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Прадстаўляем аддзяленне 
паліталогіі юрыдычнага факуль- 
тэта Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта

У апошнія гады айчынны па- 
літычны лексікон папоўніўся но
вым модным, а для многіх і экза- 
тычным тэрмінам “палітолаг”. Зна- 
ёмы польскі навуковец распавя- 
даў, што і ў іх раней людзі жарта- 
вапі: палітолаг — гэта той, хто ве- 
дае шмат моваў (паліглот)? У нас 
папітолагамі называюць сябе вя- 
домыя і не вельмі вядомыя на 
палітычным небасхіле нашай дзяр- 
жавы людзі. Дык што ж такое na- 
літолаг — прафесія, пасада, лад 
мыслення, лад жыцця? Хутчэй за 
ўсё, і першае, і другое, і трэцяе, і 
чацвёртае.

У сучасным дэмакратычным 
грамадстве палітычная навука (па- 
літалогія) адыгрывае велізарную 
ролю. Амерыканскі асветнік і дзяр- 
жаўны дзеяч, аўтар праекта Дэк- 
ларацыі незалежнасці ЗШАТомас 
Джэферсан казаў: "Калі нейкі на
род спадзяецца, што свабоду 
можна спалучыць з невуцтвам, 
дык гэтыя надзеі марныя". Дэмак- 
ратыя патрабуе ведаў. Паводле 
справядлівай заўвагі выдатнага 
сучаснага філосафа Карла Попе- 
ра, адкрытае грамадства не можа 
трываць невуцтва. Тым больш 
справядлівая гэтая думка аднос- 
на сферы палітычнага жыцця ва 
ўмовах станаўлення дэмакратыч-

най папітычнай сістэмы ў Рэспуб- 
ліцы Беларусь.

Дэмакратыі неабходны саюз 
з сучасным універсітэтам. Я не 
маю на ўвазе ў гэтым выпадку 
спецыяльныя веды. Гутарка ідзе 
аб фармаванні шырока зразуме- 
лага этаса дэмакратыі, аб этало
нах палітычнай культуры, аб пра
вшах мыслення, аб цвярозых мер- 
каваннях, павазе да слова і чужой 
думкі.

Навучальны працэс Ba уні- 
версітэце H e  можа быць адпуча- 
ны ад праблемаў, якія хвалююць і 
якімі жыве наша грамадства. Гэта 
не азначае таксама, што мы па- 
вінны дзейнічаць безаглядна і ісці 
за цяпераш няй палітычнай 
кан'юнктурай. Наадварот, у адпа- 
веднасці з антычным ідэалам 
веды мусяць узвышаць людскія 
думкі і вызваляць іх ад штодзён- 
насці і пасрэднасці.

Гэта мае вялікае значэнне ў 
сферы надзеяў, звязаных з палі- 
тыкай. Паліталогія ў ВНУ закліка- 
ная дапамагчы студэнту пераў- 
зыйсці межы звычайных уяўлен- 
няў пра папітыку, авалодаць фор
мам! крытычнага мыслення. Віда- 
вочна, што папітычныя веды му
сяць грунтавацца на дасягненнях 
сучаснай навукі, асабліва ў такіх 
гапінах, як філасофія, сацыялогія, 
гісторыя, псіхалогія, палітычная 
эканомія, права. Кола базавых 
навук дастаткова шырокае.

Што ж датычыцца ўласна па- 
літыкі як галіны ведаў аб справах 
дзяржавы, дык гэта — каралеўс- 
кія веды, “царскае мастацтва” , як 
казаў Платон. Здольнасць мерка- 
ваць палітычна —гэта, па сутнасці, 
мастацтва. Мастацтва нялёгкае, 
якое патрабуе дапытлівасці розу- 
му, палёту думкі і, урэшце,— вы- 
находлівасці. Умовы, спрыяльныя 
для такога развіцця папітычнай 
навукі, стварае менавіта універсі- 
тэт.

У сучасным свеце палітычная 
навука заваявала істотныя пазіцыі, 
дасягнула значных вышыняў. Г эта 
прызнаная і паважаная ва ўсіх кра- 
інах навуковая дысцыпліна. Яе да- 
сягненні шматкратна памнажаюць 
шанцы дэмакратыі. Ha працягуХХ 
стагоддзя ў развітых краінах За- 
хаду праяўляецца яскравая тэн- 
дэнцыя да міждысцыплінарнага 
ўзаемадзеяння палітычнай навукі 
і навукі канстытуцыйнага права. 
Аб’ектыўнай асновай узрастання 
акадэмічнага інтарэсуда вывучэн- 
ня палітычных аспектаў права і, 
наадварот, прававых аспектаў па- 
літыкі служыць агульнасць іх най- 
важнейшых сацыяльных мэтаў і 
каштоўнасцяў.

Сучаснае права — найваж- 
нейшы інструмент, форма і сім- 
вал улады і дзяржаўнага кіраван- 
ня. He ідэнтычнае дзяржаве і па- 
літыцы, яно, тым не менш, мае з 
імі агульную гістарычную і палітыч-

ную прыроду, некаторыя агульныя 
тэндэнцы і развіцця. Побач з 
іншымі сродкамі рэалізацыі палі- 
тыкі, права, і перш за ўсё публіч- 
нае (канстытуцыйнае, адміністра- 
цыйнае і інш.), аказвае вялікі 
ўплыў на дзяржаўна-палітычнае 
жыццё. Яно юрыдычна афармляе 
і замацоўвае палітычны лад, струк
туру, парадак утварэння і кампе- 
тэнцыю органаў дзяржаўнай ула
ды, правы і свабоды грамадзянаў, 
упарадкоўвае і рэгулюе працэс 
дзяржаўнага кіравання. Вядомы 
навуковец САЯгораўу манаграфіі 
“Палітычная юрыспрудэнцыя ў 
ЗША" адзначае, што ў сучасных 
заходніх краінах узаемадачынен- 
не права і палітыкі ажыццяўляец- 
ца праз наяўнасць у заканадаўчых 
інстытутах юрыдычных камісій і ка- 
мітэтаў, а таксама некалькіх тыпаў 
судоў, прававое рэгуляванне вы- 
барчага працэсу, замацаванне ў 
заканадаўчым парадку мноства 
аспектаў дзейнасці палітычных 
партыяў.

Улікдамінавання тэндэнцыяў 
у сучаснай палітычнай навуцы і 
абумовіў мэтазгоднасць падрых- 
тоўкі кадраў палітолагаў на юры- 
дычным факультэце БДУ. Сёння 
Беларускі дзяржаўны універсітэт 
— адзіная дзяржаўная навучаль- 
ная ўстанова рэспублікі, дзе ажыц- 
цяўляецца падрыхтоўка дыплама- 
ваных спецыялістаў у галіне палі- 
талогіі. Спецыяльнасць "папітало-

гія" практыкуецца таксама ў не- 
каторых недзяржаўных ВНУ. Аднак 
ніводная з іх пакуль не прайшла 
працэсу акрэдытацыі, неабходна- 
га для выдачы дыплома дзяржаў- 
нага ўзору па гэтай спецыяль- 
насці. А гэта азначае звужэнне 
магчымасцяў працаўладкавання 
выпускнікоў камерцыйных ВНУ ў 
сістэме органаў дзяржаўнай ула
ды і кіравання. Акрамя таго, для 
паступлення ў аспірантуру такса
ма патрабуецца дыплом аб вы- 
шэйшай адукацыі дзяржаўнага 
ўзору.

Адзначым, што паліталагічная 
адукацыя ў Беларусі знаходзіцца 
на пачатковай ступені свайго раз- 
віцця. Першыя кафедры паліта- 
логіі сталі стварацца ў 1990 годзе. 
Выкладанне паліталогіі ў цяпе- 
рашні час вядзецца практычна ва 
ўсіх ВНУ рэспублікі. Кафедра па- 
літалогіі БДУ утварылася ў 1990 
годзе. Аддзяленне паліталогіі на 
філасофска-эканамічным факуль
тэце было адкрыта ў верасні 1992 
года. 3 верасня 1994 года аддзя
ленне і кафедра паліталогіі пера- 
ведзеныя на юрыдычны факуль
тет БДУ. На чатырох курсах дзён- 
нага аддзялення зараз навучаец- 
ца 87 студэнтаў-палітолагаў.

Праграма падрыхтоўкі папі- 
толагаў у БДУ складзеная такім 
чынам, каб.забяспечыць студэн- 
там агульнагуманітарную універ- 
сітэцкую адукацыю, салідныя, сіс-

тэматызаваныя веды ў галіне кла-. 
січных паліталагічных прадметаў, 
а таксама тэарэтычныя веды і 
практычныя навыкі ў сферы абра- 
най спецыяльнасці.

Апрача абавязковых для ўсіх 
факультэтаў БДУ прадметаў, сту
денты грунтоўна вывучаюць дыс- 
цыпліны юрыдычнага профілю, як 
гісторыя дзяржавы і права замеж- 
ных краінаў, канстытуцыйнае пра
ва, агульная тэорыя права, між- 
народнае публічнае права, гісто- 
рыя дзяржавы і права славянскіх 
народаў, гісторыя дзяржавы і пра
ва Рэспублікі Беларусь, адмініс- 
трацыйнае права, дзяржаўнае 
права замежных краінаў, гісторыя 
палітычных і прававых вучэнняў, 
крымінальна-прававая папітыка, 
грамадзянскае і сямейнае права, 
арганізацыя працы дзяржаўнага 
апарату, фінансавае права, гра- 
мадзянскі працэс, гаспадарчае 
права.

Навучальная праграма ка
федры паліталогіі прадугледжвае 
выкладанне 5 асноўных раздзелаў 
палітычнай навукі: палітычная тэ
орыя, параўнаўчая палітыка, кіра- 
ванне і адміністрацыя, метадало- 
гія і метады палітычнай навукі, 
міжнародныя адносіны. У рэчы- 
шчы гэтых накірункаў для студэн- 
таў чытаецца каля 30 спецкурсаў.

(Працяг на с rap. 3J
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Начапьнік М аскоўскага  
аддзялення Д А І падпалкоўнік

A . Слесарэнка

A бітурыенту-96

Прафесія палітолаг: экзоты ка або рэальнасць?

