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У пасяджэнні Рэспублікан- 
скага савета рэктараў ВНУ 19 
сакавіка прыняў удзел прэзі- 
дэнт Беларусі А. Лукашэнка. 
Выступаючы на пасяджэнні, 
прэзідэнт зазначыў, што Рэс- 
публіканскі савет рэктараў 
ВНУ павінен стаць вельмі 
ўплывовай, аўтарытэтнай 
структурай. Савет быў ство- 
раны Указам прэзідэнта ад 8 
лютага 2001 г. для выпра- 
цоўкі рэкамендацый па пы- 
таннях вышэйшай адукацыі, 
удасканапьвання навучальна- 
выхаваўчагь працэсу, развіцця 
навукі і паляпшэння матэры- 
яльна-тэхнічнай базы вышэй

шай школы. Цяпер яго ўзна- 
чальвае рэктар Беларускага 
дзяржаўнага эканамічнага 
універсітэта доктар эканаміч- 
ных навук, прафесар Ула- 
дзімір Шымаў.

Кіраўнік дзяржавы адзна- 
чыў, што беларускія ВНУ ўва- 
ходзяць у вельмі адказны пе- 
рыяд свайго развіцця, адроз- 
ная рыса якога — істотныя 
змены ў сістэме вышэйшай 
адукацыі, мадэрнізацыя наву- 
чальнага і выхаваўчага пра
цэсу. Прэзідэнт падкрэсліў, 
што беларуская вышэйшая 
школа ўшчыльную наблізіла- 
ся да пераходу на дзвюхсту-

пенную мадэль вышэйшай 
адукацыі. У сувязі з гэтым А. 
Лукашэнку цікавіла, наколькі 
зменяцца змест і якасць пад- 
рыхтоўкі спецьіялістаў, як 
будзе ўлічвацца спецыфіка 
розных галінаў, напрыклад 
медыцыны і тэхнікі. .

Асобна кіраўнік дзяржа
вы спыніўся на пытанні пад- 
рыхтоўкі падручнікаў па гу- 
манітарных прадметах для 
ВНУ, на якасным узроўні пад- 
рыхтоўкі ў дзяржаўных і не- 
дзяржаўных ВНУ.

Паводле інф армацы і БЕЛТА
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В ы ш а ў ч а я  работа 
5 інтэрнаіах

Рэспубліканскі семінар- 
практыкум “Сучасныя пады- 
ходы да арганізацыі выхаваў- 
чай работы Ra ўмовах інтэр- 
ната” адкрыўся 17 Caкавіка 
ў актовой зале ліцэя БДУ.

У адкры цц і ф оруму 
ўдзельнічалі міністр адукацыі 
Беларусі А.М. Радзькоў і яго 
намесніца Т.М. Кавалёва, на-

створаны метадычны цэнтр і 
псіхалагічная служба.

Падчас працы семінара 
ўдзельнікі азнаёміліся з ар- 
ганізацыяй выхаваўчай рабо
ты ў навучальных установах, 
агледзелі выставу навукова- 
метадычнай літаратуры па 
праблемах ідэйна-выхаваўчай 
работы ў інтэрнатах. Праца-

№ 6, псіхапагічная гасцёўня, 
літаратурна-музычная гасцёў- 
ня, студэнцкі гурток кроення 
і дызайну вопраткі.

Культурную праграму для 
ўдзельнікаў семінара аргані- 
завалі творчыя калектывы 
БДУ. Гледачы цёпла прынялі 
танцы шоу-балета "Глорыя” 
і студыі эстраднага танца

савет рэктараў ВНУ

чальнік аддзела па сувязях з 
грамадскасцю Адміністрацыі 
прэзідэнта У.Ф. Холад, на- 
меснік старшыні Мінскага гар- 
выканкама М.А. Пятрушын, 
начальнік Камітэта па адука- 
цыі Мінгарвыканкама М.С. Ці- 
цянкоў, рэктар БДУ В.І. Стра- 
жаў, прарэктары, начальнікі ад- 
дзелаў па выхаваўчай рабоце 
з моладдзю і інш. Усяго былі 
прадстаўлены 34 ВНУ нашай 
краіны. Семінар праводзіўся 
на базе БДУ, БНТУ, Мінскага 
ПТВ Ns 52 будаўнікоў імя 
М. Жыжаля, Мінскага прафе- 
с ійна-тэхн ічнага  каледжа 
швейнай вытворчасці, устано- 
вы адукацыі “ Мінскі дзяржаў- 
ны гандлёвы каледж” .

У нашай краіне кожны чац- 
вёрты малады чалавек, які 
атрымлівае прафесійную аду- 
кацыю, жыве ў інтэрнаце. I 
такіх маладых людзей у Бе- 
ларусі больш за 230 тысячаў.

Студэнцкі гарадок БДУ 
абраны базай для семінара з 
нагоды таго, што тут эфектыў- 
на працуе сістэма выхаваўчай 
работы з моладдзю, развітае 
студэнцкае самакіраванне,

вала і выстава-вернісаж твор- 
чай майстэрні-студыі выяў- 
ленчага мастацтва студгарад- 
ка БДУ: тут можна было ўба- 
чыць карціны студэнтаў на- 
шага універсітэта Ганны Ша- 
стак, Настассі Кухарэнка, 
Веры Казлоўскай і інш. Па- 
глядзець ца рыцарскія кас- 
цюмы і даспехі, стаць свед- 
кам рыцарскіх баталій мож
на было на экспазіцыі, прад- 
стаўленай гістарычным клу
бам “ Kaiumny” . Клуб дзейні- 
чае на базе універсітэцкага 
інтэрната Ns 1, яго члены пе- 
раважна студэнты гістарыч- 
нага факультэта БДУ.

