
3 ЮБІЛЕЕМ, РОДНЫ БДУ!

ДАРАГІЯ СЯБРЫ!

У першы год тысячагоддзя Беларускі дзяржаўны уні 
версітэт адзначае свой 80-гадовы юбілей. За гэты час -  
гады развіцця і сталення — наш універсітэт дасягну; 
значных поспехаў. Сёння БДУ не проста вышэйшая наву 
чальная ўстанова. Беларускі дзяржаўны універсітэт — гэтг 
адзіны навучальна-навукова-вытворчы комплекс з вялікім 
інтэлектуальнымі магчымасцямі і патэнцыялам.

Дзякуючы вам, вашай працы універсітэт не толькі : 
гонарам пранёс свае каштоўнасці і традыцыі праз вельм 
цяжкія гады, але і сёння, як і раней, выконвае сваё гапоў- 
нае прызначэнне — служэнне Бацькаўшчыне, выхаваннс 
творчай асобы. Менавіта вы, навуковыя супрацоўнікі 
выкладчыкі, студэнты і выпускнікі, усе тыя, хто нясе } 
сабе дух Універсітэта, хто сваёй творчай працай пераўт- 
варае наш свет па законах прыгажосці, высокай маралі 
духоўнасці, — наша агульнае і галоўнае багацце.

Давайце і надалей высока трымаць марку найлепшагг 
універсітэта краіны, ад якога шмат у чым залежыць, яко£ 
будзе наша Беларусь у наступныя гады.

У гэтыя святочныя дні я жадаю ўсім вам творчага ўзды- 
му, далейшага інтэлектуальнага росквіту, вялікіх поспеха> 
у навучальнай і навукова-даследчай дзейнасці.

Рэктар Беларускага цзяржаўнага універсітэта, 
праф есар А. У. КАЗУЛІЕ

Фота IREX/PROMEDIA

СВЯТОЧНАЯ АФІША

Б еларускі дзяржаўны універ- 
сітэт шырока адзначае свой 
юбілей. Шмат мерапрыемстваў 

прымеркавана да гэтай даты. He- 
каторыя з іх мы зараз назавём. 
Аднак усё ж  будуць і сюрпрызы, 
пра якія вы даведаецеся толькі 
падчас свята.

Святочны тыдзень адкрыецца 
27 кастрычніка. Ha стадыёне 
“Дынама” з 15-й да 21-й гадзі- 
ны пройдзе АРТ-футбол паміж 
камандамі футбольнага клуба зо- 
рак Pacii “ СТАРКО” і зборнай 
КВЗ БДУ плюс “ APT СТАРС” . 
Расіян прадставяць капітан Юрый 
Давыдаў з трупы “ Зодчие” , Анд- 
рэй Г уб ін , М ікалай Т рубач, 
Дзмітрый Харацьян, а беларускі 
бок — капітан Альберт Скараход, 
Анатоль Длускі, Ягор Хрусталёў, 
Андрэй Хлястоў, Аляксей Жда- 
ноўскі і іншыя. Матч завершыц- 
ца гала-канцэртам. Дарэчы, біле- 
ты на гэты футбольны матч мож- 
на будзе набыць у пакоях 201, 
203, 211 галоўнага корпуса БДУ.

Выстава “ БДУ — 80” будзе 
працаваць з 29 кастрычніка па 
3 лістапада ў актавай зале га- 
лоўнага корпуса ун іверсітэ- 
та з 10.00 да 18.00. Асноўныя 
яе накірункі — навукова-тэхніч- 
ныя распрацоўкі, адукацыя і аду- 
кацыйныя тэхналогіі, культурна- 
асветніцкая спадчына БДУ. Тут 
вы зможаце пазнаёміцца з абста-

БД9 -  80!
30 кастрычніка -  дзекь нараджэння універсітэта

ляваннем, прыладамі, новымі вы- 
творчымі тэхналогіямі, праграмным 
забеспячэннем і праграмна-тэхна- 
лагічнымі комплексамі, распраца- 
ванымі ў  БДУ. Апроч таго, на 
выставе вам прадаставяць поўную 
інфармацыю пра спецыяльнасці 
і прафесіі, па якіх вядзецца пад- 
рыхтоўка ў БДУ, а таксама пра 
новыя формы навучання, тэхна- 
логіі ў навучальным працэсе, пра 
міжнародны абмен студэнтамі. 
Што датычыцца культурна-асвет- 
ніцкай спадчыны універсітэта, да- 
ведацца пра яе можна будзе, на- 
ведаўшы музеі БДУ, прагледзеў- 
шы унікальныя фонды Ф унда
ментальней бібліятэкі, архівы, вы
даны кафедраў і іншых падраз- 
дзяленняў нашага універсітэта.

29 кастры чніка ў 14 гадзін 
у актав ай  зале Л іц эя  БДУ  
адбудзецца пашыранае пася- 
джэнне Вучонага савета БДУ, 
а таксама ўрачыстае ўручэнне 
прэмій імя У.І. Пічэты і імя А.Н. 
Сеўчанкі.

29 кастрычніка абяцае стаць

вечарам раманса. У 19 гадзін 
у канцэртнай зале Ліцэя БДУ
выступяць салісты оперы і філар- 
моніі ў суправаджэнні Народна- 
га аркестра народных інструмен- 
таў БДУ, мастацкім кіраўніком і 
ды ры жорам  яко га  з ’яўляецца 
Алег Ш пілеўскі. Ca сваёй пра- 
грамай на сцэну выйдзе і група 
“ Voks” .

Помнік святому Кірылу Ty- 
раўскаму, славутаму асветніку 
Беларусі, будзе ўрачыста адкры- 
ты 30 кастрычніка ў 12 гадзін 
ва універсітэцкім дворыку.

Новы пом нік падрыхтаваны 
спецыяльна нашаму універсітэту 
да яго 80-гадовага юбілею.

Для Беларусі святы Кірыла Ty- 
раўскі — асоба, якая па значнасці 
не саступае Еўфрасінні Полацкай. 
Нездарма ён, як і святая Еўфра- 
сіння, лічыцца нябесным апеку- 
ном і заступнікам Беларусі.

А ўта р  п о м н іка  — малады 
скульптар Аляксандр Прохараў, 
выпускнік Беларускай акадэміі 
мастацтваў. Еэта першы помнік

маладога творцы. Ha стварэнне 
скульптуры быў абвешчаны кон
курс, у якім удзельнічалі 6 праек- 
таў.

Перад гледачамі з ’явіцца по- 
стаць Кірылы Тураўскага ў ма- 
наскім убранні. У левай руцэ за- 
думенны манах будзе трымаць 
кнігу, у правай — пяро. Пастамент 
для скульптуры ўжо рыхтуецца.

Урачы стае п а с я д ж э н н е  і 
святочны канцэрт пройдуць, як 
і мае быць, 30 кастрычніка — у 
дзень нараджэння БДУ.

1 лістапада ў 12 гадзін ад
будзецца ўрачыстае адкрыццё 
адрамантаванага корпуса фізіч- 
нага факультэта.

2 лістапада ў Палацы спор
ту ў 19.00 выступіць музычная 
трупа “ Чайф” . Мерапрыемства 
будзе платным, білеты на яго 
можна набыць у касах горада.

3 лістапада з 11 да 16 гадзін 
перад Палацам спорту сваю 
дзейнасць разгорне палатачны 
гарад ок “ К ірм аш  ф акультэ- 
таў” . Мэта яго правядзення —

прэзентацыя ўс іх  факультэта> 
БДУ, а таксама з ’яднанне студэн- 
цкай моладзі, стварэнне атмас- 
феры нефармальных зносін. V 
палатачным гарадку факультэть 
змогуць прадставіць усе віды ма- 
стацкай самадзейнасці, конкур
сы, спаборніцтвы, забаўляльныя 
мерапрыемствы. Еарадок павінег 
стаць востравам радасці і веся- 
лосці, студэнцкай бесшабашнасц 
і задору. Можа, таму менавіте 
падчас гэтага мерапрыемства бу
дуць арганізаваны яшчэ і байк- 
шоу, конна-спартыўны турнір, вы
ступление творчых калектываў, 
Арганізатары абяцаюць буфеть 
з рознымі прысмакамі.

Сапраўдным падарункам для 
студэнтаў стане танцавальна-за- 
баўляльная праграма “Энер- 
гія новага веку” , якая пачнецца 
ў Палацы спорту 3 лістапада 
ў 18 гадзін, а закончыцца пад 
раніцу 4 лістапада. У ёй пры- 
муць удзел артысты з Расіі, а вя- 
дучымі будуць папулярныя ды- 
джэі мінскіх радыёстанцый і нач- 
ных клубаў.

Адным словам, планы гранды- 
ёзныя. Ix размах захапляе. Ду
маю, уражанні будуць яшчэ боль- 
шыя, калі вы наведаеце ўсе вы- 
шэй пералічаныя мерапрыемствы.

Ганна АНАТОЛЬЕВА
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Ha №  ляжынь вялікая адказнасць
А д к р ы ц ц ё  Б Д У -  падзея вя л ік а й  культ урнай важ насці. 
Я но дасцьм оцны  ш т урш ок дляразвгцця беларускай куль
т уры , разаўе яе  і пакаж а ўсям у свету, чаго мож а да- 
сягнуць народ, я к і  р а зб іў  л а н ц у г і бяспраўя і рабст ва.

Рэктар Уладзімір Іванавіч Пічэта

— Ужо колькі гадоў, як БДУ нададзены ста
тус нацыянальнага універсітэта. Наколькі доб
ра універсітэт спраўляецца з новымі  задачамі?

— Статус універсітэта — тэта не толькі і не 
столькі ільготы, колькі дадатковая адказнасць за 
развіццё адукацыі ва універсітэце і ў краіне ў 
цэлым. Менавіта мы павінны першымі заўважаць 
і рэагаваць на недахопы сістэмы адукацыі, весці 
аналіз развіцця сусветнага адукацыйнага працэсу 
і своечасова адгукацца на тэндэнцыі, якія ў ім 
з’яўляюцца. Наш універсітэт павінен удзельнічаць 
у фарміраванні асноў дзяржаўнай адукацыйнай 
палітыкі, ствараць і апрабоўваць новыя адукацый- 
ныя тэхналогіі, рыхтаваць кадры для іншых уні- 
версітэтаў і адыгрываць вядучую ролю ў распра- 
цоўцы дзяржаўных стандартаў. Тут павінны пра- 
ходзіць апрабацыю ўсе адукацыйныя навінкі: тэх- 
налагічныя, нарматыўныя, упраўленчыя.

Ужо сёння мы выступаем лідэрамі ў распра- 
цоўцы адукацыйных стандартаў і нарматываў вы- 
шэйшай школы. Без рэцэнзіі БДУ не прымаецца 
ні адзін сур’ёзны дзяржаўны дакумент або за
кон. He ўяўляецца правядзенне акрэдытацыі лю
бой беларускай ВНУ без удзелу спецыялістаў БДУ. 
Нам дадзена права прысвойваць вучоныя званні 
дацэнта і прафесара. БДУ мае права выступаць у 
якасці дзяржаўнага заказчыка па дзяржаўных на- 
вукова-тэхнічных праграмах і асобных заказах.

— Як удасканальваецца адукацыйны пра- 
цэс у БДУ і  чым абумоўліваецца такая неаб- 
ходнасць?

— Пазалетась у Бапоньі міністры адукацыі 28 
еўрапейскіх краін дамовіліся наконт узгаднення 
пазіцый пры пераходзе да адзінай адукацыйнай 
сістэмы еўрапейскай супольнасці. Яна прадугледж- 
вае двухступенную сістэму падрыхтоўкі спецыялі- 
стаў. Тэта значыць, што за чатыры гады навучання 
выпускнік атрымлівае ступень бакалаўра, а за 
шэсць — магістра. Большасць усходнееўрапейскіх 
краін і краін СНД таксама перайшла на такую 
схему навучання. На жаль, у Беларусі толькі з 1994

года прынята сістэма, згодна з якой, каб стаць ба- 
калаўрам, трэба вучыцца 5 гадоў на “ добра” І 
“ выдатна” , атрымаць ступень спецыяліста І яшчэ 
прайсці дадатковае навучанне ў аб’ёме 300 гадзін. 
Такога няма ні ў адной краіне свету. Таму ў БДУ, 
як, дарэчы, і ў Pacii, зараз адпрацоўваецца трохсту- 
пенная сістэма: бакалаўр — спецыяліст — магістр. 
Тэта значыць, што пасля чатырох гадоў навучання 
асобныя студэнты могуць атрымаць дыплом бака- 
лаўра І закончыць на гэтым сваю адукацыю. Дып
лом спецыяліста з вышэйшай адукацыяй можна 
атрымаць і за пяць гадоў. Праграма навучання ў 
магістратуры разлічана на шэсць гадоў, у канцы 
навучання абараняецца магістэрская работа. Да
рэчы, плануецца, што лепшыя выпускнікі іншых ВНУ 
краіны змогуць працягнуць навучанне ў двухгадо- 
вай магістратуры БДУ па профілі атрыманай спе- 
цыяльнасці. Канешне, з цягам часу прамежкавая 
пяцігадовая ступень знікне, застанецца толькі двух- 
ступенная сістэма вышэйшай адукацыі, як і ў боль- 
шасці краін свету.

Мы ійкнуліся распрацаваць такую сістэму 
ацэнкі якасці ведаў, якая будзе аб’ектыўна пры- 
мушаць студэнтаў да пастаяннай і сістэматыч- 
най працы на працягу ўсяго навучальнага года, 
развіваць інтэлектуальныя здольнасці і навыкі 
разумовай дзейнасці, уменне вылучаць неабход- 
ную інфармацыю і працаваць з ёй. Для таго 
каб істотна палепшыць якасць навучання студэнтаў, 
нам трэба будзе перамясціць акцэнты з трады- 
цыйных спосабаў рэтрансляцыі ведаў і трады- 
цыйных формаў арганізацыі навучальнага пра
цэсу да новых формаў, у якіх ролі студэнта і 
выкладчыка прынцыпова змяняюцца. Галоўная 
мэта выкладчыка — навучыць студэнта вучыцца, 
іншымі словамі — уцягнуць студэнта ў працэс 
навучання, арганізаваць яго самастойную анапі- 
тычную сістэмную працу. Вопыт даказвае, што ў 
такіх умовах студэнт значна хутчэй вучыцца ра- 
шаць творчыя задачы. Ён пачынае больш асэн- 
савана і адказна ставіцца да сваёй прафесійнай 

будучыні, вучыцца планаваць яе 
ўжо са студэнцкіх гадоў, стара- 
ецца працаваць прафесійна.

