
ТЭМА НУМАРА — СТРАТЭГІЯ РАЗВІЦЦЯ 
ІДЭАЛАГІЧНАЙ I ВЫХАВАЎЧАЙ РАБОТЫ Ў БДУ

БЕЛАРУСИ] !1ІІМІТН
30 лістапада 2004 года, № № 20-21 (1905-1

ЗПЕРШЫХ КРЫНІЦ

Студэнт іавінен быць шчаслівын
На пытанHi “Беларускага універсітэта” адказвае 

прарэктар па вучэбна-выхаваўчай рабоце І сацы- 
яльных пытаннях, кандыдат фізіка-матэматычных 
навукдацэнт Уладзімір Васільевіч СУВОРАЎ.

—  На вашу думку, ці змя- 
ніўся за гады вашай працы ў 
БДУ універсітэцкі перш а- 
чурснік?

—  Я ва  універсітэце з 1979 
года. За гэтыя гады ш м ат 
працаваў з першакурснікамі.
I не толькі як выкладчык, але 
і ў паходы іх вадзіў, сустра- 
каўся ў пазавучэбны час, па 
меры магчымасці дапамагаў 
вырашаць ім праблемы. Гэ
тыя гады былі няпросты м і 
для ўсёй нашай краіны. Але 
маладыя людзі, якія прыхо- 
дзяць ва універсітэт, не мя- 
няюцца ў сваей сутнасці. Як І 
шмат гадоў таму, яны пры- 
ходзяць ва універсітэт па но- 
выя веды, новы вопыт. Так 
сама, як І раней, яны арыен- 
таваныя на поспех І прызнан- 
не. Аднак уяўленне аб поспе- 
ху І ступень веры ў неабход- 
насць усяго таго, што ім тут 
прапаноўваецца, мабыць, ад- 
розніваюцца.

—  А што змянілася ў аду- 
кацыйна-выхаваўчым пра- 
цэсе?

—  Змяніліся мэты. Мяне 
бянтэжыць, калі галоўнай за- 
дачай універсітэта абвяшча- 
ецца толькі падрыхтоўка спе- 
цыялістаў. Мне здаецца, гэта 
няправільна. У ПТВ, напрык- 
лад, таксама рыхтуюць спе- 
цы ял істаў. У н ів е рс ітэц кая  
адукацыя перш за ўсё значна 
пашырае асобасны патэнцы- 
ял моладзі, ствараетой базіс, 
на аснове якога яна будзе 
прагрэсіраваць усё астатняе 
жыццё. He дарма кажуць, што 
адукацыя —  гэта тое, што за-

сталося, калі забыў усё, чаму 
цябе вучылі. Безумоўна, гэта 
жарт, але ў ім закладзены  
глыбокі сэнс.

Змяніліся ўяўленні пра сэнс 
навучання. Пры гэтым адной 
з распаўсюджаных супярэч- 
насцяў з 'яўляю цца розныя 
ўяўленні пра сэнс навучання 
ў выкпадчыкаў і студэнтаў.

Зм ян ілася таксам а раз- 
м еркаванне  ад казнасц і за 
вынік навучання. Тут цэнтр 
цяжару яўна перамясціўся на 
студэнта. Сёння запэўніванне 
выкпадчыка накшталт “вучы, 
што я табе  даю , і будзеш  
шчаслівымТужо мала каго пе- 
раконваюць’

Разам з тым, легальныя 
магчымасці для самастойна- 
га выбару адукацыйных стра- 
тэгій у студэнтаў пакуль што 
не вельмі вялікія. Гэтай супя- 
рэчнасці мы імкнемся пазба- 
віцца за кошт новай арганіза- 
цыі працэсу навучання і вы- 
хавання.

I пакуль мы, педагогі, пра 
індывідуальныя адукацыйныя 
стратэгіі толькі спрачаемся, 
студэнты  ф акты чна даўно 
ўжо іх выбудоўваюць. I гэтымі 
стратэгіямі яны адрозніваюц- 
ца. Яны наўмысна адны пред
меты вучаць добра, другія —  
не вельмі, трэція зусім не ву
чаць, толькі здаюць, успрыма- 
ючы іх як лішнюю перашкоду 
на шляху да атрымання дып- 
лома.

Безумоўна, у новых умо- 
вах студэнтам будзе патрэб- 
ная моцная сацыяльна-педа- 
гагічная падтрымка. Формы

гэтай падтрымкі павінны ства- 
рацца ўжо цяпер, таксама як і 
навыкі працы ў новых умовах 
у студэнтаў.

—  Як можна ахарактары- 
заваць асноўныя прынцыпы 
выхаваўчага працэсу ў БДУ?

—  Я б вызначыў прынцып 
чалавечнасці, прынцып су- 
часнасці і прынцып дзяржаў- 
насці. Назвы гэтых прынцы- 
паў гавораць самі за сябе. 
Рэалізацыя гэтых прынцыпаў 
прадугледжвае павагу да тра- 
дыцый, асобасны падыход, 
ін іцы яты ву і ф арм іраванне 
ўяўленняў пра грамадства і 
свой паспяховы шлях у ім. 
Галоўнай умовай паспяхо- 
васці рэалізацыі гэтых прын- 
цыпаў я лічу валоданне сацы- 
яльна-педагагічнымі тэхнало- 
гіямі, якія дазваляюць транс- 
ф арм аваць  вы хаваўчае  
ўздзеянне ў перакананні сту- 
дэнтаў. Я лічу, што перш за 
ўсё пры рабоце з калектывам 
трэба абапірацца не на тое, 
што людзей адрознівае адзін 
ад аднаго, а на тое, што ёсць 
у іх агульнага. У свой час мяне 
ўразіў артыкул акадэміка Ус- 
пенскага пра прыроджаныя 
інстынкты. Гэта магутныя ры- 
чагі, якія заяўляюць пра сябе 
праз патрэбы. Любы чалавек, 
а тым больш малады, адчу- 
вае гэтыя патрэбы, часам пе- 
ражывае літаральна фізічна, 
да болю. I адчуваючы гэтыя 
патрэбы, ён не можа не ду- 
маць пра тое, як іх задаволіць. 
Мы, выхавальнікі, можам І па- 
вінны ўплываць на тое, як ча
лавек уяўляе спосабы зада- 
вальнення сваіх патрэбаў, мы 
павінны прапаноўваць яму са- 
цыяльна апраўданыя споса
бы. Мы нават абавязаны спа- 
кушаць яго такімі спосабамі, 
адначасова адштурхоўваючы 
ад спосабаў, якія вядуць да 
дэвіянтных паводзінаў.

3 улікам спецыфікі універ- 
сітэта першай па значнасці я 
б вылучыў патрэбу ў пазнанні, 
у кампетэнтнасці. Менавіта 
наяўнасць гэтай патрэбы ў сту- 
дэнтаў дазваляе мне думаць, 
што яны хочуць вучыцца, хо- 
чуць быць кампетэнтнымі.

Разам з тым, студэнты, як 
і ўсе людзі, імкнуцца дасяг- 
нуць мэты з мінімумам нама- 
ганняў. Але канкрэтныя сту
дэнты пад гэтым мінімумам 
разумеюць рознае. Калі адны 
нацэлены на тое, каб дамаг- 
чыся выніку за кошт “лоўкасці”

(Закончэнне на 3-Й стар.).
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9 асн ов е іязалогіі  -  
р э а л ы ы я  к а ш т о ў і а с ц і

Ha пытанні газеты 
Беларускі універсітэт’’ 
адказвае прарэктар па 
вучэбнай рабоце, стар- 
шыня Савета па ідэа- 
логііБДУ, доктар экана- 
мічных навук прафесар 
Уладзім ір Л еан ідав іч  
КЛЮНЯ.

—  Вызначце, калі ласка, 
мэты ідэалагічнай работы ва 
універсітэце. Што ўяўляе з 
сябе сістэма ідэалагічнай ра
боты ў БДУ і якія задачы вы- 
рашае Савет па ідэалогіі?

—  Перш за усё варта ад- 
значыць, што ў сучасных умо
вах акты ўна  ф арм іруецца  
дзяржаўная ідэалогія новага 
тыпу. У яе аснову пакладзе- 
ны рэальны я каш тоўнасці, 
абумоўленыя гістары чны м і 
традыцыямі беларускага на
рода, грамадска-палітычнымі, 
с а ц ы я л ь н а -э к а н а м іч н ы м і, 
прававымі і маральнымі нор
мам!, якія складаюцца ў неза- 
лежнай беларускай дзяржаве. 
Ідэалогія спрыяе фарміраван- 
ню і развіццю палітычнай свя- 
домасці людзей, светапогляд- 
ных пазіцый і каштоўнасных 
арыенціраў. Ідэалогія павінна 
пранізваць усе сферы жыц- 
цядзейнасці грамадства, ука- 
раняцца ў свядомасць падра- 
стаючага пакалення, кіраваць 
учынкамі грамадзян краіны, 
каб яны рабілі годны ўнёсак у 
яе разв іццё, працавал і на 
агульную карысць. Гэтыя па- 
лажэнні і вызначаюць агуль- 
ныя мэты ідэалагічнай рабо
ты ва універсітэце.

Разам  з ты м , адным з 
складнікаў ідэалогіі дзяржа- 
вы, што фарміруецца на на- 
шых вачах і з нашым удзелам, 
з’яўляецца падрыхтоўка спе- 
цыялістаў з унутранай патры- 
ятычнай, гуманістычнай пазі- 
цыяй, выхаванне ў любові і 
павазе да бацькоў і старэй- 
шых, да сваёй навучальнай 
установы і род нага краю. Важ
на та кса м а  ўсвед ам л яц ь  
уласную запатрабаванасць у 
сваёй краіне, адказнасць за 
яе лёс і імкнуцца прынесці ёй 
максімальную карысць.

Таму падмуркам сістэмы 
ідэалагічнай работы ў БДУ 
выступае арганізацыя наву- 

льнага  працэсу, уцягну-

тасць студэнтаў у самастои- 
нае атрыманне ведаў.

Выхаванне навукова-педа- 
гагічных кадраў, магістрантаў, 
аспірантаў, навучэнцаў з вы- 
сокай культурай, грамадзянс- 
кай актыўнасцю, павагай да 
на ц ы я н а л ь н ы х -тр а д ы ц ы й , 
з’яўляючыся адной з статут
ных задач Беларускага дзяр- 
жаўнага універсітэта, шмат у 
чым рэалізуецца і ў пазанаву- 
чальны час. Увесь тэты скла- 
даны і шматпланавы спектр 
ідэалагічнай работы ў БДУ і 
вызначае працу Савета па ідэ- 
алогіі. Савет створаны з мэтай 
каардынацыі дзейнасці струк
турных падраздзяленняў па 
ажы ццяўленн і ідэалагічнай 
работы ва універсітэце, з мэ
тай ажыццяўлення перспек- 
тыўнага планавання ідэалагі- 
чнай работы; разгляду рашэн- 
няў па пытаннях арганізацыі і 
павышэння эфектыўнасці ідэ- 
алагічнай работы; распрацоўкі 
прапановаў і рэкамендацый па 
ўдасканальванні сістэмы ідэ- 
алагічнай работы, яе кадра- 
вым забеспячэнні і г.д. Гэта 
толькі частка задач, якія выра- 
шае Савет па ідэалогіі.

—  Якую ролю ў сістэме 
ідэалагічнай работы адыгры- 
ваюць грамадскія, пераваж- 
на маладзёжныя, арганіза- 
цыі, студэнцкі актыў?

—  На сучасным этапе ідэ- 
алагічнай работы ў вышэйшай 
школе існуе аб’екгыўная неаб- 
ходнасць значнага ўзмацнен- 
ня ролі і ступені ўплыву мала- 
дзёжных арганізацый і студэн- 
цкага актыву. Гэта таксама 
важны складнік сістэмы ідэа-

лагічнай работы ў БДУ.
Праводзіцца вялікая праца 

па арганізацы і ідэалагічнай 
работы, маніторынгу яе эфек- 
тыўнасці і якасці сярод сту- 
дэнцтва, навукова-даследчая 
работа па вывучэнні праблем 
студэнцкай моладзі, дынамікі 
каш тоўнасны х арыентацый 
навучэнцаў і студэнтаў. Знач- 
ная ўвага з боку ўпраўлення 
выхаваўчай работы з молад- 
дзю , студ га градка , БРСМ, 
іншых студэнцкіх аб’яднанняў 
надаецца арганізацыі і пра- 
вядзенню разнастайных семі- 
нараў, школаў, злётаў, наву- 
кова-практычных канферэн- 
цый, а кцы й, аф арм ленню  
інфармацыйных і тэматычных 
стэндаў, правядзенню суст- 
рэч з кіраўнікамі органаўдзяр- 
жаўнага кіравання, прадстаў- 
нікамі заканадаўчай і выка- 
наўчай улады.

Для ўплыву на фарміра- 
ванне грамадзянскай пазіцыі, 
развіцця нацыянальнай са- 
масвядомасці ў студэнтаў у 
БДУ створана добрая сістэма 
інфармавання, у працы Мін- 
скага гарадскога таварыства 
“Веды" ўдзельнічае лектар- 
ская  група  у н ів е р с ітэ та  ў 
складзе 35 чалавек.

—  Адным з найважней- 
шых звёнаў ідэйна-выхаваў- 
чай работы з’яўляюцца сацы- 
ял ьна-гуманітарныя дысцып- 
ліны. Якая іх роля і значэнне 
ў забеспячэнні ідэалагічнай 
работы ва універсітэце?

—  Адной з прыярытэтных 
задач работы прафесарска- 
выкладчыцкага саставу гума-

(Заканчэнне на 2-й стар.)
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У а с н о в е  і д з а л о г і і  -  р ш ь н ы я  я а ш ю ў н а с ц і
(Заканчэнне. Пачатак на I -й стар.)

нітарных факультэтаў з’яўля- 
ецца фарміраванне спецыя- 
ліста, які спалучае прафесій- 
ную кампетэнтнасць, грама- 
дзянскую сталасць, высокую 
сацыяльную аюгыўнасць, ад- 
казнасць і прыхільнасць да 
а гульначалавечы х каш тоў- 
насцяў гуманістычнай культу
ры. Таму ўся дзейнасць вы- 
кладчыкаў арыентуецца на 
напаўненне навучальна-вы- 
хаваўчага працэсу глыбокім 
ідэалагічным і выхаваўчым 
зместам. У працэсе заняткаў 
выкладчыкі, вядома ж, пры- 
віваюць студэнтам пачуццё 
патрыятызму, любові да Бе
ларуси імкненне зрабіць свой 
годны ўнёсак у яе развіццё і 
дабрабыт.

Інтэграцыйным элементам 
усёй сістэмы ідэалагічнай ра
боты, на маю думку, з’яўляец- 
ца ўведзены ў верасні 2003 г. 
у навучальны я планы ўсіх 
сп е ц ы я л ьн а сц я ў  за л іко вы  
курс “Асновы ідэалогіі бела- 
рускай дзяржавы”. Валодаю- 
чы глыбокімі ведамі ў галіне 
сацыяльна-гуманітарных на- 
вук, разбіраючыся ў пытаннях 
станаўлення айчыннай гра- 
мадзянскай супольнасці і пра- 
вавой дзяржавы, маючы ўяў- 
ленне пра глабальныя праб- 
лемы чалавецтва і шляхі вы- 
хаду з сучаснага цывілізацый- 
нага крызісу, спецыяліст-гу- 
манітарый павінен умець ука- 
раняць у масавую грамадскую 
свядомасць асновы ідэалогіі 
беларускай дзяржавы, уно- 
сіць удакладненні ў практыку 
арганізацыі ідэйна-тэарэтыч- 
нага, патрыятычнага і мараль- 
нага выхавання.

Спецыяліст-гуманітарый, 
безумоўна, павінен мець во- 
пыті навыкі практычнага пры- 
мянення атрыманых ведаў у 
выкладчыцкай, прапагандыс- 
цкай дзейнасці, умець выка- 
рыстоўваць атрыманую тэа- 
рэты чную  інф арм ац ы ю  на 
практыцы ў ідэалагічнай рабо- 
це; валодаючы сучаснымі ве
дам!, быць у стане паспяхова

вы раш аць задачы  ўдаска- 
нальвання формаў і метадаў 
ідэалагічнай работы.

He вы кл ікае  сумненняў, 
што падрыхтоўка кадраў для 
ідэалагічнай работы не вы
ключав, а ўзмацняе ролю і 
значэнне развіцця навуковых 
даследаванняў і фарміраван- 
ня новых пакаленняў даслед- 
чыкаў у галіне сацыяльна-гу- 
манітарных навук. Гэта карані 
адзінага дрэва гуманітарных 
ведаў. Без падрыхтоўкі, без 
фарміравання гэтых каранёў 
рана ці позна стане нежыц- 
цяздольным усё дрэва.

Перспектыва развіцця фа- 
культэтаў, як мне падаецца, 
павінна быць арганічна ўвяза- 
ная з засваеннем тых напрам- 
каў у навучальна-метадычнай 
і навукова-даследчай дзей- 
насці, якія па змесце звязаныя 
з распрацоўкай ідэалогіі су- 
часнай беларускай дзяржавы. 
Сярод гэтых кірункаў можна 
ўказаць наступныя:

1. Захаванне і ўмацаванне 
беларускай  нацы янальнай 
дзяржаўнасці, незалежнасці і 
суверэнітэту нашай краіны ў 
сям’і народаў Еўропы і свету.

2. Захаванне ўласнай куль
турней ідэнтычнасці за кошт 
прыярытэтнага развіцця нацы- 
янальных духоўных традыцый 
і пашырэння сферы прымя- 
нення беларускай мовы з мэ- 
тай рэальнага забеспячэння 
яе дзяржаўнага статусу.

3. Усебаковае развіццё і 
р а сп а ўсю д ж в а н н е  нацы я- 
нальных культурных дасяг- 
ненняў і ўзораў  народнай 
творчасці.

4. С істэмнае засваенне і 
папулярызацыя нацыяналь
най гісторыі і фарміраванне 
нацы янальнай сам асвядо- 
масці грамадзян краіны (най- 
перш моладзі) на прынцыпах 
лю бові і павагі да векавых 
традыцый і звычаяў нашых 
продкаў, гонару за іх дасяг- 
ненні і сацыяльныя заваёвы.

