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ЗнаЗны гісторыі
Напярэдадні святкавання 60-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка- 

фашысцкіх захопнікаў упраўленне выхаваўчай работы з моладдзю, гіста- 
рычны факультэт і камітэт БРСМ БДУ правялі завочную віктарыну. Яе 
пытанні датычыліся гісторы і Беларусі і Вялікай Айчыннай вайны.

Спаборніцтва знайцаў гісторы і доўжылася больш за месяц. У трох 
турах віктарыны прынялі ўдзел больш за 80 студэнтаў нашага універсітэ- 
та. Па выніках спаборніцтва першае месца заняла навучэнка Ill курса 
юрыдычнага каледжа БДУ Вераніка Шыпіца (яна атрымала 300.000 руб.). 
Ha другім  месцы апынуўся студэнт Il курса юрыдычнага факультэта Аляк- 
сандр Макаранка (150.000 руб.), на трэцім — навучэнец 11 гістарычнага 
класа ліцэя БДУ Ілля Ж ураўлёў (75.000 руб.). Апрача таго, падзякі ад 
арганізатараў за атрыманыя высокія балы дасталіся студэнтцы I курса 
гістарычнага факультэта Ірыне Помаз і слухачу факультэта дауніверсі- 
тэцкай адукацыі Сяргею Луніну.

Ю рый ГЛАЗКО

Ддзначаны л е іш ы і
25 моя ў  БДУ одбылося ўшанаванне перамож- 

цаў I ll Рэспубліканскага конкурсу творчых работ 
навучэнцаў і  студэнтаў па грамадскіх навуках 
"Беларусь у  сучасным свеце"I  стыпендыятаў Cne- 
цыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Бела
русь па сацыяльнай падтрымцы адораных наву- 
чэнцаў I  студэнтаў.

Пераможцы конкурсу атрымалі грашовыя 
грэміі і пасведчанні Спецыяльнага фонду Прэзі- 
дэнта Рэспублікі Беларусь. Стыпендыятам за 
асаблівыя поспехі ў навучальна-пазнаваўчай і 
навукова-даследчай дзейнасці былі ўручаныя 
пасведчанні Спецыяльнага фонду Прэзідэнта 

грэспублікі Беларусь.
Ha цырымоніі ўзнагароджання прысутнічалі 

члены Савета Спецыяльнага фонду Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь C.B. Рашэтнікаў, Н.У. Пташ- 
нік. Узнагароды ўручаў рэктар БДУ B.I. Стра- 
жаў.

Пераможцамі сталі: Антаніна Каханская —

Стрдзкты БДУ п а ш к ь
на Алімпіяду 9 І і і і ы

студэнтка IV курса юрыдычнага факультэта, Ka- 
цярына Мікуліч — студэнтка IV курса юрыдыч
нага факультэта, Вірынея Паўлюкевіч — студэн
тка V курса факультэта філасофіі і сацыяльных 
навук, Павел Камінскі — студэнт V курса факуль
тэта міжнародных адносін, Дзмітрый Марозаў — 
студэнт IV курса юрыдычнага факультэта, Натал- 
ля Доўгер — студэнтка NI курса факультэта 
міжнародных адносін, Алег Пятроў — студэнт V 
курса юрыдычнага факультэта, Алена Пецукевіч
— выпускніца юрыдычнага факультэта, Кацяры- 
на Хлюпіна — студэнтка V курса юрыдычнага 
факультэта, Кацярына Макарава — студэнтка V 
курса факультэта радыёфізікі і электронікі, Іван 
Лосеў — студэнт V курса факультэта прыклад- 
ной матэматыкі і інфарматыкі, Наталля Прымак
— студэнтка V курса фізічнага факультэта.

А.Г. ЗАХАРАЎ, начальнік аддзела НДРС  
Фотаздымак Гэнадзя КРАС КО ЎС КАГА

Каманда БДУ прыняла ўдзел ва 
Універсіядзе, прысвечанай 60-годдзю 
вызвалення Беларусі ад нямецка-фа- 
шысцкіх захопнікаў. Разам з нашым 
ун іверс ітэтам  у м ерапры ем стве 
ўдзельнічалі больш за 40 ВНУ краі- 

-  ны. Адкрыццё адбылося 21 мая на 
сталічным стадыёне “ Дынама” . Кало- 
ну спартсменаў нашага універсітэта, 
апранутых у бела-сінюю форму (ко- 
лераў універсітэцкага сцяга), узначаль- 
ваў загадчык кафедры фізічнай куль
туры І спорту С.У. Макарэвіч.

Найлепшыя ВНУ краіны атрымалі 
спецыяльныя дыпломы і кубкі за пе- 
рамогу ва “ Універсіядзе — 2003” . Ка
манда БДУ атрымала дыплом Il сту- 
пені за перамогу ў сваёй падгрупе. У

агульнакамандным жа заліку нашы 
спартсмены занялі пятае месца.

У складзе зборнай БДУ былі спар
тсмены, якія будуць сёлета прадстаў- 
ляць Беларусь на Алімпіядзе ў Аф і- 
нах. Алімпійскі летапіс БДУ вядзе з 
1956 г.: тады ў Мэльбурнскай Алім- 
піядзе ўдзельнічала студэнтка юр
фака Вольга Кошалева. Л іцэнзіі на 
сёлетнюю Алімпіяду ўжо атрымалі 
9 студэнтаў нашага універсітэта. У 
складзе лёгкаатлетычнай зборнай 
паедуць Андрэй Міхневіч (V курс юр
ф ака), Надзея А стапчук (II курс 
гістфака), Аляксей Елістратаў (III курс 
юрфака), Наталля Сафронава (IV курс 
юрфака). У спаборніцтвах па грэка- 
рымскай барацьбе прымуць удзел

Андрэй Чэхаўской (V курс юрфака), 
Аляксандр К ікінёў (V курс геафака). 
Сярод плыўцоў будзе студэнт-трэця- 
курсн ік юрфака Павел Лагун. За 
алімпійскія медалі на спаборніцтвах 
па веласпорце будзе змагацца сту- 
дэнтка-завочніца Il курса юрфака На
талля Цылінская. Студэнтка БДУ 
Алеся Белайчук (I курс геафака) 
прыме ўдзел як вядучая ў спабор- 
ніцтвах па веласпорце ўжо на Пара- 
алімпійскіх гульнях.

Вольга АМЕЛЮ СІК, 
дырэктар спартыўнага клуба БДУ 

Фотаздымкі 
Гзнадзя КРАСКОЎСКАГА
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СЕМІНАРЫ

Ш кола  студэнцкага активу
Многія студэнты нашага уні- 

версітэта жывуць у інтэрнатах. 
Для іх гэта першы выпадак, калі 
надоўга адрываешся ад родна- 
га дома, ад бацькоў. Створаны 
пры універсітэцкім студгарадку 
цэнтр псіхалагічнай службы, са- 
цыяльныя педагогі дапамагаюць 
студэнтам адаптавацца да нова- 
га жыцця. Аднак не менш знач- 
ную дапамогу студэнтам аказ- 
вае студэнцкі актыў студгарад- 
ка. На плячах гэтых хлопцаў і 
дзяўчат ляжыць адказнасць за 
засяленне і высяленне з інтэр- 
ната, санітарна-гігіенічныя нор
мы, парадах пражывання, прада- 
стаўленне інфармацыі студэнтам, 
а таксама арганізацыя забаў- 
ляльных і спартыўных мерапры- 
емстваў для студэнтаў, якія жы
вуць у інтэрнатах.

I таму не дзіўна, што менаві-

та на базе нашага універсітэта 
ў сгартыўна-аздараўленчым 
комплексе «Брыганціна» 6— 8 
мая прайшоў семінар-практы- 
кум «Школа студэнцкага акты- 
ву студэнцкага гарадка». Студ- 
гарадок БДУ — адзін з най- 
буйнейшых у краіне і ўключае 
ў сябе больш за пяць з пало- 
вай тысяч студэнтаў. Ініцыята- 
рам семінара-практыкуму вы- 
ступілі Міністэрства адукацыі 
Беларусі і БДУ. Тэмамі для аб- 
меркавання на семінары сталі 
формы і метады ідэалагічнай 
работы ва ўмовах інтэрната, ідэ- 
алы сучаснай моладзі. Ш ы ро-. 
ка абмяркоўвалася актуальнее 
пытанне пра ролю органаў 
дзяржаўнай улады ў вырашэнні 
праблем студэнцтва сталіцы. 
Апрача таго, падчас мерапры- 
емства была арганізавана вы-

става навукова-метадычнай 
літаратуры і матэрыялаў педа- 
га г іч н а га  вопыту для ўс іх  
удзельнікаў. У працы семінара 
прынялі ўдзел міністр адукацыі 
А .М . Р адзькоў, намесніца 
міністра Т.М. Кавалёва, рэктар 
БДУ прафесар B.I. Стражаў, на- 
чальнік аддзела па сувязях з 
грамадскасцю Адміністрацыі 
прэзідэнта В.Ф. Холад.

Пад заканчэнне семінара ад- 
быўся конкурс-выстава плака- 
таў, прысвечаных 60-годдзю 
вызвалення Беларусі ад нямец- 
ка-фашысцкіх захопнікаў, кон
курс насценгазет і канцэртная 
праграма, падрыхтаваная твор- 
чымі калектывамі студгарадка.

Лідзія СЕМЯНКОВА, 
студэнтка I курса 

факупьтэта журнапістыкі

СУСТРЭЧЫ

Студэнтам -  пра пал ітыку
У рамках адзінага дня інфармавання 20 мая 

адбылася сустрэча студэнтаў БДУ з Заслужаным 
дзеячом культуры Рэспублікі Беларусь, галоўным 
рэдактарам інфармацыйнага бюлетэня Адміні- 
страцыі прэзідэнта, акадэмікам Міжнароднай сла- 
вянскай акадэміі навук, культуры, мастацтва і аду- 
кацыі (Масква), членам рэдкалегіі часопіса "Все
мирная литература” Эдуардам Марцінавічам Ско
белевым.

Галоўнай тэмай сустрэчы было абмеркаван- 
не паслання Прэзідэнта Беларусі парламенту. 
Эдуард Марцінавіч растлумачыў маладому пака- 
ленню важныя аспекты не толькі гэтага, але і

мнопх іншых сацыяльна-палітычных пытанняў, 
закрануў аспекты міжнароднай бяспекі, рынка- 
вай эканомікі, паляпшэння ўмоваў жыцця, мараль- 
на-эстэтычнага духу моладзі. Важным пунктам 
сустрэчы стала тэма ідэалагічнага выхавання 
моладзі ў сферы новых пераўтварэнняў, якія ад- 
бываюцца ў дзяржаве.

Пры канцы сустрэчы Э.М. Скобелеў падарыў 
студэнтам свае кнігі.

Наталля КАСЬЯНЕНКА 
Фотаздымак Генадзя КРАСКОЎСКАГА

СПАРТАКІЯДА

АЛІМПІЯДЫ

БІРЖА ПРАЦЫ

П’едэстал для юрыстау
V адкрытая студэнцкая юры- 

дычная алімпіяда прайшла ў 
красавіку 2004 года на базе 
Гродзенскага дзяржаўнага уні- 
версітэта. Сярод 39 студэнтаў- 
удзельнікаў з 9 ВНУ былі і прад- 
стаўнікі юрыдычнага факульте
та нашага універсітэта: студэн
ты V курса Дзяніс Сарокін і 
Ірына Вахновіч, студэнтка IV кур
са Аксана Марозава, па-за кон
курсам удзельнічала студэнтка 
IV курса Ірына Шлык. Каманду 
суправаджалі кандыдат юры- 
дычных навук, дацэнт Сяргей 
Артуравіч Калінін і выкладчык 
Цімур Валер’евіч Сысуеў. Пад- 
рыхтоўка каманды да алімпія- 
ды праводзілася ў рамках

НДРС факультэта (кіраўнік — 
дацэнт В.І. Чупрыс) і ажыццяў- 
лялася спецыяльна прызнача- 
нымі выкладчыкамі ад кожнай 
кафедры (асабліва актыўна ў 
падрыхтоўцы каманды ўдзель- 
нічала дацэнт кафедры грама- 
дзянскага і сямейнага права 
Ірына Мікалаеўна Шчамялёва). 
Алімпіяда праводзілася ў чаты- 
рох намінацыях: агульная тэо- 
рыя права; канстытуцыйнае 
права; грамадзянскае права і 
працэс; крымінальнае права і 
працэс.