AG’ява
Б ел арускі р эс п уб л іка н ск і 

фонд фундаментальных даследа- 
ванняўраспрацоўвае новы пара
д а к  арганізацыі і  правядзення 
конкурснага адбору і  эксперты- 
зы праектаў фундаментальных і 
пошукавых прац і  парадак арга- 
нізацыі і  правядзення конкурсаў 
на саісканне грантаў для мала- 
дых навукоўцаў.

Свае прапановы навукоўцы 
Белдзяржуніверсітэта могуць па- 
даць прарэктару па навуковай ра- 
боце Лесніковічу А.І. д а  05.09.96  
года.

3 кожным месяцам расце колькасць пару- 
шэнняў Правілаў дарожнага руху работнікамі і 
студэнтамі БДУ. Парушэнні бываюць самыя ро- 
зныя: перавышэнне хуткасці руху, кіраванне 
транспартнымі сродкамі без наяўнасці пры сабе 
вадзіцельскіх правоў, стварэнне перашкодаўдля 
руху транспрту, праезду недазволеным месцы І 
г.д.

Сярод парушальнікаў студэнт А.У.Шахлін, 
дацэнт К.М.Кунцэвіч, навуковы супрацоўнік 
В.І.Грыгарэнка, студэнт Д.А.Казак і інш. Праві- 
лы пераходу дарогі парушылі студэнты Н.С.Гла- 
маздзіна, А.М.Гардзееў. Усе яны пакараныя за 
парушэнне дарожнай дысцыпліны. Але пакаранні, 
відаць, не вялікія: студэнт Шахлін, напрыклад, 
за першае парушэнне атрымаў штраф 20 тысяч 
рублёў, за другое — 100 тысяч.

Дысцыплінаванасць вадзіцеляў і пешаходаў 
— умова бяспекі дарожнага руху!

Велай нашых!

Каманды механіка-ме тэма тычна - 
га факультэта, юрфака ігеафака су- 
стрэліся ў  фінапе агульнауніверсітэц- 
кага Клуба вясёлых і  знаходпівых.

3  чаго найчасцей жартуюць сту
дэнты? Бадай, са свайго студэнцка- 
га жыцця. / жартуюць удала, дасціп- 
ней адзін за аднаго. Чэмпіёнам ста
ла каманда мехмата, бо толькі ма- 
тэматыкі могуць жартаваць лаканіч- 
на, канкрэтна. Ці, можа, у  іх атрыма- 
лася вывесці формулу смеху?..



Иа Вучоным Савеие

Справаздача аб навукова-даследчай 
рабоце універсітэта за 1995год

На адным з  пасяджэнняў Вучонага Савета 
слухаўся д а кл ад  Анатоля Іванавіча  
ЛЕСНІКОВІЧА, прарэктара па навуковай 
рабоце, аб навукова-даследчай дзейнасці 
універсітэта за 1995 год. ,

(Заканчэнне. Пачатак у  №  10)

Геаграфічным факультетам 
прапанаваныя праекты па арганіза- 
цыі 10 ландшафтных заказнікаў 
рэспубліканскага значэння, якія 
перададзены ў Міністэрства пры- 
родных рэсурсаў і аховы наваколь- 
нага асяроддзя. Распрацаваныя рэ- 
камеццацыі па ўдасканаленню ад- 
міністрацыйнага ладу рэспублікі І 
надання статусу нацыянальнага ба- 
гацця прыродным рэсурсам Бела
русь гіерададзеныя ў Вярхоўны 
Савет для зацвярджэння. Раскры
тый асноўныя прычыны нежыцця- 
здольнасці старых формаў кіраван- 
ня прыродакарыстаннем і прапана
ваныя новыя падыходы палітычна- 
га і эканамннага характеру, якія му- 
сяць быць рэалізаванымі пры рэ- 
фармаванні кіраўнічай сістэмы. 
Створаная база данных "Радыяак- 
тыўнае заражэнне азёраў Бела- 
русі", якая ўключае звесткі па 530 
вадаёмах, што радыяактыўна за- 
бруджаныя, у Магілёўскай і Гомель- 
скай абласцях. Распрацаваная схе
ма магчымага выкарыстання пой
менных вадаёмаў у народнай гас- 
падарцы ў залежнасці ад забру- 
джанасці навакольнай тэрьпорыі.

Навукоўцы філасофска-экана- 
мічнага факультета вядуць дасле- 
даванні па шырокаму колу прабле- 
маў развіцця беларускага грамад- 
ства на сучасным этапе. Яны ажыц- 
цявілі аналіз сацыялагічных законаў 
і методыкі атрымання на іх аснове 
разнастайнай інфармацыі. Дасле- 
давана логіка як тэарэтычная ма- 
дэль камунікацыі, суадносіны зно- 
сінаў і разумения ў кантэксце тэо- 
рыі імёнаў, выказванняў, высноў і 
малараспрацаванай праблемы — 
дьялогавых сітуацый. Дадзены эка- 
намічны аналіз развіцця дзяржаў- 
ных і недзяржаўных формаў арга- 
нізацыі вышэйшай адукацыі. У су- 
вяз! з адкрыццём аддзялення куль- 
туралогіі сфарміравана канцэпцыя 
культуралагічнай адукацыі. Pacnpa- 
цавана канцэпцыя і асноўныя накі- 
рункі даследавання ўзаемадзеяння 
традыцыі і наватарства ў соцыяды- 
наміцы культуры. Новыя патраба- 
ванні ў фармаванні асобы прафе- 
сіянала з вышэйшай адукацыяй 
знайшлі выражэнне ў псіхалагічных 
распрацоўках. Прапанавана новая 
канцэпцыя развіцця асобы, якая 
дазваляе па-новаму зірнуць на раз- 
віццё яе творчага патэнцыялу. Pac- 
крьпыя псіхалагічныя заканамер- 
насці трансфармацыі інтарэсу да 
прафесіі. Упершыню распрацавана 
экспрэс-методыка вызначэння да- 
мінуючай альтруістычнай ці эгацэн- 
трычнай тэндэнцыі ў накіраванасці 
паводзінаў чалавека.

Даволі шырокі грамадскі рэза- 
нанс выклікала кніга акадэміка 
Я.Бабосава “Катастрофы: сацыяла- 
гічны аналіз", напісаная ім у выніку 
распрацоўкі адпаведнага спецкур
са для студэнтаў.

Кафедра філасофіі і метадалогіі 
навукі працягвала праводзіць цыкл 
навуковых даследаванняў па тэме 
“Чалавек. Экалогія. Культура” . Па 
выніках гэтьк даследаванняўу 1995 
годзе апублікаваныя 63 навуковыя 
працы, у прыватнасці, манаграфія 
“Глабальная экалогія іхімія". Асаб- 
ліва варта адзначыць публікацыю 
першага тома 3-томнай анталогіі 
“Экалагічная думка народаў свету” , 
які называецца "Экалагічная думка 
ўсходніх славянаў” із'яўляецца уні- 
кальным выданнем па гэтай праб- 
лематыцы.

Юрыдычны факультэт пра- 
водзіў даследаванні, накіраваныя 
на забеспячэнне рэформы праваг 
вой сістэмы ўРэспубліцы Беларусь. 
Да ліку найбольш значных для рэс- 
публікі адносіцца распрацоўка ка- 
федрай крымінальнага права тэа- 
рэтычнай канцэпцыі і юрыдычнай 
мадэлі праекта Крымінальнага ко- 
дэкса Рэспублікі Беларусь, які цал- 
кам быў пакладзены ў аснову афі- 
цыйнага праекта, прынятага да раз- 
гляду Вярхоўным Саветам. Кафед- 
рамі грамадзянска-прававога цык- 
ла праведзеныя даследаванні ў га-

ліне рэформы прававога рэгуля- 
вання прадпрымальніцкай і гаспа- 
дарчай дзейнасці ўРэспубліцы Бе
ларусь. Вдцучыя навукоўцы-цывіліс- 
ты прынялі ўдзел у распрацоўцы 
праектаў Грамадзянскага і Грама- 
дзянска-працэсуальнага кодэксаў 
Рэспублікі Беларусь. Кафедра кан- 
стутыцыйнага права завяршыла 
даследаванні па праблемах мясцо- 
вага самакіравання ў беларусі, вя- 
дзецца падрыхтоўка канцэпцый і 
праекта новага закона аб мясцо- 
вым самакіраванні. Навукоўцы фа- 
культэта (Чыгір В.Ф., Баркоў А.В., 
Хоміч В.М.) прынялі ўдзел у рас- 
працоўцы Мадэльных (грамадзян
скага, крымінальнага, крымінальна- 
выканаўчага) кодэксаў для краін 
СНД як паўнамоцныя прадстаўнікі 
Рэспублікі Беларусь у праграмным 
прававым камітэце Міжпарламен- 
цкай Асамблеі дзяржаў-удзельніц 
СНД.

Найбольш заўважнай з'явай у 
навуковым жыцці гістарычнага фа- 
культэта ў 1995 годзе было выдан- 
не дацэнтам Рабцэвічам В.Н. дзвюх 
манаграфій па нумізматыцы "Расій- 
ска-"польскія" манетныя эмісіі эпохі 
Пятра I” і “Нумізматыка Беларусі” , 
навуковы ўзровень якіх адпавядае 
самым высокім патрабаванням, бо 
даследаванні аўтара грунтуюцца на 
ўпершыню ўведзеных у навуковае 
карыстанне дакументах і найбуй- 
нейшых нумізматычных зборах Бе- 
ларусі, Літвы, Украіны, Pacii1 Поль- 
шчы, Германіі, ЗША. Абедзве кнігі 
шырока выкарыстоўваюцца і ў на- 
вучальным працэсе.

