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Фотарэпартаж 

ПЛЕМЯ МАЛАДОЕ, НЕЗНАЁМАЕ 
Сёлетн! прыём аб|турыен-

f f 

тау на першы погляд жчым 
не адрозжваецца ад 
мжулагоджх. Таю'я ж юнаю 
i дзяучаты, выпускшю' 
сярэджх школ, як i летась, 
як i пяць, дзесяць гадоу 
таму. Але гэта толью на 
першы погляд. На самой 
Справе маладое папауненне 
- гэта нешта зуам новае, з 
адб1ткам ycix рэформ i пе-
рамен нашага жыцця i гра-
мадства. Давайце паслуха-
ем, што думаюць наконт 
сваёй 6удучын|' caMi 
аб|'турыенты. 

- Мае 1мя - Алёна. Нават не 
чакала, што будзе таю кон-
курс. Хачу стаць настаунщай 
ricTopbii. Пасля першага эк-
замену нейкая няупэуне-
насць з'явшася, хаця я атры-
мала 4,5 балы. Вельм|' шмат 
двоек, наватутых, хто упэу-

нены у ceaix ведах па пред-
мету. Але н|'чога не зрс&ш: 
конкурс ёсць конкурс. 

- А мне абыякава, паступ-

лю я, ui не. Бацью вельм1 
хочуць, каб хаця на «здаваль-
няюча» здау. Тады можна 
Працяг на 2-й стар. 

П Е Р I I I А К У Р С Н 1 К - 9 8 
Падведзены выжю рабо-

ты прыёмнай KaMicii. Як 
паведамма рэдакцьи газеты 
метадыст прыёмнай KaMicii 
/Шия 1ванауна Баброужк, 
сёлета праведзена вялжая 
работа па прыёму. Сур"ёз-
ным быу конкурс амаль на 
усе спецыяльнасц|', 
вытрымал! яго самыя пад-
рыхтаваныя. 

Так, план прыёму толью 
на дзённую бюджэтную 
форму навучання складау 
87 5, а пададзена заяу было 
1625. Усяго ж вытрымал! 
уступныя экзамены 821 
аб|турыент, сумо^е : 95. 75 
медалктау з мэтавым 
наюраваннем, атаксама 20 
чалавек па рэкамендацьн у 
межах 20 працэнтаутрымал!' 
конкурс. 

Таюм чынам зал|'чаны 885 
чалавек, у тым л|'ку - 55 - без 

icnbiTay, пасля АДП - 222 
чалавек!. Варта дадаць, што 
82 першакурсжю маюць ужо 
стаж практычнай работы ui 
прафес1йную адукацыю, у 
тым л1ку таксама звольне-
ныя у запас вайскоуцы. Па 
абранай спецыяльнасф ма-
юць прафеа'йную адукацыю 
57 чалавек. 

На дзённую платную фор-
му навучання па 
спецыяльнасф "Англтская 
мова i сучасныя замежныя 
мовы" пры плане прыёму 45 
было пададзена 48 заяу. 
Зал1чаны 46 Чалавек, у тым 
л!ку 17 - пасля АДП. 

На завочную бюджэтную 
форму навучання па 
спецыяльнасш "Б1ялопя" пры 
плане 20 пададзена 40 заяу. 
Уступныя экзамены вытры-
мау 21, зал1чаны 20 чалавек. 
На завочную платную фор-

му па гэтаи спецыяльнасц! 
пры плане 10 пададзена 
было 20 заяу. Па выжках 
уступных экзаменау i сумо-
уя зал1чаны 20 чалавек. 

На вячэрнюю бюджэтную 
i платную формы навучання 
быу прыём па спецыяльнасц! 

-Радыёф|'з1ка" Зал|'чаны ад-
паведна 18 i 1 чалавек. 

Больш падрабязны анализ 
прыёму - 98 будзе апубл!-
каваны у наступным нумары 
газеты. 

В Ш Ш А В А Л Ь Н А Я 
ПАШТОУКА 

НАГАДВАЕМ, КАЛ1 / 
КАГО МОЖНА 

ПАВ/НШАВАЦЬ 
3 ЮБШЕЕМ. 

* 1 верасня - Марыю 
Пятроуну АЛЕКСАНД-
РУ К - дзяжурную 
штэрната N 2. 

* 5 верасня - Ядв1гу 
Пятроуну САЛОВ1Ч -
кладаушчыка факультэ-
та ф1з1чнай культуры. 

* 6 верасня 
У л а д з ! с л а в у 
У л а д з 1 М 1 р а у н у 
1ВАНОВУ - метадыста 
аддзела па выхаваучай 
рабоце. 

* 15 верасня -
А н т а н т у 1ванауну 
КАРПОВ1Ч - метадыста 
1 катэгорьи'навучальна-
га аддзела. 

* 20 верасня - Рыгора 
Фядосаш'ча КУРЫШ-
КУ - дацэнта кафедры 
нямецкай мовы. 

* 22 верасня - Taiciio 
Сцяпанауну ЧМЕЛЬ -
бухгалтера 1 катэгорьи. 

