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Сёння - студэнцкі лідэр, заутра
22 верасня ў зале пасяджэнняў Вучонагасавета БДУ
была наладжана вучоба сту
дэнцкага актыву БДУ пад назвай “ Сёння — студ эн ц кі
лідэр, заўтра — к ір а ў н ік ” .
Перад студэнтамі выступілі
намеснік кіраўніка Адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь А .B. Праляскоўскі,
старшыня Пастаяннай камісіі
Савета Рэспублікі Нацыяналь
нага сходу Рэспублікі Бела
русь па міжнародных справах
і нацыянальнай бяспецы М.I.
Чаргінец, старшыня Канстытуцыйнага суда Рэспублікі Бе
ларусь, загадчы к кафедры
канстытуцыйнага права БДУ,
прафесар Г.А. Васілевіч. Вёў
пасяджэнне рэктар БДУ, пра
фесар B. I. Стражаў.
Нагадаем, што ў студэнцкі
актыў уваходзяць актывісты
грамадскіх маладзёжных арганізацый універсітэта: БРСМ,
Пярвічная прафсаюзная арганізацыя студэнтаў, Студэнцкі
саюз, Савет стараст, Студэнцкі
савет па якасці адукацыі, студэнцкія саветы інтэрнатаў БДУ,
а таксама прадстаўнікі аператыўных атрадаў інтэрнатаў.
Па словах М.Б. Чарапеннікава, начальнікаўпраўлення
выхаваўчай работы з молад
дзю БДУ, такія сустрэчы са
студэнцкім актывам традыцыйныя. У мінулым годзе са
студэнтамі
сустра ка ліся
міністр адукацыі, міністр абароны і міністр інфармацыі. У

гэтым годзе плануецца запрасіць міністраў унутраных
спраў, замежных спраў і віцэпрэм’ера ўрада У.М. Дражына.
У сваім выступе на тэму
“ Лідэрскія якасці як фактар
эф екты ўнага кір а ў н іц т в а ”
А.В. Праляскоўскі адзначыў,
што студэнцкі актыў БДУ, у
які ўваходзіць больш за 1500
чалавек, як самая маладая і
актыўная частка грамадства
павінен ведаць не толькі свае
абавязкі, але і правы — тэта
значыць, мець права выбіраць
і быць выбраным. Уся гісторыя нашай і суседніх дзяржаў, надумку А.В. Праляскоўскага, паказвае, што ў дзяржаве павінна быць моцная
ўлада, здольная браць на сябе

кіраўнік

думку А.В. Праляскоўскага, І
паказваюць, ці ў правільным
кірунку рухаецца дзяржава.
На тэму “ Праблемы нацыянальнай бяспекі Рэспублікі
Беларусь” выступіў М.I. Чаргінец. Ён адзначыў, што праграма забеспячэння нацыянальнай бяспекі ў нашай краіне праводзіцца па некалькіх
кірунках. Зараз наша краіна
з ’яўляецца ўдзельніцай некалькіх міжнародных дагавораў і мае дыпламатычныя адносіны з 153 краінамі свету.
У сённяшнім свеце стратэгія
нацыянальнай бяспекі краіны
набывае асаблівае значэнне,
падкрэсліў М.І. Чаргінец.
Старшыня Канстытуцыйнага суда Беларусі Г.В. Baciлевіч расказаў пра канстытуцыйныя асновы рэферэндуму
і выбараў у Палату прадстаўH iK o v Нацыянальнага сходу

Рэспублікі Беларусь. Ён нагадаў, што Беларусь знаходзіцца перад важнай падзеяй, якая будзе лёсавызначальнай для нашай краіны, і неабходна зрабіць правільны выбар, каб быць упэўненымі ў
сваёй будучыні.
Напрыканцы сустрэчы рэк
тар B.I. Стражаў паабяцаў,
што будзе і надалей пастаянна сустракацца са студэнтамі, наведае інтэрнаты універсітэта, а таксама прыме
ўдзел у семінары па стратэгіі
развіцця універсітэта, які бу
дзе наладжаны ў CAK “ Брыганціна” для студэнцкага актыву БДУ.
Юлія ПАПОВА
Фотазцымкі
Генадзя КРАСКОЎСКАГА

адказнасць і адказваць перад
народам за свае д зеянні.
Згадваючы пра будучы рэферэндум, А.В. П раляскоўскі
зазначыў: гэта не першы выпадак у гісторыі Беларусі, калі
кіраўнік краіны раіцца з на
родам па найважнейшых грамадска-палітычных пытаннях
жыцця краіны. Ён дадаў, што
зараз Беларусь набрала доб
ры тэмп у сацыяльна-эканамічным ра звіцці. У якасці
прыкладу А.В. Праляскоўскі
прывёў сітуацы ю на беларускіх заводах МАЗ І БелАЗ,
пакеты заказаў на машыны
я к іх уж о сфарміраваны на
будучы год. Акрамя таго, сё
лета ў Беларусі сабраны самы
вялікі ўраджай за апошнія 20
гадоў. Вось такія вынікі, на
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Рэктар БД9 ш трэуся
са СТ9ДЗНЦКІМ актывам універсітэта
17 верасня рэктар Васіль Іванавіч Стражаў
сустрэўся са студэнцкім актывам універсітэта.
Галоўнай мэтай сустрэчы было абмеркаванне стану і перспектываў развіцця універсітэта
на наступныя 7 гадоў. На сустрэчы быў прадстаўлены праект “ Стратэгія развіцця БДУ
(2004-2011 гг.)” . ‘Тэты праект разлічаны на
сем гадоў — гэта той тэрмін, за які можна
змяніць характар і арганізацыю навучальнага
працэсу, надаць новы імпульс развіццю універсітэцкага комплексу. Да таго ж праз 7 год
БДУ будзе святкаваць 90-годдзе. Ці ж гэта не
сімвалічна?” — сказаў Васіль Іванавіч.
На сустрэчы быў прадстаўлены трохмерны ролік, які паказаў, як будзе выглядаць універсітэцкі гарадок БДУ праз 7 гадоў. Па-першае, будзе дабудаваны корпус факультэта
міжнародных адносін. Будзе перабудаваны
галоўны корпус. Крыло, дзе зараз знаходзяцца бібліятэка, актавая зала і гардэроб, будзе
поўнасцю перабудавана пад бібліятэку. У но-

вай бібліятэцы зменіцца і сама сістэма пра
цы: будуць прымяняцца найноўшыя інфармацыйныя тэхналогіі. Так, студэнты змогуць карыстацца некалькімі чытальнымі заламі, абсталяванымі сучаснымі камп’ютарамі.
Вауніверсітэцкім гарадку БДУ з’явіццазусім
новы будынак — корпус сацыяльна-культурнага прызначэння. Тут размесціцца сталовая,
кавярня або рэстаран, некалькі актавых залаў, памяшканні сацыяльных службаў.
Рэктар адзначыў, што цяпер у БДУ ёсць
немалаважная праблема. Тэта недабудаваны
корпус на вул. Кальварыйскай. Яго неабходна дабудаваць як мага хутчэй. Туды перавядуць студэнтаў філалагічнага і гістарычнага
факультэтаў, будынкам якіх неабходны рамонт.
Акрамя таго, у тым самым будынку на Кальва
рыйскай будуць вучыцца студэнты факультэ
та журналістыкі, ФФСН І юрыдычнага факуль
тэта.
Юлія ПАПОВА