Такі студэнт аказваецца знач
на больш падрыхтаваным да 
ўвядзення гнуткай структуры уні-

•  20-я гады -  адзін з самых дынамічных перыядаўу 
гісторыі БДУ. У  гэты час у  сё было ўпершыню: першыя 
студэнты, першыя факультеты, першыя кафедры, пер
шыя навуковыя экспедыцыі, першыя выпускг першых 

^ беларускіх спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй. /

Г іст орыя вучыцъ, што ў  любых самых складаны х ум овах універсіт эт ы  былі 
галоўны м і асяродкам і захавання  ф ундам ент альны х каш т оўнасцяў, грам адскай  
м аралі, народных т радыцый, аказвалі самае раш учае супраціўленне дэструктыў- 
ным працэсам. М енавіт а універсіт эт ы лепш , чым інш ыя сацы яльны я інстыту- 
ты, здольныя ўбачыць, выдзеліць найбольш значнае і істотнае, што адбываецца 
ў  грамадстве, глыбока прааналізаваць рэальныя працэсы і быць праваднікам і но- 
вага.

Галоўнаму універсіт эт у краіны  сёння 80  гадоў. Л ічба немалая. Н апярэдадні 
свят а м ы  сустрэліся з рэкт арам Беларускага дзярж аўнага універсіт эт а, прафе- 
сарам А ляксандрам  Уладзіслававічам  КАЗУЛ1НЫМ.

версітэцкай адукацыі. З ’яўляецца магчымасць 
паступова пашыраць шматузроўневую падрыхтоў- 
ку, што дазваляе студэнтам выбіраць узровень 
навучання на розных яго стадыях. Дыверсіфі- 
кацыя сістэмы адукацыі — тэта адказ на выклік 
часу, на фармаванне адзінай адукацыйнай І 
інфармацыйнай прасторы, інтэграцыйныя працэ
сы.

— Што ўкладваецца ў  паняцце “якасць 
адукацыі"?

— Калі мы гаворым пра “ якасць адукацыі” , 
тэта не значыць, што мы зараз рыхтуем слабых 
спецыялістаў. Проста сёння мы ўжо ў стане 
ўзняць планку патрабаванняў да якасці падрых- 
тоўкі нашых выпускнікоў. Я ўпэўнены, што нашы 
спецыялісты павінны і могуць канкурыраваць на 
рынках працы са спецыялістамі з любой краіны, 
з выпускнікамі вядучых універсітэтаў свету.

Якасць адукацыі ў яе сучасным разуменні 
ўключае ў сябе не толькі прафесійны, але аса- 
бісты і грамадзянскі аспекты фарміравання спе- 
цыяліста, і яна ні ў якім разе не павінна зводзіц- 
ца да балаў у залікоўцы.

Мы не можам пайсці па шляху зніжэння патра- 
бавальнасці да падрыхтоўкі спецыялістаў, якога 
прытрымлівалася ў апошнія гады большасць не- 
дзяржаўных, і нават некаторыя дзяржаўныя ВНУ.

Шмат увагі БДУ надае пытанню пра пашы- 
рэнне прызнання дыплома універсітэта за мя- 
жой, а таксама магчымасці выдачы двайных дып- 
ломаў, рэапізацыі сумесных адукацыйных праг- 
рам з іншымі краінамі.

Зразумела, у многім тут заслуга выкладчыкаў 
БДУ. Колькасць прафесарска-выкладчыцкага са- 
ставу ў цяперашні час складае больш за 2000 ча- 
лавек, з іх больш за 350 — дактары навук і больш 
за паўтары тысячы — кандыдаты навук. 3 агуль- 
най колькасці штатных выкладчыкаў кожны дзе- 
сяты мае ступень доктара навук і кожны другі — 
кандыдата навук.

Сёння ў БДУ сканцэнтраваны лепшыя кадры, 
якія характарызуюцца высокім прафесіяналізмам, 
дастатковым практычным вопытам выкладчыцкай 
работы, высокімі маральнымі якасцямі.

— 3  якой мэтай ствараюцца адпаведныя 
навукова-вытворчыя структуры ў БДУ?

— Давайце не забываць, што роля БДУ ў бела- 
рускім грамадстве далёка не вычэрпваецца адука
цыйнай сферай. Вучоныя універсітэта маюць сён
ня дагавор аб супрацоўніцтве практычна з усімі 
вядучымі міністэрствамі, Нацыянальным банкам, 
самымі буйнымі і перадавымі прамысловымі прад- 
прыемствамі Беларусі. Ha рэкамендацыі нашых спе- 
цыялістаў разлічваюць і арыентуюцца органы дзяр- 
жаўнага кіравання. Універсітэт працуе на реаль
ную эканоміку, на дзяржаву. I з кожным днём уз- 
растае аддача ад гэтай працы.

Беларускі дзяржаўны універсітэт з’яўляецца 
не толькі буйнейшым адукацыйным цэнтрам Рэс- 
публікі Беларусь, але і адным з самых буйных 
навуковых цэнтраў, да ліку якіх адносяцца, безу- 
моўна, Нацыянальная Акадэмія навук Беларусі, 
галіновыя інстытуты, якія ўваходзяць у склад 
розных міністэрстваў і ведамстваў. Натуральна, 
што ў сілу гэтых функцый, звязаных не толькі з

працэсам падрыхтоўкі кадраў высокай і вышэй
шай кваліфікацыі і навуковых даследаванняў, БДУ 
мае буйную структуру. У склад універсітэта ак- 
рамя факультэтаў уваходзяць навукова-даслед- 
чыя інстытуты, цэнтры, а таксама створана інфра- 
структура навукова-вытворчай дзейнасці. Звы- 
чайна класічны універсітэт — гэта структура, якая 
прызначаецца для выканання функцый адукацый
нага, навуковага І культурнага цэнтра. Але ў су- 
часных умовах, калі дасягненні навукі робяцца 
вызначапьнымі ў перспектыве развіцця грамад- 
ства, проста займацца навуковымі даследаван- 
нямі — недастаткова. Важна адсочваць іх укара- 
ненне ў практыку — аж да атрымання эканаміч- 
нага выніку. Звычайна гэтым займаюцца галіно- 
выя інстытуты, прадпрыемствы. Таму мы ў ней- 
кай ступені відазмянілі канцэпцыю класічнага уні- 
версітэта, і ў якасці чацвёртай дадатковай сферы, 
якая інтэнсіўна развіваецца, разглядаем навуко- 
ва-вытворчую, або так званую навукова-інавацый- 
ную дзейнасць. У сувязі з гэтым у нас з’явіўся 
блок уласных прадпрыемстваў, якія выпускаюць 
разнастайную прадукцыю. Гэтую прадукцыю мы 
рэалізуем самі, атрымліваем прыбытак і выкары- 
стоўваем яго для развіцця інфраструктуры БДУ. 
(У цэлым, штогадовая эканомія дзяржбюджэтных 
сродкаў у выніку навукова-вытворчай дзейнасці 
БДУ складае не менш за 3-4 мільёны долараў.) 
Гэта, мабыць, прынцыпова новы момант. Падоб- 
ная практыка развіваецца ў ЗША, Кітаі і г.д. Што 
датычыцца Еўропы і краін СНД, дык такіх заха- 
даў няма амаль нідзе, апроч нашага універсітэта. 
Есць толькі меркаванні кіраўніцтва адпаведных 
універсітэтаў, што такую практыку неабходна 
ўводзіць. Мы можам пра гэта гаварыць на пад- 
ставе нашых прамых кантактаў з вядучымі уні- 
версітэтамі СНД і Еўропы, ЗША, Кітая.

— Апошнія гады Ba універсітэце ідзе ак- 
тыўнае абнаўленне і  стварэнне матэрыяль- 
на-тэхнічнай базы...

— Так, мы вельмі шмат увагі надаем гэтаму 
пытанню. Даўно вядома, што навакольнае ася- 
роддзе стварае і маральную і духоўную атмасфе- 
ру ўнутры нас. Мы павінны ставіцца да універсі- 
тэта не менш ашчадна, чым да ўласнага дома. Для 
гэтага ва універсітэце павінны быць створаны та- 
кія ўмовы, дзякуючы якім супрацоўнікі і студэнты 
універсітэта імкнуліся б праводзіць йенавіта тут 
большую частку свайго часу: займацца не толькі 
прафесійнай або вучэбнай дзейнасцю, але і ад- 
пачываць, мець сяброўскія зносіны і адчуваць да- 
лучанасць да шматлікай універсітэцкай суполь- 
насці і заўсёды ганарыцца гэтым.

— A ў чым, па-вашаму, перавагі студэнтаў 
на шага універсітэта перад студэнтамі іншых 
ВНУ Беларусі?

— Студэнтамі БДУ становяцца далёка не ўсе 
абітурыенты, а толькі лепшыя з лепшых. Студэн
ты — гэта наша будучыня, гэта заўтрашні дзень 
Беларусі. I мы прыкладаем усе намаганні, каб 
яны зразумелі, што навучацца ў БДУ — гэта не 
толькі гонар, але і вялікая адказнасць.

Ганна АНАТОЛЬЕВА

Фота IREX/PROMEDIA
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АСОБЫ

Б09: інтзграцыя навукі I адукацыі
ішнсіівяпіішіт

^  Б Д У  -  перш ая вы ш эйш ая ш кола  і перш ы  навукова-  ^  

даследчы цэнт р С авецкай  Беларусі...
Рэктар Язэп Пятровіч Каранеўскі

У  БДУ , я к  вядот а, са б р а ліся  л е п ш ы я  п е д а га г іч н ы я  кадры . Ё сць  сярод  іх  
і а к а д э м ік і Н а ц ы я н а л ь н а й  А к а д э т іі н а в у к  Б е ла р ус і. I x  а ў т а р ы т э т  сярод  
к а ле г  і с т у д э н т а ў  неаспрэчн ы . Я н ы  д зе л я ц ц а  з ч ы т а ч а м і “Б е л а р у с к а га  у н і-  
в е р с іт э т а ” с в а ім і п о гл я д а т і н а  на вуку , н а  п е р с п е к т и в ы  я е  р а з в іц ц я  ва  у н і-  
версіт эце.

Фёдар Мікалаевіч КАПУЦКІ з 1994 
года — правадзейны член HAH Бела- 
русі. Зараз працуе ў НД/ ФХП. Загад
чик аддзела фізіка-хіміі полісахарыдаў.

Перш за ўсё хачу сардэчна павіншаваць сту- 
дэнтаў, аспірантаў, прафесарска-выкладчыцкі сас- 
таў, супрацоўнікаў шматтысячнага калектыву Бела
рускага дзяржаўнага універсітэта з юбілеем — 80- 
годдзем з дня заснавання.

Сёння наш флагман на ўздыме. Я шчаслівы, 
што вось ужо 52 гады маё жыццё непарыўна звя- 
зана з нашай вядучай ВНУ.

Поспех кожнай вышэйшай навучальнай устано- 
вы ствараецца трыма складнікамі: наяўнасцю здоль- 
ных працалюбівых студэнтаў, кваліфікаваным пра- 
фесарска-выкладчыцкім саставам і адпаведным су- 
часным узроўнем матэрыяльнай базы (у шырокім 
сэнсе гэтага паняцця).

Што датычыць БДУ, дык першыя два складнікі 
сумненняў не выклікаюць. Ba універсітэце заўсёды 
можна было выбраць студэнтаў з найлепшых у 
рэспубліцы абітурыентаў, прафесарска-выкладчыцкі 
састаў — вельмі кваліфікаваны, здольны рыхтаваць 
спецыялістаў самай высокай якасці.

А што да базы — я вельмі рады, што наш рэк-

тарат і асабліва рэктар, прафесар А.У. Казулін вельмі 
адукавана, напорыста, з глыбокім разумением і пас- 
пяхова вырашае і гэтую задачу.

У БДУ будуюцца новыя ўтульныя карпусы і інтэр- 
наты, рэканструіруюцца і рамантуюцца наяўныя; ла- 
бараторыі і інстытуты забяспечваюцца сучаснымі 
сродкамі інфармацыі, сучасным абсталяваннем і пры- 
ладамі; арганізоўваецца сістэма грамадскага хар- 
чавання, абнаўляюцца навучальныя базы на шэра- 
гу факультэтаў...

Рэктарат надае першаступеннае значэнне якасці 
падрыхтоўкі спецыялістаў, стварэнню новых факуль- 
тэтаў, прагрэсіўных спецыяльнасцей і спецыяліза- 
цый, абнаўленню навучальных планаў, увядзенню 
новых метадаў навучання, шматузроўневай падрых- 
тоўцы спецыялістаў. I ўсё гэта робіцца на навуко- 
вай аснове.

Я павінен адзначыць, што інтэграцыя навукі і 
адукацыі стала неад'емнай часткай нашага жыцця, 
жыцця універсітэта. У БДУ жыве свабодная наву- 
ка, бо без яе нельга падрыхтаваць спецыялістаў ні 
з вялікімі ведамі, ні з магчымасцямі далейшага раз- 
віцця.

Вядома ж, навука ў БДУ — на пярэднім плане. 
Пры гэтым рэктарат не толькі і не столькі імкнецца 
атрымаць фінансаванне на навуку, а робіць усё, 
каб навука, навуковыя даследаванні былі накіра- 
ваныя на вырашэнне канкрэтных праблем, мелі рэ- 
альную эканамічную аддачу, рэальны вынік. Тут 
разумеюць, што даваць справаздачу артыкуламі — 
час сышоў.

Гэта натхняе, бо ва універсітэце разумеюць: 
адукацыя — аснова высокай якасці нашага жыцця, 
крыніца нашай эканамічнай магутнасці і бяспекі, твор- 
часці ў мастацтве і літаратуры, вынаходлівасці ў 
прыродазнаўчых навуках, неўміручасці культурных 
каштоўнасцяў.

Кажуць, што ў Амерыцы добрыя універсітэты 
не таму, што яна багатая, а яна багатая таму, што 
ў яе добрыя універсітэты.

Да гэтага магу дадаць толькі адно: для нас 
адукацыя не толькі аснова таго, што мы маем, але 
і адзіная надзея на будучыню, бо разлічваць трэ- 
ба на развіццё інтэлектуальнага патэнцыялу наро
да, на навуковы і тэхнічны прагрэс, на наяўнасць 
высокакваліфікаваных, прафесійна падрыхтаваных 
кадраў. Усё гэта натхняе нас на больш эфектыў- 
ную працу, працу, якая прыносіць рэальныя вынікі.

Аляксандр Фёдаравіч ЧАРНЯЎСКІ з лютага 
1979 года I па цяперашні час дырэктар НДІ ПФП 
імя А.Н. Сеўчанкі. 3  1994 года — акадэмік HAH 
Беларусі.

