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3 ДНЕМ ВЕДАУ-  Віват, студэнт БДУ!

Шаноўныя калегі і навучэнцы!

Віншую ўсіх нас з пачаткам новага 
навучальнага года!

Заўсёды гэта сапраўды радасная  
і ўзрушальная падзея, бо звязана з 
новымі спадзяваннямі ідалейшымі 
стварэннямі. У шэрагі студэнтаў 
альма-матэр улілася новая пле
яда няўрымслівай моладзі, якая 
напоўніць вучэбны працэс шчы- 
рым запалам і творчым імпэтам 
і дадасць нашаму жыццю новыя фарбы. Упэўнены, што 
ў сценах БДУ кожнаму створаны спрыяльныя ўмовы для 
раскрыцця інтэлектуальнага патэнцыялу, а таксама для 
ўсебаковага развіцця асобы.

Карыстайцеся гэтымі магчымасцямі, праяўляйце 
ініцыятыву, будзьце мэтанакіраванымі, і вы станеце 
паспяховымі людзьмі, рэалізуеце сябеў прафесіі.

Наперадзе шмат новых спраў і штодзённай карпатлі- 
вай працы. Цяперашні час робіць сур ’ёзныя выклікі 
грамадству, таму трэба зрабіць нашу дзейнасць яшчэ 
больш эфектыўнай.

Жадаю ўсім поспехаў, творчых здзяйсненняў, моцы 
ідобрага настрою!

Будзем разам прымнажаць славу БДУ!

Рэктар акадэмік С.У. АБЛАМЕЙКА

Па трады цы і 1 верасня, у Д зе н ь  ведаў, адбудзецца цы ры монія 
прысвячэння ў студэнты  галоўнай ВНУ краіны толькі што залічаных 
абітурыентаў. У сталічным Палацы спорту перш акурсн ікаў чакае вя- 
лікая святочная праграма. Вітаць юнакоў і дзяўчат будуць рэктар БДУ 
акад эм ік Сяргей Уладзім іравіч А бламейка і дэканы  факультэтаў. A 
самі перш акурснікі дадуць клятву высока несці, захоўваць і множыць 
слаўныя традыцыі Беларускага дзяржаўнагауніверсітета, ваўсім  быць 
узорам сумленнасці, высакароднасці, працаздольнасці і дысцыпліны, 
з гонарам насіць гордае званне студэнта.

Пасля ўрачы стасцяў пачнецца другая частка праграмы  -  “ Я сту 
д энт БДУ” . У гонар перш акурсн ікаў вы ступяць творчы я калектывы 
універсітэта і зоркі эстрады: Беларускі дзяржаўны харэаграф ічны ан
самбль “Харош кі” , саліст Прэзідэнцкага аркестра і пераможца праек- 
та тэлеканала AHT “ Новыя галасы Беларусі” Яўген Ермалковіч, а так
сама Іван Буслай, Ганна Ш аркунова і Герман Цітоў, Георгій Калдун, гур 
ты “ Litesound” , “Дразды" і іншыя.

Яўка перш акурснікаў абавязковая!!!
Упраўленне па справах культуры БДУ

Чытайце 
ў н у м а р ы:

У  П О Ш У К У  
А П Т Ы М А Л Ь Н Ы Х  

РАШ ЭННЯЎ
Размова з доктарам ф ізіка- 

матэматычных навук прафеса- 
рам Валянцінам ГАРОХАВІКАМ 
пра ролю матэматыкі і станаў- 
ленне маладых у навуцы

Стар. 2 
Ш КО Л А  

П ЕРШ АКУ PCHIKA
3 рэкамендацы ям і студэн- 

там наконт правільнага харча- 
вання ў перыяд вучобы і іншай 
карыснай інфармацыяй

Стар.3-4 

П РЫ ГАЖУ HW 
Б АР О Н ІЦ Ь  ПРАВЫ
Інтэрв’ю з удзельніцай між- 

народнага конкурсу “ Міс Інтэр- 
канты ненталь” -  студэнткай  
ю ры ды чнага ф акультэта БДУ 
Марыяй ЕСЬМАН 
_________________Стар.

B е с т к і 
з  рэктарата

РЭКТАР БДУ а ка д э м ік  С яр 
гей Абламейка з 19 па 23 жніўня 
браў удзел у працы 42 -й  Cecii 
Міжнароднага семінара па плане
тарных выкліках, арганізаванага ў 
г. Ерычэ (Сіцылія, Італія) Сусвет- 
най Ф едэрацы яй вучоных, Ф он 
дам і Цэнтрам па навуковай культу
ры Італіі. Ha гэта мерапрыемства, 
дзе абмяркоўваюцца актуальный 
пытанні глабальных працэсаў у гра- 
мадстве, запрашаюцца найбольш 
вядомыя вучоныя свету.

***
CTAH і перспектывы супрацоў- 

ніцтва БДУ з італьянскімі ВНУ аб- 
м еркаваны я 30 л іпеня  падчас 
сустрэчы рэктара акадэміка Сяр- 
гея Абламейкі з Надзвычайным 
і Паўнамоцным Паслом Італіі ў 
Беларусі Джуліо Прыджоні. Кіраўнік 
БДУ паведаміў пра падрыхтоўку 
студэнтаў і магістрантаў на кафе
дры італьянскай мовы. У сваю чар- 
гу італьянскі дыпламат распавёў аб 
праекце "Італьянскае адраджэнне ў 
Беларусі" на восень 2009 г.

ДАМ О ВУ аб супр ац оўн іц тве  
паміж БДУ і Гродзенскім дзяржаў- 
ным універсітэтам імя Янкі Kyna- 
лы падпісалі рэктары дзвюх ВНУ 
акадэмік Сяргей Абламейка і пра- 
фесар Яўген Роўба.

Пагадненне з Ерэванскім дзяр- 
жаўным ун іверсітэтам  падпісана 
таксам а 6 жніўня ў М інску пад
час сустрэчы  рэктара БДУ Сяр- 
гея Абламейкі з яго калегам з ЕрДУ 
членам-карэспандэнтам Акадэміі 
навук Арменіі Арамам Сіманянам.

ВУЧОНЫ CABET
Пасяджэнне Вучонага саве- 

та БДУ адбудзецца 7 верасня ў 
будынку рэктарата па вул. Баб- 
руйская, 5а. Пачатаку 10.15.

Будуць заслуханы  дакла- 
ды: “ Вынікі работы прыёмнай 
камісіі БДУ ў 2009 г.” (адказны 
сакратар прыёмнай камісіі Л.М. 
Хухлындзіна) і “Аб выкананні 
ДКНПД «Крышталічныя і мале- 
кулярныя структуры» за перыяд 
2006-2008 гг." (дэкан фізічнага 
факультэта В.М. Анішчык).

B el
СУПРАЦОЎНІЦТВА

Пашырэнню партнёрскіх сувязяў 
істотна паспрыялі візіты летам 
у  Італію кіраўнікоў нашай ВНУ. ~

Падчас дзелавой паездкі на поўдзень Еўропы 
з 3 па 13 ліпеня рэктар БДУ акадэмік Сяогей 
Абламейка падпісаў пагадненні аб супрацоўніц?ве 
з універсітэтамі Неапаля (другі па велічыні ў Італіі, 
з колькасцю студэнтаў каля 150 тыс.) і Салерна, 
а таксама з Інстытутам кібернетыкі імя Каяніела 
(Неапапь).

Кааперацыяпрадугледжваепраграмы абменаў, 
арганізацыю сумесных семінараў і канферэнцый, 
а таксама праектаў, у тым ліку ў межах Сёмай Pa- 
мачнай Праграмы па навуковых даследаваннях 
і тэхналагічным развіцці Еўрапейскага Саюза.

Ha сустрэчах з к іраўніцтвам, студэнтам і 
і выкладчыкамі гэтых адукацыйных і навуковых 
устаноў Сяргей Абламейка падрабязна распавёў 
пра Беларускі дзяржаўны універсітэт з прэзента- 
цыяй нашай ВНУ. Акрамя таго, рэктар БДУ выс- 
тупіў з дакладамі на навуковых семінарах.

Супрацоўніцтва з Універсітэтам Салерна 
і Інстытутам кібернетыкі імя Каяніела разлічана 
на пяць гадоў, з Універсітэтам Неапаля -  на тры.

Напярэдадні візіту рэктара ў Італію з шэра- 
гам вышэйшых навучальных устаноў гэтай краіны 
правёў перамовы першы прарэктар БДУ поа- 
фесар Міхаіл ЖуоаЎкоЎ. Ён наведаў найстарэй- 
шы ў Еўропе Балонскі універсітэт, а таксама 
універсітэты гарадоў Падуі і Трэнта. На сустрэ
чах з кіраўніцтвам універсітэтаў і факультэтаў раз- 
гледжаны пытанні супрацоўніцтва, якія тычацца 
навучання на розных узроўнях, стажыровак, вы- 
канання навуковых праектаў, правядзення кан-

Першы прарэктар Mixavi Жураўкоў (трэці справа) на сустрэчы з выпускнікамі БДУ ва універсітэце г. Трэнта

ферэнцый і семінараў. Так, нашым італьянскім 
партнёрам перададзены канкрэтныя прапано- 
вы хімічнага факультэта БДУ аб супрацоўніцтве, 
у тым ліку па правядзенні навуковай школы для 
маладых даследчыкаў, відэаканферэнцыі для 
студэнтаў і вучоных-пачаткоўцаў па тэме "Cleaner 
Production: reality and perspectives in Belarus and 
Italy". Акрамя таго, сумесна з Еўрапейскім Энер- 
гетычным і Прыродаахоўным Форумам (EEUF) 
плануецца правесці Міжнародны моладзевы фо
руму 2010 г. натэму змены клімату, рацыянальна- 
га водакарыстання і здароўя чалавека, а таксама

падрыхтаваць і правесці еўрапейскую алімпіяду 
па зялёнай хіміі. У стадыі распрацоўкі сумесны 
моладзевы праект экалагічнай скіраванасці.

Яшчэ вырашана ў лютым-сакавіку 2010 г. на 
базе нёшага універсітэта правесці міжнародную 
школу-семінар па матэматыцы, механіцы і ін- 
фарматыцы для маладых вучоных з універсітэтаў 
Італіі, Расіі, Беларусі і краін Балтыі з удзелам вя- 
дучых навукоўцаў гэтых краін.

Падрыхтаваў Сяргей ШАФАЛОВІЧ
* Bell paese -  чароўная краіна, 

як называюць Італію самі італьянцы
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МІІЕРСІТЗІ
ВІНШУЕМ!

ПАШАНА ДЗЯРЖАВЫ
Прарэктар па навуковай работе акадэм ік Алег Івашкевіч зага - 

дам прэзідэнта нашай краіны Аляксандра Лукашэнкі ўзнагароджаны 
медалём Францыска Скарыны. Гэтай узнагародай ён уганараваны за дасяг- 
ненне высокіх вытворчых паказчыкаў, высокае прафесійнае майстэрства, 
заслугі ў галіне навукі і адукацыі, а таксама за ўзорнае выкананне службовых 
абавязкаў.

Ганаровай граматай Савета Міністраў Беларусі ўзнагароджаны Навукова- 
даследчы інстытут фізіка-хімічных праблем БДУ. Так ацэнены значны ўклад ка- 
лектыву ў арганізацыю і практычную рэалізацыю вынікаў навуковай дзейнасці 
ў краіне, падрыхтоўку кадраў вышэйшай кваліфікацыі ў галіне хіміі і хімічнай 
тэхналогіі.

***

Ганаровай граматай Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях 
ўзнагароджаны намеснік начальніка НДЧ-ГУН БДУ Мікалай Каросцік. 
Ён адзначаны за плённую навукова-тэхнічную і інавацыйную дзейнасць, 
актыўны ўдзел у фарміраванні і рэалізацыі навукова-тэхнічных праграм 
і асобных праектаў, значны асабісты ўнёсак у распрацоўку і ўкараненне ў вы- 
творчасць новых тэхналогій, рознабаковую навукова-арганізацыйную дзей
насць і ў сувязі з 50-годдзем.

