў, кожны чацвёрты з якіх 
знаходзіць для сябе справу па 
душы. У рамках праграмы 
“Другасная занятасць студэн- 
таў" фармуюцца студэнцкія 
атрады для працы ў Крыме, ne- 
дагагічныя атрады, будаўнічыя 
атрады для рамонту інтэрна- 
таў універсітэта.

Штогод універсітэцкая арга- 
нізацыя БРСМ праводзіць даб- 
рачынную акцыю для дзіцячых 
дамоў г. Мінска, падчас якой 
студэнты і супрацоўнікі дзеляц- 
ца з дзецьмі цацкамі, кнігамі, 
арганізуюць для іх канцэрты, 
спаборніцтвы, экскурсіі.

Для мяне і маіх сяброў 
БРСМ — гэта перш за ўсё шко
ла жыцця, якая дапамагае ад- 
чуць лрыналежнасць да спра- 
ваў дзяржавы, больш поўна рас- 
крыць свае здольнасці, вучыць 
працаваць з людзьмі.

Напрыканцы свайго высту
пу хачу выказаць надзею на 
тое, што правядзенне сту- 
дэнцкіх форумаў стане ў на
шай дзяржаве добрай трады- 
цыяй. Бо толькі жывыя, непа- 
срэдныя зносіны студэнцкай 
моладзі з прадстаўнікамі орга- 
наў дзяржаўнай улады дазво- 
ляць выпрацаваць канкрэтныя 
механізмы вырашэння найваж- 
нейшай задачы для ўсіх нас — 
пабудовы моцнай і квітнеючай 
Беларусі.
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ШКОЛА ЖУРНАЛІСТЫКІ

Газеты выпускаюць студэнты

ВІНШУЕМ!

Дзкак факультета -  заслужаны дзеяч адукацыі

святы

Дд с в я тк ав а л і 
8 с а к а в ік а

СУПРАЦОЎНІЦТВА

СЁМІНАРЫ

Распрацоўкі 5 галіне біялагічнай бяспекі Дзякуй абаронцам Дйчыны

Указам кіраўніка дзяржавы ганаровае зван
ие “ Заслужаны дзеяч адукацыі Рэспублікі Бе
ларусь" нададзена дэкану факультэта міжна- 
родных адносін БДУ Аляксандру Віктаравічу

Шарапу. Гэтае звание ён атрымаў за шматга- 
довую плённую навукова-педагагічную дзей- 
насць, вялікі асабісты ўклад у падрыхтоўку вы- 
сокакваліф ікаваных спецыялістаў.

Прыгамосць I здароўе
Напярэдадні Міжнароднага жаночага дня 3 сакавіка ў актавай 

зале філалагічнага факультэта адбыўся чарговы сход Саюза жан- 
чын БДУ. Перад імі выступіла супрацоўніца эндакрыналагічнага 
цэнтра кандыдат медыцынскіх навук Таццяна Вячаславаўна Mo- 
харт, якая распавяла пра карысць прадуктаў з ёдам. Асабліва Т.В. 
Мохарт адзначала карысць ёдаванай солі, дастулнай усім слаям 
насельніцтва.

Галоўны тэхнолаг УПП "Дарыда" Святлана Уладзіміраўна Ma- 
розава расказала ўдзельнікам сходу пра неаб'ходнасць мінераль- 
най вады для арганізма. У зале была арганізавана дэгустацыя 
мінеральных напояў, выраблеггі' на прадпрыемстве.

Вядомы мадэльер Саша Варл;л'эў прадэманстраваў сваю но
вую калекцыю "Акварыум” . Гэта лершы паказ калекцыі ў Беларусі 
— да гэтага Варламаў дэманстраваў яе толькі ў Боне і Мілане.

Пры канцы вечара для ахвотных былі наладжаны кансульта- 
цыі дактароў (мамолага і эндакрынолага). Акрамя таго, жанчыны 
бясплатна атрымалі вітаміны.

Святлана ШЫШКІНА, 
студэнтка I курса факультэта журналістыкі

Навукова-практычны семінор “Навукова-прак- 
тычныя распрацоўкі Беларускага дзяржаўнога 
універсітэта ў галіне біялагічнай бяспекі”  прай- 
шоў 24лютага ў  нашым універсітэце. У арганіза- 
цыі семінару таксама прынялі ўдзел Міністэр- 
ства адукацыі, Міністэрства ўнутраных спраў, Дзяр- 
жаўны мытны камітэт, Дзяржаўны камітэт памеж- 
ных войск, Дзяржаўны камітэт па навуцы і тэхна- 
логіях Рэспублікі Беларусь.

На навуковым форуме разглядаліся біяхіміч- 
ныя метады ў ацэнцы біялагічнай небяспекі, былі 
прадэманстраваны практычныя метады вызначэн- 
ня праўдзівасці прадуктаў харчавання, у тым ліку 
мясных і рыбных, каньякоў, вінаў, сокаў.

Другая тэма семінару — праблемы дыягнос- 
тыкі наркатычных і псіхатропных сродкаў. Асобна 
вялася гаворка пра тэсты для вызначэння такіх 
сродкаў.

У працы семінару прынялі ўдзел вядомыя на- 
вукоўцы і вядучыя спецыялісты з БДУ, Міністэр- 
ства ўнутраных спраў, Савета міністраў, Дзяржаў- 
ны мытны камітэт, Дзяржаўны камітэт памежных 
войск, Дзяржаўны камітэт па навуцы і тэхналогі- 
ях Рэспублікі Беларусь, а таксама прадстаўнікі 
Расіі, Украіны, Казахстана, Малдовы, Азербайджана, 
Арменіі, Кыргызстана, Таджыкістана, Туркменіста- 
на, Узбекістана.

Паводле інфармацыі прэс-спужбы БДУ

Сёлета 23 лютага ў гонар 
Дня абаронцаў Айчыны і Узб- 
роеных сіл Рэспублікі Беларусь 
адбылося ўрачыстае пасяджэн- 
не Савета ветэранаў БДУ. Было 
запрошена больш за 40 ветэ- 
ранаў БДУ — удзельнікаў Вялі- 
кай Айчыннай вайны, воінаў- 
інтэрнацыяналістаў і супрацоў- 
нікаў ваеннага факультэта. Ca 
словамі падзякі і святочнымі 
віншаваннямі выступілі рэктар 
БДУ, прафесар B.I. Стражаў, 
старшыня Савета ветэранаў БДУ 
І.П. Зяцькоў, прадстаўнікі ма-

ладзёжных арганізацый.
У суправаджэнні курсантаў 

ваеннага факультэта ветэраны 
ўсклалі кветкі да памятнай стэ- 
лы ва універсітэцкім дворыку ў 
гонар гамяці студэнтаў і вы- 
кладчыкаў БДУ, якія загінулі ў 
баях за Радзіму. Пад гукі ваен
нага аркестра курсанты прай- 
шлі святочным маршам па тэ- 
рыторыі ўнутранага дворыка 
універсітэта. 3 цёплымі словамі 
віншаванняў ветэранам уручылі 
кветкі, а ўпраўленне па справах 
культуры БДУ падрыхтавала

выступ калектываў мастацкай 
самадзейнасці.