Актуальные пытанні ў галіне лін- 
гвістыкі і літаратуразнаўства асвят- 
ляліся ў манаграфіях, падручніках і 
навучальных дапаможніках навукоў- 
цаў філалагічнага факультэта. Так, 
у манаграфіі “Мадальнасць і лад”, 
выдадзенай у Германіі на рускай і 
нямецкай мовах, беларускія наву- 
коўцы прафесары Супрун А.Я., Нор
ман Б.Ю., Мячкоўская Н.Б. далі ха- 
рактарыстыку катэгорый мадаль- 
насці і дзеяслоўнага ладу ў бела- 
рускай, рускай, стараславянскай, 
балгарскай, славенскай, чэшскай, 
старажьпнапалабскай мовах.

Прафесар Бугаёў Д.Я. у мана- 
графіі “Праўда і мудрасць таленту" 
паказаў, як беларускія пісьменнікі 
Я.Колас, В.Быкаў, М .Гарэцкі, 
Ц.Гартны, К.Чорны, А.Мрый і інш. 
ва ўмовах таталітарнай дзяржавы 
пераадольвалі ідэалагічныя догмы 
і сцвярджалі сваімі творамі агуль- 
началавечыя маральна-этычныя 
каштоўнасці. Дацэнт Андрэеў А.Н. 
у кнізе “Цэлаоны аналіз літаратур- 
нага твора" з пазіцый эстэтыкі даў 
інтэрпрэтацыю тэорыі цэласнасці, 
вобразнасці, шматузроўневасці лі- 
таратурнага твора, лгтаратурнага 
роду, жанру і стылю, нацыянальнай 
спецыфікі лгтаратуры, крытэрыяў 
мастацкасці, прадэманстраваў ме- 
тадалогію цэласнага эстэтычнага 
аналізу мастацкага твора. Была 
выдадзеная кніга "Беларускі фаль- 
клор у сучасных запісах. Традыцый- 
ныя жанры. Мінская вобласць” — 
вынік больш чым 30-гадовай пра
цы студэнтаў, выкладчыкаў, фаль- 
кларыстаў БДУ і БДПУ. Выданне 
працягвае серыю, у якой раней ужо 
выйшлі тры кнігі.

У адпаведнасці з праблематы- 
кай, якая распрацоўваецца на фа- 
культэце журналістыкі, былі ўпер- 
шыню даследаваныя і апісаныя су- 
пярэчнасці развіцця інфармацый- 
най прасторы Беларусі. Асаблівая 
ўвага звярталася на змяненні ў 
структурнай сістэме інфармацый- 
най прасторы Рэспублікі Беларусь 
на новым этапе сацыяльна-экана- 
мічнага развіцця: вызначана роля 
аўдыявізуальнай камунікацыіўфар- 
маванні інфармацыйна-культурнай 
прасторы нацыянальнага кшталту; 
праведзены аналіз фармавання 
праблематыкі CMI праз зваротную 
сувязь; даследаваны гістарычныя 
тэндэнцыі развіцця беларускага 
друку ў кантэксце сучасных тэорый 
паліталагічнай навукі; высветлены 
асаблівасці развіцця лексічнай, гра- 
матычнай і стылістычнай сістэм

рускай і беларускай моў у сістэме 
СМІ, завершанае даследаванне 
міжнароднага інфармацыйнага і ка- 
мунікацыйнага парадку і яго (/плы
ву на фармаванне дэмакратычных 
прынцыпаў сродкаў масавай інфар- 
мацыі развіваючыхся краін.

Працы кафедраў новага фа
культэта міжнародных адносін за- 
кладаюць асновысамастойнай на
вуковай школы знешнепалітычнай 
думкі ў Беларусі.

III. НЕКАТОРЫЯ ДАДАТКОВЫЯ 
КОЛЬКАСНЫЯ ПАКАЗЧЫКІ

Названая мною вышэй сума 
фінансавання размяркоўвалася 
даволі нераўнамерна. Базавае фі- 
нансаванне склала толькі 12% ад 
агульнага, а ўсяго фінансавання па 
лініі Мінадукацыі 32,3%. Гэта ме- 
ней, чым у 1994 годзе (47,7%), па- 
колькі значна ўзрасла доля гасда- 
гаворных працаў (да 26%, у 1994
— 11%), у асноўным дзякуючы НДІ 
ЯП і НДЦ, доля працаў па дагаво- 
рах у якіх складае адпаведна 79% і 
75%. У межах аб'ёмаў фінансаван- 
ня па ўстановах найменшая доля 
міністэрскага фінансавання ў НДІ 
ФХП —9%, найбольшая ўНЦ ФЧВЭ
— 100%, далей Н Д Ч - 47%, НДІ 
ПФП -  29%, НДІ ЯП -  21%. Трэ- 
цяя частка фінансавання прыпадае 
на РНТП і толькі 2% на фонд фун
даментальных даследаванняў. Калі 
параўнаць гэтае размеркаванне з 
аналагічным па ўсёй рэспубліцы, то 
становіцца ясным, што нам трэба 
павялічыць долю ўдзелу ў РНТП, 
асобных праектах і фоццзе фунда
ментальных даследаванняў. Пры 
разглядзе размеркавання фінанса- 
вання па 5 навуковых установах уні- 
версітэта відавочнае дамінаванне 
ролі НДЧ БДУ (35,2%).

Бюджэтныя работы выкананыя 
ўласнымі сіламі, прычым тыя, што 
фінансаваліся Мінадукацыі, — на 
97,6%, г.зн. міністэрскае фінанса- 
ванне выдаткоўвалася толькі на 
патрэбы універсітэта.

Кіруючыся прынцыпам, што 
фінансаванне Мінадукацыі павінна 
забяспечваць пэўны ўзровень пад- 
трымкі НДР на ўсіх спецыялізуючых 
кафедрах, размяркоўваючы база
вае фінансаванне, мы павысілі 
долю сумарнага міністэрскага фі- 
нансавання механіка-матэматычна- 
му, хімічнаму, біялагічнаму, геагра- 
фічнаму і філасофска-эканамічна- 
му факультэтам, забяспечылі фі- 
нансаваннем на прымальным 
узроўні факультэты юрыдычны і 
журналістыкі, істотна знізілі долю 
фізічнага факультэта, а таксама ка
федры медпадрыхтоўкі, якая, тым 
не менш, у сілу высокай ацэнкі Mi- 
ністэрствам запатэнтаванага прью- 
тасавання па карэкцыі зроку, вы- 
дзяляецца вялікім узроўнем фінан- 
савання. У выніку ўсе падраздзя- 
ленні НДЧ БДУ можна разбіць на 4 
групы па забяспечанасці аднаго 
супрацоўніка фінансаваннем, што 
даволі адэкватна выяўляе рэсурса- 
ёмістасць навуковых даследаван- 
няў у гэтых групах. Што датычыцца 
навуковых супрацоўнікаў інстыту- 
таў, то ў Мінадукацыі самыя "дара- 
гія" супрацоўнікі былі ў НЦ ФЧВЭ
— 36,7 млн. на супрацоўніка, а са
мыя “танныя” — у НДІ ФХП (9,9 
млн.); для дзяржаўнага ж бюджэту 
самымі “дарагімі” былі супрацоўнікі
НДІ ФХП — 71,2 млн на супрацоў- 
ніка.

Выдаткі дзяржбюджэтных 
сродкаў па арт. 12 (спецабсталя- 
ванне) у адносінах да заробку 
склалі ў цэлым 24%, у тым ліку НЦ 
ФЧВЭ -  97%, НДІ ПФП -  44,5%, 
НДІ ФХП -  28%, НДЧ -  15%, НДІ 
ЯП — 0%. Па дагаворах адносныя 
выдаткі па арт. 12 у цэлым былі 
вышэй — 43,5%. Агульныя выдаткі 
па арт. 12 былі 4,3 млрд. рублёў, 
што складае толькі 8% ад усяго фі- 
нансавання. Такім чынам, матэры- 
яльна-тэхнічная база універсітэта 
пракгычна не абнаўляецца.

Па прыведзеных вышэй паказ- 
чыках можна выдзеліць НДІ ФХП, 
дзе высокая доля дагаворнага фі- 
нансавання, вьйаткаў па арт. 12 і 
малая доля міністэрскага фінанса- 
вання. Аналіз руху сродкаў ФНТСР 
паказвае таксама, што тэты фонд 
больш-менш заўважную ролю ў 
навукова-тэхнічнай сферы таксама 
адыгрывае толькі ў НДІ ФХП.

Якая ж была аддача па публі- 
кацыях? Выдадзена 144 кнігі, што 
на 10 болей, чым у папярэднім го

дзе, некалькі меней апублікавана 
артыкулаў — 1580 (без уліку тэзі- 
саў), значная частка з іх (333) — за 
межамі СНД. Вынаходстваў афор- 
млена мала (17). Гэта звязана як з 
неабходнасцю аплаты за падачу і 
падтрымку патэнтаў, так і з агуль- 
най неспрыяльнай у галіне інтэлек- 
туатьнай уласнасці сітуацыяй. 
Узяць хаця б такі факт: у 1995 го
дзе прыняты Закон “Аб дзяржаў- 
ных узнагародах Рэспублікі Бела
русь” , і ў пераліку ганаровых зван- 
няў мы ўжо не знаходзім “Заслу- 
жанага вынаходніка" і “Заслужана- 
га рацыяналізатара” .

Пераважную большасць друка- 
ванай прадукцыі дала НДЧ, дзе і 
колькасць артыкулаў на аднаго ча
лавека (разам з выкладчыкамі) вы
шэй шая, чым у інстьпутах. Я не хачу 
спекуляваць лічбай нізкага кошту 
аднаго артыкула па НДЧ, бо вы- 
кладчыкі збольшага аплочваюцца з 
навучальнага бюджэту, але і ў ме
жах роднасных структур адрозненні 
гэтыя дасягаюць паловы парадку. 
Па-ранейшаму кепскія справы з 
публікацыямі ў НДІ ПФП: на 100 
супрацоўнікаў прыпадае 26 публі- 
кацый. Параўнаўча нізкія паказчыкі 
па публікацыях (каля 0,5 артыкула 
на супрацоўніка) у хімічнага, біяла- 
гічнага і геаграфічнага факультэтаў, 
але асабліва дрэнныя ў ФЭФа — 1 
на 10 чалавек. Праўда, на rearpa- 
фічным і філасофска-эканамічным 
факультэтах выпушчаныя мана- 
графіі, адпаведна 5 і 3.