***

Юбілейным медалём “65 гадоў вызвалення Рэспублікі Беларусь ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў" узнагароджаны рэктар БДУ акадэмік Сер
гей Абламейка, прафесар кафедры гісторыі Беларусі новага і найноўшага 
часу гістарычнага факультэта Уладзімір Коршук і дацэнт гэтай жа кафедры 
Альберт Котаў, а таксама начальнік універсітэцкай службы аховы і бяспекі 
Вячаслаў Трафімычаў. Такой узнагародай яны ўшанаваны за значны ўнёсак 
у героіка-патрыятычнае выхаванне моладзі, увекавечанне памяці тых, хто 
загінуў, арганізацыю юбілейных мерапрыемстваў. Рашэнне аб гэтым прынята 
калегіяй Міністэрства адукацыі Беларусі.

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

ДОБРАЯ СПРАВА

Улетку 2009 года традыцыйна Штабам працоўных спраў 
БРСМ БДУ былі сфарміраваныя студэнцкія атрады.

АДПАЧЫЛІПАДЧАС ПРАЦЫ

Ш ^и ^а й ^т в Щ т н д л ё ^а г^^т уа  “Еўропа

6 з іх -  будаўнічыя. Яны працавалі 
на такіх аб'ектах, як: ГЦ "Еўропа", 
адміністрацыйныя будынкі па вул. Cyp- 
ганава, CKK "Мінск-Арэна" і жылы дом 
па вул. Маякоўскага, дзіцячы садок па 
вул. Калеснікава, падземны пераход 
па вул. Нарачанская, на будаўніцтве 
СШ № 22, жылога дома па вул. Пры- 
тыцкага, на рамонце каледжа. Дзей
насць 3 атрадаў была ўзгодненая 
ў Мінгарвыканкаме. Агульная коль

  ACOБЫ -----------

касць студэнтаў у будаўнічых атрадах 
склала 180 чапавек.

Акрамя таго, 1 сельскагаспа- 
дарчы атрад колькасцю 40 чала- 
век быў заняты ў РУП "Шчомысліца 
БДУ"; 1 педагагічны атрад (10 чала- 
век) працаваў у CAK "Брыганціна"; 
2 валанцёрскія атрады па 100 і 50 
чалавек дапамагалі ветэранам BAB 
і дзіцячым дамам; 1 экалагічны атрад 
(40 чалавек) займаўся прыбіраннем
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тэрыторыі музея ў Вязынцы; 1 сэр- 
вісны атрад колькасцю 120 чала
век працаваў у прыёмнай камісіі 
і 1 краязнаўчы атрад (10 чалавек) 
удзельнічаў у рэканструкцыі Няс- 
віжскага замка.

У індывідуальным парадку праз 
студэнцкі цэнтр занятасці было 
працаўладкавана каля 300 чалавек.

3 мэтай забеспячэння планавай 
і скаардынаванай дзейнасці струк
турных падраздзяленняў і грамадскіх 
арганізацы й БДУ па рэалізацы і 
д зярж аўнай  пал іты кі ў сферы 
занятасці студэнцкай моладзі ў летні 
перыяд у БДУ зацверджана прагра- 
ма "Працоўнае лета" на 2008-2011 гг.

Для ўд зе л ьн іка ў  студ эн ц к іх  
атрадаў былі арганізаваныя культур- 
на-спартыўныя мерапрыемствы: 
22 ліпеня паміж зборнымі камандамі 
студэнтаў, якія працуюцьу інтэрнатах, 
і атрадаў ШПС БРСМ БДУ адбыліся 
спаборніцтвы па футболе, 16 ліпеня 
ў інтэрнаце № 6 цэнтр педагагічных 
тэхналогій Студэнцкага гарадка 
арганізаваў вечар бардаўскай песні, 
12 жніўня прайшлі міжуніверсітэцкія 
спаборніцтвы па футболе сярод 
будатрадаў г. Мінска.

Дзмітры й ЛЕБЕДЗЬ, 
начальнік Ш таба  

працоўных спраў 
БРСМ БДУ

У ПОШУКУ АПТЫМАЛЬНЫХ РАШЭННЯЎ
Шэрагі студэнтаў БДУ сёлета папоўніліся вялікай колькасцю юнакоў і дзяўчат. 
Знаёмства з нашым універсітэтам, з яго насычаным унутраным жыццём, з яго 
выкладчыкамі ў  іх толькі пачынаецца. Падчас вучобы яны неаднойчы сутыкнуцца 
з необходнасцю прымаць самастойныя рашэнні, а напрыканцы -  зрабіць лёсавызначальны 
выбар. Вельмі карыснымі ў  плане вызначэння жыццёвых арыенціраў для такіх маладых 
людзей, на наш погляд, могуць стаць разважанні вельмі прыцягальнага чалавека, 
доктара фізіка-матэматычных навук, прафесара Валянціна ГАРОХАВІКА, які ўжо 
больш за 20 гадоў выкладае на механіка-матэматычным факультэце. Асноўнае ж 
месца яго працы -  Інстытут матэматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

-  Валянцін Вікенцьевіч, галіна 
навукі, у якой вы працуеце ўсё 
жыццё, -  матэматыка. Ды к хто 
такія, на ваш погляд, матэматыкі 
і што значыць займацца матэма- 
тыкай прафесійна?

Многія людзі, знаёмыя з матэма- 
тыкай па сярэдняй школе ці па кур
се ў тэхнічнай ВНУ, лічаць, што ма
тэматыка -  гэта набор формул і не 
больш. Завучыў іх -  і ты матэма- 
тык. A праца матэматыка-навукоўца, 
у іх уяўленні, гэта нешта накшталт 
рашэння квадратных ураўненняў. 
Далі табе задачу, знайшоў патрэб- 
ную формулу і атрымлівай рашэн
не. Насамрэч, матэматыка перш 
за ўсё логіка, уменне вычляняць 
галоўнае, фарміраванне на гэтай ас- 
нове новых паняццяў, іх арганізацыя 
і ўстанаўленне сувязяў паміж імі. Ня- 
ма гатовых рэцэптаў на рашэнне 
многіх задач. Іхтрэба знайсці, ства- 
рыць. Таму займанне матэматыкай -  
працэс творчы, які патрабуе што- 
дзённай упартай працы. Тут, як у 
спорце, патрэбны пастаянны трэнінг, 
трэнінг мазгоў. Зрабіў вымушаны 
перапынак, захварэў ці яшчэ што -  
трэба час, каб зноў набраць былую 
форму і працаваць на надежным 
узроўні. Сапраўдныя навукоўцы пра- 
цуюць не толькі тады, калі яны знахо- 
дзяцца на рабочым месцы, а заўсёды 
і ўсюды, без выхадных і нават у воль
ны час. Штожтычыццападсвядомас- 
ці, то яна наогул працуе няспынна, 
дзе б ты ні знаходзіўся і што б ні рабіў. 
Здараецца, што рашэнне праблемы,

над якой біўся доўгі час, прыходзіць 
у аўтобусе, у тэатры і нават падчас 
размовы з іншым чалавекам на тэму, 
далёкую ад матэматыкі.

У савецкі перыяд на развіццё 
матэматыкі, навукова-даследчых ма- 
тэматычных інстытутаў, падрыхтоўку 
матэматыкаў ва універсітэтах вы- 
даткоўваліся значныя сродкі. Чаму? 
Чалавек, які атрымаў добрую ма- 
тэматычную адукацыю, з ’яўляецца 
універсальным спецыялістам, здоль- 
ным плённа працаваць у любой 
галіне. Раней выпускнікоў матэ- 
матычных факультэтаў накіроўвалі 
на працу ў самыя розныя абарон- 
ныя інстытуты, установы, звязаныя з 
космасам, электронікай, і іншыя. He 
знікла патрэба ў матэматыках і зараз. 
На жаль, многія, у тым ліку і на высокіх 
пасадах, лічаць, што ў наш час мож- 
на абысціся і без матэматыкаў, да- 
статкова ведаць, як карыстацца кам- 
путарам. Матэматыка ўсё больш 
атаясамліваецца з інфарматыкай. 
Шкоднасць такога погляду адчуецца 
вельмі хутка, бо кампутар з ’яўляецца 
усяго толькі інструментам.

Навакольныя лічаць матэматыкаў 
педантам і, таму што тыя часта 
заўважаюць двухсэнсоўнасць у пы- 
таннях і выказваннях іншых людзей. 
3 той прычыны, што думка не была 
дакладна акрэслена, матэматык па- 
чынае канкрэтызаваць суразмоўцу, 
чым, зразумела, таго раздражняе. 
Між тым ён проста ўдакладняе сэнс 
сказанага (смяецца).

Аснову матэматычных тэкстаў 
складае звычайная мова, р у с 
ская, англійская ці іншая, якая мае 
асаблівасці. Таму калі я пішу артыкул 
альбо кнігу, то вельмі многа працую 
над тэкстам, імкнучыся, каб чытач 
адназначна зразумеў маю думку.

-  Як вы ацэньваеце змены, 
якія адбыліся ў сістэме адукацыі ў 
апошнія гады?

-  Змены, якія адбыліся ў адукацыі 
пасля развалу Савецкага Саю- 
за, я лічу негатыўнымі. Асноўны па- 
казчык, які дае мне права рабіць 
такую выснову, -  гэта ўзровень 
падрыхтоўкі школьнікаў, якія пры- 
ходзяць ва універсітэт і становяц- 
ца студэнтамі, а таксама ўзровень 
падрыхтоўкі вы пускнікоў ВНУ. Я 
многія гады працую ў дзяржаўных 
экзаменацыйных камісіях і таму ма
гу непасрэдна адсочваць адпавед- 
ныя тэндэнцыі. Часта абмяркоўваю 
гэтыя праблемы з калегамі, і ўсе 
яны занепакоены існай сітуацыяй. 
Становіцца відавочным, што ў шко
ле з матэматыкі выключылі доказ- 
насць і гэтым самым пераўтварылі 
яе ў набор сцверджанняў, якія неаб- 
ходна завучваць. У выніку большасць 
дзяцей не ўмее лагічна мысліць і са- 
мастойна рабіць высновы. У шко
ле перасталі пісаць сачыненні, і ця- 
пер дзеці не ўмеюць нават даклад
на і граматна выказаць сваю думку. 
А там, дзе няма логікі і ўмення разва- 
жаць, адсутнічае І матэматыка.

-  Вы м аец е дачы ненне да  
атэстацыі навуковых кадраў. Які 
шлях маладых у навуку?