Падобныя мерапрыемствы 
не толькі даніна памяці ветэ
ранам. Гэта магчымасць для 
свядомага праяўлення грама- 
дзянскай пазіцыі і развіцця пат- 
рыятычных пачуццяў моладзі. 
Яны фармуюць пачуццё адказ- 
насці і гонару за набыткі папя- 
рэднікаў.

Вольта КАЗАКОВА, 
метадыст упраўлення 

выхаваўчай работы 
з моладдзю

Кабінет польская йілалогіі
Ha філалогічным факультэ- 

це БДУ пры дапамозе посоль
ства Польшчы одкрыўся кабі- 
нет польской філалогіі. Ba ўра- 
чыстай цырымоніі адкрыцця 
ўзялі ўдзел Надзвычайны і Паў- 
намоцны Пасол Польшчы ў на- 
шай краіне Тадэвуш Паўляк, 
дырэктар Польскага інстытута

ў Мінску Цэзары Карпіньскі, 
прадстаўнікі Цэнтра даследа- 
вання антычнай традыцыі Bap- 
шаўскага універсітэта. Рэктар 
БДУ B.I. Стражаў на адкрыцці 
кабінета назваў гэтую падзею 
яскравым прыкладам супрацоў- 
ніцтва Беларусі і Польшчы.

Аддзяленне славянскіх моў

і літаратур філфака БДУ, дзе і 
абсталяваны новы кабінет, па- 
чало працу ў 1993 г., тады ж 
адбыўся першы набор на cne- 
цыяльнасць “ польская мова і 
літаратура” . 3 таго часу бела- 
рускія студэнты рэгулярна пра- 
ходзяць практыку ў Люблінскім 
універсітэце, а Міністэрства на- 
цыянальнай адукацыі і спорту 
Польшчы пастаянна накіроўвае 
на працу ў БДУ выкладчыкаў 
польскай мовы.

Віншаванне жанчын адбы
лося на ўсіх факультетах уні- 
версітэта. У адрас прыгожай па- 
ловы прагучала шмат цёплых 
словаў. 3 нагоды свята ўсе жан
чыны атрымалі ад кіраўніцтва 
БДУ прэмію.

Упраўленне па справах куль
туры БДУ 5 сакавіка арганіза- 
вала танцавальна-забаўляльную 
праграму для супрацоўнікаў 
“Да жанчын — з любоўю". Ha 
свяце прысутнічалі зоркі бела- 
рускай эстрады.

Ганна АНАТОЛЬЕВА

41 выданне з 21 вышэйшай 
навучальнай установы краіны 
было прадстаўлена на злёце 
“Зімняя школа студэнцкай жур- 
налістыкі” , які прайшоў 20—22 
лютага на базе спартыўна-азда-

"Брыганціна” . Ініцыятарам су- 
стрэчы быў Беларускі дзяржаў- 
ны універсітэт, дзе выдаецца 
каля 20 студэнцкіх выданняў. 
Яго падтрымалі Міністэрства 
адукацыі і аддзел па справах

лоўнай мэтай мерапрыемства 
было павышэнне якасці сту- 
дэнцкіх газет, якія выдаюцца 
практычна на кожным факуль- 
тэце ВНУ.

Чыталі лекцыі і праводзілі

кафедраў перыядычнага друку 
і замежнай журналістыкі і літа- 
ратуры факультэта журналістыкі 
БДУ Аляксандр Канстанцінавіч 
Свораб, Пётр Леанідавіч Дара- 
шчонак і Аляксандр Аляксанд- 
равіч Градзюшка. Студэнты 
змаглі павучыцца журналісцка- 
му майстэрству, афармленню 
газет, даведацца аб прафесійных 
сакрэтах журналістаў і знайсці 
адказ на пытанне, якой жа павін- 
на быць студэнцкая газета.

У ролі журналістаў яны па- 
казалі сябе на прэс-канферэн- 
цыі па праблемах і перспекты- 
вах вышэйшай адукацыі ў Бе- 
ларусі і свеце з ўдзелам міністра 
адукацыі Беларусі Аляксандра

Міхайлавіча Радзькова і рэкта- 
ра БДУ Васіля Іванавіча Стра- 
жава, на якой задавалі шмат ціка- 
вых і актуальных пытанняў. Пад 
канец работы школы студэнц
кай журналістыкі адбылася вы- 
става малатыражных газет ВНУ 
Мінска, дзе былі выбраны най- 
лепшыя выданні. Найлепшай 
газетай ВНУ было прызнана 
“ Зеркало” — выданне Акадэміі 
кіравання пры Прэзідэнце Рэс- 
публікі Беларусь. Найлепшым 
часопісам ВНУ стаў "Маладзік” 
БДПУ імя М.Танка. Найлепшай 
факультэцкай газетай аказаўся 
“ Меридиан ФУСТ” Дзяржаўна- 
га інстытута кіравання і сацы- 
яльных тэхналогій. Грамату за

найлепшы дызайн атрымала 
“ Современная газета” Інстыту- 
та сучасных ведаў. Газета "Сту- 
дэнцкі гарадок” БДУ стала най
лепшай сярод газет студэнцкіх 
аб’яднанняў. Механіка-матэма- 
тычны факультэт БДУ прадставіў 
на суд найлепшую насценгазе- 
ту. Слецыяльны прыз “ За духоў- 
нае адраджэнне’’ атрымаў ча- 
сопіс “ Ступени” . Амаль усе гэ- 
тыя газеты выдаюцца на гра- 
мадскіх пачатках і служаць са- 
мавыяўленню моладзі.