У д р у го й  палове дня 
ўдзельнікі семінара былі за
прошены ў інтэрнат №6 дзе- 
ля азнаямлення з яго інфра- 
структурай і работай студэн- 
цкага самакіравання студга- 
радка. Былі прадстаўлены 
грамадская інфармацыйная 
служба студэнцкага гарадка 
БДУ, Каардынацыйны савет і 
Савет па прафілактыцы пару- 
шэнняў Правілаў унутранага 
распарадку ў інтэрнатах БДУ, 
студэнцкі савет інтэрната

"Non S top” , захапіліся фоку- 
самі Алега Вусава, спевамі 
фальклорнага ансамбля “Ту- 
тэйшая шляхта” і народнага 
ансамбля танца “ Крыжачок” 
і інш.

18 сакавіка на базе інтэр- 
натаў № 6, 7, 8 БДУ працава- 
ла 6 секцый семінара, на якіх 
разглядаліся пытанні арга- 
нізацыі студэнцкага самакіра- 
вання, адпачынку, ідэйна-вьі- 
хаваўчай работы, падтрымкі 
здаровага ладу жыцця, пра- 
філактыкі правапарушэнняў.

Вынікі работы семінара 
былі падведзены падчас 
“ круглага стала” пад кіраў- 
ніцтвам Т.М. Кавалёвай. Me- 
тады арганізацыі выхаваўчай 
работы ў студгарадку БДУ 
былі рэкамендаваны іншым 
ВНУ рэспублікі. Афіцыйныя 
вынікі работы семінара рых- 
туюцца Міністэрствам адука- 
цыі.

Сняжана ЛІСО ЎСКАЯ  
Фотаздымкі 

Генадзя КРАСКОЎСКАГА



МІЖНАРОДНДЕ СУПРАЦОУНІЦТВА

9НІ ВЕРСІ ТЗТ (  ' 25 сакавіка 2004 года, чацвер, № 5 (1890) JБ Е Л А Р У С И
1Щ . И Я М Н И М  -

Аператрад прыйшоў на дапайог9 Аператыўныя атрады
Гісторыя стварэння аператыўных атрадаў каранямі ідзе 

ў мінулае: ім ужо не адзін дзесятак гадоў. Мала хто 
памятае, як і чаму яны ўтварыліся, настолькі звыклай і 
будзённай, а таму амаль незаўважнай здаецца іх праца. 
Сучасныя аператыўныя атрады з ’яўляюцца органам сама- 
кіравання БДУ. У іх састаў уваходзяць найбольш актыў- 
ныя і надзейныя жыхары інтэрнатаў у адпаведнасці з сваімі 
асобаснымі і фізічнымі якасцямі. Часцей за ўсё ў аперат
рад набіраюцца студэнты I - I l  курса; калі яны належным 
чынам выконваюць свае абавязкі, пасада супрацоўніка апер- 
атрада замацоўваецца за імі на час пражывання ў інтэр- 
наце. У сваю чаргу, з ліку членаў аператрада выбіраецца 
яго камандзір, асоба якога зацвярджаецца загадам рэк- 
тара па БДУ. Правы і абавязкі аператрада фіксуюцца ў 
Палажэнні аб аператрадзе інтэрната БДУ. Яго галоўнай 
функцыяй з ’яўляецца падтрыманне правапарадку ў інтэр- 
наце і на яго тэрыторыі ў адпаведнасці з Правіламі ўнут- 
ранага распарадку ў студэнцкіх інтэрнатах БДУ. Менаві- 
та аператрады арганізуюць вечаровыя (звычайна з 20 да 
24 гадзін з наступным абыходам інтэрната) дзяжурствы 
на вахце. Круглагадова дзейнічае Школа актыву, дзе су- 
працоўнікі аператрадаў знаёмяцца з нарматыўна-права- 
вой базай інтэрнатаў БДУ, з заканадаўствам рэспублікан- 
скага ўзроўню, з патрабаваннямі Міністэрства па надзвы- 
чайных сітуацыях Беларусі і санітарнымі нормамі.

Зыбко, студэнта 3 курса фа- 
культэта радыёфізікі і элек- 
тронікі. У службовай запіс- 
цы адміністрацыі інтэрната 
на імя рэктара адзначаны 
таксама імёны супрацоўні- 
каў ССБ і прадстаўнікоў сту- 
дэнцкага савета, якія прымалі 
ўдзел у ліквідацыі пажару: 
Яўген Антоненкаў, Сяргей 
Гарлінскі, Ілля Жэбрак і Сяр
гей Шаўчэнка, Дзмітрый Баб- 
коў, Яўген Навумавец. Вы- 
лучыўся таксама студэнт 
Дзмітрый Змітровіч. Асаб- 
лівая падзяка адрасуецца 
вячэрням у кам енд анту  
інтэрната Андрэю Друку, сту- 
дэнту 5 курса факультэта 
радыёфізікі і электронікі, і 
камандзіру ССБ Аляксанд- 
ру Малевічу, студэнту 5 кур
са факультэта радыёфізікі і 
электронікі.

Рэктар БДУ B.I. Стражаў 
направіў бацькам вышэйна- 
званых студэнтаў лісты з 
падзякай за выхаванне муж-

ных і смелых сыноў. Акра- 
мя таго, усе гэтыя студэнты 
атрымаюць грашовыя ўзна- 
гароды.

Зараз у інтэрнаце супра- 
цоўнікі падраднай арганіза- 
цыі “ Белэнерганаладка” ў 
дзве змены вядуць аднаўлен- 
чыя работы. Акрамя таго, 
вядзецца комплекс электра- 
мантажных і пусканаладач- 
ных работ па павелічэнні 
чадзейнасці электразабес- 
пячэння, электраасвятлення. 
На гэты час жыхарам інтэр- 
ната было прапанавана раз- 
мясціцца ў іншых інтэрнатах 
БДУ, пажыць некаторы час 
у сяброў, сваякоў ці паехаць 
дадому. Замежныя студэн
ты бы л і расселены  па 
іншых інтэрнатах. Плануец- 
ца, што ўжо 25 сакавіка пас- 
ля вымушаных канікул жы
хары “ дзесяткі” вернуцца 
ў родны інтэрнат.