Актывісты сустрзнуцца ў “ Брыганціне”
Як паведаміў “ Беларускаму
універсітэту" намеснік начальнікаўпраўлення выхаваўчай ра
боты з моладдзю А.П. Багамазаў, “ Стратэгіі развіцця БДУ”
будзе прысвечаны семінар, які
адбудзецца 1— 3 кастрычніка
гэтага года на базе CAK “ Брыганціна” . Сёлета туды паедзе
200 прадстаўнікоў грамадскіх

маладзежных арганізацый I
органаў студэнцкага самакіравання БДУ. Падчас працы семи
нара рэктар БДУ B.I. Стражаў
раскажа пра 5 праграм, у якіх
могуць прыняць непасрэдны
ўдзел студэнты. Потым кіраўнікі
гэтых праграм прадставяць іх
больш падрабязна. Акрамя
таго, будзе наладжана работа

студэнцкіх груп, якія прымуць
удзел у распрадоўцы гэтых
праграм.
Па традыцыі будуць праведзены спартыўныя мерапрыемствы. Плануюцца таварысцкія
матчы паміж рэктаратам і студэнтамі па тэнісе, футболе і
баскетболе.
Юлія ПАПОВА

Чытайцс ў і н т э р ш
У газеты “ Беларускі універсітэт” з ’явіўся
свой сайт (w w w .g a z e ta .b s u .b y ).
Цяпер вы зможаце даведвацца пра новыя
матэрыялы яшчэ да таго,
як выйдзе свежы нумар выдання.
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Лепшыя навуковыя
работы студэнтау
У адпаведнасці з Палажэннем аб конкурсе на лепшыя навуковыя работы студэнтаў, зацверджаным загадам БДУ ад
14.09.2004 г. № 308-ОД абвяшчаецца конкурс на прысуджэнне прэмій за, лепшыя навуковыя работы студэнтаў: адна
— у галіне сацыяльных І гуманітарных навук І адна — у галіне прыродазнаўчых і тэхнічных.
Дакументы прадастаўляюцца да 08.10.2004 г. у аддзел
НДРС (тэл. 209-54-27, вул.Бабруйская, 9, пакой 418) штодня з
14.00 да 16.00. На конкурс пра-

Ш ш агародщ больш,
«SM звычайна

дастаўляюцца работы асобных
аўтараў, у некаторых выпадках
дазваляецца ўдзел двух аўтараў. У конкурсе могуць прымаць
удзел і выпускнікі БДУ 2004 г.
Інфармацыю пра конкурс
можна атрымаць у адказных па
НДРС на факультэтах альбо
пазнаёміцца з ёй на серверы
БДУ (усе агульныя папкі / Haвукова-даследчая работа студэнтаў / Конкурс БДУ—2004).
Наяўнасць публікацый для
канкурсантаў абавязковая.
Кам ісія

ВЕДАЙ НАШЫХ!

Недалі з Дфінаў
Беларуская каманда заваявала 3 срэбраныя медалі на XVI
Міжнароднай алімпіядзе школьнікаў па інфарматыцы, якая праходзіла 11 — 18 верасня ў Афінах. У ліку 4 членаў каманды быў і
прадстаўнік нашага універсітэта — выпускнік сталічнай C lil № 41,
цяпер студэнт I курса факультэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі Дзмітрый Хусаінаў.
У алімпіядзе ўдзельнічалі школьнікі з 80 дзяржаваў свету (усе
краіны Еўропы, Паўночнай Амерыкі, большасць краін Азіі і Лацінскай Амерыкі, а таксама краіны Афрыкі і Аўстралія). Пераможцамі сталі каманды Pacii і Кітая.
Міжнародныя алімпіяды школьнікаў па інфарматыцы праводзяцца з 1989 г. Першая адбылася ў Балгарыі (удзельнічалі 13
камандаў), і Беларусь на ёй прадстаўлялі толькі назіральнікі. У
1990 г. спаборніцтвы адбываліся ў СССР — у Мінску. У далейшым
Беларусь нават у складзе СССР мела ўласную каманду, бо з’яўлялася паўнапраўным членам ААН. Без медалёў каманда He вярталася ні з адной алімпіяды.
Паводле ін ф а рм ац ы і прэс-службы БДУ

У ВОЛЬНЫ ЧАС

Тзатральны БДУ
I Міжнародны фестываль
тэатральнай студэнцкай творчасці “ Тэатральны куфар —
2004" пачаўся 29 верасня на
базе нашага універсітэта. Удзел
у мерапрыемстве бяруць тэатры Англіі, Швейцарыі, Pacii. Бе
ларусь прадстаўляюць тэатры
“ На балконе" (БДУ), “ Сатрап”
(БИТУ), “ Вернісаж” (Гродна),
“ D’arts” (Мінск), творчае аб’яднанне “ Парадокс” .
1 кастрычніка фестываль
выйдзе ў дворык БДУ: тут будзе наладжаны кірмаш, адбудзецца студэнцкае свята “ Сквер
натхнення” . 3 12 гадзінаў пачнуць сваю працу вулічныя музык!, дворык напоўняць касцюміраваныя персанажы. Наасобнай пляцоўцы пройдуць рыцар-
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скія баі. A ў 14 гадзін на пляцоўцы ў центры дворыка адбудзецца канцэрт з удзелам танцавальнага ансамбля “ Крыжачок” ,
фальклорнага калектыву “ Тутэйшая шляхта” , дзіцячага
танцавальнага ансамбля “ Літарынка”, Дапоўніць масавыя гулянні ў дворыку спектакльмюзікл паводле “ Казкі пра папа
І яго работніка Балду” А.С.
Пушкіна ў пастаноўцы тэатра
студэнцкага клуба БИТУ.
Скончыцца тэатрайьнае свя
та ў нядзелю ўвечары падвядзеннем вынікаў фестывалю І
ўзнагародамі найлепшым.
Паводле інф арм ацы і
прэс-службы БДУ

ДАЛУЧАИЦЕСЯ!