Пасля падліку ўсіх балаў 
высветлілася: каманда БДУ — 
першая (182 балы). Другое 
месца занялі прадстаўнікі Гро-

дзенскага дзяржаўнага універ- 
сітэта (172 балы), трэцяе — 
Акадэміі кіравання пры Прэзі- 
дэнце Р эспубл ікі Беларусь 
(168,5 бала).

У асабістым конкурсе сту
дэнты Беларускага дзяржаўна- 
га універсітэта занялі:

I. Вахновіч — I месца ў на- 
мінацыі "Грамадзянскае права 
і працэс” і Il месца ў агульным 
асабістым конкурсе (64 балы);

Дз. Сарокін — H месца ў 
намінацыі “ Грамадзянскае пра
ва і працэс” (60 балаў);

А. Марозава — III месца ў 
намінацыі “ Грамадзянскае пра
ва і працэс” (58 балаў).

C. А. КАЛІНІН

АКЦЫІ

Тыдзень
дабрыні

Пры канцы красавіка адбылася традыцый- 
ная дабрачынная акцыя "Вясновы тыдзень даб- 
рыні — 2004” . Арганізатарамі яе выступілі 
міжнародная грамадская дабрачынная аргані- 
зацыя “ Надзея-экспрэс” і яе валанцёрскі цэнтр 
"К р о к  насустрач” пры арганізацыйнай пад- 
трымцы Міністэрства адукацыі. Студэнцкі Саюз 
БДУ прыняў актыўны ўдзел у акцыі: лідэры 
Студсаюза з факультэта радыёфізікі і элект- 
ронікі Віктар Васілеўскі і Яўген Ляшчынскі ар- 
ганізавалі суботнік пад лозунгам “ Зробім свет 
чысцейшым” , у якім прынялі ўдзел некалькі дзе- 
сяткаў чалавек з інтэрната Ns 10. Прырода па- 
дарыла нам ласкавае сонца, цёплы ветрык, а 
мы адзін аднаму — добры настрой і мора 
станоўчых эмоцый.

Ю рый ГЛАЗКО

3 НАГОДЫ

Насустлач святу
Студэнты і курсанты ваеннага факультэта БДУ 

прынялі ўдзел у ваенна-гістарычнай канферэн- 
цыі “ 60 гадоў вызвалення Рэспублікі Беларусь 
— знамянальная падзея ў найноўшай гісторыі” , 
якая адбылася 26 мая ў Цэнтральным доме афі- 
цэраў. Арганізатарамі канферэнцыі выступіді 
ўпраўленне маральна-псіхалагічнага забеспячэння 
Міністэрства абароны Рэслублікі Беларусь, Ba- 
енна-навуковае таварыства, Цэнтральны дом афі- 
цэраў Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, Бела- 
рускі рэспубліканскі саюз моладзі.

Асобнае месца ў выступах на канферэнцыі 
было адведзена наступальнай аперацыі "Багра- 
тыён", пра якую распавялі генерал-маёр у ад- 
стаўцы У.Н. Вараб’ёў, генерал-маёр у адстаўцы 
А.М. Быкаў і інш. Закончылася канферэнцыя вы
ступам Акадэмічнага ансамбля песні і танца 
Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь “ Песні вог- 
неннай вайны” .

Настасся БЕСПРАЗВАННАЯ

Лідэр -  геаграфічны факультзт
Падведзены вынікі трады- 

цы йнай ш т огадовай  52-й  
спартакіяды Б Д У  за 2003-2004 
навучальны год.

У спаборніцтвах па 21 віду 
спорта ўдзельнічала 16 фа- 
культэтаў універсітэта і юры- 
дычны каледж БДУ.

У перш ы ню  за апош н ія  
гады першае месца заняў ге- 
аграфічны факультэт, які здо- 
леў абагнаць усяго  на не- 
ка л ь к і а чко ў  пастаяннага  
лідэра спартакіяды — каман

ду юрыдычнага факультэта. 
Трэцяе месца заняў фізічны 
факультэт, чацвёртае — фа
культэт прыкладной матэма- 
ты кі і інф арматыкі, пятае — 
механіка-матэматычны, шос- 
тае — факультэт м іжнарод- 
ных адносін. На сёмым мес- 
цы — факультэт радыёф ізікі 
і электронік і, на восьмым — 
біялагічны, дзевятае месца за 
факультэтам філасофіі І са- 
цыяльных навук, дзесятае — 
за гістарычным факультэтам,

адзінаццатае заняў эканамі- 
чны факультэт, дванаццатае
— філалагічны, трынаццатае
— хімічны, чатырнаццатае — 
ф а ку л ь тэ т  ж у р н а л іс т ы к і,  
пятнаццатае — Інстытут кіра- 
вання І сацыяльных тэхна- 
логій, шаснаццатае — юры- 
дычны каледж, семнаццатае
— факультэт менеджменту 
нерухомай маёмасці.

Вольга АМЕЛЮ СІК, 
дырэктар спартыўнага 

клуба БДУ

Дзень к а р ’ернага росту
12 мая ў нашым універсітэце прайшоў першы 

кірмаш вакансій для студэнтаў ВНУ — будучых 
спецыялістаў інфармацыйных тэхналогій. Назы- 
ваўся ён "Дзень кар’ернага росту” . Арганізата- 
рамі былі Асацыяцыя распрацоўшчыкаў ІТ-тэх- 
налогій “ Нацыянальны інфапарк” і факультэт 
прыкладной матэматыкі і інфарматыкі БДУ. Мэ- 
тай мерапрыемства было прыцягнуць маладых 
людзей яшчэ на стадыі навучання ў вытворчы пра
цэс, зарыентаваць іх на выбар дзейнасці ў гэтай 
галіне. Попыт на высакакласных праграмістаў 
цяпер перавышае прапанову, таму ВНУ павінны 
павялічыць аб’ёмы падрыхтоўкі спецыялістаў у

гэтай галіне.
Зацікаўленасць у супрацоўніцтве са студэн

там!, маладымі спецыялістамі і ВНУ выказалі кам- 
паніі “ Epam Systems” , “ Сістэмныя тэхналогіі” , 
"Атлант Тэлеком” , "Навучсофт” , “ Нілітыс” , “ Пры- 
кладныя сістэмы” , “ Эфектыўныя праграмы” , аду- 
кацыйныя і кансалтынгавыя цэнтры, Аб’яднаны 
інстытут праблем інфарматыкі Нацыянальнай 
акадэміі навук. Падчас кірмашу адбыліся прэ- 
зентацыі і майстар-класы, а таксама круглы стол 
карпарацыі “ Галактыка” . У кірмашы вакансій свае 
стэнды і прэзентацыі падрыхтавалі 22 кампаніі. 
Яны прадаставілі 35 вакансій і запрасілі на пра- 

цу каля 100 чалавек (не- 
каторыя вакансіі пра- 
дугледжваюць прыём на 
працу адразу некалькіх 
работнікаў).

У мерапрыемстве 
ўзялі ўдзел больш за 
700 студэнтаў, выпуск- 
нікоў і маладых спецы- 
ялістаў у галіне інфар- 
мацыйных тэхналогій. 
Найбольшую зацікаўле- 
насць і актыўнасць вы- 
явілі студэнты БДУ і 
БДУ I P.

Сёлета ў верасні 
плануецца правесці 
другі “ Дзень кар’ерна
га росту” . Яго мэтай 
будзе дапамагчы выпус- 
кнікам ВНУ 2005 г. у 
паспяховым размерка- 
ванні ў кампаніі інфар- 
мацыйных тэхналогій.

Наталля КАСЬЯНЕНКА



(  3 чэрвеня 2004 года, чацвер, №№ 8-9 (1893-1894) І Е Н Р 9 С 1 І І  !RISEPC м я в

СВЯТЫ

АКТУАЛЬНА ЮБІЛЕІ

КАНФЕРЭНЦЫІ

Д з е н ь  П е р а м о г і
Н апярэдадні Дня Пера- 

могі, 6 мая, у нашым універсі- 
тэце адбы лося ўрачы стае 
ўшанаванне ветэранаў — ця- 
перашніх і былых супрацоў- 
нікаў БДУ. У падрыхтоўцы 
мерапрыемства ўзялі ўдзел 
рэктарат БДУ і многія іншыя 
падраздзяленні: упраўленне 
выхаваўчай работы з молад- 
дзю, прафкам супрацоўнікаў, 
Савет ветэранаў, ка м іт э т  
БРСМ БДУ, адміністрацыя ва- 
еннага факультэта. Упраў-

ленне па справах культуры 
падрыхтавала выступ зорак 
беларускай эстрады і калек- 
тываў мастацкай самадзей- 
насці БДУ.

Ca словамі падзякі і він- 
шаваннямі са святам высту- 
пілі рэктар нашага універсітэ- 
та прафесар B.I. Стражаў, 
прарэктар па вучэбна-выха- 
ваўчай рабоце і сацыяльных 
пытаннях У.В. Сувораў, стар- 
шыня Савета ветэранаў І.П. 
Зяцькоў, старшыня прафка-

ма супрацоўн ікаў Я.П. Ty- 
ромша.

У суправаджэнні курсан- 
таў ваеннага факультэта ве- 
тэраны паклалі кветкі да па
мятней стэлы ва ун іверс і- 
тэцкім дворыку. Пад гукі ва
еннага аркестра курсанты 
прайшлі ўрачыстым маршам 
па ўнутраным дворыку БДУ.

Вольга КАЗАКОВА  
Фотаздымкі Генадзя 

КРАСКОЎСКАГА

Сустрэча з 
заканатворцамі

Ha факультэце дауніверсітэцкай адукацыі ідэйна-выхаваўчай 
рабоце надаецца шмат увагі. У бягучым навучальным годзе для 
выкладчыкаў і супрацоўнікаў быў наладжаны агульнафакуль- 
тэцкі семінар “ Асновы ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці” . 11 
мая адбылося чарговае пасяджэнне на тэму "Савет Рэспублікі: 
тэрытарыяльнае прадстаўніцтва і законатворчая дзейнасць” .

У працы семінара прымалі ўдзел старшыня Пастаяннай камісіі 
Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па 
рэгіянальнай палітыцы, дэпутат Парламенцкага сходу Саюза Бе- 
ларусі і Pacii П.У.Шыпук і начальнік упраўлення арганізацыйнай 
работы Сакратарыяту Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь А.Э. Вярцінскі. У сваім выступе П.У. Шы- 
пук пазнаёміў удзельнікаў семінара з працай Савета Рэспублікі, 
міжпарламенцкай дзейнасцю Нацыянальнага сходу і адказаў на 
пытанні.

У семінары таксама прынялі ўдзел слухачы падрыхтоўчага 
аддзялення для беларускіх грамадзян. ■

TM. КУЗЬМІНАВА, 
кіраўніца семінара, загадчыца кафедры 

дауніверсітэцкай падрыхтоўкі і  прафарыентацыі моладзі

Гістарычны факультэт 
адзначае сваё 70-годдзе

У красавіку на гістарычным 
факультэце БДУ адбылася 
міжнародная навуковая канфе- 
рэнцыя, прысвечаная 70-годдзю 
факультэта. У ёй прынялі ўдзел 
каля 350 удзельнікаў, у тым ліку 
з Канады, Кітая, Латвіі, Літвы, 
Польшчы, Pacii і інш. На пле
нарным пасяджэнні выступілі 
дэкан гістарычнага факультэ
та БДУ, дацэнт С.М. Ходзін, за- 
гадчык кафедры гісторыі Расіі, 
дацэнт А.А. Яноўскі, прафесар, 
доктар гістарычных навук У.Н. 
Сідарцоў, кандыдат філасофскіх 
навук У.Т. Новікаў, прафесар, 
доктар гістарычных навук Л.І. 
Бародкін, дацэнт, кандыдат гіста- 
рычных навук В.М. Шутава. 
Падчас канферэнцыі працавалі 
5 секцый: гісторыя і сучаснасць: 
онта- і гнасеалагічныя падыхо-

ды; крыніцазнаўства I пстары- 
яграфія і 3 секцыі па гісторыі 
Беларусі і замежных краінаў — 
з старажытных часоў па XX ст., 
першая палова XX ст., другая 
палова XX — пачатак XXI ст. У 
межах канферэнцыі адбылося 
пасяджэнне семінара па гіста- 
рычнай сінергетыцы. Асноў- 
нымі тэмамі абмеркавання сталі 
сінергетычная рэпрезентацыя 
пазнання гісторыі, канкрэтна- 
гістарычныя тэмы сінергетыкі і 
аспекты педагагічнай сінерге- 
ты кі. Адбылося пасяджэнне 
“ круглага стала” па праблемах 
гістарычнай антрапалогіі і псіха- 
логіі, гендэрнай гісторыі, між- 
дысцыплінарнасці ў гістарыч- 
ным пазнанні.