Сняжана Л ІС О ЎС КАЯ

Ш в е д с к і
т ы д з ш

Шведскі тыдзень адбыўся 22—2 5 сакавіка 
на факультэце міжнародных адносін БДУ. Ap- 
ганізатарамі мерапрыемства выступілі мінскі 
офіс посольства Ш вецыі ў  Маскве і  Ганаро- 
вае консульства Ш вецыіў нашай сталіцы.

У рамках тыдня адбыліся англамоўныя прэ- 
зентацыі, прысвечаныя шведскай музыцы, архі- 
тэктуры, модзе. Адбылося знаёмства студэн- 
таў з эканамічнымі дасягненнямі гэтай скан- 
дынаўскай краіны, а таксама праектамі па ака- 
занні дапамогі Беларусі. 3 лекцыямі выступілі 
шведы, якія працуюць у Мінску ў сферы аду- 
кацыі I гуманітарнай дзейнасці.

Шведскі тыдзень праводзіцца ў Беларусі 
ўжо другі раз. Ён адрасуецца найперш сту- 
дэнтам, якія вывучаюць шведскую мову ў БДУ, 
Еўрапейскім гуманітарным універсітэце і 
Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсі- 
тэце.

Паводле інф армацы і БЕЛТА

Адкрыццё кабінета ўкраінскай філалогіі, пры- 
меркаванае да 190-годдзя з дня нараджэння 
Tapaca Шаўчэнкі, адбылося 10 саксвіка. У цы- 
рымоніі адкрыцця ўзяў удзел Надзвычайны і 
Паўнамоцны Пасол Украіны ў Беларусі Пётр 
Шапавал, рэктар нашага унівёрсітэта Васіль 
Стражаў, які з’яўляецца таксама старшынёй та- 
варыства дружбы “ Беларусь — Украіна". У сва- 
ёй прамове на адкрыцці кабінета ўкраінскі па
сол выказаў надзею, што навучальная літара- 
тура, аўдыё- і відэатэхніка, перададзеныя ў па- 
дарунак філалагічнаму факультэту, дапамогуць 
студэнтам у вывучэнні ўкраіністыкі.

Украінскую мову вывучаюць на філфаку ўжо 
больш за 7 гадоў: першы выпуск студэнтаў-ук- 
раіністаў адбыўся ў 2001 г. Сёння тут навуча- 
юцца 14 студэнтаў, дзейнічае аспірантура. Вы- 
пускнікі ўкраінскага аддзялення знайшлі пры- 
мяненне сваім навыкам у ВНУ краіны, школах, 
рэдакцыях і выдавецтвах, у Гандлёва-прамыс- 
ловай палаце, на мытні.

Філалагічны факультэт БДУ падтрымлівае і 
актыўна развівае сувязі з Кіеўскім, Львоўскім, 
Нежынскім універсітэтамі. Студэнты, якія выву
чаюць украінскую мгву і літаратуру, маюць маг- 
чымасць праходзіць практыку ва Украіне.

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ 
Фотаздымак Гзнадзя КРАСКОЎСКАГА

па вуліцы Курчатава, 8, дзе 
пражываюць студэнты і ас- 
піранты факультэтаў жур- 
налістыкі, б іялогіі, радыё- 
ф ізікі і электронікі, давяло- 
ся ўпэўн іцца ў неабход- 
насці існавання аператрада, 
у плённасці і наладжанасці 
яго працы.

Увечары а 21 гадзіне 
прапала святло ў блоках 
інтэрната. Вячэрні камен- 
дант Андрэй Друк выклікаў 
аварыйна-тэхнічную службу 
універсітэта, якая ў хуткім 
часе прыбыла на месца зда- 
рэння і пр ы ступ іл а  да 
л ікв ід ац ы і няспраўнасц і. 
Падчас працы ATC з-за ка- 
роткага замыкання загарэ- 
лася электрашчытавая, што 
знаходзіцца ў цокальным 
паверсе інтэрната. За межы 
электрашчытавой узгаран- 
не не выйшла. Адначасова 
пачалася эвакуацыя жыха- 
роў інтэрната, якая скончы- 
лася да прыбыцця службы 
МНС. Супрацоўнікі аварый- 
на-выратавальнай службы 
разам з членамі ССБ і апе-

ратрадам эвакуіравалі 37 
чалавек, астатнія жыхары 
пакінулі памяшканне сама- 
стойна. Члены аператрада і 
ССБ значна дапамаглі вы- 
ратавальнікам з МНС: пад
час моцнага задымлення 
яны абышлі ўсе паверхі 
інтэрната, каб выявіць не- 
эвакуіраваных жы хароў і 
дапамагчы ім. Па высновах 
камісіі, створанай рэктарам 
БДУ, прычынай пажару ста
ла высокае пераходнае суп- 
раціўленне ў месцы злучэн- 
ня то ка в я д учы х  частак 
уводнай прылады, што пры- 
вяло да кароткага замы
кання.

Сярод у д зе л ьн іка ў  
ліквідацыі пажару, якія най
больш вылучыліся, трэба на- 
зваць імёны членаў аперат
рада Ю рыя Б е зуко й ц я , 
Юрыя Волаха, Армэна Егія- 
на, Дзм ітрыя Лявончыка, 
Міхаіла Лыскаўца, Паўла Ma- 
зурэнкі, Юрыя Малняровіча, 
Аляксандра Мігаса, Аляксан- 
дра Сарокі і асабліва каман- 
дзіра аператрада — Сяргея

Кабінет

Студзнцкая 
служба бяспекі

Студэнцкая служба бяспекі была створана 2 мая 1999 г. 
Ідэйным натхніцелем быў старшыня Студэнцкага саюза БДУ 
Аляксей Багамазаў (цяпер намеснік начальніка ўпраўлен- 
ня выхаваўчай работы з моладдзю), а першым камандзірам 
— Уладзімір Ляхавец. Традыцыйна камандзір ССБ выбі- 
раецца з ліку саміх членаў ССБ і ўзгадняецца сумесна ка- 
мітэтамі мападзёжных арганізацый БДУ і начальнікам служ
бы аховы і бяспекі. Сёння камандзірам ССБ з’яўляецца 
Аляксандр Малевіч. Дарэчы, гэту адказную пасаду Аляк- 
сандр займае ўжо на працягу трох гадоў, што сведчыць: са 
сваімі абавязкамі ён спраўляецца выдатна. Мэта дзейнасці 
ССБ — падтрыманне правапарадку ў маштабах студгарад- 
ка БДУ, падтрыманне ўмоваў бяспекі падчас культурна- 
масавых мерапрыемстваў з удзелам студэнтаў, інфармаванне 
адміністрацыі аб выпадках парушэння правапарадку. Так
сама члены ССБ маюць права ўносіць свае прапановы па 
пытаннях арганізацыі прапускной сістэмы ў інтэрнатах БДУ 
І работы аператрадаў.