У 1995 годзе суадносіны су- 
мяшчальнікаў да штатных супра- 
цоўнікаў павялічыліся, але гэтае 
змяненне адбылося шляхам паве- 
лічэння сумяшчальнікаў з ліку сту- 
дэнтаў, аспірантаў і дактарантаў. 
Аднак, мы па-ранейшаму не выкон- 
ваем рашэнне Савета універсітэта 
аб мінімальнай квоце сумяшчаль- 
нікаўгэтай катэгорыі. У асаблівасці 
гэта тычыцца НЦ ФЧВЭ, геаграфіч- 
нага факультэта і практычна ўсіх (за 
выключэннем гістарычнага) факуль- 
тэтаў гуманітарнага профілю, НДЦ, 
кафедраў фізвыхавання, медпад- 
рыхтоўкі. Было б мэтазгодна ра- 
шэннем Савета змёншыць базавае 
фінансаванне 1996 года гэтым пад- 
раздзяленням на названую квоту, 
г.зн. 10%, а ў дачыненні да навуко- 
ва-навучальнага цэнтра ФЧВЭ вы- 
ступіць з падобным хадайніцтвам 
перад Міністэрствам.

Навуковая работа студэнтаў 
вялася досыць актыўна, у ёй пры- 
нялі ўдзел каля 30% студэнтаў 
дзённай формы навучання. На кан- 
ферэнцыях рознага ўзроўню пра- 
чьпана 1564 даклады, у тым ліку 
на пазауніверсітэцкіх — 220. Апуб- 
лікавана 398 артыкулаў і тэзісаў, 
атрымана 2 патэнты PB. Выдадзе 
ныя 2 зборнікі навуковых артыку- 
лаў студэнтаў, у якіх апублікавана 
110 лепшых дакладаў студэнтаў 
БДУ. Ha Рэспубліканскім конкурсе 
1995 года 47 прац адзначаныя дып- 
ломамі Міністэрства, рэкамендава- 
на прэміраваць 15 кіраўнікоў сту- 
дэнцкіх прац.

4 студэнты сталі лаўрэатамі 
Рэспубліканскага конкурса “Кібер- 
нетыка і камп'ютэрныя тэхналогіі 
XXI стагоддзя” , а студэнт Хейдораў 
І.Э. атрымаў галоўны прыз гэтага 
конкурсу — персанальны 
камп'ютэр. Па выніках гэтага кон
курсу дыпломамі Міністэрства аду- 
кацыі адзначаныя кіраўнікі дацэн- 
ты Боўбель Я.І. і Манак І.С. Лічу, 
што работа ў сценах БДУ Беларус
кага каардынацыйнага цэнтра 
НДРС на чале з дацэнтам В.І.Міку- 
ловічам спрыяла актывізацыі наву
кова-даследчай работы студэнтаў.

Як я ўжо адзначаў, у нас вы- 
рас лік дактарантаў і аспірантаў. За 
4 гады аспірантаў пабольшала на 
50 чалавек, прычым выключна за 
кошт вочнай формы навучання, на 
якую ўапошнія гады пастаянна быў 
конкурс (у сярэднім 1,2 чалавекі на 
месца). За кошт лішку паступаю- 
чых звычайна даўкамплектоўвала- 
ся завочная аспірантура. Колькасць 
саіскальнікаў даволі заканамерна 
змяншалася з 1990 года (663 ча
лавек!) і дасягнула 242 чалавек, але 
доля прынятых па кантракту ўзрас- 
ла. Звяртае на сябе ўвагутое, што 
даволі многа аспірантаў адлнваец- 
ца. Аб адной з асноўных прычын 
гэтага я казаў на пачатку даклада.

У 1995 годзе ўпершыню за- 
цверджаныя стыпендыі Кабінета мі- 
ністраў PB у памеры 5 мінімальных 
заробкаў. 3 55 стыпендый, выдзе-

леных Мінадукацыі, 20 атрымалі 
аспіранты БДУ. Разам з Сорасаў- 
скімі грантамі гэта палепшыла ма- 
тэрыяльнае становішча некаторых 
аспірантаў. Аднак, амаль усе аспі- 
ранты вымушаныя падпрацоўваць 
і часцей за ўсё зусім не ў навуко
вай сферы. Сувязь з кафедрай час
та падтрымліваецца на мінімаль- 
ным узроўні, атэстацыя аспірантаў 
затрымліваецца. Да цяперашняга 
часу не атэставаныя 4 аспіранты 
(юрфак, фізфак, радыёфізіка, 
ФЭФ). Адсюль і вынікі — нізкая 
эфектыўнасць працы аспірантуры і 
дактарантуры (паспяхова скончылі 
каля 50%). Дзеля справядлівасці 
трэба сказаць, што гэта значна 
вышэй, чым у цэлым па PB і, у пры- 
ватнасці, у АНБ (31%).

He спрыяе своечасовай абаро- 
не дысертацый і праца БелВАК: то 
змяняюцца правілы афармлення 
дысертацый, то наменклатура спе- 
цыяльнасцей, то праводзіцца пера- 
рэгістрацыя саветаў.

IV. АРГАНІЗАЦЫЙНАЯ РАБОТА, 
ПЕРСПЕКТЫВЫ I ПРАБЛЕМЫ

У 1995 годзе 5 пасяджэнняў 
Савета універсітэта з 10-ці было 
прысвечана аналізу навукова-да
следчай работы, што адлюстроў- 
вае той факт, што, побач з наву- 
чальнай, НДР ва універсітэце — 
найважнейшы від дзейнасці, таму 
пытанні яе арганізацыі патрабуюць 
пастаяннай увагі. У сувязі з гэтым 
хацеў бы адзначыць намаганні І 
вопыт НДІ ПФП па рэарганізацыі 
структуры інстьпута, якая закрану- 
ла 10 лабараторый, па стварэнню 
навучальна-навуковых цэнтраў, фі- 
нансава самастойнага, але без ста
тусу юрыдычнай асобы цэнтра за- 
казнога абсталявання і тэхналогій, 
сумеснай з фірмай "Samsung" ла- 
бараторыі; НДІ ФХП — па стварэн
ню новых лабараторый, у тым ліку 
двайнога падпарадкавання, раз- 
гортванню сумесна з НДЦ вытвор- 
часці перапрацоўкі адкідаў каштоў- 
ных металаў, што запатрабавала 
рэканструкцыі будынка і значных 
капіталаўкладанняў за кошт зварот- 
ных крэдьпаў; НДІ ЯП — па рас- 
працоўцы і рэалізацыі рэспублікан- 
скіх навукова-тэхнічных праграм, 
павышэнню ролі адказных выканаў- 
цаў; НЦ ФЧВЭ — па падтрымцы су- 
вязей з АІЯД (г.Дубна), у выніку якіх, 
верагодна, будзе створана сумес- 
ная лабараторыя з удзелам фізіч- 
нага і хімічнага факультэтаў і фінан- 
саваннем за кошт заказаў АІЯД. У 
гэтым накірунку добра папрацава- 
ла і кіраўніцтва НДЧ, у выніку чаго 
АІЯД была прададзена распрацоў- 
ка кафедры лазернай фізікі — эмі- 
сійны спектраметр— і завязаны да- 
гаворныя адносіны з правам пра
цы нашых супрацоўнікаў на абста- 
ляванні гэтага інстытута. Гэта не 
адзіны прыклад актывізацыі мене- 
джэрскай і маркетынгавай дзей- 
насці НДЧ. Ствараюцца банкі дан
ных распрацовак універсгтэта і пат- 
рэбаў прадпрыемстваў. 3 дапамо- 
гай НДЧ знойдзены заказчыкі пад 
распрацоўкі антыфрыкцыйных пры- 
садак, антыкаразійных пакрыццяў, 
бескантактных вымярэнняў тэмпе- 
ратуры, солеўстойлівых сельска- 
гаспадарчых культур, была аргані- 
заваная спецыяльная паездка гру
пы навукоўцаў у г. Салігорск, якая 
дазволіла ўсталяваць дзелавыя 
кантакты.

Актывізавалася выставачна- 
рэкламная работа ў шчыльным кан- 
такце з Упраўленнем замежных су- 
вязей БДУ. Экспанаты з універсі- 
тэта прадстаўляліся на 5 міжнарод- 
ных выставах, адна з якіх адбыла- 
ся ў Германіі, і 8 рэспубліканскіх; 7 
экспанатаўатрымалі дыпломы, а на 
выставе “Агракамплект-95” уся эк- 
спазіцыя універсгтэта была адзна- 
чана дыпломам як адна з лепшых.

Факультэтамі і кафедрамі была 
праведзеная вялікая праца па ар- 
ганізацыі 10 міжнародных, 1 рэс- 
публіканскай і 10 універсітэцкіх на
вуковых канферэнцый.

Рэктарат падтрымліваў і пад- 
трымлівае аб'яднанне асобных тэм 
у межах унутрыуніверсгтэцкіх пра
грам. Вопыт працы такіх праграм 
на працягу апошніх пяці гадоў па- 
казаў, што яны спрыялі ўсталяван- 
ню міжфакультэцкіх сувязей, пла- 
наванню і выкананню новых сумес- 
ных работ.

Па меры магчымасці, на ўза- 
емакарыснай аснове, рэктарат

спрыяў інавацыйнай дзейнасці ма
лых структур, звязаных з факуль
тэтам! і НДІ, падтрымліваў “Тэхна- 
парк", які хоць і павольна, але ўсё- 
такі набірае сілу. Новы імпульс яго 
развіццю можа даць атрыманы сё- 
лета дазвол Міністэрства на ільгот- 
ныя ўмовы арэнды для суб’ектаў 
“Тэхнапарка" і абяцанае Камітэтам 
па навуцы і тэхналогіяХ выдзялен- 
не плошчаў. Хацеў бытолькі зазна- 
чыць, што з сыходам "Тэхнапарка” 
на “чужыя” плошчы звязана і небяс- 
пека сыходу яго са сферы ўплыву 
універсітэта. Больш перспектыўным 
уяўляецца развіццё “Тэхнапарка” ў 
шчыльнай садружнасці з НДЦ. Ha- 
огул, трэба падумаць над тым, каб 
“Тэхнапарк", НДЦ і НДЧ былі звя- 
заныя ў больш шчыльны, адзіны 
комплекс.