Наталля КАСЬЯНЕНКА

Ч а ш е к .  Культура .  Грамадства
аргкамітэта прарэктар па вучэбнай рабоце 
У.Л. Клюня: ад імя рэктара БДУ ён выказаў 
надзею, што падобныя мерапрыемствы ста- 
нуць на факультэце рэгулярнымі. Дэкан фа
культэта філасофіі і сацыяльных навук A.I. Зе- 
лянкоў адзначыў, што ўпершыню студэнцкая 
канферэнцыя праводзіцца ў такім шматнацы- 
янальным складзе.

На працягу дня адбылася праца 14 секцый 
і 3 “ круглых сталоў” , дзе асвятляліся прабле- 
мы рэлігіязнаўства, культурапогіі, эстэтьжі і 
этыкі, сацыяльнай філасофіі, гендэрных сацы- 
ялагічных даследаванняў, медыцынскай і са
цыяльнай псіхалогіі, студэнцкага самакіраван-

ня і інш. Ha наступны дзень удзельнікі кан- 
ферэнцыі наведалі памятныя мясціны Мінска, 
звязаныя з вызваленнем Беларусі, паклалі 
кветкі да помнікаў, а потым правялі выніковае 
пленарнае пасяджэнне і закрылі канферэн- 
цыю.

Хацелася б пажадаць, каб падобныя ме
рапрыемствы адбываліся як мага часцей, бо 
яны дапамагаюць студэнтам самарэалізоўвац- 
ца і яднацца ў адну вялікую сям’ю — хаця б 
на пару кароткіх дзён.

Настасся БЕСПРАЗВАННАЯ 
Фотаздымкі Гзнадзя КРАСКОЎСКАГА

21 м ая  на ф акультэце ф іласоф іі і  сацы
яльных навук Б Д У  адбылося адкрыццё м іж на -  
роднай навуковай канферэнцыі студэнтаў і  ас- 
пірантаў “ Чалавек. Культура. Грамадст ва”, 
прысвечанай 60-годдзю вызвалення БелорусІ. 
У  ёй удзельнічалі прадст аўнікі гуманітарных  
факультэтаў БДУ, студэнты з  ВНУ Мінска, Магі- 
лёва, Гродно, Віцебска, Мазыра Пни/ых бело
р у с а х  гарадоў, а т аксама зам еж ны я дэлега-

цы і — Расіі, Украіны, Польшчы, Латвіі.
Прадметам абмеркавання на канферэнцыі 

сталі філасофскія, псіхалагічныя, сацыяльныя, 
камунікацыйныя праблемы сучаснай соцыяды- 
намікі. Падобнае мерапрыемства, у якім бя- 
руць удзел больш за 230 чалавек з розных 
краін, у гісторыі факультэта адбываецца ўпер- 
шыню.

Пленарнае пасяджэнне адкрыў старшыня

т
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16— 17 красавіка на базе 
нашага універсітэта праходзілі 
“Д н і рускай мовы і  белорус
кой культуры”. У мерапрыем- 
стве прымалі ўдзел студэнты- 
замежнікі з 21 краіны свету, 
якія зараз атрымліваюць аду- 
кацыю ў 16 ВНУ Беларусі, а

носін, кафедра прыкладной 
лінгвістыкі філалагічнага фа
культэта.

Падчас мерапрыемства быў 
праведзены трэці заключны тур 
Рэспубліканскай алімпіяды па 
рускай мове сярод студэнтаў- 
замежнікаў, якія атрымліваюць 
вышэйшую адукацыю ў Бела
русь Typ праводзіўся па чаты- 
рох секцыях у тры этапы: на- 
пісанне пераказу ці сачынення 
на тэму “ Праблемы вайны і міру 
ў сучасным грамадстве” , тэст- 
віктарына, конкурс чытальнікаў.

У першай секцыі ўдзельні- 
чалі пераможцы алімпіяд, якія 
праводзіліся ў ВНУ, з ліку за
межных слухачоў, што вучац- 
ца на падрыхтоўчых факуль- 
тэтах ці аддзяленнях. Пера- 
можцам у гэтай секцыі стала 
дзяўчына з Кітаю — Шы Мэй, 
якая вучыцца на факультэце 
дауніверсітэцкай адукацыі ў 
БДУ. Дарэчы, на конкурсе чы- 
тальнікаў яна выканала верш 
Канстанціна Сіманава “ Чакай 
мяне” з такім майстэрствам і 
пачуццём, што некаторыя ў 
зале плакалі.

У другой секцыі ўдзельні- 
чалі пераможцы алімпіяд ВНУ 
з ліку замежных студэнтаў і 
магістрантаў, якія вучацца на 
філалагічных факультэтах, а 
пераможцам стаў Лі Юн Ян 
(Кітай) з Мінскага дзяржаўна- 
га лінгвістычнага універсітэта.

У працы трэцяй секцыі пры-

малі ўдзел пераможцы алімпі- 
яд ВНУ са студэнтаў і магіст- 
рантаў нефілалагічных спецы- 
яльнасцей. Першае месца за- 
няў Лю Сінь (Кітай), навучэнец 
Белдзяржуніверсітэта.

Першае месца ў чацвёртай 
секцыі, дзе былі пераможцы 
алімпіяд ВНУ з ліку рускамоў- 
ных замежных студэнтаў і ма- 
гістрантаў, атрымала Геаргана 
Санарджыева (Балгарыя), сту
дэнтка Белдзяржуніверсітэта.

На выставе творчых работ, 
праведзенай падчас мерапры
емства, былі прадстаўлены ма- 
люнкі, карціны, плакаты, узоры 
нацыянальнай вопраткі, пред
меты нацыянальнай культуры. 
Гран-пры за высокі інтэлекту- 
альны ўзровень творчай рабо
ты прысуджаны Буй Txi Біх Тху, 
студэнтцы факультэта міжна-

родных адносін Белдзяржуні- 
версітэта. Усе ўдзельнікі атры- 
малі дыпломы, а пераможцы 
былі ўзнагароджаны каштоў- 
нымі прызамі. Сваімі думкамі 
і пачуццямі дзяўчаты і хлопцы 
абменьваліся на дыскатэцы, ар- 
ганізаванай спецыяльна для іх.

Ha семінары з удзелам вы- 
кладчыкаў з усіх ВНУ-ўдзель- 
ніц, які праходзіў паралельна з 
мерапрыемствам, разглядаліся 
пытанні, прысвечаныя распра- 
цоўцы і стварэнню адзінай ву- 
чэбна-нарматыўнай базы па 
рускай мове як замежнай, вы- 
працоўцы адзіных умоў прыё- 
му замежных студэнтаў на на- 
вучанне ў ВНУ Беларусі і інш.

Пры закрыцці мерапрыем
ства быў арганізаваны канцэрт, 
у якім прымалі ўдзел замеж- 
ныя студэнты медуніверсітэта,

Белдзяржуніверсітэта, Ваеннай 
акадэміі, Беларускай акадэміі 
музыкі.

Хочацца адзначыць, што 
хаця “ Дні рускай мовы і бела
рускай культуры" праводзіліся 
першы раз, але водгукі былі 
самымі лепшымі як з боку 
саміх студэнтаў, так і з боку 
выкладчыкаў. Дый He дзіўна: 
арганізацыя мерапрыемства 
была на самым вышэйшым уз- 
роўні, а Беларускі дзяржаўны 
універсітэт выступіў адзінай ся- 
м’ёй, здольнай сумесна выра- 
шаць усе пытанні.

Лідзія СЕМЯНКОВА, 
студэнтка I курса 

факультэта журнапістыкі 
Фотаздымкі 

Генадзя КРАСКОУСКАГА

Тыдзень кітайскай культуры Вайна не зн ішчыла  
ж а д а н н я  вучыцца

таксама выкладчыкі рускай 
мовы як замежнай. Арганіза- 
тарам мерапрыемства з боку 
БДУ выступілі факультэт дауні- 
версітэцкай адукацыі, кафедра 
тэорыі і методыкі выкладання 
рускай мовы як замежнай фа
культэта м іжнародны х ад-

Сустрэчы з ветэранамі напярэдадні Дня Пе- 
рамогі сталі ў нашым універсітэце ўжо добрай 
традыцыяй. 6 мая на факультэт дауніверсітэц- 
кай адукацыі прыйшла Ніна Андрэеўна Палавін- 
кіна. Ніна Андрэеўна была партызанкай 11-й 
Быхаўскай брыгады, на факультэце працавала 
з 1965 па 1991 г.

Вайна заспела яе 16-гадовай дзяўчынкай. I 
сама Ніна Андрэеўна, і яе брат сышлі ў парты- 
заны. У атрадзе яна запісвала і размнажала 
зводкі Саўінфармбюро.

Вайна не знішчыла ў ёй жаданне вучыцца. 
Ніна Андрэеўна прайшла пешшу 60 км, каб па-

даць дакументы ў педагагічны інстытут у 
лёве. Пасля яго заканчэння стала выкладчы- 
цай, з 43 гадоў сваёй педагагічнай кар’еры 25 
адпрацавала на ФДА.

Ніне Андрэеўне ўдзельнікі сустрэчы пры- 
свяцілі вершы і зрабілі падарункі. Шкада, што 
такія сустрэчы адбываюцца рэдка, а ветэранаў 
з кожным годам становіцца ўсё менш...

Настасся ЗАНЬКО, 
слухачка падрыхтоўчага аддзялення для 

беларускіх грамадзян ФДА 
Фотаздымак Аляксандра СНАПКА

У красавіку ў інтэрнаце N» 5 прайіііоў тыдзень 
кітайскай культуры. 14— 15 красавіка інтэрнац- 
кая чытальня ператварылася ў выспачку чароўна- 
га свету Усходу. Тут можна было ўбачыць пред
меты культуры і побыту кітайскага народа: вялі- 
кія чырвоныя ліхтары з кітайскімі іерогліфамі, 
першы компас (яго, як вядома, вынайшлі кітайцы), 
маскі пекінскай оперы, шаўковыя хустачкі і фута- 
ральчыкі для памады, кітайскія палачкі, бранзапе- 
ты, вееры, каралі і шмат іншых рэчаў. Сцены чы- 
тальні былі ўпрыгожаны малюнкамі, выкананымі 
на рысавай паперы.

Скончыліся ўсе мерапрыемствы заключнай'ве- 
чарынай, на якую атрымалі запрашэнне ўсе вы- 
кладчыкі факультэта дауніверсітэцкай адукацыі. 
Сёлета. на факультэце навучаюцца больш за 40' 
кітайскіх грамадзян, многія з іх паказалі свае та-

ленты на вечарыне. Самая маладая перакладчы- 
ца Лі Мінья чытапа вершы на роднай мове. Тое, 
што і нашыя студэнты могуць авалодаць склада- 
най кітайскай мовай, прадэманстраваў слухач ФДА 
Алег Мікуцін, які чытаў вершы па-кітайску. Стар- 
шыня кітайскага зямляцтва Лян Цзін выканала 
песню “ Зімовы сон” па-руску. Дзяўчаты-кітаянкі 
выканалі народны танец “ Сарамлівыя прыгажуні” . 
Скончылася вечарына ўручэннем прызоў і гра- 
мат: намесніца дэкана ФДА А.Я. Фядзюнькіна 
ўручыла ўзнагароды Лян Цзін і Лі Мінья, а такса
ма Ma Чжэньі за дапамогу ў арганізацыі выставы 
і Чжан Жан Сяну за выкананне песень.