ш а ін іс т ы к і

Студгарадок БДУ нярэд- 
ка параўноўваюць з сапраў- 
дным горадам: настолькі раз- 
вітая і самадастатковая яго 
інфраструктура. Уражвае і 
колькасць насельніцтва студ- 
гарадка (а на сённяшні дзень 
гэта 5642 чалавекі), і знач- 
насць тэрыторыі, якую ён 
займае. Дзеля спакойнага і 
камфортнага жыцця ўсіх ж ы- 
хароў існуюць і дзейнічаюць 
органы мясцовага самакіра- 
вання, газета “ Студенческий 
городок” і нават свае ўлас- 
ныя органы аховы парадку: 
Студэнцкая служба бяспекі 
(ССБ) і аператыўныя атрады.

Такі сур’ёзны падыход да 
ўмоваў бяспекі ў інтэрнатах 
БДУ невыпадковы. Безумоў- 
на; ад надзвычайных сітуацый 
не застрахаваны ніхто, але, як 
паказвае практыка, добра 
скаардынаваныя і, галоўнае, 
своечасовыя дзеянні аперат

рада могуць засцерагчы ад 
з ’яўлення нестандартных 
сітуацый альбо аператыўна 
ліквідаваць іх наступствы.

11 сакав іка  2004 года 
жыхарам інтэрната № 10
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Каб не думаць пра зубы на лекцыі
Студэнты — самыя частыя гацыенты стамата- 

лагічных паліклінік, таму што якраз у гэтым узрос- 
це карыес развіваецца найбольш інтэнсіўна. He- 
каторыя зубы яшчэ He поўнасцю сфарміраваліся і 
некалькі гадоў пасля прарэзвання насычаюцца 
кальцыем і іншымі рэчывамі. Вельмі важна навед- 
ваць стаматолага менавіта ў гэты час: толькі тады 
можна захаваць зубы здаровымі яшчэ надоўга.

У студэнтаў БДУ, а таксама іх выкладчыкаў ёсць 
магчымасць вырашыць свае праблемы з зубамі ў 
стаматалагічным кабінеце клінікі “JONATHAN”, які 
знаходзіцца на вул. Кастрычніцкай, 4. Усе стама- 
талагічныя паслугі там можна атрымаць з вялікімі 
скідкамі — 30 працэнтаў (для студэнтаў, аспіран-

таў і супрацоўнікаў універсітэта). Клініка існуе ўжо 
6 гадоў. За тэты час яна змагла заваяваць давер і 
ўдзячнасць многіх пацыентаў і даказаць, што вы- 
сокі графесіяналізм і імкненне клапаціцца пра зда- 
роўе кліентаў з’яўляецца для яе галоўным. За гады 
работы накоплены унікальны вопыт, а здаровы кан- 
серватызм у спалучэнні з апошнімі дасягненнямі 
навукі дазволіў адабраць толькі самыя эфектыў- 
ныя тэхналогіі лячэння. У стаматалагічнай клініцы 
“JONATHAN’1 ажыццяўляюцца ўсе віды стамата- 
лагічнай дапамогі на сучасным абсталяванні фірмы 
Siemens вытворчасці Германіі.

Ганна АНАТОЛЬЕВА

(  25 сакавіка 2004 года, чацвер, № 5 (1890)

У продление па справах куль
туры БДУ 15 сакавіка ў Нацыя- 
нальным акадэмічным Вялікім 
тэатры оперы / балета наладзі- 
ла канцэрт, прысвечаны 75-год- 
дзю мастацкай самадзейнасці 
універсітэта. На сцэне пабывалі 
ўсе творчыя калектывы нашай 
навучальнай установы, якія по
казал'І свае лепшыя нумары.

На пачатку мерапрыемства 
вядучыя папярэдзілі прысутных, 
што гэты юбілей — не падвя- 
дзенне вынікаў, а сустрэча доб
рых сяброў, якія збіраюцца пас
ля заняткаў, каб выявіць не 
толькі здольнасці да навукі, апе 
І да творчасці. I калі ўлічыць, 
што калектывы мастацкай са- 
мадзейнасці БДУ існуюць ужо 
даўно і паспелі заслужыць

званне народных, то відавочна, 
што на сцэне ў гэты дзень саб- 
раліся самыя лепшыя І надзей- 
ныя сябры. Юбілейны канцэрт 
паказаў, што разам яны здоль- 
ныя на многае — прынесці за- 
давальненне не толькі сабе, але 
і сваім паклоннікам, якіх шмат 
у першую чаргу сярод выклад- 
чыкаў і студэнтаў БДУ.

Універсітэт ганарыцца на- 
роднай харавой капэлай, народ
ным фальклорна-этнаграфіч- 
ным ансамблем "Неруш”, народ
ным аркестрам народных 
інструментаў, народным ансам
блем танца “ Крыжачок” , узор
ным дзіцячым ансамблем “Літа- 
рынка” , народным хорам вы- 
кладчыкаў і супрацоўнікаў 
“ Родніца” , народным тэатрам-

Першая е е с і я М а р и н ы  Гаурылік

студыяй "На балконе” , народ
ным музычным тэатрам-студы- 
яй “ На філфаку” , народным 
фальклорным ансамблем "Ty- 
тэйшая шляхта". Вялікую папу- 
лярнасць сярод моладзі ў 
апошні час заваявалі выканаў- 
цы студыі эстраднай песні, шоу- 
балета “ Шчаслівая сямёрка” , ва- 
кальных груп “Фэнсі” і "ВОКС", 
фольк-мадэрн-мюзікла “Фэст” , 
клуба аўтарскай песні. Усе яны 
праслаўляюць родны універсі- 
тэт не толькі ў сваёй краіне, але 
і на фестывалях і гастролях у 
Польшчы, Бельгіі, Даніі, Германіі, 
Нарвегіі, Францыі, Іспаніі, Парту- 
галіі, Японіі, Ізраілі, Тайвані, ПАР 
і г.д.