* 25 верасня - Алену 
Афанасьеуну КАРА-
ЛЕВУ - акампажятара 
кафедры харавога ды-
рыжыравання i вакалу. 

* м 



трэпартаж 

П Л Е М Я М А Л А Д О Е , Н Е З Н А Е М А Е 

будзе паспрабаваць пастутць 
на платнай аснове. Бо вельм1 
ж не хочацца у войска icui... 

- А я упэунены, што стану 
студэнтам. У школе бы^ 
выдатн!кам, маю сярэбраны 
медаль. Дастаткова прайсу 
сумоуе: ММмум - 23 балы. Я 
ix вазьму... 

Таюя вось яны, сёлетн|'я 
абгурыенты. Сёння ужо мож-

на павЫшаваць мноп'х з ix, у 
тым Л1ку i Алёну, i сярэбра-
нага медал1ста - яны зал|'чаны 
на першы курс. А тым, хто не 
nacryniy, застаецца талью пас-
пачуваць i выказаць пажадан-
не: у наступны раз не спадзя-
вайцеся на нейю цуд, на 
шпаргалку. Бо выкладчыкау, 
членау KaMicii вельм| цяжка 
падмануць. А дакладней -

проста немагчыма "праско-
чыць". Патрэбны сур'ёзныя 
веды, добрая падрыхтоука. 

I усё ж цудоуная гэта пара 
-уступныя экзамены. Ц|'шыня 
ва ун|'версггэцюх кал^дорах, 
напружаныя твары бацькоу, 
як1я застыл! у чаканн|' у 
вестыбюл1, бо ходу у час 
экзаменау ва ун1верс!тэт няма 
Ля кожных дзвярэй дзяжу-
раць студэнты старэйшых 
курсау: на час экзаменау 
дзейн1чае прагтускнаяс|'стэма. 
А там, у аудыторыях, 1дзе 
сур'ёзная, засяроджаная ра-
бота. Напружана працуюць 

тыя, што здаюць экзамен; 
важна ж'чога не прапусцщь, 
не забыцца, каб адказ на 
пытанне быу поуным, каб не 
памылщца. Яшчэ больш ад-
казная работа у тых, хто 
прымае экзамены. 

Сёння ужо усе трывоп у 
м|'нулым. Наперадзе - новае 
жыццё, студэнцкае, поунае 
нечаканага, нязведанага. У 
добры ж шлях! Няхай ён 
будзе сапрауды добрым! 

Л. ДАН1ЛАВА. 
НА ЗДЫМКАХ: !дуць 

экзамены. 
Фота Ул. САР0К1НА. 

Я К I Я м ы ? 
Анал1з сацыяльна-

дэмаграф1чнага складу 
першакурсн|'кау, як1я 
nacTynmi на дзённую бюд-
жэтную форму назучання, 
паказвае, што найбольшая 
колькасць заяу - 902 - па-
дадзена ад служачых ц|' 
дзяцей служачых, 602 - ад 
рабочых, 191 - калгасж'кау. 
Зал|'чаны (у працэнтах да 
агульнай колькасц|') адпа-
ведна 55,4, 29,4, 5,6. 

3 сельскай мясцовасщ 
зал1чаны 213, жыхароу 
Гродзенскай вобл ас ui - 839, 
у тым лку жыхароу Гродна 
- 447 чалавек. 

3 агульнай колькасщ 
зал1чаных 558 жанчын i 327 
мужчын. 

Па нацыянальным скла-
дзе статыстыка такая: 637 -
беларусы, 93 - русюя, 150 -
паляю, 5 чалавек - жшых 
нацыянальнасцёи. 
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ПА МАТЭРЫЯЛАХ СПРАВА^ДАЧНАГА ДАКЛАДА РЭКТАРА УН1ВЕРС1ТЭТА 
С.А. МАСКЕВ1ЧА НА ПАСЯДЖЭНН1 САВЕТА УН1ВЕРС1ТЭТА АД 26 ЧЭРВЕНЯ 1998 ГОДА 

Заданы Савета 

Галоуная задача Савета 
ужвератэта - аб'яднанне 
намаганняу калектыву 
ужвератэтадля падрыхтоую 
к в а л i ф i к а в а н ы х 
спецыялютау. 

3 мэтай вырашэння га-
лоунай задачы i выканання 
плана разв|'цця Гродзенска-
га дзяржаунага ужвератэта 
1мя Яню Купалы на 1996-
2001 гады у бягучым наву-
чальным годзе на Савеце 
абмяркоувалася 14 пытан-
няу i праблем. Вось тольк! 
некаторыя з ix - аб выж'ках 
уступных экзаменау 1997 
года; аб выжках дзяржау-
ных экзаменау 1997 года; 
аб выжках экзаменацыйных 
сесш на стацыянары i АЗН 
i перспектывах удасканален-
ня аргажзацьн i правядзен-
ня курсавых экзаменау 
залтау; аб вын|'ках навуко-
ва-даследчай дзейнасц 
ужвератэта за 1997 г.; аб 
рабоце кафедр па укараненн 
выжкау НДР у вытворчасць 
i навучальны праиэс i перс-
пектывах развщця прыклад-
ных навуковых даследаван-
няу; аб стане i асноуных 
напрамках развщця НДРС i 
аб развщщ' мап'стратуры i 
астрантуры; аб стане выха-
ваучай работы ва 
ужвератэце i мерах па яе 
удасканаленж, аб перспек-
тывах развщця ГрДУ iMfl 
Яню Купалы i жшыя пытанж. 
Усе пытанн!' плана работы 
Савета был1 абмеркаваны 
на пасяджэннях Савета, яю'я 
праводзЫся кожны месяц. 
На пасяджэннях Савета у 
1997/98 навучальным го-
дзе у адпаведнасц|' з аб'яу-
леным конкурсам был1 пры-
няты рашэнж пазамяшчэнж 
11 пасад загадчыкау кафедр 
i 3 пасад прафесара. 