-  У пачатку 70-х, калі я толькі 
пачынаў працаваць, у Акадэміі на
вук сярод маладых была папуляр- 
на прымаўка: “ Вучоным можаш ты 
не быць, а кандыдатам быць абавя- 
заны” . Успрымалася яна тады мной 
хутчэй як жарт. Але цяпер я думаю, 
што заснавальнікі вучоных ступеняў 
выбралі слова кандыдат невыпадко- 
ва. Яны недвухсэнсоўна далі зразу- 
мець, што чалавек, які атрымаў тэ
ту ступень, з ’яўляецца толькі прэ-

тэндэнтам на тое, каб стаць вучо
ным. I тут няма нічога прыніжальнага. 
Наадварот, з прысуджэннем вучо- 
най ступені кандыдата навук чала
век нібыта атрымоўвае крэдыт да- 
веру на самастойны ўдзел у наву
ковых даследаваннях, І тым самым 
яму адкрываюцца магчымасці для 
далейшага станаўлення як вучона- 
га. Але толькі магчымасці. Для та
го, каб яны рэалізаваліся, прэтэн- 
дэнту трэба яшчэ доўга і ўпарта пра
цаваць і мець зносіны ў навуковым 
асяроддзі. Размовы пра навуковыя 
адкрыцці, зробленыя студэнтамі на 
кухні, -  міф, прычым шкодны міф. 
Без пэўнай адукацыі, без неабход- 
нага інфармацыйнага забеспячэння, 
без кантактаў з калегамі, у тым ліку 
і замежнымі, не можа адбыцца вучо- 
ны. Нарэшце, якім бы апантаным на- 
вукай ні быў чалавек, не апошнюю 
ролю ў яго станаўленні як вучона- 
га адыгрывае маральная І матэры- 
яльная падтрымка яго намаганняў, 
прычым не эпізадычная, а што-

дзённая. У сярэднім, на тое, каб з вы- 
датнага выпускніка універсітэта вы- 
рас сталы вучоны, трэба дзесяць- 
пятнаццаць гадоў настойлівай працы 
ў адпаведным навуковым асяродцзі. 
ВАК І саветы па абароне дысерта- 
цый не займаюцца падрыхтоўкай 
вучоных, іх роля ў гэтым працэсе 
зводзіцца да атэстацыі навуковых 
кадраў. Роля, безумоўна, вельмі 
важная, бо гэтыя ўстановы ацэнь- 
ваюць узровень І патэнцыял маладых 
даследчыкаў, а значыць, І навуковы 
патэнцыял краіны ў цэлым.

- 1 апошняе. Вы ўсё жыццё зай- 
маецеся тым, што ў матэматыкаў 
называецца тэорыяй прымання 
рашэнняў, то бок робіце найбольш 
аптымальны выбар з варыянтаў, 
якія маюцца. Вядома, што са- 
мае складанае, -  гэта выбіраць. 
Што параіце тым, хто далёкі ад 
матэматыкі, каб іх выбар быў так
сама разумным?

-  Яны самастойна з гэтым спра- 
вяцца (смяецца). Кожны з нас што- 
дня неаднаразова стаіць перад не- 
абходнасцю прымаць спрыяль- 
ныя рашэнні, карыстаючыся пры гэ
тым сваім вопытам і вопытам іншых 
людзей. Гэта нармальны стан ча
лавека -  кожны дзень шукаць ап- 
тымальныя варыянты ў межах сваіх 
магчымасцяў і тых рэсурсаў, якія пры 
гэтым прад’яўляе яму жыццё.

Ганна ЛАГУН 
Фота Генадзя КРАСКОЎСКАГА

Д аведка
Прафесар Валянцін Гарохавік працуе па сумяшчальніцтве ў БДУ 

з 1987 г. Чытае лекцы і па асноўных І спецыяльных курсах, кіруе 
даследчай  работай  студ эн та ў  і м а гістр антаў . Н ап ісаў  вучэб- 
ны дапаможнік “ Канечнамерныя задачы апты м ізацы і’’ , які выйшаў 
пад гры ф ам М ін іс тэр ства  адукацы і. П астаянна ўд зельн ічае  ў 
распрацоўцы вучэбных праграм  і курсаў лекцый для новых спе- 
цы яльнасцяў на м ехан іка -м атэм аты чны м  ф акультэце. У якасц і 
старш ы ні неаднаразова ўзначальваў работу Д Э К у Беларускім  
і Гродзенскім дзяржаўных універсітэтах.

Асноўная працоўная дзейнасц ь  Валянціна В ікенцьевіча ўжо 
40 гадоў непарыўна звязана з HAH Беларусі, дзе ён узначальвае ад- 
дзел нел інейнага і стахасты чнага аналізу Інстытута матэматыкі. 
Валянцін Гарохавік больш за дваццаць гадоў з'яўляецца членам, а ў 
апошнія гады старшынёй савета па абароне доктарскіх дысертацый. 
3 моманту стварэння BAK Рэспублікі Беларусь на працягу 11 гадоў 
працаваў членам экспертнага савета па матэматыцы. У 2000 г. абраны 
членам-карэспандэнтам HAH Беларусі.
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Учарашнія школьнікі сталі студэнтамі. Іншае жыццё, 
іншыя правілы. Каб вы не згубіліся ў  плыні новай 
інфармацыі, прапануем вам у  дапамогу своеасаблівы 
компас па універсітэце і яго структурах -  “Школу 
першакурсніка”. 3  пытаннямі, якія вас цікавяць, 
звяртайцеся ў  рэдакцыю газеты, і мы 
будзем рады вам дапамагчы.

СТАНЬ ЛІДАРАМ
Падчас навучання ў  БДУ маладыя людзі становяцца не толькі 
спецыялістамі ў  абранай сферы: яны вучацца быць актыўнымі 
грамадзянамі сваёй краіны.

С т у д э н ц к і с а ю з  п а д тр ы м л ів а е  
і развівае студэнцкае самакіраванне, 
ажы ццяўляе м іж народнае  м о л ад зе - 
вае супрацоўніцтва, рэалізуе шматлікія 
крэатыўныя праекты для моладзі.

Пярвічная арганізацыя грамадскага 
аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі 
саю з м о л а д з і” (з правам і раённа- 
га камітэта) падтрымлівае ініцыятывы, 
скіраваныя на выхаванне патрыятызму, 
пераемнасціпакаленняў.узаемадзейнічае 
з Саветам ветэранаў БДУ, спрыяе другас- 
най занятасці студэнтаў.

Савет старастаў інфармуе студэн- 
таў пра падзеі ў навуковым, грамад- 
скім, спартыўным і культурным жыцці уні- 
версітэта, абмяркоўвае з кіраўніцтвам 
БДУ праблемы, якія ўзнікаюцьу студэнтаў 
падчас навучання.

Савет па матэрыяльным стымуля- 
ванні і аказан н і матэры яльнай д а -

памоп студэнтам I аспірантам прымае 
рашэнні пра ўстанаўленне надбавак і раз- 
меркаванне матэрыяльнай дапамогі сту
дэнтам і аспірантам універсітэта.

Студэнцкі савет па якасці адукацыі 
спрыяе павышэнню якасці адукацыі ў 
БДУ, адлюстроўвае пазіцыю студэнтаў 
да дзейнасці універсітэта ў гэтай сферы, 
робіць прапановы па арганізацыі наву- 
чальнага працэсу.

ГІярвічная прафсаюзная арганіза- 
цыя студэнтаў абараняе прафесійныя, 
працоўныя, сацыяльна-эканамічныя пра
вы і законныя інтарэсы сваіх членаў(прасп. 
Незалежнасці, 4, галоўны корпус БДУ, 
каб. 203, тэл. 328-62-33, 209-57-05).

Па падрабязную інфармацыю звяр
тайцеся ва ўпраўленне выхаваўчай  
работы з м оладдзю : прасп. Н еза -  
лежнасці, 4, талоўны корпус, каб. 205, 
207, тэл. 20 9 -5 0 -5 9 , 20 9 -5 2 -61 .

Ш У К А Е М  ТАЛ ЕНТЫ
Народная харавая капэла. Заняткі праводзяццапапанядзелках, серадах, пятніцах 

з 19.30 у аўд. 433 галоўнага корпуса БДУ.
Народны фальклорны ансамбль “Тутэйшая шляхта” . Заняткі адбываюцца па 

аўторках і чацвяргах з 17.00 да 19.00 у актавай зале філалагічнага факультэта (вул. 
K. Маркса, 31).

Народны аркестр народных інструментаў. Заняткі ладзяцца па панядзелках 
і серадах з 19.30 у аўд. 607 галоўнага корпуса БДУ.

Клуб аўтарскай песні. Заняткі праводзяцца па аўторках з 18.00 у аўд. 605хімічнага 
факультэта.

Народны фальклорна-этнаграфічны ансамбль “Неруш” . Заняткі ладзяцца па 
аўторках і чацвяргах з 19.00 у галоўным корпусе БДУ.

Народны ансамбль танца “Крыжачок” . Заняткі адбываюцца па панядзелках, 
серадах І чацвяргах з 19.30 у спартыўнай зале галоўнага корпуса БДУ.

Народны музычны тэатр-студы я БДУ “ На філфаку” . Заняткі ладзяцца па 
панядзелках, серадах, чацвяргах з 19.00 у актавай зале філалагічнага факультэта 
(вул. К. Маркса, 31).

Народны тэатр-студыя “На балконе” . Заняткі праходзяць з аўторка па пятніцу з 
18.00 на 5-м паверсе галоўнага корпуса БДУ.

Акрамя таго, у БДУ дзейнічаюць студыя эстраднай песні, вакапьны ансамбль “Галант”, 
хор народнай песні выкпадчыкаў і супрацоўнікаў “Родніца” , узорны дзіцячы ансамбль 
танца “Літарынка”, каманда КВЗ БДУ.

Завітайце ва ўпраўленне па справах культуры БДУ: прасп. Незалежнасці, 4, 
каб. 21 1 , тэл. 2 0 9 -5 4 -6 9 .

ПСІХАААГІЧНАЯ ДАПАМОГА
У кожнага з нас бываюць перыяды, 

калі мы трацім  упэўненасць, адчува- 
ем непрыемныя перажыванні, стрэс. He 
ладзяцца адносіны са сваякамі і блізкімі, 
узнікаюць праблемы ў кантактах з іншымі 
людзьмі. I не хапае ўласных сілаў, псу- 
ецца настрой, з ’яўляецца адчуванне, 
што ‘‘разладзіўся м ехан ізм ” і страча- 
на жыццёвая раўнавага. Многія прахо
дзяць праз гэта і працягваю ць паўна- 
цэнна жыць і працаваць. Пытанне толькі 
ў тым, колькі часу мы страціл і, колькі 
згубілі магчымасцяў, якія варыянты так 
і не змаглі рэалізаваць.

Нам неабходная дапамога іншых -ты х, 
хто можа даць вартую параду. Такую дапа
могу мы можам атрымаць, напрыклад, ад 
бацькоў, сяброў, старэйшых таварышаў. 
I вельмі часта гэтага дастаткова. A калі 
няма магчымасці падзял іцца прабле- 
май са знаёмымі людзьмі? Калі яны не- 
дасяжныя ў патрэбны момант? Для гэ 
тага існуюць спецыялісты -псіхолагі. Ix 
прафесійная дзейнасць грунтуецца на 
прынцыпах даверу, канф ідэнцыйнасці, 
ананімнасці. Галоўная задача псіхолага -  
дапамагчы чалавеку самому справіцца з 
праблемай, выявіць і задзейнічаць улас- 
ны патэнцыял.

У БДУ ўжо доўгі час працуе Псіхалагіч- 
ная служба. Яе спецыялісты (а гэта ды- 
пламаваныя педагогі-псіхолагі) ладзяць 
псіхалагічныя кансультацыі. Кожны з іх 
курыруе пэўны факультэт. I ў вас ёсць ма-

гчымасць звярнуцца да спецыяліста, які 
л,епей ведае спецыфіку вашага факуль
тета, але вы таксама можаце звярнуцца 
І да любога іншага псіхолага -  паверце, 
вам не адмовяць, а добразычліва і з ра
зумением выслухаюць І дапамогуць.

Акрамя аказання псіхалагічнай да- 
памогі, спецыялісты ладзяць шмат мера- 
прыемстваў, накіраваных на папуляры- 
зацыю псіхалагічнай інфармацыі, раз- 
віццё тых ці іншых навыкаў. Вы можаце 
наведаць:

-  сацыяльна-псіхалагічныя трэн ін гі 
па кантактах, развіцці дзелавых якасцяў, 
паш ырэнні творчага патэнцыялу, ма- 
стацтве кіраваць часам, эфектыўным 
планаванніды інш.;

-  студэнцкі псіхалагічны клуб, дзе мож- 
на атрымаць інфармацыю па псіхалогіі, 
пагаварыць з аднадумцамі і цікавымі 
л ю дзьм і і нават кры ху адчуць сябе 
псіхолагам;

-  клуб ролевых гульняў “ Брама вы- 
мярэнняў", дзе вы можаце кантактаваць у 
рэжыме ролевай гульні, з карысцю бавіць 
час, пазнаёміцца з новымі людзьмі;

-  студэнцкую псіхалагічную бібліятэку, 
дзе спецыялісты падбяруць патрэбную 
вам літаратуру.