Настасся ЗАНЬКО, 
слухачка факультэта дауніверсітэцкай адукацыі БДУ 

Фотаздымак Аляксандра СНАПКА
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НАВУКОВАЯ ЗМЕНА

Хтосьці гуляв I  казіно, а хтосьц) -  ідзе ў яавуку
У  апойіні час стала модным такое выказванне, як “залатая моладзь". Ёсць 

выказванне “залатыя рукі". Але калі чалавек здольны мысліць (імысліць нестан
дартна), да яго інтэлекту не прымяняюць эпітэт “залаты". Ды і тыя, хт о ідзе ў  
навуку, у  нас рэдка асацыіруюцца з паспяховымі ў  матэрыяльным плане людзьмі. 
Хутчэй наконт іх  уяўленні стандартный: гэта людзі, якія стараюцца схавацца ад 
знешняга свету за сваімі прыборамі і  формуламі. Тым не менш, у наш час, калі ўсё 
больш популярной становіцца вышэйшая адукацыя, да моладзі, якая выяўляе свае 
незвычайныя здольнасці яшчэ ў школе, у вага вельмі пільная. Уж о са школьной 
парты яны пачынаюць удзельнічаць у розных алімпіядах, дзе займаюць прызавыя 
месцы, потым яны без проблем трапляюць у  вышэйшую навучальную ўстанову, дзе 
знаходзяць навуковага кіраўніка, а там  —  /  ў  навуку. У  навуку, з якой раней многія 
ўцякалі гандляваць. Сяргей Ж укоўскі два гады таму скончыў фізічны факультет 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сёння ён аспірант Інстытута молекуляр
ной і  атамнай фізікі Акадэмі! навук. Працягвае падтрымліваць сувязі з кафедрай 
тэарэтычнай фізікі БДУ. Яго кандыдацкая дысертацыя на тэму “Распаўсюджван- 
не электрамагнітных хваляў у фрактальных слаістых асяроддзях” практычна 
закончана. Займаецца ён оптыкай шматслойных структур. Прыклады шматслой- 
ных структур —  гэта пакрыцці для манітораў камп’ютэраў ілінз у фотаапаратах 
: г. д. Яму гэта цікава. Ён толькі што прыйшоў у навуку  /  сыходзіць адтуль не 
збіраецца. “I  ў цябе ўсё пачыналася з “бяскрыўдных” школьных алімпіядаў?” 
—  пытаемся ў Сяргея.
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— Алімпіяды былі і па 
матэматыцы, і па ф ізіцы . I 
спачатку — больш па матэ
матыцы. У дзесятым класе я 
зразумеў дзве рэчы. Па-пер- 
шае, што ф із іка  мяне ц іка- 
віць больш, чым матэматы- 
ка: можа быць, тым, што яна 
больш звязана з наваколь- 
ным светам, больш канкрэт- 
на, больш прадметна. Па- 
другое, што мне больш па- 
дабаюцца не алімпіяды, а 
турніры. Ал імпіяда — гэта, 
напрыклад, даецца чатыры 
гадзіны і некалькі задач, на
туральна больш цяжкіх, чым 
у школе, І высвятляецца, хто 
лепш І хутчэй  іх  раш ае. 
Турнір — гэта іншае: там 
даецца семнаццаць хутчэй 
праблем, чым задач, і каман- 
да іх даследуе на працягу 
некалькіх месяцаў, а потым 
рыхтуе навуковы даклад. Я 
зразумеў, што даследчая ра
бота мяне цікавіць больш, 
чым алімпіяды. Два гады я 
ўдзельнічаў у турнірах. Пер- 
шы го д  мы з ка м а н д а й  
дайшлі да рэспубліканскага 
фіналу, а на другі год пае- 
халі на м іжнародны турнір і 
там узялі другое месца. Пас- 
ля гэтага ва універсітэце тыя 
выкладчыкі, якія  былі на- 
шымі кіраўн ікам і на турні- 
рах, ужо не пераставалі намі 
цікавіцца. Я выбраў ф ізічны 
факультэт. Мне здаецца, што 
фізічны факультэт з усіх фа- 
культэтаў найбольш бл ізк і 
да чыстай навукі.

—  Чаму менавіта ф ізіч- 
ны?

—  Напрыклад, радыёфі- 
зічны, не гаворачы ўж о  аб 
пры кладной  матэматыцы, 
арыенціруе ў першую чаргу 
на прыкладное прымяненне 
ведаў. Гэта значыць, чалавек 
у ж о  на j< yp ce  д р у г ім  —

трэцім знаходзіць сабе пра- 
цу, якой прысвячае амаль 
увесь вольны час. Вучоба 
становіцца дастаткова дру- 
гараднай. Ф ізф а к ж а  заха- 
ваў нейкую  акадэмічнасць. 
Канечне, ёсць і тут студэнты, 
якія  сталі ў чаргу па дып- 
лом, канечне, ёсць студэнты, 
якія  імкнуцца больш праца- 
ваць, чым вучыцца. Але як- 
раз на фізфаку, калі ёсць вя- 
л ікае жаданне, пазнаёмяць і 
з універсітэцкім і прафеса- 
рамі і навукоўцамі, што зай- 
маюцца даследаваннямі, да 
я к іх  ёсць цікавасць у студэн- 
та, і звяжуць пры нагодзе з 
акадэм іяй, як гэта было ў 
мяне. Таму ў гэтым плане 
ф ізф ак добры для чалаве- 
ка, які вырашыў пайсці ў на
вуку. Мяне больш прываблі- 
ваюць пытанні ф ундамен- 
тальныя.

— У такім выпадку да гу- 
м анітарны х факультэтаў і 
навук ты ставіш ся яшчэ  
больш насцярожана?

— Мабьіць, гэта дрэнна 
для навукоўца, але я стара- 
юся не ўкладваць у слова 
“ пры родазнаўчая н авука ” 
тыя безум оўна станоўчыя 
каштоўнасныя нагрузк і, як 
гэта было модна ў савецкі 
час: навуковы — значыць, 
д о б р ы , а ненавуковы  — 
лепш тэта выкінуць. Ёсць на
вука, І ёсць нешта іншае. I 
мастацтва гэтак сама па- 
трэбна людзям, як навука, І 
гаварыць, што навука — гэта 
лепш, чым мастацтва, нельга. 
Проста некаму бліжэй адно, 
а камусьці — іншае.

А д нак гуманітарныя на- 
в у к і бол ьш  сх іл ь н ы я  да 
нейкіх кан’юнктурных, сацы- 
яльных запатрабаванняў. У 
дакладнай навуцы таксама 
ёсць мода, таксама ёсць ней-

кія тэндэнцьп, што гэта за
раз прэстыжна, а гэта — не 
вельмі. Але ў прыродазнаў- 
чых гэтага менш. Дый гума- 
нітарныя — гэта тое, што 
звязана з чалавекам. А  ча- 
лавека, на жаль, пакуль на
вука апісвае дрэнна. Яна пра 
яго нічога толкам не ведае, 
не гаворачы пра тое, каб ве- 
даць заканам ерн асц і я го  
мыслення і дзеянняў. У  ас- 
ноўным — гэта нешта апі- 
сальнае...

Чалавек складаней... Пач- 
нём з таго, што і ф із іка  бу- 
дову свету не вывучае як та
кую : ф із іка  вывучае мадэлі, 
дастаткова простыя мадэлі, 
якія  ў той або іншай сту- 
пен і адпавядаю ць нашай 
будове свету. Па вял ікім  
рахунку, я лічу, што ўнутра- 
ны свет чалавека  больш  
складаны, чым свет знешні. 
У крайн ім  вы падку, свет 
знешні мы можам аб’ектыў- 
на назіраць, а свет унутраны 
аб’ектыўна назіраць нельга 
ніяк, таму што ён усё ж  унут- 
ры. Назіраць мой унутраны 
свет магу толькі я, нехта іншы 
назіраць яго не можа. I паў- 
стае пытанне: я кім і прыбо- 
рамі яго вымяраць? Н іякім і.

Тым не менш, я вельмі за- 
х а п л я ю с я  ф іл а с о ф ія й .  
Праўда, на аматарскім  уз- 
роўні. Без гэтага складана 
зразумець, што значыць тое 
або іншае адкрыццё. Ф із іка , 
я к  І любая іншая навука, 
абапіраецца на ф іласоф ію  
н е й к ім і с в а ім і асно ва м і, 
нейкім і стратэгіямі даследа- 
вання. Навуковая карціна 
свету бярэ пачатак у нейкім 
светапоглядзе, і гэты света- 
погляд караням і ідзе ўсё 
роўна  ў ф іл а с о ф ію . На
прыклад, законы ўпарадкоў- 
вання. Ш то такое ўпарад-

каванне і неўпарадкаванне, 
незразумела: ці гэта харак- 
тарыстыка свету, ці гэта ха- 
рактары сты ка нашага пра 
яго ўяўлення, ці гэта мы поў- 
насцю прыўносім гэтае ўпа- 
радкаванне і неўпарадка- 
ванне ў свет? Зноў-такі, кры- 
ху ўдаючыся ў ф антастыку: 
калі мы глядзім  на паверх- 
ню планеты і спрабуем выз- 
начыць, насяляюць яе ра- 
зумныя істоты ці не нася
ляюць, мы шукаем нейкія 
прыкметы ўпарадкавання. A  
калі мы на нешта глядзім  і 
спрабуем вызначыць, жывое 
гэта ці нежывое, мы, наад- 
варот, шукаем выпадковыя, 
спантанныя, самаадвольныя 
паводзіны : камень — гэта 
нешта нежывое, а вось калі 
ён ляціць І здольны  пра- 
явіць сам астойна нейкую  
выпадковасць, напрыклад, 
рабіць з ігза г і, значыць, ён 
жывы.

He навука вывучае ф іла- 
соф ію , а ф іласоф ія — на
вуку.

— Любая навука: і пры- 
родазнаўчая, і гуманітарная
—  прадугледжвае дапытлі- 
васць. A  дапытлівасць ча
сам вельмі небяспечная  
рэч. Табе так не здаецца?

— Безумоўна. Небяспеч
ная ў многіх выпадках. На
прыклад, дапытлівая Марыя 
Складоўская-Кюры памерла 
ад прамянёвай хваробы. Але 
чалавечая натура так аргані- 
завана. Некаторых яна пры- 
мушае ганяць на машынах 
уначы, спаборнічаць адзін з 
адным І адчуваць азарт, не
каторых яна прымушае гу- 
ляць у казіно і прайграваць 
вялікія грошы, а некаторых
— займацца навукай.

—  I як  ты ставіш ся да  
тых, хто ганяе ўначы на ма

шынах I праиграе вялікія  
грошы?

— Нейтральна зусім. Чым 
бы дзіця ні цешылася, толькі 
б не вешалася. Чалавек сам 
вырашае, чым яму займацца, 
І сам адказвае за тое, што 
ён вырашае.

— Я к ты ўяўляеш  сваё  
будучае? А п ош нім  часам  
стала модна гаварыць пра  
кар ’еру і заробак. Цябе не 
мучаюць “ ка р ’ерныя пы- 
танні ?

— Калі грошы зарабляць, 
то для чаго? Калі кар ’еру 
рабіць, то для чаго? Канеч
не, прыемна, і ўсё ў жыцці 
патрэбна, аднак калі нешта 
станов іцца самамэтай, то 
нічога добрага з гэтага не 
атрымліваецца. Калі мазгі 
трэніраваныя, то ў чалавека 
менш шанцаў прапасці. Ён 
можа займацца зусім  роз
ным! справамі.

Калі думаць у тэрм інах 
кар ’ернага росту, то пасля 
абароны кандыдацкай ды- 
сертацыі трэба працягваць 
займацца даследаваннямі. У 
ідэале, добра было б куды - 
небудзь з’ездзіць, напрыклад, 
у вядучую замежную  лаба- 
раторыю і паглядзець, чым 
там займаюцца лю дзі.

Навуковец і “ жалезная 
заслона”  — рэчы несумя- 
шчальныя абсалютна. Наву
ка — з ’ява агульначалаве- 
чая. Каб мець магчымасць 
развівацца, трэба знаёміцца 
з тым, чы'м людзі займаюцца 
ва ўсім свеце. Для гэтага 
трэба ездзіць на канф ерэн- 
цыі, ездзіць стажыравацца. 
Нядрэнна было б з ’ездзіць 
куды-небудзь папрацаваць.

Ш то датычыць варыянту 
з ’ехаць назаўсёды, спальва- 
ючы маеты тут, мне б не ха- 
целася. Мне вельмі дарагія

тыя лю дзі, якім  я абавязаны 
тым, кім  зараз з ’яўляюся. 
Мне вельмі дарагія навуко- 
выя сувязі тут. Ісці ў аспі- 
рантуру, займацца навукай, 
каб потым недзе мыць по
суд?.. М ожа быць, нейкая 
ф інансавая сітуацыя пры- 
мусіць мяне думаць іначай, 
але пакуль я думаю гэтак.

—  Ц і падабаецца табе 
разам з навуковай дзейнас- 
цю яшчэ і выкладаць? За
раз ты выкладаеш?