3 80-гадовай гісторыі існа- 
вання універсітэта апошнія 40 
гадоў праходзілі на маіх вачах. 
Гэта, вядома, у большай сту- 
пені датычыць развіцця наву- 
ковых даследаванняў. У гэты 
перыяд вызначальны ўплыў на 
станаўленне шэрага найважней- 
шых навуковых даследаванняў, 
якія дагэтуль застаюцца най- 
больш актуальнымі і развітымі, 
аказалі акадэмікі AH БССР 
А.Н. Сеўчанка і Л.В. Валадзь- 
ко.

На маю думку, істотныя да- 
сягненні атрыманы створанымі 
гэтымі навукоўцамі школамі оп- 
тыкаў-спектраскапістаў і рады- 
ёфізікаў. Работы гэтых школаў 
у перыяд з пачатку 80-х гадоў і 
да цяперашняго часу адзнача- 
ны двума Дзяржаўнымі прэмі- 
ямі СССР і трыма Дзяржаўнымі

прэміямі БССР, трыма прэмі- 
ямі Савета Міністраў СССР і 
БССР, трыма Дзяржаўнымі 
прэміямі Рэспублікі Беларусь. 
Вялікую пазітыўную ролю ў 
развіцці фізікі і падрыхтоўцы 
кадраў вышэйшай кваліфікацыі 
ва універсітэце, як і ва ўсёй рэс- 
публіцы, адыгралі значныя са- 
вецкія навукоўцы акадэмік AH 
СССР і БССР М.А. Барысевіч, 
акадэмікі Б.!. Сцяпанаў, Ф.І. 
Фёдараў, М.А. Ельяшэвіч, А.К. 
Красін, Л.І. Кісялеўскі, У .А. 
Піліповіч і інш. На жаль, у 
апошнія дзесяць гадоў навука, 
і асабліва ф ізіка, адчуваюць 
значныя цяжкасці, абумоўле- 
ныя пераважна рэзкім скара- 
чэннем ф інансавання і, як 
вынік, зніжэннем прэстыжнасці 
працы навукоўцаў. Скарацілі- 
ся многія важныя накірункі

•  У гісторыі Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 
я к у  люстэрку, адбілася ўся гісторыя Беларусі найноў- 
шага часу. Усё тое, што адбывалася ў  краіне, заўсёды 
праходзіла праз увасабленне яе інтэлекту -  універсі- 
тэт.

навуковы х даследаванняў: 
гідраакустыка, радыёоптыка, 
радыяцыйнае матэрыялазнаў- 
ства і лазерная лакацыя.

Варта адзначыць дзіўную 
трываласць некаторых навуко
вых калектываў, якія атрымалі 
новыя навуковыя вынікі ў галі- 
не оптыкі і спектраскапіі, у ла- 
зернай плазмадынаміцы, ла- 
зернай фізіцы і тэхніцы, рады- 
ёфізіцы і інфарматыцы. У цэ- 
лым, у мяне не знікае надзея 
на паляпшэнне ўмоваў існаван- 
ня навукі і навукоўцаў.

Эф ектыўныя намаганні 
кіраўніцтва рэспублікі і універ- 
сітэта па перабудове ўсіх бакоў 
жыцця універсітэта ў накірун- 
ку да сусветных стандартаў — 
надзейная аснова для такога 
аптымізму.

Наш універсітэт заўжды пры- 
вабліваў да сябе найлепшых вы- 
пускнікоў школ рэспублікі, і знач- 
ная частка лепшых выпускнікоў 
універсітэта заставалася ў ім пас- 
ля заканчэння навучання для на
вуковых даследаванняў і падрых- 
тоўкі дысертацый. Ba універсітэ- 
це заўжды было шмат добрых 
студэнтаў. Ix не стала менш у 
апошнія гады, а сярод студэнтаў 
хімічнага факультэта добрасум- 
ленных студэнтаў у апошнія гады 
стала больш, чым 8-12 гадоў таму. 
Добры, працаздольны калектыў 
выкладчыкаў і супрацоўнікаў, 
высакаякасная падрыхтоўка вы- 
пускнікоў, іх здольнасць творча 
выкарыстоўваць свае веды пры 
выкананні прафесійных абавяз- 
каў — вось тое, што застаецца ня- 
зменным ва універсітэце на пра- 
цягу паўстагоддзя.

У сярэдзіне мінулага стагод- 
дзя ўвесь БДУ быў меншым за 
адзін цяперашні факультэт. I спра
ва не толькі ў малой колькасці 
студэнтаў і выкладчыкаў, у не- 
вялікай колькасці спецыяльнас- 
цяў і спецыялізацыяў ва універсі- 
тэце саракавых-пяцідзесятых 
гадоў. He было прымальных умо- 
ваў для выканання навуковых 
даследаванняў. Асабліва гэта 
ўскладняла дзейнасць факультэ- 
таў прыродазнаўчага профілю.

Да сярэдзіны сямідзесятых 
гадоў універсітэт вельмі вырас ва 
ўсіх адносінах. Ён стаў буйным 
цэнтрам навукі ў рэспубліцы, рых- 
таваў не толькі студэнтаў, але і 
спецыялістаў з навуковымі сту
пеням!. Вельмі істотна, што ён не 
страціў сваё навуковае аблічча і 
зараз пры ўсіх тых эканамічных 
цяжкасцях, якія адчувае краіна. 
Ён працягвае быць цэнтрам на
вуковых даследаванняў, якія па

Вадзім Васільевіч СВІРЫДАЎ з 1989 года з ’яўля- 
ецца акадэмікам HAH Беларусі. Загадчик кафедры 
неарганічнай х ім іі БДУ з 1965 года.

шмат якіх накірунках вядуцца на 
вельмі высокім сучасным узроўні 
нягледзячы на нястачу каштоў- 
нага навуковага абсталявання. 
Нельга не адзначыць, што ў гэ
тым немалая заслуга кіраўніцтва 
універсітэта. Прыемна ўсведам- 
ляць, што не аслабляецца ціка- 
васць да навукі сярод студэнтаў, 
што некаторыя студэнты выкон- 
ваюць сур'ёзныя даследаванні, 
супастаўляльныя па сваёй наву- 
ковай і практычнай значнасці з 
даследаваннямі тых, хто рыхтуе 
дысертацыйныя працы.

3 таго моманту, як я стаў кіраў- 
ніком дысертацыйнай працы май- 
го першага аспіранта і стаў загад- 
чыкам кафедры, мая праца была 
складовай часткай працы калек
тыву, які на працягу мноства гадоў 
складаўся з некалькіх дзесяткаў 
людзей — навуковых супрацоўні- 
каў, выкладчыкаў, аспірантаў. Ha 
кафедры неарганічнай хіміі і ў ла- 
бараторыях інстытута, якія шчыль- 
на з ёй супрацоўнічаюць, сфарма-

ваўся эфектыўна функцыянуючы 
навуковы накірунак, які вывучае 
заканамернасці працэсаў утварэн- 
ня высокадысперсных цвёрдых 
рэчываў і магчымасці стварэння з 
іх дапамогай новых матэрыялаў з 
разнастайнымі ўласцівасцямі. Гэты 
навуковы накірунак паспяхова раз- 
віваецца на хімічным факультэце і 
ў інстытуце і зараз. Сотні навуко
вых публікацыяў, у тым ліку і ў 
замежных часопісах, дзесяткі на
вуковых дакладаў на міжнародных 
навуковых нарадах, каля васьмі- 
дзесяці кандыдацкіх дысертацыяў, 
абароненых аспірантамі і навуко- 
вымі супрацоўнікамі нашага наву
ковага калектыву, сем доктарскіх 
дысертацыяў, вялікая колькасць 
распрацаваных тэхналагічных пра- 
цэсаў, важных для розных галі- 
наў тэхнікі, некалькі навучальных 
дапаможнікаў, якія атрымалі ўхва- 
лу на кафедрах мноства універс- 
ітэтаў Савецкага Саюза, — вось 
асноўны пералік таго, што зрабіў 
наш навуковы калектыў. Мне пры
емна ўсведамляць, што з нашага 
калектыву выйшлі не толькі буй- 
ныя ці проста добрыя даследчыкі 
і выкладчыкі, але і шэраг асобаў, 
якія выказалі сябе як дасведча- 
ныя арганізатары навукі і вышэй
шай школы.

Сярод сваіх вучняў я магу 
назваць акадэміка A.I. Лесніков- 
іча (зараз старшыню Камітэта па 
навуцы пры Савеце Міністраў), 
прафесара Г.А. Браніцкага — 
дэкана хімічнага факультэта 
БДУ, доктара хімічных навук С.К. 
Рахманава — прарэктара па на- 
вуковай рабоце БДУ і інш..

Анатоль Іванавіч ЛЕСНІКОВІЧ — прафесар, акадэмік HAH Беларусі. 3  Hepac- 
ня 2000 года — старшыня Дзяржаўнага камітэта па навуцы і  тэхналогіях 
(зараз — Каліітэт па навуцы при Савеце Міністраў) Рэспублікі Беларусь. 
Загадчик кафедры агульнай х ім іі БДУ.

3 самымі цёплымі пачуццямі віншую ўсіх супра- 
цоўнікаў роднага універсітэта з 80-годдзем з дня яго 
заснавання! Беларускі дзяржаўны універсітэт — са- 
праўдны цэнтр адукацыі, навукі і культуры нашай 
дзяржавы — зрабіў неацэнны ўклад у інтэлектуальны 
патэнцыял беларускай нацыі, прызнанай у свеце ад- 
ной з найбольш развітых. Выпускнікі БДУ складаюць 
аснову кадравага патэнцыялу навукі ў нашай краіне, 
годна прадстаўляючы беларускую навуку на сусвет- 
ным узроўні. Я шчаслівы тым, што магу падзяліць з 
вамі, дарагія калегі, пачуццё законнага гонару за наш 
універсітэт ад таго, што ў нашым універсітэце я знай- 
шоў сваіх настаўнікаў, якія дапамаглі мне зрабіць 
пасільны ўклад у навуку і развіццё універсітэта; ад 
таго, што, сыходзячы, я ніколі не сыходзіў з яго.

Так бывае заўсёды, што больш не ўдаецца 
зрабіць, чым удаецца, але сёння — пра тое, што 
ўдалося дзякуючы высокаму аўтарытэту БДУ.

Першая група студэнтаў і аспірантаў, адпраўле- 
ная на навучанне за межы СССР на пачатку цяпер 
ужо далёкіх 60-х, была сфармаваная з пяці студэн- 
таў БДУ і аспірантаў расійскіх, пераважна маскоўскіх, 
ВНУ. Я апынуўся ў гэтай групе. Яна была накірава- 
ная ва універсітэт Гумбальта (Берлін), пасля залічэн- 
ня ў які я выканаў дыпломную работу ў Нямецкай 
акадэміі навук пад кіраўніцтвам прэзідэнта гэтай 
акадэміі, вядомага хіміка Гюнтэра Рынэкера. Дып- 
ломная работа ўдалася, бо па ёй былі апублікава- 
ныя тры навуковыя артыкулы ў міжнародным часо- 
nice. Думаю, што ў гэтым я ў значнай ступені абавя- 
заны маім першым настаўнікам В.В. Свірыдаву і Г.А. 
Браніцкаму, якія з першага курса навучання ў БДУ 
апякалі маю студэнцкую навуковую працу. Таму, з’яз- 
джаючы ў ГДР, я ўжо меў у суаўтарстве з імі два 
навуковыя артыкулы. Дыпломная работа легла і ў 
аснову маёй кандыдацкай дысертацыі.

У далейшым мне давялося займацца даследа- 
ваннямі па абароннай тэматыцы. Я пераканаўся, 
што заказы па такой тэматыцы можна было атры
маць толькі дзякуючы вядомасці універсітэта і яго 
навукоўцаў. Абапіраючыся на гэтую вядомасць, мне 
ўдалося наладзіць добрае творчае супрацоўніцтва 
з буйнымі навукоўцамі і арганізатарамі навукі, ця

пер сапраўднымі 
членамі РАН Г.В.
Саковічам, Г.Б.
Манелісам, а паз- 
ней і з А.Г. Мяр- 
жанавым, знаём- 
ства з я к ім і і 
было той раско- 
шай, якая часам 
дастаецца чала- 
веку. Мая док- 
тарская дысерта- 
цыя (і не толькі 
мая) была плё- 
нам гэтага супра- 
цоўніцтва.

Стварэнне навукова-даследчых інстытутаў у струк
туры БДУ, па сутнасці, было прызнаннем на дзяр- 
жаўным узроўні дасягненняў універсітэцкіх навукоў- 
цаў, іх укладу ў вырашэнне маштабных задач таго 
часу. Навукоўцы атрымалі дадатковыя магчымасці і 
з поспехам карысталіся імі. Пачала развівацца наву- 
кова-інавацыйная дзейнасць. У цяжкі час пачатку 
90-х рэктар Ф.М. Капуцкі падтрымаў гэтае пачынан- 
не, і без перабольшання можна сказаць, што рэкта
рат заклаў арганізацыйныя асновы інавацыйнай дзей- 
насці, якая атрымапа інтэнсіўнае развіццё ў апошнія 
пяць гадоў. Сваю прыналежнасць да арганізацыі гэтай 
дзейнасці падчас працы ў рэктараце заўсёды пры- 
гадваю з пачуццём падзякі ўсім, хто спрыяў гэтай 
арганізацыі, непасрэдна ажыццяўляў канкрэтныя рас- 
працоўкі альбо падсілкоўваў ідэямі, як гэта рабіў 
ганаровы доктар БДУ В.Е. Шукшуноў.

Напрыканцы хацеў бы адзначыць, што навуко
выя даследаванні і інавацыйная дзейнасць ва уні- 
версітэце ўтвараюць тую аснову, на якой можна 
развіваць самыя сучасныя навучальна-даследчыц- 
кія адукацыйныя тэхналогіі. Да распрацоўкі наву- 
чальна-даследчыцкіх падыходаў у сістэме шматуз- 
роўневай універсітэцкай адукацыі прамыя адносіны 
мае кіруемая мной кафедра агульнай хіміі, супра- 
цоўнікаў якой я ад душы віншую са святам.

У добры шлях бязмежнага самаўдасканалення, 
родны універсітэт!
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СЛОВА ДЭКАНАМ г

Універсітэт узгадвае гісторыю свайго ст анаўлення, а дэканы ўспам інаю ць  
свае ст удэнцкія гады. Усе дэканы наш ага універсіт эт а, вядота ж, калісьці былі 
ст удэнт амі... Я ны  т аксам а, я к  і сённяш нія  ст удэнт ы БДУ, наведвалі лекцы і, 
здавалі экзам ены , ж ылі ў  інт эрнат ах, хадзглі на ды скат экі... Д ум а ец ц а , што  
кожнаму ёсць што ўспомніць.