5. А кты ўн ае  ўклю чэнне 
грамадзян Беларусі ў працэ- 
сы кроскультурнай камуніка- 
цыі і засваення сусветнай і еў-

рапейскай культурнай спад- 
чыны.

6. Правядзенне дзяржаў- 
най палітыкі, накіраванай на 
за б е сп я чэн н е  д ухо ўн а га  і 
культурнага развіцця насель- 
ніцтва Беларусі.

7. Усебаковае развіццё су- 
часных інфармацыйных тэх- 
налогій і стварэнне ўмоваў 
для р эа л іза ц ы і творчы х 
здольнасцяў грамадзян Бела- 
русі ў міжнародных адукацый- 
ных праектах, сумесных наву
ковых даследаваннях і мас- 
тацкай творчасці.

8. Стварэнне неабходных 
умоваў для развіцця экалагі- 
чнай культуры беларускага 
насельніцтва і фарміравання 
яго экалагічнай свядомасці.

—  Якую ролю ў станаў- 
ленні нацыянальнай ідэалогіі 
(у тым ліку і як навуковай 
дысцыпліны) можа і павінен 
адыгрываць наш універсі- 
тэт? Ці мяркуецца далейшае 
даследаванне гэтай прабле- 
матыкі ў БДУ, выпуск наву
ковай, навучальна-метадыч
най літаратуры?

—  БДУ, з'яўляючыся цент
рам падрыхтоўкі нацыяналь- 
ных кадраў, адыгрывае знач- 
ную ролю ў сістэме вышэй- 
шай адукацыі краіны. Гэтая 
роля з ’яўляецца такой жа 
значнай  і ў ста н а ўл е н н і і 
развіцці нацыянальнай ідэа- 
логіі, у тым ліку і ў кантэксце 
пастаўленага пытання.

Ba універсітэце існуе сістэ- 
ма навуковых даследаванняў 
па праблемах, звязаных з ідэ- 
алогіяй беларускай дзяржавы. 
Пры гэтым яна ахоплівае як 
студэнтаў, так і прафесарска- 
выкладчыцкі састаў. Дпя сту- 
дэнтаў, у прыватнасці, гэта 
звязана з удзелам у IV Рэспуб- 
л іканскім  конкурсе творчых 
работ па грамадскіх навуках 
“Вялікая Айчынная вайна ў 
гістарычнай памяці беларуска
га народа” (да 60-годдзя Пера- 
могі над фашысцкай Германі- 
яй). Мэта конкурсу, які право- 
дзіцца саветам Спецыяльнага 
фонду Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь па сацыяльнай пад-

трымцы адораных студэнтаў, 
—  стымуляванне пошукава- 
даследчай дзейнасці навучэн- 
цаў і студэнтаў, выяўленне та- 
ленавітай моладзі, фарміра- 
ванне яе патрыятычных па- 
чуццяў. На конкурс падаюцца 
творчыя работы па гістарыч- 
ных, філасофскіх, сацыялагіч- 
ных, паліталагічных, эканамі- 
чных, краязнаўчых і культура- 
лагічных напрамках даследа- 
вання тэматыкі Вялікай Айчын
най вайны.

У тэматычны план выдан- 
няў на 2005 г. уклю чаны  
шматлікія працы, якія адлюс- 
троўваюць асноўныя прынцы- 
пы дзяржаўнай ідэалогіі: ка- 
лектывізм, патрыятызм, ду- 
хоўнасць, сям ’ю, а таксама 
захаванне, развіццё і папуля- 
рызацыю універсітэцкіх і на
циональных традыцый.

—  Якая праца вядзецца 
ва ун іверсітэце па ўзнаў- 
ленні музея гісторыі БДУ?

—  Гэта вельмі актуальнае 
і важнае для нас пытанне. 
Сёння вядзецца канкрэтная 
работа ў гэтым кірунку. Музей 
гісторы і кожнай выш эйш ай 
навучальнай установы, уты м  
л іку  і БДУ, з ’яўл яецц а  не 
толькі навучальна-навуковым 
і асветніцкім, але і ідэалагіч- 
ным падраздзяленнем наву
чальнай установы. I музей 
гісторыі БДУ ў большай меры, 
чым іншыя вузаўскія музеі, 
з ’яўляецца захавальнікам і 
выразнікам традыцый і куль
туры Беларусі, выяўленых у 
гісторыі галоўнай ВНУ краіны. 
Ведучы працу па зборы, вы- 
вучэнні і захаванні музейных 
матэрыялаў, якія маюць наву- 
чальнае,навуковае і культур
нее значэнне, музей выхоў- 
вае пачуццё нацыянальнага 
гонару, любові да сваёй куль
туры, мовы, традыцый і павагі 
да універсітэта.

— Якія асноўныя напрамкі 
міждысцыплінарных сувязяў 
у забеспячэнні ідэалагічнай 
работы?

—  Адным з прыярытэтных 
напрамкаў у сістэме вышэй
шай адукацыі з’яўляецца не-

абходнасць ды ялогу сацы- 
яльна-гуманітарных, прыро- 
дазнаўчых і тэхнічных ведаў. 
Такі дыялог павінен у перспек- 
тыве прывесці да фарміра- 
вання адзінай навукі —  навукі 
пра чалавека.

Дачыненне чалавека да 
спасціжэння шэрага склада- 
ных аб’ектаў: экалогіі, геннай 
інжынерыі, мікраэлектронікі і 
інфарматыкі, кібернетыкі і вы- 
л ічальнай тэхн ікі, —  у якія 
ўключаны сам чалавек, шыро- 
кае ўкараненне робатаў і кам- 
п’ютараў у вытворчасць і ў са- 
мыя розныя сферы жыцця ча
лавека і грамадства абумоўлі- 
ваюць неабходнасць як гума- 
нітарызацыі прыродазнаўчай і 
тэхнічнай адукацыі, так і пры- 
родазнаўчай фундаменталіза- 
цыі гуманітарнай адукацыі.

Таму карысным з’яўляецца 
ўвядзенне ў навучальныя пла
ны такога курса, як “Канцэпцыя 
сучаснага прыродазнаўства”, 
што ў нейкай ступені і накіра- 
ваны на пераадоленне разры
ву паміж гуманітарнымі і пры- 
родазнаўчымі ведамі ў сістэ- 
ме універсітэцкай адукацыі. 
Г эта дасць магчымасць накіра- 
ваць усю сістэму ідэалагічнай 
работы на станаўленне гарма- 
нічнай асобы, якая валодала 
б цэласнай карцінай рэаль- 
насці і ўмела б спасцігаць свет 
і розумам, і сэрцам.

Увядзенне ў навучальныя 
планы гуманітарных спецы- 
яльнасцяў курса, прысвеча- 
нага асновам сучаснага пры- 
родазнаўства, з ’яўляецца не- 
абходнай і прагрэсіўнай тэн- 
дэнцыяй у развіцці вышэйшай 
прафесійнай адукацыі.

—  Якая роля выкладчыка 
ў ідэалагічнай сістэме ВНУ як 
непасрэднага носьбіта най- 
больш аператыўнай інфарма- 
цыі, як чалавека аўтарытэт- 
нага ў сваёй галіне ведаў?

—  Ідэалагічная работа са 
студэнцкай моладдзю —  пра- 
цэс, які патрабуе перакана- 
насці і падрыхтаванасці саміх 
выхавальнікаў, усіх педагагі- 
чных кадраў, прадстаўнікоў 
грамадскіх інстытутаў выха

вання, IX умення працаваць ва 
ўзаемадзеянні, выкарыстоў- 
ваючы магчымасці сям’і, на
вучальнай установы, сродкаў 
масавай інфармацыі, літара- 
туры, мастацтва, грамадскіх 
арган ізацы й, маладзёжных 
аб’яднанняў.

Таму выкладчыкі павінны 
будаваць сваю прафесійную 
дзейнасць на аснове шэрага 
найважнейш ых прынцыпаў: 
прафесіяналізм і кампетэнт
насць, пераемнасць, цэлас- 
насць і сістэмнасць. Абгрун- 
таванне новых светапогляд- 
ных каштоўнасцяў, кансаліду- 
ючай сістэмы ідэй, якія згур- 
тоўваюць розныя пласты на- 
сельн іцтва , вы значаю ць іх 
каш тоўнасны я арыентацыі, 
маральныя нормы, лад жыц
ця, сацыяльную актыўнасць, 
—  гэта адна з галоўных задач, 
якія стаяць перад выкладчы- 
кам. Выкладчыку, які з ’яўля- 
ецца базавай адзінкай вузаў- 
скай структуры , неабходна 
звярнуць увагу не толькі на 
падрыхтоўку новых версій на- 
вучальна-метадычных комп- 
лексаў па класічных сацыяль- 
на-гум анітарны х дысцыплі- 
нах, што ўклю чаю ць наву
чальныя праграмы, базавыя 
канспекты лекцый, зборнікі за- 
данняў, тэстаў і г.д., але і вы- 
ка р ы сто ўв а ц ь  м агчы м асц і 
падрыхтоўкі спецыялістаў з 
універсітэцкай адукацыяй па 
цыкле агульнапрафесійных і 
спе ц ы ял ьн ы х  ды сц ы пл ін  і 
ды сцы пл ін  спецыялізацый. 
Многія спецкурсы па актуаль
ных праблемах гуманітарных 
ведаў, сучасных тэхналогіях 
могуць з поспехам чытацца на 
розных гуманітарных і прыро- 
дазнаўчых ф акультэтах на- 
шага універсітэта.

Задача выкладчыка— тлу- 
мачэнне і ўкараненне ў свя
домасць студэнцкай моладзі 
фундаментальных прыярытэ- 
таў ідэалогіі беларускага гра
мадства: национальных, эка- 
намічных, сацыяльных.

Іван ФЕДАРОВІЧ 
Фотаздымак 

Аляксандра C H АПКA
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В ы ш а ў ч а я  р а б о та  9 с т у д э н п к і й  г а р а д к у
Студэнцкі гарадок— адно з найбуйнейшых структурных падраздзяленняў 

БДУ: уключае 10 інтэрнатаў, уякіх жывуць больш за 6000 студэнтаў, магіст- 
рантаў, аспірантаў, навучэнцаў і слухачоў і каля 400 супрацоўнікаў. Сваімі 
думкамі наконт выхаваўчай работы ў студгарадкуз чытачамі "Беларускага 
універсітэта” дзеліцца дырэктар студгарадка, намеснікпрарэктара па вучэб- 
на-выхаваўчай рабоце і сацыяльных пытаннях Павел Міхайлавіч БЫЧКОЎСКІ.

В ы хаваўчая работа  ў студ га р ад ку  вя
дзецца згодна з перспектыўным планам, які 
распрацаваны паводле Канцэпцыі выхаван
ня навучэнскай моладзі, Асноўным і напрам- 
камі сацыяльнай палітыкі і выхаваўчай рабо
ты БДУ з улікам даручэння М іністэрства аду- 
кацыі Рэспублікі Беларусь аб узмацненні ідэ- 
алагічнага зместу мерапрыемстваў, якія пра- 
водзяцца, і прадугледжвае арганізацыю  ме- 
рапрыемстваў па ідэйна-выхаваўчым, сацы- 
яльна-педагагічным, псіхолага-педагагічным, 
культурна-адпачы нкавы м , інф арм ацы йна- 
выхаваўчым і спартыўна-аздараўленчым на
прамках.

Асноўным прынцыпам арганізацы і сістэ- 
мы выхаваўчай работы ў студэнцкім  гарад
ку БДУ з'яўляецца эф ектыўнае спалучэнне 
кіраўніцкага і самакіраўніцкага механізмаў. 
Можна вылучыць некалькі ўзроўняў кіраван- 
ня выхаваўчым працэсам. Узровень інтэр- 
ната —  гэта педагогі-выхавальнікі інтэрна- 
таў, адм іністрацыя інтэрната. Узровень сту- 
дэнцкага гарадка —  гэта метадычны цэнтр, 
псіхалагічная служба студгарадка і ды рэк- 
цыя студэнцкага гарадка.

Вялікая роля ў дзейнасці інтэрнатаў у ця- 
пераш ні час належыць самому студэнцтву, 
а дакладней органам студэнцкага самакіра-

вання, якія выступаюць дзейсным інструмен- 
там павыш эння якасці падрыхтоўкі маладо- 
га спецы ял іста , ш колай вы хавання сама- 
стойнасц і і адказнасці, маральных і грама- 
дзянскіх  якасцяў асобы. Студэнцкае самакі- 
раванне ў студгарадку БДУ непасрэдна ў 
інтэрнатах забяспечваюць старасты пакояў 
блокаў, паверхаў, аператы ўны  атрад, сту- 
дэнцкі савет; а на ўзроўні студгарадка —  сту- 
дэнцкая служба бяспекі, Каардынацыйны са
вет студэнцкіх саветаў інтэрнатаў, савет па 
праф ілактыцы паруш энняў Правілаўунутра- 
нага распарадку і інш.

Дзеля ўкаранення новых ф ормаў і мета- 
даў педагагічнай дзейнасц і, забеспячэння 
с а ц ы я л ь н а -п с іх а л а г іч н а га  прац эсу  падт- 
рымкі студэнтаў у студэнцкім  гарадку БДУ 
рэалізую цца 11 базавы х праграм.

Праграма “Ф арм іраванне сацыяльнай  
акты ўнасці студэнтаў” . М эта праграмы —  
стварэнне комплексу практы чнай работы па 
ф арм іраванні сацы яльнай актыўнасці ў сту- 
дэнтаў з ул ікам  прасацы яльнай накірава- 
насці.

Праграма ‘'Студэнцкае самакіраванне”
накіравана на удасканальванне сістэмы сту-

(Зоканчэнне на 4-Й стар.}
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Студэнт павінен быць шчаслівым
IЗаканчэнне. Пачатакна I -й стар.)

—  спісвання і г.д., дык другі разумев, 
што для яго лягчэй асвоіць прапана- 
ваны матэрыял. Задача педагога —  
знайсці спосабы пераканаць студен
та зрабіць правільны з пункту гле- 
джання вопыту і ведання жыццёвых 
прынцыпаў выбар свайго шляху. 
Уласна кажучы, гэта і адбываецца на 
практыцы: менавіта педагог сваімі 
дзеяннямі падшурхоўвае студэнта 
да таго ці іншага выбару спосабу 
дзеяння.

— Як бы вы сфармулявалі асноў- 
ныя заданы выхаваўчага працэсу?

—  He раз задумваўся над пытан- 
нем, што ж такое выхаванне. Мне 
патрэбна было тэхнічнае вызначэн- 
не выхавання, якое дазваляла б 
сістэматызаваць, адукавана выбу- 
доўваць сваю работу. Перакапаў 
безліч разумных кніг, ф іласофскіх 
слоўнікаў. У выніку я спыніўся на 
вызначэнні выхавання як мэтанакі- 
раванага ўплыву на інтарэсы мо- 
ладзі. A  пад інтарэсамі я разумею 
тое, як моладзь уяўляе сабе споса
бы задавальнення сваіх актуальных 
патрэбаў.

Так, напрыклад, што нам патрэб
на рабіць, каб уплываць на студэнц- 
кую моладзь, —  падтрымліваць ма- 
ладзёжныя ініцыятывы і малыя ма- 
ладзёжныя аб’яднанні. Што такое, па 
сутнасці, малое маладзёжнае аб’яд- 
нанне? Гэта асяродак, дзе малады 
чалавек прыняты і прызнаны,дзе ён 
стварае не толькі нешта карыснае 
для іншых, але і сябе, і сваё атачэн- 
не. Калі студэнты самі сабраліся дзе- 
ля цікавай карыснай справы, ім аба- 
вязкова трэба дапамагчы, знайсці 
правільнае рэчышча для задаваль
нення патрэбы ў сацыяльнай твор- 
часці. Можа, яны нам урэшце нават 
і не падзякую ць, але выхаваўчы 
эфект абавязкова будзе. Калі ж  мы 
не дапаможам нашай моладзі, дапа- 
могуць іншыя структуры, і тады нам 
застанецца толькі разводзіць рукамі, 
дзівячыся плёну гэтай “выхаваўчай" 
работы.

Падтрымка маладзёжных ініцыя- 
-ты ваў у нашым універсітэце —  гэта 

ўжо традыцыя. I гэта тая традыцыя, 
якая закпадзена на перспектыву пад 
новую арганізацыю працэсу наву- 
чання і выхавання. Універсітэт пай- 
шоу нават на тое, каб фінансаваць 
найлепшыя праекты. Для гэтага другі 
год мы праводзім конкурс маладзёж
ных праектаў. Гэта і другасная заня- 
тасць, і кірмаш вакансій, і фізкуль- 
тура, і спорт, і турызм, і маладая ся- 
м’я. Гэта і разнастайныя шоу. У вы- 
ніку набіраецца вельмі вялікі спіс 
студэнцкіх  інцы яты ваў. 3 свайго 
боку, мы лічым правільным ствараць 
максімум пляцовак для таго, каб сту
дэнты маглі рэалізаваць сябе ў са
цыяльнай творчасці. Навыкі, якія 
набывае студэнт падчас гэтай пра- 
цы, —  гэта своеасаблівы поліс на бу- 
дучыню. Паверце, іх Вельмі цэняць 
працадаўцы.

—  Якія метады могуць найлепш 
паспрыяць дасягненню гэтага? I 
якую ролю ў выхаваўчым працэсе 
адыгрывае студэнцкае самакіра- 
ванне?

—  Мы добра навучыліся прыдум- 
ваць і праводзіць мерапрыемствы. 
Наш план выхаваўчай работы, можа 
быць, нават перанасычаны імі. Ад- 
накдля мяне як педагога важна, які 
след пакінула мерапрыемства ў свя- 
домасці студэнта, ці з ’явіліся ў яго 
выніку хаця б некалькі новых студэн- 
таў, гатовых у гэтай дзейнасці браць 
удзел. Таму я не стамляюся паўта- 
раць: задача выхавальніка —  зага- 
дзя прадумаць любое мерапрыем
ства, я кіх мэтаў мы хочам і павінны 
ім дасягнуць, які мы ўкпадаем сэнс

у тое ці іншае мерапрыемства. I чаму 
мы можам разлічваць, што гэтыя 
мэты будуць дасягнуты. Для мяне 
адна з важных умоваў эфектыўнасці 
—  абавязковае абмеркаванне па- 
дзеяў, мерапрыемстваўу студэнцкім 
асяроддзі.