— Чытаю лекцыі па пра- 
граміраванні і мадэліраванні 
ф із ічны х працэеаў. 20—25 
лекцый уж о  прачытаў.

Але працаваць у школе 
ніколі не хацелася, хоць маці 
выкладае ў школе інфарма- 
тыку. Праца ў школе — гэта 
яшчэ і выхаваўчая работа, а 
я гэта рабіць толкам не магу. 
У мяне атрымліваецца нешта 
рабіць з людзьмі, якія  “ самі 
х о ч у ц ь ” , а што раб іць з 
лю дзьм і, якія  “ самі не хо
чуць” , не ведаю. Дый гэта су- 
пярэчыць маім пераканан- 
ням: я л ічу , што сілаю  ў 
ш часце  н ік о г а  за га н я ц ь  
нельга.

—  Я к складваецца твой 
рабочы дзень? У  я к і час 
лягчэй за ўсё прыходзяць 
новыя ідэі?

— А д з ін  з найлепшых 
бакоў  навукі, я к  і любой 
творчасц і, заклю чаецца ў 
тым, што гэтым нельга зай
мацца паводле раскладу.

А бдум ванне навуковы х 
задач ідзе пастаянна. Бывае, 
што рашэнне знаходзіш  ра- 
н іцою , бывае — вечарам, а 
бывае, што і ноччу ўстаў і 
запісаў формулу.

Г энна Л А ГУ Н  
Фотаздымак 

Святпаны ГА Л КІН АЙ
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СПРАВАЗДАЧА

Ддпачыць за кошт прафкама
Хто з нас не марыў адпа- 

чыць ля мора? Праўда, рэчаіс- 
насць прымушае часцей задум- 
вацца пра іншыя праблемы...

A між тым, магчымасць ад- 
пачыць І палячыцца (нават каля 
мора) ажыццяўляльная. Камісія 
па аздараўленні супрацоўнікаў 
і студэнтаў працуе ў БДУ з 1998 
г. Да нас могуць звяртацца ўсе 
работн ік і і навучэнцы ун і- 
версітэта і яго структурных пад- 
раздзяленняў. У нас ёсць пуцёўкі 
для лячэння дарослых, дзяцей 
школьнага ўзросту і падлеткаў, 
дашкалятаў з мамамі і — у па
радку выключения — працую- 
чых пенсіянераў.

Дзіцячыя санаторыі “ Нё- 
ман— 72” , “ Свіслач", “ Случ” , 
“Дружба” , “Сонейка” , санаторый 
маці і дзіцяці “ Беларусачка” , 
пансіянаты з лячэннем “ Нара- 
чанскі бераг” , “ Спадарожнік” , 
“Журавушка", “Лясныя азёры” , 
“Свіцязь” , санаторна-аздараў- 
ленчыя комплексы “ Энергетык” , 
“ Прыазёрны” , “ Юнацтва” , сана- 
торый-прафілакторый T apa - 
дзішча” і больш за 20 санато- 
рыяў для лячэння захворван-

няў сардэчна-сасудзістай I не- 
рвовай сістэмаў, органаў дыхан
ия і стрававання, апорна-рухаль- 
най сістэмы і гінекалагічных — 
у се яны функцыянуюць круглы 
год . Некаторыя санаторы і 
ажыццяўляюць рэабілітацыю 
хворых пасля інфаркту, інсуль- 
ту і цяжкіх поласцевых апера- 
цый. Дзейнічае аддзяленне во- 
дагразелячэння Рэспубліканс- 
кага цэнтра радыяцыйнай ме- 
дыцыны. А на беразе Чорнага 
мора размяшчаюцца санаторыі 
“ Беларусь” (у Сочы і Місхоры) 
і “ Белая Русь” (у Туапсэ).

Што ж  датычыць магчы- 
масці палячыцца, дык у 2003 г. 
камісія па аздараўленні выда
ла 208 пуцёвак (без уліку пуцё- 
вак, выдадзеных асобам, што 
пацярпелі ад аварыі на Чарно- 
быльскай АЭС). У першым квар
тале выдадзена 39 пуцёвак, у 
другім — 60, у трэцім — 65, а ў 
чацвёртым — 44 пуцёўкі. Kyp- 
соўкі ў водалячэбніцу з агуль- 
най колькасці пуцёвак склалі 16 
штук, пуцёўкі ў дзіцячыя сана- 
торыі — 22 і ў санаторый маці 
і дзіцяці — 9.

КАНЦЭРТЫ

Xopy «Родніца» -  25
Мы звыкліся бачыць іх строгімі выкладчыкамі, што распавя- 

даюць нам пра тэорыі імавернасці, хімічныя працэсы ці нешта 
іншае. Але за прафесарскай строгасцю хаваецца ўзнёслая душа. 
Душа, якая спявае...

Пры канцы красавіка адбыўся канцэрт, прысвечаны 25-год- 
дзю народнага хору БДУ “ Родніца". Поўная гледачоў актавая 
зала ліцэя БДУ сведчыла, што калектыў за гэтыя гады набыў 
мноства прыхільнікаў і заваяваў не адно сэрца.

Канцэрт стаў сапраўдным святам не толькі для юбіляраў, але і 
для ўсіх прысутных. Харысты дарылі свае песні і атрымлівалі ў 
падарунак кветкі і віншаванні. Павіншавалі хор рэктар нашага 
універсітэта B.I. Стражаў, начальнік упраўлення па справах куль
туры БДУ У.М. Макарэвіч, вакальная група “ Vox” , сябры хору з 
Нарвегіі (яны прыехалі ў нашу краіну менавіта на юбілей), былыя 
ўдзельнікі калектыву, што цяпер жывуць у розных кутках свету. 
“ Нам было вельмі прыемна бачыць нашых сяброў і прыхільнікаў 
у зале, дарыць ім самае дарагое, што ў нас ёсць, — песні” , — 
зазначыла ўдзельніца “ Родніцы” з першых дзён існавання Рэгіна 
Антонаўна Міхайлава. _

Пачыналася ўсё ў далёкім 1977 годзе. Менавіта тады вы- 
кладчыкі фізічнага факультэта зладзілі свой хор. Ідэя спадаба- 
лася тагачаснаму рэктару універсітэта У.А. Беламу: ён вельмі 
спрыяў таму, каб. калектыў набыў агульнауніверсітэцкі маштаб. 
Так з’явілася “ Родніца” .

За 25 гадоў існавання ў складзе хору перабывапа каля 80 
чалавек. Сёння тут 35 удзельнікаў — дацэнтаў і прафесараў, вык- 
ладчыкаў фізічнага, хімічнага, геаграфічнага, біялагічнага, філалагіч- 
нага факультэтаў. Ёсць тут загадчыца аспірантуры, загадчыкі лаба- 
раторый, лабаранты... Kipye хорам Уладзімір Кузьміч Зяневіч.

Удзельнікі хору могуць не толькі спяваць і займацца навукай. 
Т. Кошчава, напрыклад, сама піша музыку, а кіраўнік хору робіць 
апрацоўкі. У рэпертуары калектыву апрача беларускіх народных 
песень ёсць таксама рускія і ўкраінскія, грузінскія, польскія і на
ват нарвежскія. Ёсць у хору ўлюбёная песня — “ Сівы конь бя- 
жыць...", сумны напамін пра тых удзельнікаў калектыву, якіх ужо 
няма... .

Творчы шлях калектыву пралягаў не толькі па многіх куточ- 
ках роднай краіны, але і па-за яе межамі. Xop аб’ехаў з канцэр- 
тамі Магілёўшчыну, Гродзеншчыну, Віцебшчыну, Случчыну. Арты- 
сты пабывалі ў Ерэване, Тбілісі, выступалі ў Украіне, Польшчы, 
Нарвегіі. Сёння “ Родніца” прымае ўдзел Ba ўсіх святочных кан- 
цэртах Мінска, выступае ў ваенных часцях, дамах састарэлых, 
калгасах, ладзіць канцэрты для ветэранаў і г.д.

Сваімі пранікнёнымі спевамі “ Родніца” заваёўвала сэрцы He 
толькі шматлікіх слухачоў, але і членаў журы розных конкурсаў і 
фестываляў, лаўрэатам якіх яна была. A  ў 1985 г. калектыву было 
нададзена ганаровае званне народнага хору нашай краіны.

Будзем спадзявацца, што 25 — гэта толькі пачатак. Пачатак 
новага перыяду творчасці, пачатак новай узнёслай песні...

Дар'я РЭВА,
. студэнтка факультэта журналістыкі

Па катэгорыях пуцёўкі былі 
размеркаваныя так : прафесар- 
ска-выкладчыцкі састаў — 58 шт., 
гаспадарча-абслугоўваючы пер- 
санал — 42 шт., вучэбна-дапа- 
можны персанал — 28 шт., апа- 
рат кіравання — 27 шт., навуко- 
выя супрацоўнікі — 20 шт., дзеці 
— 27 шт., пенсіянеры — 6 шт.

Колькі ж  даплочвалі супра- 
цоўнікі за пуцёўкі? Бясплатна 
былі выданыя 23 пуцёўкі (дзіця- 
чыя санаторыі), 10 % кошту 
пуцёвак даплочвалі 24,5 % су- 
працоўнікаў, 15—25 % даплоч- 
валі 47 % супрацоўнікаў. Hex- 
та даплочваў 5 %, а хтосьці — 
70 % кошту пуцёўкі: памер да- 
платы вызначаўся ў залежнасці 
ад даходу супрацоўніка за два 
папярэднія месяцы.

Я. П. ТУРОМША, 
намеснік старшыні камісіі 

па аздараўленні 
супрацоўнікаў БДУ, 

І.Я. КУЗЬМЯНКОВА, 
казначэй камісіі

ФЕСТЫВАПІ

Б а р д ы  на ф і л ф а к у
14— 15 красавіка ў  актовой зале філалагіч- 

нага факультэта прайшоў фестываль аўтарс- 
кай песні “Фэст A ", арганізаваны ўпраўленнем  
па справах культуры БДУ. Ж адаючыя ўдзель- 
нічаць у мерапрыемстве загадзя прайшлі кон
ку  рсны адбор, я к і і  вызначыў будучых удзель- 
нікаў фестывалю.

Фестываль па традыцыі праходзіць кожны 
год і гасцінна адчыняе дзверы перад усімі ама- 
тарамі аўтарскай песні. У першым туры, які пра- 
ходзіў 14 красавіка, адбыўся гала-канцэрт. У 
намінацыі “ Надзея”  дыпломам першай ступені 
была ўзнагароджана Марыя Дудкіна за песню 
“ Такая ж ” , а Кацярына І Марыя Цярэшчанкі за 
песню “ Пакуль я пакутую” па аднагалосным 
рашэнні журы за выдатныя вакальныя даныя 
атрымалі дыплом першай ступені ў намінацыі 
“ Выканаўца” . Цімафей Скарэнка, студэнт Бе- 
ларускага нацыянальнага тэхнічнага універсі- 
тэта, за песню “ Жустына” атрымаў першы дып
лом у намінацыі “ Аўтар-выканаўца” . Хацелася 
б адзначыць, што былі створаны спецыяльныя 
намінацыі. Напрыклад, у намінацыі за артыс- 
тызм перамог Дзмітрый Колдун, які выканаў 
песню “ Памідорчык” , Марыя Лайкова атрыма- 
ла прыз “ За найлепшую паэзію” , а “ Сімпатыя 
гледачоў” дасталася групе “ Буги-вуги каждый

день”  за песню “ Марцовы кот” . На жаль, спе- 
цыяльны прыз за музычную кампазіцыю журы 
нікому не прысудзіла.

Узнагароджаны канкурсанты былі не толькі 
дыпломамі, але і каштоўнымі падарункамі: не- 
калькі гітар, камплектаў струн, фотаапаратаў, ке- 
пак, маек, рамянёў знайшлі сваіх уладапьнікаў. 
М н о гія  з перам ож ц аў і ўд зе л ь н іка ў  — 
прыхільнікі “ Клуба аўтарскай песні БДУ” , які 
ўзначальвае Аляксей Нежавец. Дарэчы, клуб 
рэгулярна арганізуе канцэрты аўтараў-выка- 
наўцаў і гасцінна вітае ўсіх, хто жадае наву- 
чыцца граць на гітары ці проста прыемна бавіць 
час у добрай кампаніі.