Ганна ЛАГУН  
Фотаздымкі 

Генадзя КРАСКОЎСКАГА
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НАВУКА

Каф ед ра, як ая стварае мадэль Сусвету
Кафедра тэарэтычнай фізікі Беларускага дзяржаўнага уні- 

версітэта унікальная не толькі для БДУ, але і  для Беларусі. /  ў  
першую чаргу тым, што яе навукоўцы займаюцца прыроднымі 
з'явам інаогул, спрабуючы іх  апісаць і  растлумачыць. Ф ізікі- 
тэарэтыкі спадзяюцца, што блізка той час, калі пачнуць праца- 
ваць мікрамашыны, якія змогуць кіраваць асобнымі атамамі, ге
нам , ліпасомамі  ў  ж ы вы х  арганізмах і  дапамогуць лепш зразу- 
мець у  се з'явы Cy свету. Нядаўна кафедра адсвяткавала сваё 
65-годдзе. Пра саму каф едру і  пра тэарэтычную фізіку мы гу- 
тарым з яе цяперашнім загадчыкам прафесарам Леанідам Мац- 
веевічам БАРКОЎСКІМ.

— Леанід Мацвеевіч, пер- 
шым загадчыкам кафедры тэа
рэтычнай фізікі быў вядомы 
навуковец Фёдар Іванавіч Фё- 
дараў, чыім вучнем былі вы. Ba 
ўжытак сучаснай навукі ўвайшлі 
такія паняцціі працэдуры, як не- 
лінейныя ўраўненні Фёдорова, 
фёдараўскі тэнзар пучка, фёда- 
раўскае зрушэнне, уроўненні 
сувязі Друдэ-Борна-Фёдарава, 
фёдараўская параметрызацыя 
групы Лорэнца і  іншыя. Усёгэта 
гаворыць само за сябе. Ц і не 
маглі б вы ахарактарызаваць 
яго я  к  асобу? Я к і ўплыў ака- 
заў на вас гэты чалавек?

— Фёдараў — сын вядома- 
га беларускага пісьменніка Янкі 
Маўра, высокаінтэлігентны і роз- 
набаковы чалавек, які валодаў 
некалькімі еўрапейскімі мовамі, 
цікавіўся гаэз іяй , музыкай, 
спортам... Ён шмат чаму мяне 
навучыў не толькі ў тэарэтыч
най фізіцы, але і ў адносінах з 
людзьмі, стаўленні да працы.

Я сутыкнуўся з апантаным 
навукоўцам, які ніводнай хвіліны 
не траціў дарма і не дазваляў 
гэта рабіць сваім вучням і аспі- 
рантам. Такія якасці, як абавяз- 
ковасць і адказнасць, ён ставіў 
на першае месца. Пры гэтым 
заўсёды быў добразычлівым і 
прыходзіў на дапамогу, калі 
бачыў, што яго вучні старанныя.

Яшчэ ў студэнцкія гады я 
пазнаёміўся з яго кніжкай "On- 
тыка анізатропных асярод- 
дзяў’’ і потым цэлы год праца- 
ваў над метадамі, выкладзенымі 
ў ёй, бо хацеў вучыцца менаві- 
та ў Фёдарава. У аспірантуры 
пад яго кіраўніцтвам мне прый- 
шлося шмат працаваць, каб у 
тэрмін абараніць кандыдацкую 
дысертацыю. Пазней мы разам 
працавалі над праблемамі апі- 
сання складаных асяроддзяў, у 
якіх важную ролю адыгрывае 
палярызацыя. Такія асяроддзі, 
характарыстыкі якіх залежаць 
ад палярызацыі электрамагніт- 
ных і акустычных выпрамень- 
ванняў, і называюцца анізатроп- 
нымі. Апошнім часам людзі 
навучыліся сціраць мяжу паміж 
гэтымі выграменьваннямі і ма- 
тэрыяльным асяроддзем, у якім 
яны выклікаюцца, тым самым 
навучыўшыся сінтэзаваць у ла- 
бараторыі любыя матэрыялы з 
зададзенымі ўласцівасцямі, якіх 
няма ў прыродзе.

— Навуковыя інтарэсы пер- 
шага загадчыка істотна паўплы- 
валі на кірунак даследаванняў, 
якія сёння вядуцца на кафед
ры тэарэтычнай фізікі. Можно 
характарызаваць гэтыя на- 
прамкі?

— Фёдараў быў першым у 
Беларусі, хто ў 1954 годзе 
бліскуча абараніў доктарскую 
дысертацыю на тэму “ Інварыян- 
тныя метады ў оптыцы аніза- 
тропных асяроддзяў” і стаў пер
шым доктарам фізіка-матэма- 
тычных навук у рэспубліцы. I мы 
ў гэтым годзе ўжо адзначылі

50-годдзе з моманту гэтай па- 
дзеі. Многія навукоўцы небес- 
падстаўна лічаць, што Фёдару 
Іванавічу ўдалося сказаць новае 
слова ў гэтай галіне ведаў, 
знайсці з цягам часу такія уні- 
версальныя сістэмы нелінейных 
ураўненняў, з дапамогай якіх 
можна растлумачыць многія з’я- 
вы прыроды. Пацвярджэннем

федры актыўна вядуцца дасле- 
даванні па тэарэтычнай оптыцы 
і акустыцы крышталяў, пачатыя 
акадэмікам Фёдаравым. Ha пад- 
ставе гэтых даследаванняў мною 
былі прапанаваны метады кіра- 
вання светлавымі і гукавымі пуч- 
камі ў складаных асяроддзях. 
Яны знаходзяць прымяненне ў 
мікра- і оптаэлектроніцы, у сістэ- 
мах оптавалаконнай сувязі. Пра- 
фесары Уладзімір Рыгоравіч Ба- 
рышэўскі і Ілля Давыдавіч Фе- 
ранчук адкрылі новы спосаб ат- 
рымання рэнтгенаўскага выпра- 
меньвання з частатой, якая пе- 
рабудоўваецца. На новы тып 
рэнтгенаўскай крыніцы атрыма- 
ны патэнт.

Па фізіцы высокіх энергій 
мы супрацоўнічаем з Інстытутам 
фізікі HAH РБ і лабараторыяй

гэтаму служыць той факт, што 
кафедра тэарэтычнай фізікі за 
пройдзеныя гады стала адным 
з вядучых цэнтраў фундамен
тальней навукі І фундаменталь
ней адукацыі ў Беларусі.

Тэматыка навуковых дасле- 
даванняў, якія вядуцца на кафед
ры, ахоплівае многія сучасныя 
раздзелы оптыкі, акустыкі, кван- 
тавай фізікі, фізікі элементарных 
часціц і высокіх энергій, гравіта- 
цыі, астрафізікі і касмалогіі.