Ганна ЛАГУН

Новыя спецыяльнасці  
на ваенным факультэце У  се студэнты ведаюць залатое правіла: спярша ты працуеш на залікоўку, а потым — 

залікоўка на цябе. Праўда, не ўсе студэнты гэтага правіла датрымліваюцца. Учарашні 
абітурыент, апынуўшыся ў  незнаёмым, новым свеце, забывае про тог, што апрача вечаровых 
паходаў у  госці, сталічных дыскатэк, амурных перажыванняў ёсць яшчэ лекцыі, выкладчыкі, 
грамадскае ж ы ццё інтэрната і  факультэта. Згадвае ён пра гэта, толькікаліпрыходзіць яна, 
сесія. I  што рабіць, кал і акрамя колеру падручніка іназвы  прадмета студэнт прыгадвае 
толькіпрозвішча выкладчыка, дый тое з  цяжкасцю ? Тады з ’яўляюцца “хвасты", нізкія ад- 
знак/. Аднак не пра т акіх студэнтаў хочацца пагаварыць сёння, а пра тую, кім  м о ж а  гана
рыцца і  факультэт, іінтэрнат. Знаёмцеся: Марына Гіўрылік, студэнтка першага курса юры- 
дычнага факультэта, я ка яздала першцю сесію на “выдатна”  ( 10, 10і 9).

Ваенны факультэт БДУ сёле- 
та мяркуе правесці набор абі- 
турыентаў на новыя спецыяль- 
насці: журналістыка (спецыялі- 
зацыя — друкаваныя сродкі 
масавай інфармацыі), правазнаў- 
ства (юрысконсульская работа), 
міжнародныя адносіны (знеш- 
няя палітыка, дыпламатыя і 
міжнародныя адносіны ў ваен- 
най сферы). Аб гэтым нам па- 
ведаміў начальнік ваеннага фа
культэта — цэнтра ваеннай пад- 
рыхтоўкі і перападрыхтоўкі БДУ 
Уладзімір Міхайлавіч Леўшык.

Ha сённяшні дзень на ваен
ным факультэце курсанты пра- 
ходзяць навучанне па дзвюх 
спецыяльнасцях: псіхалогія 
(спецыялізацыя — маральна- 
псіхалагічнае забеспячэнне воі-

нскай дзейнасці) і хімія (рады- 
яцыйная, хімічная і бактэрыяла- 
гічная абарона).

Ваенны факультэт у БДУ 
створаны толькі год таму. Тым 
не менш, навучальны працэс тут 
наладжаны на высокім узроўні. 
Падрыхтоўку першых 24 кур- 
сантаў вядуць высокакваліфі- 
каваныя выкладчыкі на базе 
факультэта філасофіі і сацы- 
яльных навук, а таксама 
хімічнага факультэта БДУ. У 
сувязі з увядзеннем новых спе- 
цыяльнасцей будзе задзейніча- 
ны прафесарска-выкладчыцкі 
састаў іншых факультэтаў вя- 
дучай ВНУ краіны.

Нягледзячы на тое, што кур
санты наведваюць лекцыі, семі- 
нары, практычныя заняткі разам

са студэнтамі адпаведных фа- 
культэтаў, на ваенным факуль
тэце яны навучаюцца метадам 
ваеннага дня і толькі ў курсан- 
цкай форме. Абавязковыя для 
іх вайсковыя стажыроўкі І ву- 
чэбная практыка. Паколькі ў 
будучым іх чакаюць не толькі 
дыпломы спецыялістаў, але І лей- 
тэнанцкія пагоны, кантракты з 
Міністэрствам абароны на 5 га- 
доў і размеркаванне па воінскіх 
часцях беларускай арміі.

Абітурыентаў, якія сёлета 
жадаюць паступіць на ваенны 
факультэт БДУ І паспеюць па- 
даць заявы да 1 красавіка ў 
раённыя і гарадскія ваенныя 
камісарыяты па месцы жыхар- 
ства, акрамя ўступных экзаме- 
наў чакае адбор па такіх па- 
казчыках, як маральна-дзелавыя 
якасці, стан здароўя, фізічная 
падрыхтаванасць, ваенна-пра- 
фесійная скіраванасць і індыві- 
дуальна-псіхалагічныя якасці.

Павышаецца планка патра- 
баванняў і да студэнтаў, якія 
пасля двух курсаў навучання 
на іншых факультетах жада
юць займацца на ваенным фа
культэце. Сёлета іх адбор бу
дзе адбывацца па праграме ма- 
лодшых спецыялістаў (каман- 
дзіраў), і толькі праз год, калі 
яны зарэкамендуюць сябе з 
лепшага боку, — па праграме 
афіцэраў запасу.

Ганна ЛАГУН

такты тут іншыя, чым у школе, 
— больш дарослыя.

— Якія якасці дапамаглі 
табе ажыццявіць сваю мару?

— He люблю казаць пра 
сябе, але паводле словаў вы- 
кладчыкаў — мэтанакірава- 
насць, уседлівасць. Сябры ка- 
жуць — упартасць: многія ж 
спрабавалі адмовіць, а не атры- 
малася.

— Кім ты сябе бачыш у бу- 
дучыні?

— Старшакурснікі кажуць, 
што ва ўсіх два шляхі — ву- 
чыцца далей І займацца вы- 
кладчыцкай дзейнасцю або 
звязаць сваё жыццё з практы- 
кай. Мне хацелася б практы- 
каваць.