М ы папрасілі дэканаў некоторых ф акультэтаў узгадаць свае студэнцкія часы  
і распавесці які-небудзь яркі, цікавы  эпізод са свайго студэнцкага жыцця.

Дэкан факультэта 
журналістыкі, дацэнт 
Васіль Пятровіч ВАРАБ’ЁЎ

— Здарылася гэта на другім курсе, амапь 25 
гадоў таму, у мінулым стагоддзі...

Ha тагачасным журфаку сярод маіх аднакур- 
снікаў вучыўся і таленавіты фотакарэспандэнт. 
Майстра — ад бога, як гаворыцца. Яго здымкамі 
былі запалонены большасць рэспубліканскіх вы- 
данняў. Пачаў працаваць на “ Камсамолку" ў Mac- 
кве. Стаў пераможцам двух міжнародных фота- 
конкурсаў.

...I вось у летнюю сесію здаём мы экзамен 
па сучаснай беларускай мове. Паважаны, знака- 
міты прафесар прымае дастаткова прынцыпова, 
патрабавальна. Выходзіць мой аднакурснік пас- 
ля экзамена. Разгублены. Пачырванелы. Залі- 
коўка аж трымціць у руках.

— Як яно? Які вынік? Што атрымаў? Няўжо 
“ двойка” ці “ тройка” ? — пытаюцца сябры па 
групе.

— Ды не “ тройка” і не “ двойка” , — адказвае 
майстра фотасправы, — а “ Здав” ...

Пасля хвіліннай паўзы, мы, другакурснікі, якія 
ўжо атрымалі адзнакі па сучаснай беларускай 
мове, доўга не маглі спыніць дружны смех па 
ўсім журфакаўскім корпусе.

Я  ганаруся т ы м , ш т о захаваў  універсіт эт .
Рэктар Парфен Пятровіч Савіцкі

Я к і CTVUBT
Дэкан факультэта радыёфізікі 
і электронікі, прафесар Сцяпан Рыгоравіч 
МУЛЯРЧЫК

З а плячыма сённяш няга дэкана  ж у р ф а к а  
В.П. В араб 'ёва сем будат радаўск іх  семестраў. 
Лепшы адпачынак пасля вучобы, па яго перакананні, 
—  праца. Фізічная. Да сёмага поту. Ha фотаздьшку: 
у акрузе Гера, што ў  Германіі, ён расчышчаў лес, я к і 
перанёс шквальную буру.

— У сувязі з цяперашнімі за- 
хадамі па барацьбе з курэннем 
у БДУ прыгадваю такі выпадак. 
Ha пачатку 1970-х гадоў я быў 
аспі рантам Маскоўскага вышэй- 
шага тэхнічнага вучылішча імя 
Баумана, і было мне тады 27 
гадоў. Жонка з дачкой жылі ў 
той час у Мінску, і я часта пры- 
язджаў да іх.

Я тады шмат курыў. I пакуль 
ішоў ад станцыі метро да вучылі- 
шча, не паспеў дакурыць — так і 
зайшоў з цыгарэтай у будынак 
вучылішча. Стаўленне да курэн- 
ня тады ў інстытуце было даволі 
спакойным. Ішоў я так па корпу
се, дайшоў да ліфта і сустрэў 
прафесара Ю.М. Вінаградава. Тут 
да нас падыйшоў рэктар вучылі- 
шча, акадэмік Г.А. Нікалаеў (ён 
яшчэ насіў заўсёды зорку Героя 
Сацыялістычнай працы), павітаў- 
ся за руку з прафесарам. I пра- 
цягвае руку мне. А я ў адной

руцэ трымаў партфель, а ў дру
гой — непагашаную цыгарэту, 
якую схаваў за спінай. I мне нічо- 
га не заставалася зрабіць, як 
узяць цыгарэту зноў у зубы, а 
яму падаць руку.

Пасля гэтага праз нейкі час 
да мяне падышлі двое маладых 
людзей і загадалі, каб я прай- 
шоў з імі. Варта ўзгадаць, што 
гэтая навучальная ўстанова 
была адной з самых сакрэтных 
у былым СССР. I ў тэты момант 
я адчуў, што мяне прымаюць за 
шпіёна. Нічога не тлумачачы, 
мяне завялі ў пакой, дзе былі 
яшчэ пяць чалавек. He ведаю- 
чы, як сябе паводзіць, я перш- 
наперш запытаўся, дзе можна 
пагасіць цыгарэту. I тут раздаў- 
ся страшэнны рогат — тэта быў 
штаб па барацьбе з курэннем.

Выявілася, што за час маёй 
адсутнасці ў вучылішчы на ма- 
шынабудаўнічым факультэце

С.Р. Мулярчык подчас военных 
зб о р а ў  (5-ы курс)

здарыўся пажар. Пасля гэтага 
быў тэрмінова створаны штаб па 
барацьбе з курэннем, ва ўсёй 
установе забаранілі курыць. А 
тых, хто парушаў гэтую забаро- 
ну, каралі тым, што месяц трэба 
было адпрацаваць на месцы па- 
жара. Мяне на першы раз толькі 
папярэдзілі, а не пакаралі, бо я 
ні пра што не ведаў.

Дарэчы, у 35 гадоў курыць я 
кінуў...

•  На базе факультэтаў Б Д У  былі створаны Мінскі 
медыцынскі інстытут, М інскі юрыдычны інстытут, 
Беларускі інст ы т ут  народнай гаспадаркі, М інскі 
хіміка-тэхналагічны інстытут, якіўвайш оўу складБе- 
ларускага політэхнічнага інстытута, і шэраг іншых. 
Клінічны гарадок Б Д У  стаў 1-й гарадской бальніцай, а 
яшчэ ў  1922— 1926 гадах першы бібліятэчны збор БД У  
быў ператвораны ўДзяржаўную бгбліятэку Беларусі.

— Успамінаеццатакі выпадак. Вучыўся я тады 
на вячэрнім аддзяленні. I разам з адным адна- 
курснікам мы вырашылі перавесціся на дзён- 
нае. Трэба было даздаваць вялікую розніцу ў 
экзаменах і заліках. I не такой ужо важнай была 
адзнака — галоўнае, каб хутчэй гэта зрабіць. Ha 
адным з экзаменаў выкладчык падзяліў дошку
___________^ напалам і паставіў нас па роз-

ныя яе бакі, а сам некуды пай- 
шоў. Праз нейкі час вяртаецца, 
бачыць, што мы не справіліся з 
заданием, і — мяняе нас мес- 
цамі. I зноў сыходзіць...

У той раз мы так І не здалі 
экзамен. Атрымалася гэта толькі 
з чацвёртага разу, калі лепш пад- 
рыхтаваліся.

— У сярэдзіне чэрвеня 1957 года ад 
будынка ЦК камсамола Беларусі мы, тры 
з паловай тысячы студэнтаў Мінска, з’яз- 
джалі на цалінныя землі — збіраць ура- 
джай. Сабраўся поўны чыгуначны састаў 
з адных толькі студэнтаў. Мы ехалі весе
ла — з камсамольскімі песнямі (у дарозе 
за свае грошы купілі гармонік).

Прыехалі мы ў Какчатаўскую вобласць. 
Тут, у Какчатаве, адбыўся мітынг, на якім 
нас вітаў першы сакратар гаркама партыі 
Кляшчоў. Потым выступаў я, паколькі быў 
адказным за студэнтаў.

Працавалі мы ў Рузаеўскім раёне Как- 
чатаўскай вобласці, збіралі ўраджай пша- 
ніцы. Па выніках гэтай працы я быў узна- 
гароджаны Ганаровай граматай ЦК камса
мола СССР.

А .B. Ш ар апа  на цаліне (1 9 5 7  г.)

Джан факультэта тіжнародных адносін, прафесар 
Аляксандр Віктаравіч ШАРАПА

сядалі за чалавекам, які адказ- 
ваў на пытанні, і ціха шапталі 
правільны адказ. Гэта было ня- 
цяжка рабіць, бо стары чала
век, як мы меркавалі, гэтага не 
заўважыць. Калі ж  ён пады- 
ходзіў да аднаго з гэтых сту- 
дэнтаў і казаў: “ Мне здаецца, 
што Вы ўжо адказвалі” , — на 
месца таго сядаў яго сябар. I 
такім чынам удалося паспяхова 
здаць экзамен усёй групе.

Быў І яшчэ адзін выпадак. 
У студэнцкія гады ўвесь час дзе 
б ні быў наш курс: ці то на 
практыцы, ці то “ на бульбе” , 
— я адказваў за грамадскае 
харчаванне. Трэба прызнацца, 
што я сам нядрэнна гатую і 
люблю гэта рабіць. На другім 
курсе ў нас была вучэбная 
практыка ў Налібоцкай пушчы. 
Жылі мы там у палатках, я быў 
адказным за харчаванне. Сяб
ры даведаліся пра мой дзень 
нараджэння. Для мяне быў 
вялікай нечаканасцю сход з 
гэтай нагоды. I было вельмі 
прыемна атрымаць у падарунак 
прыёмнік “ Океан” , які, дарэчы, 
захаваўся ў мяне дагэтуль.

Джан фізічнага факультэта, 
прафесар Вгктар Мгхайлавіч 
АНІШЧЫК

Дэкан факультэта прикладной матэматыкі і інфартатыкі, 
дацэнт Павел Аляксеевгч МАНДРЫК

Дэкан біялагічнага факультэта, 
дацэнт Уладзімір Васгльевіч JIbICAK

— Студэнцтва — вельмі яск- 
равая і працяглая старонка ў 
жыцці кожнага маладога чалаве- 
ка. Працяглая — таму, што за гэ- 
тыя пяць гадоў у жыцці адбыва- 
ецца мноства падзей, заводзіцца 
шмат знаёмстваў. A галоўнае — 
студэнт пазнае шмат новага (І не 
заўсёды гэта датычыць толькі пра- 
фесійных ведаў).

Вядома, асноўны занятак сту- 
дэнта — гэта навучанне. Асабі- 
ста ў мяне з гэтым праблемы не 
ўзнікалі: мне падабалася вучыц- 
ца, і я з ахвотай займаўся. Але 
чамусьці ў памяці больш заста- 
юцца падзеі, непасрэдна з на- 
вучаннем не звязаныя. Гэта і па- 
ездкі “ на бульбу” , у будатра- 
ды. А за час навучання я пабы- 
ваў у многіх будатрадах — і ў 
Беларусі, і ў Узбекістане, і ў 
Казахстане.

Прыгадваецца адзін выпа
д а к , я к і п а к ін уў  яскравы  
ўспамін. Пасля другога курса 
(мне тады было толькі 18 гадоў) 
мяне ўзялі ў будатрад са ста- 
рэйшымі студэнтамі ў Казах
стан. Недзе праз тыдзень пас
ля пачатку працы нашу каман- 
ду накіравалі на пілараму да-

п а м а г ч ы 
грузіць бярвё- 
ны. I трапіўся 
нам вельмі 
цяжкі камель.
Яго трэба было 
закінуць на ма- 
шыну. Мы, 12 
чалавек, хв і- 
лінаў 15 тапта- 
ліся каля гэта
га бервяна, па- 
д ы ход зіл і да 
яго з розных 
бакоў, спраба- 
валі падняць — 
анічога не ат- 
рымлівалася. I 
тут падышоў да 
нас дасведча- 
ны р а б о тн ік  
п І л а р а м ы :
“ Хлопцы, што 
вы тут робіце?” Ён паставіў 
шэсць чалавек: тры з аднаго 
боку бервяна, тры — з друго
га. I аказалася, што мы лёгка 
паднялі тэты камель.

Так я атрымаў вельмі каштоў- 
ны досвед арганізацыі працы. 
Калі было 12 чалавек, кожны ста- 
раўся хаця б крыху “ сачкануць” ,

П.А. М андры к у  будатродзе

спадзяваўся на іншых. A калі 
засталося менш, кожны стаў ад- 
чуваць меру сваёй адказнасці.

I сёння, як толькі мне даводзіц- 
ца зрабіць што-небудзь важнае і 
значнае, я заўсёды ўзгадваю, як 
мы грузілі бярвёны. I разумею, 
што заўжды трэба адчуваць меру 
адказнасці.

У. В. Лысак (справа) з сябрам С. Чайкам

— Памятаю, як мы былі сту- 
дэнтамі і здавалі вельмі скла- 
даны экзамен па вышэйшых рас- 
лінах. Трэба было ведаць шмат 
лацінскіх назваў, сістэматыку 
ўсіх раслін на Зямлі. I трэба 
было вельмі многа вучыць на 
памяць. A прымаў у нас экза
мен вельмі стары, як нам тады 
здавалася, дацэнт — было яму

каля 70 гадоў. У групе ў нас 
былі толькі два чалавекі, для 
якіх тэты экзамен не ўяўляў 
вялікіх цяжкасцяў, бо гэтыя сту- 
дэнты-выдатнікі з пятага класа 
займаліся ў гуртку па біялогіі, 
потым — пры факультэце ў гур
тку юных натуралістаў. I вось 
мы за пэўную плату дамаўлялі- 
ся з гэтымі студэнтамі, каб яны
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® Болыи за 450 выкладчыкаў і студэнтаў БДУ  пайшлі 
ў  армію, народнае апалчэнне, сталі байцамі знішчаль- 
ных батальёнаў, партызанамі, падпольшчыкамі. Уні- 
версітэт патятае сваіх выхаванцаў, сярод якіх Героі Ca- 
вецкага Саюза Міхаіл Катлавец і Уладзітір Парахневіч. 
Д а  1945 года за тужнасцъ і гераізт, праяўленыя ў  баях, 
293 супрацоўнікі універсітэта былі ўзнагароджаны ор- 

Д эн а м і і тедаляті._____________________________________________________

Дэкан геаграфічнага факультэта, прафесар 
Іван Іванавіч ПІРОЖНІК

Дэкан факультэта фундаментальная, і нетрадыцыйнай 
медыцыны Дзмітрый Ільіч САГАЙДАК

Дэкан юрыдычнага факультэта, 
дацэнт Валерый Мікалаевіч ГАДУНОЎ

— Ha адным са старэйшых 
курсаў лекцыі па адным з прад- 
метаў чытаў выкладчык-“ пагад- 
зінавік” . Падчас іспыту ў нашай 
групе (дзе я быў старастай) ён 
спытаў мяне першага, паставіў

адзнаку “ выдатна” і пасадзіў 
разам з сабой. Калі выкладчык 
адчуваў сумненні наконт каго- 
небудзь са студэнтаў групы, я 
даваў характарыстыку гэтаму сту- 
дэнту. I сумненні развейваліся. Як

правіла, на карысць студэнта. Так 
працягвалася да таго часу, па- 
куль у аўдыторыю не ўвайшоў 
намеснік дэкана. Пасля гэтага 
мой “ удзел” у прыёме іспыту 
спыніўся.