Другі, заключны тур фестывалю праходзіў 
15 красавіка. Падчас яго адбыўся канцэрт, на 
якім перад перапоўненай залай выступалі лаў- 
рэаты-дыпламанты, ганаровыя госці, члены 
журы.

Хочацца дадаць, што такія фестывалі са- 
дзейнічаюць раскрыццю новых талентаў, да- 
раванняў у галіне аўтарскай песні, папуляры- 
зуюць яе, спрыяюць творчаму росту аўтараў і 
выканаўцаў.

Лідзія СЕМЯНКОВА, 
студэнтка I курса факультэта журналістыкі

ДАЛУЧАИЦЕСЯ!

В ы с т а в а ,  
п о у н а я  энерг і і  

і а п т ы м із м у
Да Дня сям’і, які адзначаў- 

ся 15 мая, Саюз жанчын БДУ 
арганізаваў выставу пад на
зван “ Свет творчасці — свет 
уяўленняў” : сёлета яна была 
юбілейнай — пятай па ліку. 
Дэвізам мерапрыемства ста
ла азначэнне “ Мой цёплы 
дом” . Асноўнымі экспанатамі 
былі “ побытавыя д р об яз і” : 
малюнкі, вышыўкі, сувеніры, 
адкрыткі і разнастайныя вы- 
рабы, — якія акружаюць нас 
у паўсядзённым жыцці і без 
я кіх  яно было б сумным і не-

выразным. Усе работы выка- 
наны сваімі рукамі і адчува- 
ецца, што яны нясуць у сабе 
частку душ аўтараў.

Прадстаўлены на выставе 
былі і вырабы, што ўжо сталі 
сямейнай традыцыяй, як, на
п р ы кл а д , работы  д эка н а  
хімічнага факультэта БДУ Ге- 
надзя Аляксеевіча Браніцка- 
га і яго ўнучкі Аляксандры 
Канончанка. .

У сёлетняй выставе ўдзель- 
нічалі больш за 20 чалавек 
— ад дзяцей да сапраўдных

м а й стр о ў , п р ы зн а н ы х  не 
толькі ў нашай краіне, але і 
па-за яе межамі. Асабліва 
хочацца адзначыць Наталлю 
Фёдараўну Бортнік з яе шэ- 
дэўрамі з сукна (яна робіць з 
гэтай тканіны домікі-сумачкі, 
домікі-грэлкі, камізэлькі), Map- 
гарыту Барысаўну Ж ук з цу- 
доўнай калекцыяй паштовак,

таго ж  Генадзя Аляксеевіча 
Браніцкага і яго паслядоўні- 
цу Наталлю Якаўлеўну Зінчан- 
ка, што выставілі на ўсеагуль- 
ны агляд свае “ жывыя ма- 
л ю н к і” , і Данііла. Леанідавіча 
Тварановіча-Сеўрука, у якога 
на выставе было 5 арыгіналь- 
ных скульптур з дрэва.

Арганізатар выставы Ba- 
лянціна Міхайлаўна Карчэўс- 
кая распавяла: “ Нашы аўта- 
ры мяняюцца. Хтосьці выстаў- 
ляе свае работы кожны год, а 
для кагосьці 2004-ы стаў дэ- 
■бютным, таму выстава заўсё- 
ды прымае новы воблік". У 
гэты ж  раз, адзначалі навед- 
вальнікі, яна атрымалася роз- 
накаляровай, пёстрай І яркай, 
а гал оўн ае , ж ы ц ц есц вяр - 
джальнай, поўнай сіл, энергіі і 
аптымізму.

Вікторыя КРЫВЕЦКАЯ, 
Рэгіна ФРАНЦКЕВІЧ 

■ Фотаздымак
Генадзя КРАСКОЎСКАГА
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Увесь свет іГе “ Рускі  чай
На пачатку мая на факуль

тэце дауніверсітэцкай адукацыі 
прайшла традыцыйная вечары- 
на-акцыя “ Рускі чай” . Гэтая ве- 
чарына ладзіцца пры канцы 
кожнага навучальнага года для 
замежнага аддзялення фа
культэта. Сёлета тут навучалі- 
ся каля 100 студэнтаў з 24 
краін свету: Іспаніі, Кітая, Японіі, 
Нігерыі, Сірыі, В’етнама, Лівіі, 
Эфіопіі, Ганы, Афганістана, Іяр- 
даніі, ЗША, Ірака, Ірана, Турцыі, 
Кіпра, Пакістана і інш.

Вечарына “ Рускі чай”  рых- 
туецца куратарамі вучэбных 
груп, каардынатарамі па выха- 
ваўчай рабоце і з ’яўляецца вы- 
ніковым мерапрыемствам, якое

HE ПРАМІНІЦЕ!

паказвае вынікі, якіх дамагліся 
студэнты за год навучання. 
Сёлета ўсіх здзівілі дзяўчаты з 
Кітая: упершыню за ўсю гісто- 
рыю “ Рускага чаю" яны выка- 
налі песню па-беларуску.

Удзельнікі вечарыны часта 
прыходзяць у сваіх нацыяналь- 
ных строях, выконваюць народ- 
ныя танцы і песні на родных 
мовах. Здаецца, што ўсе краі- 
ны свету сабраліся ў адным 
месцы і наладзілі свята!

Кожная вечарына мае сюр- 
прызы І для саміх студэнтаў: 
арганізатары запрашаюць бе- 
ларускія вакальныя і танца- 
вальныя калектывы, што даз- 
валяе гасцям далучыцца да на-

шай культуры. Самыя актыў- 
ныя студэнты, якія прымаюць 
чынны ўдзел у жыцці факуль
тэта і універсітэта, гарадскіх і 
рэспубліканскіх мерапрыем- 
ствах, атрымліваюць узнагаро- 
ды.

' Сёлета “ Рускі чай” быў 
прысвечаны 60-годдзю вызва- 
лення Беларусі, таму на свята 
былі запрошаны ветэраны пра- 
цы, якія раней працавалі на фа
культэце. Пасля вечарыны ад
былася дыскатэка.

Настасся БЕСПРАЗВАННАЯ 
Фотаздымак 

Аляксандра СНАПКА

БІблІятэка БД9 запрашае
Напярэдадні святкавання 60-годдзя з  дня 

вызвалення Беларусі ад нямецка-ф аш ысцкіх  
захопнікаў Ф ундамент альная бібліятэка за
прашае наведаць кн іж ны я выставы і  агляды, 
прысвечаныя гэтай знамянальнай даце.

Кніжная выстава да 60-годдзя вызвалення 
Мінска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў “ Гэты 
дзень мы набліжалі як маглі!” (вул. Маскоўс- 
кая, 15, чытальная зала бібліятэкі факультэта жур- 
напістыкі ) — 16—30 чэрвеня;

Выстава кніг “Вайна і перамога Васіля Бы- 
кава” (вул. Маскоўская, 15, чытальная зала 
бібліятэкі факультэта журналістыкі) — 16—30 
чэрвеня;

Кніжная выстава да 80-годдзя В.Быкава і 
60-годдзя з дня вызвалення Беларусі “ Бязлі- 
тасная праўда аб мінулай вайне” (вул. K. Мар
кса, 31, абанемент бібліятэкі філалагічнага і філа- 
софска-эканамічнага факультэтаў) — 19—26  
чэрвеня;

Кніжная выстава “ He гасне памяць гэтых га-

доў (вул. Маскоўская, 17, абанемент бібліятэкі 
юрыдычнага факультэта) — 25 чэрвеня;

Кніжная выстава да 30-годдзя з дня прысва- 
ення Мінску ганаровага звання горада-героя 
“Мой горад герой-патрыёт” (вул. K. Маркса, 31, 
абанемент бібліятэкі філалагічнага і філасофс- 
ка-эканамічнага факультэтаў) — 26 чэрвеня — 
6 ліпеня;

Кніжная выстава да 60-годдзя вызвалення Бе- 
ларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў “Шлях 
да перамогі” (прасп. Ф. Скарыны, 4, галоўны кор
пус, 2 наверх, абанемент навуковай І мастацкай 
літаратуры) — 28—30 чэрвеня;

Кніжная выстава да 60-годдзя вызвалення Бе- 
ларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў “Вялі- 
кая радасць, вялікі боль” (прасп. Ф. Скарыны, 4, 
галоўны корп., 2 паверх, аддзел рэдкай і каштоў- 
най кнігі) — 1—31 л'юеня.

Л. I. ЯНКОВІЧ, 
загадчыца аддзела 

гуманітарна-асветніцкай работы ФБ БДУ

АБ’ЯВЫ

УСТАНОВА 
БЕЛАРУСКАГА 

ДЗЯРЖАЎНАГА  
УНІВЕРСІТЭТА 

“НАЦЫЯНАЛЬНЫ 
НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ 
ЦЭНТР ПРЫКЛАДНЫХ 

ПРАБЛЕМ МАТЭМАТЫКІ 
I ІНФАРМАТЫКІ”

аб ’яўляе конкурс 
на замяшчэнне 

вакантных пасад: 
вядучы навуковы супра- 

цоўнік НДЛ матэматычных ме- 
тадаў абароны інфармацыі (1);

малодшы навуковы супра- 
цоўнік НДЛ матэматычных ме- 
тадаў абароны інфармацыі (1).

Тэрмін конкурсу — I  ме
сяц з дня апублікавання а б ’я- 
вы.

Адрас: 220050, г.М інск, 
прасп.Ф.Скарыны, 4, п.337, 
ННДЦ прыкладных праблем 
матэматыкі і інфарматыкі, тэл. 
209-50-42.

УСПАМІНЫ

Г і с т а р ы ч н ы  ф а к у л ь т э т  в а ч ы м а  с т у д э н т а  30- 80- х
У  сувязі з 70-гадовым юбіле- 

ем гістарьннага факультэта БДУ 
ў 2004 г., напэўна, будзе сказана 
нямала цёплых словаў. Вядома, 
будуць радасныя сустрэчы вы- 
пускнікоў мінулых годоў.

Гэтыя нататкі, выкліканыя 
перад’юбілейнымі ўспамінамі, не 
прэтэндуюць на вычарпальную 
паўнату і навуковую аб’ектыў- 
насць. Ix напісаў былы студэнт 
гістфака, які навучаўся там пры 
канцы 70-х — на пачатку 80-х 
гадоў мінулага стагоддзя. Mar- 
чыма, у нейкай ступені нататкі 
ўваскрэсяць высокі дух гістарыч- 
най супольнасці тых незабыўных 
гадоў. Для аўтара гэтых радкоў 
уваходжанне ў гэтую суполь- 
насць адбылося ў 1977 г.

У той час гістфак займаў 5-ы 
і 6-ы паверхі галоўнага корпуса 
БДУ. Аўтарытэт факультэта быў 
вельмі высокім: конкурс пры па- 
ступленні перавышаў 12 чапавек 
на месца. У тыя гады на истфа
ку рыхтавалі спецыялістаў па 
гісторыі, філасофіі і эканоміцы. 
Самы вялікі набор быў на ад- 
дзяленне гісторыі.

Адным з першых яскравых 
уражанняў студэнтаў-першакур- 
снікаў быў Музей гісторыі БДУ, 
які размяшчаўся ў левым крыле 
пятага паверха, непадалёк ад 
дэканата. У снежні 77-гатагачас-

ны рэктар У.М. Сікорскі зрабіў 
рашучыя крокі па мадэрнізацыі 
музея і павышэнні яго статусу. 
У музейнай экспазіцыі былі па- 
казаны вынікі шматгадовых ар- 
хеалагічных раскопак, старажыт- 
ныя і сучасныя манеты, фалеры- 
стыка, геральдычныя экспанаты, 
велізарны фатаграфічны матэ- 
рыял, прадметы вясковага побы- 
ту, а таксама асабістыя рэчы 
выдатных выпускнікоў.

На той час гісторыя факуль
тэта налічвала пяты дзесятак га- 
доў, былі назапашаны каштоўныя 
традыцыі: праводзіліся нефар- 
мапьныя сустрэчы з выкладчы- 
камі — ветэранамі вайны, былымі 
выпускнікамі, штогод адбывалі- 
ся навуковыя чытанні, прысвеча
ныя памяці У.М. Перцава і 
М.М. Нікольскага.