Прыходзьце, мы чакаем вас: вул. Ka- 
стрычніцкая, 4, каб. 105, тэл. 206-60-37.

Руслан ПАПОК, 
кіраўнік

Псіхалагічнай службы БДУ

ПАХОД У БІБАІЯТЭКУ
Бібліятэка падчас 
навучання становіцца 
неад'емным памагатым 
студэнтаў. Tym можна 
знайсці адказы амаль на 
ўсе пытанні. Каб праца 
ў  бібліятэцы была 
эфектыўнай, варта 
разумець, як гэты храм 
ведаў функцыянуе 
і якія паслугі прапануе.

Студэнты кожнага факуль
тэта БДУ адносяцца да адна- 
го з 9-ці абанементаў, дзе ма- 
юць права браць літаратуру з 
фонду бібліятэкі дамоў. Такса
ма яны могуць наведваць лю
бую з 16-ці чытальных залаў, 
размешчаных амапь на кожным 
ф акультэце. Акрамя трады - 
цыйных выданняў, у бібліятэцы 
ёсць доступ да паўнатэкставых 
і б ібл іяграф ічных баз даных 
з навуковай і адукацы йнай 
інфармацыяй у чытальнай зале 
электронных інфармацыйных 
рэсурсаў па адрасе: прасп. 
Незалежнасці, 4, каб. 206.

Фундаментальная бібліятэка 
БДУ аказвае як традыцыйныя, 
так і дадатковыя паслугі. Ся- 
род бясплатных -  атрыман- 
не неабходнай інф арм ацы і 
пра фонды б ібл іятэкі, кары- 
станне карткавымі і электрон
ным каталогамі, картатэкамі, 
базамі даных, выдача ў часо-

вае карыстанне ў чытальных 
залах і на абанементах дру- 
каваных выданняў, навучанне 
студэнтаў пошуку інфармацыі 
ў базах даных, ар ган ізацы я 
разнастайных выстаў, прэзен- 
тацый і інш.

3 2004 г. у бібліятэцы ўве- 
дзены платныя паслугі. Яны 
накіраваныя, з аднаго боку, 
на спрашчэнне працы студэн- 
та ў бібліятэцы, з другога -  на 
збор сродкаў для далейш а- 
га папаўнення фондаў. Гэта -  
выдача кніг з чытальных залаў 
на ноч або на 1 гадзіну; пра- 
цягванне тэрм іну карыстання 
ўзятай дамоў літаратуры, калі 
на яе няма попыту з боку іншых 
чытачоў; тэматычныя падборкі 
л ітаратуры б ібл іятэкарам па 
запыце студэнта; афармленне

і рэдагаванне бібліяграфічных 
спісаў да навуковых, дыплом- 
ных, курсавых і іншых прац; 
ксеракапіраванне, сканаван- 
не і перфапераплёт дакументаў 
і г.д. Праз службу электрон- 
най дастаўкі дакументаў чыта- 
чы могуць замовіць электрон- 
ныя копіі артыкулаў, адсутных у 
фондзе бібліятэкі.

ФБ БДУ займаецца таксама 
платнай перадачай спісаных з 
яе фондаў выданняў. У будынку 
філалагічнага факультэта (вул. 
K. Маркса, 31) у каб. 124 у буд- 
ныя дні з 11-ці да 16-ці гадзін 
дзейнічае выстава-продаж ма- 
стацкай, ф іласофскай, філа- 
лагічнай, гістарычнай літара- 
туры, кніг на замежных мовах, 
па м астацтвазнаўстве, гра - 
мадскіх навуках і рэлігіі.

Дадатковая інфармацыя  
на сайце w ww .library.bsu.by  
іпа тэл. 209-50-82 ,209-50-33.

Аф іцы йны  са й т  БДУ -  
www .bsu.by. У сетцы БДУ іс- 
нуе таксама ўнутраны агуль- 
наун іверс ітэцкі сайт (h t tp : / /  
in tra n e t.bsu), на якім  сл уж 
бы ун ів ер с ітэта  публ ікую ць 
аператыўную  інф армацы ю  і 
дакументы, неабходныя ўты м 
ліку і студэнтам. У прыватнасці, 
на сайце ёсць інф армацыя 
пра медыятэкі. Медыятэкі — 
агульнауніверсітэцкія кампутар- 
ныя кпасы, прызначаныя для са- 
мастойнай работы студэнтаў, 
магістрантаў, аспірантаў і су- 
п р а ц о ў н іка ў  у н ів е р с іт э т а . 
Ha сёння ў БДУ маецца пяць 
агульнауніверсітэцкіх медыятэк:

№ 1 -  у вуч. корпусе па вул. 
Ленінградская, 16, аўд. 114;

№ 2 -  у вуч. корпусе па вул. 
Курчатава, 5, аўд. 211;

№ 3 -  у корпусе БДУ па вул. 
Рэвалюцыйная, 11, аўд. 203;

№ 4 -  у вуч. корпусе па вул. 
Кальварыйская, 9, чытальная 
зала бібліятэкі;

№ 5 -  у вуч. корпусе па вул. 
К. Маркса, 31 (неўзабаве за- 
працуе).

BIPTYAAbHbI СВЕТ
М ед ы ятэк і ін тэгр аван ы я  

ў карпаратыўную  сетку БДУ, 
г.зн. у іх даступныя ўсе ресур
сы сеткі БДУ: навучальныя ма- 
тэрыялы факультэтаў, сістэма 
e-University, бібліятэчныя рэ- 
сурсы (электронны  каталог, 
сеткавыя паўнатэкставыя рэ- 
с урсы  ка м п а н ій  S p r in g e r, 
EBSCO, Integrum-Techno, ба
зы нарматыўна-прававых актаў 
“Эталон” і “ КонсультантПлюс” 
і інш.) і Інтэрнэт. Кожны кампу- 
тар аснашчаны навушнікам і, 
мікрафонам, прыладайчытання 
DVD-дыскаў і USB-портамі. Па- 
лова кампутараў мае прылады 
запісу на дыскі CD і DVD, USB- 
кошыкі для работы з уласнымі 
хард-дыскамі, прылады для чы- 
тання картаў памяці. У кожнай 
медыятэцы ўсталяваны шмат- 
функцыянальны сеткавы апа- 
рат (прынтэр, сканэр, капір).

Працаваць можна ў любой 
з медыятэк. Абавязковая ўмо- 
ва -  наяўнасць імя карысталь-

ніка (Login), зарэгістраванага ў 
сетцы БДУ. Для студэнтаў імя 
карыстальніка ўказана на пла- 
стыкавым студэнцкім  білеце. 
Ha сайце h ttp ://in trane t.b su  ў 
раздзеле “ Выхад у Інтэрнэт 
для с туд э н та ў ” ап ісваю цца 
тэхналогіі выкарыстання імёнаў 
карыстальнікаў і пароляў для 
студэнтаў у карпаратыўнай сет
цы БДУ. Пры рэгістрацыі імені 
карыстальніка для студэнтаў па
роль не задаецца. Студэнт са- 
мастойна павінен прызначыць 
пароль праз раздзел “ Выхад у 
Інтэрнэт для студэнтаў” , пры- 
чым зрабіць гэта трэба адразу 
пасля атрымання білета, каб гэ- 
тым імем не карыстапіся іншыя.

Медыятэкі працуюць у дзве 
змены (да 21.00), а таксама ў 
суботу (да 19.00).

Больш падрабязны графік 
працы  і інш ую  неабходную  
інф армацыю  пра медыятэкі 
і карпаратыўную сетку БДУ чы- 
тайце на сайце INTRANET.BSU

“ГАРАЧАЯ ЛІНІЯ”
У БДУ дзейнічае “ Сту- 

дэнцкая гарачая лінія” (тэл. 
2 0 9 -5 4 -1 6 ) .  Яна створа- 
на для своечасовага рэага- 
вання на канкрэтныя фак
ты, а таксама для кваліфі- 
каванага выраш эння сту- 
дэнцкіх прапаноў па ўдаска- 
наленні навучальна-выха- 
ваўчага прац эсу  і іншых 
аспектаў дзейнасці ВНУ.

Акрамя таго, свае заўвагі 
і звароты  студэнты  м о 
гуць адрасаваць кіраўніцтву 
універсітэта, апусціўшы ліст 
у скрыні “ Пытанні рэктару” , 
якія стаяць у кожным наву- 
чальным корпусе.
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! Ш И З ! З Д А Р О Ў Е
Пачатак вучобы ў  ВНУ 
часцяком супадае 
з пачаткам самастойнага, 
асобнага ад бацькоў, жыцця. 
Стрэс ад нязвыклай 
аўдыторнай працы -  
дробязь у  параўнанні 
з праблемамі, 
якія спараджае 
бязладнае харчаванне. 
Гастриты, дуадэніты, 
язвавая хвароба страўніка 
і 12-перснай кішкі, вегета- 
і нейрацыркуляторныя 
дыстаніі нажываюцца 
за адзін курс, а лечацца 
цягам жыцця.
Як сілкавацца такім чынам, 
каб ежа была лекамі, 
а не наадварот, распавядае 
загадчык здароўпункта БДУ  
Святлана ЕФІМОЎСКАЯ.

АЎСЯНКА, СЭР!
Прынцыпаў правільнага, або 

рацыянальнага, харчавання ўсяго 
тры: рэжым, разнастайнасць, стры- 
манасць. Але студэнцкае жыццё пры- 
мушае парушаць іх адзін за адным. 
Так, найлепшы рэжым -  чатырох- 
ці прынамсі трохразовае харчаван
не, з абавязковым сняданкам і вячэ- 
рай за некалькі гадзін да сну -  сту- 
дэнту паспрабуй вытрымай: раніцай 
на прыгатаванне ежы мала часу, 
удзень усё пары ды пары, прыходзіш 
у інтэрнат гаподны, зноў жа няма ча
су варыць-смажыць, зальеш кіпнем 
ролтан, чыпсамі закусіш і бярэшся за 
падрыхтоўку да семінараў... Што ад- 
бываецца пры гэтым з арганізмам, 
каментуе Святлана Міхайлаўна:

-  Калі чалавек зраніцы не паеў і 
выправіўся на вучобу, слізістая абалон- 
ка страўніка пачынае пераварваць ся- 
бе -  так развіваецца хранічны гастрыт. 
Чыпсы і газаваныя напоі ўтрымліваюць 
актыватары смаку, якія раздражня- 
юць слізістую страўніка, да таго ж, яны 
спараджаюць залежнасць, іх хочац- 
ца яшчэ І яшчэ. Мозг падчас заняткаў 
павінен напружана працаваць, але яму 
няма адкуль узяць карысныя рэчывы. У 
выніку падае артэрыяльны ціск, узнікае 
слабасць, чалавек траціць прытом- 
насць. Нас перыядычна выклікаюць на 
факультэты да такіх пацыентаў, пер- 
шае, што мы ў іх пытаемся, -  ці снедапі, 
Найчасцей адказ “не” . Сняданак мае 
велізарнае значэнне: сярод тых, хто 
яго прапускае, найбольшы працэнт 
захворванняў страўніка і кішэчніка, 
ахвяраў вегетадыстаніі” .

Тым, хто не хоча даведвацца, што 
гэта за захворванні і як яны пагар- 
шаюць паспяховасць вучобы, медыкі 
раяць аддаваць перавагу гарачым 
сняданкам: “ Варта толькі не лена- 
вацца. Стравы з мукі ці тварагу гату- 
юцца хутка -  можна смажыць бліны, 
сырнікі, рабіць запяканкі. He забы- 
вайцеся на кашы -  аўсяную, грэцкую, 
рысавую. Зараз столькі ўсялякіх каш 
для хуткага гатавання, заліў гара
чым малаком ці проста кіпнем, з ’еў -  
і на цэлы дзень страўнік абаронены”.