Рамантыка
“студэнцкай” бульбы
Ужо шмат гадоў эксперыментальная база “ ЭССА” з’яўляецца
падшэфнай гаспадаркай Беларускага дзяржаўнага універсітэта. У
межах дагавора аб супрацоўніцтве БДУ аказвае гаспадарцы неабходную дапамогу. Напрыклад, летам эксперыментальнай базе быў
перададзены камп’ютар з прынтэрам. А 22 верасня дапамагаць
гаспадарцы сабраць багаты ўраджай бульбы ў Крупскі раён накіравалася група студэнтаў універсітэта, арганізаваная ўпраўленнем выхаваўчай работы з моладдзю І дырэкцыяй студэнцкага гарадка БДУ.
Хочацца верыць, што праца на свежым паветры, а таксама
рамантыка “ студэнцкай” бульбы будуць для ўдзельнікаў Працоўнага дэсанта незабыўнымі.
Ю ры й Г Л А З КО

У гэтым годзе ў БДУ вучыцца 14.030 студэнтаў, з іх 7952. іншагародніх. У інтэрнаты БДУ засяліліся 6053 студэнты, што склала
76 % ад колькасці ўсіх, хто мае патрэбу ў засяленні.
Сёлета ў БДУ паступіла рэкордна нізкая колькасць мінчан —
39 %, што азначае большую, чым звычайна, колькасць іншагародніх. Магла паўстаць праблема з недахопам месцаў у інтэрнатах, але з адкрыццём абноўленага інтэрната № 2 гэтая праблема
была вырашана. Сёлета студэнтаў было заселена на 2 % болей,
чым летась.
Па словах намесніка дырэктара студгарадка А.У. Мелёх, усе
інтэрнаты, у залежнасці ад стану І тыпу, падзеленыя на 4 катэгорыі,
таму і плата за пражыванне ў іх будзе розная. Да I катэгорыі
(найбольш сучасныя) адносяцца інтэрнаты №№ 1, 2 І 10, за паўгоддзе пражывання ў ix студэнт заплаціць 38.000 рублёў. Паўгода
лражывання ў інтэрнаце Il катэгорыі (інтэрнаты Ns N» 5, 7 і 8) каштуе 36.480 руб. Інтэрнаты !H катэгорыі (інтэрнат N»3 і 6) абыдуцца
ў 34.960 руб., IV катэгорыі (інтэрнат N» 9) — 31.920 руб.
Студэнты юрыдычнага каледжа БДУ будуць плаціць крыху менш.
За пражыванне ў інтэрнаце I катэгорыі — 30.400 руб., Il катэгорыі
— 28.880 руб., !!I катэгорыі — 27.360 руб. і IV катэгорыі — 24.320
руб. ІІІто тычыцца Ліцэя БДУ, то, згодна з дадаткам да загаду
№ 119 ОД ад 14 красавіка, яго студэнты будуць жыць у інтэрнатах БДУ бясплатна.
Ю лія П А П О В А

СУПРАЦОУНІЦТВА

ВН9 БеларусІ ў Турцыі
На пачатку верасня адбыўся першы афіцыйны візіт у Typцыю дэлегацыі кіраўнікоў універсітэтаў краіны: БДУ, БНТУ,
Беларуска-расійскага (Магілёў)
і Віцебскага тэхналагічнага, —
арганізаваны Міністэрствам
адукацыі Беларусі пры падтрымцы пасольства нашай
дзяржавы ў Турцыі. Галоўнай
мэтай візіту было ўсталяванне
кантактаў з вядучымі ВНУ Typцыі — Сярэдняўсходнім тэхнічным універсітэтам, універсітэтам Анкары. Падчас візіту былі
падпісаныя два шматбаковыя
доўгатэрміновыя пагадненні,
якія ахопліваюць усе формы
супрацоўніцтва ў галіне адукацыі, навукі I інавацый. Гэтыя да
кументы прадугледжваюць так
сама абмен студэнтамі, спецыялістамі і навуковымі супрацоў-

нікамі, выкананнесумесныхдаследаванняў і праектаў.
Падчас візіту адбвілася прэзентацыя беларускіх ВНУ. Tyрэцкія калегі з цікавасцю
ўспрынялі інфармацыю пра
навуковыя распрацоўкі, звесткі
пра магчымасці галоўнай ВНУ
нашай краіны ў навуковай і інавацыйнай сферы. Вялася гаворка і пра стварэнне сумеснага
беларуска-турэцкага тэхнапарка на базе БДУ.
Плануецца, што дэлегацыя
прадстаўнікоў турэцкіх універсітэтаў наведав Беларусь з
візітам у адказ, падчас якога
будуць падпісаныя пагадненні
па канкрэтных праектах.
Паводле інф арм ацы і
прэс-службы БДУ

Ідзе работа над
прагранамі развіцця
15 верасня ў зале пасяджэнняў Вучонага савета БДУ прайшла нарада рабочых груп па
распрацоўцы праграм развіцця
БДУ на 2004—2011 гг. Нагада
ем, што на Вучоным савеце 24
чэрвеня гэтага года была зацверджана Стратэгія развіцця
універсітэта на бліжэйшыя 7
гадоў, якая ўключае 19 праграм.
На нарадзе рэктар B i. Стражаў
прадставіў кн ігу “ Беларускі
дзяржаўны універсітэт: перспектывы развіцця” , у якую
ўвайшлі матэрыялы пасяджэння Вучонага савета, прысвечанага Стратэгіі развіцця БДУ,
матэрыялы выступаў і іншыя
дакументы наконт рэфармавання навучальна-выхаваўчага працэсу ў нашым універсітэце.
Для далейшага развіцця БДУ
распрацоўваюцца наступныя
праграмы:
1. Праграма “ Удасканальванне арганізацыі забеспячэння і кантролю якасці самастойнай работы студэнтаў (2004—
2009 гг.)” ;
2. Праграма “ Удасканальванне кіравання і аптымізацыя
структуры БДУ (2004— 2006
гг.)” ;
3. Праграма развіцця ідэалагічнай і выхаваўчай работы
(2004-2005 гг.);
4. Праграма “ Абітурыент
БДУ (2004—2010 гг.)” ;
5. Праграма ўвядзення ў
адукацыйны працэс крэдытнамодульнай сістэмы (2004— 2010
гг.);
6. Праграма рэфармавання
дзвюхступенчатай сістэмы арганізацыі вышэйшай адукацыі і
развіцця магістратуры (2004—
2010 гг.);
7. Праграма развіцця формаў і метадаў уключэння студэнцтва ў арганізацыю навучальна-выхаваўчага працэсу
(2004—2008 гг.);
8. Праграма пашырэння
платных адукацыйных паслуг
(2004-2011 гг.);