— У  Мінску ці ў сваім род
ным горадзе?

— У Мінску болей магчы- 
масцяў, чым у нас: там людзі з 
вышэйшай адукацыяй на рын
ку гандлююць. Але я чалавек 
ціхі, люблю спакой. Жыць ха- 
нелася б у Мінску, але не ў 
цэнтры.

— Твоё жыццёвае крэда?
— Найперш, заставацца ва 

ўсіх адносінах чалавекам з вя- 
лікай літары. Гэта мае вялікае 
значэнне ў маёй будучай дзей- 
насці: я ж  збіраюся працаваць 
з людзьмі.

— Што б ты пажа дала сту- 
дэнтам?

— He губляць надзеі, веры, 
ісці наперад, слухаць сябе, сваё 
сэрца. Прыслухоўвацца да 
іншых, але мець сваю думку, бо 
не ўсе людзі жадаюць табе 
добрага.

Размаўлялі 
Кацярына Л О БАЧ 

і  Юпія ЛАЗАР
■**

, — Я нарадзілася ў гора
дзе Івацэвічы Брэсцкай воб- 
ласці. Закончыла СШ № 3 з 
адзнакай. Паступіць на юры- 
дычны факультэт было марай 
майго дзяцінства. Класе ў пя- 
тым-шостым я глядзела па тэ- 
левізары кіно пра юрыстаў, 
затаіўшы дыхание. Нават не 
ведаю, адкуль гэтая мара ўзя- 
лася: мяне ўсе стараліся ад- 
гаварыць ад гэтага. Мама ба- 
ялася, што ў нашым гарадку 
няма такіх магчымасцяў для 
падрыхтоўкі, як у Мінску, І таму 
мне будзе вельмі цяжка па- 
ступіць. Сябры казалі, што 
юрыстаў сёння мора, бо ву- 
чыцца — гэта адно, а знайсці 
працу — зусім іншае.

— Цяжка было паступіць?
— Проста не верыла ў та

кую магчымасць. Апошні клас 
школы быў кашмарам: бега- 
еш па ўсіх факультетывах, да- 
датковых зьнятках, каб неяк 
падрыхтавацца. He маеш пэў- 
насці: калі не паступіш, куды

потым — дадому? Магчымасць 
навучацца платна я адмаўля- 
ла адразу. Ехала паступаць з 
не дужа добрым настроем: 
маўляў, прыеду І паеду. Але 
аказалася ўсё наадварот: усім 
даказала, што ў мяне атрыма- 
лася! У мяне з’явілася вера, 
што існуе справядлівасць, .ито 
можна паступіць толькі сваімі 
намаганнямі, калі захацець.

— На факультэце было ўсё 
так, як уяўлялася, ці нешта 
было нечаканым?

— Маё першае ўражанне 
было: “ Куды я патрапіла? Хачу 
дадому” . Мітусня, шматлюдзей 
у метро, на вуліцах, жыву ў 
інтэрнаце, далёка ад мамы. He 
буду ж  я кожны раз са сваімі 
праблемамі бегаць да тэлефо- 
на, каб пазваніць маме І выра
шыць праблему! З’явілася ней- 
кая самастойнасць... Першыя 
ўражанні былі не вельмі пры- 
емнымі, пакуль не адаптавала- 
ся да інтэрната. Потым стала 
прасцей, з’явіліся знаёмыя, кан-
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Конкурс пры гажосц і  -  
npbiKNOTa вясны

Багіня  Ф о м ід а

-----------
Святкаванне Дня жанчын на юрфаку скончы- 

лася сёлета толькі 9 сакавіка. Менавіта ў гэты дзень 
у клубе "Night Star” адбыўся конкурс “ Багіня Фе- 
міда” , дзе за высокае званне змагаліся дзяўчаты 
юрыдычнага факультэта БДУ і Акадэміі кіравання 
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.

Студэнты гэтых установаў ужо некалькі гадоў 
жывуць пад адным дахам, ходзяць на лекцыі да 
адных выкладчыкаў, сядзяць за аднымі і тымі ж 
сталамі ў сталоўцы. Таму і вырашылі студэнты пра- 
весці сумесную дыскатэку ў гонар 8 сакавіка, а 
заадно і выбраць самую чароўную, прывабную, да- 
сціпную і арыгінальную — словам, багіню.

У фінал конкурсу выйшлі чатыры ўдзельніцы: 
Марына Рамашкевіч і Кацярына Дружыніна прад- 
стаўлялі юрыдычны факультэт БДУ, гонар Акадэміі 
абараняла Вольта Мацэль. A яшчэ адна ўдзельні- 
ца, Надзея Кузюкова, выявілася студэнткай педа- 
гагічнага універсітэта.

Праграму вялі прафорг Il курса юрфака

Уладзімір Краўчанка і прафорг I курса юрфака 
Вольта Бакапенка (ёй належала і сама ідэя кон
курсу). У першым туры дзяўчаты прадстаўлялі гле- 
дачам сваю візітоўку. Мужчынская частка аўдыто- 
рыі была літаральна загіпнатызаваная танцам Ka- 
цярыны. A з’яўленне на сцэне Марыны ў вопрат- 
цы сапраўднай жыхаркі Алімпа ды яшчэ з метро
вым мечам у руках прымусіла здрыгануцца нават 
самых адважных.

У другім туры кемлівасць, лагічнае мысленне, 
здольнасць да творчасці спатрэбіліся канкурсант- 
кам для напісання бурымэ — верша паводле за- 
дадзеных рыфмаў (дыспазіцыя, эміграцыя, сітуа- 
цыя, арганізацыя). Самай арыгінальнай, на думку 
журы, стала такая імправізацыя:

Вот такая ситуация...
В теле женском эмиграция.
Диспозиция — прострация,
Стройных ног организация.
У трэцім туры ўдзельніцам прапанавалі стан- 

чыць два танцы — вальс і рок-н-рол. Па выніках 
конкурсу аднолькавую колькасць балаў атрымалі
дзве канкурсанткі — Кацярына І Надзея, на 1 бал 
ад іх адставала Марына.