Апошнім часам заўважна 
ўзмацнілася тэндэнцыя кіраваць 
навуковымі даследаваннямі, плана- 
ваць іх шляхам выдзялення прыя- 
рытэтных напрамкаў і конкурснага 
адбору прапаноў, што цалкам 
апраўдана ў дачыненні да прыклад- 
ных даследаванняў. Што ж даты
чыцца такога кіравання фундамен- 
тальнымі даследаваннямі, то пры 
ўсёй дыфузнасці мяжы, якая аддзя- 
ляе іх ад прыкладных даследаван- 
няў, карыснасць такога планаван- 
ня фундаментальнай навукі, асаб- 
ліва ва універсітэце. з'яўляецца 
вельмі сумніўнай. У пацверджанне 
сказанага я не буду спасылацца на 
тое, што ў статутах заходніх універ- 
сітэтаў дэкларуецца свабода наву- 
ковага пошуку, што спланаваць 
нддаўні прарыў, напрыклад, у галі- 
не звышправоднасці было б немаг- 
чыма, і нават на тое, што атрыман- 
не гранта па фонду фундаменталь
ных даследаванняў звычайна па- 
трабуе конкурснай адзнакі больш 
“чатырох", а гэта значыць, што пра
ца мусіць быць выключнай важнасці 
(сотні прац выключнай важнасці!).
Я прывяду іншую аргументацыю. У 
шэрагу выступленняў міністр 
В.І.Стражаў сфармуляваў, якія да- 
следаванні павінны падтрымлівац- 
ца ўрадам:

— фундаментальные даследа- 
ванні, якія знаходзяцца на сусвет- 
ным узроўні;

— даследаванні, якія спрыяюць 
развіццю навукова-тэхнічнага па
тэнцыялу рэспублікі;

— даследаванні, якія спрыяюць 
станаўленню Беларусі як незалеж- 
най дзяржавы;

— даследаванні, якія дазваля- 
юць забяспечыць развіццё вышэй
шай школы.

Апошні пункт для нас асабліва 
важны, паколькі ён фактычна азна- 
чае, што навука сістэмы вышэйшай 
адукацыі мае свае прьирьггэты, якія 
дыктуюцца патрэбамі навучальна
га працэсу. Яны могуць не супа- 
даць з прыярьпэтамі па-за сістэ- 
май адукацыі, а таму патрабуюць 
іншых механізмаў падтрымкі.

Вядомай формулай непарыў- 
насці навучальнай І навуковай ра
боты ва універсітэце з'яўляецца: 
“Навучаючы — даследую, даследу- 
ючы — навучаю", і рэалізаваць яе 
ва ўсім універсітэце (а не толькі на 
моцных кафедрах) можна толькі 
падтрымкай навуковых даследа- 
ванняў на ўсіх спецыялізуючых ка
федрах. Для гэтага неабходна, па 
меншай меры, даволі раўнамёрнае 
размеркаванне базавага фінанса- 
вання, якое забяспечвае хаця б Mi- 
німум фінансавай падтрымкі. Моц- 
ныя калектывы хай развіваюцца, 
але ўжо за кошт конкурсаў, пра
грам і г.д. Адсюль, дарэчы, такса
ма вынікае, што доля фінансаван- 
ня, якое выдзяляе Міністэрства ў 
выглядзе базавага для ВНУ, павін- 
на быць павялічана з 40% да 60%.

I напрыканцы — аб аспіранту- 
ры ў кантэксце шматузроўневай 
сістэмы адукацыі. 3 пункту погляду 
ўзняцця эфектыўнасці працы аспі- 
рантуры, наяўнасць магістарскай 
прытупкі вельмі пажаданая, па- 
колькі асноўная агульнаадукацый- 
ная падрыхтоўка аспірантаў (а гэта 
650 аўдьпорных гадзін) магла б 
быць перанесена ў магістратуру са 
здачай адпаведных кандыдацкк эк- 
заменаў і залікаў. Гэта вызваліла б 
час для працы ў аспірантуры не- 
пасрэдна над дысертацыяй, павы- 
сіла б навуковую значнасць дасле- 
даванняў і эфекгыўнасць працы ас- 
пірантуры.
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Актуально

НОВЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ЕСТЕСТВОЗНАНИИ

Традиционно электронные вычислительные 
машины помогали и помогают выполнять численные 
расчеты. Ho вот уже несколько десятилетий ЭВМ  
проделывают работу, о которой пока известно только 
ограниченному кругу специалистов. Вооруженные 
специальными програм мами, они совершают 
колоссальны е по об ъ ем у аналит ические  
преобразования.

Эти програм мы  усиливают мыслительные 
способности человека таким же образом, как паровой 
двигатель усилил его физические возможности.

Активное использование учеными персональных 
компьютеров и систем аналитических преобразований 
с широкими графическими возможностями и развитым 
символьно-численны м интерфейсом позволяет  
увеличить производительность интеллектуального 
труда в тысячи раз. При этом эффективность 
использования современных программных продуктов 
с элементами искусственного интеллекта сравнима 
разве что с эффективностью использования ЭВМ в 
численных расчетах по отношению к  арифмометру.

Бурное развитие вычис
лительной математики и ее при
менение в различных областях 
науки привели к новым методам 
технологии научных исследова
ний — математическому моде
лированию и вычислительному 
эксперименту на современных 
ЭВМ. При этом традиционная 
технология вычислительного эк
сперимента предусматривает 
дискретизацию соответствую
щей матетматической модели, то 
есть обрабатываемая и выводи
мая информация, представляет
ся в виде чисел.

Вместе с тем хорошо из
вестно, что ЭВМ также успешно 
оперируют с математическими 
символами. Эта область вычис
лительной математики, получив
шая название компьютерной ал
гебры и анализа, сейчас интен
сивно развивается и находит 
широкое применение в самых 
различных областях науки и тех
ники. Неотъемлемой частью на
учного исследования в естес
твознании являются аналитичес
кие преобразования: зачастую 
на их выполнение затрачивает
ся больше труда, чем на осталь
ную часть исследования. Имен
но здесь и помогают методы 
компьютерной алгебры, которую 
называют также символьной, так 
как основным объектом', над ко
торым в этом случае произво
дит действия ЭВМ, является ана
литическое выражение, органи
зованное и преобразуемое по 
заданным логическим правилам.

Системы компьютерной алгебры 
позволяют на 70-80% сократить 
затраты рабочего времени в ру
тинной работе по проведению 
математических выкладок при 
разработке моделей исследуе
мых процессов. ЭВМ, в частнос
ти, может реализовать интегри
рование и дифференцирование 
символьных выражений, пере
становки и перегруппировки чле
нов, приведение подобных чле
нов, подстановки в выражения с 
последующим их преобразова
нием.

В силу внутренней логики 
и требований практики развитие 
мировой вычислительной техни
ки началось с реализации на 
ЭВМ численных операций, а 
затем — около четырех десяти
летий назад — были приняты ус
пешные попытки выполнения 
простейших аналитических пре
образований.

Дальнейш ее повыш ение 
уровня автоматизации в техни
ке, лабораторных экспериментах 
и системах обработки инфор
мации требует повышения точ
ности используемых математи
ческих моделей. Как правило, 
уточнение математической мо
дели какой-то системы сопря
жено с трудностями чисто ана
литического характера. Увели
чивается размерность рассмат
риваемых систем, учитывается 
все большее число нелинейных 
составляющих, рассматривает
ся совместное влияние дополни
тельных физических причин. В

таких условиях автоматизация 
научных исследований и — как 
составная часть этого процесса 
— широкое применение компью
терной алгебры и анализа яв
ляются необходимыми атри
бутами научно-технического про
гресса. Системы аналитических 
вычислений на ЭВМ уже обес
печили значительное продвиже
ние в решении широкого круга 
задач теоретической физики и 
нелинейной механики. В послед
ние годы методы компьютерной 
алгебры и анализа интенсивно 
внедряются в различные отрас
ли механики. С помощью систем 
аналитических вычислений про
изводится детальный анализ ки
нематически сложных механи
ческих систем — от традицион
ных моделей теории машин и 
механизмов до синтеза совре
менных манипуляторов и робо
тов. С помощью таких систем не 
только получают уравнения дви
жения, но и создают новые ме
тоды их численного исследова
ния, более эффективные, чем 
обычные.

Идеальной сферой приме
нения методов компьютерной ал
гебры и анализа является химия. 
Химики (к глубокому сожалению, 
не отечественные) на протяже
нии многих лет пользуются сис
темами аналитических преобра
зований на ЭВМ. Именно химия 
является одной из ведущих об
ластей применения указанных 
методов. Хотя разработка хими
ческих теорий имеет многовеко
вую историю, химики применя
ют при решении своих задач в 
основном эвристические мето
ды, основанные на предшеству
ющем опыте и эмпирических 
правилах. Системы с элемента
ми искусственного интеллекта 
дают возможность успешно со
четать теорию с этими правила
ми.

Методы компьютерной ал
гебры и анализа и соответству
ющие системы аналитических 
(символьных) преобразований 
утверждали свое право на су
ществование в условиях конку
ренции с численными методами 
в механике, физике, математи
ке, химии. В результате в миро
вой практике установилось сво
его рода “динамическое равно
весие” . В решении конкретных 
задач часто используются и ана
литические и численные ме
тоды, причем в самых разнооб
разных сочетаниях.

В настоящее время сущес

твует достаточно много различ
ных систем символьных вычис
лений. Причин, объясняющих та
кое положение, много. Это и 
большое число языков програм
мирования, и различие в типах 
вычислительных машин, и не
удобства в переносе математи
ческого обеспечения с одной 
ЭВМ на другую, и отсутствие 
должной информации об имею
щихся системах. Создавшаяся 
ситуация во многом обусловле
на также разнообразием задач 
математики, механики, физики, 
химии и методов их решения. Ho 
далеко не всегда труд по созда
нию собственной символьной 
системы оправдан. Различия 
типов ЭВМ, языковых средств 
программирования, структуры 
символьных систем, их органи
зация и, вследствие этого, не
совместимость систем между 
собой оказываю т негативное 
влияние на процесс внедрения 
методов компьютерной алгебры 
и анализа в повседневные науч
но-технические исследования.