Важную ролю у анал1зе 
адпаведнасщ' кандыдатур 
удзел ьж'кау конкурса патра-
баванням палажэння адыг-

рывае конкурсная кам1ая 
Савета ужвератэта. Усяго 
на працягу года кам1а'яй 
разгледжаны кандыдатуры 
па 96 вакана'ях, у тым л1ку 
11 загадчыкау кафедр, 36 
дацэнтау, 28 старшых вык-
ладчыкау, 15 выкладчыкау, 
3 аастэнтау. 

Навучальная 
работа 

Уся работа калектыву 
ужвератэта падпарадкавана 
асноунай задачы - забеспя-
чэнню якаснай падрыхтоую 
спецыял|'стаудля Рэспубл!ю 
Беларусь ва умовах рэфар-
мавання нацыянальнай 
астэмы вышэйшай адукацьм 
i рэал1зацьп канцэпцьи 
«Ужвера'тэт - рэпянальны 
цэнтр адукацьи', навук|' i куль-
туры». У рамках выканання 
гэтай задачы i працавау ка-
лектыу у 1997-98 годзе. 

Рэал|'зацыя асноунай мэты 
прадугледжвала працяг ра-
ней печатай работы па 
удасканаленж структуры 
спецыяльнасцей i спецы-
ял|'зацый, па яюх вядзецца 
падрыхтоука ва ужвератэце. 
Так, факультэтам! i 
кафедрам! праведзена не-
абходная падрыхтоучая ра-
бота для адкрыцця з 
мжулага навучальнага года 
таю'х спецыяльнасцей, як 
«Эканом|'ка i юраванне на 
прадпрыемстве» (факультэт 
э к а н о м ш i юравання), 
«Прыкладная матэматыка» 
(матэматычны факультэт), 
«Педагопка i пахалоп'я да-
школьная» (завочная фор-
ма навучання, факультэт 
пахалоги i педагопю). 

Заслугоуваюцьувап i так1я 
новыя спецыял|'зацьм, пад-
рыхтоука па як|'х пачнецца з 
набору 1998/99 года. Гэта 
- «Камп'ютэрная лшгв1с-
тыка» на спецыяльнасц1 
«Беларуская мова i 
Л|'таратура», «Экалапчная 

такакалопя, б|'яждыкацыя i 
нармаванне» на спецыяль-
насц1 «Экалопя». 

Нялёгка працягвауся пе-
реход на новае пакаленне 
тыловых планау, што абу-
моулена вельм1 часта недас-
каналасцю апошн|'х i нават 
памылкам1 у ix. Аднак фа-
культэты i кафедры не у 
поуную меру выкарыстал1 
свае правы на распрацоуку 
i зацвярджэнне у 
М!шстэрстве адукацьи 
ждывщуальных навучальных 
планау, а матэматычны фа-
культэт нават пры адсутнасц! 
тыповага плану па 
спецыяльнасц! «Матэматы-
ка» i дамоуленасф у 
М!н1стэрстве аб зацвяр-
джэнж |'снуючага плана, не 
зраб|'у адпаведных заказау. 

Усе падрыхтаваныя 
факультэтам1 праекты 
ждывщуальных планау, а гэта 
планы па спецыяльнасцях 
Г05.01. 00 «Псторыя», 
Г07.01.00 «ПЫхалопя», 
Н 06.01.00 «Экалопя», паспя-
хова прайиш рэцэнзаванне 
i зацверджаны МЫстэр-
ствам адукацьи у якасц1 
шдыв|'дуальных. Гэтыя пла-
ны дазволяць, пачынаючы 
ужоз 1998/99 навучальна-
га года, рэал|'зоуваць 
арыпнальныя змястоуныя 
падыходы да гумажтарнай 
падрыхтоую студэнтау, а 
таксама ул1чваць 
рэпянальныя асабл1васц1 
падрыхтоую спецыялктау. 

Шмат праблем узжкла, i, 
на жаль, на сённяшж дзень 
яны незнятыя, пры падрых-
тоуцы на базе тыповых на-
вучальных планау рабочых 
варыянтау. Гэта i 
адтэрмшоую у падрыхтоу-
цы факультэтам1 праектау 
рабочых планау да экспер-
тызы, i недахопы самой 
экспертызы, якая часам 
праводзтася давол1 павяр-
хоуна. Як выжк - недапраца-
ваны рабочы навучальны 
план спецыяльнасф 
П02.01.00. 