9. Праграма ўзаемадзеяння
БДУ з класічнымі і педагагічнымі
універсітэтамі
рэспублікі
(2004—2011 гг.);
10. Праграма “ Навука БДУ
(2004—2001 гг.)” ;
11. Праграма ўзаемадзеяння з HAH Беларусі і іншымі навуковымі ўстановамі (2004—
2010 гг.);
12. Праграма развіцця інавацыйнай дзейнасці (2004—
2010 гг.);
13. Праграма “ Бібліятэка
БДУ (2004—2011 гг.)” ;
14. Праграма “ Выдавецкая
дзейнасць БДУ (2004— 2008
гг.)” ;
15. Праграма “ Кадры БДУ
(2004—2010 гг.)” ;
16. Праграма развіцця сістэмы павышэння кваліфікацыі і
перападрыхтоўкі педагагічных
і навуковых кадраў (2004—
2010 гг.);
17. Праграма развіцця сацыяльнай падтрымкі ПВС, супрацоўнікаў і студэнтаў (2004—
2011 гг.);
18. Праграма “ Здароўе
(2004-2011 гг.)” ;
19. Праграма развіцця матэрыяльна-тэхнічнай базы, капітальнага рамонту і будаўніцтва
(2004— 2011 гг.).
Да 15 кастрычніка кіраўнікі
рабочых груп павінны прадставіць у рэктарат праекты праг
рам развіцця па сваіх кірунках.
У мэтах выканання прагра
мы “ Удасканальваннеарганізацыі забеспячэння і кантролю
якасці самастойнай работы студэнтаў (2004—2009 гг.)” да 1
чэрвеня 2005 г. прарэктары,
дэканы факультэтаў, загадчыкі
кафедраў і іншыя кіра ўнікі
структурных падраздзяленняў
універсіТэта, якія вядуць заняткі
са студэнтамі, павінны падрыхтаваць электронныя версіі навучальных матэрыялаў, а да 1
чэрвеня 2006 г. — заданні для
Z-J
камп’ютарнага тэсціравання.

ЗПЕРШ Ы Х КРЫНІЦ

У

гэтым годзе першакурснікі атрымалі элек
тронныя студэнцкія білеты, якія
будуць дзейнічаць на працягу
пяці гадоў. Як падлічылі ва
ўпраўленні планавання, бухуліку і фінансаў, коштаднагобілета складае 23.000 рублёў, і
яшчэ 4400 рублёў трэба будзе
плаціць штогод для яго падаўжэння. За 5 гадоў навучання
атрымаецца 40.000 рублёў.
Нагадаем, што ў мінулым
годзе студэнтам выдавалі студэнцкі на адзін год, яго кошт
— прыкладна 14.000 рублёў.
Прадугледжвалася, што кожны
год студэнт будзе атрымліваць
новы білет за тыя ж грошы. Атрымоўваецца, што за ўвесь
курс навучання на студбілет ён
выдаткаваў бы 73.000 рублёў.
Менавіта з-за дарагоўлі гэтага
варыянта рэктарат вырашыў не
мяняць білеты, а падаўжаць іх,
штогод дадаючы да іх кардонныя ўкладышы з подгіісам прарэктара, гербам і пячаткай.
Каб падоўжыцьбілет, трэба
заплаціць кошт падаўжэння, атрымаць укладыш і ў Цэнтры
інфармацыйных тэхналогій

Универсальны студэнцкі білет
(108 каб. галоўнага корпуса)
перапраграміраваць чып білета. Зрабіць тэта трэба да 1 кастрычніка, бо для непадоўжаных білетаў будзе прыпынены доступ у Інтэрнэт, функцыянаванне скрыні электроннай
пошты. Студэнт таксама He
зможа карыстацца электрон
ным білетам чытача ў бібліятэцы галоўнага корпуса.
Калі старшакурснік захоча
мець студэнцкі білет на ўвесь
перыяд навучання, які пасля
выпуску застанецца ў яго, дык
можна атрымаць такі ж білет,
як у сёлетніх першакурснікаў.
Білет будзе дзейнічаць на астатні тэрмін навучання, але падаўжаць яго ўсё роўна прыйдзецца.
Як паведаміў дырэктар ЦІТ
Ю.І. Варатніцкі, электронныя
білеты даюць магчымасць
увесці новыя сервісы. Так, сё
лета плануецца зрабіць прапускную сістэму ў інтэрнатах.
У інтэрнатах на ўваходзе і вы-

хадзе будуць арганізаваны
прапускныя пункты кантролю
— рабочая станцыя і счытвальнікі інфармацыі з мікрачыпаў. Госці будуць проста рэгістравацца ў базе даных і атрымліваць адпаведныя гасцявыя карткі. Сістэма для аднаго інтэрната будзе каштаваць
не больш за 1500 долараў.
Плануецца ўвесці прапускную сістэму і на факультэтах.
У перыяд пачатку І заканчэння
заняткаў яна будзе адключацца, бо разлічана не на кантроль
наведвання, а на абмежаванне
доступу чужых людзей у час,
калі няма заняткаў.
Таксама плануецца зрабіць
доступ па студбілетах у камп'ютарныя класы. Знікне неабходнасць весці рэгістрацыйныя
журналы, не будзе магчымасці
карыстацца чужымі рэквізітамі:
студэнт прыходзіць і рэзервуе
час, а калі ёсць свабодны кам
п’ютар — сядае І працуе. Та
кая сістэма ўжо наладжана на

хімічным факультэце.
Акрамя таго, будзе пашыраны спектр платных паслуг.
У хуткім часе студэнты змогуць
раздрукоўваць і ксеракапіраваць матэрыялы на сваім фа
культэце. Для гэтага трэба
будзе ўнесці перадаплату ў
разлікова-касавым цэнтры,
інфармацыя пра аплату запісваецца ў памяць мікрачыпа.
Калі студэнт нешта раздрукоўвае, пэўная колькасць адзінак
здымаецца з яго рахунку.
Ю.І. Варатніцкі расказаў
пра яшчэ адну задуму, якая за
раз знаходзіцца ў стане распрацоўкі, — праект электрон
най дастаўкі дакументаў. Сту
дэнт з любой рабочай станцыі
зможа заказаць электронную
копію дакумента І атрымае яе
з базы даных універсітэта або
супрацоўнікі бібліятэкі адсканіруюць тэты дакумент І дашлюць па электроннай пошце.
Юлія ПАПОВА
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Геаграф ічнаму Факультету - 70!
Геаграфічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта і музей землязнаўства
геафака ў кастрычніку адзначаць 70-гадовы юбілей. Сёння
гэта адзіная навучальна-навуковая ўстанова, дзе кожны год
атрымліваюць вышэйшую адукацыю больш за 1000 студэнтаў па спецыяльнасцях геаграфія, геаэкапогія, геапогія. Больш
за 100 выкладчыкаў і супрацоўнікаў, сярод якіх 2 акадэмікі, 16
дактароўнавук, прафесараў, 40
дацэнтаў, прыкладаюць усе сілы,
каб і надалей годна несці сцяг
флагмана вышэйшай адукацыі
краіны. Менавіта ў гэтыя дні
факультэт шырока адчыняе
дзверы і запрашае ў прыгожы
будынак усіх, хто нясе ў сабе
дух геаграфіі.