цыйнай для вышэйшай школы схеме: лекцыі, семіна- 
ры, лабараторныя работы, вытворчая і педагагічная 
практыка, курсавыя, дыпломныя.

Асаблівасць, якая зараз зусім знікла: многія 
лекцыі суправаджаліся дэманстрацыйнымі вопытамі. 
He магу іх забыць, але нічога не магу зрабіць, каб 
адрадзіць гэтую традыцыю.

Характэрнай рысай той эпохі быў дух творчасці: 
студэнтаў прыцягвалі да навуковай працы. Я пачаў 
займацца навуковай дзейнасцю з другога курса. 
Адначасова я займаўся грамадскай працай — быў 
сакратаром камсамольскай арганізацыі хімічнага фа
культэта (на трэцім і чацвёртым курсах). Рабілася 

шмат добрага. У 1958 годзе я ездзіў са 
студэнтамі БДУ на цаліну. Тая паездка з’яд- 
нала наш калектыў. Дый увогуле мы былі 
калектывістамі: дапамагалі адзін аднаму ва 
ўсім — і ў навучанні, і ў паўсядзённым жыцці.

У 1958 годзе я ўпершыню ездзіў на сту- 
дэнцкую навуковую канферэнцыю ў Xap- 
каўскі універсітэт. Кафедра неарганічнай хіміі 
прымала як дарагога госця (здавалася б, 
падумаеш — прыехаў другакурснік). Выслу- 
халі паведамленне, ацанілі, уручылі грамату. 
Зараз студэнтаў на канферэнцыі не пасыла- 
ем — няма грошай.

Хаця матэрыяльная база факультэта ў 
той час была далёкай ад ідэалу (як і зараз, 
калі ўсё знасілася), навуковыя даследаванні 
выконваліся на высокім узроўні. Многія шкля- 
ныя прылады для доследаў рабіліся не толькі 
намаганнямі шкловыдзімальшчыкаў, але і 
сваімі ўласнымі. Трэба было праяўляць фан- 
тазію ў вырашэнні складаных задачаў з вы- 

карыстаннем простых метадычных прыёмаў.
У студэнцкім жыцці вельмі шмат часу выдаткоў- 

валася на сходы — камсамольскія, прафсаюзныя і 
інш. на розных узроўнях: у трупах, на курсах, на 
факультэце, у рамках БДУ, раёна, горада, рэс- 
публікі.

Я ўдзячны акадэміку В.В. Свірыдаву за тое, 
што ад яго я навучыўся любові і адданасці навуцы, 
акадэміку Ф.М. Капуцкаму за тое, што далучыў 
мяне да адміністрацыйнай працы (я працаваў яго 
намеснікам у дэканаце, дэканам, намеснікам ды- 
рэктара НДІ ФХП па навуковай рабоце).

LI. П ірож н ік  падчас палявых даследаванняў у  Карпатах

— Найбольш значнай падзеяй майго студэн- 
цкага жыцця была першая вытворчая практыка ў 
аддзеле гарадскіх паселішчаў НДІ эканомікі і 
эканоміка-матэматычных метадаў Дзяржплана 
БССР. На пачатку 1970-х гадоў актыўна раслі 
гарады, будаваліся прамысловыя комплексы, якія 
трэба было забяспечыць працоўнай сілай. Тэ- 
май маіх даследаванняў была маятнікавая мігра- 
цыя працоўнай сілы ў Полацкім жыллёва-пра- 
мысловым комплексе. Старажытны Полацк і 
малады, у бурным развіцці Наваполацк, нава- 
кольныя вёскі Экімань, Баравуха і іншыя зна- 
ходзіліся ў працэсе сацыяльна-эканамічнай і 
дэмаграфічнай трансфармацыі. На падставе па
лявых абследаванняў была пабудавана матрыч- 
ная мадэль міграцый, распрацаваны шэраг пра- 
паноў па аптымізацыі гаспадарчага развіцця. Ha 
падставе даследаванняў была напісаная навуко- 
вая праца, якая на Рэспубліканскім конкурсе 
навуковых работ студэнтаў была адзначана I 
катэгорыяй і ўзнагароджана Дыпломам Міністэр- 
ства вышэйшай адукацыі Il ступені.

жабы ўжо залеглі ў зімовую 
спячку, таму мае сябры адправі- 
ліся на біялагічны факультэт па 
лабараторную жабу. Аднак не 
знайшлі. Так усё і забылася.

Аднак на наступны год уво- 
сень на сельскагаспадарчых 
работах усе разам прыгадалі 
маю неабдуманую  заяву і 
знайшлі здаравенную рапуху, 
усю ў атрутных пухірках. Як 
вядома, “ слова не верабей” ; і 
я, разумеючы, што “ чалавек 
можа ўсё ці амаль усё” , вы- 
мыўшы рапуху ад пяску, пры 
вялікім зборы саўдзельнікаў 
мерапрыемства павольна з'еў 
яе, каменціруючы смакавыя 
адчуванні, якія ўзнікалі ў пра
цэсе гэтага.

Гісторыя гэтая атрымала да- 
статковы розгалас сярод сту- 
дэнтаў-фізікаў і біёлагаў. Яшчэ 
доўга пасля таго, праходзячы 
па калідоры, я чуў услед сабе 
каментарыі майго ўчынку: “ Гэта 
ён з'еў жыўцом ці то рапуху, 
ці то пацука” .

Я думаю, што нейкія вытокі 
май го жадання стварыць фа
культэт фундаментальнай і не
традыцыйнай медыцыны былі 
закладзены менавіта гэтай ак- 
цыяй.

Дэкан хімічнага факультэта, 
прафесар Генадзь Аляксеевіч 
БРАНІЦКІ

— Пасля паездак першага 
сакратара ЦК КПСС М.C. Xpy- 
шчова ў Індыю ў 1958 годзе 
была знятая забарона на пуб- 
лікацыю матэрыялаў пра ёгу. 
Многія часопісы (кшталту “ Нау
ка и жизнь” , “ Знание — сила” 
і інш.) публікавалі захапляль- 
ныя факты пра незвычайныя і

шай рэальнасці і практыкі. Ёгі 
без шкоды для ўласнага зда- 
роўя маглі піць серную кісла- 
ту, глытаць раскаленае да чыр- 
вані жалеза і вельмі ядавітых 
змей. I ў запале гарачай па- 
лемікі я заявіў сакурснікам 
(вось ужо 43 гады гэта мае 
надзейныя сябры), што нічога

— Паступіўшы ў 1955 годзе ва універсітэт, я і не 
меркаваў, што некалі буду ўзначальваць хімічны 
факультэт. Вучыўся і жыў, як і многія мае адна- 
курснікі, сціпла, пераважна на стыпендыю (29 
рублёў), паколькі дапамагаць мне матэрыяльна мама 
практычна не магла. Яна жыла ў Фергане, апроч 
мяне ў яе былі яшчэ двое дзяцей (мае малодшыя 
сёстры). Бацька загінуў пад Ржэвам у 1942 годзе.

Г.А. Б ран іцк і ў  інтэрнаце

Але пасылкі часам дасылала — пераважна садавіна, 
арэхі, варэнне, якія з’ядалі тут жа з хлопцамі, з якімі 
жыў разам у адным пакоі ў інтэрнаце на вуліцы 
Свярдлова.

Стыпендыю плацілі не ўсім, а толькі тым, хто 
вучыўся на “добра” і “ выдатна” . Так што стыпен
дыю можна было зарабіць добрым навучаннем. I я 
стараўся, як многія, большую частку часу бавіць у 
бібліятэцы. Рыхтавацца да заняткаў у інтэрнаце было 
немагчыма. У адным пакоі афіцыйна жылі чатыры 
чалавекі, а ў сапраўднасці — шэсць.

Навучальны працэс быў арганізаваны па трады-

Дэкан гістарычнага факультэта, дацэнт 
Сяргей Мікалаевіч ХОДЗІН

галоўнае было наперадзе. У на
шай “ лазні” не было гарачай 
вады. Камандзір будатрада 
заявіў: “ Барства гэта, у гара
чай вадзе мыцца” . Пасля халод- 
нага душу мы тэмпературыць не 
сталі. Але расліннасці на гала- 
ве пазбаўляліся з дапамогай 
нажніц.

C M .  Ходзін з аднакурсніцам і

Застаецца дадаць: ў дзень 
перад ад'ездам “ пры вясёлым 
настроі” адзін мяшок цэменту 
быў зрасходаваны на камандзі- 
ра будатрада. Адразаючы яго 
сцэментаваную гордасць — вусы, 
наш “ цырульнік” прыгаворваў: 
“ Барства гэта, гарачай вадою 
мыцца.”

Д .I. Сагайдак (злева) /  A M .  Л ю цко  —  студэнты 2-га курса

невытлумачальныя магчымасці 
чалавека.

Мы, тады студэнты фізічна- 
га факультэта БДУ, з пазіцый 
матэрыялізму і дыялектычных 
падыходаў спрабавалі “ прывя- 
заць” незвычайныя з’явы да на-

надзвычайнага ў гэтым няма — 
усё залежыць ад устаноўкі 
псіхікі. I, між іншага, сказаў, 
што, калі патрэбна, магу і я 
з ’есці што-небудзь не вельмі 
ядомае — ну, напрыклад, жабу. 
Стаяў лістапад, усе выхаваныя

— Эпізод 1-ы. Бульба... Іроніяй 
лёсу нас з сябрам закінула на 
выселкі. Асноўная група размяс- 
цілася ў цэнтры калгаса. Дзень 
больш-менш быў заняты на мяс- 
цовым элеватары. A вось вечар... 
Кніг побач апынулася няшмат. 
Карты надакучылі ўдзень: спра- 
бавалі гуляць на халву (адзінае 
салодкае, што было ў мясцовым 
магазінчыку). Спачатку — ва 
ўзнагароду, пасля — у пакаран- 
не.

Урэшце пазнаёміліся з дзяў- 
чатамі — маладымі даяркамі. Па- 
надзіліся хадзіць па малако на 
ферму. За гаворкамі ім — веся- 
лей працаваць, нам — бавіць час. 
Вырашылі запрасіць у клуб у су- 
седнюю вёску на танцы. I вось 
увечары я (“ фраер у чаравіках” ) 
і сябар у ботах — на ферме. Чаго 
мне каштавала прабрацца туды 
ў чаравіках — зразумее кожны, 
хто хоць раз быў паблізу невялі- 
кай фермы ў невялікай вёсачцы. 
У памяшканні, дзе дзяўчаты мылі 
“тару” , я стаяў на парозе, бо 
ўсюды вада. Сябар, наадварот, 
“ набіраў ачкі” — дапамагаў, жар- 
таваў. Толькі раптам... знік. Раз- 
гублена мы пазіралі на тое мес- 
ца, дзе ён стаяў хвіліну таму... A 
ён літаральна ўсплыў. Усё, што 
да таго часу плавала на паверхні 
вады, упрыгожвала цяпер яго 
галаву. Зразумела, выгляд у яго 
быў зусім не такі, як у перамож- 
цы. Пасля ўжо мы даведаліся,

што ў так званай “ мыечнай” было 
некалькі перапоўненых вадою 
сцёкавых ямаў. Але галоўнае — 
вынік: дарма сябар спрабаваў па- 
мыцца. Вечар быў сапсаваны. 
Ноччу ўпотай я 
абліў усё яго ад- 
зенне “Трайным” 
адэкалонам.

Э пізод 2  — і.
Б я з м е ж  н ы я 
сібірскія прасто- 
ры. Па адзінай 
трасе, якую ўлад- 
коўвалі студэнты 
інстытута замеж- 
ных моў, мы да- 
волі хутка былі на 
станцыі. Нас чака- 
ла высокааплочва- 
емая, але не над- 
та прывабная пра
ца грузчы каў.
Аднак груз нас не 
парадаваў: цэмент 
да 60 кг ў нетры- 
валых папяровых 
мяшках. Ix мы па- 
вінны былі грузіць 
з вагона без пры- 
ступак. Зразумела, што, падаю- 
чы, мяшок часам разрываўся, і 
цэментавы “душ” абсыпаў з ног 
да галавы. Да часу завяршэння 
“ аперацыі” мы ўсе былі непа- 
знавальна “сівыя” . На памяць за- 
сталося фота — мы ўсе мурза- 
тыя з галавы да ног, а я ў чыс- 
тай майцы (для кантрасту). Але
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ІНІЦЫЯТЫВЫ

Аб’яднаць выпускнікоў БДУ 
дзеля інтэлектуальнага, творча- 
га і іншага супрацоўніцтва, а 
таксама дзеля захавання і па- 
велічэння адукацыйных, наву- 
ковых і культурных традыцый 
універсітэта — такая мэта но- 
вай грамадскай арганізацыі 
Асацыяцыя выпускнікоў Бела- 
рускага дзяржаўнага універсі- 
тэта, якая нядаўна пачала ства- 
рацца.

Жыццё паказвае, што для 
большасці людзей гады вучо- 
бы ў ВНУ не проста запаміна- 
юцца, а становяцца ці не най- 
лепшым перыядам маладосці. 
He сакрэт, што аднакурснікі 
часам збіраюцца разам, каб 
сустрэцца з улюбёнымі настаў- 
нікамі, даведацца пра лёс адзін 
аднаго, абмеркаваць агульныя 
праблемы. Студэнцкае сяброў- 
ства часцяком працягваецца ўсё 
жыццё, а часам становіцца на- 
дзейнай гарантыяй добрасум- 
леннасці ў шмат якіх вялікіх і 
малых справах.

У многіх краінах існуюць

ВЫПУСКНІКІ

БД9 збірае выпускнікоў
разнастайныя аб’яднанні лю
дзей, якія маюць дачыненне да 
той ці іншай навуковай уста- 
новы. Далучанасць да такога 
брацтва, якое падтрымлівае 
шчыльныя сувязі з alma mater, 
шмат кажа пра чалавека, часта 
служачы яго візітоўкай, свед- 
чаннем высокай рэпутацыі ў 
грамадстве. У сваю чаргу, по- 
спехі выпускнікоў спрыяюць 
узняццю прэстыжу ВНУ.