Архіважная рэч у гэтым плане —  
лакальныя сродкі масавай інфарма- 
цыі. Яны не канкурэнты “Беларуска- 
му універсітэту”, у іх розныя задачы. 
Г этыя CMI дапамагаюць моладзі аб-~ 
меркаваць, сфарміраваць адносіны 
да той ці іншай падзеі на зразуме- 
лай для яе мове. Яны выконваюць і 
найважнейш ую  для вы хавацеляў 
ролю зваротнай сувязі, без якой мы 
не заўсёды адчуваем, якія прабле- 
мы хвалююць моладзь.

I тут я пераходжу да тэмы студэн- 
цкага самакіравання. Што яно павін- 
на быць ва універсітэце —  я перака- 
наны. A  вось як яго развіваць пра- 
вільна —  вельмі скпаданая выхаваў- 
чая задача. Студэнцкае самакіра- 
ванне —  гэта і канал інфармацыі, 
дзякуючы якому мы можам ацэнь- 
ваць эфектыўнасць сваёй працы, і 
школа л ідэрства, школа фарміра- 
вання навыкаў калектыўнай працы, 
і тэхналогія, якая дазваляе вельмі 
хутка ператварыць групу людзей у 
калектыў. Сёння нашая псіхалагіч- 
ная служба ўжо падрыхтавала не- 
калькі практычных дапаможнікаў —  
напрыклад, як вызначаць і выбіраць 
лідэра. Ane гэтатолькі першыя крокі. 
Цяпер мы рыхтуем праграмы па 
ўцягненні студэнтаў у арганізацыю 
навучальна-выхаваўчага працэсу і 
шэраг іншых.

—  У  чым спецыфіка выхаваў- 
чай работы ва універсітэцкім  ка- 
лектыве?

—  Я ў іншых калектывах праца- 
ваў не так шмат, каб мець права 
меркаваць. Асабіста мне тут, ва уні- 
версітэце, працаваць у кайф. Шмат 
у чым дзякуючы таму, што калектыў 
вы кладчы каў і выхавальнікаў, які 
ажыццяўляе навучальна-выхаваўчы 
працэс, скпадаецца з людзей з ста- 
лымі перакананнямі, якія маюць за 
плячыма навуковыя працы, ступені і 
веды. Кожны з іх —  асоба. 3 аднаго 
боку, гэта спрашчае арганізацыю вы- 
хаваўчай работы. 3 іншага, не тое 
каб ускладняе, але патрабуе ад 
кіраўніка дадатковых намаганняў. 
Адно ведаю дакладна —  ва універсі- 
тэце кам андна-адм іністрацы йныя 
метады не праходзяць. Эфектыўная 
работа тут магчымая толькі як сумес- 
ная. творчасць раўнапраўных калег. 
Студэнты ў БДУ адкрытыя, не запа- 
лоханыя, з гонарам. Але яны маюць 
патрэбу ў падтрымцы.

Н а іііая  задача —  ненавязліва 
дапамагчы ім разабрацца ў сучас- 
ным складаным свеце, накіраваць іх 
энергію на добрую справу.

Напрамкі выхаваўчай працы ад- 
люстраваныя ў плане выхаваўчай 
работы ва універсітэце: сацыяльная 
адаптацы я студэнтаў, маральна- 
псіхалагічнае станаўленне, актывіза- 
цыя адукацыйнай дзейнасці, актыві- 
зацыя грамадзянскага, патрыятыч- 
нага, маральна-эстэтычнага кампа- 
нентаў асобы і г.д. У плане не вы- 
падкова запісана не “грамадзянскае, 
патрыятычнае, маральнае выхаван
не’’, а “актывізацыя грамадзянскага, 
патрыятычнага, маральна-эстэтыч
нага кампанентаў асобы” . Мы зы- 
ходзім з таго, што кожны чалавек 
мае гэтыя ўласцівасці, І мы павінны 
толькі дапамагчы ім актывізаваць 
гэтыя моманты. Імкненне актывіза- 
ваць грамадзянскую, патрыятычную 
пазіцыю —  гэта паважлівае стаўлен- 
не да студэнта. ВыХавальніку вельмі 
важна працаваць далікатна, разуме- 
ючы механізмы, якія ляжаць у ства-

рэнні перакананняў. Калі ж  навяз- 
ваць, удзёўбваць нейкія рэчы —  гэта, 
як правіла, выклікае ў студэнтаў ад- 
моўную, абарончую рэакцыю.

—  Якая роля педагога ў выха- 
ваўчым працэсе: ён павінен быць 
толькі транслятарам ведаў ці адна- 
часова і маральным аўтарытэтам 
для студэнтаў?

- —  Я ўжо закранаў гэтую тэму.
Сапраўды, педагог заўжды на пя- 
рэднім краі. На яго глядзяць як на 
прадстаўніка універсітэта, як на прад- 
стаўніка М іністэрства адукацы і і, 
урэшце, як на прадстаўніка дзяржа- 
вы. Важна, каб ён сам усведамляў 
усю меру ўскладзенай на яго адказ- 
насці. Менавіта ён часцяком першым 
задае студэнтам арыенціры ў ацэн- 
цы падзеяў. Магчыма, ён не заўсёды 
сам усведамляе гэта, але тым не 
менш гэта адбываецца так.

3 самага першага дня ва універ- 
сітэце паміж студэнтамі і выкпадчы- 
камі пачынаецца дыялог, і адказ- 
насць за вынік гэтага ўзаемадзеян- 
ня я схільны ўскпадаць найперш на 
выкладчыка. Я перакананы , што 
практычна ўсе студэнты, якія па- 
ступілі да нас, хочуць вучыцца, атры- 
маць спецыяльнасць, авалодаць 
навыкамі дарослага жыцця. Важна 
гэтую гатоўнасць працаваць, жадан- 
не авалодаць новымі ведамі і навы
кам! захаваць і ўмацаваць як найваж- 
нейшы рэсурс прафесійнага і сацы- 
яльнага станаўлення студэнта. Але 
бывае, што прыходзяць на першы 
курс выкладчыкі і, не патлумачыўшы 
толкам сэнс сваіх дысцыплін, пачы- 
наюць патрабаваць, патрабаваць, 
па трабаваць ... С уты кнуўш ы ся  з 
ціскам і неразуменнем з боку вы- 
кладчыкаў, некаторыя студэнты про
ста перастаюць працаваць, пачына- 
юць шукаць іншыя сферы для зада
вальнення сваіх сацыяльных патрэ- 
баў. I, вядома ж, знаходзяць камфор- 
тнае для сябе, але не заўжды сацы- 
яльна здаровае асяроддзе. У выніку 
педагагічна некарэктныя паводзіны 
выкладчыка пры фармальным заха- 
ванні высокага ўзроўню патрабаван- 
няў да студэнтаў фактычна выштур- 
хоўваюць частку студэнтаў з універ- 
сітэцкага адукацыйнага асяродку. 
Такактыўная пазнавальная пазіцыя 
трансфармуецца ў тактыку пазбяган- 
ня няўдач.

Адсюль я выводжу простую зада
чу: мы павінны так арганізоўваць І 
навучальны, і выхаваўчы працэс ва 
універсітэце, каб у нашых студэнтаў 
не ўзнікала жадання задавальняць 
свае сацыяльныя патрэбы па-за аду
кацы йнай сф ерай, разумна пад- 
трымліваць у ІХ  цікавасць і да наву- 
чання, І да універсітэта, як нашага 
агульнага дому.

Калі выкпадчыкі прафесійна вя- 
дуць педагагічную работу, дык сту
дэнты добра засвойваюць не толькі 
веды, але І жыццёвыя, у тым ліку І 
маральныя прынцыпы сваіх педаго- 
гаў І потым ужо рэдка калі іх пару- 
шаюць. Таму роля выкладчыка ў 
выхаванні неацэнная. Апасродкава- 
най ацэнкай якасці нашай працы 
з ’яўляецца прэстыж універсітэта ў 
грамадстве, павага да нашых выпус- 
кнікоў, павага студэнтаў і выпускні- 
коў да сваіх настаўнікаў.

На заканчэнне, пераф разуючы 
словы аднаго вядомага педагога, 
хачу сказаць: студэнт павінен быць 
ш часл івы м. I вы кладчы к павінен 
быць шчаслівым. Вось на гэтых двух 
простых перакананнях мы імкнемся 
будаваць навучальна-вы хаваўчы  
працэс ва універсітэце, сумесную 
дзейнасць выкладчыкаў і студэнтаў.

Таццяна КУХАРЧУК
Фотаздымак Апяксандра СНАПКА

3 ПЕРШЫХ КРЫНІЦ

Клопат пра моладзь
1 снежня споўніцца 10 гадоў з часу стварэння ўпраўлення 

выхаваўчай работы з моладдзю (раней аддзела па справах 
моладзі). Пра дзейнасць упраўлення распавядае яго начальнік 
кандыдат хімічных навук Міхаіл Барысавіч ЧАРАПЕННІКА Ў.

Асноўная мэтадзейнасці 
ўпраўлення выхаваўчай ра
боты з моладдзю —  гэта рэ- 
алізацыя дзяржаўнай ма- 
ладзёжнай палітыкі ў галіне 
адукацыі, выхавання і сацы
яльнай абароны студэнцкай 
моладзі, развіццё студэнц- 
кага самакіравання універсі- 
тэта, захаванне найлепшых 
трады цы й маладзёж нага  
руху, ідэалагічнае забеспя- 
чэнне праграм і мерапрыем- 
стваў, якія праводзяцца ва 
універсітэце, інфармацый- 
нае і метадычнае забеспя- 
чэнне працы куратараў ака- 
дэмічных груп. У структуру 
ўпраўлення ўваходзяць два 
аддзелы —  інфармацыйна-ідэалагі- 
чны і аддзел маладзёжных і сацыяль
ных праграм.

Адным з асноўны х напрам каў 
дзейнасці з'яўляецца развіццё орга- 
наў студэнцкага самакіравання. Дзе- 
ля гэтага ўпраўленне выхаваўчай ра
боты з моладдзю садзейнічае ў ства- 
рэнні нарматыўна-прававой базы, 
якая рэгламентавала б працу органаў 
самакіравання. Распрацаваны і за- 
цверджаны пакет дакументаў, які рэг- 
ламентуе дзейнасць Савета па матэ- 
рыяльным стымуляванні і аказанні ма- 
тэрыяльнай дапамогі, Палажэнне аб 
студэнцкім Савеце па якасці адукацыі,
Палажэнне аб Савеце старастаў БДУ.
Штогод дапрацоўваецца і выдаецца 
Памятка старасту акадэмічнай групы.
3 мэтай удасканальвання дзейнасці 
органаў студэнцкага актыву і ўсталя- 
вання ў студэнцкім асяроддзі апты- 
мальнага маральна-псіхалагічнага 
кліматурэгулярна праводзяцца наву- 
чальныя семінары “Школа маладзёж
нага актыву” на базе РІВШ БДУ, сталі 
традыцыйнымі выязныя семінары на 
базе CAK “Брыганціна” БДУ.

Адзін з напрамкаў працы, які актыў- 
на развіваецца і ў рэалізацыі якога не- 
пасрэдна бяруць удзел студэнты БДУ,
—  развіццё сувязяў з рэспубліканскімі 
і замежнымі структурамі па рабоце з 
моладдзю. Упраўленне выхаваўчай 
работы з моладдзю спрыяе развіццю 
міжнароднага маладзёжнага супра- 
цоўніцтва праз абмены дэлегацыямі 
з маладзёжнымі грамадскімі арганіза- 
цыямі і аб’яднаннямі ВНУ краін СНД і 
далёкага замежжа. Былі падпісаны 
дагаворы аб супрацоўніцтве з мала- 
дзёжнымі арганізацыямі МДУ імя М.
Ламаносава (Расія), Студэнцкім сама- 
кіраваннем Ягелонскага універсітэта 
(Польшча), Вільнюскім універсітэтам 
(Літва). У 2003 г. былі арганізаваны 
візіты прадстаўнікоў студэнцкага акты
ву ў Вільнюскі універсітэт, у Нацыя- 
нальны тэхнічны універсітэт Украіны 
“Кіеўскі політэхнічны інстытут", у Яге- 
лонскі універсітэт. Мы забяспечылі 
прыём дзвюх студэнцкіх арганізацый 
з Вільнюскага універсітэта і адной дэ- 
пегацыі студэнтаў з універсітэтаў Еў- 
рапейскага саюза, якія навучаюцца ва 
універсітэце права Літвы, прыём дэ- 
легацыі Нацыянальнага тэхнічнага 
універсітэта Украіны “Кіеўскі політэх- 
нічны інстытут”, прыём прадстаўнікоў 
Студэнцкага саюза Ягелонскага уні- 
версітэта. У красавіку 2004 г. супра- 
цоўнікі ўпраўлення прынялі ўдзел у 
працы міжнароднай канферэнцыі, 
прысвечанай праблеме развіцця сту- 
дэнцкіх органаў самакіравання, арга-

^  Рэдакцы я газеты «Беларускі універсітэт» і кпуб сяброў газеты ^  
шчыра віншуюць упраўленне вы хаваўчай работы з моладдзю з 10- 
гадовым юбілеем!

Ж адаем моцнага здароўя, невы чэрпнай энергіі, поспехаў і ўда-

нізаванай Маскоўскім дзяржаўным уні- 
версітэтам. ■

Для ўзм ацнення ідэалагічнага 
складніка ў сістэме выхаваўчых ме- 
рапрыемстваў, якія ладзяцца ў БДУ, 
у 2004 г. праводзяцца экскурсіі па 
мясцінах працоўнай і баявой славы 
беларускага народа.

Вялікая ўвага надаецца спрыян- 
ню ў развіцці і ўмацаванні студэнцкіх 
традыцый, распрацоўцы механізмаў 
правядзення працоўных акцый сту- 
дэнтаў, удзелу ў арганізацыі і правя- 
дзенні агульнауніверсітэцкіх культур- 
на-масавых мерапрыемстваў. Важ
ную ролю ў правядзенні працоўных 
акцый адыгрывае Студэнцкі цэнтр за- 
нятасці. У 2004 г. студэнты БДУ па- 
водле накіравання Студэнцкага цэн- 
тра занятасці прымалі ўдзел у пра
цы будаўнічых атрадаў па Мінску, ва- 
ланцёрскіх атрадаў на спартыўна- 
аздараўленчай базе “Браслаўскія 
азёры”, навучальна-навуковай стан- 
цыі “Волма". 3 2001 г. аддзел рэалі- 
зацыі маладзёжных і сацыяльных 
праграм арганізуе штогадовую ак- 
цыю ў падтрымку дзіцячых дамоў 
“Мы разам”. 1— 3 чэрвеня 2004 г. ра
зам з Фундаментальней бібліятэкай 
БДУ была наладжана акцыя “Ра- 
дасць дзецям” , прысвечаная Міжна- 
роднаму дню абароны дзяцей. Гэтае 
мерапрыемства адбылося ў 15 дзіця- 
чых дамах Маскоўскага раёна Мінска 
і ў дзіцячым доме № 3. Супрацоўнікі 
ўпраўлення разам з упраўленнем па 
справах культуры ўдзельнічаюць у 
арганізацыі і правядзенні агульнауні- 
версітэцкіх культурна-забаўляльных 
мерапрыемстваў —  такіх, як Дзень 
ведаў, Дзень заснавання БДУ, Дзень 
студэнта, Баль выпускнікоў і г.д.

Важны напрамак работы —  каар- 
дынацыя дзейнасці па аздараўленні і 
санаторна-курортным лячэнні студэн- 
таў, магістрантаў, аспірантаў, дакта- 
рантаў і супрацоўнікаў універсітэта.

Упраўленне ажыццяўляе прафі- 
лактычную работу па праблемах пра- 
вапарушэнняў сярод студэнтаў, ма- 
гістрантаў, аспірантаў, супрацоўнікаў 
універсітэта і своечасова рэагуе на 
факты правапарушэнняў.

Вялікая ўвага надаецца павышэн- 
ню кваліф ікацыі супрацоўнікаў уні- 
версітэта, звязаных з выхаваўчым 
працэсам, арганізацы і семінараў, 
канферэнцый па праблемах студэн
цкага самакіравання. 3 мэтай актыві- 
зацыі і ўдасканалення работы, абме- 
ну вопытам, выяўлення і ўкаранення 
ў практыку інавацыйных падыходаў 
у рабоце са студэнцтвам арганізава- 
ны конкурс “Куратар года БДУ”.

чы ваўсім . Спадзяемся на далейш аетворчае супрацоўніцтва.



ВІМШ ВіЕШ  C 30 лістапада 2004 года, №№ 20-21 (1905-1906) )

3 ПЕРШЫХ КРЫНІЦ

В ы х а в а ў ч а я  работа  
9 студэнцкім гар ад ку
(Заканчэнне. Пачоток на 2-й стар.)

дэнцкага самакіравання студгарад- 
ка БДУ, развіццё сацы яльнай ак- 
тыўнасці студэнтаў, ф арміраванне 
актыўнай грам адзянскай пазіцы і, 
ум ацаванне  м аральны х асноваў 
студэнцкага калектыву.

С тварэнне  ком пл ексна га  ўяў- 
лення пра псіхолага-педагагчіныя 
характары сты кі студэнта, асноў- 
ныя метады і тэхнікі індывідуаль- 
най і групавой педагагічнай і псіха- 
лагічнай работы  з студэнтам і —  
а с н о ў н ы я  за д а ч ы  п р а гр а м ы  
“Псіхолага-педагагічны  партрэт  
студэнта” .

У рамках праграмы “Грамадская 
інфармацыйная служба” вядзецца 
работа па ўдасканаленні інф арма- 
цыйна-выхаваўчай работы, развіцці 
ў студэнтаў пачуцця патрыятызму, 
фарміраванні актыўнай грамадзян
скай пазіцыі, пачуцця гонару і павагі 
да БДУ, наладжванні зваротнай су- 
вяз і са студэнцтвам. Таксама вы- 
даецца газета “Студенческий горо
док”, развіваецца сетка малатыраж- 
ных газет інтэрнатаў, ф ункцы яну- 
юць лакальныя сеткі інтэрнатаў і 
Інтэрнэт-сайт студгарадка.