Успешному развитию сис
тем аналитических преобразова
ний в естествознании и технике 
могут способствовать следую
щие меры. Во-первых, нужна 
широкая информация о возмож
ностях наиболее развитых и 
обеспеченных соответствующи
ми библиотеками подпрограмм 
универсальных систем, систем 
общего назначения и специа
лизированных символьных сис
тем. Во-вторых, требуется ко
ординация усилий ученых в со
здании специализированных 
систем, ориентированных на ве
дущие научно-технические на
правления с учетом имеющихся 
задач. Большое влияние на раз
витие символьных систем ока
жет системное обеспечение ис
пользования библиотек подпрог
рамм, реализованных на различ
ных языках программирования и 
системах, в едином вычисли
тельном процессе.

Можно предложить систему 
мероприятий, которая обеспечит 
в ближайшее время расширение 
круга специалистов по методам 
компьютерной алгебры и анали
за в различных областях естес
твознания: физике, химии, мате
матике, механике, биологии, ме
дицине, технике и т.д.

Для начала это освоение 
новых технологий в образовании:

— использование систем 
компьютерной алгебры и анали
за в учебном процессе специа

лизированных школ и классов с 
углубленным изучением дисцип
лин естественнонаучного цикла 
при изучении алгебры и начал 
анализа:

— использование систем 
компьютерной алгебры и анали
за в учебном процессе средних 
специальных учебных заведений;

— постепенный переход в 
ВУЗах к активному применению 
систем компьютерной алгебры и 
анализа как средства обучения 
и новым методикам изучения 
классических математических 
дисциплин;

— развитие сети курсов по
вышения квалификации по ука
занным системам и методам.

Это в конечном итоге до
лжно привести к расширению 
сферы прим енения средств  
компьютерной алгебры и анали
за в научных исследованиях и, 
как следствие, к повышению их 
эффективности. С другой сторо
ны, использование методов и 
средств компьютерной алгебры 
и анализа в учебном процессе 
позволит студентам глубже по
нять изучаемые разделы мате
матики, физики.

Все эти процессы уже за
рождаются на всех указанных 
уровнях. Они необратимы, т.к. 
базируются на вечном стремле
нии человека освободить себя от 
рутинного труда: интеллектуаль
ного или физического. При со
хранении прежних темпов мате
матизации и компьютеризации 
различных наук можно утвер
ждать, что системы компьютер
ной алгебры и анализа, а вмес
те с ними и компьютерной фи
зики, механики, химии и т.д., 
образуя основу баз знаний, ля
гут в фундамент как техничес
кой, так и их интеллектуальной 
поддержки.

В БГУ уже около пяти лет 
на механико-математическом, 
физическом факультетах и фа
культете прикладной математи
ки и информатики отдельные ис
следователи и преподаватели 
используют системы аналитичес
ких преобразований на ЭВМ как 
в научной, так и педагогической 
деятельности. Однако это ис
пользование носит эпизодичес
кий характер. Аналогичная ситу
ация имеет место и во всех учеб
ных заведениях республики.

В тоже время в России, Гер
мании, США и других странах 
уделяется большое внимание 
развитию этого направления. 
Чтобы помочь нашим студентам,

аспирантам и научным работни
кам овладеть современной тех
нологией исследовательской ра
боты, поддержать использование 
средств компьютерной алгебры 
в учебном процессе и научных 
исследованиях, в рамках ИИВЦ 
БГУ с 1 мая 1996 года создана 
группа "Системы компьютерной 
алгебры и анализа” .

В круг задач группы входят:
— разработка методических 

пособий, рекомендаций, при
кладного программного обеспе
чения для внедрения стандарт
ных систем компьютерной алгеб
ры (REDUCE, DERIVE, muMATH, 
MATHCAD, MATHLAB и  др.) в 
учебный процесс;

— создание баз данных про
граммных продуктов, учебных и 
учебно-методических пособий и 
научной литературы по компью
терной алгебре и ее приложени
ям;

— создание системы элек
тронных учебников, учебников и 
учебных пособий по системам 
компьютерной алгебры и их при
ложениям.

Цель ясна: умение пользо
ваться системами аналитичес
ких преобразований на ЭВМ до
лжно стать неотъемлемой со
ставляющей культуры каждого 
выпускника естественнонаучных 
факультетов БГУ.

Мы приглашаем студентов, 
аспирантов, преподавателей, 
научных работников, всех заин
тересованных специалистов в 
к. 410 по ул. Бобруйской, 9, зво
ните по тел. 226-58-95, прихо
дите, будем вам рады.

Заместитель первого 
проректора Б Г У  по 

информатике, 
кандидат физ.-мат. 

наук, доцент 
Ю.И.Воротницкий

Руководитель группы 
"Системы 

компью терной 
алгебры и анализа" 

ИИВЦ, кандидат 
физ.-мат. наук, 

доцент Ю .В . Позняк
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Прафесія палітолаг: экзотыка або рэальнасць?
(Працяг . Пачатак на стар. 1)

Якасць навучання студэнтаў 
на юрыдычным факультэце забяс- 
печваюць высокакваліфікаваныя 
выкпадчыкі-навукоўцы. У іх ліку 15 
доктараў навук, прафесараў, і 70 
кандыдатаў навук, дацэнтаў. Ha 
кафедры паліталогіі працэс наву
чання, кіраўніцтва аспірантамі і 
дактарантамі ажыццяўляюць 4 
доктары навук, прафесары, і 10 
кандыдатаў навук, дацэнтаў.

Якія ж магчымасці кар’еры 
для спецыяліста-палітолага? У 
большасці заходніх краінаў выпус- 
кнікі адцзяленняў паліталогіі вы
сока цэняцца ва ўсіх сферах, ук- 
лючаючы бізнес. Яны працуюць ва 
ўрадавых службах, агенцтвах і офЛ 
сах, у кампаніях і арганізацыях. 
Шырокае распаўсюджанне мае 
практыка паралельнага навучання 
і атрымання другой спецыяль- 
насці. Таму палітолагі працуюць 
журналістамі, займаюць самыя 
розныя пасады ў апаратах зака- 
надаўчых і выканаўчых органаў 
улады на цэнтральным і мясцовых 
узроўнях. Яны працуюць юрыс- 
тамі, спецыялістамі ў галіне між-

народнай палітыкі і г.д. У заходніх 
краінах аналітычныя бюро і адцзе- 
лы існуюць у кожнай сур’ёзнай ар- 
ганізацыі, не кажучы пра міністэр- 
ствы і ведамствы.

Хутка дзяржаўныя службы, 
прыватныя фірмы, палітычныя 
партыі і рухі Беларусі, дэпутацкі 
корпус не змогуць абысціся без 
палітолагаў-аналітыкаў, без спе- 
цыялістаў па сувязях з грамад- 
скасцю, спецыялістаў па арганіза- 
цыі выбарчых кампаній.

Кафедра паліталогіі прапануе 
сваім студэнтам засяродзіцца на 
спецыялізацы і “ палітыка і 
дзяржаўнае кіраванне” . Гэта 
профіль для тых, хто мяркуе 
ўвайсці ў палітычную дзейнасць і 
кіраванне, уключаючы мясцовыя 
органы ўлады, палітычныя аргані- 
зацыі, партыі ды рухі, прафсаю- 
зы, прыватныя арганізацыі. Cne- 
цыялісты гэтага профілю змогуць 
працаваць у аналітычных службах 
апарату дзяржаўнага кіравання, у 
сістэме кіравання персаналам ва 
ўстановах рознага ўзроўню. Сту- 
дэнты-палітолагі БДУ атрымліва- 
юць сур’ёзную юрыдычную пад- 
рыхтоўку, каб іхадукацыя адпавя-

дала наменклатуры адміністра- 
цыйных пасадаў у дзяржаўным 
апараце, якая прадугледжвае на- 
яўнасць юрыдычнай адукацыі.

Выпускнікі-палітолагі змогуць 
аказваць арганізацыйна-кансуль- 
тацыйную і практычную дапамогу 
органам заканадаўчай, выканаў- 
чай і мясцовайулады, палітычным 
партыям і грамадскім арганізацы- 
ям Рэспублікі Беларусь. Яны змо
гуць удзельнічаць у падрыхтоўцы 
законапраектаў і заключэнняў па 
іх, матэрыялаў і прапановаў, да- 
тычных сферы дзейнасці службаў 
і ведамстваў Беларусі. Ix кампе- 
тэнцыя прадугледжвае падтрым- 
ку сувязяў з грамадскасцю з боку 
дзяржаўных і палітычных аргані- 
зацыяў, мясцовых арганаў улады 
па пытаннях папітычнага, экана- 
мічнага, сацыяльнага і культурна- 
га развіцця дзяржавы і грамадст- 
ва.

Выпускнікі аддзялення, якія 
выявілі схільнасць да навукова- 
даследчай працы, будуць накіроў- 
вацца ў аспірантуру. Пры кафед
ры паліталогіі існуе адзіная ў рэс- 
публіцы аспірантура і дактаранту- 
ра па палітычных навуках. Тут рых-

туюцца кадры найвышэйшай ква- 
ліфікацыі па наступных спецыяль- 
насцях: тэорыя і гісторыя палітыч- 
най навукі (прысвойваецца сту
пень па палітычных ці гістарычных 
навуках), папітычныя інстытуты і 
працэсы(прысвойваецца ступень 
па палітычных, юрыдычных ці са- 
цыялагічных навуках), палітычныя 
праблемы міжнародных сістэмаў 
і глабальнага развіцця (прысвой
ваецца ступень па палітычных ці 
эканамічных навуках).