?

даць трэці прынцып правшьнага хар
чавання -  стрыманасць. He кідайцеся 
на ежу. Сілкуе чалавека не тое, што ён 
з ’ядае, атое, што засвойвае. Перая- 
данне на ноч прывядзе да набірання 
лішкаў вагі, а гэта можа адбіцца на пра
цы сардэчна-сасудзістай сістэмы (на- 
што вам артэрыяльная гіпертэнзія?), 
не кажучы ўжо пра знешнюю прываб- 
насць. Найлепшай позняй ежай, калі 
вы аніяк не можаце без яе абысціся, 
стануць кісламалочныя прадукты, 
прыкладам, пачак кефіру.

Адметнасць вячэры на інтэр- 
натаўскай кухні -  бацькоўскія перада- 
чы. 3 аднаго боку, вельмі важна, каб 
пераход першакурсніка да новага ра-

“Аналізуем даведкі абітурыентаў і бачым, што з кожным годам здароўе 
моладзі пагаршаецца. Многія на час паступлення ўжо маюць розныя 
хранічныя захворванні, у тым ліку стрававальнай сістэмы. Для такіх 
студэнтаў правільнае харчаванне асабліва істотнае” (C. Ефімоўская)

Згадаем, што аўсянкай сілкаваліся 
гладыятары, жабракі ўсіх часоў і 
англійская каралева -  і занясем гэты 
танны і высакародны прадукт у штод- 
зённае меню.

ТЭРМАС-ЦЕЛААХОЎНІК 
I TPABA 3 ГАРШКА

Ролю абаронцы страўніка грае 
і гарачая гарбата замест шкоднай 
газіроўкі, што да ўсяго вымывае з 
арганізму кальцый. Але ў буфетах 
чэргі, у сталоўках найчасцей салод- 
кая вадкасць бурдовага колеру, а ў 
аўтаматах нестрававальная хімія за 
неразумный грошы. Выйсцем ста
не тэрмас у заплечнік, невялікая да- 
датковая вага, якая засцеражэ ад 
дэпрэсіі -  менавіта яна зазвычай су- 
праваджае хваробы стрававальнай 
сістэмы. Хаця гарбата лепш, чым 
зусім нічога, пажадана не прапу- 
скаць і абед. He абавязкова з ’ядаць 
першае, дургое, салату і торт з 
вішанькай -  хопіць і супу з кашай, але 
гарачых і з ’едзеных з задавальнен- 
нем. Пра спрыяльны псіхапагічны на
строй Святлана Міхайлаўна нагадвае 
адмыслова: “He ешце без апетыту, са 
злосцю ці калі змарыліся” .

3 ледзьве пракаўтнутым на сон
ную галаву сняданкам і спехам пе- 
рахопленым абедам асноўнай ежай 
у студэнцкім дні становіцца вячэ- 
ра. Каб сакраторныя сістэмы паспелі 
адпачыць і назаўтра зноў выраблялі 
страўнікавы сок высокай страваваль
най здольнасці, вячэраць рэкамен- 
давана за 2-3 гадзіны да сну. Пры- 
тым менавіта тут давядзецца прыга-

цыёну адбываўся паступова, з інша- 
га -  хатнія харчы на пэўнай стадыі 
свайго жыцця ў лядоўні ўсё ж такі 
псуюцца: “Бывае, падчас абыходаў 
па інтэрнатах знаходзім катлеты, якія 
варта перадаваць у лабараторыі, дзе 
вывучаюць плесню. Выкідайце, не 
захоўвайце такія прадукты, навошта 
труціцца?"

Есці адну кашу кожны дзень, на
туральна, немагчыма: і надакучвае,

I парушае прынцып разнастайнасці 
харчавання. У сутачным рацыёне 
павінна быць дастатковая колькасць 
вітамінаў і мінеральных соляў. Ha іх 
багатыя садавіна і агародніна, якія 
лепей ужываць сырымі. Забяспечыць 
сябе таннай свежай зелянінай про
ста: кроп, пятрушка, салата і цыбуля 
добра растуць у хатніх умовах, толькі 
пастаўце гаршкі да самага светла- 
га акна і не забывайцеся паліваць. 
Праўда, сваё арэхавае дрэва наўрад 
ці паспееце вырасціць (вы ж не 
збіраецеся так доўга вучыцца!), арэхі 
давядзецца купляць, асабліва грэцкія 
-  яны дадуць арганізму ёд, эндэмічны 
недахоп якога ў Беларусі часта спры- 
чыняецца да павелічэння шчытапа- 
добнай залозы, што ў сваю чаргу 
выклікае зніжэнне імунітэту, прастуд- 
ныя захворванні і, як вынік, зніжэнне 
працаздольнасці, здольнасці да ву
чобы. Ёд, дарэчы, можна атрымліваць 
і з морапрадуктамі, але іх не так зруч- 
на грызці з-пад парты на лекцыі.

Увогуле, калі вы аматар пажаваць, 
пад'есці штосьці паміж стравамі, вам 
спадабаецца рэкамендацыя ўжываць 
семкі -  сланечнікавыя і гарбузовыя 
акумулююць сонечную энергію і пой- 
дуць на карысць.

HA ДЭСЕРТ
Да нармальнага харчавання до

бра было б дадаць І нармальны лад 
жыцця: чаргаванне працы І адпа- 
чынку, заняткі спортам, знаходжан- 
не на свежым паветры, дастатко
вая колькасць сну... Калі галава до
бра працуе І цела не адцягвае ўвагу 
ад заняткаў хваробамі, тады І вучыц
ца лягчэй, І ёсць шанец адсвяткаваць 
стодваццаці годцзе.

Наконт правільнага харчавання 
або па рэкамендацыі, што тычацца 
рацыёну, здаровага ладу жыцця або 
прафілактыкі захворванняў, звяр- 
тайцеся ў здароўпункт БДУ, вул. Баб- 
руйская, 9.

Маргарыта АЛЯШКЕВІЧ  
Фота аўтара

Засяленне-2009
2 5  жніўня абноўленыя інтэр- 

наты гасцінна расчы ніл і свае  
дзверы  для студэнтаў альм а- 
матэр. Усяго ж  на дадзены  мо- 
мант у структуры Студэнцка- 
га гарадка БДУ 8 студэнцкіх ін- 
тэрнатаў, агульная колькасць  
месцаў у якіх каля 5400.

Паводле загада рэктара месцы 
для пражывання іншагароднім да- 
юцца па-за чаргой, у першую чар
гу, у парадку агульнай чаргі і ў апош- 
нюю чаргу. Па-за чаргой жылыя мес
цы даюцца групе асоб, вызначаных 
заканадаўствам Беларусі. У пер
шую чаргу забяспечваюцца жыл- 
лём: інваліды 3 трупы, навучэнцы 
са шматдзетных сем'яў, навучэнцы, 
бацькамі якіх з'яўляюцца інваліды 
1 і 2 груп, навучэнцы з няпоўных 
сем'яў, студэнцкі актыў, а таксама 
маладыя сем'і, у якіх абодва члены 
сям'і з'яўляюцца навучэнцамі БДУ.

Асноўным крытэрыем для засе
ления ў інтэрнат у парадку агуль
най чаргі з'яўляецца паспяховасць 
студэнтаў.

Дарэчы, жылыя месцы размяр- 
коўваюцца паміж факультэтамі пра- 
парцыйна колькасці тых, хто мае 
патрэбу ў жыллі. Улічваючы тое, 
што студэнты-першакурснікі прахо- 
дзяць складаны працэс адаптацыі 
да новых умоў, засяленню дадзе- 
най групы навучэнцаў надаецца 
асаблівая ўвага, і для іх зарэзерва- 
вана каля 25% месцаў ад агульнай 
колькасці па падраздзяленнях.

Каб дапамагчы  астатнім , хто 
мае патрэбу ў жыллі, па ініцыятыве 
Студгарадка ўжо трэці год існуе 
электронны банк дадзеных кватэр 
і пакояў, што здаюццадпя студэнтаў. 
Дадзеныя размешчаныя на сайце 
www.bsu.by у раздзеле "НАВУЧЭН- 
ЦАМ'' і даступныя ўсім.

Увага! Для аператыўнага рэ- 
агавання і тлумачэння вострых 
пытанняў па засяленні ў Студэнцкім 
гарадку з 31.08.2009 па 04.09.2009 
з 9.00 да 18.00 будзе працаваць 
"гарачая тэлефонная л ін ія” (тэл. 
209-56-49).

Паводле інфармацыі 
Студгарадка
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Пдаціць за навучанне можна on-line!
Першая чарга on-line сістэмы аплаты навучання ўведзеная ў  БДУ з 5 жніўня.

Цяпер студэнты  БДУ м огуць даведацца праз 
Інтэрнэт і ў ра зл іко ва -ка сав ы х  цэнтрах "Б ел ін - 
вестбанка" пра парадак і тэрм іны  аплаты адука- 
цыйных паслуг (навучанне, аднаўленне і пераводы, 
ліквідацыя акадэмічнай розніцы). Для аплаты ім за 
раз не трэба падаваць квіткі, дамовы і іншыя даку- 
менты. Дастаткова прад'явіць свой студэнцкі білет 
або назваць нумар дамовы. Аплачваць паслугі мож
на ў любым адцзяленні "Белінвестбанка".

Наступным этапам -  з 1 снежня гэтага года -  стане 
ажыццяўленне плацяжоў праз банкаматы і інфакіёскі, 
а са студзеня 2010 г. партнёр БДУ -  "Белінвестбанк"- 
плануе здзяйсненне самой аплаты праз Інтэрнэт.

Падобная сістэма платы за навучанне ўпершыню 
ўводзіцца ў айчыннай вышэйшай школе. Гэта ста
ла магчымым дзякуючы новай сістэм е ўліку плат
ных п а с л у г  і а п е р а ты ў н а га  ў за е м а д зе я н н я  з 
AAT "Б е л ін ве стб а н к” , распрацаванай  у Ц энтры

інф армацы йны х тэхналогій  БДУ, і перанавучання 
супрацоўнікаў банка. Для таго, каб сістэма запра- 
цавала, адмыслова ўсталявана асобная абароненая 
тэлекамунікацыйная лінія з банкам.

Дзякую чы новаўвядзенню, працэс платы за на
вучанне стаў больш празрыстым, адкрытым як для 
студэнтаў, так І для адміністрацы.

Цяпер перш акурсн ік і да атрымання студэнцкіх 
білетаў змогуць плаціць за вучобу, назваўшы толькі 
нумар дамовы і прозвішча.

С кары стацца новай с істэм ай  м огуць усе сту 
дэнты Белдзяржуніверсітэта за выключэннем трох 
інстытутаў БДУ: кіравання і сацыяльных тэхналогій 
(ДзІКСТ), б ізнэсу І менеджменту тэхналогій (ІБМТ) 
і тэалогіі імя Мяфодзія і Кірылы. Аднак распрацоў- 
шчыкі спадзяюцца, што неўзабаве плаціць за аду- 
кацыю больш зручна змогуць і студэнты гэтых наву- 
чальных устаноў нашай ВНУ.