Праграма “Адаптацы я студэн- 
таў перш ага курса да новы х са- 
цыяльных ум оваў” . Мэта прагра
мы —  аптым ізацыя працэсу адап
тации студэнтаў перш ага курса да 
новых умоваў навучання І сумес- 
нага пражывання ў інтэрнаце.

На стварэнне комплекснай ды- 
ягнастычнай праграмы вывучэння 
ўласцівасцяў асобы, сацыяльнага 
асяроддзя  накіраван а  праграм а  
“Практычная псіхадыягностыка”.

Праграма “Сацыяльна-псіхала- 
гічны трэнінгдля студэнтаў” . Мэта 
—  стварэнне трэн інгавага цэнтра 
развіццёвага навучання, стварэн
не сістэмы трэн інгавы х І рэлакса- 
цыйных заняткаў.

Студэнты, якія жывуць у інтэр- 
наце, маюць шырокія магчымасці 
для актыўнага ладу жыцця, удзе- 
лу ў грамадскім  І культурна-маса- 
вым жыцці як студэнцкага гарад- 
ка, так і ун іверсітэта ў цэлым. А д- 
бываецца Ф есты валь студэнцкай 
творчасці, у рамках якога право
дзяцца мерапрыемствы, якія сталі 
ўжо традыцы йны м і і заслужылі вя- 
л ікую  лю боў студэнтаў: “М іс Вяс- 
на” , “Срэбраныя струны ” , "С упер
мен", “Кубак гумару". Ц ікава і з ка- 
рысцю для сябе бавяць студэнты 
вольны час у клубах І гуртках студ
гарадка: гурток сучаснага пашыву 
і дызайну вопраткі “Умелыя рукі” , 
с туд ы я  с у ч а с н а га  э с т р а д н а га  
танца “Non Stop", мастацкая май- 
стэрн я-студ ы я, г істары чны  клуб 
“Калюмны", клуб “Мой родны кут” , 
клуб студэнцкай песні, л ітаратур- 
на-музы чная гасцёўня “ Н атхнен- 
не". Гэтая праца вядзецца ў рам
ках праграм ы “Культурна-адпа- 
чынкавая дзейнасць студэнцкай  
моладзі” , мэта якой —  захаванне І 
развіццё трады цы й студэнцкага І 
ун іверсітэцкага  жыцця; ф арм іра- 
ванне духоўна-м аральны х каштоў- 
насцяў І культуры студэнцкай мо- 
ладзі; стварэнне ўмоваў для раз- 
віцця творчы х здольн асцяў  І та - 
л е н та ў  студ эн та ў , р а сп р а ц о ўка  
сістэм нага  пады ходу ў кіраванн і 
культурна-адпачынкавай дзейнас-

цю у студэнцкім  асяроддзі.
“Мы —  за здаровы  лад ж ы цц я!” 

—  к р э д а  с у ч а с н ы х  с т у д э н т а ў , 
там у вял ізная ўвага ў студгарад- 
ку надаецца спарты ўна-аздараў- 
ленчы м  і праф ілакты чны м  мера- 
прыемствам , працы па прапаган- 
дзе здаровага ладу жыцця. 3 гэтай 
м этай  а д б ы в а е ц ц а  ш то га д о ва я  
с п а р та к ія д а  па 9 в ід а х  спорту , 
“ С п а р т л а н д ы я ” , р а з н а с т а й н ы я  
турніры  І матчавыя сустрэчы , пра- 
цую ць спарты ўны я секцы і (азда- 
раўленчай аэроб ік і, баскетбола, 
брэйк-дансу, каратэ), адбываю ц- 
ца сустрэчы са спецыялістам і ахо
вы здароўя , вал еолагам і, вядо- 
мымі спартсм енам і. У інтэрнатах 
абсталяваны  спартыўныя пако і і 
залы, дзе  разм яш чаю цца трэна- 
жоры  для атлеты чнай гімнастыкі, 
тэн існы я і б ільярдныя сталы, іншы 
сп а р ты ў н ы  ін в е н та р . З а б я с п е - 
чыць рэал ізацы ю  гэтага напрам- 
ку вы ха в а ўча й  ра б о ты  п а в ін н а  
праграм а “Ф арм іраванне зд ар о 
вага ладу жы цця ў студэнтаў” .

П раграма, “ П рацоўнае л ета” . 
М эта  п р а гр а м ы  —  с п р ы я н н е  ў 
аж ы цц яўл енн і д зярж аўнай  пал і- 
ты кі ў гал іне  занятасц і м оладзі: 
с тв а р э н н е  эф екты ўн а й  с істэм ы  
д р у га с н а й  з а н я та с ц і с туд э н та ў  
БДУ ў летн і перы яд, што забяс- 
печвала б сацы яльнае  і праф е- 
с ійнае станаўленне асобы студэн
та, спры яла сацы ял ізацы і, выха- 
ванню , разв іццю  студэнцкай мо- 
ладзі універсітэта. Работа па арга- 
н ізацы і другаснай  занятасц і сту- 
д э н т а ў  в я д зе ц ц а  па на ступ н ы х  
кірунках: летн ія  сельскагаспадар- 
чыя атрады  ў Крыме, летн ія  педа- 
гагічныя атрады (Крым, Беларусь), 
працоўны я атрады  па ўпарадка- 
ванні і падры хтоўцы  да новага на- 
вучальнага года інтэрнатаў. Толькі 
ў 2004 г. былі працаўладкаваны я 
больш  за 550 студэнтаў.

Ц ікавасць выклікае і турыстыч- 
ны напрамак дзейнасці студгарад
ка, мэта якога —  арганізацыя па- 
знаваўчага адпачы нку студэнтаў, 
д ухо ўн а -м а р а л ь н а е  вы хаванне , 
азнаям ленне студэнтаў, якія жы 
вуць у інтэрнатах БДУ, з гісторы- 
яй-.і культурай Беларусі і краінаў 
бл іжняга замежжа, развіццё і за- 
мацаванне сяброўскіх сувязяў з за- 
межнфімі маладзёжнымі арганіза- 
цыямі. За чатыры гады існавання 
праграмы “Туры зм  і адпачы нак” 
студэнты  мелі магчы масць наве- 
даць беларускія памятныя мясці- 
ны і пабываць за мяжой.

Ba ўсіх інтэрнатах арганізаваны 
і паспяхова ф ункцы яную ць пакоі 
сацыяльнага, спартыўнага і куль- 
турна-асветнага прызначэння: чы- 
тальны я залы, у якіх студэнты мо- 
гуць азнаём іцца з падш ыўкам і рэс- 
публ іканскіх і гарадскіх газет, па- 
коі для самападрыхтоўкі і адпачын
ку, в ідэасалоны , пакоі для студэн
цкага самакіравання.

Т а к ім  ч ы н а м , у с т у д га р а д ку  
сф арм іравалася ш матузроўневая 
сістэма выхаваўчай работы, ство- 
раны ўмовы для творчага і інтэлек- 
туальнага росту студэнтаў, іх са- 
цыялізацы і і адаптацы і, ф арміра- 
вання асобы студэнта на аснове 
нацыянальных і агульначалавечых 
каш тоўнасцяў.

3 ПЕРШЫХ КРЫНІЦ

Патрыятызм і ад да н а сц ь  сваёй краіне 
цаніліся ва Dce часы

Гісторыя на прыкладах пераконвае, што няма і не існавала 
працяглы час дзяржавы без ідэалогіі, без пэўнай аб’яднаўчай 
ідэалогіі. Успомнім тое жузрастанне тэрыторыі Вялікага кня- 
ства Літоўскага, якое адбывалася пад праваслаўным сцягам. 
Князі Вялікага княства Літоўскага, можа, і заставаліся язычні- 
камі, але многа рабілі для справы праваслаўя ў  інтарэсах бу- 
дучыні дзяржавы. I якраз слабасць Рэчы Паспалітай была ў  
тым, што не было выпрацавана такой аб’яднаўчай ідэі — гэта 
адна з прычын яе распаду. Вяртанне ўвагі да ідэалагічнай ра
боты — гэта заканамерная з ’ява. Гісторыя выпрацоўвае ары- 
енціры, на якія мы імкнемся раўняцца, прыклады, на якіх мы 
выхоўваем падрастаючае пакаленне.

Гэсць газеты “Беларускіуніверсітэт”— дэкан гістарычнага 
факультета, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Сяргей Міка- 
лаевіч ХОДЗІН.

—  Як арганізуецца ідэалагічна- 
выхаваўчая работа на вашым фа- 
культэце?

—  Канешне, гэта тая работа, якая 
павінна адбывацца пад кантролем. 
Працэс навучання (ці мае ён вялікі 
акцэнт на самастойную работу ці не 
мае) усё ж  адбываецца пад пэўным 
кантролем. У нас ёсць разумение не- 
ад 'емнасці адукацыі І выхавання. 
Калі размова ідзе пра гістарычную 
адукацыю, сказаць, дзе завяршаец- 
ца адукацыя, а дзе пачынаецца вы
хаванне, — вельмі складана. Мы 
крышку інакш пабудавалі структуру 
намеснікаў дэканаў, змянілі іх функ- 
цыі. Традыцыйны падыход —  калі 
адзін з намеснікаў адказваў за аду
кацыю, а другі —  за выхаванне. На 
факультэце прызначаны намеснік 
дэкана па першай ступені вышэйшай 
адукацыі і намеснік па другой сту
пень Яны адказваюць І за вучэбныя 
планы, і за праграмы курсаў, І за ар- 
ганізацыю выхаваўчай работы.

Намеснік па першай ступені ар- 
ганізуе работу кўратараў. Другая сту
пень —  час, калі гісторыкі спецыялі- 
зуюцца ў залежнасці ад выбранага 
кірунку. I тут ужо ўзрастае роля ка
ф едры, тут трзба  каардынаваць 
ролю кафедраў у дачыненні да гэ
тай работы —  і выхаваўчай, І адука- 
цыйнай. Намеснікдэкана павінен вы- 
датна ведаць, які матэрыял выкла- 
даецца, якія праграмы курсаў, якія 
спецкурсы. Гэта не значыць, што мы 
такім чынам імкнемся супыніць нейкі 
плю рал ізм  дум ак. Мы ім кнем ся  
(асабліва на другой ступені) вызна- 
чыць індывідуальнасць даследчыка, 
стварыць умовы для таго, каб ён'мог 
самастойна выпрацоўваць сваю па- 
зіцыю, абгрунтоўваць свае вывады. 
Пры такім падыходзе ёсць спадзя-

ванне, што нашы выпускнікі будуць 
не нейкімі элементам!, вінцікамі і г.д., 
а патрэбнымі ўдумлівымі спецыялі- 
стамі. Цяпер актыўна ідуць працэсы 
глабалізацыі, вельмі імкліва змяня- 
ецца сітуацыя. I для таго, каб адказ- 
ваць на пытанні сённяш няга дня, 
трэба не толькі выдатна ведаць міну- 
лае, але і ўмець вельмі хутка, дына- 
мічна рэагаваць на змены. Як паказ- 
вае жыццё, менавіта ў такі перыяд 
дынамічных змен няўменне сама
стойна вы працоўваць свой пункт 
гледжання прыводзіць да таго, што 
маладыя спецыялісты, людзі з вы
шэйшай адукацыяй ідуць за кімсьці, 
не заўсёды асэнсоўваючы змест, 
сутнасць, кірункі розных лозунгаў.

—  Як вы ацэньваеце дзейнасць 
кафедраў гістарычнага факультэта 
ў ідэйна-выхаваўчай рабоце?

—  Каф едры гісторы і Беларусі 
ажыццяўляюць выкладанне курса 
гісторыі Беларусі амаль на ўсіх фа- 
культэтах БДУ. I тут я хацеў бы па- 
значыць, што па-перш ае, вельм і 
пільная ўвага надавалася праграме 
гэтага курса. Яна ўжо на сённяшні 
момант перапрацавана. Па-другое, 
што тычыцца зместу, мы, канешне, 
як раней не патрабуем ад выклад- 
чыкаў таго, каб яны пакінулі курсы 
лекцый на подпіс дэкану, перш чым 
пойдуць выкладаць. Выкпадчык, які 
прыходзіць у аўдыторыю, без тако- 
га кантролю павінен кіравацца зада
чам!, вызначанымі дзяржавай.

У ідэйна-выхаваўчай рабоце (я 
маю на ўвазе ідэалагічную функцыю 
гісторыі) значна ўзрастае роля вы
кладчыка. Нашы студэнты, я гэта 
магу сказаць ужо адказна, ацэньва- 
ючы выкладчыка, імкнуцца акрэсліць 
яго індывідуальнасць, у тым ліку і як 
лектара, І як прафесіянала ў сваёй

сферы, сваім гістарычным полі. Так 
што тут, канечне, роля выкладчыка 
вызна’чальная. I калі ў студэнта ёсць 
нейкае канкрэтнае пытанне, пара- 
лель паміж гістарычнымі падзеямі і 
сучаснасцю, ці погляд у будучыню, 
то задача выкладчыка —  не толькі 
выступіць спецыялістам па канкрэт- 
най праблеме, але і адначасова пра- 
сачыць, наколькі гэтая праблема 
з ’яўляецца прымальнай і з гістарыч- 
нага пункту гледжання, і з пункту 
гледжання выхавання. Таму што ён 
ужо выступав ў такім выпадку І як 
выкпадчык, І як грамадзянін сваёй 
дзяржавы, І як той, хто адначасова 
ажыццяўляе гэты выхаваўчы працэс.

—  Якая на гістфаку праводзіцца 
работа па захаванні, развіцці нацы
янальных традыцый?

^  Мне здаецца, што на сённяшні 
момант мы павінны надаваць знач
на большую ўвагу краязнаўству. У 
ш кольных падручніках пад рэдак- 
кцыяй Л.С. Абецадарскага дый у 
праграмах заўсёды быў урок гісто- 
рыі роднага краю. I калі настаўнік яго 
ўмее эфектыўна арганізаваць, гэта 
а ка зв ае  в я л іза р н а е  вы хаваўчае 
ўздзеянне. Дарэчы, у нас сярод спе- 
цыяльных гістарычных дысцыплін 
ёсць курс краязнаўства. I мы павін- 
ны ўмець арганізоўваць гэтую пра- 
цу. Таму што патрыятызм пачынаец
ца з гісторыі сваёй сям’і, з гонару за 
сваіх бацькоў, родных, блізкіх, за 
свае карані. Успомнім шляхецкае 
асяроддзе. Шляхта —  гэта войска, і 
вялікая ўвага надавалася патрыя- 
тычнай рабоце. 3 чаго яна пачына- 
лася? Шляхціч павінен быў да сёма- 
га калена ведаць увесь свой род — 
інакш ты не шляхціч! Самае галоў- 
нае, чаму ён ганарыўся сваім родам, 
—  таму што павінен быў не падвесці 
свой род, выступіць прыкладам для 
наступных пакаленняў.

Ч алавек можа на нейкі час 
страціць працаздольнасьць —  гэта 
яшчэ не страшна. Страшна —  калі ён-» 
губляе памяць. Задача гісторыкаў —  
акумуляваць гістарыйную памяць для 
вы раш эння надзённы х праблем. 
Гісторыкі працуюць у самых розных 
сферах, і ўсюды яны павінны быць 
арганізатарамі ідэалагічнай работы. 
Гістарычная псіхалогія, гістарычная 
свядомасць .пэўнай эпохі яскрава 
сведчаць, што такія паняцці, як пат
рыятызм, як адданасць сваёй краіне, 
цаніліся ва ўсе часы. На гэта мы 
імкнемся акцэнтаваць увагу І пака- 
заць гэта праз нацыянальныятрады- 
цыі. Асабліва гэта важна пры ўзмац- 
ненні працэсаў глабалізацыі. На ад- 
ной з канферэнцый у Балгарыі ра- 
сійскі навуковец сказаў, што гэта не- 
пазбежны працэс, штотрэба змірыц- 
ца. Я яму адказаў, што старэнне ча- 
лавечага арганізма —  таксама зака- 
намерны працэс, але чамусьці я  не 
бачу ні аднаго чалавека, які хоча 
змірыцца з тым. Якраз наадварот —  
энергічныя людзі імкнуцца з гэтым 
змагацца па самых розных кірунках: і 
маладосцю сваёй душы, і цела. Так 
што, можа быць, працэсы глабаліза- 
цыі таксама непазбежныя, але калі 
мы пры гэтым не памкнемся захаваць 
свае нацыянальйыя традыцыі, сваю 
адметнасць, і калі мы не падрыхту- 
ем для гэтага спецыялістаў, здоль- 
ных гэта зрабціь, то ўтакім  выпадку, 
я думаю, што мы можам проста са- 
праўды растварыцца.. Асабліва пры 
той мадэлі аднапалярнасці, якая так 
акцэнтуецца. .

Іван Ф Е Д А Р О В ІЧ
Фотаздымак Аляксандра СНАПКА



( 30 лістапада 2004 года, № № 20-21 (1905-1906) D шішВішшіш
3 Г1ЕРШЫХ КРЫНІЦ

Пра перспектывы развіцця фізічнай культуры і спорту ва універсітэце, пра фарміраванне іўмаца- 
ванне здаровага ладужыцця студэнтаўі супрацоўнікаў БДУ наш карэспандэнт размаўляла з загад- 
чыкам кафедры фізічнага выхавання і спорту БДУ Сяргеем Уладзіміравічам МАКАРЭВІЧАМ і загад- 
чыцай кафедры грамадскага здароўя і аховы здароўя БДУ Галінай Міхайлаўнай БАЦЯН.

Ч . ^

Д обры м спецы ялістам  
патрэбна добрая фізічная ф орм а

—  Сяргей Уладзіміравіч, 
нашыя студэнты  і супра- 
цоўнікі пераважна працуюць 
у аўдыторыях, бібліятэках, 
шмат часу аддаюць кнігам і 
камп’ютарам. Пры такім ха
рактеры асноўнай дзейнасці 
фізічная нагрузка ім проста 
неабходная. A колькі часу 
павінны аддаваць физкуль
туры, напрыклад, наш сту- 
дэнт?