Кафедра ўсталявала трыва- 
лыя кантакты і вядзе абмен інфар- 
мацыяй з навуковымі цэнтрамі 
ЗША, Германіі, Вялікабрытаніі, 
Польшчы. Студэнты і аспіранты 
маюць магчымасць праходзіць 
стажыроўку на кафедры палітыч- 
най навукі Каліфарнійскага дзяр- 
жаўнага універсітэта Фрэсна 
(ЗША) і ў інстытуце палітычных 
навук Варшаўскага універсітэта. 
На кафедры ёсць бібліятэка за- 
межнай літаратуры па палітапогіі 
на англійскай, нямецкай і польскай 
мовах, якая налічвае больш за 300 
тамоў. На базе кафедры са снеж- 
ня 1993 года дзейнічае Усебела- 
руская асацыяцыя палітолагаў, у

рабоце якой прымаюць удзел на- 
вукоўцы, выкладчыкі і службовыя 
асобы з розных гарадоў рэспуб- 
лікі.

Высокая навуковая квапіфіка- 
цыя членаў асацыяцыі дазваляе ім 
ажыццяўляць маніторынг і праг- 
ноз палітычнай сітуацыі ў дзяржа- 
ве, экспертызу найважнейшых па- 
літычных рашэнняў, палітычную 
асвету насельніцтва. Пад эгідай 
асацыяцыі было праведзена не- 
калькі міжнародных даследаван- 
няў, выпушчана і разаслана ў мно- 
гія краіны свету 30 бюлетэняў з 
аналізам унутрыпалітычнай р ітуа- 
цыі ў рэспубліцы.

Прэзідэнт асацыяцыі — док- 
тар філасофскіх навук, прафесар 
Гусеў Анатоль Дзмітрыевіч (Рэс- 
публіканскі інстытут вышэйшай 
школы і гуманітарнай адукацыі), 
віцэ-прэзідэнт — Рашэтнікаў Сер
гей Васільевіч (БДУ).

Патрэбы грамадства ў квапі- 
фікаваных кадрах палітолагаў бу
дуць узрастаць залежна ад таго, 
якімі тэмпамі Рэспубліка Беларусь 
будзе пасоўвацца па шляху будаў- 
ніцтва грамадзянскай супольнасці 
і прававой дзяржавы. Без сістэ- 
матычнай падрыхтоўкі прафесій-

ных кадраў немагчыма таксама 
станаўленне нацыянальнай палі- 
тычнай навукі, стварэнне навуко- 
вых паліталагічных школаў.

У 1997 годзе адбудзецца 
першы выпуск 25 студэнтаў-палі- 
толагаў БДУ. Сёння мы працуем 
над тым, каб узровень ведаў на- 
шых выпускнікоў адпавядаў са
мым высокім патрабаванням, каб 
яны занялі годнае месца ў наву- 
ковых, дзяржаўных і палітычных 
структурах нашага грамадства I 
паслужылі на карысць Айчыны.

Усе, каго зацікавіла нашая 
інфармацыя, могуць звярнуцца па 
дадатковыя звесткі на кафедру na- 
літалогіі БДУ: вул. К.Маркса, 31, 
пакой 215, тэл. 227-61-72.

С яргей Рашэтнікаў, заг. 
каф едры  паліталогіі 

юрыдычнага 
факультэта 

Белдзяржуніверсітэта, 
доктар палітычных 

навук

Б Е Л А Р У С K I У Н І В Е Р С І Т Э Т " 3



22 чэрвеня — пачатак Вялікан Айчыннай вайны З м іцер Д зядзенка

У  памяць а б  батьку І  
маці, д зя д э і і  цёц і

На поўдні Беларусі стаялі 
цёплыя, спакойныя чэрвеньскія 
дні 1941 года. Але голас Леві- 
тана, які данёсся з чорнага кола 
радыёпрадуктара, парушыў ра- 
дасць мірнага летняга жыцця. 
Бацька і яго брат трывожна 
ўслухоўваліся ў паведамленне 
Масквы аб пачатку вайны...

Вайна... Пачалася мабілі- 
зацыя. Паўз наш дом праяз- 
джалі дзесяткі фурманак, за- 
возячы прызыўнікоў на фронт. 
Бацька з хатулём за плячыма 
разам з братам сеў на адну з 
ф урманак і паехаў... Каля 
брамкі стаяла маці з цёцяй 
Соняй — дзядзькавай жонкай 
(жылі ўсе ў адным двары), а по- 
бач дзевяць дзяцей. На руках 
у жанчын — яшчэ дзве малень- 
кія дзяўчынкі, якім не было і ме
сяца. Апрача іх, усе мы махалі 
рукамі фурманкам, неўсведам- 
ляючы, што мы бачым мужчын 
у апошні раз.

Пачалася акупацыя. Ня- 
мецкія салдаты амаль у пер- 
шыя дні вайны ўладна ступіпі на 
нашую зямлю. “Новыя гаспада- 
ры” прынеслі на акупаваную тэ- 
рыторыю пачуццё страху і няў- 
пэўненасці ў заўтрашнім дні.

Баі, гружаныя бомбамі “месер- 
шміты", угон моладзі ў Герма- 
нію, жыццё ў зямлянках — усё 
гэта доўжылася на працягу 
многіх дзён вайны. Даведваю- 
чыся аб набліжэнні ворага, 
жыхары вёскі часам уцякалі ў 
суседнюю, але ўсё адно даво- 
дзілася вяртацца і, магчыма, 
станавіцца ахвярамі ці залож- 
нікамі.

Самаўпэўненыя нямецкія 
акупанты не лічыліся з чалаве- 
чымі жыццямі: спальвалі да- 
шчэнту вёскі разам з жыхарамі, 
кідалі людзей у студні, а звер- 
ху — цяжкія сельскагаспадар- 
чыя прылады, расстрэльвалі... 
Калі на тэрыторыі Беларусі 
сталі дзейнічаць партызаны, 
пачаліся цяжкія баі, кожны з 
якіх нёс гібель людзям, пажа- 
ры і бясконцы страх. Здавала- 
ся, ніколі не будзе канца чала- 
вечаму гору і пакутам.

Толькі ў 1944 годзе мы да- 
чакаліся вызвалення. 3 добрымі 
ўсмешкамі, светлымі тварамі 
кармілі нас салдаты са сваіх па- 
ходных кухняў супам, частавалі 
тушонкай, паілі салодкай гар- 
батай.

У пачатку зімы адкрыліся 
школы, і дзеці вайны селі за 
парты. Заміж ручак — звычай- 
ныя завостраныя палачкі, заміж

чарніла — бураковы сок ці раз- 
ведзеная сажа, замест сшытка 
— складзеная ў чатыры столкі 
газета, паміж друкаваных рад- 
коў якой выводзіпіся першыя лі- 
тары, словы, і адна азбука на 
клас. Акрамя навучальных за- 
няткаў, у школе пачалі праца- 
ваць гурткі мастацкай сама- 
дзейнасці (танцавальны, хор, 
дэкламацыя) — жыццё ўвахо- 
дзіла ў нармальнае рэчышча.

Але вайна яшчэ не скон- 
чылася. Aд  бацькі і дзядзі ліс- 
тоў з фронту мы не атрымлі- 
валі. He было іх і цяпер, аднак 
мы верылі, што яны вернуцца 
дадому. Тым часам жыццё ішло 
сваім ходам. Памятаю, для сал- 
датаў-франтавікоў у школе і 
дома мы сталі збіраць пасылкі: 
вязалі рукавіцы, кісеты, шкар- 
пэткі, пяклі пячэнне.

Нарэшце 9 мая 1945 года 
скончылася вайна. Ha плошчы 
перад сельсаветам было арга- 
нізавана святкаванне ў гонар 
перамогі. Усе, хто застаўся ў 
жывых, сабраліся там. Быў мі- 
тынг, усе абдымалі адзін адна- 
го, спявалі песні, танцавалі, а 
дзеці назіралі, многага не ра- 
зумеючы.

Сям'я наша не далічылася 
дваіх чалавек: не вярнуўся з 
фронту бацька, загінуў ад сна- 
рада 13-гадовы  старэйш ы

брат. He прыйшоў з вайны 
дзядзька і шмат хто з аднавяс- 
коўцаў. He хацелася верыць ва 
ўсё гэта. Пачалося цяжкое ча- 
канне бацькі, якое зацягнулася 
на ўсё жыццё. У дзяцінстве ён 
часта прыходзіў да мяне ў снах: 
то на шэрым кані, то на танку ў 
двор заязджаў, то вярнуўся 
дадому такі малады, прыгожы 
ў афіцэрскай форме.

A потым пайшло чаканне 
цалкам усвядомленае: пастаян- 
нае праслухоўванне ваенна- 
хранікальных радыё- і тэлепе- 
радачаў, роспыты ўдзельнікаў 
вайны і г.д. Створаны дзіцячым 
уяўленнем вобраз бацькі часта 
мільгаў у натоўпе. Я думаю, 
такія пачуцці ведаюць многія 
тысячы, мільёны дзяцей вайны, 
бацькі якіх не вярнуліся з фрон
ту.

Паваеннае жыццё, поўнае 
нягодаў, легла на плечы маця- 
рок і дзяцей. Вайна назаўжды 
пакінула сваю пячатку ў жыцці 
людзей, якія судакрануліся з ёй. 
Почасту і цяпер яшчэ становіц- 
ца неспакойна і трывожна на 
.душы, калі чуеш, як ляцяць на- 
гружаныя мірным грузам сама- 
лёты...

Л .П .М іц кев іч

Д а  перш ага снегу я  б уд у  а табою.
А. Танана

"Халява” скончылася — выпаў снег.
Нязграбнай птушкай сунуся па снезе.
Адны — на камні, золаце, жалезе, 
а я — слядамі ў снег пішу свой грэх.

Спяшаюся пісаць, пакуль сляды 
мае

не пазанесла новым снегам.
А ён ідзе... He ўратавацца й бегам 
няўклюднай птушцы ад яго хады.

H e о  л ю б ви  — о  ш орохе вы соком  
В  листве глухой  лист очка одного ...

А .К уш нер
He пра музыку — пра чыйсьці дзень народзінаў, 
набрынялае вясной

па ветра вуліцы, 
дзе на нас варона з дрэва касавурыцца, 
дзе трымцяць на языку кавалкі лёдзіва.