ПАВАЖАНЫЯ СТУДЭНТЫ!
Вы можаце ажыццяўляць плацяжы без камісіі за навучанне, дакументы, 

пражыванне ў інтэрнаце і г.д. на адрас БДУ ў наступных аддзяленнях AAT “БЕЛІНВЕСТБАНК”

Аддзяленне № 507 Вул. Няміга, 40 9.00-16.00 (пятніца да 15.00)
абед 13.00-13.45. Выхадны -  субота, нядзеля

Аддзяленне № 508 Вул. Гінтаўта, 30 9.00-19.00 (пятніца да 18.00)

Аддзяленне № 517 Пл. Свабоды, 17 9.00-16.00 (пятніца да 15.00)
абед 13.00-13.45. Выхадны -  субота, нядзеля

Аддзяленне № 521 Вул.Філатава, 12 9.00-19.00. Выхадны -  субота, нядзеля
Аддзяленне № 522 Вул. Адзінцова, 69 9.00-16.00 (пятніца да 15.00). Выхадны -  субота, нядзеля
Аддзяленне № 523 Вул. Інтэрнацыянальная, 25 9.00-19.00 (пятніца да 18.00)
Аддзяленне № 525 Вул. Маякоўскага, 16-а 9.00-19.00 (пятніца да 18.00). Выхадны -  субота, нядзеля
Аддзяленне № 527 Вул. Леніна, 16 9.00-19.00. Выхадны -  субота, нядзеля
ЦБП Вул. Машэрава, 16 9.20-16.00 (пятніца да 15.00). Выхадны -  субота, нядзеля
АПВ (абменны 
пункт валют)

Пр-т Незалежнасці, 117 
(ун. “Еўрапейскі”)

10.00-21.00, 22.00-9.00
(абед 14.00-15.00, 2.00-3.00) штодз., кругласут.

Аддзяленне № 526 Пр-т Незалежнасці, 77 9.15-16.00 (пятніца да 15.00). Выхадны -  субота, нядзеля
ГАПЕРУ Пр-т Машэрава, 29 9.00-19.00. Суб. 10.00-15.00
Мінская 
абл. дырэкцыя Вул. Мельнікайтэ, 2 9.00-18.30 (пятніца да 17.15) 

Выхадны -  субота, нядзеля
МГД AAT 
"Белінвестбанк" Вул. Калектарная, 11 8.30-19.00 (пятніца да 18.00) 

Выхадны -  субота, нядзеля

ЦБП (АКС №1) Вул. Бабруйская, 9 9.00-19.00 (пятніца да 18.00, субота да 14.45) 
Выхадны -  нядзеля

ЦБП (АКС №2) Вул. Кастрычніцкая, 10 9.00-17.00 (пятніца да 16.00, апошні дзень месяца да 16.00) 
Выхадны -  субота, нядзеля

http://www.bsu.by
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МІЖНАРОДНЫ КОНКУРС

-  Я ўвогуле ў форме -  дзесяць гадоў займа- 
лася бальна-спартыўнымі танцамі. Давялося 
кінуць, бо партнёра не было, знайсці цяж- 
ка, я ж высокая -  177 см, а яшчэ абцасы 
абую... Затым было паступленне. Ця- 
пер займаюся для сябе, няма яко 
гась дакладнага стылю танца.
Расцяжкі робім.

-  Ш к а д а , што 
на “М іс Інтэркан- 
тыненталь” не 
п р а д у г л е д ж а -  
ны конкурс та- 
лентаў, у гледа - 
чоў быў бы ш а
нец пабачыць Вас 
у танцы...

-  Затое будзе, напэўна, да 
статкова дэфіле. Гэта першы кон
курс прыгажосці, у якім бяру ўдзел, уво- 
гуле спярша несур’ёзна да гэтага ўсяго 
паставілася, мяне пераканала пайсці на m  
кастынг тое, што праводзіць усё АНТ, до
бры такі канал. Паспрабавала, як бачыце, быц- 
цам бы І няблага атрымалася.

-  Якія каналы гледзіце?
-  Ды розныя -  апрача АНТ, яшчэ THT1 музыч- 

ныя, бо вельмі люблю музыку.
-  Вашы ўлюбёныя музычныя кірункі?
-  Слухаю з задавальненнем усё -  ад класікі 

да R’n ’B. Дарэчы, тое самае з кнігамі: лю
блю фантастыку, а раптам штосьці нойдзе -  
дэтэктыў прачытаю. Вось нядаўна чытала Па- 
трыка Зюскінда “Аповесць пра спадара Зоме- 
ра” , зараз булгакаўскую аповесць пра Малье- 
ра чытаю. Хочацца рознага хаця б пакрышку 
паспытаць, цікава, а як там І там.

-  Мадэльнай кар ’ерай займаюцца да 
пэўнага ўзросту, у той час як адукацыю 
ніколі не позна атрымліваць. Што, калі 
давядзецца выбіраць паміж подыумам  
іпартай?

-  Мадэльны бізнэс мяне ніколі не вабіў. Мя
не бацькі выхавалі рэалісткай, прывучылі не

• ЫісІнтэртнтынентоль-2009

ў аблоках лунаць, а глядзець рэальна на рэ- 
чы. Таму намагаюся спярша займець адука
цыю, пайсці працаваць, а там паглядзім. Мя
не пытаюць, ці кіну вучобу пры нагодзе -  не, 
не кіну, на сто адсоткаў упэўнена. Вельмі лю
блю універсітэт, выкладчыкі ў нас добрыя пра- 
цуюць -  яны патрабавальныя, але па спра
ве, дбаюць, каб з нас сапраўдныя спецыялісты 
атрымаліся, і я ім вельмі ўдзячная, праўда. Ра
да, што патрапіла менавіта ў гэтую трупу, у гэ- 
тую плынь, са мной разам многа цікавых лю- 
дзей вучыцца.

-  Як сустрэнуць на факультэце?
-  He ведаю, але спадзяюся, што будуць 

падтрымліваць. Мне каляжанкі часта казалі: 
“Маша, табе трэба пайсці на якую-небудзь “міс", 
схадзі!” Так што, можа, у нечым і яны вінныя, што 
я сёння інтэрв’ю раздаю (смяецца).

-  Цікавага Вам конкурсу і добрай ву- 
чобы!

Гутарыла 
Маргарыта АЛЯШКЕВІЧ

Пасля поспехаў нашых суайчынніц на су светлых подыумахусе прызвычаіліся, 
што беларускі -  самыя прыгожыя. A што нашы дзяўчаты пад яркай 
знешнасцю маюць светлы розум і добрыя сэрцы, даводзіць уласным прыкладам 
Марыя ЕСЬМАН, якая ў  верасні пазмагаецца за карону прэстыжнага 
міжнароднага конкурсу прыгажосці “Міс Інтэркантыненталь-2009”. 
Трэцякурсніца юрыдычнага факультэта, Марыя і на сцэне будзе бараніць 
правы разумных дзяўчат быць у  цэнтры ўвагі і, шырэй, як заўжды, 
беларусаў -  людзьмі звацца.

-  Якім чынам Вы патрапілі на конкурс?
-  У час вакацый сяброўка прапанавала 

схадзіць на кастынг. Схадзілі. А потым тэлефа- 
нуюць з тэлеканала АНТ, які арганізоўвае пра- 
вядзенне конкурсу, запрашаюць! Вядома, быў 
шок, але хутка з ім справілася.

-  Ці цяжка будзе сумяшчаць вучобу з 
падрыхтоўкай да шоу?

-  Вучыцца ў нас класна, але вучоба не ска- 
заць каб простая, патрабуюць шмат. I гэта до
бра, асабліва калі разумеет, чаго ад цябе хо- 
чуць, ловіш ад гэтага кайф, сам усё рашаеш, 
вельмі цікава. Цяжка, але цікава.

-  Адкуль цікаўнасць да юрыспрудэнцыі?
-  У мяне гэта мара з пятага кпаса. He ведаю, 

адкуль яна ўзялася; маці кажа, што яшчэ дзіцём 
я змагалася за справядлівасць, ледзьве не ка- 
шулю на сабе гатовая была парваць, каб усё бы
ло па шчырасці. Шакаладку капі куплялі, дзяліла 
ўсім пароўну, сабе не забірала (смяецца). А яш
чэ на выбар паўплываў стыль вопраткі, прыняты 
ў юрыстаў. Строга, элегантна -  люблю класічны 
стыль, хаця гэта, вядома, другасная прычына.

-  Калі вандравалі па Еўропе з паказам і 
ад Сашы Варламава, ці не ўзнікала жадан- 
ня застацца там, дзе юрысты больш зара- 
бляюць?

-  Ведаеце, у гасцях добра, але дома і сцены 
падтрымліваюць.

-  Ужо задумваліся пра пошукі працы?
-  He паспела. Усё зараз так завярцелася...
-  Пападанне ў мадэльны асяродак, 

напэўна, уносіць карэктывы ў Вашы жыццё- 
выя планы?

Карона "Міс Інтэркантыненталь" лічыцца 
самай каштоўнай сярод подобных упры- 
гожанняў. Яна усыпана 720 брыльянтамі, 
коштам больш як 360 тысяч долараў.

-  Гэта чыста для сябе, навучыцца паводзіць 
сябе ў грамадстве, думаю, у прафесіі юрыста 
вельмі важна ўмець сябе падаць.

-  Чым мяркуеце браць падчас конкурсу, 
ці ёсць якаясь стратэгія?

-  Буду такая, якая ёсць. Калі людзям спа- 
дабаюся, то добра, але мяняцца ўнутрана -  не 
згодная.

-  Як праводзіце вольны час?
-  Аддаю перавагу актыўнаму адпачынку. 

Некалькі разоў ездзіла ў Ратамку, было вельмі 
цікава пазаймацца на кані, але больш люблю 
ровары, з братам пастаянна ездзім у басейн, 
узімкулыжы і канькі.

-  Які ў Вас ровар?
-  Пакуль свайго няма, гэта мара. Бяру на- 

пракат, сябры даюць -  як атрымліваецца.
-  Перад нашай гутаркай у Вас была тан- 

цавальная трэніроўка. У такой актыўнай 
спартсменкі, пэўна, не будзе праблемаў з 
фізічнай падрыхтоўкай да конкурсу?

-------------------- ВЕДАЙ НАШ Ы Х!----------------------------------
Каманда Беларускага дзяржаўнага універсітэта заваявала залатыя /' срэбраныя медалі 

на XVI Міжнароднай студэнцкай матэматычнай алімпіядзе (IMC).
Гэтыя прэстыжныя спаборніцтвы праходзілі з 25 па 30 ліпеня ў Будапешце. "Золата" 

атрымалі Руслан Максімаў (4 курс факультэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі), Уладзімір 
Ягораў (5 курс механіка-матэматычнага факультэта) і Іван Блізнец (4 курс ММФ); "срэбра" -  
Міхаіл Карпук (4 курс ММФ), Дзяніс Пірштук (2 курс ФПМІ), Міхаіл Глушчанка (2 курс ФПМІ). 
Трэнер каманды -  дацэнт ФПМІ Юрый Сыроід, кіраўнік каманды -  намеснік дэкана ФПМІ да- 
цэнтДзмітрый Базылеў.

Усяго ў апімпіядзе прынялі ўдзел каманды з 75 універсітэтаў 35 краін, у тым ліку Расіі, Украіны, 
ЗША, Заходняй і Усходняй Еўропы, Ірана, Бразіліі і інш. Беларусь прадстаўлялі студэнты БДУ.

На працягу двух дзён удзельнікам алімпіяды было прапанавана вырашыць 12 задач (па 6 у 
дзень, за 5 гадзін). Кожная задача ацэньвалася ў 20 бапаў. Заданні ахоплівалі наступныя раздзелы 
матэматыкі: матэматычны аналіз, функцыянальны аналіз, тэорыя функцый комплекснай перамен- 
най, лінейная і абстрактная алгебры, геаметрыя, камбінаторыка. Працоўная мова -  англійская.

Белдзяржуніверсітэт браў удзел у падобных спаборніцтвах у дзевяты раз, і заўсёды наша ка
манда вярталася з узнагародамі. Усяго з 2001 г. было заваявана 32 залатыя, 22 срэбраныя 
і 5 бронзавых медалёў. ***

Выпускнік ліцэя БДУ Арцём Тоесцеў заваяваў залаты медаль на 50-й Міжнароднай ма
тэматычнай алімпіядзе, якая завяршылася ў Брэмене 22 ліпеня.