/Iёс апошняга конкурсу вырашалі гледачы: трэ- 
ба было аддаць самай сімпатычнай прэтэндэнтцы 
сваю асабістую рэч (ці рэчы). Хто паспее сабраць 
"даніны” больш за іншых (пры гэтым абсалютна 
добраахвотна І за абмежаваны час), тая і багіня. 
Калі скончыўся вызначаны час, на сцэне ляжалі 4 
тары рэчаў: перамяшаліся швэдры, боты, сумкі, ма- 
більныя тэлефоны, паясы, бранзалеты — усё, што 
парпелі з сябе зняць гарачыя прыхільнікі канкур- 
сантак. Змаганне паміж балельшчыкамі было 
вельмі сур’ёзным: у пераможцы аказалася толькі 
на 2 рэчы болей...

Багіняй Фемідай была прызнаная студэнтка Il 
курса юрыдычнага факультэта спецыяльнасці “пра- 
вазнаўства” Кацярына Дружыніна. Цяпер перад 
ёй стаіць пытанне выбару: з кім паехаць у пада- 
рожжа, бо прыз, які дастаўся ёй, — памятны дып- 
лом і пуцёўка на экскурсійную паездку Віцебск— 
Полацк. Узнагароду ўручыла сакратар факультэц- 
кага камітэта БРСМ Наталля ІІІышло. Астатнія 
ўдзельніцы атрымалі заахвочвальныя прызы.

Пазнаёміцца з фотаздымкамі з вечарыны 
можна ў фотагалерэі юрыдычнага факультэта 
(h ttp ://law .bsu).

1.1. КУЧЫHCКАЯ, 
старшыня профбюро 

юрыдычнага факультэта

“ Міс ФДА — 2004" — вечар пад такой на
зван прайшоў у сакавіку на факультэце дауні- 
версітэцкай адукацыі БДУ. Здольнасці і прыга- 
жосць дзяўчат ацэньвала кампетэнтнае журы ў 
асобах дэкана факультэта В.М. Малафеева, на- 
месніцы дэкана А.Я. Фядзюнькінай, начальніка 
псіхалагічнай службы студгарадка Р.П. Папка, 
загадчыцы інтэрната Ns 5 А.І. Шакурынай, вы- 
кладчыка ФДА У.В. Дабрыяна і слухача пад- 
рыхтоўчага аддзялення для замежных грама- 
дзян Яна Яна.

За гонар назвацца “ Міс факультэта” змага- 
ліся 8 прэтэндэнтак. Сваю фантазію, здольнасці

ў мастацтве і кулінарнае майстэрства дзяўчаты 
прадэманстравалі ў конкурсах "Візітоўка” , “ Кулі- 
нарны конкурс” , "Конкурс талентаў” , “ Музыч- 
ная пародыя", "Вобраз сучаснай дзяўчыны” .

Перамагла ў конкурсе Алена Шульта, зван
не "Віцэ-міс ФДА” атрымала Марына Ліцвінка. 
Былі назганыя таксама “ Міс Чароўнасць" (Ma- 
рыя Лыхненка), "Mic Элегантнасць" (1на Шы- 
ловіч).

М.М. ЕРМАШКЕВІЧ, 
каардынатар выхаваўчай работы ФДА 

Фота Аляксандра СНАПКА

Б Е Ш Ш І І І М Ш Ш Э Т
Выдаецца з 1929 года
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цу па стварэнні навукова-да- 
следчага інстытута геаграфіі AH 
БССР.

Пасля IN з’езда ГТ БССР з’я- 
віліся новыя формы працы By- 
чонага савета: геаграфічныя 
экспертызы асобных праектаў, 
новых выданняў манаграфій і 
падручнікаў і інш., практыкава- 
ліся выязныя пасяджэнні Вучо- 
нага савета, тэматычныя семі- 
нары, сумесныя агульныя схо
ды ГТ БССР і іншых тавары- 
стваў (пісьменнікаў, кінемата- 
графістаў, архітэктараў і інш.). 
Упершыню было прапанавана 
стварэнне Браслаўскага нацы- 
янальнага парка, зроблена аб- 
грунтаванне больш за 30 ахоў- 
ваемых прыродных аб’ектаў на 
тэрыторыі БССР.

У лістападзе 1983 г. на па- 
сяджэнні Вучонага савета ГТ 
БССР адбылося абмеркаванне 
першага тома “ Энцыклапедыі 
прыроды Беларусі” . У склад 
рэдкалегіі гэтай энцыклапедыі 
ўвайшлі вядомыя географы 
В.А. Жучкевіч і В.П. Якушка, 
навуковымі кансультантамі былі 
B.C. Аношка, Б.М. Гурскі, 
Э.А. Ляўкоў, А.А. Хоміч, В.Р. 
Сінякова і інш.

Пры канцы 1991 г. згодна з 
распараджэннем Савета 
Міністраў Беларусі пачалася

праца па стварэнні “ Схемы ра- 
цыянальнага прыродакарыстан- 
ня Беларускага Паазер'я” . У ча- 
совы творчы калектыў, які фак- 
тычна быў створаны і працаваў 
на базе Вучонага савета БГТ, 
увайшлі больш за 80 чалавек. 
Узначаліў яго B.C. Аношка. 
Працуючы над гэтай задачай, 
географы даказалі І магчы- 
масць стварэння НДІ геаграфіі 
для вырашэння важных геагра- 
фічных задачаў, якія да гэтага 
вырашаліся спецыялістамі без 
геаграфічнай адукацыі. 3 таго 
часу на базе БГТ пачапі выкон- 
вацца буйныя навуковыя пра- 
екты.