—  Адна гадзіна актыўнага 
руху ў дзень —  і чалавек мя- 
няецца на вачах, яго адносі- 
ны да свайго здароўя такса
ма. .Двух тыдняў штодзённых 
заняткаў дастаткова, каб ён 
адчуў, што спорт для яго про
ста неабходны. Менавіта за 
тэты час у новыя, больш ру- 
хомыя ўмовы жыцця ўцягва- 
юцца ўсе ўнутраныя сістэмы 
чалавека: апорна-рухальны 
апарат, сардэчна-сасудзістая 
с істэма, лёгачная і інш ыя. 
Яны ўжо паспяваюць адчуць 
патрэбу ў фізічных практыка- 
ваннях. I арганізм пачынае 
сам патрабаваць іх ад чала
века. Трэба сказаць, што сту- 
дэнцкая моладзь разумев не- 
абходнасць удасканалення 
свайго здароўя. Паводле вы- 
нікаў сацыялагічных апытан- 
няў, здароўе займае на шка
ле каштоўнасцей адно з пер- 
шых месцаў.

—  Чым могуць зацікавіць 
студэнта заняткі ф ізічнай  
культурай?

—  У БДУ ўжо даўно заняткі 
па фізкультуры праводзяцца 
па інтарэсах. Ужо на першых 
занятках студэнты вызнача- 
юцца, якімі відамі спорту яны 
хацел і б займ ацца. Сёння 
студэнцкая моладзь цягнец- 
ца да спартыўных гульняў —  
валейбола, баскетбола, фут
бола. Ёсць яшчэ лёгкая атле- 
тыка і плавание. На ўсіх фа- 
культэтах уведзена рытміч- 
ная гім насты ка, а таксам а 
а эроб іка  па ж аданн і. Ёсць 
што прапанаваць І тым, каго

вабяць сілавыя адзінабор- 
ствы.

—  Адна к далёка не ўсе 
студэнты з задавапьненнем  
наведваюць заняткі фізкуль- 
турай. Чаму?

—  Справа ў тым, што ў вы- 
шэйшыя навучальныя ўста- 
новы, і ў наш ун іверсітэт у 
прыватнасці, паступаюць, як 
правіла, маладыя людзі, якія 
в е л ь м і д о б р а  в учы л іся  ў 
школьныя гады і таму боль
шую частку свайго часу пра- 
водзілі за падручнікамі. Для 
многіх з іх маларухомы лад 
жыцця стаў звычкай. Да таго 
ж, 50 % медалістаў сярэдніх 
школ, якія паступілі ў БДУ, па 
стане здароўя наогул былі 
вызвалены  ад заняткаў фі- 
зічнай культурай. Ane І гэтыя 
студэнты ва універсітэце аба- 
вязкова наведваюць спецы- 
яльныя медыцынскія групы. 
Каб змяніць іх адносіны  да 
ф ізкультуры, нашы выклад- 
чыкі распрацавалі спецыяль- 
ную педагагічную тэхналогію. 
Для эксперыменту былі ўзя- 
ты дзве медыцынскія групы. 
Адна з іх займалася па звы- 
чайнай праграме. А  з другой 
шмат працавалі на працягу 
ажно трох гадоў: чыталі тэма- 
тычныя лекцыі, давалі хатнія 
заданні, пры гэтым улічваю- 
чы захворванні кожнага сту
д эн та . I па д а н ы х  наш ай 
паліклінікі, 23 % студэнтаў з 
гэтай групы палепшылі сваё 
зд ароўе . Т ол ьк і д зякую чы  
таму, што змянілі свае адно- 
сіны да фізкультуры! Меды- 
каментозным шляхам такога 
эфекту не дабіцца. Тут сваю 
ролю адыграла новая сучас- 
ная м одульная тэхна ло гія  
ф із ічнага  вы хавання, якую  
распрацавалі нашы выклад- 
чыкі. На тэты раз студэнтаў 
в ы х о ў в а л і праз ф із іч н ы я  
практыкаванні.

Арандаваныя памяш кан- 
ні, я к ія  раокіданы  па ўсім  
М інску, адсутнасць раздзя-

вальняў, душавых, недахоп 
плошчаў —  усё гэта з’яўляец- 
ца то р м а за м  у р а зв іц ц і 
ф ізічнай культуры і ў прыват- 
насці ф ізічнага выхавання. 
Але сітуацыя павінна карды- 
нальна змяніцца, калі будзе 
за ко н ч а н а  р э кан стр укц ы я  
спарты ўнага  комплекса па 
вуліцы Кастрычніцкай.

—  Універсітэт заўсёды  
быў прывабным для вядо- 
мых спартсменаў. Якімі імё- 
намі вы ганарыцеся на сён- 
няшні дзень? 3  каго можна 
браць прыклад студэнтам?

—  M ary назваць адразу 
некалькі імёнаў. Гэта Андрэй 
Міхневіч (юрыдычны факуль
тет) і Надзея Астапчук (гіста- 
рычны факультэт), якія уда
ла паказалі сябе на Алімпія- 
дзе  ў кіданн і ды ска. А ляк- 
сандр К ікінёў (геаграф ічны  
ф акультэт) з’яўляецца най- 
лепшым байцом у грэка-рым- 
скай барацьбе. Павел Лагун 
(юрыдычны ф акультэт) па- 
казвае добрыя вынікі ў пла- 
ванні. У нас ёсць каманда па 
валейболе з шасці чалавек—  
гэта дзяўчаты з розных фа- 
культэтаў, якія двойчы былі 
бр о н за в ы м і пры зёрам і на 
чэмпіянатах Еўропы: Марына 
Тумас, Алена Гуркова, Але
на Глацёнак, Вікторыя Гура- 
ва, Кацярына Скірмант, Воль
та Карпава.

Трэба сказаць, што нашы 
каманды і па дзюдо і па грэ- 
ка-ры м скай барацьбе, і па 
самба —  вядучыя ў Беларусі. 
Сёлета універсітэцкая каман
да па грэка-рымскай бараць
бе заняла першае месца ся- 
род каманд ВНУ нашай краі- 
ны. Наогул у БДУ існуюць ча- 
тыры віды барацьбы: грэка- 
рымская, вольная, дзю до і 
самба. А  таксама ёсць усход- 
нія адзінаборствы: каратэ, та- 
эквандо, ушу. Усе яны адно- 
сяцца да труп спартыўнага 
ўдасканалення. У  БДУ групы 
спартыўнага ўдасканалення

створаны па 22 відах спорту. 
Да іх адносіцца яшчэ лыжны 
спорт, лёгкая атлетыка, шах
маты, шашкі І г.д. Тут заняткі 
праходзяць 4— 5 разоў на 
тыдзень. А  ёсць групы спар- 
тыўнага ўдасканалення, дзе 
займ аю цца члены зборнай 
каманды, якія праводзяць трэ- 
ніроўкі два разы на дзень. 
Зразум ела, гэта студэнты , 
якія займаюцца спортам з дзя- 
цінства І ленавацца не ў іх ха- 
рактары. Актыўны лад жыцця 
яны ўзялі сабе за правіла.

Увогуле, я лічу, што фі- 
зічнае выхаванне, ф ізічная 
культура —  гэта неабходная 
частка  а гульнай  культуры  
асобы. Для таго каб праявіць 
свае інтэлектуальныя здоль- 
насці, рэалізаваць сябе, так
сама патрэбна добрая ф і- 
зічная форма.

Дый спартсмены не такія 
ўжо невукі. На нашай кафед
ры, напрыклад, працуюць 2 
дактары навук, 3 прафесары, 
10 дацэнтаў, 12 заслужаных 
трэнераў рэспублікі. Нядаўна 
мы ад кр ы л і асп ір ан тур у , 
у д зе л ьн іча ем  у р эсп уб л і- 
канскіх і міжнародных навуко- 
вых канферэнцыях. Ha нашай 
кафедры створана навукова- 
д а сле д ча я  л аб араторы я  
інф арм ацы йнага кіравання 
тэхналогій фізічнага выхаван
ня і спорту. Яна дазваляе  
весці бесперапыннае экспрэс- 
назіранне за станам здароўя 
і працаздольнасцю студэнтаў. 
Тут устаноўлены  сучасныя 
прыборы, якія дазваляю ць 
а тры м л івац ь  інф арм ац ы ю  
пра фізічны стан студэнтаў за 
5— 6 хвілін. У перспектыве ўсе 
яны будуць аб’яднаны ў адну 
сістэму. Выкарыстоўваць іх 
мы толькі пачалі. С-падзяем- 
ся, што ўжо ў канцы гэтага 
года зможам комплексна аб- 
следаваць студэнтаў перша- 
га курса аднаго з факультэтаў.

Ганна ЛАГУН

I веды набыць, і здароуе паправіць
—  Былая каф едра м еды цы нскай  

падры хтоўкі сёння назы ваецца ка- 
ф едрай грамадскага здароўя і аховы  
здароўя БДУ. Яна не толькі змяніла  
сваю  назву, але і ўзяла на сябе но
выя функцыі. Чым займаецца кафед
ра сёння?

—  Н аш а ка ф е д р а  в ы ко н в а е  не 
толькі педагагічны я ф ункцы і па пад- 
рыхтоўцы студэнтаў да экстрэмальных 
сітуацый, як гэта рабіла каф едра мед- 
падрыхтоўкі, але і ўдзельн ічае ў роз
ных праграм ах па ф арм іраванн і гра
мадскага здароўя. Мы падры хтавал і 
цэлы ш эраглекц ы й па розны х прабле- 
м ах  м е д ы ц ы н ы  д л я  н а ш ы х  с у п р а - 
цоўнікаў і студэнтаў. Усё пачынаецца 
з праф ілактыкі, з ведаў, што патрэбна

рабіць, каб засцерагчы сябе ад захвор- 
ванняў.

Цыкл лекцы й аб здароўі —  гэта наш 
падарунак студэнтам. Наш ыя амеры- 
канскія калегі расказвалі, што ў ЗШ А 
чалавек плаціць вялікія грош ы за такія 
веды.

—  Галіна М іхайлаўна, у БДУ рас- 
працоўваецца праграма “Здароўе” на 
2004— 2011 гады. Вы ўваходзіце ў ра
бочую групу па яе стварэнні. Якія най- 
больш  важны я пы танні ў ёй узніма- 
юцца?

—  Стварэнне ўласнай паліклінікі (на 
33-ю паліклініку, куды звяртаюцца сён
ня студэнты нашага універсітэта, ш мат 
нараканняў), стварэнне на базе БДУ рэ- 
абіл ітацыйнага цэнтра для выкладчы-

каў і студэнтаў, умацаванне матэрыяль- 
на-тэхнічнай базы санаторыя-прафілак- 
торыя БДУ, капітальны рамонт спартыў- 
на-аздараўленчага комплексу “Брыган- 
ціна” , правядзенне мерапрыемстваў па 
паляпш энн і ўм оў працы , захады  па 
ўдасканаленні навучальнага працэсу: 
размеркаванне вучэбнай нагрузкі так, 
каб навучанне не аказвала адмоўнага 
ўздзеяння на здароўе студэнтаў, вялікі 
блок пытанняў псіхалагічнага здароўя 
студэнтаў і супрацоўнікаў, арганізацыя 
д ы еты чнага  харчавання  студ эн таў  і 
многае іншае.

Калі ўсё гэта будзе' рэалізавана, то 
мы зможам значна паправіць здароўе 
нашых студэнтаў за час навучання.

Ганна ЛАГУН

ВІНШУЕМ!

“ Сава”  для ліцэістаў
Рэспубліканскі інтэлекту- 

альны фестываль “Кубак Kpo- 
нана'' прайшоў 6— 7 лістапа- 
да ў Гродне. Фестываль ла- 
дзіцца з 2001 г. і ўжо стаў доб- 
рай традыцыяй.

"Кубак Кронана" —  самы 
знакаміты з усіх інтэлектуаль- 
ных турніраў сярод школьні- 
каў, якія праводзяцца ў Бела
русь Сёлета Гродна прымала 
40 дзіцячых камандаў з усіх 
рэгіёнаў Беларусі. Па выніках 
трох асноўных гульняў “Муд-

ЮБІЛЕІ

рую Саву” —  галоўны прыз 
фестывалю атрымала каман
да ліцэя БДУ “Дурол". Трэні- 
руе каманду Сцяпан Цему- 
шаў, які на сённяш ні дзень 
з'яўляецца найлепшым трэне- 
рам Беларускай лігі інтэлекту- 
альных камандаў. Гэтае зван
ие ён паспяхова пацвярджае: 
“ М удрая С а в а ” паехала з 
Гродна ў М інск ужо другі раз 
запар.

Алена ШЫБУТ

• ф а к у л ь т э т  
а д з н а ч ы у  65- г о д д з е

Філалагічны факультэт БДУ адзначыў 65-ю гадавіну з дня 
свайго заснавання. У рамках святкавання 16 лістапада адбы- 
лася сустрэча рэктара БДУ прафесара В .I. Стражава з ветера
нам! філфака. Галоўныя святкаванні адбыліся 17 лістапада. У 
тэты дзень прайшоў студэнцкі конкурс “Філалогія і я”, адбыло- 
ся адкрыццё кабінета беларускай філалогіі на факультэце. Ha 
адкрыцці кабінета, які стане цэнтрам навукова-метадычнай 
работы і патрыятычнага выхавання студэнтаў, а таксама свое- 
асаблівым музеем, выступіў B.I. Стражаў. Завяршэннем свят
кавання стала юбілейная ўрачыста-лірычная вечарына, на якой 
выступілі госці —  выпускнікі факультэта, дэканы іншых факуль- 
тэтаў БДУ. Канцэртную праграму паказалі творчыя калектывы 
філалагічнага факультэта.

КАНФЕРЭНЦЫІ

Ф іл а с о ф ія  I. Канта  
і сучаснасць

М іжнародная навуковая 
канф ерэнц ы я  « Ф іл а со ф ія  
I. Канта і сучаснасць» адбы- 
лася 19— 20 лістапада на фа
культэце філасофіі і сацыяль- 
ных навук БДУ. Канферэнцыя 
прысвячалася 280-годдзю з 
дня нараджэння і 200-годдзю 
з дня смерці выдатнага ня- 
мецкага ф ілосаф а Імануіла 
Канта (1724— 1804). Даты яго 
жыцця і смерці ўключаны ў ка- 
ляндар ЮНЕСКА, а 2004 год 
названы годам Канта І шыро- 
ка адзначаецца ў свеце.

Навуковы форум адкрылі 
першы прарэктар нашага уні- 
версітэта прафесар С. К. Pax- 
манаў, намеснікНадзвычайна- 
га і Паўнамоцнага Пасла ФРГ 
у Беларусі, саветнік пасоль- 
ства Ян Канторчык, а таксама 
саветнік сакратарыята Нацы- 
янальнай камісіі Рэспублікі Бе
ларусь па справах ЮНЕСКА 
А .I. Красоўская. Удзел у кан- 
ферэнцыі прынялі філосафы і

культуролагі з усіх ВНУ і рэгіё- 
наў Беларусі, а таксама прад- 
стаўнікі Pacii1 Літвы, Польшчы, 
Германіі, Украіны. Адбыліся 
пленарныя пасяджэнні. Наву- 
коўцы таксама працавалі па 
секцыях «I. Кант і лёс філа- 
софіі ў сучаснай культуры», 
«Рэцэпцыя ідэй I. Канта ў куль
турны х традыцыях Захаду і 
Усходу», «Сацыяльна-палі- 
тычная дактрына I. Канта і па- 
радыгмы эпохі глабалізацыі». 
Акрамя таго, адбыўся круглы 
стол «I. Кант і праблема спе- 
цыф ікі духоўна-м аральнага 
развіцця ўсходнеславянскай 
цывілізацыі».

Арганізатарамі канферэн- 
цыі выступілі БДУ, Інстытут 
філасофіі HAH Беларусі пры 
ўдзеле Пасольства Германіі ў 
Беларусі і пад эгідай Нацыя- 
нальнай камісіі Рэспублікі Бе
ларусь па справах ЮНЕСКА.

Іван ФЕДАРОВІЧ

СУПРАЦОУНІЦТВА

Б ш р у с к а - ш в ш к і  
семінар

Беларуска-шведскі семінар “Bridging Belarus and Sweden" ад- 
быўся 15— 16 лістапада ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. 
Ініцыятарам мерапрыемства з шведскага боку выступіў ІІІведскі 
інстытут, у складзе яго дэлегацыі ўдзельнічалі 43 чалавекі. Бе
ларусь была прадстаўлена 60 удзельнікамі з усіх рэгіёнаў краі- 
ны, у тым ліку работнікамі агульнаадукацыйных школ, сярэдніх 
спецыяльных і вышэйшых навучальных установаў, а таксама 
тых, дзе займаюцца адукацыяй для дарослых.

Асноўная мэта семінара —  усталяванне і ўмацаванне кан- 
тактаў у галіне адукацыі ва ўсіх сферах, уключна з прырода- 
знаўчымі і сацыяльна-гуманітарнымі напрамкамі. Абмеркаванні 
дакладаў і прэзентацыя праектаў адбылася падчас пленарных 
пасяджэнняў і круглых сталоў.

Паводле інфармацыі прэс-спужбы БДУ
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Н а в ш ў ц ы  Б Д У  У Ш а н х а і
У выніку папярэдне праведзенай рабо

ты па падрыхтоўцы ўзелу дэлегацыі БДУ 
ў  Шанхайскім міжнародным прамысло- 
вым кірмашы SIF— 2004, у  перыяд з 4 па 
9 лістапада ў Шанхаі, а таксама ў  Харбі- 
не і Чжэньчжоў адбыліся перагаворы з 
прадстаўнікамі дзелавога кітайскага све
ту і кіраўнікамі дзяржаўных органаў кіра- 
вання ў навукова-тэхнічнай сферы. Пра 
гэта “Беларускаму універсітэту" паве- 
даміў першы прарэктар нашага універсі- 
тэта прафесар Сяргей Кімавіч Рахманаў.

Так, у Харбіне (правінцыя Хэйлунцзян) ад- 
быліся перагаворы з начальнікам департамен
та навукі і тэхналогій правінцыі, на якіх была 
дасягнута дагаворанасць пра стварэнне бела- 
руска-кітайскага тэхнапарку на базе БДУ з 
удзелам кітайскіх прадпрыемстваў. Акрамя 
таго, быў падпісаны дагавор з Харбінскім на- 
вукова-тэхнічным універсітэтам аб супрацоў- 
ніцтве ў галіне адукацыі і навукі.