Яшчэ адз|'н icTOTHbf неда-
хоп у рабочых навучальных 
планах - [мкненне макамаль-
на павял1чыць аудыторныя 
гадзшы. Як выжк - адсут-
насць часу, прызначанага 
на самастойную работу сту-
дэнтау. Гэта вядзе да 
перагружанасц|' студэнтау i 
выкладчыкау, цяжкасцей у 
засваенж iMi неабходнага 
вучэбнага матэрыялу, не-
эфектыунта выкарыстання 
аудыторнага фонду, 
зжжэння узроуню ведау. 

Для выпраулення 
станов|'шчабыл1 выдадзены 
шэраг загадау, прынята па-
станова Савета yHi вере (тэта. 
Аднак толью адм1жстратыу-
ныя захады не даюць эфек-
ту. Патрэбны з р у х t у 
свядомасц|' кожнага: пера-
арыентацыя не на словах, а 
на справе на гумажзацыю 
адукацьн, якая заснавана на 
прыярытэтнасщ, цэнтраль-
най рол! асобы студэнта у 
навучальным працэсе i ары-
ентавана на выпрацоуку у 
будучых спецыялютау актыу-
най грамадзянскай паз1цьм. 

У сувяз|' з гэтым пачалося 
у парад каван не в|'дау, форм i 
аб'ёмау навучальных дару-
чэнняу кафедр. Вядзецца 
работа па замацаванж шта-
тау кафедр i факультэтау з 
ул1кам колькасц|' студэнтау i 
неабходнасц1 забяспечыць 
выкананне новага пакалення 
тыповых навучальных пла-
нау; прынятае на 1998/99 г. 
палажэнне аб унармаванн1 
навучальнай працы выклад-
чыкау дае шыроюя 
магчымасц:' факультэтам i 
кафедрам у вызначЭнж па-
мерау факультэцкай, кафед-
ральнай i 1ндыв1дуальнай 
нагрузк!' у залежнасц! ад 
(снуючых штатау i аб'ёму 
навучальных даручэнняу. 

Важным паказчыкам 
дзейнасц1 ун!верс1тэта па 
падрыхтоуцы спецыял|'стау 
з'яуляецца працауладкаван-

Працяг на 4-й стар. 
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Пачатак на 3-й стар. 

не выпускжкоу. У мжулым 
навучальным годзе выпуск 
склау 1593 чалавеки Раз-
меркаванню належал! 948 
чалавек, або 60 працэнтау. 
Права самастойнага працау-
ладкавання атрымаш' 332 
чалавею, або 21 працэнт. 

На жаль, у мжулым наву-
чальным годзе за 
акадэм1чную неласпяховасць 
адл|'чаны 167 студэнтау. 

Мы адчуваем цяжкасщ i у 
матэрыяльным забеспячэнн|' 
навучальнага працэсу. 
Робщца усё, што у нашых 
а'лах; ёсць 10 камп'ютэрных 
класау, пашыраецца дсхггуп у 
INTERNET, ёсць на кожным 
факультэце ксеракс, на кож-
най кафедры - камп'ютэр. 
Даступнасць сучасных 
тэхжчных сродкау ставщь 
новыя задачы - па эфектыу-
насц! ix выкарыстання, заста-
ецца надзённай i праблема 
эфектыунага выкарыстання 
аудьгторнага фонду. 

Эфектыунасць навучаль-
най работы непасрэдна за-
лежыць ад дзейснасц|' 
Ыстэмы навучапьна-метадыч-
нага i аргаж'зацыйна-мета-
дычнага забеспячэння наву-
чальна-выхаваучага працэсу. 
Розныя аспекты гэтай с|'стэмы 
разгляда.П1ся на пасяджэн-
нях Савета. Вызначаны пры-
ярьггэтныя напрамю наау-
чальна-метадычнай работы. 

Як станоучы факт у" 
аргажзацьн метадычнай ра-
боты ва ужверсггэце можна 
адзначыць актыв1зацыю 
работы створаных у пачатку 
навучальнага года метадыч-
ных кам|'ай па спецыяльнас-
цях. 1х 15, аб'ядноуваюць 
яны !нтэлект i вопыт най-
больш квал1ф|'каваных вык-
ладчыкау для удасканален-
ня методык навучання i па-
вышэння якасц|' адукацьн. 