Яго калегі па беларускай камандзе атрымалі яшчэ 4 срэбраныя і 1 бронзавы медалі. У выніку 
нашы юныя матэматыкі дамагліся выдатнага выніку і ў камандным заліку сталі 10-мі ў свеце! Усяго 
ж у гэтых прэстыжных спаборніцтвах прынялі ўдзел прадстаўнікі 104 краін.

***
Акрамя таго, ліцэісты БДУ вызначыліся на Міжнароднай біялагічнай алімпіядзе ўяпонскім 

горадзе Тзукуба. Антон Кавалеўскі атрымаў срэбраны медаль, а Дзмітрый Кузьмін -  бронзавы. 
У гэтых спаборніцтвах з імі змагаліся навучэнцы з 80 краін свету.

Беларуская каманда, складзеная з навучэнцаў сталічнай сярэдняй школы № 41 і ліцэя 
БДУ, падзяліла першае месца з камандай французскіх школьнікаў "Францыя-2" на Пер- 
шым міжнародным турніры юных матэматыкаў.

Нашых навучэнцаў да гэтых спаборніцтваў рыхтавалі выкладчыкі ФПМІ БДУ.
Турнір прайшоў у Францыі з 27 чэрвеня па 3 ліпеня на базе вядомага універсітэта Парыж-Сюд 

11 (Paris Sud 11), які выступіў разам з БДУ арганізатарам спаборніцтваў. Журы ўзначальваў лаўрэат 
вышэйшай узнагароды ў матэматыцы -  прэміі Філдса -  прафесар парыжскага універсітэта Жан- 
Крыстоф Йакоз.

3 папярэдніх заявак для ўдзелу ў міжнародным турніры юных матэматыкаў былі вылучаныя 
дзве каманды з Балгарыі, каманды Расіі, Марока, Беларусі і дзве каманды Францыі.

Агульныя правілы правядзення гэтага турніру заснаваныя на правілах правядзення беларуска
га турніру юных матэматыкаў. I гэта не выпадкова. Беларускі турнір праходзіць ужо 10 гадоў, мае 
даўнія традыцыі і карыстаецца папулярнасцю. У ім таксама ўдзельнічаюць замежныя каманды.
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Пяць падзей тыдня вачыма рэктара  
БДУ Сяргея Абламейкі -  “Советская Бело
руссия” (18.07).

П ра 4 2 -ю  С ес ію  М іж н а р о д н а га  
сем інара па планетарны х выкліках у 
Італіі -  “Мйнск-новостй” (20.08).

Ход прыёмнай кампаніі ў БДУ -  “Со
ветская Белоруссйя"(07.07; 21.07; 28.07; 
03.08); “ Народная газета” (09.07; 20.07; 
28 .07; 14.08); “ М инск-новости " (08.07; 
27.07; 03.08); БелТА (17.07; 03.08; 08.08); 
“Звязда” (18.07; 28.07; 04.08); “ Интерфакс” 
(22.07; 31.07; 04.08); “Комсомольская прав
да” (22.07; 06.08; 13.08); “Вечерний Минск” 
(24 .07 ; 29 .07; 04 .08 ); “ О б озреватель”
(24.07); “ Экономическая газета” (28.07); 
“ Рэспубліка” (30.07; 01.08; 06.08); “Знамя 
юности” (31.07; 03.08); “Настаўніцкая газе
та” (01.08); “Белорусы и рынок” (03.08).

Д ам ова аб супрацоўніцтве п ам іж  
БДУ і Ерэванскім універсітэтам -  БелТА
(07.08).

Адукацыйны семінар кампаніі Apple на 
базе тэлецэнтра БДУ -  “ М инск-новости”
(06.08); БелТА (07.08).

Пра сістэм у on-line платы за наву- 
чанне -  БелТА (04.08; 07 .08); “ С овет
ская Белоруссия”(04.08); “ М инск-новости”
(04.08); “Знамя юности” (04.08); “Народная 
газета” (06.08); “Звязда” (06.08).

П ерам ога каманды БДУ на М іж на- 
родн ай  с ту д э н ц ка й  м атэм аты чн ай  
алімпіядзе -  “Минск-новости” (30.07); “Ве
черний Минск” (04.08); Интерфакс (31.07); 
“Звязда” (14.08).

Пра навуковыя распрацоўкі БДУ -  
“Аргументы и факты” (29.07); “Советская 
Белоруссия”(11.08).

Пра ўдзел БДУ ў працы Маскоўскага  
міжнароднага салона інавацый і інвес- 
тыцый -  "Минск-новости” (19.08).

П ер ам о га  л іц э іс та ў  БДУ на м іж -  
народных алімпіядах -  БелТА (21.07); “На
родная газета" (21.07); “ Знамя ю ности”
(24.07); “ М инск-новости” (21.07); “ М ин
ский курьер” (05.08); “ Рэспубліка” (24.07); 
“Настаўніцкая газета” (25.07; 04.08); “Со
ветская Белоруссия”(04.08).

Падпісанне дамоў аб супрацоўніцтве 
БДУ з італьянскімі ВНУ -  БелТА (17.07); 
“ Советская Белоруссия"(17.07); “ М инск- 
новости” (18.07); “Рэспубліка” (21.07).

З а б я с п е ч а н а с ц ь  с т у д э н та ў  БДУ  
месцамі ў інтэрнатах -  БелТА (10.07); “Со
ветская Белоруссия”( 10.07).

Ін тэр в ’ю з ды рэктарам  ННДЦ м а- 
ніторынгу азонасферы БДУ Аляксандра 
Красоўскага -  БелТА (08.07).

Поспех ліцэістаў БДУ на турніры па 
матэматыцы ў Парыжы -  БелТА (08.07); 
“ Комсомольская правда" (09.07); “ Минск- 
новости" (09.07); “Звязда"/"Чырвоная зме- 
на” (10.07); “Настаўніцкая газета” (11.07).

Міжнародная студэнцкая летняя шко
ла для м атэм аты каў -  БелТА (05.07); 
“Минск-новости” (06.07).

Праца студатрадаў БДУ -  “ М инск- 
новости” (06.07; 20.07); “ Вечерний Минск” 
(08.07; 15.07); БелТА (09.07); “ Минский ку
рьер” (15.07); “Звязда" (18.07); “Рэспубліка"
(24.07).

Будаўніцтва інтэрната БДУ ў студэнц
кай вёсцы -  “ Рэспубліка” (23.06); “ Минск- 
новости” (30.06); “Минский курьер” (10.07).

Пра разм еркаванне маладых спе- 
цыялістаў -  “Советская Белоруссия” (18.08).

Конкурс “Міс Інтэрканты ненталь”-  
“ Народная газета” (15.08); БелТА (12.08); 
“Советская Белоруссия"(12.08); “Звязда”
(12.08); “ Комсомольская правда” (12.08).

Паводле інфармацыі 
прэс-службы БДУ
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МАИСТРОУНЯ

У ліпені, дзякуючы кіраўніцтву гістарычнага факулътэта 
і кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў, 
студэнты атрымалі магчымасць прайсці этнаграфічную 
практику ва унікальным па сваёй гісторыі 
і традыцыйнай культуры месцы -  вёсцы Моталь 
Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці.

3 дазволу сельсавета экспе - 
дыцыя размясцілася ў мясцовай 
спартыўнай школе, што, дарэчы, 
дапам агло сум ясц іц ь  вучэбную  
практы ку з заняткам і спортам . 
Ю накі і дзяўчаты  ахвотна бавілі 
вольны час за настольным тэнісам 
і баскетболам.

М этай  жа па д а р о ж ж а  было 
авалоданне студэнтамі метадамі 
этналагічнай навукі і, перш за ўсё, 
метадам палявога даследавання, 
ін тэрв ’ю, непасрэднага назіран- 
ня. Ha працягу трох тыдняў сту 
дэнты пад кіраўніцтвам загадчыка 
кафедры кандыдата гістарычных 
навук Т. Н а ва грод ска га  і стар - 
шых вы кл ад чы ка ў I. А лю н інай  
і C. Захаркевіча вывучалі трады- 
цыйную культуру вёскі Моталь як 
с кл а д н ік  сам абы тнай  культуры  
Палесся. Падчас практыкі студэн
ты апыталі каля ста суразмоўцаў 
(пераважна тых, хто нарадзіўся да 
вайны ці падчас яе), якія распавялі 
шмат ц ікавага пра традыцыйныя 
заняткі, народную  кухню , выха-

ванне, сямейныя адносіны, калян- 
дарную абрадавасць і г.д. Такса
ма было сабрана больш за пяць- 
д зесят прадметаў традыцыйнай 
матэрыяльнай культуры: гарш кі, 
м аслабойкі, калаўроты  і, вядо- 
ма ж, знакамітыя мотальскія руш- 
нікі, якія дагэтуль гаспадыні ткуць 
уласны м і рукам і. Гэта, як зараз 
модна казаць, “ hand m ade” , што 
карыстаецца вялікім попытам ва 
ўсім свеце.

Іванаўскі раён І Мотальшчына 
маюцьслыннуюгістарычную іэтна- 
граф ічную  спадчыну. Вёска Д а- 
стоева -  радзіма знакамітага рус- 
ка га  п ісьм е н н іка  Ф ёд ар а  Д а с - 
таеўскага . Тут у яго гонар ство- 
раны музей. У сам ім Іванаве (ра
ней Я н а ў -П а л е ск і) н а р а д з іўся  
славуты беларускі мастак і кам- 
п а з іта р  Н апалеон  О рда. Т а к 
сама тут знаход зіцца  адзіная ў 
кра іне  ш кола б он д ар ства , дзе  
дзец і вучацца м айстэрству  ра- 
б іць разна стай н ы я  драўляны я 
пасудзіны. У вёсцы Стрэльна пра-

цуе ун ікальны  м узей народнай 
медыцыны “ Бабуліны вы ш кі” , у 
якім зб іраю ць і прэзентую ць са- 
крэты лячэння ад розных хвароб, 
што за шмат стагоддзяў вынайшлі 
і распрацавалі беларусы.

Сёння М оталь -  буйная в ё 
ска, дзе жывуць недзе пяць тысяч 
жыхароў. Тут ёсць шмат крамаў, 
гасц ін іца , вялікі дом  культуры, 
аддзяленні банкаў, пошта, дзве 
с я р эд н ія  ш колы . У м ясц овы м  
музеі народнай творчасці вялікая 
і каш тоўная выстава прадметаў 
ф а л ь кл о р у . М о та л ь  т а к с а м а  
з ’яўляецца р а д з ім а й  пе рш а га  
прэзідэнта Ізраіля -  Хаіма Вейц- 
мана, у чыім доме зараз ствара- 
юць музей. М ясціна славіцца па

ўсёй Беларусі сваім і каўбасамі -  
дзейнічаюцьтры мясныя прадпры- 
емствы . Вы творчасць з ’ явілася 
тут яшчэ ў пачатку XX ст. Таксама 
Моталь вядомы сваёй знакамітай 
стравай -  м отальскай ш урпой, 
якую робяць з вантробаў.

Моталь -  адмысловае месца, 
дзе не саром ею цца роднай мо- 
вы і традыцый. Ha вяселле і за 
раз пякуць святочныя караваі та 
кой прыгажосці і смаку, што не пе- 
радаць словамі. Як расказвалі жы- 
хары, кал і-н ікал і каравай у печ- 
цы пады ходзіць такі вялікі, што 
прыходзіцца разбіраць цэглу пе- 
чы, каб яго выняць. М оладзь не 
пакідае вёскі, а застаецца жыць 
і працаваць на радзіме. Тут і зараз

можна набыць поўны кам плект 
трады цы йнага жаночага ці муж- 
чынскага строю, а бабулі абавяз- 
кова апранаюцца да царквы ў са- 
маробныя льняныя кашулі. Аднак 
разам з павагай да традыцый ма- 
таляне не цураюцца шклопакетаў, 
спадарожнікавых антэн. Цікавая 
рыса Моталя, якую мы адзначылі 
амаль адразу, -  гэта значная ро
ля жанчы н у гра м ад скім  жыцці 
і іх мадэрновасць. Неаднойчы мы 
былі сведкамі, як жанчыны стала- 
га ўзросту ездзілі на скутэрах, ма- 
тацыклах, аўтамабілях і, бадай, гэ 
та звычайная справа, бо на гэта, 
акрамя нас, ніхто не звяртаўувагі.