Тое, што ф ізіка ведае на 
сённяшні дзень, сістэматызава- 
на і называецца Стандартней 
Мадэллю. I ў паняцце гэтай 
Мадэлі ўкладаецца самае важ
нее, самае істотнае і агульнае. 
Стандартная Мадэль яшчэ не 
поўная. I навукоўцы ўсяго све
ту, таксама як і навукоўцы на- 
шай кафедры, стараюцца яе 
дапоўніць, працуюць, каб знайсці 
і ў малым, і ў вялікім універ- 
сальныя прынцыпы, якія б рас- 
тлумачылі ўсё жывое і нежы- 
вое з моманту ўзнікнення.

Прафесар Альберт Вітоль- 
давіч Мінкевіч плённа працуе ў 
галіне тэорыі ранніх стадый эва- 
люцыі Сусвету. Цыкл навуковых 
работ “ Квантавая электрадына- 
міка працэсаў у асяроддзях: 
квантавая і ядзерная оптыка’’ 
(Уладзімір Рыгоравіч Бары- 
шэўскі, Ілля Давыдавіч Феран- 
чук, Сяргей Якаўлевіч Кілін, 
Віктар Васільевіч Ціхаміраў, Эду
ард Аркадзьевіч Рудак, Аляк- 
сандр Віктаравіч Берастаў) ад- 
значаны Дзяржаўнай прэміяй 
Рэспублікі Беларусь у галіне на- 
вукі і тэхнікі за 2003 год. У гал- 
іне квантавай гравітацыі плён
на працуе прафесар Аляксандр 
Канстанцінавіч Гарбацэвіч. Ня- 
даўна ў Pacii выйшла другое 
выданне яго кн ігі “ Квантавая 
механіка ў агульнай тэорыі ад- 
носнасці: асноўныя прынцыпы і 
элементарныя дадаткі” . Ha ка-

фізікі высокіх энергій пры БДУ. 
Па фатонных крышталях — з 
Інстытутам атамнай і малеку- 
лярнай фізікі, па оптыцы — з 
Інстытутам ядзерных праблем 
пры БДУ і г. д.

— Леанід Мацвеевіч, кафед
ра тэарэтычнай фізікі спецыяль- 
най камісіяй БДУ была прызна- 
на лепшай ва універсітэце. Якія 
заслугі ўлічваліся пры гэтым?

— Улічваліся ўсе аспекты 
работы кафедры. Ha цяперашні 
час на кафедры працуюць 6 
дактароў І 7 кандыдатаў фізіка- 
матэматычных навук. Штогод 
яе выпускнікамі становяцца 6— 
8 фізікаў-тэарэтыкаў.

У сярэднім супрацоўнікі ка
федры разам з аспірантамі І 
студэнтамі старэйшых курсаў 
друкуюць у год каля 50 наву
ковых артыкулаў у вядучых ча- 
сопісах свету, што гаворыць аб 
іх прызнанні. Выпускнікі міну- 
лага года Сяргей Ж укоўскі І 
Аляксандр Кузьмін, а таксама 
студэнт пятага курса Дзмітрый 
Шырокі маюць кожны больш 
за 10 навуковых публікацый. 
Сяргей Ж укоўскі, напрыклад, 
ужо падрыхтаваў кандыдацкую 
дысертацыю. Выхаванцы ка
федры тэарэтычнай фізікі не- 
аднаразова займалі прызавыя 
месцы на конкурсах навуковых 
работ студэнтаў БДУ і ВНУ краі- 
ны. За поспехі ў навучанні і на- 
вуковай дзейнасці студэнты 
атрымліваюць імянныя стыпен- 
дыі акадэміка Фёдара Іванаві- 
ча Фёдарава: у 2002 годзе — 
Іван Сіўцоў, у 2003 годзе — 
Аляксандр Букач. Больш за 30 
гадоў на фізічным факультэце 
паспяхова працуе гурток па тэ
арэтычнай фізіцы пад низмен
ным кіраўніцтвам дацэнта Яў- 
гена Аляксеевіча Ушакова, які 
арыентуе сваіх падапечных у 
найноўшых даследаваннях па 
тэарэтычнай фізіцы. Апошнім

часам створаны студэнцкія 
творчыя калектывы па навуко
вых інтарэсах, якія атрымліва- 
юць спецыяльныя універсітэц- 
кія гранты на падтрымку наву
ковых даследаванняў.

Для праходжання дыплом- 
най практыкі студэнты накіроў- 
ваюцца ў навукова-даследчыя 
інстытуты фізічнага профілю 
Нацыянальнай акадэміі навук, у 
інстытут прыкладных фізічных 
праблем пры БДУ, у Нацыяналь- 
ны цэнтр фізікі элементарных 
часціц і высокіх энергій пры 
БДУ. Многія з іх застаюцца 
працаваць у гэтых навуковых 
цэнтрах або паступаюць у аспі- 
рантуру. Дзякуючы падрыхтоў- 
цы, якую атрымліваюць студэн
ты на кафедры тэарэтычнай 
фізікі, нашыя выпускнікі ніколі 
не мелі праблем з працаўлад- 
каваннем. Колькасць заявак на 
іх заўсёды была большай за 
колькасць выпускнікоў кафед
ры. I наогул мы вельмі ганарым- 
ся сваімі выпускнікамі, сярод 
якіх і цяперашні рэктар Бела
рускага дзяржаўнага універсі- 
тэта Васіль Іванавіч Стражаў.

— У  кафедры ёсць шырокія 
навуковыя сувязіяк з універсі- 
тэтамі Белорус], т акіз навукоў- 
цамі замежных краін. Можаце 
назваць найбольш важныя?

— У Беларусі — з акадэміч- 
нымі інстытутамі: Інстытутам 
фізікі, Інстытутам атамнай і ма- 
лекулярнай ф ізікі, Інстытутам 
фізікі цвёрдага цела, Інстытутам 
прыкладной фізікі, Інстытутам 
эле^тронікі, дзе працуюць нашы 
выпускнікі. Шчыльныя сувязі 
існуюць з М агілёўскім , Го- 
мельскім, Гродзенскім, Віцебскім 
універсітэтамі і інш. Акрамя гэ- 
тага кафедра мае даўнія сувязі 
з Йенскім універсітэтам (Герма- 
нія), а таксама з лабараторыяй 
электрамагнетызму і акустыкі 
(Лазанна, Швейцарыя), Тэхнала- 
гічным універсітэтам (Хельсінкі, 
Фінляндыя), з Пенсільванскім 
універсітэтам (ЗШ А ), Mac- 
коўскім універсітэтам, Дзяржаў- 
ным аптычным інстытутам 
(Санкт-Пецярбург), Новасібір- 
скім універсітэтам, Тэхнічным 
універсітэтам (Санкт-Пецяр- 
бург), Львоўскім універсітэтам, 
Вільнюскім педагагічным уні- 
версітэтам і г.д.