Асацыяцыя выпускнікоў Бе- 
ларускага дзяржаўнага універ- 
сітэта, як мяркуецца, возьме на 
сябе абавязкі па прадастаўленні 
інфармацыйных паслуг для 
ўсталявання і пашырэння кан- 
тактаў паміж былымі студэн- 
тамі, па арганізацыі іх сустрэ- 
чаў, семінараў, канферэнцый. 
Плануецца стварэнне базы да- 
ных пра студэнтаў і выпускні- 
коў, правядзенне праграм, на- 
кіраваных на захаванне трады
цый студэнцтва і навукова-пе- 
дагагічнага калектыву БДУ.

Плануецца, што асацыяцыя бу
дзе садзейнічаць у працаўлад- 
каванні выпускнікам БДУ і 
аказваць дапамогу арганізацы- 
ям і прадпрыемствам у падбо- 
ры высокакваліфікаваных кад- 
раў.

Ha інтэрнэт-сайце універсі- 
тэта з ’явіцца адпаведная ста- 
ронка, на якой будзе змяшчац- 
ца падрабязная інфармацыя 
пра дзейнасць асацыяцыі. Ста
тут гэтай грамадскай арганіза- 
цыі знаходзіцца ў апошняй ста- 
дыі дапрацоўкі.

Аргкам ітэт сёння гатовы 
разгледзець усе прапановы вы- 
пускнікоў Беларускага дзяр- 
жаўнага універсітэта, а такса
ма прымае заяўкі на ўступлен- 
не ў асацыяцыю.

Контактны тэлефон 
у  Мінску 209-54-16 

( Таццяна Аляксандраўна 
Белаш) 

E-mail: alumni@ bsu.by

Алена СПІРЫДОВІЧ, 
тэлевядучая:

— Алена, што Вы памятаеце пра сваё сту
дэнцкае жыццё?

— Смешных выпадкаў я вось так адразу не ўзга- 
даю, але гады, праведзеныя на факультэце журна- 
лістыкі, былі аднымі з самых лепшых у маім жыцці. 
Ужо на другім курсе ў мяне было дзіця. Я карміла 
яго, бегла на дзве “ пары", таму што на ўсе не 
паспявала, потым зноў бегла яго карміць. Здавала 
сесіі, як і ўсе. He магу сказаць, што гэта была бес- 
клапотная пара, але гэта быў цудоўны час. На жур- 
фак я пайшла вучыцца таму, што ціха ненавідзела 
матэматыку (прызнацца, я і сёння блытаюся ў таб- 
ліцы множання), а вось тэксты я запамінала старон- 
камі, яшчэ не ведаючы, навошта мне гэта патрэбна. 
У школе я была выдатніцай, а ва універсітэце пера- 
мясцілася да сераднякоў.

— Ц іможаце Вы узгадаць сваіх выкладчыкаў?
— Выкладчыкаў я памятаю ўсіх, нават складана 

некага асобна вылучыць. Добра запомніўся Рыгор 
Васільевіч Булацкі — тагачасны дэкан факультэта 
журналістыкі. Toe, чаму мяне навучыла на занят- 
ках рускай мовы Ангеліна Аляксандраўна Рудэн- 
ка, я скарыстоўваю ўсё жыццё.

Я ўдзячная выкладчыкам нават за тыя, не з 
першага разу здадзеныя залікі, за тое, што я два 
разы за 5 год навучання была без стыпендыі. Я 
вельмі ўдзячная выкладчыкам, і сёння мне не со- 
рамна за атрыманыя веды.

— I на заканчэнне: што Вы можаце пажадаць 
студэнтам БДУ?

— Больш прычын для ўсмешак і менш — для суму!

Алег СЛУКА,
намеснік міністра адукацыі 
Рэспублікі Беларусь:

— Што Вы можаце прыгадаць з далёкіх гадоў 
свайго навучання Ba універсітэце?

— Запомнілася ўвогуле студэнцкае жыццё, бо 
менавіта ў гэтыя гады чалавек часцей за ўсё ўпер- 
шыню праяўляецца як творца...

Напэўна, самае галоўнае, што запомнілася, — 
гэта сяброўства. A яшчэ асабліва запомнілася су- 
стрэча з М.А. Шолахавым (на якой я прысутнічаў, 
калі быў камандзірам студэнцкага атрада журфа- 
ка), паездкі ў Казахстан (рамантыка!).

— Зараз Вы займаеце пасаду намесніка  
міністра адукцыіі працягваеце выкладаць у БДУ. 
Ц іхапае Вам часу і  сіл, каб так працаваць?

— Я і дагэтуль з’яўляюся прафесарам БДУ і 
факультэта журналістыкі. Адарвацца ад універсітэ- 
та — значыць, адарвацца ад жыцця, згубіць той 
імпульс, які гарыць у душы. Усё, чаму я навучыў- 
ся, усё, што маю, я павінен аддаць студэнтам. A 
студэнты, у сваю чаргу, павінны працаваць. I пра
цаваць — з задавальненнем. Я хачу, каб студэнты 
БДУ былі шчаслівыя, каб яны былі забяспечаныя 
— як матэрыяльна, так і духоўна.

Усё будзе мяняцца. Пройдуць стагоддзі, тыся- 
чагоддзі, аднак універсітэт застанецца, бо ён пры- 
ваблівае да сябе ўсё, што мае дачыненне да ро- 
зуму.

Гутарылі студэнты факультэта журналістыкі 
Вольта НАВАЦКАЯ І Сяргей AKVTKA

А ляк са н д р  РАЧЭЎСКІ, 
н а чальн ік  аддзела  
між народнага супрацоў- 
н іц т ва  М ініст эрст ва  
природны х рэсурсаў і 
аховы наваколънага  
асяроддзя:

— Найбольш ярка запомніліся 
з май го студэнцкага жыцця вык- 
ладчыкі з вялікімі энцыклапе- 
дычнымі ведамі. Узгадваюцца 
імёны В.П. Якушка, В.Р. Заў- 
рыева, А.Я. Шкляра, В.А. Дзя- 
менцева, а таксама многіх іншых. 
Нельга не ўзгадаць і эпізодаў, 
звязаных з непасрэднай наву
ковай работай студэнта пад 
кіраўніцтвам В.П. Якушка. Такія

экспедыцыі на азерныя вадае- 
мы Беларусі адбываліся два- 
тры разы на год. Дзякуючы ім 
мы аб’ездзілі большую частку 
Беларусі. Гэта была выдатная 
практыка, якую можна без пе- 
рабольшання назваць экспеды- 
цыйным даследаваннем родна- 
га краю. Дзякуючы такім паез- 
дкам я пазнаёміўся з беларус- 
кай прыродай і яе самымі цу- 
доўнымі рэсурсамі — воднымі. 
Пазней ахова і рацыянальнае 
выкарыстанне гэтых рэсурсаў 
стала сэнсам майго жыцця.

У год 80-годдзя БДУ хацелася 
б напомніць пра падтрымку доб
рых традыцый універсітэта і фа- 
культэтаў. Вельмі пажадана, каб 
высокі навуковы, прафесійны і 
педагагічны патэнцыял выкладчы-

• 11 кастрычніка 1943 года ў  будынку школы па стан- 
цыі Сходня пад Масквой пачаліся рэгулярныя навучаль- 
ныя заняткі. Некаторыя факультэты I курсы размя- 
шчаліся ў  будынках Маскоўскага дзяржаўнага універсі- 
тэта. Лекцыі студэнтам чыталі вядомыя вучоныя: 
У.І. Пічэта, М.М. Дабрынін, Б.Д. Грэкаў, М.В. Нечкіна  
і інш. У  жніўні 1944 года Б Д У  пераехаў у  вызвалены 
Мінск, а ўжо ў  верасні пачаў працу.

каў падмацоўваўся працаи сту- 
дэнцкіх навукова-даследчых гурт- 
коў. Каб, як і ў гады майго наву
чання, вакол прафесара і выклад- 
чыка студэнтаў злучалі агульныя 
інтарэсы. I каб гэтыя выкладчыкі 
сваім асабістым прыкладам асвят- 
лялі шлях у навуку для маладых, 
а маладыя яго знаходзілі.

Геафак заўсёды адрозніваўся 
іскрамётным характарам: акрамя 
навукі, тут шырока былі распаў- 
сюджаныя канцэрты, вечарыны, 
гульні КВЗ. Хацелася б, каб вясё- 
лы характар і мастацкая самадзей- 
насць існавалі і надалей. Каб і на- 
далей геафак традыцыйна вылу- 
чаўся высокай паспяховасцю.

Сёння геафак і некаторыя 
іншыя факультэты атрымалі пры- 
гожыя будынкі. I хацелася б та
кую цудоўную абстаноўку заха- 
ваць у БДУ і надалей, бо ўра- 
жанні ад сучаснага геафака — 
гэта найбольш яркія мае ўражанні 
пра БДУ сёння.

Гуторыў студэнт 
географічнога факультэта 

Вадзім ЗУБРЫЦКІ

К а лек т ы ў ун іверсіт эт а пры кладзе ўсе сілы да т аго, 
к а б  і далей  па праву несці сцяг ф лагм ана  вы ш эйш ай  
адукацы і рэспублікі.

Рэктар Усевалад Міхайлавіч Сікорскі

ВІНШУЕМ!

9 бібліятэк! таксама юбілей
Фундаментальная бібліятэка БДУ, як  

гўвесь універсітэт, адзначае сваё 80-годдзе. 
3  яе дырэктарам Пятром М іхайлавічам  
ЛАПО гутарыцъ наш карэспандэнт.

— Бібліятэцы БДУ — 80 гадоў. Якой яна ста
ла сёння? Я к іяе фонд?

— Фонд бібліятэкі складае больш за 2 мільёны 
адзінак захавання, сярод якіх ёсць кнігі, часопісы, га
зеты, аўдыё- і відэакасеты, кампакт-дыскі. Фонд раз- 
меркаваны паміж галоўным кнігасховішчам і чыталь- 
нымі запамі, размешчанымі ў галоўным будынку уні- 
версітэта і на геаграфічным, радыёфізічным, філала- 
гічным, хімічным, юрыдычным факультетах, а такса
ма на факультэце журналістыкі І на факультэце да- 
універсітэцкай адукацыі. У бібліятэцы нам хацелася 
б рэалізаваць канцэпцыю адкрытага доступу: чытач 
павінен мець непасрэдны доступ да фонду, які захоў- 
ваецца ў чытальнай зале, а бібліятэкар выступаў бы ў 
ролі дарадцы, кансультанта, які дапамагаў бы чытачу 
знайсці патрэбнае яму выданне. Зараз мы спрабуем 
апрабаваць гэтую канцэпцыю ў філіяле, размешчаным 
на геаграфічным факультэце.

Новыя выданні да нас апошнім часам паступа- 
юць, на жаль, нерэгулярна. Прычына тут адна — 
фінансы. Мы не маем прэтэнзій ні да кіраўніцтва 
універсітэта, ні да работнікаў планава-эканамічнай і 
бухгалтарскай службаў універсітэта, бо разумеем, 
што універсітэт зараз абнаўляе сваю навучальна- 
вытворчую базу. Але хочам звярнуць іх увагу на 
асаблівасці камплектацыі бібліятэчнага фонду. Калі 
пакупку стала ці камп'ютэра можна адкласці на не- 
каторы час, дык адтэрміноўка аплаты за літаратуру, 
неабходную для забеспячэння навучальнага працэ- 
су, прыводзіць да таго, што нашыя заказы ў выда- 
вецтвах расфарміроўваюцца і прадаюцца іншым 
бібліятэкам. Такія страты часам проста немагчыма 
папоўніць...

— Бібліятэка ў БДУ вялікая. Можа трэба пак- 
лапаціцца пра асобнае памяшканне: і  супрацоўні- 
кам зручней, і  чытачам вольней?..

— Так, у бібліятэцы зараз 16 аддзелаў, сярод 
якіх ёсць і аддзелы абслугоўвання, і тыя, што выкон- 
ваюць унутрыбібліятэчныя аперацыі. Сёння ў нас ёсць 
і месца для новага будынка бібліятэкі, і ўся праект- 
ная дакументацыя, неабходная для пачатку будаўні- 
цтва. Гэты архітэктурны праект распрацаваны пры 
ўдзеле вядучых спецыялістаў бібліятэкі з улікам заў- 
ваг замежных экспертаў — спецыялістаў у галіне 
дызайну і абсталявання бібліятэчных будынкаў з 
Францыі і Польшчы. Наш план будаўніцтва падтрым- 
лівае кіраўніцтва універсітэта, але пакуль што для яго 
ажыццяўлення ёсць пэўныя перашкоды.

— A ц іплануецца пашырыць стурктуру біблія- 
тэкі: увесціновыя аддзелы, напрыклад?..

— Канешне. Ужо ў самы бліжэйшы час мы мяр- 
куем стварыць такія службы, як сектар электрон- 
най дастаўкі дакументаў і сектар лінгвістычнага за
беспячэння.

— Але, мабыць, новаўвядзенні датычаць He 
толькі новага будынка. XX/ стагоддзе — эпоха 
камп 'ютэраў. Ці захапіла хваля камп ’ютэрызацыі 
бібліятэку БДУ?

— Сёння ніякую прафесійную дзейнасць (а тым 
больш — інфармацыйную) немагчыма ўявіць без вы- 
карыстання камп’ютэрнай тэхнікі. На жаль, часта 
лічаць, што дастаткова паставіць камп’ютэр на пра- 
цоўнае месца, падключыць яго да сеткі (пажадана — 
глабапьнай) — і ўсе праблемы інфармацыйнага за
беспячэння прафесійнай, навуковай ці навучальнай 
дзейнасці будуць вырашаныя. Але кожны, хто хоць 
крыху разбіраецца ў бібліятэчнай спецыфіцы і со- 
чыць за Інтэрнэтам, можа заўважыць: тэхналогіі по- 
шуку, якімі бібліятэчная справа карыстаецца ўжо 
працяглы час, у сусветнай сетцы знаходзяцца яшчэ 
ў зародкавым стане. Новыя інфармацыйныя тэхна- 
логіі павінны кардынальназмяніць аблічча бібліятэкі, 
формы інфармацыйнага абслугоўвання, якія яна пра- 
пануе, і прэстыж бібліятэкара ў грамадстве, як мы 
спадзяемся. У Інтэрнэце ўжо ёсць электронны ката
лог нашай бібліятэкі, можна наведаць яе Web-старон- 
ку. I мы вядзем далейшую працу ў гэтым накірунку.

— A якіх  эмоцый больш у Вас выклікае праца 
— станоўчых ці адмоўных?