Ажыццяуляецца пераход 
да перспектыунага плана-
вання падрыхтоую i выдан-
ня навучальна-метадычных 
матэрыялау на падставе кам-
п'ютэрных карт Ыстэмна-
метадычнага забеспячэння 

навучальнага працэсу. Ства-
рэнне гэтых карт i ix анг1л1з 
дазваляюць беспамылкова 
вызначаць тыя спецыяль-
насц1, спецыял|'зацьп i 
дысцыплжы, для метадыч-
нага забеспячэння яюх не-
абходны набыццё Ц1 распра-
цоука адпаведных дапамож-
жкау. Ажыццяуляецца пе-
раход ад падрыхтоук! наву-
чальных праграм i навучаль-
ных дапаможжкау для 
ужвера'тэцюх патрэб да 
узроуню навукова-метадыч-
най прадукцьи рэспублжан-
скага узроуню. Для зацвяр-
джэння у я к а с ф тыповых 
нак!раваны у НМЦ «Вышэй-
шая школа» 5 навучальных 
праграм. Выдадзены на бе-
ларускай мове грунтоуны 
падручжк па г1сторы i 
ф|'ласофп для вну пад рэ-
дакцыяй Ч.С. Юрвеля. У 
выдавецтве Маскоускага 
дзяржаунага ужвератэта 
выдадзены падручн|'к 
Г.Р. Шыханцова «Юриди-
ческая психология», 4551 
экзэмпляр навучальна-мета-
дычнай Л|'таратуры перадад-
зены у 6|'бл1ятэку ужверсггэта 
выдавецю'м аддзеламтолью 
за 1997 год. 

Аднак у аргажзацьм наву-
чальна-метадычнай работы 
па-ранейшаму шмат праб-
лем. Гэта i распрацоука кры-
тэрыяу якасц|' навучальна-
метадычнай работы, i яе 
нармаванне, i пошук эфек-
тыуных шляхоу спалучэння 
навучальнай i выхаваучай 
работы i многае жшае. 

Выхаваучая, 
(физкультурная 

i культурна-
масавая работа 

У мжулым навучальным 
годзе аддзелам выхаваучай 
работы ажыццяулялася ра-
бота па удасканаленж 
астэмы аргажзацьм работы 
састудэнтам|', якая наюравана 
на вырашэнне асноуных 
задач - стварэнне умоу для 
творчай самарэал1зацьи кож-

нага студэнта ун1верс1тэта у 
навучальнай, навучальна-
даследнщкай, навукова-
даследн|'цкай, грамадскай 
дзейнасц1, у асаб1стым по-
быце i адпачынку; ю'раванне 
працэсам самарэал1'зацьм 
студэнтау, яю дае магчы-
масць атрымл1ваць высока-
адукаваных i прафесжна 
п а д р ы х т а в а н ы х 
спецыялютау, свядомых гра-
мадзян, патрыётау сваёй 
айчыны, людзей, здольных 
вырашаць складаныя жыц-
цёвыя праблемы. 

Распрацавана нарматыу-
ная дакументацыя, якая 
вызначае унутраны распа-
радак у навучальных корпу-
сах i |'нтэрнатах ужвератэта, 
а таксама функцыянальныя 
абавязю i змест дзейнасц|' 
намесжка дэкана факультэ-
та па выхаваучай рабоце, 
куратара студэнцкай групы, 
выхавальжка штэрната, 
органау студэнцкага 
самаюравання у жтэрнатах. 

Грунтоуна i надзейна у 
мжулым навучальным годзе 
працавал!' факультэт 
грамадсюх прафесш, спар-
тыуны клуб ужвератэта, 
прафсаюзны кам|'тэт студэн-
тау, забяспечвал1 Ц1кавыя 
занятю студэнтау на ceaix 
аддзяленнях i секцыях, пра-
вядзенне культурна-маса-
вых, ф1зкультурна-масавых 
i спартыуных мерапрыем-
ствау на факультэтах i ва 
ужвера'тэце. Творчыя ка-
лектывы i спартыуныя ка-
манды ужвератэта прымал! 
удзел i паспяхова выступал! 
у разнастайных конкурсах, 
фестывалях, спартыуных 
спаборнщтвах як 
рэспублканскага, так i 
м1жнароднага узроуню. 
Дастаткова толью нагадаць 
назвы гэтых калектывау: 
ансамбль «Капрыс», СТЭМ, 
тэатр моды, фальклорны 
ансамбль «Алёна». Таксама 
славу ужверсггэту прыно-
сяць каманды барцоу 
клас|'чнага стылю, 
б а с к е т б а л 1 с т а у , 
валейбал1стау, гандбал|'стау, 
лёгкаатлетау. 

Працягвауся пошук новых 
форм выхаваучага уздзеян-
ня на студэнтау. Важным 
здабыткам з'яв|'уся 
ужвера ' тэцю конкурс 
факультэцк|'х каманд клуба 
вясёлых i знаходл|'вых, як! 
станов|'цца традыцыйным, 
удзел ун1верс|'тэцкай каман-
ды КВЗ у рэспублкансю'х 
спаборн|'цтвах i выхад яе у 
першую рэспубл1канскую 
Л1'гу. Сфарм1раваны 
ун1верс1тэцк1 педагаг1чны 
атрад з 30 чалавек для ра-
боты з падлеткам! у 
м!крараёнах Вшнявец i Дзе-
вятоука у лтеж-жжуж. Не-
сумненна, у бл1жэйшым часе 
работа па патрыятычным 
BbixaeaHHi нашых студэнтау 
папоунщца новым i ц|'кавым 
зместам, бо падтсаны дага-
вор аб творчым 
узаемадзеяннi пам1ж 
ужверЫтэтам i 28 
гвардзейск(м механ!заваным 
корпусам Узброеных С|'л 
Рэспубл1К|' Беларусь. 