Пачнуцца мерапрыемствы 5
кастрычніка з правядзення навуковага кангрэса беларускіх
географаў і Vll з’езда Беларускага геаграфічнага таварыства.
6— 8 кастрычніка адбудзецца
міжнародная навуковая канферэнцыя “ Геаграфія ў XXI ста;
годдзі: праблемы і перслектывы” . 8 кастрычніка ўдзельнікі
канферэнцыі адправяцца ў палявую навуковую экскурсію на
вучэбную геаграфічную станцыю “ Заходняя Бярэзіна” . A 22
кастрычніка ў 18 гадзін у канцэртнай зале “ Мінск” пачнеццаўрачысты юбілейны вечар. У
яго праграме плануюцца прывітанні ад выпускнікоў факуль
тета ўсіх пакаленняў, выступы
артыстаў беларускай і замежнай эстрады, народных калек-

тываў і студэнтаў БДУ, конкур
сы. Таксама будзе працаваць
святочная бяспройгрышная латарэя. Білеты можна набыць на
геаграфічным факультэце ў кабінеце 123.
Завершыцца святкаванне
Міжнароднай мінералагічнай
выставай “ Каменная казка’’ —
"Восеньскі баль самацветаў” ,
якая будзе дэманстравацца ў
актавай зале галоўнага корпу
са нашага універсітэта з 3 па 7
лістапада.
Сардэчна запрашаем усіх
выпускнікоў на юбілейныя ме
рапрыемствы!
Кантактныя тэлефоны20954-84,209-52-57,209-54-90
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Ф ілала гіш я падрыхтоўка для абітурыентау

Нашы агулы ы я карані
Ha пачатку верасня Вільнюскі універсітэт адзначаў дзень нараджэння: яму споўнілася 425
год. Свае віншаванні універсітэту даслалі прадстаўнікі ВНУ з усяго свету. Віншавальны адрас
даслаў і рэктар БДУ B.I. Стражаў. Ён адзначыў:
“ Юбілей Вільнюскага універсітэта дае магчымасць яшчэ раз звярнуцца да нашых агульных
каранёў і канстатаваць, што нашы універсітэты
маюць шмат сумесных традыцый. Выкладчыкі і
выпускнікі Віленскай акадэміі, а затым універсітэта адыгралі велізарную ролю ў гісторыі куль
туры Беларусі. Сярод выпускнікоў універсітэта
сусветна вядомыя прозвішчы: Ігнат Дамейка, Taмаш Зан, Міхаіл Баброўскі, Ігнат Даніловіч, Янка
Купала і іншыя. Вільнюскі універсітэт працяглы
час быў супольным навуковым і навучальным
цэнтрам Літвы і Беларусі” .
У святочны дзень 425-годдзя рэктар БДУ пажадаў выкладчыкам. універсітэта новых творчых
дасягненняўу навуковай і педагагічнай дзейнасці,
студэнтам — выдатных вынікаў у вучобе, шчасця
І дабрабыту. На свяце ў Вільнюсе наш універсі-

тэт быў прадстаўлены прарэктарам БДУ па вучэбнай рабоце В. В. Самахвалам.
Цяпер у Вільнюскім універсітэце на 12 фа
культетах вучацца больш за 21.000 студэнтаў,
прыкладна 560 дактарантаў. Універсітэт мае сваю
астранамічную абсерваторыю, батанічны сад, 3
уласныя клінікі.
Юбілейныя святкаванні доўжыліся 3 дні. За
гэты час адбылося шмат цікавага: урачыстая цырымонія ў рэктарскім зале, прысвечаная 425-годдзю універсітэта, падпісанне дагавора паміж
Вільнюскім універсітэтам і Торуньскім універсітэтам імя М. Каперніка (Польшча), цырымонія
надання званняў ганаровых дактароў і прафесараў, святочны прыём і шмат іншага.
B.B. Самахвал адзначыў, што Вільнюскі універсітэт і БДУ супрацоўнічаюць ужо шмат гадоў,
і выказаў надзею, што гэтае супрацоўніцтва ў
далейшым стане яшчэ больш шчыльным.
Ю лія П А П О В А

Прайшло пяць год з таго
моманту, як на філалагічным
факультэце БДУ быў створаны
Цэнтр філалагічных паслуг.
Першыя абітурыенты Цент
ра — выпускнікі нашага універсітэта 2004 года.
Ля вытокаў гэтага новага
структурнага падраздзялення
БДУ стаяла Ларыса Аляксандраўна Мурына, доктар педагагічных навук, прафесар, член-карэспандэнт БелАПН (на той
час дэкан філалагічнага фа
культета, загадчык кафедры рыторыкі. і методыкі выкладання
мовы і літаратуры).
.
Выкладчыкі Цэнтра ажыццяўляюць падрыхтоўку вучняў
10-11-х класаў па беларускай і
рускай мовах і літаратурах, замежных мовах для наступлен

ия на ўсе факультеты БДУ.
Выкладчыкі Цэнтра — высокакваліфікаваныяспецыялісты, дацэнты, кандыдаты навук.
На падрыхтоўчых курсах
філалагічнага факультета працуюць найлепшыя спецыялісты,
майстры педагагічнай справы,
большасць з іх — удзельнікі
Рэспубліканскіх
алімпіяд
школьнікаў. Яны ж з’яўляюцца
аўтарамі дапаможнікаў для паступаючых у ВНУ. Можна назваць такія імёны, як дацэнты
В.Л. Леановіч, В.У. Праскаловіч,
Т.У. Ігнатовіч, С.А. Шантаровіч,
Г.І. Кулеш, старшыя выкладчыкі
Т.М. ІІІчурко, А.Ю. ГарбачоўД.І.
Качура, 1.1. Савіцкая, І.М. Саніковіч.
Агульнае кіраўніцтва падрыхтоўчымі курсамі ажыццяў-

ляюць метадысты А.І. Сакольчык, В.У. Праскаловіч. Дырэктарам Цэнтрафілалагічных паслуг з’яўляецца прафесар Л.А.
Мурына.
Цэнтр філалагічных паслуг
БДУ аб’яўляе набор слухачоў
па падрыхтоўцы:
— да цэнтралізаванага тэсціравання па мовах;
— да ўступных экзаменаў у
навучальныя ўстановы па рус
кай і беларускай літаратурах,
замежных мовах.
Фарміруюцца групы слухачоў у колькасці 3,6, 12 чалавек.
Заняткі — з кастрычніка
2004 г. па май 2005 г.
Наш адрас: вул. K. Маркса,
31, аўдыторыя59. Контактныте
лефон 222-33-65.