У Чжэньчжоў адбыліся перагаворы з началь- 
нікам дэпартамента навукі і тэхналогій правін- 
цыі Хэнань, на якіх таксама была дасягнута да
гаворанасць пра стварэнне беларуска-кітайска- 
га тэхнапарку на базе БДУ з удзелам кітайскіх 
прадпрыемстваў. Апрача таго, было падпісана 
пагадненне з адным з найбуйнейшых у Кітаі 
прадпрыемстваў —  AT “Белы голуб”, пра ства
рэнне сумеснага прадпрыемства па выпуску рэ- 
жучых інструментаў на аснове штучных'алма- 
заў, якія выпускав УП “Адамас-БДУ”.

Непасрэдна ў Шанхаі па запрашэнні кітай- 
скага боку адбылося наведванне Шанхайска- 
га цэнтра трансферу міжнародных тэхналогій

СУПРАЦОУНІЦТВА

і па выніках перагавораў былі падпісаныя да- 
гаворы аб супрацоўніцтве ў галіне сучасных 
інфармацыйныхтэхналогій, а таксама абудзе- 
ле гэтага цэнтра ў беларуска-кітайскім тэхна
парку на базе БДУ.

Акрамя таго, адбыліся перагаворы з прэзі- 
дэнтам  кам пан іі S hangha i G rand M ed ica l 
Equipment Company, якая спецыялізуецца на 
вырабе медыцынскага абсталявання. Была да
сягнута дагаворанасць пра падрыхтоўку І пад- 
пісанне дагавора аб супрацоўніцтве ў галіне 
распрацоўкі і рэалізацыі на кітайскім рынку ла- 
зернага абсталявання хірургічнага прызначэн- 
ня і новых лекавых сродкаў.

На перагаворах з генеральным дырэктарам 
Нанкінскай кампаніі супрацоўніцтва і развіцця 
па тэхніцы Know-How была дасягнута дагаво
ранасць пра падрыхтоўку і падпісанне Дага
вора аб супрацоўніцтве па трансферы НТП 
БДУ на кітайскім рынку.

Падчас працы Шанхайскага міжнароднага 
прамысловага кірмашу прадстаўнікі больш як 
20 кітайскіх арганізацый выявілі цікавасць да 
такіх распрацовак БДУ, як лазерныя сістэмы і 
прылады медыцынскага прызначэння, новыя 
хімічныя і лекавыя прэпараты, сродкі для ахо
вы навакольнага асяроддзя і інш. Па выніках 
дзелавых сустрэч падпісаныя тры пратаколы 
пра намеры з Шанхайскім аддзяленнем Ака- 
дэміі навук Кітая.

Задачы, якія планавала вырашыць дэлега- 
цыя БДУ падчас свайго ўдзелу ў кірмашы SIF— 
2004, вырашаныя. Дасягнутыя вынікі ацэньва- 
юцца як дадатныя.

Таццяна КУХАРЧУК

П а г а д н ш і
з Л а т і і іс к ім  н і іе р с іт э т а н

Пагадненне пра супра- 
цоўніцтва ў  галіне адукацыі 
і  навукі паміж Беларускім 
дзяржаўным універсітэтам і 
Латвійскім універсітэтам 
падпісана ў Рызе ў  рамках 
правядзення ў сталіцы  
Jlameii 4— 7 лістапада Нацы
янальнай выставьI “Белару- 
сьЭКСПА — 2004”. У цыры- 
моніі прыняла ўдзел дэлега- 
цыя БДУ на чале з намесні- 
кам першага прарэктара па 
навуковай рабоце  — на- 
чальнікам Галоўнага ўпраў- 
пення навукі БДУ, доктарам 
фізіка-матэматычных навук 
С.А. Максіменкам.

Пагадненне прадугледж- 
вае арганізацы ю  сумесных 
навуковых даследаванняў, 
канферэнцый і семінараў, аб- 
мен публікацыямі, навукова- 
тэхнічнай і метадычнай літа- 
ратурай, перыядычнымі вы- 
даннямі'і інш.

У навукова-тэхнічнай сфе
ры асаблівую  цікаўнасць у 
абодвух бакоў выклікае су- 
працоўніцтва па такіх кірун- 
ках, як фізіка і хімія новых ма- 
тэрыялаў і нанаструктур, оп- 
тыка і спектраскапія, лазер
ная фізіка, гісторыя, культу
ра, геаэкалогія і прыродака- 
рыстанне ў памежных аблас- 
цях і Балтыйскім рэгіёне. А к
рам я та го , у р а м ка х  
пагаднення будзе ажыццяў- 
ляцца абмен студэнтамі, ма- 
гістрантамі, аспірантамі ідак-

тарантам і, вы кладчы кам і I 
супрацоўнікамі ВНУ, аказан- 
не ўзаемнай дапамогі ў павы- 
шэнні кваліф ікацыі навукоў- 
цаў і вы кладчы каў; абмен 
вопытам у арганізацыі кіра- 
вання якасцю адукацыі і но
вых метадаў навучання.

Пэўныя крокі па рэаліза- 
цыі падп ісанага дакумента 
зроблены ўжо падчас знахо- 
джання дэлегацыі БДУ ў Ры
зе. Адбы л іся перагаворы  з 
навукоўцамі хімічнага і біяла- 
гічнага ф акультэтаў Латвій- 
скага універсітэта па сумес
ных даследаваннях у галіне 
распрацоўкі ўзбагачальны х 
харчовы х дабавак і біяхім іі 
хлебапячэння. Была дасягну
та дагаворанасць з прадстаў- 
нікамі геаграфічнага факуль
тета гэтай ВНУ пра ажыц- 
цяўленне сумеснага праекта 
па даследаванн і культуры, 
гісторыі і геаэкалогіі Браслаў- 
с ка -Л а т га л ь с ка й  а зёрнай  
сістэмы, а таксама сумеснай 
магістэрскай праграмы па ме- 
тэаралогіі і кл ім аталогіі на 
базе Цэнтра маніторынгу азо- 
насферы і кафедры агульна- 
га землязнаўства БДУ.

Таксама адбылася сустрэ- 
ча з прадстаўніком Латвіі па 
б-й Рамачнай праграме Аль- 
бертасам Убелісам. Размова 
на ёй ішла пра супрацоўніцт- 
ва ў галіне стварэння сістэ- 
мы маніторынгу і арганізацыі 
м іжуніверсітэцкай (БДУ і Лат- 
війскі універсітэт) інф арма- 
цыйнай сеткі.

Р а зв іц ц ю  д в ухб а ко в ы х  
кантактаў спрыяла і правя- 
дзенне сумеснай навукова- 
п р а кты чн а й  ка н ф ер э н ц ы і 
“Беларуска-латвійскае супра- 
цоўніцтва ў сферы навукі і 
інавацый як важны фактар 
забеспячэння росту нацыя- 
нальных эканомік” .

Асабліва варта адзначыць 
удзел БДУ ў Нацыянальнай 
выставе “БеларусьЭКСПА —  
2004”. БДУ на ўласным стэн- 
дзе прадставіў 40 экспанатаў, 
а таксам а інф арм ацы ю  па 
260 распрацоўках навукова- 
тэхнічнай прадукцыі універсі- 
тэта. Р аздзелы  экспаз іцы і 
ўключалі наступныя напрам- 
кі: ЗВЧ-тэхніка, аналітычныя 
і кантрольна-вы мяральны я 
сістэмы і прылады, абсталя- 
ванне для вытворчасці матэ- 
рыялаў і вырабы з іх, водныя 
экасістэмы, маніторынг пры- 
земнага азону і УФ -выпра- 
меньванняў, узбагачальныя 
харчовы я дабаўкі і паляп- 
шальнікі хлябоў, біятэхналогіі 
(біяпаліва на аснове рапсу), 
новыя матэрыялы, тэхналогіі 
і абсталяванне ў галіне ахо
вы здароўя і хімічнай вытвор- 
часці. Прадукцыя універсітэ- 
та вы кл ікала вял ікую  ціка- 
васць праз сваю канкурэнта- 
здольнасць і цэнавыя пера- 
вагі. Была праведзена серыя 
перамоваў з дзелавымі парт
нёрам! пра яе пастаўкі на 
латвійскі рынак.

Падрыхтавала 
Юлія ПЯТРОВА

ВІНШУЕМ!

Ладведзены выніні
17 лістапада 2004 г. камі- 

тэт Беларускага рэспублікан- 
скага саюза моладзі БДУ пра- 
вёў падвядзенне вынікаў кон
курсу л ітаратурных твораў, 
прысвечаных 83-й гадавіне 
нашага універсітэта. Па выні- 
ках былі выяўлены перамож- 
цы —  Крысціна Карчэўская (I 
курс фізічнага факультета) і 
Вольга Ківель (III курс філа- 
лагічнага факультэта).

ДАЛУЧАЙЦЕСЯ!

Бібліятзка запрашае
Конкурс інавацый і ідэй супрацоўнікаў аддзела абслугоўван- 

ня адбудзецца 3 снежня 2004 г. Конкурс пачаўся 31 кастрычніка, 
і 3 снежня адбудзецца фінал: падрыхтоўка і абарона “хатняга 
задания” , удзел у аглядзе “Ступені майстэрства”. Мэта мерапры- 
емства —  выявіць свежыя плённыя ідэі ў галіне бібліятэчна-інфар- 
мацыйнага абслугоўвання, паспрыяць укараненню новых біблія- 
тэчна-інфармацыйных паслуг і прадукцыі, спосабаў іх выкарыс- 
тання; зрабіць дасягненні і навацыі набыткам прафесійнай гра- 
мадскасці, раскрыць прафесійныя якасці і творчы патэнцыял су- 
працоўнікаў аддзела абслугоўвання бібліятэкі і г.д.

Супрацоўнікі бібліятэкі будуць радыя вітаць гасцей у 9.00 у 
433-й аўдыторыі галрўнага корпуса.

КАНФЕРЭНЦЫІ

Ф і з і к і  с а б р а л іс я  у БДУ
Міжнародная IX штогадовая канферэнцыя 

Супрацоўніцтеа Pacii і іншых краін-удзельніц 
Аб’яднанага інстытута ядзерных даследаеан- 
няў (АІЯД, Дубна, Расія) у  праекце CMS ад
былася ў  М інску 28 лістапада  —  2 снежня на 
базе Беларускага дзяржаўнага універсітэта.

У працы канферэнцыі прынялі ўдзел каля 
120 фізікаў і інжынераў з Еўрапейскай лабара- 
торыі фізікі часціц (ЦЕРН, Швейцарыя —  Фран- 
цыя; аб’ядноўвае 20 краін), АІЯД (аб’ядноўвае 
18 краін), а таксама шэрага вядучых інстыту- 
таў і універсітэтаў Беларусі, Балгарыі, Германіі, 
Італіі, Расіі, 3LUA, Украіны, Францыі, ІІІвейца- 
рыі. Урачыстае адкрыццё канферэнцыі адбы
лося 29 лістапада ў зале пасяджэнняў Вучона- 
га савета БДУ.

Навукоўцы з БДУ ў супрацоўніцтве з наву-

коўцамі з іншых краін вядуць працу над праек- 
там CMS (кампактны мюонны саленоід), які не 
мае аналагаў у гісторыі навукі і тэхнікі. Ён ва- 
жыць каля 15 т, мае ў даўжыню амаль 22 м, у 
вышыню раўняецца з 5-павярховым домам і 
каштуе каля паўмільярда долараў. CMS спалу- 
чае ў сабе практычна ўсе найноўшыя дасягненні 
навукі, тэхнікі йндустрыі, ён нашмат больш скпа- 
даны, чым атамная падлодка ці касмічны кара- 
бель. У гэтым праекце ўдзельнічаюць каля 20 
навукоўцаў з нашага універсітэта, інстытутаў 
БДУ і некаторых іншых навукова-вытворчых 
арганізацый Беларусі. Усягожна сённяшнідзень 
у праекце занята больш за 2000 спецыялістаў з 
167 інстытутаў 37 краін свету. Абмеркаванню 
пытанняў, звязаных з CMS, І прысвячалася маш- 
табная навуковая канферэнцыя.

Падрыхтавала Юлія ПЯТРОВА

У ВОЛЬНЫ ЧАС
3 1 7  па 20 лістапада 2004 

года М іністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь разам  з 
Нацыянальным цэнтрам ма- 
ст ацкай т ворчасці дзяцей  / 
м оладзі праводзіл і ў  М інску  
Ф ест иваль  т ворчасц і за- 
межных студэнтаў, якія на- 
вучаюцца ў  В Н У Рэспублікі 
Беларусь.

Фестываль, які атрымаў 
назву «F-ART.BY», упершыню 
праводзіўся ў мінулым годзе. 
Ane тады ён быў далёка не 
такі маштабны, бо ў прагра
ме ўдзельнічалі прадстаўнікі 
толькі мінскіх навучальныхус- 
таноў. Сёлета ў фестывалі 
прынялі ўдзел дэлегацыі за- 
межных студэнтаў з 18 вы- 
шэйшых навучальных уста- 
ноў краіны —  прадстаўнікі 26 
краін свету.

Упершыню ў праграме фе- 
стывалю праводзіліся:

акцыя “Мірная Беларусь з 
моладдзю  свету” ў ш эрагу 
ВНУ стал іцы  (БД У , БДУК, 
МДЛУ, БДАМ, БДТУ, БДПУ);

прэзентацыя CMI вышэй- 
шых навучальны х устаноў 
Беларусі;

круглы  стол  з удзелам  
прадстаўнікоў М іністэрства

СУПРАЦОЎНІЦТВА

Успаміны пра «F-ДНТ.ВУ »

адукацы і Р эспуб л ік і Б ела 
русь, выкладчыкаў і студэн- 
таў ВНУ "Міжкультурныя зно- 
сіны. Сучасныя тэндэнцы і і 
праблемы. Сацыяльна-куль- 
турная дзейнасць як выха- 
ваўчае і камунікатыўнае ася- 
роддзе";

конкурс тэматычных праг- 
рам “Мы —  розныя, але ж мы 
разам!”

Акрамя таго, госці фесты- 
валю маглі пазнаёміцца з раз- 
настайнымі мастацкімі выра- 
бамі, стравамі нацыянальнай 
кухн’і, традыцыйным мастац- 
твам I сучаснай творчасцю  
студэнтаў.

Зараз у вышэйшых наву
чальных установах Беларусі 
а тр ы м л ів а ю ц ь  а д ука ц ы ю  
больш за 4500 чалавек з 75 
краін СНД, Балтыі І далёкага 
замежжа. Flauua дзяржава на- 
дае пільную ўвагу пытанням, 
якія звязаны з маладзёжнай 
культурай. Таму мерапрыем- 
ствы фестывалю праходзілі з 
удзелам прадстаўнікоў дып- 
ламатычнага корпусу.

“F -ART.BY” аб’яднаў усіх 
удзельнікаў у жаданні пака- 
заць і падары ць гледачам 
найлепш ыя праявы культу
ры, звычаяў І традыцый роз
ных народаў. У кож нага  з 
удзельнікаў фестывалю ёсць 
свая радзіма, якой ён гана- 
рыцца, культуру якой ён па- 
важае. Фестываль сабраў та- 
ленавітую моладзь, падара- 
ваў студ эн там -зам еж н ікам  
радасць новых знаёмстваў, 
дапамог ім адкрыць для сябе 
нешта новае. Такія фесты- 
валі —  добрая магчымасць 
зрабіць уклад у фарміраван- 
не інтэлектуальнага І творча- 
га патэнцыялу моладзі ўсяго 
свету.

Большасць замежных сту- 
дэнтаў, якія зараз навучаюц- 
ца ў Беларусі, пасля заканчэн- 
ня BFiy збіраюцца вяртацца 
на сваю радзіму. Але дзякую- 
чы ім нашу краіну будуць ве- 
даць у свеце яшчэ больш і 
яшчэ лепш.

Алена ШЫБУТ

С т у д э н т ы - г е о г р а ф ы  на кангрэ се
Сёлета ўвосень беларускія студэнты-геофа- 

фы ўпершыню ўдзельнічалі ў штогадовым канг
рэсе EGEA —  Еўрапейскай геаграфічнай асацы- 
яцыі, якая ўтварылася ў 1998 г. і сёння аб’ядноў- 
вае каля 30 краін. Кангрэс, дзе былі прадстаўле- 
ны 25 краін Еўропы, адбываўся ў г. Барла (пра- 
вінцыя Лімбург, ЕІідэрланды). Арганізатарам яго 
выступіў Утрэхцкі універсітэт.

Праца форуму адбывалася па секцыях — 
“Партова-прамысловыя комплексы”, “Марскія 
ўзбярэжжы”, “Марфалогія рачной даліны”, “Вод
ны турызм” і інш. Беларускія географы ўдзель- 
нічалі ў працы дзвюх секцый, на якіх уздымалі- 
ся найбольш актуальный для нашай краіны пы
таны —  “Водна-балотныя ўгоддзі” і “Асушаль- 
ная меліярацыя”.

Апрача агульных лекцый і іншых мерапрыем-

стваў, дзе большасьць была слухачамі ці гледа
чам!, былі і такія, дзе ўдзельнікі маглі паказаць сябе 
ў найлепшым святле. У адзін з вечароў паказвалі 
народныя танцы, гулялі ў нацыянальныя гульні, 
елі прысмакі з усіх краін Еўропы. Беларусы выя- 
віліся падрыхтаванымі лепш за ўсіх: мы адны пры- 
везлі на конкурс сапраўдныя нацыянальныя строі 
і глядзеліся падчас танцаў стылёва і эфектна. A 
яшчэ паказалі навукова-папулярны фільм пра не- 
кранутую прыроду ў сэрцы Еўропы.

Так I фарміруецца ў замежнікаў вобраз Бе
ларусь Яны хацелі наведаць нашу краіну і су- 
працоўнічаць з намі. Магчыма, у нас удасца ар- 
ганізаваць рэгіянальны кангрэс EGEA. НІездар- 
ма ж  мы геаграфічны цэнтр Еўропы!