На жаль, у выхаваучым 
працэсе пакуль цэлы шэраг 
недахопау i праблем. Матэ-
рыяльная база не дае 
магчымасщ заусёды якасна 
арган|'зоуваць i праводзщь 
выхаваучую работу, асабл1ва 
агульнаун1верс1тэцк|'я мерап-
рыемствы, ахопл|'ваць imi ycix 
студэнтау i мець больш 
эфектыун ыя вын|'к1. Усё яшчэ 
недастатковы уплыу наву-
чальнага працэсу на усеба-
ковае выхаванне студэнтау. 
Пэуная частка прафесарска-
выкладчыцкага саставу зай-
мае паЫуную пазщыю у 
адносжах да 
мэтанаюраванай выхаваучай 
работы. Hi3Ki узровень 
асаб1стай культуры у знач-
най частю студэнтау стварае 
цяжкасц! у выхаваучым пра-
цэсе. 

Таму перад кафедрам! 
грамадск!х дысцыпл1н, ад-
дзелам выхаваучай работы 
пастаулены задачы: распра-
цаваць да пачатку навучаль-
нага года канцэпцыю выха-
ваучага працэсу i праграму 

Працяг на 5-й стар. 
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выхаваучай работы ва 
ужвератэце, зыходзячы з 
прынцыпу дзяржаунасщ', 
патрыятызму, агульначала-
вечых i нацыянальных каш-
тоунасцей, магчымасцей 
ун1верс1тэта i рэп'ёну. На 
падставе распрацаванай праг-
рамы стварыць план выха-
ваучай работы на 1998-1999 
навучальны год, яю павжен 
к а а р д ы н а в а ц ь 
агульнаужверсггэцюя выха-
ваучыя мерапрыемствы, пла-
ны выхаваучай работы фа-
культэтау i студэнцжх 
аргажзацый. 

Навукова-
даследчая 

работа 
Асноунай мэтай у галже 

аргажзацьн навукова-дас-
ледчай работы з'яулялася 
выкарыстанне i развщцё 
навуковага патэнцыялу 
ужвератэта для выканання 
фундаментальных i прык-
ладных даследаванняу у 
жтарэсах адукацьн', культу-
ры i народнай гаспадарю. 
Вырашаш'ся наступныя за-
дачы: распрацоука падыхо-
дау да фармавання ва 
ум 'вератэце цэласнай 
Ыстэмы аргажзацьн навук|' з 
арыентацыяй на канчатко-
выя выжю; стварэнне умоу 
для павышэння 
эфектыунасц! работы па ycix 
напрамках навуковай 
дзейнасц1, у прыватнасц1 у 
галже падрыхтоую кадрау 
вышэйшай квал1ф1кацы1, 
аргажзацьн навуковай пра-
цы студэнтау, i у першую 
чаргу здольнай моладз1, 
выкананж фтансуемых на-
вуковых даследаванняу; 
фармаванне асобных эле-
ментау Ыстэмы работы з 
таленав1тай моладдзю ва 
умовах шматузроуневай 
сктэмы адукацьн; павышэн-
не аб'ёмау фтансуемых 
даследаванняу i у 
прыватнасщ гаспадарча-
разл|'ковых прац. 

Падрыхтоука 
кадрау 

вышэйшай 
навуковай 

квал1ф1кацьн 

Як доугатэрмжовую мэту 
на гэтым напрамку дзейнасц1 
рэктарат ставщь задачу 
дабщца колькасц! 
супрацоужкау з вучоным1 
ступеням! 1званням1 нежжэй 
сярэдняга значэння па 
рэспублщы. 

Сёння прафесарска-
выкладчыцк|' састау 
ужвератэта нал1чвае 568 
чалавек, у тым Л|'ку 26 дак-
тароу, 229 - кандыдатау 
навук. 

Структурныя падраздзя-
ленн|' працавал|' над павы-
шэннем эфектыунасщ ра-
боты астрантуры, стварэн-
нем умоу выкладчыкам i 
супрацоуж'кам для 
падрыхтоую дысертацый. 
Выжк - 4 доктарсюя i 8 
кандыдацюх дысертацый. 
Доктарсюя дысертацьи аба-
paHwi У. А. Баркоу,Э.А Галщю, 
Т.Я Аутухов1ч, М. А Маталыцю. 
Кандыдацюя - A.I. Навойчык, 
А.В. Танкев|'ч, Ян Цзун Хуэй, 
А А Аню1мава, Д М. Лебядэев|'ч, 
С.Я. Чабуранава, B.I. Каяла, 
Т.А. С|'ткев|'ч. 

3 мэтай актыв1зацы1 
падрыхтоую доктарск|'х ды-
сертацый уведзена у дзеян-
не Палажэнне аб парадку i 
умовах прадастаулення гран-
тау для завяршэння работы 
над доктарсю'м!' дысертацыя-
Mi. Першыя дакументы прад-
стаулены дацэнтам кафед-
ры дыферэнцыяльных урау-
ненняу Г.Ч. Шушкев|'чам. 