Цэнтрам усяго складанага 
універсітэцкага жыцця быў дэ- 
кан. Пры канцы 70-х — на па
чатку 80-х на пасадзе дэкана 
працавала Іраіда Восіпаўна Ца- 
рук. Пры ёй вялікая ўвага ў 
жыцці факультэта надавалася 
ўдасканальванню студэнцкага 
самакіравання. Старасты курсаў 
і акадэмічных груп мелі сур’ёз- 
ныя паўнамоцтвы. Да таго ж, ста- 
раста курса быў, як правіла, паў- 
напраўным членам вучонага са- 
вета факультэта. Нельга сказаць,

што студэнты баяліся дэкана, але 
ставіліся да яе з нязменным па- 
чуццём павагі і шанавання.

Першым выкладчыкам фа
культэта, пабачаным мной, стаў 
дацэнт (а сёння прафесар) ар- 
хеалогіі Эдуард Міхайлавіч За- 
гарульскі. Археалогія тады, як і 
цяпер, чыталася на першым кур
се. У многіх пакаленняў студэн- 
таў гістфака з летняй археала- 
гічнай практыкай пасля закан- 
чэння першага курса звязаны са
мыя цёплыя і вясёлыя ўспаміны. 
У якіх толькі запаведных мясці- 
нах не пабывалі студэнты БДУ! 
A знойдзеныя ў зямлі рарытэты 
і рэчы далёкіх стагоддзяў з ча
сам займалі сваё законнае мес
ца ў Музеі гісторыі БДУ.

3 выкладчыкаў факультэта 
мне запомніліся Леў Міхайлавіч 
Шнеерсон, Рыгор Маркавіч Tpyx- 
ноў, Гілер Маркавіч Ліўшыц, які 
быў двойчы доктарам — гіста- 
рычных і філасофскіх навук. Усе- 
валад Міхайлавіч Сікорскі застаў- 
ся ў памяці не аўтарам спісаных 
самой гісторыяй ва ўтыль пад- 
ручнікаў, а цудоўным лектарам, 
майстрам вуснага слова.

Вельмі характэрнай асаблі- 
васцю навучальнага працэсу на 
гістарычным факультэце была 
вялікая колькасць гадзін, выдзе- 
леных на вывучэнне лацінскай

мовы. Нездарма найважнейшай 
задачай вывучэння лацінскай 
мовы ў класічным універсітэце 
лічыцца фармаванне не толькі 
прафесійнай, але і агульнай куль
туры будучага спецыяліста-гісто- 
рыка, паглыбленне ведаў па 
гісторыі антычнасці, выпрацоўка 
эмацыйна-каштоўнаснага стаў- 
лення да падзеяў і людзей Ста- 
ражытнага Рыма. Заняткі лацін- 
скай мовай спрыялі развіццю ры- 
тарычных навыкаў, прывучалі вы- 
казваць свае думкі дакладна, 
ёмка і прыгожа. Сярод выклад- 
чыкаў лацінскай мовы шырокай 
эрудыцыяй вылучалася Нінель 
Афінагенаўна Ганчарова — тады 
дацэнт, а цяпер прафесар філа- 
логіі. Яна была аўтарам-скла- 
дальнікам першага ў Беларусі 
падручніка лацінскай мовы, які 
выйшаў якраз у 1970 г.

3 юбілееМ цябе, дарагі гіста- 
рычны факультэт! Віншую Ca 
святам усіх тваіх выкладчыкаў і 
студэнтаў, будучых абітурыентаў 
і выпускнікоў мінулых гадоў!

С.А. ПУЙМАН, 
кандидат педагагічных навук, 

, дацэнт БДУ, 
выпускнік 

гістарычнага факультэта

ПАДПІСКА — 2004

Часопіс  
“ Весн ік  Б е л а р у с к а га  

д з я р ж а ў н а г а  ун іверс ітэта »»

Пачалася падпіска на перы- 
ядычныя выданні на другое паў- 
годдзе 2004 года. Падпісная 
цана на часопіс “ Веснік Бела- 
рускага дзяржаўнага універсі- 
тэта”  па серыях наступная: 

Серьія I — фізіка, матэматы- 
ка, інфарматыка (№ 3, верасень): 

інды в ідуальная ( ін д э кс
74851) -  6740 p.; 

ведамасная (індэкс 748512)
-  14191 р.

Серыя Il — хімія, біялогія, 
геаграфія (№ 3, кастрычнік): 

інды в ідуальная ( ін д э кс
74852) -  6740 p.; 

ведамасная (індэкс 748522)
-  14191 р.

Серыя Ill — гісторыя, філа- 
софія, псіхалогія, паліталогія, са-

цыялогія, эканоміка, права (№ 
2, ліпень, № 3, лістапад):

інды в ідуальная ( ін д э кс
74853) -  13490 p.; 

ведамасная (індэкс 748532)
-  28383 р.

Серыя IV — філалогія, жур- 
налістыка, педагогіка (№ 2, 
жнівень, Ns 3, снежань):

інды в ідуальная ( ін д э кс
74854) -  13490 p.; 

ведамасная (індэкс 748542)
-  28383 р.

Падпісацца на часопіс “ Вес- 
нік БДУ” можна ва ўсіх аддзя- 
леннях сувязі Рэспублікі Бела
русь.

Рэдакцыя 
і  рэдкалегіі часопіса

Насопіс  
для  сац ы ё л а гау

Пачалася падпіска на перыядычныя выданні на другое паўгод- 
дзе 2004 г.

Часопіс “ Социология” . — першае ў Рэспубліцы Беларусь пе- 
рыядычнае выданне па пытаннях сацыялогіі. Выдаецца з кастрыч- 
ніка 1997 г. Заснавальнік — Беларускі дзяржаўны універсітэт.

Ha старонках часопіса прадстаўлены тэарэтычныя,.метадычныя, 
інфармацыйныя матэрыялы, звесткі пра вынікі прыкладных сацы- 
ялагічных даследаванняў, хроніка асноўных падзей навуковага са- 
цыялагічнага жыцця, звесткі пра дысертацыі, абароненыя ў Бела- 
русі па сацыялогіі. Спецыяльны раздзел прысвячаецца аспіранцкім 
даследаванням.

У ліку аўтараў часопіса — вядучыя сацыёлагі Беларусі, Расіі, 
Украіны, іншых краінаў СНД, а таксама ЗША, Германіі, Вялікабры- 
таніі, Аўстрыі, Польшчы ды інш.

Часопіс уключаны Прэзідыумам ВАК у лік выданняў для публі- 
кацыі дысертацыйных матэрыялаў. Выданне разлічана на чыта- 
чоў, якія спецыялізуюцца ў галіне сацыялогіі, а таксама сумежных 
галінах навукі: выкладчыкаў, навуковых супрацоўнікаў, аспірантаў, 
студэнтаў, спецыялістаў-практыкаў.

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

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

індывідуальных падпісчыкаў — 12.720 руб. (1 экземпляр у квар
тал — 6360 руб.), для прадпрыемстваў і арганізацый — 29.776 
руб. (1 экземпляр у квартал — 14.888 руб.).

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

Рэдакцыя часоп іса
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ВеларускІ дзяржауны увіверсітэт  
аб’яўляе прыёк у аспірантуру на 2004 г.

3  АДРЫ ВАМ  
АД ВЫТВОРЧАСЦ1 

ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ:

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧ- 
НЫ ФАКУЛЬТЭТ: матэматыч- 
ны аналіз; дыферэнцыяльныя 
ўраўненні; геаметрыя і тапа- 
логія; матэматычная логіка , 
алгебра і тэорыя лікаў; вылі- 
чальная матэматыка; ды ск- 
рэтная матэматыка і матэма
тычная кібернетыка; механі- 
ка дэфармаванага цвёрдага 
цела;

Ф А К У Л Ы Э Т  ПРЫ КЛАД- 
НОЙ МАТЭМАТЫКІ I ІНФАР- 
МАТЫКІ: дыферэнцыяльныя 
ўраўненні; тэорыя імавернасці 
і матэматычная статыстыка; 
вылічальная матэматыка; дыс- 
крэтная матэматыка і матэма
тычная кібернетыка; матэма- 
тычнае і праграмнае забеспя- 
чэнне BM, комплексаў і камп’- 
ютарных сетак; тэарэтычныя 
асновы інфарматыкі; матэма- 
тычнае мадэліраванне, л іка- 
выя метады і комплексы праг- 
рам; метады і сістэмы абаро- 
ны інфармацыі;

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ: тэ- 
арэтычная ф із іка ; опты ка; 
ф ізіка кандэнсаванага стану; 
ф ізіка паўправаднікоў; цепла- 
ф ізіка і тэарэтычная цепла- 
тэхніка; ф ізіка атамнага ядра; 
лазерная ф із іка ; б іяф із іка ; 
прыборы і метады для вымя- 
рэння іанізаваных выпрамень- 
ванняў;

Ф А КУ Л Ь ТЭ Т  РА Д Ы ЁФ І- 
ЗІКІ I ЭЛЕКТРОНІКІ; прыбо
ры і метады эксперыменталь- 
най ф із ік і ;  р а д ы ё ф із ік а ; 
фізічная электроніка; інфар- 
мацыйна-вымяральныя і к іру- 
ючыя сістэмы; сістэмны аналіз, 
кіраванне і апрацоўка інфар- 
мацыі; элементы і прылады BT 
і сістэм кіравання; цверда- 
цельная электроніка, радыё- 
эл ектронны я  кам паненты , 
мікра- і нанаэлектроніка на 
квантавых эфектах;

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ: не- 
арганічная хімія; аналітычная 
х ім ія; арганічная хім ія ; ф і- 
зічная хім ія; высокамалеку- 
лярныя злучэнні; х ім ія вы- 
сокіх энергій; хім ія цвёрдага 
цела;

Б ІЯ Л А ГІЧ Н Ы  Ф А К У Л Ь 
ТЭТ; біяхімія; мікрабіялогія; 
заалогія; ф ізіялогія; экалогія; 
генетыка; біятэхналогія;

ГІСТАРЫЧНЫ Ф А К У Л Ь 
ТЭТ: айчынная гісторыя; усе- 
агульная гісторыя; этнаграфія, 
этналогія і антрапалогія; гіста- 
рыяграфія, крыніцазнаўства і 
метады гістарычнага даследа- 
вання;

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОД-

НЫ Х А Д Н О С ІН : г істо р ы я  
міжнародных адносін і знеш- 
няй палітыкі; сусветная эка- 
номіка; міжнароднае права, 
еўрапейскае права;

ЭКАНАМ ІЧНЫ  Ф А КУ Л Ь 
ТЭТ: эканамічная тэорыя; эка- 
номіка і кіраванне народнай 
гаспадаркай*; матэматычныя 
і інструментальныя метады 
эканом ікі;

ФАКУЛЬТЭТ Ф ІЛ А С О Ф ІІI 
САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК: анта- 
логія і тэорыя пазнання; са- 
цыяльная ф іласофія*; рэлігі- 
язнаўства, філасофская антра- 
палогія, філасофія культуры*; 
агульная псіхалогія, псіхалогія 
асобы, гісторыя псіхалогіі; ме- 
дыцынская псіхалогія; сацы- 
яльная пс іхалогія*; тэорыя, 
метадалогія і гісторыя сацы- 
ялогіі; сацыялогія культуры, 
духоўнага жыцця; сацыялогія 
кіравання;

ФІЛАЛАГІЧНЫ  Ф А КУ Л Ь 
ТЭТ: беларуская літаратура; 
руская літаратура; літаратура 
народаў кра ін  замежжа ( з . 
указанием канкрэтнай літара- 
туры); тэорыя літаратуры, тэк- 
сталогія ; ф алькларыстыка; 
бе л а руска я  м ова; руская  
мова; славянскія мовы; тэо
рыя мовы; прыкладная і ма
тэматычная лінгвістыка; тэо
рыя і методыка навучання і 
выхавання (па галінах і ўзроў- 
нях адукацыі);

Ф А КУ Л Ь ТЭ Т  Ж У Р Н А Л І- 
СТЫКІ: журналістыка;

Ю РЫ ДЫ ЧНЫ  Ф А К У Л Ь 
ТЭТ: тэорыя і гісторыя пра
ва і дзяржавы, гісторыя пра- 
вавых вучэнняў*; канстыту- 
цыйнае права, муніцыпальнае 
права; грамадзянскае права, 
прадпрымальніцкае права, ся- 
мейнае права, міжнароднае 
прыватнае права; працоўнае 
права, права сацыяльнага за- 
беспячэння; прыродарэсурс- 
нае права, аграрнае права, 
э калагічнае  права; кры м і- 
нальнае права і крымінало- 
гія, крымінальна-выканаўчае 
права*; крымінальны працэс, 
крыміналістыка і судовая эк- 
спертыза, аператыўна-вышу- 
ковая дзейнасць; адміністра- 
цыйнае права, ф інансавае 
права, інфармацыйнае права; 
грамадзянскі працэс, арбіт- 
ражны працэс; тэорыя палі- 
ты кі, гісторыя і метадалогія 
палітычнай навукі; палітыч- 
ныя інстытуты, этнапалітыч- 
ная канф лікталогія , нацыя- 
нальныя і палітычныя працэ- 
сы і тэхналогіі*; палітычныя 
праблемы міжнародных ад- 
н о с ін  і гл а б а л ьн ага  раз- 
в іцця*;