Больш увагі стала надавац- 
ца школьнай геаграфіі. Упер
шыню сталі арганізоўвацца су
месныя семінары навукоўцаў, 
настаўнікаў геаграфіі і вучняў 
па пытаннях краязнаўства, на- 
вуковых геаграфічных даследа- 
ванняў вучняў і г.д. 3 ініцыяты- 
вы і пры ўдзеле Вучонага саве
та БГТ з 1991 г. адбываюцца 
школьныя геаграфічныя алім- 
піяды рэспубліканскага і міжна- 
роднага ўзроўняў.

У 1999 г. у Магілёве на базе 
МДУ імя А. Куляшова адбыўся 
Vl з’езд БГТ. Праграма ўклю- 
чала ў сябе ў тым ліку і наву- 
кова-метадычную канферэн-

цыю “ Стан і шляхі ўдаскана- 
лення геаграфічнай адукацыі ў 
Беларусі", выставы работ, наву- 
ковую экскурсію і інш. Ha 4 
секцыях навуковай часткі з’ез
да было зроблена больш за 60 
дакладаў, на навукова-метадыч- 
най канферэнцыі прагучала 40 
дакладаў, на 3 круглых сталах 
у дыскусіях прынялі ўдзел 
больш за 100 чалавек.

У апошнія гады БГТ прави
ло некалькі буйных міжнарод- 
ных канферэнцый, прысвечаных 
юбілейным датам: 90-годдзю 
прафесара А.Х. Шкляра, 100- 
годдзю акадэміка I.С. Лупіно- 
віча і акадэміка Г.І. Гарэцкага, 
155-годдзю І.Д. Чэрскага, 200- 
годдзю LI. Ходзькі, 110-годдзю 
прафесара А.А. Смоліча, 80- 
годдзю прафесара В.П. Якуш
ка, 200-годдзю LI. Дамейкі, 95- 
годдзю прафесара В.А. Дзя- 
менцьева.

Сёлетні год стане годам пад- 
рыхтоўкі мерапрыемстваў, пры
свечаных 70-годдзю геаграфі- 
чнага факультэта БДУ І 50-год- 
дзю Беларускага геаграфічна- 
га таварыства.

B.C. АНОШКА, 
доктар геаграфічных навук, 

прафесар, 
старшыня Беларускага 

геаграфічнага таварыства

19 сакавіка 1954 г. з’явіла- 
ся пастанова Вучонага савета 
Геаграфічнага таварыства (ГТ) 
СССР аб арганізацыі Беларус
кага геаграфічнага таварыства 
— філіяла ГТ СССР. У склад 
аргкамітэта І першага Вучона
га савета ГТ БССР увайшлі ака- 
дэмік І.С. Лупіновіч (старшыня), 
дацэнт У.А. Навіцкі (вучоны 
сакратар), дацэнт В.А. Дзямен- 
цьеў (намеснік старшыні), дацэнт 
Ф.С. Марцінкевіч, дацэнт LI. 
Трухан, прафесар А.Н. Папоў, 
Г.Т. Шэнберг. Упершыню бела- 
рускія географы атрымалі маг- 
чымасць аб’яднацца ў самастой- 
нае навуковае таварыства. Вар
та, аднак, зазначыць, што да гэ
тага многія беларускія геогра
фы прымалі актыўны ўдзел у 
арганізацыйнай І навуковай 
дзейнасці Рускага геаграфічна- 
га таварыства з моманту яго 
ўтварэння: І.Д. Чэрскі, LI. Ходзь- 
ка, Б.І. Дыбоўскі, А.І. і Б.А. B- 
ількіцкія, B.B. Пранчышчаў,
А.А. Смоліч і іншыя не проста 
ўваходзілі ў РГТ, але і атрымл-

івалі высокія ўзнагароды за 
свае навуковыя працы.

Першыя гады дзейнасці ГТ 
БССР займалася арганізацый- 
нымі пытаннямі. Апрача геогра- 
фаў тады ў таварыства сталі 
ўваходзіць геолагі, гідролагі, 
гісторыкі, этнографы і інш. У 
1957 г. старшынёй аб’яднання 
стаў віцэ-прэзідэнт AH БССР 
акадэмік К.І. Лукашоў, пры якім 
пачалася структурная перабу- 
дова таварыства: узніклі секцыі 
фізічнай геаграфіі (В.А. Дзя- 
менцьеў), эканамічнай геаграфіі 
(Ф.С. Марцінкевіч), краязнаў- 
ства і турызму (В.А. Жучкевіч), 
феналогіі (А.Я. Шкляр). Тады 
ж пачалася падрыхтоўка пер
шага Атласа БССР, які выйшаў 
з друку ў 1958 г.

3 60-х гадоў актывізаваліся 
міжнародныя сувязі беларускіх 
географаў. Асабліва актыўнай 
дзейнасць арганізацыі стала 
пасля абрання ў 1962 г. стар
шынёй савета В.А. Дзяменць- 
ева: у тым самым годзе бела- 
рускі філіял ГТ СССР атрымаў

самастойнасць і пачаў называц- 
ца Геаграфічным таварыствам 
БССР пры АН БССР. У 1964 г. 
пры арганізацыі ўзніклі аддзя- 
ленне этнаграфіі І фальклору, 
камісія па медыцынскай геа- 
графіі. Вялікую папулярнасць 
атрымалі сходы таварыства, на 
якіх выступалі вядучыя навукоў- 
цы нашай краіны І замежжа, 
прадстаўнікі творчых саюзаў. 3 
1966-1967 г. ГТ БССР заня- 
лося абгрунтаваннем І стварэн- 
нем заказнікаў і запаведнікаў.

12 сакавіка 1975 г. на геа- 
графічным факультэце БДУ ад- 
быўся першы з’езд таварыства. 
На ім быў прыняты новы статут 
арганізацыі, абраны прэзідэнт 
— В.А. Жучкевіч. 3 таго часу 
пачалі праводзіцца штогадовыя 
канферэнцыі па выніках наву- 
ковых даследаванняў, зборнікі 
навуковых работаў членаў ГТ 
БССР, прысвечаныя значным 
навуковым падзеям (з’ездам ГТ 
СССР, міжнародным геаграфіч- 
ным кангрэсам і інш.). Вучоны 
савет арганізацыі распачаў пра-
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