Юпія АЛЯКСЕЙЧЫК, 
Марыя АААНДРЫК
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Факультэт журналістыкі  
святкуе юбілей

2 снеж ня, пачатак у 10.00. М іжнародная навукова-прак- 
тычная канф ерэнцыя “Ж урнал істы ка  —  2004” (вул. Ленін- 
градская, 16, корпус геаграф ічнага ф акультэта, канф ерэнц- 
зала, 3-І паверх).

3 снеж ня, пачатак у 11.00. Урачы стае пасяджэнне Вучо- 
нага савета ф акультэта журналісты кі (вул. М аскоўская, 15, 
актавая зала).

3 снеж ня, пачатак у 16.00. Урачысты  сход з нагоды 60- 
годдзя ф акультэта ж урналісты кі (вул. Ульянаўская, 8, л іцэй 
БДУ, канф ерэнц-зала).

4 снежня, пачатак у 16.00. С тудэнцкі ф орум “Мы родам з 
журф ака” (Н ацыянальны  цэнтр творчасц і дзяцей і моладзі, 
вул. Фабрыцыуса, 5). У  праграм е м ерапрыем ства творчая 
сустрэча з славутымі выпускнікам і, студэнцкі капуснік, кан- 
цэрт з удзелам зорак беларускай эстрады  і дыскатэка.

BECTKI 3 ФАКУЛЬТЭТАУ

Па в ы н і ш  практыкі
У сярэдзіне лістапада на 

факультэце журналістыкі ад- 
былася традыцыйная канфе
рэнцыя па выніках практыкі. 
На тэты раз яна насіла не 
толькі практычны, але яшчэ і 
навуковы характар. Падчас 
кан ф ер э н ц ы і п р а ц а в а л і 5 
круглых сталоў па такіх тэ 
мах, як “Беларускі друк для 
дзяцей і падлеткаў: тэорыя і 
практыка", “Міжнародная тэ- 
маты ка  ў С М І” , “П ракты ка  
падрыхтоўкі медыяспецы я- 
лістаў” , “Выдавецкая справа 
ў Беларусі: перспекты вы  і 
праблемы”, “Практыка на за
вод скім і рэгіянальным радыё

—  пачатак і аснова прафесіі 
эл ектронн ага  ж ур н а л іста ” . 
Адбы лася таксама творчая 
сустрэча “Ж аночы твар у бе
л а р уска й  ж у р н а л іс т ы ц ы ” . 
Многія студэнты зацікавіліся 
творчай сустрэчай з Ягорам 
Хрусталёвым —  генпрадзю- 
серам A H T 1 вядучым ток-шоу 
“Выбар” .

Такая форма канф ерэн- 
цыі па выніках практыкі была 
а р га н іза в а н а  ўпе р ш ы н ю . 
Н айлепш ыя студэнты  былі 
ўзнагароджаны каштоўнымі 
падарункамі, прэміямі і гра- 
матамі.

Алена KVPXIHEH

КАНФЕРЭНЦЫІ

Нова і соцыум
Міжнародная навуковая канферэнцыя “Мова і соцыум” ад- 

будзецца 3— 4 снежня на філалагічным факультэце БДУ. Яе 
ўжо шосты раз арганізуе кафедра прыкладной лінгвістыкі фа
культэта. Упершыню такі форум пройдзе пад эгідай Міжнарод- 
най асацыяцыі выкладчыкаў рускай мовы і літаратуры (МАП- 
РЯЛ), у якую ўваходзяць 80 дзяржаваў. Сярод арганізатараў 
мерапрыемства таксама Міністэрства адукацыі Беларусі, Бе- 
ларускае грамадскае аб’яднанне выкладчыкаў рускай мовы за- 
межнікам, Мінскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт. У канфе- 
рэнцыі прымуць удзел 260 навукоўцаў з нашай краіны, Расіі, 
Украіны, Польшчы, Літвы, Латвіі, Швецыі, Кітая і Турцыі.

На пленарных пасяджэннях і падчас працы 12 секцый бу- 
дзе разгледжана шырокае кола пытанняў, у тым ліку прабле
мы моўнай сітуацыі і моўнай палітыкі ў розных рэгіёнах свету, 
аналіз палітычнага дыскурсу і мовы сродкаў масавай інфарма- 
цыі, суадносіны мовы і культуры і г.д.

Адкрыццё канферэнцыі адбудзецца 3 снежня ў 11.00 у аў- 
дыторыі 304 філалагічнага факультэта.

Iван ФЕДАРОВІЧ
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С т у д э н ц к і я  а б м е н ы
. • . I

Пяць студэнтаў-чацвёрта- 
курснікаў і выкпадчык экана- 
мічнага факультэта А. Цераш- 
коў8— 11 лістапада наведалі 
універсітэт горада Эйндховен 
(Н ідэрланды ) па праграм е 
студэнцкіх абменаў. Падчас 
візіту студэнты нашага універ- 
сітэта наведалі вядучыя кам- 
пан іі кра іны  —  BO VA, 
KVERNELEND, ZYMON1 а так
сама прынялі ўдзел у спецы- 
яльна арганізаваных занятках 
універсітэта Fontys.

Атрыманую інф армацыю 
ўдзельн ік і паездкі павінны  
прадставіць на працягу снеж

ня на прэзентацыях на экана- 
мічным факультэце БДУ. Кож
ная з прадстаўленых на прэ- 
зентацыі фірмаў зацікаўленая 
ў ацэнках, якія будуць агуча- 
ны падчас прэзентацый. Рынкі 
Усходняй Еўропы з’яўляюцца 
вельмі прывабнымі для за- 
ход н іх  вы творцаў, там у іх 
цікавіць нашае меркаванне. A 
для студэнтаў эканамічнага 
факультэта вопыт практычнай 
працы па прымяненні ведаў 
таксама вельмі карысны.

А. ЦЕРАШКОЎ, 
дацэнт, намеснік дэкана 
па міжнародных сувязях

ЮБІЛЕІ ФАКУЛЬТЭТУ ЖУРНАЛІСТЫKl — 60 ГАДОУ!

Т В О Р Ч Ы  M f i H M l l
б ш р ч с к а н  ж ш а і і с т ы к і

■ Факультэту журналістыкі 
БДУ — 60 гадоў. 60 прыступак 
узыходжання на вышыню на- 
вуковай, вучэбнай, метадыч- 
най сталасці.

Творчую вышыню факуль
тэта сёння ўвасабляюць 56 
выпускаў і 5858 студэнтаў- 
выпускнікоў, Саюз журналі- 
стаў Беларусі, значная коль- 
касць членаў Саюза пісьмен- 
нікаў. “Залатыя пёры” выха- 
ванцаў журфака шчыруюць у 
1500 перыядычных выдан- 
нях, на тэлеканалах і радыё- 
станцыях, у прэс-цэнтрах і 
прэс-службах, у рэкламных 
агенцтвах і службах па сувя
зях з грамадскасцю.

...Пасля вызвалення Бела- 
русі ад фашыстаў ЦК ВКП(б) 9 
жніўня 1944 года прымае пас- 
танову аб адкрыцці ў БДУ фа
культэта журналістыкі. Гэтай 
жа дырэктывай прадпісвалася 
арганізацыя журфакаў ва уні- 
версітэтах Кіева і Масквы. Ka- 
легі крыху спазніліся, і факуль
тэт журналістыкі БДУ быў ство- 
раны. першым у Савецкім Ca- 
юзе. Кіеўскі журфак свой рада- 
вод пачаў у 46-м годзе, а мае-' 
коўскі —  у 47-м.

Першыя спробы журналіс- 
цкай падрыхтоўкі меліся на 
базе губернскіх партшкол у 
Віцебску ў 1918 годзе і ў Мінску 
ў 1920-м. 3 1932-га па 1941-ы 
журналіс.цкія кадры рыхтавалі- 
ся ў Мінскім Камуністычным 
інстытуце журналістыкі (КІЖ) і 
з 1935 года —  у Магілёўскім 
газетным тэхнікуме. Стварэн
не факультэта журналістыкі ва 
універсітэцкім асяродку свед- 
чыла пра ўваходжанне журна- 
лісцкай адукацыі ў рэчышча 
сусветнай практыкі.
' Сёння вектар акадэмічнай 
палітыкі журфака закпючаецца 
ў далейшым развіцці трады- 
цыйна высокай ф ундам ен
тальней падрыхтоўкі, умаца- 
ванні творчых сувязяў са срод- 
камі масавай інфармацыі. Пад- 
рыхтавана і ўведзена ў наву- 
чальны працэс новае пакален- 
не навучальных праграм (уся- 
го 83). Абноўлены праграмны 
матэрыял агульнапрафесій- 
ных і спецыяльных дысцыплін.

Рэфармаванне журналісц- 
кай адукацыі было выкпікана 
пераўтварэннямі ў сацыяль- 
ным, палітычным жыцці гра- 
мадства. Асноўны цяжар гэтай 
мэтанакіраванай працы в.ынес 
“штаб” намеснікаў дэкана —
А.А. Рудэнка, Я.І. Дзмітрыеў, 
Т.І. Прановіч, А.І. Конанава; 
новы склад загадчыкаў кафед- 
раў — А.К. Свораб, Л.П. Саян- 
кова, B.P. Булацкі, Т.М. Да- 
саева, B.I. Іўчанкаў, B.P. Ваш- 
кевіч, П.Л. Дарашчонак, І.Ф.

Ухванава; члены Вучонага са
вета, асабліва прафесары-на- 
стаўнікі Б.В. Стральцоў, 1.1. Ca- 
чанка.

Сёння і выдаўцы, і засна- 
вальнікі, і галоўныя рэдактары 
дружна фіксуюць дасягнуты 
баланс попыту і прапаноў у 
журналісцкай адукацыі. Фа
культэту ўдалося ўстанавіць 
“кансенсус” паміж тэарэтыч- 
ным навучаннем і практычнай 
запатрабаванасцю сучаснага 
медыяпрацэсу. Падрыхтоўка 
вядзецца ў рэальных рэдак- 
цыйныхумовах. Амаль на кож- 
най спецыяльнай дысцыпліне 
студэнты ўвасабляюць тэарэ- 
тычныя веды ў матэрыялы га
зет і часопісаў, перадачы ра
дыё і тэлебачання. Скразны 
курс “Журналісцкага майстэр- 
ства”, заняткі па 20 профіляху 
творчых майстэрнях замацоў- 
ваюць практычны аспект уні- 
версітэцкага сталення.

Факультэт скіроўвае наву- 
чальны працэс на падрыхтоўку 
шырока адукаваных спецыялі- 
стаў, здольных адаптавацца да 
разнастайных рэдакцыйных 
умоў. У часе навучання студэн
ты праходзяць вучэбна-азнаям- 
ляльную практыку, тры вытвор- 
чыя І адну пераддыпломную. 
Творчая справаздача аб прак
тычнай падрыхтоўцы выносіцца 
першым пытаннем у білеце на 
дзяржаўным экзамене.

А пачатак гэтай карпатлівай 
працы —  у “селекцыйным” на
боры таленавітай і прафесій- 
на арыентаванай м оладзі. 
Спарадычнаму рэпетытарству 
альтэрнатывай з 1997 г. сталі 
падрыхтоўчыя курсы пры фа
культэце. За 7 год праз вячэр- 
нюю абітурыенцкую майстэр- 
ню прайшло каля 500 чалавек.

Прафарыентацыю навучэн- 
цаў дапоўнілі творчым конкур
сам “Абітурыент журфака” ў 
маладзёжных выданнях (“Чыр- 
воная змена", “Переходный 
возраст” , “Знамя юности” , “Ре
петитор”). Праз творчае спа- 
борніцтва апрабавана да 1000 
выпускнікоў школ.

Выкпадчык журфака —  гэта 
практыкуючы трэнер. Таму фа
культэт арганізаваў штогадо- 
вую творчую стажыроўку ўсіх 
выкладчыкаў у СМІ. Нельга ў 
гэтай сувязі не ўзгадаць І кур
сы павышэння кваліф ікацыі 
кіруючых работнікаў і спецыя- 
л істаў кн ігавы дання і СМІ. 
Прайшлі перападрыхтоўку ў 
нас спецыялісты па дызайне і 
камп’ютарнай вёрстцы газет і 
часопісаў; творчыя работнікі 
шматтыражных газет; літрэ- 
дактары выдавецтваў; супра- 
цоўн ік і раённага рады ёвя- 
шчання і г.д.

Калекты ў ж урф ака стаў 
першапраходцам у БДУ па ўка- 
раненні новых актыўных мето- 
ды к вы кладання вучэбны х 

, дысцыплін і паступовым пера- 
ходзе на ўзроўневую падрых- 
тоўку спецыялістаў. На фа
культэце паспяхова ўкаранілі 
рэйтынгавую сістэму ацэнкі 
ведаў студэнтаў.

У 1996 годзе на журфаку 
нал ічвалася 32 бюджэтныя 
адзінкі выкладчыкаў і 6 чала
век працавалі з аплатай са 
спецсродкаў, а сёння ў нас 81 
адзінка прафесарска-выклад- 
чыцкага складу. Навучальны 
працэс ажыццяўляюць 122 ча- 
лавекі. Кваліфікацыйны ўзро- 
вень таксама падвоіўся: у 1998 
г. у нас працавалі 5 дактароў 
навук і 23 кандыдаты, сёння — 
10 дактароў і 49 кандыдатаў 
навук. Тры прафесары носяць 
ганаровае званне: М.Я. Цікоцкі 
—  “Заслужены дзеяч адука- 
цыі” , Е.Л. Бондарава —  “За
служены дзеяч навукі” , Б.В. 
Стральцоў— “Заслужаны дзе
яч культуры” . Званні “Выдатнік 
друку Беларусі” маюць 9 чала
век, “Выдатнік адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь” —  8 выкпад- 
чыкаў. Дацэнты  C.B. Говін, 
М.П. Карповіч і А.А. Рудэнка 
маюць абодва гэтыя званні. 
Дацэнт Н.А. Сніцарава —  лаў- 
рэат прэміі Саюза журналістаў.

Дзейсным сродкам умаца- 
вання рэдакцыйнага і журфа- 
каўскага супрацоўніцтва стала 
стварэнне 5 філіялаў кафед- 
раў: перыядычнага друку —  у 
рэдакцыі “Рэспублікі” , сацыя- 
логіі журналістыкі —  у “Звяз- 
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Для паляпшэння тэхналагі- 
чнай і тэхнічнай узброенасці су
часнага журналіста факультэт 
стварыў Вучэбны цэнтр камуні- 
кацыйных тэхналогій, у склад 
якога ўваходзяць лабараторыі: 
фотажурналістыкі, выдавецкая, 
інфарматыкі і мультымедыя, 
аўдыёвізуальная.

Вынікі дзейнасці сумеснага 
творчага калектыву кафедры 
сацыялогіі журналістыкі і Цэнт- 
ра сацыяльна-палітычных да- 
следаванняў БДУ пакладзены 
ў аснову дырэктыўных даку- 
ментаў Міністэрства інфарма- 
цыі па развіцці сістэмы CMI Бе- 
ларусі. Факультэт — асноўны 
распрацоўш чык Дзяржаўнай 
праграмы “Распрацоўка навуко- 
вых асноў ідэалогіі беларускай 
дзяржаўнасці". Пададзеная на 
конкурс дзяржаўных праектаў 
ф ундаментальных даследа- 
ванняў міжкафедральная праг
рама “Узаемадзеянне дзяржаў- 
ных і недзяржаўных СМГ’ заня
ла першае месца ў БДУ. Тэма 
“Д аследаванне беларускай 
мовы на мяжы тысячагоддзяў” 
укпючана ў Дзяржаўную праг- 
раму фундаментальных дасле- 
даванняў у сістэме гуманітар- 
ных навук на 2001— 2005 гады.

За апошнія 5 гадоў надру- 
кавана 68 навучальных дапа- 
можнікаў, 22 манаграфіі, 9 на- 
вуковых зборнікаў, 1118 наву- 
ковых артыкулаў і тэзісаў да- 
кладаў. Толькі ў 2003 годзе 
выйшлі ў свет 332 навуковыя 
публікацыі агульным аб’ёмам 
385 друкаваных аркушаў.

За 5 апошніх гадоў абароне- 
на 24 дысертацыі — пятая час- 
тка ўсіх кваліфікацыйных прац, 
абароненых за 60 гадоў існа- 
вання факультэта. Гэта дазво- 
ліла ўпершыню на журфаку ў 
2000 г. стварыць “доктарскі” 
Савет па абароне дысертацый, 
што прастымулявала паспяхо- 
вую абарону 4 доктарскіх ды
сертацый —  вельмі жаданых

дзе” , радыёвяшчання !тэлеба
чання —  у ATH1 замежнай жур- 
налістыкі і літаратуры —  у “Го- 
ласе Радзімы”, тэхналогій ка- 
мунікацыі —  у Нацыянальным 
прэс-цэнтры.

Стваральны падыход калек
тыву журфака да падрыхтоўкі 
спецыялістаў пацвердзілі вынікі 
6 атэстацыйных тураў за апош- 
нія 2,5 года, праведзеных камі- 
сіямі па кантролі за якасцю аду- 
кацыі, а таксама стварэнне “з 
нуля” на аснове студэнцкіх ка- 
лектываў радыё “Мінск”, газе
ты “Минский курьер” , тэлекам- 
паній “АНТ" і “СТБ” і інш.

Факультэт штогод адкрывае 
новыя спецыяльнасці. Талена- 
вітая творчая моладзь Беларусі 
сёння мае магчымасць выбі- 
раць з спецыяльнасцей “журна- 
лістыка", “міжнародная журна- 
лістыка” , “інфармацыя і камуні- 
кацыя”, “літаратурная работа” . 
Класічная спецыяльнасць “жур- 
налістыка" сёння рэалізуецца 
па двух кірунках —  “аўдыёвізу- 
альная журналістыка” і “друка- 
ваныя СМІ". ~

пасля 15-гадовага тайм-аўта.
За апошнія 5 гадоў адбылі- 

ся 23 навуковыя і навукова- 
практычныя канферэнцыі. За- 
кладзена традыцы я правя- 
дзення Міжнародных навукова- 
практычных канферэнцый. Сё- 
лета 6-я з іх— Міжнародная на- 
вукова-практычная канферэн
цыя «Журналістыка — 2004».