— Радуе мяне ў бібліятэцы, найперш, яе калек- 
тыў, які нягледзячы на цяжкасці працуе з максі- 
мальнай аддачай і стараецца годна несці званне 
вядучай бібліятэкі вядучай ВНУ краіны. Радуе стаў- 
ленне кіраўніцтва універсітэта да бібліятэкі, тая 
ўвага, якую яно надае вырашэнню нашых праблем. 
А засмучае тое, што працаваць даводзіцца ў скла- 
даных умовах — і ў сэнсе плошчаў, і ў сэнсе штат- 
нага раскладу, і ў сэнсе фінансаў.

— Што б Вы хацелі пажадаць нашым чыта
чам?

— Хацелася б пажадаць ім наведаць новую біблія- 
тэку універсітэта праз 5 гадоў — каб яны пабачылі 
тыя змены, што адбудуцца ў ёй за гэты час.

Студэнта факультэта журнапістыкі 
Кацярына ДЗЯМЕНЦЬЕВА

Фота IREX/PROMEDIA
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Пяць гадоў шчаслівага жыцця
Напярэдадні 80-годдзя Б Д У  мы вырашылі задаць некалькі пытанняў студэнтам 

нашага універсітзта. П ытанні былі простымі і датычыліся пераважна цяперашняга 
дня Беларускага дзяржаўнага універсітэта і яго будучыні:

1. Што новага, на вашу думку, з ’явіцца ў  БД У ў  гэтым стагоддзі?
2. Што б вы хацелі палепшыцъ у БДУ?
3. Што яшчэ вам дае БДУ, акрамя адукацыі?
I восъ якія адказымы атрымалі...

Сяргей, факультэт журналістыкі:
1. На мой погляд, у новым стагоддзі абавяз- 

кова павінны адрамантаваць ліфт на факультэ- 
це журнапістыкі.

2. Я б палепшыў бібліятэчны фонд БДУ. Гэта 
дастаткова складана, напэўна, але трэба старац- 
ца.

3. Акрамя адукацыі, БДУ дае мне, як І 
многім іншым студэнтам, новых цікавых сяб- 
роў.

Галоўная задача універсітэта  -  абудзіць у  сваіх выхаванцах 
неўтаймаванасць у спасціжэнні ведаў.

Рэктар Уладзімір Аляксеевіч Белы

Вольга, хімічны факультэт:
1. У XXI стагоддзі БДУ, я думаю, пастараец- 

ца пашырыць міжнародныя сувязі.
2. Хацелася б змяніць спосаб правядзення 

лекцый. Я думаю, было б добра, калі б лекцыі 
ў БДУ былі больш інтэрактыўнымі, каб быў 
дыялог паміж лектарам і студэнтамі, а не про
ста маналог выкладчыка. Здаецца, так цікавей.

3. БДУ дапамагае знаходзіць сапраўдных 
сяброў.

Фота IREX/PROMEDIA

Святлана, факультэт журналістыкі:
1. Усё, што з’явіцца новага ў БДУ ў гэтым 

стагоддзі, будзе залежаць толькі ад людзей, якія 
прыйдуць ва універсітэт у XXI стагоддзі.

2. Трэба пашырыць памяшканні факультэтаў, 
каб студэнты адчувалі сябе больш вольна, па- 
лепшыць тэхнічнае абсталяванне.

3. Акрамя прэстыжу, які мае дыплом БДУ, 
універсітэт не дае мне нічога.

Павел, фізічны факультэт:
1. Мабыць, увядуць 10-бальную сістэму ад- 

знак.
2. Палепшыць хочацца спартыўную базу, а 

таксама ўмовы пражывання ў інтэрнатах. На мой 
погляд, большасць з іх патрабуе рамонту.

3. Сяброў, проста магчымасць пагутарыць з 
цікавымі людзьмі, але гэта, на мой погляд, дае 
не толькі універсітэт.

Аляксей, фізічны факультэт:
1. Адрамантуюць фізічны факультэт, на што 

я вельмі спадзяюся.
2. Палепшыць трэба стан будынка галоўнага 

корпуса БДУ.
3. Акрамя адукацыі, БДУ дае проста 5 гадоў 

бесклапотнага жыцця.

Марына, філалагічны факультэт:
1. З ’явіцца новая сістэма адукацыі, а яшчэ, 

на маю думку, навучальны працэс будзе камп’- 
ютэрызаваны.

2. Палепшыць абсталяванне на ўсіх факуль
тетах, знешні выгляд карпусоў.

3. БДУ дае, акрамя адукацыі, шматлікія за
бавы.

Настасся, біялагічны факультэт:
1. Чамусьці мне здаецца, што з ’явіцца ў XXI 

стагоддзі нейкая новая сістэма навучання ў БДУ. 
А яшчэ новыя падручнікі, апошнія тэхнічныя 
навінкі.

2. Палепшыць хацелася б сістэму харчавання 
студэнтаў, зрабіць больш разнастайным меню ў 
сталоўках І буфетах. Дый не дрэнна было б 
панізіць кошты.

3. Акрамя адукацыі, БДУ дае мне магчы-
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масць пазнаёміцца з горадам (напрыклад, да 
таго часу, пакуль я не паступіла на біяфак, я не 
ведала пра існаванне Шчамысліцы). А  такса
ма — з жывой прыродай (падчас заняткаў 
фізкультуры ў гаі).

Вераніка, факультэт журналістыкі:
1. У XXI стагоддзі БДУ пастараецца ства- 

рыць амаль поўнае падабенства еўрапейскай 
сістэмы адукацыі.

2. Хацелася б, каб стыпендыю атрымоўвалі 
ўсе, незалежна ад формы навучання — “ бюд- 
жэтнікі” і “ платнікі".

3. БДУ дае мне магчымасць знаёміцца з не- 
ардынарнымі людзьмі (у тым ліку і з выкладчы- 
камі).

Да студэнтаў БДУ чаплялася 
студэнтка факультэта журналістыкі 

Кацярына ДЗЯМЕНЦЬЕВА

НАШ КОНКУРС ■ ШКОЛА ПЕРШАКУРСНІКА

Прафесар пакрыўдзіўся...
Гэтая гісторыя здарыла- 

ся п р ы кл а дн а  двац ц ац ь  
гадоў таму. Тады, калі мае 
бацькі былі такого ж  узрос- 
ту, як і  я  цяпер. Вучыліся яны 
т аксам а ў БДУ, аднак на 
м е х а н іка -м а т эм а т ы ч н ы м  
ф акульт эце. /  свят кавал і 
тады не 80, а 60 гадоў з дня 
нараджэння універсітэта.

Свае ст удэнцк ія  гады  
бацькі памятаюць вельмі доб
ра. /  лічаць, што гэта быў 
сапраўды самы лепшы і  цу- 
доўны час. Шмат ц ікавы х  
гісторый пра студэнцтва рас- 
казаліяны. Аднак больш за ўсё 
мне спадабалася наступная...

— Нішто сабе, тры семіна- 
ры запар! Ці магчыма вытры- 
маць такую вялікую нагрузку ў 
канцы тыдня? Як-ніяк, але сён
ня субота. Разумею, калі б 
што-небудзь просценькае, а то 
— усе тры матэматыкі. He, я так 
больш не магу. Тэрмінова трэ
ба адпачыць, іначай з мазгоў 
хутка дым паваліць!

— Сапраўды, у нас у гэтым 
семестры амаль 70 % навед- 
вальнасці. Нейкі незвычайны 
выпадак. Трэба гэтую справу 
паправіць. Ведаеце, я паважаю 
выкладчыка, але сядзець на

апошняи пары мне штосьці 
зусім не даспадобы.

— I то праўда. Калегі, а што 
сёння паказваюць у “ Централь
ным” ? Нешта я даўнавата туды 
не заглядаў...

— Ну, галасуем: хто за кіна- 
тэатр? Адзін, два... дзесяць... 
дваццаць адзін. Прымаецца ад- 
нагалосна! У нас ёсць пяць 
хвілін, каб гіакінуць памяшкан- 
не. Хутчэй збірайце манаткі!

— Але неяк няёмка атрым- 
ліваецца. Ш то’ будзе, калі ўсё 
гэта на сесіі залічыцца?

— Зал ічы цца-зал ічы цца: 
залік табе на экзамене паста- 
вяць. Ніхто нікога не прыму- 
шае. Аднак потым не хныкай: 
“ Я хачу ў кіно. Складзіце мне, 
калі ласка, кампанію” .

— Дзяўчаты, не спрачайце- 
ся! Усё будзе добра. Ён у нас 
самы цудоўны “ препод” . Усіх 
разумее. Таксама быў маладым. 
Мусіць, першым з лекцый збя- 
гаў. I ўжо напэўна, у дэканат 
заяўляць не будзе.

Каб выкладчык H e шукаў 
групу па ўсіх туалетах і спар- 
тыўных залах, клапатлівыя сту
дэнты пакінулі на дошцы за т 
еку: “ Мы пайшлі ў кіно. He су- 
муйце. I  група” .

•  Калектыў Б Д У  ганарыцца, што над статутам 
A A H  стаяць подпісы двух яго прафесараў -  У.М. Пер- 
цава і Ф.П. Шмыгава.

Але не паспелі навучэнцы 
пакінуць аўдыторыю, як у дзвя- 
рах з ’явіўся прафесар. Безу- 
моўна, ён адразу заўважыў 
разгубленасць на тварах хлоп- 
цаў і дзяўчат. I не мінуў кінуць 
позірк на дошку.

— Як вам не сорамна? — 
спытаўся выкладчык, гледзячы 
на апушчаныя галовыТ— Я вам 
заўсёды верыў, заўжды ішоў 
насустрач. А што атрымліваец- 
ца? Нават павагі аніякай не за- 
служыў!

Моладзь маўчала, бо веда
ла: лепей не перапыняць. Ha- 
огул, падчас гэтага маналогу 
трупа даведалася пра сябе шмат 
новага. . 1 .

А  выкладчык працягваў:
— Гэта мне, старому чала- 

веку, трэба было валачыцца 
праз столькі калідораў, каб 
прыйсці І даведацца, што вы 
накіроўваецеся ў кіно? Няўжо 
было цяжка падняцца на ка
федру і папярэдзіць, што за- 
няткі адмяняюцца, каб я не 
бегаў па бясконцых лесвіцах? 
A яшчэ лепей — запрасіць 
пайсці разам з вамі. Усё, тава- 
рышы, праз тры секунды я 
нікога не павінен тут бачыць...

Кацярына XAPЫНА, 
студэнтка I курса  

факультэта журналістыкі

Деаііеты лзённік
Я  -  слова, uimo вучыцца гаварыцъ, 
думка -  што вучыцца думацъ, 
жыццё -  што вучыцца жыць.

18 ліпеня. Субяседванне з дэканам

Дзве гадзіны доўжылася гэтае нясцерпнае ча- 
канне. Як доўга І нудна. I ў той жа час — як 
мала ў параўнанні з гадамі падрыхтоўкі да на
ступления. Вось \ збылася яна, галоўная мара 
апошніх гадоў. Ад дэкана пачула віншаванні І 
фразу, якой чакапа І пасля якой нічога ўжо не 
чула: “ Вы залічаны” .

30 жніўня. Засяленне ў інтэрнат

Вось і скончыліся летнія вакацыі. Я прыеха- 
ла ў Мінск, які цяпер — мой горад. Прыехала, 
каб засяліцца ў інтэрнат, які цяпер — мой дом. 
Прыехала, каб вучыцца на журфаку, які цяпер 
— мой факультэт. Сабраўшы за пяць гадзін усе 
паперкі, я нарэшце патрапіла на вуліцу Курчата- 
ва, 8. Гэта і ёсць інтэрнат? Выбачайце, мне зда
ецца, ён хутчэй падобны да жылога дома сучас- 
нага тыпу для асабліва забяспечаных! Нездарма 
журфак — самы прэстыжны факультэт самага 
прэстыжнага універсітэта.

31 жніўня. Сход на факультэце

Упершыню ў гэтай зале... Калі прыблізна, 
без падліку — сабралося чалавек дзвесце. У 
кожнага — свае надзеі, чаканні і спадзяванні. 
Адбылася першая сустрэча з выкладчыкамі \ 
куратарамі. Дэкан растлумачыў новую сістэму 
навучання. Вь'ікладчыкі сказалі прывітальныя і 
віншавальныя словы першакурснікам. I пачала- 
ся доўгачаканая працэдура ўручэння студэнцкіх

білетаў і заліковак. Цяпер сапраўды адчуваеш 
сябе студэнтам БДУ, а значыць — часткай гэтай 
вялікай і яркай супольнасці, што ўмее вучыцца і 
адпачываць, умее жыць на поўную моц — жыць 
па-студэнцку.

1 верасня. Дзень першакурсніка

“ Віват, студэнт!” — так называлася феерыч- 
ная дзея, прысвечаная Дню першакурсніка. Кан- 
цэрт праходзіў у мінскім Палацы спорту і пад- 
рыхтаваны быў на вышэйшым узроўні. Самым 
эфектным быў выхад (а дакладней, выезд) рэк- 
тара БДУ А.У. Казуліна. Дарэчы, там жа нас 
упершыню пазнаёмілі з гербам і сцягам універ- 
сітэта. Сама канцэртная частка прайшла на “ўра” , 
разоў восем зала апладзіравала стоячы. Слёзы 
на вачах выступілі толькі аднойчы, падчас вы
ступления універсітэцкай каманды КВЗ — слё
зы ад смеху. А  напрыканцы ўсіх запрасілі на 
дыскатэку. Так прайшло першае знаёмства з вя- 
сёлым студэнцкім жыццём.

3 верасня. Першы працоўны дзень

Лекцыі праходзілі ў актавай зале. Атмасфе- 
ра адразу ж  настройвала на хвалю сур’ёзнасці. 
Пачаўся новы этап у жыцці — перыяд цяжкой І 
напружанай працы, самы важны І самы, відаць, 
цікавы. Першае блізкае знаёмства з групай І 
куратарам. Першыя лекцыі. Усе вьікладчыкі — 
прафесіяналы вышэйшага рангу, амаль кожны 
мае тую ці іншую навуковую ступень. ЦІ ж  не 
вялікі гэта гонар — навучацца ў такіх людзей?

8 кастрычніка. 
Звычайны вучэбны дзень.

Студэнтка I курса  
факультэта журналістыкі 

Апяксандра БОХАН

BH
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БДУ СМЯЕЦЦА Універсітэт — alma mater творчасці і свабоднай навукі.
Рэктар Фёдар Мікалаевін Капуцкі

Н а ш ш к і  Астапа Бендэра
Студэнты універсітэта вызначаліся кемлівасцю 

а ўсе часы. Нават тады, калі кемлівасць гэтая была 
адваротным знакам. Цікава чытаць, як у 1953 

эдзе студэнтка М., якая вучылася на аддзяленні 
:урналістыкі, наведвала кватэры заможных мінчан

прадстаўляючыся супрацоўніцай райкама 
КСМБ, збірала грошы, нібыта, для дзяцей-сірот. 
адчас аднаго з такіх “ рэйдаў” яе затрымала 
іліцыя.