КАФ Е Д РА ПЕДАГОГІКІ I

ПРАБЛЕМ РАЗВІЦЦЯ А Д У- 
КАЦЫ І: агульная педагогіка, 
гісторыя педагогікі і адукацыі;

КАФЕДРА ФІЗВЫ ХАВАН- 
НЯ: тэ о р ы я  і м е то д ы ка  
фізічнага выхавання, спартыў- 
най трэніроўкі, аздараўленчай 
і адаптыўнай фізічнай куль
туры;

ГЕАГРАФ1ЧНЫ Ф А КУ Л Ь 
ТЭТ: фізічная геаграфія і бія- 
геаграфія, геаграфія глебаў і 
геахім ія ланшафтаў; экана- 
мічная, сацыяльная і палітыч- 
ная геаграфія;

БЕЗ АДРЫ ВУ  
А Д ВЫТВОРЧАСЦІ 

ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ:

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧ- 
НЫ ФАКУЛЬТЭТ: матэматыч- 
ны аналіз*;

Ф АКУЛЬТЭТ ПРЫ КЛАД- 
НОЙ МАТЭМАТЫКІ I ІНФАР- 
М А Т Ы К І: м атэм аты чнае і 
праграмнае забеспячэнне BM, 
комплексаў і камп’ ютарных 
сетак*; метады і сістэмы аба- 
роны інфармацыі;

Ф А КУ Л Ь ТЭ Т  РА ДЫ ЁФ І- 
З ІК І I ЭЛЕКТРОНІКІ: радыёфі- 
з іка ; ф ізічная электроніка ; 
сістэмны аналіз, кіраванне і 
апрацоўка інфармацыі;

Б ІЯ Л А ГІЧ Н Ы  Ф А К У Л Ь 
ТЭТ: заалогія; біятэхналогія;

ГІСТАРЫЧНЫ Ф А К У Л Ь 
ТЭТ: айчынная гісторыя; усе- 
агульная гісторыя; гістарыя- 
графія, крыніцазнаўства і ме
тады гістарычнага даследа- 
вання;

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОД- 
НЫ Х А Д Н О С ІН : г іс то р ы я  
міжнародных адносін і знеш- 
няй палітыкі; сусветная эка- 
номіка; міжнароднае права, 
еўрапейскае права;

ЭКАНАМІЧНЫ  Ф А КУ Л Ь 
ТЭТ: эканамічная тэорыя; эка- 
номіка і кіраванне народнай 
гаспадаркай; матэматычныя і 
інструм ентальны я метады 
эканом ікі* ;

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ ! 
САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК: эты- 
ка; сацыяльная філасофія; рэ- 
лігіязнаўства, філасофская ан- 
трапалогія, філасофія культу
ры; агульная псіхалогія, псіха- 
логія асобы, гісторыя псіха- 
логіі; тэорыя, метадалогія і 
гісторыя сацыялогіі; сацыяло- 
гія кіравання;

ФІЛАЛАГІЧНЫ  Ф А КУ Л Ь 
ТЭТ: беларуская літаратура; 
літаратура народаў краін за
межжа (з указанием канкрэт
най л іта р а т у р ы )* ; тэоры я 
літаратуры, тэксталогія; бела
руская мова; тэорыя мовы*; 
прыкладная І матэматычная 
лінгвістыка;

Ф А КУ Л Ь ТЭ Т  Ж У Р Н А Л І- 
СТЫКІ: журналістыка;

Ю РЫ ДЫ ЧНЫ  Ф А К У Л Ь 
ТЭТ: тэорыя і гісторыя пра
ва І дзяржавы, гісторыя пра- 
вавых вучэнняў; канстыту- 
цыйнае права, муніцыпальнае 
права; грамадзянскае права, 
прадпрымальніцкае права, ся- 
мейнае права, міжнароднае 
прыватнае права; крыміналь- 
нае права і кры м інал огія , 
к р ы м ін а л ь н а -в ы ка н а ў ч а е  
права*; крымінальны працэс, 
крыміналістыка І судовая эк- 
спертыза, аператыўна-вышу- 
ковая дзейнасць*; адмініст- 
рацыйнае права, фінансавае 
права, інфармацыйнае права; 
грамадзянскі працэс, арбіт- 
ражны працэс; палітычныя 
інсты туты , этнапалітычная 
канф лікталогія, нацыяналь- 
ныя і палітычныя працэсы і 
тэхналогіі;

КАФЕДРА ФІЗВЫ ХАВАН- 
НЯ: тэорыя і методыка ф ізіч- 
нага выхавання, спартыўнай 
трэн іроўкі, аздараўленчай і 
адаптыўнай фізічнай культу
ры;

ГЕАГРАФІЧНЫ Ф А КУЛ Ь 
ТЭТ: агульная і рэгіянальная 
геалогія; фізічная геаграфія і 
біягеаграфія, геаграфія глебаў 
і геахімія ландшафтаў; экана- 
мічная, сацыяльная і палітыч- 
ная геаграфія, геаэкалогія.

*  -  мэтавая аспірантура

У аспірантуру з адрывам і 
без адрыву ад вытворчасці 
прымаюцца асобы да 35 га- 
доў, якія маюць вышэйшую 
адукацыю і схільнасць да на- 
вуковых даследаванняў. Да 
ўступных экзаменаў у аспіран- 
туру прыёмнымі камісіямі мо- 
гуць быць дапушчаны асобы, 
якія маюць досвед практыч- 
най работы, і выпускнікі ВНУ 
толькі пры наяўнасці рэка- 
мендацыі саветаў ВНУ (фа- 
культэтаў) пры ўмове высо- 
кага ўзроўню  акадэм ічнай 
падрыхтоўкі.

Асобы, якія раней прайшлі 
поўны курс навучання ў аспі- 
рантуры, правам паўторнага 
паступлення ў аспірантуру без 
аплаты навучання не карыс- 
таюцца.

Тыя, хто паступае ў аспір^н- 
туру, здаюць уступныя экзаме
ны па спецыяльнасці, замеж- 
най мове і філасофіі ў аб’ёме 
дзеючых праграм для вышэй- 
шых навучальных установаў. 
3 праграмамі можна пазнаё- 
міцца на адпаведных кафед
рах. Уступны экзамен па спе- 
цыяльнасці папярэднічае экза
менам па іншых дысцыплінах.

Пераздача ўступных экзаме- 
наў не дапускаецца.

Асобы, якія здалі цалкам 
ці часткова кандыдацкія эк
замены згодна з вызначанымі 
патрабаваннямі, вызваляюцца 
ад адпаведных уступных эк- 
заменаў І карыстаюцца пера- 
важным правам залічэння ў 
аспірантуру па конкурсе.

Асобы, якія паступаюць у 
аспірантуру, падаюць на імя 
рэктара ун іверсітэта заяву 
вызначанага ўзору І дадаюць 
наступныя дакументы:

— асабісты л істок па ўліку 
кадраў, аўтабіяграфію і 2 фа- 
таграфіі (фатаграфіі павінны 
быць наклеены на асабісты 
лісток па ўліку кадраў і на эк- 
заменацыйны ліст);

— спіс і копіі апублікава- 
ных навуковых работ, вына- 
ходніцтваў, патэнтаў і спіс 
справаздач пра выкананыя 
даследаванні і распрацоўкі; 
асобы, якія не маюць апублі- 
каваных навуковых работ, вы- 
находніцтваў і патэнтаў, прад- 
стаўляюць навуковыя дакла- 
ды (рэфераты) па выбранай 
тэме ў адпаведнасці са спе- 
цыяльнасцю. Навуковыя ра
боты ці рэферат рэцэнзуюц- 
ца меркаваным навуковым 
кіраўніком з выстаўленнем ад- 
знак! на адваротным баку эк- 
заменацыйнага ліста;

— выпіску з пратакола па- 
сяджэння савета (факультэта) 
вышэйшай навучальнай уста- 
новы для асобаў, рэкаменда- 
ваных у аспірантуру непа- 
срэдна пасля заканчэння вы- 
шэйшых навучальных устано- 
ваў;

— копіі дыплома аб вы
шэйшай адукацыі і выпіскі з 
заліковай ведамасці;

— ксеракопію  працоўнай 
кн іж к і (для працуючых);

— пасведчанне пра здачу 
кандыдацкіх экзаменаў (пры 
наяўнасці ў тых, хто паступае 
ў аспірантуру, здадзеных кан- 
дыдацкіх экзаменаў);

— два канверты са зварот- 
ным адрасам;

— хуткасшывальнік (кар- 
донны);

— пашпарт, дыплом аб за- 
канчэнні вышэйшай навучаль
най установы і дакументы аб 
здачы кандыдацкіх экзаменаў 
прад’яўляюцца асабіста.

Прыём у аспірантуру з 20 
чэрвеня па 10 верасня 2004 
года.

Уступныя экзамены право- 
дзяцца з 20 верасня па 15 ка- 
стрычніка 2004 г. Залічэнне 
ў аспірантуру з 1 лістапада.

Усім, хто паступае ў аспі- 
рантуру, перад першым уступ

ным экзаменам па спецыяль- 
насці неабходна забраць у ад- 
дзеле аспірантуры экзамена- 
цыйны ліст з пратаколам і пас
ля экзамена ў гэты ж  дзень 
вярнуць іх у аддзел аспіран- 
туры.

На наступныя экзамены 
(па замежнай мове і філа- 
софіі) экзаменацыйныя лісты 
будуць накіроўвацца цэнтра- 
лізавана.

Усе, хто паступае ў аспі- 
рантуру, да 10 верасня павін- 
ны прайсці сумоўе з загадчы- 
камі кафедраў і меркаванымі 
навуковымі кіраўнікамі.

Асобам, дапушчаным да 
здачы ўступных экзаменаў у 
аспірантуру, паводле іх заявы 
наймальнік абавязан прада- 
ставіць адпачынак без заха^ 
вання заработнай платы для 
падрыхтоўкі і здачы ўступных 
экзаменаў.

Ha падставе вынікаў уступ
ных экзаменаў і з улікам на- 
яўных вакантных месцаў на 
конкурснай аснове прыёмная 
камісія выносіць рашэнне па 
пытанні аб залічэнні ў аспі- 
рантуру асоб, якія паспяхова 
здалі ўступныя экзамены.

Аспірантам, якія навучаюц- 
ца з адрывам ад вытворчасці, 
у вызначаным парадку вы- 
плачваецца стыпендыя.

Тэрмін навучання ў аспі- 
рантуры з адрывам ад вытвор- 
часці — 3 гады, без адрыву 
ад вытворчасці — 4 гады.

Іншагароднім прадастаўля- 
ецца інтэрнат (без сям’і).

В ы пускн ік і магістратуры 
2004 г. здаюць усе вышэй ука- 
заныя дакументы ў вызнача- 
ны тэрмін (да 10 верасня). 
Konii дыплома магістра, дада- 
так да дыплома і рэкаменда- 
цыю Савета факультэта ў ас- 
пірантуру пасля заканчэння 
магістратуры прадастаўляюць 
не пазней 1 кастрычніка гэ
тага года.

Дакументы накіроўваць  
на адрас: 220050, М інск, 
прасп. Ф.Скарыны, 4, БДУ, 
аддзел аспірантуры, тэл. 209
54-23, 209-51-73.

Гэтыя ўмовы супрацоўнікі 
і студэнты БДУ могуць так
сама атрымаць праз любую 
праграму, якая працуе з элек- 
троннай поштай (напрыклад, 
M icroso ft O utlook). Для гэ
тага неабходна ў меню Від— 
Cnic папак адкрыць Агуль- 
ныя папкі — Усе агульныя 
папкі — Галоўнаеўпраўлен- 
не навукі — Аддзел аспіран- 
туры.

В Е І І П С Ш ш  11ІІЕРСІТЭТ
Выдаецца з 1929 года
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