He пра Гайдна — пра асфальт, пакрыты лужамі,
пра фасады з маціцоваю рэкламаю,
пра святло ў вакне па-над суседняй крамаю...
He пра Моцарта — пра вазу,

вазу з ружамі...

Джунглі

Дажджоў празрыстая трава закрыв вокны - 
ужо не выйдзем мы з утульнае кватэры: 
ніхто не ведае, якому зараз зверу 
наканавана ў зарасніку мокнуць — 
якія тыгры падпільноўваюць здабычу, 
з якога боку алігатары падлезуць...
Аднак нястрымна,

як магніт — жалеза, 
жырафавыя плямы вабяць,

клічуць...

Насце

Наша здароўе

Ш ыпш ына— агульна- 
прызнаны сродак народнай 
медыцыны многіх краін і па- 
тэнтаваны лекавы сродак 
сусветнай медыцыны. Яна 
адносіцца да шматлікай сям'і 
ружакветных. Сустракаецца ў 
Еўропе, на Урале і ў Сібіры. 
Расце шыпшына па берагах 
рэк, на ўскрайку леса І г.д.

Плады гэтай расліны ва- 
лодаюць найбольш высокай 
вітаміннай каштоўнасцю ў 
перыяд поўнай спеласці. Пры 
іх пераспяванні ўтрыманне 
вітамінаў змяншаецца. Прэ- 
параты з пладоў шыпшыны 
валодаюць разнастайнай 
фармакалагічнай актыўнас- 
цю, якая залежыць перадусім 
ад утрымання ў расліне ком
плекса вітамінаў. Гэтыя пла
ды адносяць да раслінных ан- 
тыакседантаў — крайне не- 
абходных для арганізма рэ- 
чываў, пры недахопе якіх па- 
рушаюцца абменныя працэ- 
сы, зніжаецца імунітэт, накап- 
ліваюцца ў арганізме таксіны, 
абвастраюцца хранічныя хва- 
робы стрававальнага тракта, 
пячонкі, дыхальнай сістэмы, 
павышаецца рызыка онказа- 
хворванняў, атэрасклерозу, 
інфекцыйных, алергічных за- 
хворванняў, паскараецца ста- 
рэнне.

Аскарб інавая кіслата  
пладоў расліны, па сутнасці, 
вызначае ягоную біялагічную 
актыўнасць. Плады шыпшы- 
ньі'.і лекавыя прэпараты з іх 
маюць супрацьцынготнае 
дзеянне, значна павышаюць 
акісляльна-узнаўляльны я 
ррацэсы ў арганізме, актыву- 
юць шэраг ферментных сіс- 
тэмаў. У цяперашні час да- 
казанае  супрацьскл ера -

тычнае ўздзеянне аскарбіна- 
вай кіслаты. Плады шыпшы
ны узмайцяюць рэгенерайыю 
тканак, сі.нтэз гармонаў, 
спрыяльна ўплываюць на вуг- 
ляводны абмен, пранікаль- 
насць сасудаў. Валодаюць 
яны гэтаксама супрацьзапа- 
ленчымі, жоўцягоннымі і ды- 
ўрэтычнымі ўласцівасцямі.

Свежыя і высушаныя пла
ды высокавітамінных гатункаў 
шыпшыны выкарыстоўваюць 
галоўным чынам дзеля пра- 
філактыкі гіпа- і авітамінозаў 
C і P (руціну), якія праяўля- 
юцца парушэннем пранікаль- 
насці сценак сасудаў, зніжэн- 
нем супраціўляльнасці арга- 
нізму да шкодных эндаген- 
ных і экзагенных фактараў уз- 
дзеяння. Дэфіцыт аскарбіна- 
вай кіслаты назіраецца ў лю
дзей, якія адчуваюць доўга- 
часовае фізічнае ды нервова- 
псіхічнае напружанне. Гэта 
датычыцца таксама і хворых, 
якія перанеслі хірургічную 
аперацыю, цяжарных і жан
чын у часе лактацыі.

3 сушаных пладоў шып
шыны (ачышчаных і цэлых) 
гатуюць вітамінны настой: 10 
г (адна сталовая лыжка) пла- 
доў змяшчаюць у эмалірава- 
ны посуд, заліваюць шклян- 
кай кіпню, закрываюць на- 
крыўкай і награваюць у кіпні 
(на пары) 15 хвілінаў, даюць 
астыць пры пакаёвай тэмпе- 
ратуры на працягу 45 хвілі- 
наў, працэджваюць. Астат- 
нюю сыравіну выціскаюць, 
аб'ём атрыманага настою да- 
водзяць кіпнем да 200 мл. 
Прыгатаваны настой захоўва- 
юць у халодным месцы не 
даўжэй за 2 сутак. Прымаюць 
па паўшклянкі 2-3 на дзень

пасля ежы у якасці вітамін- 
нага сродку.

Настой шыпшыны нель- 
га гатаваць у жалезным, мед
ным ці празрыстым посудзе, 
бо разлагаецца вітамін C. Для 
яго прыгатавання варта ка- 
рыстацца тэрмасам, настой- 
ваючы на працягу начы. 35
40 ягадаў на 1 літр кіпню за- 
варваюць у тэрмасе на ноч 
(7-8 гадзінаў). Зранку напой 
гатовы. Па меры яго спажы- 
вання ў тэрмас зноў дадаюць 
кіпень і так да 4-6 дзён (з 
кожным днём настой стано- 
віцца смачнейшым).

Узімку і ранняй вясной, 
калі на нашым стале адчува- 
ецца недахоп свежай садаві- 
ны і гародніны, замяніць іх 
могуць вітамінныя чаі.

Вітамінны чай з пладоў 
шыпшыны і ягадаў чорнай па- 
рэчкі: 20 г сумесі пладоў у 
роўных частках заліваюць 
дзвюма шклянкамі кіпню, на- 
стойваюць на працягу гадзі- 
ны, Орацэджваюць, дадаюць 
цукар або мёд, прымаюць па 
паўш клянкі 3 -4  разы на 
дзень.

Вітамінны чай з пладоў 
шыпшыны і ягадаў рабіны: 
плады змешваюць у роўных 
частках, дзве чайныя лыжкі 
сумесі заліваюць дзвюма 
шклянкамі кіпню, настойва- 
юць на працягу гадзіны, пра
цэджваюць, дадаюць цукар ці 
мёд, пры маю ць па паў- 
шклянкі 3-4 разы на дзень.

Рэцэпт для ачысткі кі- 
шэчніка: 100 г ягадаў здраб- 
ніць у кавамолцы і заліць цеп- 
лаватай (не вышэй за 45 гра- 
дусаў) дыстыляванай вадой 
да кансістэнцыі смятаны. Па- 
кінуць на 2-3 гадзіны. У ат-

рыманую. каш ыцу дадаць 
адну чайную лыжку мёду. 
Гэта выдатна прачышчае кі- 
шэчнік (наступны прыём ежы
— садавіна). Заміж дыстыля
ванай вады можна выкарыс- 
тоўваць і кіпячоную.

На вітамінных заводах са 
свежых пладоў высокавіта- 
мінных гатункаў шыпшыны 
гатуюць вітамінныя сіропы і 
канцэнтраты. 3 насення ат- 
рымліваюць масла шыпшыны
— вадкасць бурага колеру, 
горкую на смак і са спецы- 
фічным пахам, якая здаўна 
вылучалася добрым эфектам 
гаення ранаў. Гэтая вадкасць 
павышае супраціўляльнасць 
арган ізм а пры апрамень- 
ванні, нармалізуе абмен пры 
цукровым дыябеце, выкарыс- 
тоўваецца ў стаматалагічнай 
практыцы пры стаматытах.

Шляхам гарачай экстрак- 
цыі сланечнікавым алеем 
пладоў шыпшыны атрымліва- 
юць прэпарат "Караталін” , які 
служыць эфектыўным срод- 
кам пры лячэнні хранічных эк- 
земаў, трафічных язваў, ней- 
радэрмітаў і іншых захвор- 
ванняў скуры.

Апрача шыпшыны цяжка 
назваць якую-небудзь раслі- 
ну, якая атрымала б такую 
шырокую папулярнасць як 
лекавы сродак і як прадукт 
харчавання.

В.П.Ш ы ш эя, заг. 
аптэкі 2 -й  

гарадской  
клінічнай бальніцы

Да ўласнага дня народзінаў 
Мой дзень нараджэння — 
ні песень, ні п ’яных гасцей. 
Сябры не прыйшлі.
I на ворагаў мала надзеі. 
Сядзець бы цяпер у альтанцы 
як можна часцей, 
пакуль яшчэ сонца 
лістоту апалую грэе.

I піць не гарэлку — 
дым вогнішчаў восеньскіх піць. 
Ад стомленай рэчкі 
паціху ісці на прыпынак. 
Стаяць. I патрэбны аўтобус 
знарок прапусціць.
Лістота. Апьтанка. Прысады. 
Mae імяніны.

Раскрою цемру калідора 
лязом адчыненных дзвярэй 
і прыгадаю гэты горад, 
знаёмы мне раней па творах 
з п ’янкіх мастацкіх галерэй.

Пад імем варварскім і дзікім 
ён быў схаваны ад мяне...
А я ў яго дамах шматлікіх 
угадваю маіх рэліквій 
сляды — у кожнае сцяне.

I я ступаю асцярожна, 
бо мне нічога тут не можна...

Багамі на шыкоўнае зямлі
мы ў песнях веру ўласную стварылі.
3  рукі пускалі ў мора караблі.
Блакіт вадзе ды небу падарылі.

Зялёных зорак поўны небасхіл 
ахвяравалі птушкзм і каханым.
Мы дрэвамі абсоджвалі шляхі 
ды зёлкамі свае гаілі раны.

Адкідвалі сталёвыя мячы.
Травою парасталі камяніцы.
Мы казкамі ля вогнішча ўначы 
ўкалыхвалі пачвары-таямніцы.

Срабрыліся Сусвету галасы, 
сцяжынкі Месяц крэсліў у нябёсах. 
Нам толькі вецер лашчыў валасы 
ды паннам расплятаў тугія косы.
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