Творчая дзейнасць калек
ты ву , спадзяем ся , стане 
больш плённай, калі зменяц- 
ца матэрыяльна-тэхнічныя і 
прасторавыя ўмовы журфа- 
каўскага існавання. Самай ба- 
лючай праблемай застаецца 
будынак. Дакладней, яго ад- 
сутнасць: сёння на кожнага 
студэнта прыпадае 0,5 кв.м 
навучальнай плошчы.

3 дасягненнямі, здабыткамі 
і праблемамі калектыў святкуе 
сваё 60-годдзе. Пік яго творча
га сталення наперадзе!

B. П. ВАРАБ'ЁЎ, 
дэкан факультэта журналістыкі, 

загадчык кафедры 
сацыяпогіі журналістыкі БДУ
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Л а с т а ў к а  і ты л, што сядзя ц ь
Пісаць пра карціны і мастакоў— зусім не тое, што пісаць аб 

праблеме грошай і  спосабах яе вырашэння. Ахвотных чытаць 
будзе менш. Калі хвалюе матэрыяльны свет, духоўны проста 
здзіўляе. I не таму, што ён дзівіць чалавека сам па сабе, а таму 
што ён не спазнаны. Калі не ведаеш сваей душы, наўрад ці 
захочацца стаяць перад палатном, куды ўкладзена чужая.

Спярша я пазнаёмілася з 
мастачкай Наталляй Рачкоў- 
скай, а потым з яе карцінамі, 
прадстаўленымі на выставе 
"Кантраст”. I здзівілася, што 
намалявала іх яна. Жанчына, 
якая так шмат гаворыць пра 
дабрыню, якая многім падаец- 
ца глупствам. Карціны былі 
настолькі напоўненыя сэн- 
сам, што менавіта дабрыня 
бачылася найбольш сэнсоў- 
най і важнай.

Для таго каб зразумець па- 
лотны, прадстаўленыя на вы
ставе “Кантраст”, трэба быць 
жанчынай, напярэдадні пага- 
варыць з мужчынам, прыйсці 
да высновы, што ён разумев 
толькі сябе, а цябе І надалей 
збіраецца бачыць так, як гэта 
зручна яму. I ўбачыць гэтыя 
карціны, на якіх паказаны так
сама жанчыны І таксама зруч- 
ныя для мужчынскага разу
мения. Але ў іх прывабнай, 
нічым не прыхаванай плоці

АБ’ЯВЫ

ДЗЯ РЖ А УН Ы  
ІН С ТЫ ТУТ КІРАВАННЯ  

I СА Ц Ы ЯЛЬ Н Ы Х  
ТЭХН А ЛО ГІЙ  БДУ

аб ’яўляе конкурс 
на замяшчэнне пасады: 
дацэнта кафедры гумані- 

тарных дысцыплін (1).
Тэрмін конкурсу—  1 месяц 

з дня апублікавання аб'явы.
Адрас: 220037, г. Мінск, 

вул. Батанічная, 15, Дзяржаў- 
ны інстытут кіравання і сацы- 
яльных тэхналогій БДУ, ад- 
дзел кадраў, тэл. 210-01-10.

УС ТА Н О В А  А ДУКАЦ Ы І 
“Ю РЫ ДЫ ЧНЫ  КАЛЕДЖ  

БЕЛАРУСКАГА  
Д ЗЯ Р Ж А Ў Н А Г A  
УН ІВ Е Р С ІТЭ ТА ”

аб’яўляе конкурс 
на замяшчэнне пасад: 
дацэнта каф едры сацы- 

ял ьн а -гу м а н іта р н ы х  д ы с- 
цыплін;

старшых выкладчыкаў ка- 
федраў: агульнаправавы х І 
грамадзянска-прававых дыс- 
цыплін, дзяржаўна-прававых 
і крымінальна-прававых дыс- 
цыплін, прыродазнаўчыхдыс- 
цыплін;*

вы кладчы каў каф едраў: 
агульнаправавых і грамадзян
ска -п ра в а вы х  д ы сц ы п л ін , 
дзяржаўна-прававых і крымі- 
нальна-прававых дысцыплін, 
прыродазнаўчых дысцыплін, 
сацыяльна-гуманітарныхдыс- 
цыплін.

Тэрмін падачы дакументаў 
—  1 месяц з дня апублікаван- 
ня аб'явы.

Адрас: 220050, г. Мінск, 
вул. Камсамольская, 21, ад- 
дзел кадраў, тэл. 229-29-46.

адчуваецца душа. У кожнай 
клетачцы. Яна афарбоўвае 
цела жанчыны то ў зялёны, то 
ў сіні, то ў карычневаты колер. 
I разумеет, luto яна адчувае, 
калі ўздымае рукі, каб пры- 
браць з плячэй валасы, калі 
падстаўляе сябе пад гарачае 
сонца, калі ловіць на сваім тва- 
ры апошні промень сонца лад- 
час заходу ці адпачывае ў паў- 
дзённую спёку, вольна лежа- 
чы на дыване і не зважаючы 
на надакучлівую муху, а вось 
яна сядзіць у пустой кватэры 
—  без вопраткі, але зусім са- 
браная... Жыве душа, і ажывае 
цела. I не наадварот. Ці заў- 
сёды гэта зручна разумець?

Наталля Рачкоўская кажа, 
што на незадаволенае пытан- 
не мужчыны, як так можна ма- 
ляваць жанчыну, яна адказа- 
ла, luto малюе тое, што лепш 
ведае. Дарэчы, назва “Кант
раст” была абраная для вы- 
ставы таму, што на процілег-

лай сценцы можна было ўба- 
чыць намаляваныя мастачкай 
ружы, астры, старую хвою, 
вясковую хату, вогнішча...

Ці заўжды мы разумеем 
сябе, ці заўжды імкнемся спаз- 
наць сябе, не абмяжоўваючы 
свае намеры пачуццём віны? 
Ці заўжды гэтаму спадарожні- 
чае каханне? Наталля Рачкоў- 
ская малюе цэлымі серыямі. 
Адна з іх —  “У пошуках раўна- 
вагі”, у якую ўваходзіць карці- 
на “Азірніся з любоўю”, падказ- 
вае нам, што расчараванняў 
не бывае. Існуе непрыняцце 
сітуацый. А  на свае памылкі 
заўсёды трэба глядзець з лю- 
боўю, бо менавіта яны раскры- 
ваюць нам вочы. I без гэтага 
разумения нашае жыццё пе- 
ратвараецца ў трохкутн ік і, 
квадраты, кубы мадэрнізму, 
сярод якіх не праглядаецца 
фігура чалавека.

Гэта пазней з’явіліся такія 
карціны, як “Ружовае пачынае 
і выйграе”, “Светлячок”, “Раз- 
мова” , “Успамін пра мора” , 
“Забарона на поўню”, "Хлоя” І 
шмат-шмат іншых. Назвы ма- 
стачцы лрыходзяць на розум 
адразу —  думаць над імі не 
даводзіцца.

BECTKI 3 ФАКУЛЬТЭТАУ

“ В я д з ь м а р ы ц ь  
па-б е л а р у ск у . . .

Ba універсітэце тройчы пабывала самая маладая сяброўка 
Саюза пісьменнікаў Беларусі, студэнтка III курса факультета 
традыцыйнай беларускай культуры І сучаснага мастацтва Бе
ларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў 19- 
гадовая паэтка Валерыя Кустава. На трох факультэтах прайш- 
ла прэзентацыя яе першага зборніка паэзіі “Каб неба сагрэць...”

У прадмове да кнігі паэт Рыгор Барадулін так напісаў пра 
Валерыю: “Паэтка любіць вядзьмарыць словам, —  і зазначыў: 
—  Вядзьмарыць па-беларуску”.

Валерыя захапіла слухачоў цудоўным выкананнем сваіх 
песень пад гітару, уразіла і здзівіла не па ўзросце глыбока філа- 
софскім асэнсаваннем жыцця, непаўторнасцю і своеасаблівас- 
цю сваёй паэзіі. Ba універсітэце ў маладой паэткі з’явіліся свае 
прыхільнікі. Гэта студэнты філалагічнага, хімічнага, юрыдыч- 
нага і інш. факультэтаў. I хоць Валерыя Кустава прызналася ў 
сваім выступленні, што не ўваходзіць у склад ніякіх суполак 
прынцыпова, яна ўсё ж  атрымала запрашэнні наведаць аб'яд- 
нанне аматараў паэзіі на юрыдычным факультэце і клуб бар- 
даўскай песні на хімічным факультэце ад кіраўнікоў гэтых су
полак.

Ірына ШКІРОНАК, 
вядучы бібліятэкар аддзела 

гуманітарна-асветніцкай работы ФБ БДУ

Усе працы Наталі Рачкоў- 
скай —  сведчанні працэсу яе 
асобаснага развіцця. Ha пы- 
танні, якія ў яе ўзнікалі, яна 
адказвала новымі карцінамі. 
Усю яе творчасць можна на- 
зваць постмадэрнісцкай. Але 
ў гэтых працах праглядаецца 
і сімвалізм, і рамантызм, і ідэ- 
алізм, і фармалізм, і фігура- 
тыўнасць. Мастачку цікавяць 
кам пазіц ы я , колер, аб 'ём . 
Яна ў пастаянным пошуку. I 
для выказвання сваіх думак 
выкарыстоўвае розныя матэ- 
рыялы: алейныя фарбы, па- 
стэль, туш, бялілы, звычай- 
ны аловак і інш.

Карціна “Ластаўка” зава- 
ражыла мяне з першага по- 
гляду: падалося, што гэтая 
ластаўка —  твар чалавека, 
паказанага на палатне. I ме- 
навіта гэтай ластаўкі яму так 
і не стае. Наталля Рачкоў- 
ская прыгадвае, што, назіра- 
ючы за ластаўкамі, якія звілі 
гняздо ў яе на балконе, яна 
раптам зразумела, што мас
так і ёсць ластаўка, і наадва
рот. Ластаўкі —  птушкі, якія 
практычна ніколі не сядаюць 
на зямлю.

Сёння Наталля Рачкоўс- 
кая закончыла новую серыю, 
якая называецца “Тыя, што 
сядзяць". Н екалькі накідаў 
карцін з'явіліся ўвадначас і за

а  У : - J M i A t
Наталля Рачкоўская, старты выкпацчык кафедры мастацтваў Дзяржоўнага 
інстытута кіравання і соцыяльных тэхналогій ЬДУ, выкладае мастацкую 
пропедэўтыку.

сціслы тэрмін. Цяпер яе ціка- 
вяць аб ’ём, пласты чнасць, 
каларыт. I мы можам уба- 
чыць, хто ж яны —  “тыя, што 
сядзяць” .

Ёсць такое  м удрае вы- 
слоўе: спярша рабі патрэб- 
нае, потым карыснае, атолькі 
потым прыемнае. Наталля 
Рачкоўская памятае гэта І бя- 
рэцца за працу. Яна не толькі 
малюе карціны, яшчэ любіць 
ляпіць катоў, вазачкі, сувени
ры, стварае скульптуры, ма- 
заікі, вітражы... Такім чынам 
яна спрабуе зразумець сваю

душу і выказаць яе. На роз- 
дум пра матэрыяльнае часу 
застаецца небагата. I гэта не 
дзіўна. I такія людзі бываюць. 
I памятаць пра гэта чамусьці 
прыемна.

Ганна ЛАГУН 
Фотаздымак Юліі ПАПОВАЙ

Ад рэдакцыі. Карціны Ha- 
таллі Рачкоўскай можна ўба- 
чыць на выставе «Дыялог» у  
Музеі сучаснага выяўленчага 
мастацтва (прасп. Ф. Скары- 
ны, 47) да 8 снежня.

АКТУАЛЬНА

Справаздач9 трымае праймам
9 лістапада ў актавай зале 

ліцэя БДУ адбылася 31-я спра- 
ваздачна-выбарная канферэн- 
цыя пярвічнай прафсаюзнай 
арганізацыі супрацоўнікаў Бе
ларускага дзяржаўнага універ- 
сітэта. Ha ёй прысутнічалі 366 
дэлегатаў ад усіх структурных 
падраздзяленняў універсітэта. 
Дэлегаты заслухалі справа- 
здачу прафсаюзнага камітэта 
аб рабоце, праведзенай за 
апошнія 5 гадоў, а таксама 
справаздачу рэвізійнай камісіі 
аб выніках фінансавай дзей- 
насці прафкама.

У сваім дакладзе старшыня 
прафкама дацэнт факультета 
радыёфізікі і электронікі Яўген 
Пятровіч Туромша адзначыў, 
што дзякуючы калектыўнаму 
дагавору, падпісанаму паміж 
прафкамам супрацоўнікаў і рэк- 
таратам БДУ ў чэрвені 2004 г., 
удаецца вырашаць многія важ- 
ныя пытанні:

— дадатковы я выплаты 
супрацоўнікам БДУ да чарго- 
вых адпачынкаў, дня нара- 
джэння БДУ, аказанне матэры- 
яльнай дапамогі на набыццё 
гародніны і да Новага года;

—  50%-е зніжэнне кошту 
навучання па любых формах 
дзецям супрацоўнікаў БДУ;

— частковае зніжэнне кош
ту навучання па любых формах 
штатным супрацоўнікам БДУ;

—  прадастаўленне адпа- 
чынку паводле пісьмовай зая- 
вы работніка без захавання за- 
робку па сямейных абставінах 
і іншых паважных прычынах;

— прадастаўленне жанчы- 
нам, якія выхоўваюць аднаго ці 
больш дзяцей ва ўзросце да 16 
гадоў, паводле іх заяваў што-

месяц аднаго вольнага дня з 
захаваннем штомесячнага за- 
робку І г.д.

Закрануўшы тэму кантрак- 
таў, Я.П.Туромша падтрымаў 
пазіцыю Федэрацыі прафсаю- 
заў Беларусі І ЦК прафсаюза 
работнікаў адукацыі і навукі ў 
пытанні гарантыяў абароны 
правоў і законных інтарэсаў 
работнікаў. Вялікую ўвагу стар
шыня прафкама ў сваім да
кладзе надаў паляпш энню  
жыллёвых умоваў супрацоўні- 
каў БДУ. Каб вырашыць гэтую 
праблему, прафкам з Саветам 
рэктараў і Саветам старшыняў 
прафкамаў ВНУ Беларусі на- 
кіраваў ліст на імя Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь, каб ства- 
рыць жыллёва-будаўнічыя ка- 
аператывы для супрацоўнікаў 
мінскіх ВНУ. I паводле дару- 
чэння кіраўніка дзяржавы, бу- 
дуць сфармаваныя 3 Ж БК у 
раёнах Сухарава-4, Сухарава- 
5 і па вул. Кулрэвіча.

У сваім дакладзе Я.П. Ту
ромша закрануў таксама такі 
кірунак дзейнасці прафсаюзна
га камітэта, яксанаторна-курор- 
тнае лячэнне: у CAK “Брыганц- 
іна” сёлета адпачылі і ўмаца- 
валі здароўе 383 дзіцяці супра- 
цоўнікаў БДУ і 413 супрацоўні- 
каў і членаў Ix сем’яў. He абмі- 
нуў увагай прафсаюзны лідэр і 
такія сферы, як спартыўна-ма-

савая работа (у БДУ дзейнічае 
штогод 16— 18 груп здароўя па 
9 відах спорту, якія наведваюць 
да 500 супрацоўнікаў), культур- 
на-масавая дзейнасць і дапа- 
мога сям'і і школе: наш універ- 
сітэт —  адзіная сярод усіх ВНУ 
Беларусі выдае навагоднія па- 
дарункі дзецям да 14 гадоў.

У рабоце канферэнцыі пры- 
няў удзел і выступіў з прамо- 
вай рэктар  БДУ праф есар
В.І.Стражаў. Ён прааналізаваў 
дзейнасць прафсаюзнай арга- 
нізацыі універсітэта і расказаў 
аб бліжэйшых перспектывах 
развіцця БДУ. У рабоце фору
му таксам а  прынялі ўдзел 
старшыня Цэнтральнага камі- 
тэта Рэспубліканскага прафса
юза работнікаў адукацыі і на
вук! Т. I. Чобатава і старшыні 
прафсаюзных камітэтаў шэра- 
гу ВНУ г. Мінска: Беларускага 
дзяржаўнага эканамічнага уні- 
версітэта, Беларускага дзяр- 
жаўнага універсітэта інфарма- 
тыкі і радыёэлектронікі, Бела
рускага дзяржаўнага тэхнала- 
гічнага універсітэта, Мінскага 
дзяржаўнага лінгвістычнага 
універсітэта.

Ha канферэнцыі быў абра- 
ны новы склад прафсаюзнага 
камітэта. Старшынёй прафса
юзнага камітэта БДУ зноў вы
браны Я.П. Туромша.

Алена ШЫБУТ

/Г Ч ы т а й ц е  нас  у Інтзрнзце
Газета «Беларускі універсітэт» мае свой сайт 

(www.gazeta.bsu.by). Вы можаце даведвацца пра 
новыя матэрыялы яшчэ да таго, як выйдзе свежы 
нумар выдання. Акрамя таго, на сайце вы зной- 

\\^ з е ц е  больш поўныя версіі матэрыялаў га з е ты .^ //

EEIlfKII ШHII1EPCIT3T
Выдаецца з 1929 года

Заснавальнік газеты -  
БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ

Газета ўзнагароджана Ганаровай граматай 
Вярхоўнага Савета БССР

30 nicmanada 2004 года

Падпісана да друку 29.11.2004 г.
Ум. друк. арк. 2
Зак. 1126. Тыраж 1000 экз.

Гэзета зарэгістравана 
Дзяржаўным камітэтам 
Рэспублікі Беларусь па друку. 
Рэгістрацыйнае пасведчанне №149 
ад 28 чэрвеня 1996 года.

Рэдактар Таццяна КАЗАК

Гэзета надрукавана 
ў РУП "Выдавецкі цэнтр БДУ" 
220030, г. Мінск, 
аул. Чырвонаармейская, 6

Адрас рэдакцыі: 
220050, Мінск, 
Універсітэцкі гарадок, 
вул. Бабруйская, 7, 
паверх4, пакой411, 
тэлефон 209-53-45, 
e-mail: Gazeta@bsu.by 
www. gazeta. bsu. by

http://www.gazeta.bsu.by
mailto:Gazeta@bsu.by