/

ЮБІЛЕІ

Успомнім навукоуцу

Сёлета вучні і паслядоўнікі
адзначаюць 100-годдзе з дня
нараджэння Алены Паўлаўны
Ерась (1904— 1985) — канди
дата педагагічных навук (па
псіхалогіі), дацэнта БДУ.
Яна пачала працаваць у на
шим універсітэце ў красавіку
1944 г. яшчэ ў Падмаскоўі, на
станцыі Сходня. Калі БДУ пераехаў у вызвалены ад фашыстаў Мінск, пераехала і А.П.
Ерась. Тут на кафедры педагогікі і псіхалогіі яна адпрацавала амаль 30 гадоў.
Алена Паўлаўна чытала самыя адказныя курсы псіхалогіі,
кіравала адкрытым у 1947 г.
на філалагічным факультэце
аддзяленнем логікі, псіхалогіі і
рускай мовы. Падрыхтоўка

першых кваліфікаваных псіхолагаў у Беларусі шмат у чым
звязана з яе імем. 3 найбуйнейшых ВНУ Савецкага Саюза
для чытання асобных дысцыплін яна запрашала вядомых навукоўцаў. Актыўна працаваў створаны ёй студэнцкі
навукова-даследчы гурток па
псіхалогіі. Калі ў 1949 г. на
аддзяленні з ’явілася аспірантура па псіхалогіі, А.П. Ерась ста
ла адным з кіраўнікоў аспірантаў.
Алена Паўлаўна — аўтар
некалькіх дзесяткаў навуковых
прац па праблемах агульнай і
педагагічнай псіхалогіі. Яе кнігі
і брашуры “ Індывідуальны падыход да навучэнцаў у працэсе вучэбна-выхаваўчай рабо
ты” (1955), “ Здольнасці і іх развіццё” (1957), “ Тэмперамент і
яго выхаванне ў школьнікаў”
(1960), “ Выхаванне характару”
(1961, у суаўтарстве), “ Увага і
яе выхаванне ў дзяцей” (1963),
“ Арганізацыя ўвагі ў вучэбнавыхаваўчым працэсе” (1974)
сталі настольнымі для многіх
настаўнікаў і бацькоў. Акрамя

таго, А.П. Ерась была сааўтаркай двух падручнікаў па псіхалогіі.
Актыўна ўдзельнічала Але
на Паўлаўна і ў грамадскім
жыцці Мінска і БССР: 16 гадоў
была дэпутатам Мінскага гарсавета, была членам міжвузаўскага Вучонага савета па абароне кандыдацкіх дысертацый.
Яна была адным з арганізатараў і першай старшынёй Прэзідыума Беларускага аддзялення Tаварыства псіхолагаў СССР,
ганаровым членам Таварыства
псіхолагаў СССР, пастаянным
членам Бюро педагагічнай секцыі Рэспубліканскага тавары
ства “ Веды” , вучоным сакратаром педагагічнай секцыі Бела
рускага таварыства дружбы і
культурных сувязей з замежнымі краінамі.
Мы, вучні і паслядоўнікі
Алены Паўлаўны Ерась, ганарымся, што ў нас была такая
настаўніца.
P. I. ВАДЗЕЙКА,
ганаровы прафесар
кафедры псіхалогіі БДУ

Рэктарат Беларускага дзяржаўнага універсіша
а б ’я ўляе конкурс
на замяшчэнне пасад:
ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: фізічнай оптыкі,
дыскрэтнай матэматыкі і алгарытмікі, заалогіі,
рускай мовы, гісторыі старажытнага свету і
сярэдніх вякоў, экалагічнага і аграрнага права,
фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, міжнароднага турызму;
ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: матэматычнай
фізікі, міжнародных адносін, фізічнага выхавання і спорту;
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: ф ізікі паўправаднікоў і нанаэлектронікі, геаметрыі, тапалогіі і
методыкі выкладання матэматыкі, тэарэтычнай
і прыкладной механікі, ураўненняў матэматыч
най ф ізікі, функцыянальнага аналізу, лікавых
метадаў і праграміравання, матэматычнага
мадэліравання і аналізу даных, матэматычнага
забеспячэння АСК, філасофіі і 'метадалогіі
навукі, гісторыі беларускай мовы, літаратурнамастацкай крытыкі, гісторыі Расіі, крыміналістыкі,
крымінальнага права, паліталогіі, грамадзянскага працэсу і працоўнага права, міжнародных
адносін, міжнародных эканамічных адносін, дыпламатычнай і консульскай службы, англійскай
мовы прыродазнаўчых факультэтаў, англійскай
мовы і моўнай камунікацыі, педагогікі і праблем развіцця-адукацыі;
СТАРШЫХ ВЫ КЛАДЧЫ КАЎ КАФЕДРАЎ:

методыкі выкладання ф ізікі і інфарматыкі, ма
тэматычнага забеспячэння АСК, матэматычна
га забеспячэння ЭВМ, эканамічнай геаграфіі
замежных краін, эканамічнай геаграфіі Беларусі
і дзяржаў Садружнасці, геадэзіі і картаграфіі,
філасофіі культуры, псіхалогіі, крыніцазнаўства,
гісторыі Беларусі новага і найноўшагачасу, англійскага мовазнаўства, фінансавага права і пра
вавога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, канстытуцыйнага права, крымінальнага працэсу і
пракурорскага нагляду, тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, грамадзянскага права, англійскай
мовы эканамічных спецыяльнасцяў, раманскіх
моў, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў, англійскай мовы і моўнай камунікацыі,
фізічнага выхавання і спорту;
В Ы КЛ А Д Ч Ы КА Ў КАФ Е ДРАЎ: філасофіі
культуры, сацыялогіі, англійскага мовазнаўства,
нямецкай мовы, менеджменту, фінансавага пра
ва і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, міжнароднага права, англійскай мовы эканамічны х спецыяльнасцяў, м іж народны х
эканамічных адносін, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў, педагогікі і праблем
развіцця адукацыі, фізічнага выхавання і спорту.
Тэрмін к о н к у р с у ■
апублікавання аб'явы.

а дзін м есяц з дня

Адрас: 220050, г. Мінск, вул. Бобруйская,
5-а, БДУ, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.
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НАВУКОВЫ ІНТАРЭС