Супрацоўнікі кафедры пры- 
маюць актыўны ўдзел у аргані- 
зацыі і правядзенні міжнарод- 
ных канферэнцый "Квантавыя 
сістэмы” , “ Комплексный сістэ- 
мы” , “ Нелінейныя з ’явы ў ком
плексных сістэмах” .

— Леанід Мацвеевіч, вы 
сам із’яўляецеся членам розных 
міжнародных таварыстваў: Бе
ла р уска га  і  Е ўрапейскага  
фізічных таварыстваў, Амеры- 
канскага аптычнага таварыства, 
карэспандэнтам Міжнароднага 
саюза радыёфізікаў. A ў м а і 
2000года Інстытутам фізікіЕў- 
рапейскага фізічнага тавары
ства вам быў нададзены тытул 
"Fellow”. Наколькі вялікае зна- 
чэнне ён для вас мае?

— Магу сказаць, што ра- 
сійскі навуковец, лаўрэат Нобе- 
леўскай прэміі Жарэс Алфёраў 
таксама мае гэты тытул, што 
азначае "сабрат” па навуцы. I 
мне, вядома, прыемна ўваходзіць 
у супольнасць такіх навукоўцаў.

Гэнна ЛАГУН

АБ’ЯВЫ

Рэктарат Б ел арускага  
д зя р ж а ўн ага  універсітэта

а б ’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: інтэлектуальных сістэм, фізікі паў- 
праваднікоў і нанаэлектронікі, тэарэтычнай і прыкладной механікі, 
малекулярнай біялогіі, аналітычнай хіміі, грамадзянскага права, па- 
літалогіі, этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтва, гісторыі Расіі, 
педагогікі і праблем развіцця адукацыі, англійскай мовы гумані- 
тарных факультэтаў, фізічнага выхавання і спорту;

СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: лікавых метадаў і 
праграміравання, нямецкай мовы, англійскай мовы гуманітарных 
факультэтаў, фізічнага выхавання і спорту, фізічнай оптыкі, гра- 
мадскага зДароўя і аховы здароўя;

ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: фізіялогіі і біяхіміі раслін, фізія- 
логіі чалавека і жывёл, англійскай мовы гуманітарных спецыяль- 
насцяў, грамадзянскага працэсу і працоўнага права, англійскай мовы 
гуманітарных факультэтаў, грамадзянскага права, грамадскага зда- 
роўя і аховы здароўя.

Тэрмін конкурсу  — адзін месяц з дня апублікавання аб ’явы. 
Адрас: 220050, г. Мінск, вул. Бобруйская, 5-а, БДУ, упраўленне 

кадраў, тэл. 209-54-36.

Д зяр ж аўн ы  інсты тут к іравання  
і с а ц ы я л ы ш  т э ш л о г ій  БДУ

аб ’яўляе конкурс на замяшчэнне пасады 
старшага выкладчыка кафедры замежных моў (1).
Тэрмін конкурсу — адзін месяц з дня апублікавання а б ’явы. 
Адрас: 220037, г. Мінск, вул. Батанічная, 15, Дзяржаўны інсты- 

тут кіравання і  сацыяльных тэхналогій БДУ, аддзел кадраў, 
тэл. 210-01-10.

Вучзбна-адукаііыйная устаноза БДУ 
“Рэспублікапскі Інстытут выішйшай школы”

запрашае на павышэнне кваліф ікацы і 
ў  сакав іку— чэрвені 2004 г. выкладчыкаў і  супрацоўнікаў

Беларускага дзяржаўнага універсітэта:

12.04-23.04,1. Дзвюхступенная падрых- 
тоўка спецыялістаў: сутнасць, 
змест, вопыт (для дэканаў, на- 
меснікаў дэканаў факультэтаў) 
— 15.03-26.03 , вочная;

2. Выкарыстанне сістэм кам- 
п’ютарнай матэматыкі ў адука- 
цыі і навуковых даследаваннях 
(для выкладчыкаў прырода- 
знаўчых і тэхнічных дысцыплін 
ВНУ, сістэмы ПК, навуковых су- 
працоўнікаў) — 15.03-27 .0 3 , 
вочная;

3 . Сучасныя тэ х н а л о г іі 
б іб л іятэчнай  справы (для 
бібліёграфаў і супрацоўнікаў 
даведачна-бібліяграфічных і 
інф арм ацы йны х аддзелаў 
бібліятэк ВНУ) -  15.03-27.03 , 
вочная;

4. Канцэпцыя сучаснага пры- 
родазнаўства: междысцыплі- 
нарны сінтэз (для выкладчыкаў 
ВНУ) -  15.03 -20 .03 , 10.05 -
15.05, вочна-завочная;

5 . Культура XX стагоддзя: 
тыпалагічныя мадэлі (для вы- 
кладчыкаў ВНУ, СНУ) — 22.03-
03.04, вочная;

6 . Інфармацыйна-ідэалагіч- 
ная работа ў вышэйшай школе 
(для прарэктараў па выхаваў- 
чай рабоце ВНУ) — 0 5 .04 -
09.04, вочная;

7 . Праектаванне і раслра- 
цоўка мадэляў кіруемай сама- 
стойнай работы студэнтаў (для 
выкладчыкаў ВНУ) — 05 .04-
10.04, 24.05-29.05, вочна-завоч
ная;

8. Эканамічная навука ў пе- 
рыяд трансфармацый. Ідэало- 
гія беларускай мадэлі сацыяль- 
на-эканамічнага развіцця (для 
выкладчыкаў ВНУ, ССНУ) — 
06.04-12.05, заняткі 1 разуты - 
дзень, вочна-завочная;

9 . Мастацтва педагагічнага 
ўзаемадзеяння (для выкладчы- 
каў ВНУ, ССНУ) -  12.04-24.04, 
вочная;

10. Укараненне навучальна- 
даследчага падыходу ў сістэму 
універсітэцкай адукацыі (для 
прафесарска-выкладчыцкага

складу ВНУ) 
вочная;

11. Асновы ідэалогіі бела
рускай дзяржавы: метадалогія 
і методыка выкладання (для 
выкладчыкаў ВНУ, ССНУ, ПТВ, 
СШ і інш.) — 19.04-30.04, воч
ная;

12. Вучэбна-метадычны ком
плекс у сістэме прыродазнаў- 
чай адукацыі (для выкладчыкаў 
ВНУ) -  2 6 .04-30 .0 4 , 14.06-
19.06 , вочна-завочная;

13. Сучасныя інфармацый- 
ныя тэхналогіі ў забеспячэнні і 
выкладанні прыродазнаўчых 
дысцыплін (для выкладчыкаў 
ВНУ) -  2 6 .04-30 .0 4 , 14.06-
19.06, вочна-завочная;