Разам з тым па плану 
павжна быць абаронена 10 
доктарсюх i 37 кандыдацк|'х 
дысертацый. Значнае разы-
ходжанне пам1ж планам i 
фактам сведчыць аб тым, 
што i план нерэальны, i 
недастаткова зроблена для 
яго выканання. Эфектыу-
насць работы астрантуры 
застаецца жзкай. Патрабуе 

удасканалення а'стэма на-
бору i размеркавання 
астрантау, аргажзацыя на-
вучальнага ярацэсу у 
мап'стратуры. 

Аргажзацыя 
навуковых 

даследаванняу 

У мжулым годзе 
даследаванж вялкя па 57 
тэмах, аб'ём яюх складау 
3791,8 млн. рублёу, з ix 54 
фжансавал|ся са сродкау 
дзяржбюджэту - 37 7 4,8 млн. 
рублёу i з гаспадарчадага-
ворных НДР -7 млн. рублёу. 

У выж'ку правядзення 
фтансуемых навуковых 
даследаванняу было 
апубл|'кавана 512 работ. 

У красавку бягучага года 
у MiHicT3pcTsa адукацьн' 
наюраваны праекты на кон-
курс фжансуемых навуко-
ва-даследчых работ са 
сродкау дзяржбюджэта 
рэспублш на 1998 год. 
Падрыхтавана 6 
м1жвузауск|'х праграм, у яюх 
ужверсггэт з'яуляецца у 
якасц| галоунай 
аргажзацьм. Можна адзна-
чыць актыв!зацыю навуко-
ва-даследчай дзейнасц|' на 
юрыдычным факультэце. 
Упершыню тэты факультэт 
уключаны у якасц! выка-
науцы у выкананне дзяр-
жаунай праграмы фунда-
ментальных даследаванняу 
«Дэмакратыя i культура», 
узначальваемай |'нстытутам 
фтасофн i права НАНБ 
(праф. Стьчанка М.У., 
Гушчын I.B.). 

3 чэрвеня 1997 года ва 
ужвератэце было праве-
дзена 17 навукова-практыч-
ных канферэнцый: 8 -
м1жнародных, 6 
рэспублтансюх, 3 - аблас-
ных. Вызначылюя асобныя 
станоучыя тэндэнцьп' па зба-
лансаваным разв!цц! грун-
тоуна-пошукавых, дзярж-
бюджэтных i гаспадарча-
разл!ковых работ i 
выкарыстанж ix выжкау. 

Павышэнне 
кватф1кацьм 

кадрау 

Асноунай мэтай у гэтым 
юрунку з'яуляецца павышэнне 
прафеа'йнага узроуню ПВС i 
супрацоужкау ва умовах 
разв1'цця рэспубл|'к|'. Для выра-
шэння гэтай задачы гапоуным 
л|'чым стварэнне умоу для пра-
фесарска-выкладчыцкага скла-
ду i супрацоужкау ужвератэта 
у павышэнж прафеа'йнага 
узроуню, мэтавую падтрымку 
асобных выкладчыкау, зыхо-
дзячы з канкрзтных задач, яю'я 
стаяць перад кафедрам|' i 
факультэтами Навуковым ад-
дзелам распрацаваны перс-
пектыуны план павышэння 
квал|ф|'кацьи прафесарска-вык-
ладчыцкага саставу на 1995-
1999 гг., як! кожны год 
карэкфруецца гадавым! 
планам!. На мэты павышэння 
квал|ф|'кацы1 было выдзелена 
1130,9 млн. рублёу. 

Аргажзацыя 
студэнцмх 
навуковых 

даследаванняу 

Асноунай мэтай у галже 
аргажзацьн навукова-даслед-
чай працы студэнтау з'яуля-
ецца павышэнне узроуню 
падрыхтоую спецыял!стау 
шляхам фарм|'равання у ix 
уменняу i навыкау даслед-
чай працы, яюя дазваляюць 
адаптаваць засвоеныя веды 
у хутказмяняючымся акру-
жаючым асяроддзи /Ичым 
неабходным стварэнне для 
найбольш таленав|'тых сту-
дэнтау спрыяльных умоу для 
ix творчага развщця. 

Для гэтага распрацаваны 
комплексны план аргажзацьм 
НДРС, створаны с1стэма 
матэрыяльнага стымуляван-
ня студэнтау, студэнцкае 
навуковае таварыства. 

Заканчэнне на 6-й стар. 
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У 1997 годзе з Л|'ку сту-
дэнтау, як1я навучаюцца на 
дзённай форме, - 5258 - да 
навукова-даследчай работы 
было прыцягнута 1838. На 
навукова-тэхжчных канфе-
рэнцыях рознага узроуню 
студэнтам!' прачытана 550 
дакладау, у тым лжу на 
м 1 ж н а р о д н ы х , 
рэспублжансюх i на канфе-
рэнцыях, яюя праходзш! у 
жшых установах, - '89. 