АБ’ЯВЫ

Пращ/ вы зн ач ае х а р а к т а р
Студэнтам адпачываць не даводзіцца: ледзь апамятаешся ад уступ
ных іспытаў, а ўжо прамільгнулі і
першыя курсы універсітэта — час
думаць пра спецыялізацыю. Як паказвае практыка, выбраць кірунак
будучай дзейнасці не такая ўжо про
стая задача. Як правільна зарыентавацца?
Існуе меркаванне, што поспех у
дзейнасці цалкам залежыць ад ведаў і прафесійнага досведу чалавека. Аднак мы лічым, што на прафесійную плённасць уплываюць прыроджаныя псіхафізіялагічныя характарыстыкі, на аснове якіх фармуецца так званы індывідуальны стыль
дзейнасці. Гэта звыклы рытм выканання чалавекам штодзённых справаў: паслядоўны або амаль адначасовы, выкананне справаў па нарастанні складанасці або ў змяшаным
парадку, а таксама адкладванне “ на
потым” літаральна да апошняга моманту І г.д.
Калі патрэбны прафесійны харак
тар І рэжым працы адпавядаюць вашаму індывідуальнаму стылю дзейнасці, то забяспечваюцца мінімальныя (прынамсі, не надта цяжкія для
вашага.здароўя І настрою) выдаткі
працоўнага часу і энергіі, што вядзе
да поспеху, а значыць — да задаволенасці сваёй працай І адчування
сябе "на сваім месцы” .
Ці важныя ў гэтым працэсе выхаваныя з дзяцінства І набытыя з вопытам дарослага жыцця якасці? Вядома. Гэта адказнасць за даручаную
справу, дысцыплінаванасць, сумленнасць — якасці, звязаныя з маральнаэтычнымі нормамі паводзінаў ці сацыяльнымі ролямі чалавека, якія ў вялікай ступені абапіраюцца на сямейныя
традыцыі, думку аўтарытэтных людзей,
жаданне добра выглядаць. Але калі ў
вашай дзейнасці часта здараюцца
стрэсавыя сітуацыі (тэрміновая праца,
у якой не пазбегнеш памылак, або
неабходнасць частых справаздачаў у
высокіх службовых сферах), рыхтуйцеся да таго, што ўся ваша выхаванасць у такія пікавыя моманты будзе
залежаць ад закпадзенага прыродай
латэнцыялу: запасу працаздольнасці,
перашкодаўстойлівасці, эмацыйнай стабільнасці.
Чаму так адбываецца? У стрэсавай сітуацыі аслабляецца валявы кантроль чалавека над сваімі паводзінамі: псіхіка не ў стане працаваць
паводле двайнога стандарта (“ што
я хачу зр а б іц ь ” і “ што я павінен
зрабіць” ). Таму дэманстрацыя сацыяльна набытых стэрэатыпаў (“ вось
які я добры” ) становіцца праблематычнай. На першы план выходзяць
найбольш значныя прыродныя перадумовы, звязаныя з хуткасцю і дакладнасцю рэакцыі, канцэнтрацыяй
увагі, узроўнем каардынацыі зрокава-рухальных характарыстык і г.д.
Чым больш жорсткі стрэс, тым больш
паводзіны грунтуюцца на прыродных
задатках.
Распаўсюджаны прыклад з аўтамабільнай сферы. Пры пагрозе аўтааварыі адзін вадзіцель у апошні

момант паспее вывернуць руль I пазбегне сутыкнення, а другі кіне кіраванне і пры гэтым яшчэ націсне на
тормаз, нібы знарок падстаўляючыся пад удар. I абодва будуць дзейнічаць аўтаматычна! У першым выпадку вадзіцеля выручылі высокія паказчыкі хуткасці рэакцыі, аб’ёму і пераключальнасці ўвагі, добрая рухальная каардынацыя. У другім выпадку
тыя ж характарыстыкі, але на нізкім
узроўні, дэзарганізавалі дзейнасць.
Звернемся да асноўных псіхафізіялагічных характарыстык, якія з’яўляюцца асновай агульных прафесійных здольнасцяў чалавека. Праца
паўшар'яў мозга, звязаная з паслядоўным ці паралельным рэжымам
ап рац о ўкі вобразнай і слоўнай
інфармацыі, абумоўлівае, напрыклад,
такія палярныя якасці, як адпрацаваная сістэмнасць і схільнасць планаваць свае дзеянні або, наадварот,
агіду да планавання, спантаннасць і
творчы падыход да справы. Трывалы тып нервовай сістэмы забяспечвае працаздольнасць, пераш кодаўстойлівасць дзейнасці, добра пераносіць стрэсавыя ўздзеянні. Гэта
бясцэнная інфармацыя для кіраўніка, бо аднаго падначаленага крытыка мабілізуе, а другога наадварот
надоўга заганяе ў дэпрэсію. Pyxoмасць нервовых працэсаў дае здольнасць хутка пераключацца з адной
справы на другую і адэкватна рэагаваць на змену сітуацыі. Ураўнаважанасць нервовых працэсаў звязана з
эмацыйнай стабільнасцю.
Пра ўсё гэта важна ведаць, каб,
па-першае, He захварэць гадоў у 30
на язву, гіпертанію, інсульт і інфаркт
— найбольш частыя спадарожнікі
людзей, што працуюць, перанапружваючы ўсе свае рэсурсы. Па-другое,
працаваць для таго, каб жыць, а не
наадварот, пакідаючы месца для адпачынку, хобі, кантактаў з сябрамі і
блізкімі. Па-трэцяе, каб быць шчаслівым чалавекам: зранку ісці на працу
з задавальненнем і ўвечары з такім
самым задавальненнем спяшацца
дадому.
Калі вы лёгка можаце засяродзіцца на працы ў шумных умовах, калі
вы “ разаграваецеся” паступова, але
можаце працаваць, гадзінамі He скранаючыся з месца, — значыць, у вас,
верагодна, трывалы тып нервовай
сістэмы. Перад пачаткам адказнай
работы ражадана заглыбіцца ў будучы занятак, распланаваць свае дзеянні ў залежнасці ад магчымых варыянтаў развіцця падзеяў. Будзе мэтазгоднай моцная вонкавая стымуляцыя з пастаноўкай крайніх працоўных мэтаў, акцэнтаванне ўвагі на ре
альных ці магчымых будучых
цяжкасцях у працы, што спрыяе актыўнасці. Словам, абапірацца трэба
на “ байцоўскія” якасці — высокую
працаздольнасць і перашкодаўстойлівасць. Вы можаце доўга працаваць
прыкладна на адным ўзроўні працаздольнасці, але ў канцы дня вам па
трэбны працяглы адпачынак, магчыма, звязаны Ca зменай віду дзейнасці.
Пасля інтэлектуальнай нагрузкі мож-

на папрацаваць фізічна, і наадварот.
Калі ж такі чалавек будзе адпачы
ваць часта і нядоўга, у яго пачнецца
цяжка перадольны стан ляноты, апатыі, знікне цікавасць да праблемы,
якую патрабуецца вырашыць. Рэч у
тым, што такі тып людзей павінен
пэўны час "уцягвацца” ў працу для
выхаду на пік працаздольнасці. Час
тыя перапынкі на адпачынак ператвараюць увесь дзень у адны толькі
“ разагрэвы” , што вядзе да малой
плённасці працы.
Калі вы хутка выходзіце на высокі ўзровень працаздольнасці, але і
хутка стамляецеся, калі не можаце
сканцэнтравацца на справе лры naбочных размовах і музыцы, у вас,
найхутчэй, адчувальны тып нервовай
сістэмы. Вам больш прыдасца рэжым
канцэнтраванай (па часе) актыўнай
дзейнасці, пры адчуванні стомленасці
для аднаўлення вельмі добра адпачыць 2— 3 хвіліны. Павышаную ўвагу надайце падбору працоўнай абстаноўкі і атачэння: вам супрацьпаказаныя адмоўныя кантакты і эмоцыі, пастаянны шчыльны кантакт з
буркунамі, інтрыганамі, злоснымі
людзьмі. Калі набліжаецца адказная
дзейнасць, не варта ў думках “ пракручваць” пералік магчымых няўдач
і цяжкасцяў: гэта можа паспрыяць
эмацыйнаму і фізічнаму “ выгаранню” яшчэ да рэальнага пачатку пра
цы. Вашымі “ плюсамі" з ’яўляюцца
здольнасць адчуваць настрой навакольных, а значыць, умение вызначыць важныя тэмы і нават дарэчныя
інтанацыі ў размове, каб яна была
паспяховай для вас. Такіх людзей навакольныя звычайна называюць прыроджанымі псіхолагамі.
Мы згадалі толькі адну прыроджаную характарыстыку. Дакладна
вызначыць вашыя прыроджаны я
якасці могуць толькі спецыяльныя
тэсты.
Вынікі псіхафізіялагічнай дыягностыкі выкарыстоўваліся, напрыклад, у
юрыдычным каледжы БДУ. Два гады
таму кіраўніцтва каледжа і бацькоўскі камітэт звярнуліся да нас з
просьбай правесці тэсціраванне і
даць рэкамендацыі навучэнцам па
выбары юрыдычнай спецыяльнасці:
суддзя, пракурор, следчы, адвакат,
натарыус, юрисконсульт. Па выніках
тэсціравання кожны навучэнец атрымаў так званы "псіхаф ізіялагічны
пашпарт” , дзе апісваліся выяўленыя
прыродныя задаткі да прафесіі, атаксама даваліся рэкамендацыі па арганізацыі сваёй працы, па метадах
аднаўлення пасля напружанай пра
цы, па эфектыўным засваенні інфармацыі і г.д. Такім чынам, навучэнцы
рабілі свой выбар, абапіраючыся не
толькі на жыццёвы досвед, але і на
сучасныя камп’ютарныя методыкі.
Пазнаёміцца з тэстамі м ож на ў
Рэспубліканскім цэнтры проблем ча
лавека БДУ (корпус геофака, па кой
105, тэл. 209-54-75).