14. Распрацоўка электрон
ных матэрыялаў для дыстан- 
цыйнага навучання (для прафе
сарска-выкладчыцкага складу 
ВНУ, сістэмы ПК) -  26.04-08.05, 
вочная;

15. Беларуская эканамічная 
мадэль — кампанент ідэалогіі 
беларускай дзяржавы (для вы- 
кладчы каў ВНУ, ССНУ) — 
17.05-29.05, вочная;

16. Выкладанне філасофс- 
ка-культуралагічных дысцыплін 
ва ўмовах дзвюхступеннай 
сістэмы адукацыі (для выклад- 
чыкаў ВНУ, ССНУ) -  17.05-
22.05, вочная;

17. Сучасныя інфармацый- 
ныя тэхналогіі распрацоўкі 
электронных вучэбных матэры- 
ялаў (для прафесарска-выклад
чыцкага складу і вучэбна-дапа- 
можнага персаналу ВНУ, сістэ- 
мы ПК) — 24.05-05.06, вочная.

Калі Вас зацікавіла наша 
інфармацыя і Вы гатовы пры- 
няць удзел у курсах, тэлефануй- 
це патэл. 222-83-03, 220-20-47 
для папярэдняга запісу ў тру
пы.

Наш адрас: г. Мінск, вул. 
Маскоўская, 15, “Рэспубліканскі 
інстытут вышэйшай школы”  
БДУ, каб. 320, тэл. 222-83-03, 
220-20-47, тэл /  факс 220-25-51



Ш Ш Ш І І І У І ШЕРСІШ С 11 сакавіка 2004 года, чацвер, № 4(1889)}

3 НАГОДЫ

Г е а ф а к :  
п о в я з ь  п а к а л е н щ

гост

Н я м е ц к і я  с т у д э н т ы  у  Б Д У

Увосень 2004 г. геаграфіч- 
ны (раней геолага-глебава-ге- 
аграфічны, геолага-геаграфіч- 
ны) факультет БДУ одзначае 
свой 70-гадовы юбілей.

Я іду на працу, уваходжу ў 
прыгожы, абліцаваны мармурам 
ход геафака І кожнага разу

ўяўляю сабе, колькі выдатных 
навукоўцаў-географаў пакінулі 
свае сляды на калідорах, пады- 
маючыся па лесвіцах нашага 
корпуса: А.Р. Мядзведзеў, В.А. 
Дзяменцьеў, М.М. Смірноў, 
М.Т. Раманоўскі, I.С. Лупіновіч,
А.Х. Шкляр і многія іншыя, з 
кім мне пашанцавала сустракац- 
ца І працаваць шмат гадоў. Дый 
мае сляды адбіваюцца на ка
менных плітах калідораў ужо 
больш за паўстагоддзя. Маё 
жыццё з 1938 г. прайшло ў гэ- 
тых мурах. Лёс даў мне пера- 
жыць тут цудоўныя студэнцкія 
гады, цяжкія пасляваенныя часы, 
перыяд навуковага сталення — 
прафесар, доктар навук, загад- 
чыца кафедры і лабараторыі. 
Перад маім уяўленнем прахо- 
дзяць мае дарагія настаўнікі і 
не менш дарагія вучні. I пер- 
шым, і другім я шмат чым аба- 
вязана: ведамі, любоўю да пры- 
роды і навукі, умению ствараць 
творчы калектыў, адданасцю 
свайму геафаку.

У пасляваенныя гады на 
факультэце выраслі і атрымалі 
шырокую вядомасць навуковыя 
школы: глебазнаўства і геахіміі 
(B.C. Аношка, М.К. Чартко), геа- 
марфалогіі і палеагеаграфіі, 
ландшафтазнаўства. У станаў- 
ленні дзвюх апошніх разам з іх 
заснавальнікам В.А. Дзяменць-

евым і навуковым кіраўніком 
Г.І. Марцінкевіч я прымала па- 
сільны ўдзел. Па меры развіцця 
факультэта сфармаваліся наву
ковыя школы кліматалогіі (А.Х. 
Шкляр, П.А. Каўрыга), сацыяль- 
на-эканамічнай геаграфіі (Л.В. 
Казлоўская, А.У. Тамашэвіч),

методыкі выкладання геаграфіі 
(В.А. Жучкевіч, І.П, Галай, З.Я. 
Андрыеўская), картаграфіі (Р.А. 
Ж мойдзяк), тапанім ікі (В.А. 
Жучкевіч, Г.Я. Рылюк), дэма- 
граф іі (Б .А . Манак, LI. Пі- 
рож н ік), геаграф іі турызму 
(LI. Пірожнік, У.М. Зайцаў), эка- 
лагічная школа (B.H. Кісялёў, 
У.Ф. Логінаў, А.М. Вітчанка). 
Школа чацвярцічнай геалогіі і 
неатэктонікі ( В.М. Губін), раз- 
віваецца ў шчыльным супрацоў- 
ніцтве з Інстытутам геалагічных 
даследаванняў HAH Беларусі 
(А.В. Мацвееў, А .К . Караба- 
наў).

У 60-х гг. на факультэце быў 
створаны новы навуковы кіру- 
нак і школа возер’азнаўства 
(лімналогіі). Гэтую школу да- 
вялося ўзначаліць мне, бо шмат- 
лікія азёры нашай рэспублікі 
(акрамя нарачанскіх) былі про
ста блакітнымі плямкамі на кар
тах. Вывучэнне азёрнага фон
ду і яго выкарыстанне патра- 
бавалі слецьіяльных ведаў, 
умения працаваць на вадзе 
круглы год. Тэта стала адной з 
прычынаў імкнення моладзі: ас- 
пірантаў, студэнтаў — да ўдзе- 
лу ў нялёгкай, але захапляль- 
най працы. Ужо ў першым, вы- 
дадзеным на пачатку 80-х гг. 
даведніку азёраў разгорнуты 
пашпарт атрымалі больш за 500

самых буйных вадаёмаў. Ство- 
раная навуковая лабараторыя 
возеразнаўства шчыльна супра- 
цоўнічала з Інстытутам возера- 
знаўства Акадэміі навук СССР 
і атрымала вядомасць не толькі 
ў Савецкім Саюзе, але і ў шмат 
якіх навуковых установах за 
мяжой (Польшча, Англія, ІІІве- 
цыя, Балгарыя). Вялікая праца 
ў гэтым напрамку працягваец- 
ца (Б.П. Уласаў, П.С. Лопух).