Заможнасць маталян адразу кі- 
д аецца ў вочы і, м агчы м а, г э 
та я кра з вы н ік спалучэння  су- 
часных ведаў і тэхналогій з заха- 
ваннем трады цы йнай культуры, 
ментальнасці і светаўспрымання.

Акрамя выканання непасрэд- 
ных вучэбны х задач, уд зельн ік і 
этнаграфічнай экспедыцыі спры- 
чынілісядатурыстычнагараённага 
злёту, дзе адстойвалі гонар альма- 
матэр у валейболе, стральбе, пра- 
ходж анн і туры сты чнай  паласы 
і мастацкім конкурсе. A 18 ліпеня 
па запрашэнні кіраўніцтва адміні- 
страцыі Іванаўскага раёна мы пры- 
нялі ўдзел ва ўрачыстым святка- 
ванні Дня вызвалення Іванава ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Усе вярнуліся дадому з найлеп- 
шымі ўражаннямі і поўныя энту- 
зіязму.

Сцяпан ЗАХАРКЕВІЧ

Дэбюсі і Равель, Маціс і Тулуз-Латрэк, Азнавур і Мацье, 
браты Люм’ер і Гадар, Эйфель і Радэн... Адным словам, 
Франция! Краіна-мара, краіна-мроя сталася рэальнасцю 
для заслужанага фальклорна-этнаграфічнага ансамбля 
“Hepyiu”, які прыняўудзел у  Міжнародным фальклорным 
фестывалі “Interfolk”у  горадзе Le Puy-en-Velay.

Французскія вакацыі капэлы БДУ
ракотавыя краявіды. Дзе прырода 
лепей за любога майстра рыхтуе 
ўстойлівую  насычаную парф уму 
з лаванды, аліў, вінаграду, хвой, 
якія ап 'яняюць сваёй саладосцю 
і экзаты чнасцю . Ba ўсім адчува- 
ецца сялянская рамантыка. Гара- 
ды, абрамленыя горам і, якія то- 
нуць у кветках, вузкія брукаваныя 
вулачкі, фантаны, старажытныя 
храмы ў раманскім стылі, дамы з 
яркімі аканіцамі і жоўта-чырвонымі 
сцяжкамі, што сімвалізуюць Пра- 
ванс, -  усё напоўнена энергіяй  
і запалам . Гэты паўднёвы  край 
больш  н а га д а ў  мне т э м п е р а - 
ментную Італію, чым вытанчаную 
Францыю. Перад хараством Пра- 
ванса нельга выстаяць. He змагла, 
а зрэшты, не хацела гэтага рабіць 
і я. Пару разоў мы прыязджалі на 
м іж зем нам орскі пляж і, захлёб- 
ваючыся ад радасці і салёнай ва- 
ды, адчайна атрымлівалі асало- 
ду ад цёплых хваляў мора. Тут усё 
прасякнута  сонцам , і, паступо- 
ва ўбіраючы яго, я разумела, ад- 
куль у французаў столькі жвавасці 
і непасрэднасці. Наша падарож
жа было настолькі насы чаны м, 
што я гублялася ў часе. Апроч 
канцэртаў і фуршэтаў у нас былі 
і бразільска -беларускія  вечары, 
дзе ўжо ў інтэрнаце мы танчылі 
самбу і лявоніху.

У гар ад ах  П раванса  м ож на 
ўбачыць выявы цыкад: свяцільні, 
упры гож ванн і, пры ш чэпкі ў вы- 
глядзе гэтай казуркі. Цыкады тут 
паўсюль, а не толькі на прылаўках 
сувенірны х крам. Ix строкат не- 
звы чайны  для за м е ж н а га  вуха 
і спачатку нават палохае сваёй 
гучнасцю . Паступова, бліжэй да 
ночы, спяванне цыкад спы няец- 
ца, і наступав нязвыклая для гэтых 
месцаў цішыня. Аднойчы цыкады 
нават нам акампанавалі, калі кан- 
цэрт быў не ў храме, а на адкры- 
тай пляцоўцы.

Тыдзень праляцеў як адзін мо- 
мант, і наш калектыў стаў збіраць 
чамаданы. Увесь гэты час перад 
намі як быццам ажывалі карціны 
знакам іты х мастакоў, якія часта 
малявалі тутэйш ыя спакусл івы я 
краявіды. Як і майстра пэндзля, я, 
натхнёная хараством Праванса, 
адправілася назад у свой родны 
бурлівы Мінск.

Юлія ЧАРГІНЕЦ

Лета -  доўгачаканая пара, але, 
на жаль, яна хутка  праходзіць . 
Пасля знясільвальнай сес іі мне 
хацелася акунуцца з галавой у 
м ора за д а в а л ьн е н н яў  і новы х 
уражанняў. Ж аданае неўзабаве 
стала рэчаіснасцю  і нават больш 
за тое -  пераўзышло спадзяванні 
маёй дапытлівай душы. Я не толькі 
акунулася, але і ўволю паплава- 
ла ў М іжземным моры, пабывала 
ў чароўных, не разбэшчаных ува- 
гай туры стаў гарадах паўднёвай 
францыі. Да таго ж, паспрабава- 
ла незвычайную для сябе ролю га- 
стралёра.

У П раванс (р э гіё н  паўднёва- 
ўсходняй Францыі) на міжнародны 
фестывальхароўзапрасілі Народ
ную харавую  капэлу БДУ. Я, як 
удзельніца хору, спачатку не маг- 
ла паверыць, што мы паедзем у 
такое чароўнае месца. Унікапьная 
магчы масць сябе паказаць і ін- 
шых паглядзець акры ляла наш 
калектыў на працягу штодзённых 
вячэрніх рэпеты цы й. Да паездкі 
мы запісалі дыск, каб памяць пра 
наш ы д об л е сн ы я  в ы ступл ен н і 
не пакрылася попелам забыцця. 
I вось надышоў момант, калі капа
ла БДУ размясцілася ў аўтобусе 
і, выехаўшы з дажджпівага Мінска, 
праз трое сутак апынулася ў гара- 
чых абдымках Праванса.

Ha фестываль прыехалі такса
ма калектывы з Бразіліі, Інданезіі, 
Італіі, Японіі, Грэцыі, Расіі, Украіны. 
Жылі мы ў адным са студэнцкіх

ін тэр н а та ў  невял ік ім  ты повы м  
правансальскім  м ястэчку Сант- 
М аксім ін-ла-С ант-Баум , які зна- 
х о д з іц ц а  недалёка  ад М а р сэ - 
ля. Кожны вечар на працягу тыд- 
ня мы выступалі ў новым горадзе 
Праванса -  і ў выніку аб'ездзілі до- 
сыць вялікую частку рэгіёна. Кан- 
цэрты праходзіл і ў храмах, якія 
н іл ічв а ю ц ь  нямала стагоддзяў. 
Публіка на зайздрасць шматлікім 
сучасным артыстам была вельмі 
спападнай і эм ацы йнай . Пасля 
выступленняў мы доўга  прымалі 
падзякі аматараў харавых спеваў 
і радасна дзякавалі ім у адказ, на 
жаль, не маючы вялікага багажу 
ф ранцузскіх  слоў, толькі адным 
"мерсі". Французы без цырымоніі 
расцалоўвалі, абдымалі нас, што 
неймаверна кранала. Простыя ў 
зносінах, непрадказальныя, рас- 
каваныя і ветлівыя -  такім і ў маёй 
памяці засталіся правансальцы. 
За канцэртам наставаў час фуршэ- 
ту. Hac частавалі нацыянальнымі 
набыткамі тутэйшай кухні -  р о з 
ным! сы рам і, руж овы м і в інам і, 
стравамі з рыбы і мяса. На адным 
з такіх фуршэтаў мэр горада, ужо 
немаладая жанчына, стала тан- 
чыць ледзь не ўпры сядкі, абды- 
маючы ўсіх і напяваючы француз
скую песню.

З даецца, і зар аз мне варта 
тол ькі заплю ш чы ць вочы, як я 
адразу апынуся там , дзе аглушал fa- 
на цвыркаюць цыкады, паліць га- 
рачае сонца, распасціраюцца тэ-

У Францыі “ Неруш” чакалі, бо наш калектыўстаўадзіным, каго запрасілі 
за тры дні да фестывалю. I гэта пры вядомай французскай беражлівасці! 
Яшчэ да пачатку фэсту гурт паспеў упадабацца жыхарам розных мясцо- 
вых гарадоў, дзе праходзілі канцэрты. I нават займець “фанаў", якія не 
ленаваліся прыязджаць на кожны наш фестывальны выступ.

Няма чаго здзіўляцца, бо заслужены фальклорна-этнаграфічны ан
самбль “Неруш” Валянціны Гладкай -  заўсёды шчырасць, дасканалы густ 
і прафесіяналізм. Праграма, падрыхтаваная да фестывалю, уяўляла са
бой не проста ш эраг канцэртных нумароў, а адмысловую музычна- 
тэатралізаваную дзею. Кожная кампазіцыя -  бы асобная старонка з жыцця 
беларусаў-у адзінстве несупыннага кругазвароту зімы-лета, нараджэння 
і сталасці, радасці і смутку, закаханасці і ... кахання. Усё гэта вельмі годна 
прадстаўляла вобраз “беларуса ў свеце” і “свету ў беларусе” .

Што ж да іншых калектываў-удзельнікаў, то сярод іх было шмат экза- 
тычных -  з Перу, Парагвая, Аргенціны, Бурундзі. 3 апошнімі, дарэчы, нам 
выпала выступаць на адной сцэне. Толькі ўявіце сабе першабытныя рыт- 
мы, дзікунска-шалёныя танцы і крыкі пад выбухі ўдарных! I ў такім незвы- 
чайным “суседстве” “Неруш” не тое што не прайграла, а выглядала, без 
перабольшвання, унікальна. Бо такой эмацыйнай шчырасці, кранальнай 
пяшчоты і лагоднасці выканання не было ні ў кога. Кожны твор не проста 
спяваўся, а пражываўся. I песня трапляла з сэрца ў сэрца.

Таму не трэба было тлумачыць сэнс усіх твораў. Да прыкладу, пад
час выканання акапэльнай песні “ Чорны воран” з сола Віктара Вароні- 
на -  жудасна-трагічнай гісторыі чакання дзяўчынай свайго каханага -  
людзі плакалі... Моўных, культурных бар'ераў не існавала.

Увогуле, паездка прынесла не толькі фестывальна-музычныя, але 
і тапаграфічна-эстэтычныя ўражанні. Немажліва забыць уздым да царквы 
Saint-Michel (яе будаўніцтва, дарэчы, датуецца 950 годам -  час, калі яшчэ 
не было прынята хрысціянства на Pyci!). Калі пераадольваеш безліч пры- 
ступак і ўрэшце ўзыходзіш на вяршыню скалы, то разумееш, дзеля чаго 
і, галоўнае, дзеля каго гэта зроблена.

Акрамя таго, нават дарога і прыпынкі на ёй прынеслі асалоду і адкрыцці 
(шчыры дзякуй арганізатарам маршруту)! На шляху пашчасціла пабачыць 
артыстычна-вытанчаны Парыж, велічную Прагу, старадаўні Страсбург...

Запомніл іся яшчэ словы Валянціны Ф ёдараўны. Калі на зварот- 
ным шляху калектыў хорам дзякаваў ёй за такую ўзрушальную паездку, то 
ў адказ мы пачулі: “Перш за ўсё дзякуй не мне, а Богу. Ён нас любіць!”

Святлана УЛАНОЎСКАЯ

УІІ1ЕРШЭТ
Выдаецца з 1929 года
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