Цзнтр праблем развіцця
адукацыі БДУ запрашае
Цэнт р праб ле м р а звіц ц я адукацы і Б Д У запрашае выкладчыкаў
прыняць удзел у цыкле адукацы й
н ы х сем інараў “ Тэхналогіі арганіза ц ы іса м а ст о й н а й работ ы студэнтаў”.
Ha адукацыйных семінарах мяркуецца разглядаць актуальный пытанні, звязаныя з павелічэннем долі
самастойнай работы студэнтаў у
адукацыйным працэсе. Сярод іх, на
прыклад, такія:
Якім можа быць змест самастой
най работы студэнтаў?
Як можна развіваць самакантроль і саманавучанне студэнтаў?
У якіх формах можа быць арганізавана аўдыторная і пазааўдыторная самастойная работа студэнтаў?
Якімі могуць быць дапаможнікі,
падручнікі, метадычныя матэрыялы,
якія дапамагаюць арганізацыі сама
стойнай работы студэнтаў?
Як навучыць студэнтаў вучыцца?
У рамках цыкла адукацыйных
семінараў, як мяркуецца, удзельнікі
падзеляцца наяўным досведам, абмяркуюць дасягненні і цяжкасці арганізацыі самастойнай работы студэнтаў, даведаюцца водгукі калег на
свае ідэі і распрацоўкі, зафіксуюць
некаторыя тыповыя праблемы, што
ўзнікаю ць у працэсе самастойнай
работы студэнтаў, і паспрабуюць

об'яўляе конкурс
на замяшчэнне пасады
дацэнта кафедры эканомікі і кіравання бізнесам (2).
Тэрмін конкурсу — 1 месяц з дня апублікавання аб'явы.
Адрас: 220037, г. Мінск, вул. Батанічная, Дзяржаўны інстытут кіравання ісацыяльных тэхналогій БДУ, аддзел кадраў, тэл. 210-01-10.

НАВУКОВЫ ІНТАРЭС

Прыродныя якасці
добрага педагога
У Рэспубліканскім цэнтры праблем чалавека БДУ 22—24 верасня адбылося
прафесіяграфічнае тэсціраванне педагогаў — фіналістаў конкурсу “ Настаўнік
года — 2004” . Удзел у ім прыняў 21 чалавек.
Тэсты маюць на мэце выявіць, якія прыродныя якасці ўласцівыя добраму
педагогу. Праверка ажыццяўлялася па 11 тэстах, якія дапамогуць ацаніць сістэмнасць і нестандартнасць мыслення, здольнасці да аналізу і сінтэзу інфармацыі,
сілу і ўраўнаважанасць нервовай сістэмы, працаздольнасць, трываласць да доўгіх
нагрузак, перашкодаўстойлівасць дзейнасці, дакладнасць і адэкватнасць дзеянняў у стрэсавай сітуацыі, задаткі эмацыйнай ураўнаважанасці. Тэсты таксама
датычаць праверкі памяці, увагі, мэтаскіраванасці, камунікатыўных здольнасцяў і
інш. Падобныя тэсты, кажуць у РЦПЧ, дапамогуць стварыць партрэт таленавітага
добрага настаўніка.
Паворпе інф арм ац ы і прэс<лужбы БДУ

30 верасня 2004 г.

РэдактарТаццяна КА ЗА К

Падпісана да др уку 29.09.2004 г.
За к. 860. Тыр а ж 1000экз.

Выдаецца з 1929 года
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Г ізет а зарэгістравана
Дзяржаўным камітэтам
Р эсп уб лікі Беларусь па друку.
Рэгістрацыйнае пасведчанне № 149
ад 28 чэрвеня 1996 года.

3 усімі пытаннямі, датычнымі
цыкла адукацыйных семінараў,
звяртайцеся да Дзмітрыя Іванавіча Губарэвіча па тэл. 209-59-65,
e-mail: edc@bsu.by

Дзшаўны Інстытут кіравання
і сацыяльных тэшлогій БД9

1.1. КАЗУЛІНА,
С. С. САГАЙДАК

Ум. друк. арк. 1

знайсці канкрэтныя спосабы іх вырашэння.
Плануецца, што адным з вынікаў
семінара можа стаць публікацыя матэрыялаў з метадычнымі рэкамендацыямі па арганізацыі самастой
най работы студэнтаў.
Адукацыйныя семінары будуць
адбывацца 1 раз на 2 тыдні. Працягласць кожнай сустрэчы 2 — 2,5
гадзіны. Змест І спосаб працы бу
дуць узгадняцца на кожнай сустрэ
чы І залежаць ад саміх удзельнікаў,
якія могуць арганізаваць дыскусію,
прапанаваць тэкст для абмеркавання. К о ж н ы ў д зе л ь н ік можа выступіць у ролі эксперта, прапанаваць
для абмеркавання свае метадычныя
распрацоўкі і г.д.
Першы семінар адбудзецца 30
верасня 2004 г. у 15.00 па адрасе:
вул. Маскоўская, 15, пакой 720. 3
паведамленнем “ Практыка сама
стойнай работы студэнтаў ва ўмовах за хо д н яга ун ів е р сітэта ” выступіць А .Ф . П іскун оў, метадыст
ЦП PA БДУ. На сустрэчы плануец
ца абмеркаваць вопыт арганізацыі
самастойнай работы студэнтаў ва
універсітэце Д зю ка (ЗША).
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