Чым геаграфічны факультэт 
адрозніваецца ад іншых? Яго 
выхаванцы атрымліваюць шы
рокую разнастайную геаграфі- 
чную адукацыю, вылучаюцца 
высокім інтэлектам і нязгаснай 
любоўю да роднага геафака. 
Вось чаму ў асяроддзі нашых 
выпускнікоў шмат заслужаных 
настаўнікаў (С.Н. Ханенка, Л.Я. 
Дзмітрыева), кандыдатаў і дак- 
тароў навук, акадэмікаў, заслу
жаных дзеячоў навукі, лаўрэа- 
таў дзяржаўных прэмій. Гэтымі 
высокімі ўрадавымі ўзнагаро- 
дамі была адзначана і я.

He выпадкова многія вы- 
пускнікі геафака займаюць вы- 
сокія дзяржаўныя пасады, ак- 
тыўна ўключаюцца ў грамадс- 
кае жыццё Беларусі, заўсёды 
застаючыся географамі (А.М. 
Рачэўскі, І.З. Юркін, В.П. Рама- 
наў і многія іншыя). Ужо стала 
заканамернасцю, што на фа
культэце навучаюцца дзеці і 
ўнукі нашых выпускнікоў, пад- 
трымліваючы няспынную по
вязь пакаленняў. Мы, старыя і 
маладыя, працуем разам у ат- 
масферы ўзаемнай павагі і да- 
веру. Я не толькі памятаю і га- 
наруся сваімі вучнямі, што пра- 
цуюць як у Беларусі (М.В. Лаў- 
рыновіч, Л.Б. Навуменка, П.С. 
Лопух, Б.П. Уласаў, В.П. Рама- 
наў), так і ў далёкіх краінах 
(LI. Жыркоў у Якуціі, Ян Тай- 
Бао ў Кітаі).

У снежні 2001 г., у дні свят- 
кавання 80-годдзя БДУ прэзі- 
дэнт Беларусі А.Р. Лукашэнка 
асабіста ўручыў мне высокую 
ўзнагароду — медаль Франці- 
шка Скарыны. Падчас кароткай 
размовы прэзідэнт перадаў гео
графам універсітэта пажадан- 
не творчых поспехаў у іх пра
цы.

Я вельмі ўдзячная свайму 
універсітэту, факультету і калек- 
тыву за пастаянную падтрымку, 
якая дапамагае мне жыць і пра
цаваць. Я 6 вельмі хацела, каб 
мае ўяўленні пра ролю і зна
чение разумнага, адукаванага 
добрага чалавека ў сучасным 
складаным свеце пакінулі свой 
след у розумах і сэрцах гео- 
графаў будучых пакаленняў.

В.П. ЯКУШКА, 
доктар геаграфічных навук, 

прафесар, Заслужаны 
дзеяч навукі, 

лауреат Дзяржаўнай 
прэміі Беларусі

У Нямеччыне студэнцкія 
зімовыя канікулы доўжацца 
шэсць тыдняў. Для адных гэты 
перыяд — час падрыхтоўкі да 
навучання і курсавых работ, а 
для другіх — час падарож- 
жа. Ш тогод студэнты славі- 
стыкі Лейпцыгскага універсі- 
тэта выкарыстоўваюць каніку- 
лы, каб пазнаёміцца з краінамі 
ўсходніх славянаў: яны на ча- 
тыры тыдні робяць экскурсіі 
ў Смаленск і ў Мінск. Ix за- 
праш аюць ун ів ерс ітэты : у 
Мінску лейпцыгскія студэнты 
— госці БДУ.

1 сакавіка 2004 г. у Мінск 
прыехалі 36 нямецкіх студэн- 
таў — такая вялікая дэлега- 
цыя яшчэ ні разу не прыяз- 
джала. Хаця сёлета экскурсія 
праводзіцца толькі трэці раз, 
але ў ёй удзельнічаюць ужо 
не толькі студэнты з Лейпцы- 
га, апе таксама з гарадоў Бам
берга і Вюрцбурга, што зна- 
ходзяцца далёка ад Лейпцы- 
га. Прычыны розныя. 3 адна- 
го боку, лейпцыгскія экскурсіі 
ўжо атрымалі вялікую вядо
масць, 3 іншага, цікавасць да 
Усходняй Еўропы ў Нямеччы
не ўвогуле расце і студэнты 
часцей шукаюць такія магчы- 
масці, якія дае экскурсія ад 
Лейпцыгскага універсітэта.

Што чакаюць нямецкія сту
дэнты ад экскурсіі ў Мінск? 
Перш за ўсё, яны хочуць атры- 
маць уяўленне пра незнаёмы 
край. Таму яны шукаюць кан- 
такты з тутэйшымі студэнтамі 
і робяць экскурсіі па Мінску і 
наваколлі.

Амаль усе ўдзельнікі па-

ездкі — студэнты, якія выву- 
чаюць рускую мову на філа- 
лагічным факультэце БДУ, 
хаця не ўсе яны ў Нямеччыне 
вучацца на філалагічнай спе- 
цыяльнасці: ёсць сярод Ix тыя, 
хто вывучае паліталогію, эка- 
номіку, гісторыю. "Я хачу вы- 
вучыць рускую мову, каб атры- 
маць шырэйшыя магчымасці 
для далейшай працы", — кажа 
Крыстыян, студэнт эканомікі з 
Бамберга.

Прыехалі і “ сапраўдныя” 
славісты. Некаторыя з іх вы- 
вучаюць не толькі рускую, а 
таксама беларускую мову: бе- 
ларуская філалогія на адзя- 
ленні ўсходняй славістікі Лей
пцыгскага універсітэта — ад- 
метнасць гэтай ВНУ.

Аднак сувязі Лейпцыгска
га універсітэта з БДУ выгля- 
даюць хутчэй выпадковымі: 
ініцыятарамі першай экскурсіі 
ў М інск былі нямецкія студэн
ты Андрэ Бём і Клаўдыя Гур- 
тыг, якія самі доўгі час наву- 
чаліся ў БДУ. Яны вывучылі 
беларускую мову і шмат зай- 
маліся беларускай філалогі- 
яй. Пасля двухгадовай стажы- 
роўкі ў Мінску яны працягвалі 
вывучэнне ўсходняй славі- 
стыкі ў Лейпцыгу. Там Андрэ 
і Клаўдыя падтрымлівалі раз- 
віццё беларусістыкі ўласнымі 
даследаваннямі. Калі Андрэ і 
Клаўдыя даведаліся пра экс- 
курсію ў Смаленск, што мае 
ўжо доўгую традыцыю ў Лей- 
пцыгскім універсітэце, у іх 
узн ікла думка арганізаваць 
адначасовую  э к с к у р с ію  ў 
Мінск. Яны мелі вельмі доб-

рыя кантакты з БДУ і лічылі 
універсітэт ідэальным месцам 
для кароткачасовых моўных 
курсаў. Першая група з Лейп- 
цыга ў М інск прыехала ў лю
тым 2002 года.