Больш спрытным быў студэнт K., які, выкары- 
гоўваючы пасведчанне, выдадзенае яму як паза- 
ітатнаму карэспандэнту газеты, займаўся зборам 
юшай вельмі арыгінальным чынам. Ён працяглы 
ас шантажыраваў кіраўніцтва адной з гарадскіх 
рамаў. Мабыць, было за што...

Бадай, як і легендарны Астап Бендэр, не жадаў 
спірант кафедры матэматычнага аналізу K., каб 
го імя з ’яўлялася ў газеце. Пасля таго, як у нума- 
ы універсітэцкай газеты “ За сталінскія кадры” ў 
ачатку 1954/55 навучальнага года быў змешча- 
ы фельетон, у якім востра высмейваліся і крыты- 
аваліся паводзіны K. у інтэрнаце (п’янства і дэ- 
ош), K. уначы пранік у памяшканне рэдакцыі, 
зікраў увесь (!) выпуск шматтыражкі і знішчыў 
го.

Залішне казаць, што ўсе вышэйпералічаныя 
собы былі выключаныя з універсітэта.

Адрозкенне

Справаздача

шла ў "Ленінскі пакой” . Першае, што кінулася ў 
вочы ўдзельнікам рэйду, падалося ім вельмі 
дзіўным. На самым прыметным месцы ў “ленпа- 
ко і” вісеў з густам аформлены маляўнічы інвен- 
тарны вопіс.

СПАДЧЫНА

“ Парады”
У 1970-я гады змяніўся стыль насценгазет фа- 

культэтаў і іншых падраздзяленняў універсітэта. 
Яны зрабіліся крыху больш разняволенымі, паз- 
бавіліся моцнага афіцыёзу.

Вось некаторыя парады, якія давала насценга- 
зета “ Алгарытм” (ФПМ):

“ Чытайце дадатковую літаратуру. Нават калі вы 
ў ёй нічога не зразумееце, дык навучыцеся пра- 
вільна пісаць прозвішчы вядомых матэматыкаў.” 

“ Калі вы атрымалі вынік на ЭВМ, не спяшай- 
цеся радавацца і спачатку знайдзіце тую памылку, 
у выніку якой праграма прайшла.”

А вось парады насценгазеты мехмата “ Рошым 
любую задачу” :

"Збіраючыся на экзамен, пакладзіце пад пятку 
паўрубля. ІІІто б ні здарылася, грошы вам заўсё- 
ды спатрэбяцца.”

“ Прыйшоўшы здаваць ф ізіку і даведаўшыся, 
што сёння экзамен па матэматыцы, не засмучай- 
цеся. Усё яшчэ наперадзе: і экзамен па фізіцы, і 
пераэкзаменоўка па матэматыцы.”

П адры хтаваліся
У канцы 1950-х — пачатку 1960-х гадоў у БДУ 

іырока разгарнулася будаўніцтва новых карпу- 
оў, інтэрнатаў. Вялікую дапамогу на будоўлях 
казвалі студэнты БДУ. Юнакі і дзяўчаты праца- 
алі ў некалькі змен...

Аднойчы рэктару далажылі, што на ўзвя- 
,зенні корпуса інтэрната ад аднаго з факультэ- 
аў ужо які дзень працуюць толькі хлопцы-сту- 
энты. Рэктар выклікаў да сябе дэкана і запы- 
аўся ў яго:

— A  чаму гэта ў вас на будоўлі працуюць толькі 
тудэнты? Што, студэнткі маюць нейкія адроз- 
енні?

Гумар увогуле ніколі не пакідаў студэнтаў. Вось 
ытрымкі з дзённіка студэнцкага будаўнічага ат- 
ада “ Вікторыя” (1968 год):

“ За пяць гадоў цаліны мы асвоілі 600 тысяч 
ублёў капіталаўкладанняў. Гатовы да здачы: 3 
ўчарні на 800 галоў, 2 двухкватэрныя дамы, клуб, 
цнакватэрны дом. Здадзены магазін, зроблены 
апітальны рамонт некаторых дамоў, 200 чалавек 
аспяхова прайшлі за пяць год выпрабаванне на 
ытрымку. З ’едзена 294 бараны, адзін вярблюд і 
ва суслікі...”

Эстзтычнае в ы ш а н н е
У 1974 годзе на пасяджэнні бюро партыйнай 

рганізацыі гістарычнага факультэта разглядалася 
ультурна-масавая работа. Яна была вызначана як 
бмежаваная, непаслядоўная і слабая. Так, па апы- 
аннях толькі 10 % студэнтаў Ill курса рэгулярна 
аведвалі музеі, затое эстрадный канцэрты — каля 
O %.

Каб высветліць стан справаў з культурнай пра- 
ай, у інтэрнатах быў наладжаны рэйд пад дэві- 
ам “ Эстэтыка і быт” . Прайшоўшы па калідорах 
ітэрната, дзе жылі студэнты гістфака, і адзна- 
ыўшы адсутнасць у пакоях вазонаў з кветкамі, 
ехлямяжы знешні выгляд студэнтаў, камісія зай-

• Узнагароджанне Беларускага дзяр -  
жаўнага уніеерсітэта  7 ст уд зен я  1967  
года ордэнам Працоўнага Чыреонага Сця-  
zа — гэта сведчанне дасягненняў Б Д У  ў  
развіцц і  навук і  і к у л ь т у р ы ,  у падрых-  
тоўцы спецы яліст аў.

3 насценгазетамі факультэтаў звязаны і іншыя 
цікавыя гісторыі. Напярэдадні Новага 1979 года 
камітэт камсамола сумесна з рэдакцыяй газеты 
“ Беларускі універсітэт” вырашыў праверыць стан 
справаў з агітацыйным і насценным друкам. Me- 
ханіка-матэматычны факультэт сустрэў рэйдавую 
брыгаду феналагічнай загадкай: з запрашэннем 
на навагодні карнавал суседнічаў надпіс “ Летняя 
сесія". Ha геафаку бліскучай чысцінёй ззяў пусты 
“ Экран спаборніцтваў” . Ha юрыдычным факуль- 
тэце правяраючыя доўга стаялі і разглядалі, як 
па-мастацку тутэйшыя прагульшчыкі пазакрэслі- 
валі свае прозвішчы ў чарговым выпуску “ Камса- 
мольскага пражэктара” . Аніводнай літары разаб- 
раць было немагчыма, як ні стараліся. Толькі 
прозвішча студэнта A., якога называлі самым 
злосным прагульшчыкам, было не закрэслена. 
Гадалі: чаму? Ці то з-за таго, што надта любіў 
хлопец славу (хай сабе I дрэнную), ці то з-за 
таго, што небарака яшчэ не прыйшоў на заняткі 
аж да гэтага часу.

Замена

Алесь ГУРЛО

Беларускаму універсітэту
Яшчэ ты мапады. I толькі год адзін 
У тваіх сцянах хвалюецца жыццё:
Гартуе тут навукай пачуццё 
I горада дзіця і вёскі беднай сын.
Ты дзверы адчыніў прасторныя для тых, 
Каму навукі шлях зачынен быў здаўна. 
Цяпер красуецца навукі збажына 
Для іх ў тваім святое ад святых.
Няхай жа шырыцца навукі твой загон, 
Няхай нясе вялікі свой прыплод 
У наш цёмны край і светліць наш народ... 
Прайдуць гады. Магутныя дары 
Твае пажне, пажне з пашанай ён.
Пад зыкі музыкі, пад гусляў родных звон 
3 дзвярэй тваіх павыйдуць песняры, 
Прарокі і тварцы навукі, пачуцця,
Як выйшлі з сцен краёў суседніх нам.
Дык ты ж  жыві, навукі вольны храм,
Для лепшых дзён народнага жыцця!

28. X. 1922 Корпус геаграф ічнога факультэта пасля рамонту

ALMA MATER

ЗАЎСЁДНАЯ ПРАГА ДА НЯЗВЕДАНАГА
Перамены, будоўлі, якімі сла- 

віцца БДУ апошнім часам, як І 
навуковыя распрацоўкі, не мелі 
б ніякага сэнсу, каб не было 
студэнтаў. Яны — тая змена, што 
падтрымлівае І будзе падтрым- 
ліваць (асэнсавана ці неасэнса- 
вана) імідж БДУ як вядучай ВНУ 
краіны. Студэнты — гэта асаблі- 
вы клас у грамадстве, які не га- 
рыць у агні, не «тоне» падчас 
экзаменаў І весела жыве паміж 
сесіямі, нягледзячы ні на якія 
форс-мажорныя абставіны.

Акалічнасці, між тым, могуць 
быць самымі рознымі. Напрык- 
лад, такімі, як у студэнтаў геа- 
графічнага факультэта. Так, за 
тры гады ў галоўным корпусе 
прызвычаіліся, што чалавек з тач- 
кай у калідоры ці шафай у ліфце 
— гэта географ. Як сапраўдныя 
вандроўнікі, на працягу ўсяго

рэй прыёмнай камісіі БДУ вы- 
стройваюцца чэргі, падобныя да 
чэргаў у маўзалей Леніна ў часы 
СССР. У гэтых чэргах стаяць вы
пускаю школ, якія жадаюць па- 
спрабаваць стаць студэнтам леп- 
шай ВНУ Беларусі. Натоўп на- 
дзіва розны: хтосьці ўпершыню 
ў жыцці прыехаў у сталіцу, для 
кагосьці Мінск — родны горад, 
але ў гэтай чарзе іх аб’ядноўвае 
адно памкненне, адна мара — 
стаць студэнтам БДУ.

У апошні год, калі стала 
можна паступаць адразу ў не- 
калькі ВНУ па копіі атэстата, чэргі 
гэтыя значна ўзраслі, але ліча- 
ныя людзі падавалі копію атэс
тата, падкрэсліваючы гэтым пер- 
шынства БДУ сярод іншых ВНУ. 
A калі паўз іх праходзіць нехта 
са студэнтаў, то ён амаль 
фізічна адчувае на сабе позіркі

У канцы 1970-х — пачатку 1980-х гадоў ва уні- 
версітэце дзейнічалі не толькі летнія, але і зімо- 
выя студэнцкія будаўнічыя атрады.

Адна такая брыгада працавала на будоўлі. Пер
шая задача — падрыхтоўка грунту пад заліўку фун
дамента. Работа была — не жартачкі: дзяўбці ло
мам акамянелыя гліну і пясок. Працавалі студэн
ты самааддана, не шкадуючы сіл. Рабочыя ж  ся- 
дзелі ля цяпельца, грэлі рукі і бакі, раз-пораз 
прыгаворвалі:

— Bo даюць студэнцікі...
— Небарккі... — спачувалі, паварочваючыся 

спінай да вогнішча.
А студэнты грэліся пры дапамозе рыдлёвак і 

ломаў. Калі прыйшоў прараб, паціраючы рукі (ці 
то ад марозу, ці то ад задаволенасці працай сту- 
дэнтаў), адзін Ca студэнтаў, яўна напрошваючыся 
на камплімент, запытаўся ў яго:

— I што б вы рабілі без нас? Прапалі б, ма
быць...

— Чаго б гэта мы прапалі? — спакойна адказаў 
прараб. — He... Выклікаў бы бульдозер — і ўся 
работа..

Аповеды з гісторыі універсітэта зб іраў  
загадчык Музея гісторыі БДУ, 

кандидат гістарычных навук 
А.Г. ЗЕЛЬСКІ

V  рэдакцы і газеты «Бепарускі універсігэт»

часу рамонту факультэта геогра
фы пераязджалі з месца на мес- 
ца. У якасці ўзнагароды за пе- 
ранесеныя цяжкасці І нязруч- 
насці 3 верасня яны атрымалі 
сапраўдны палац. Такія карпусы, 
як геафак, цяжка знайсці не 
толькі ў Еўропе, але і ва ўсім 
свеце...

Як толькі скончацца выпуск- 
ныя вечары ў школах, да дзвя-

абітурыентаў, якія мараць на- 
быць такі ж  статус. Але зрабіць 
гэта не так проста — толькі леп- 
шыя з лепшых змогуць прабіц- 
ца праз частае сіта выпрабаван- 
няў і высокія конкурсы І ажыц- 
цявіць сваю мару. Навучальны 
працэс у БДУ спрыяе таму, каб 
кожны змог раскрыць свае та- 
ленты і здольнасці, а акрамя 
гэтага студэнты, праявіўшы хаця

б невялікую актыўнасць, могуць 
арганізаваць на свой густ І па- 
завучэбнае жыццё. Умовы для 
культурнага і фізічнага самаў- 
дасканалення ў БДУ амаль ідэ- 
альныя. Для тых, хто жадае зай- 
мацца спортам, працуюць роз- 
ныя секцыі; можна паспраба- 
ваць свае сілы і ў фальклор- 
ных гуртах ці прабіцца ў каман- 
ду КВ З . А  м ож на  проста 
настроіць свой радыёпрыёмнік 
на хвалю 99.5 FM І адпачыць 
пад добрую музыку радыёстан- 
цыі "Юністар — Радыё БДУ” . 
Ніводная іншая ВНУ не можа 
пахваліцца такой магчымасцю.

На жаль, для некаторых сту- 
дэнтаў вучоба скончыцца з-за 
акадэмічнай непаспяховасці, не
каторыя расчаруюцца ў сваім 
выбары І па сваёй волі пакінуць 
сцены БДУ. Але гэты “ натураль
ны адбор” спрыяе таму, каб аду- 
кацыйная планка ў Беларускім 

дзяржаўным універ- 
сітэце (а значыць, і 
каціроўка дыпломаў) 
падтрымлівалася на 
найвышэйшым уз- 
роўні.

Але галоўнае, што 
адрознівае студэнта 
БДУ ад усіх іншых 
студэнтаў, — гэта заў- 
сёдная прага да но
вага і нязведанага, 
стойкае пачуццё гу- 
мару і ўпэўненасць, 
што няма такой спра
вы, якая магла б быць 
нязробленай. Усё 
гэта робіць студэнц- 
тва рухаючай сілай 
прагрэсу ў грамад
стве, злучае ў сён- 

няшнім дні ўчарашнія мары і заў- 
трашнія здзяйсненні, а таксама 
прыўздымае завесу часу над не- 
далёкай будучыняй усяго гра- 
мадства.

Вадзім ЗУБРЫЦКІ, 
студэнт 5  курса  

геаграфічнага факультэта
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