Сённяшняя папулярнасць 
экскурсіі ў М інск радуе Анд
рэ і Клаўдыю: студэнты ма- 
юць магчымасць вучыць дзве 
мовы. Аднак вывучыць бела
рускую мову хоча вельмі мала 
студэнтаў. “ На жаль, у Нямеч
чыне беларуская мова мала 
вядомая, — шкадуе Андрэ 
Бём, — нават некаторыя сту
дэнты славістыкі мяркуюць, 
што ў Беларусі размаўляюць 
толькі па-руску. Таму я хацеў 
бы, каб больш нашых студэн- 
таў займалася б беларускай 
ф ілалогіяй.” Сярод удзельні- 
каў сёлетняй экскурсіі ніхто 
не выказаў жадання вучыць 
беларускую мову.

Тэта шкада, бо курсы ў БДУ 
пакуль заўсёды падабаліся сту- 
дэнтам і ўплывалі на іх далей- 
шыя заняткі. Андрэ Бём ужо 
чытаў уласныя даклады пра су- 
часную беларускую літарату- 
ру, а Клаўдыя Гуртыг апублі- 
кавала два падручнікі беларус
кай мовы для нямецкіх студэн- 
таў. Магчыма, у наступных эк- 
скурсіях у Мінск знойдуцца тыя, 
хто захоча вывучаць беларус
кую філалогію.

Карстэн М Ю НХАФ , 
студэнт IV курса 

Лейпцыгскага універсітэта, 
слухач курсаў 

беларускай мовы ў  БДУ

BECTKI3 ФАКУЛ ЬТЭТАУ

С ш р з ч а  з паззіяй
“ Спявайце, помнячы нязменна: пакуль паэты 

будуць пець — не быць Радзіме безыменнай, 
зямлі бацькоў не анямець” — гэтыя прарочыя 
радкі Ніла Гілевіча штодня знаходзяць практыч- 
нае пацвярджэнне ў нашым жыцці. 3 намерам 
сеяць разумнае, добрае, вечнае адрасуюць 
пісьменнікі І паэты нам свае палымяныя шчырыя 
творы. У гэтым яшчэ раз можна было перака- 
нацца 17 лютага, падчас сустрэчы студэнтаў-пер- 
шакурснікаў хімічнага факультэта з Людмілай 
Рублеўскай і Віктарам Шніпам. Такія святы па- 
эзіі на хімфаку можна назваць ужо традыцый- 
нымі: у свой час тут выступалі Генадзь Бураўкін 
і Уладзімір Арлоў, плануюцца сустрэчы з Рыго- 
рам Барадуліным і Леанідам Пранчаком.

Згаданую сустрэчу наладзілі супрацоўнікі Фун- 
даментальнай бібліятэкі БДУ і члены кафедры 
беларускай лінгвістыкі і міфалогіі. Спачатку не- 
калькі слоў пра гасцей-творцаў, пра іх мастацкія 
здабыткі і дасягненні сказала супрацоўніца біблія- 
тэкі Ірына Шкіронак. Потым Віктар Шніп раска- 
заў прысутным пра сваё маленства, пра вучобу ў 
архітэктурна-будаўнічым тэхнікуме і Літаратурным 
інстытуце імя Максіма Горкага. Паэт распавядаў 
студэнцкай аўдыторыі цікавыя моманты з сваіх 
маладьіх гадоў, расказваў пра тое, як пачаў пісаць 
вершы, пра сваё стаўленне да сённяшніх творцаў

і творчасці ўвогуле. Потым ён чытаў вершы.
Псіхалагізм, глыбокае філасофскае асэнсаван- 

не рэчаіснасці, схільнасць да гістарычнага раман- 
тызму — характэрныя рысы паэзіі Людмілы Руб- 
леўскай. Адметнасць жа яе прозы — інтэлекту- 
альнасць, лірычнасць і мяккі гумар. Л. Рублеўс- 
кая прачытала прысутным свае найлепшыя паэ- 
тычныя радкі, расказала, як пазнаёмілася з буду- 
чым мужам — Віктарам Шніпам, з захапленнем 
распавядала пра сваіх дзяцей.

Вядома, у студэнтаў было шмат разнастай- 
ных пытанняў: пра жыццё творчай сям’і, пра твор- 
чыя планы і інтарэсы, пра грамадзянскую пазі- 
цыю мастакоў слова ў дачыненні да некаторых 
момантаў сучаснага жыцця.

Як звычайна, сустрэча завяршылася раздачай 
аўтографаў. 3 вялікім задавальненнем набылі хімікі- 
першакурснікі зборнік Л. Рублеўскай “ Сэрца мар- 
муровага анёла” ды сумесны зборнік "Вырата- 
ванне атрутай” (B. Шніп) і "Над замкавай вежай” 
(Л. Рублеўская). Творцы дзякавалі студэнцкай аў- 
дыторыі за запрашэнне, за цёплыя і шчырыя апла- 
дысменты, за любоў да роднага слова.

Т. СМОЛЬСКАЯ, 
сгаршы выклачык кафедры 

беларускай лінгвістыкі і міфалогіі

Б Ш Р Ш І Ю М С І Ш
Выдаецца з 1929 года

Заснавальнік газеты -  
БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ

Газета ўзнага род ж ана  Ганаровай граматай 
В ярхоўнага  Савета БССР

11 са ка Bi ка 2004 года

Fladnicaна да друку 09.03.2004 г.
Ум. друк. арк. I
За к. 217. Ты р а ж  1000 экз.

Г ізета зарэгістравана 
Дзяржауным камітэтам 
Рэспублікі Беларусь па друку. 
Рэгістрацыйнае пасведчанне № 149 
ад 28  чэрвеня 1996 года.

Распрацоўшчык лагатыпа / 

дызайну газеты У. У. Васюк

Г ізета надрукавана 
ў РУП “Выдавецкі цэнтр БД У" 
220030, г. Мінск, 
вул. Чырвонаармейская, 6

Рэдактар Т.М. КАЗАК

A dpa с рэдакцы і: 
220050, Мінск, 
Універсітэцкі гарадок, 
вул. Бобруйская, 7, 
поверх 4, пакой 411, 
тэлефон 209-53-45, 
e-mail: Gazeta@bsu.by

И

mailto:Gazeta@bsu.by