Самастойна i у сааутарстве 
студэнтам1 апублжавана так-
сама 208 артыкулау i тэз|'сау 
дакладау, выдадзены зборнж 
навуковых работ студэнтау 
«Свежий ветер - 97», у яю 
увайшл!' навуковыя студэнцю'я 
работы 1997 года па выжках 
унутрыун!версггэцкага конкур-
са на лепшую студэнцкую 
НДР - 46 работ 52 аутарау. 
Рыхтуецца да выдання 
зборнж навуковых дакладау 
«Свежий ветер - 98». 

За паспяховую навукова-
даследчую работу у справа-
здачным годзе грашовыя 
np3Mii атрымал|' 103, ганаро-
выя граматы - 142 студэнты. 

Адм i н кгграць i й на-
гаспадарчая 

работа 
У 1997 ф|'нансавым годзе 

даходная частка бюджэта 
ужвератэта фармавалася 
таюм чынам. Бюджэтнае 
фжансаванне склала 63 
працэнты, пазабюджэтныя 
паступленж - каля 37 пра-
цэнтау. Найбольш |'стотным|' 
крын!цам|' пазабюджэтных 
паступленняу был! платныя 
ф о р м ы 1-2 вышэйшай 
адукацьп - больш за 27 
працэнтау , працэнт па 
дэпазггу, АДП i жш. 

Расходная частка бюджэ-
ту прадстаулена артыкулам1 
на аплату працы i сты пен дьм, 
нал!чэнж на заработную 
плату i падатю, матэрыялы, 
канцылярсюя прылады, бя-
гучы i каштальны рамонт, 
абсталяванне, эксплуатацыю 
памяшканняу, плату за ка-
мунальныя паслуп i г.д. 

У бягучым навучальным 
годзе грунтоуна адраманта-
вана падлога трох паверхау 
г а л о у н а г а к о р п у с а , 
саж'тарных вузлоу, зробле-
ны рамонт асфальтавага 
пакрыцця, пабудавана но-
вае памяшканне на друлм 
паверсе, а таксама выкана-
ны вялж! аб'ём па бягучым 
рамонце памяшкання. Нафа-
культэце ф1з|'чнай куль-
туры грунтоуна адраманта-
ваны дзве спартыуныя залы, 
праводзщца рэканструкцыя 
гардэробау, вядзецца ра-
монт асфальтавага пакрыц-
ця вакол корпуса. У корпусе 
па БЛК пабудавана аудыто-
рыя на 80 чалавек, адраман-
тавана астэма вентыляцьн' 
ycix збудаванняу, заменена 
больш за 400 асвятляльных 
прыборау. 

Пастаянна вядзецца рабо-
та па паляпшэнж умоу пра-
жывання студэнтау i вык-
ладчыкау у жтэрнатах. 

Усяго у мжулым наву-
чальным годзе на бягучы i 
каттальны рамонт было 
патрачана больш як пяць з 
паловай мтьярды рублёу 
бюджэтных i пгизабюджэт-
ных сродкау. 

Знешн!я сувяз1 
ун1верс!тэта 

Ва умовах абмежаваных 
ф!нансавых рэсурсау сувяз|' 
з горадам i вобласцю, 
мясцовым!' органам! улады, 
з прамысловым1 прадпрыем-
ствам! жыццёва неабходны 
для кожнага ужвератэта. 
Таюм сувязям ун1вера'тэт 
павжен надаваць нават боль-
шее значэнне, чым замеж-
ным сувязям. Хаця менав|'та 
нашы замежныя сувяз1 у 
значнай меры дапамагаюць 
нам падтрымл|'ваць добрыя 
сяброусюя i дзелавыя кан-
такты з вну, мясцовым! 
органам! улады, прадпрыем-
ствам! i недзяржауным! 
арган|'зацыям|'. 

Ужверс!тэт прымау удзел 
у м|'жнародных праектах i 
праграмах INCO-COPER-
NICUS, TEMPUS, TACIS. 
Супрацоужчал! таксама з 

аблвыканкамам па падрых-
тоуцы тэндарных матэрыя-
лау, удзельн|'чал! у перамо-
вах па праекту «Рэп'янальнае 
разв1ццё i ахова прыроды у 
Еурарэг!ёне «Нёман» па 
праграме T A C I S . 
Супрацоун|'к! ужвератэта 
прынял!- удзел у распрацоу-
цы |'нфармацыйнага кампакт-
дыска аб Гродзенск1м 
рэп 'ёне. Сумесна з 
рэг!янальным1 органам! 
улады был|' праведзены 
сем|'нары Сусветнага банка, 
федэральнай адм1н|'страцьи 
ФРГ i абласны сем1нар па 
!нфармацыйна-тэхн!чным 
з а б е с п я ч э н н ! з н е ш н е -
эканам!чнай дзейнасц!. 

Нягледзячы на знешжя 
умовы, замежныя сувяз! 
у ж в е р а т э т а з а с т а в а л к я 
дынам!чным!. На працягу 
мжулага навучальнага года 
у Швейцарыю, Польшчу, 
Герман|'ю, З Ш А , Раа'ю, 
Вял!кабрытан!ю, Украшу, 
Румыжю был! камандз!ра-
ваны 182 чалавек!, у тым 
л!ку 133 выкладчык! i 
аст'ранты i 49 студэнтау. А 
ужвератэтам прыняты 140 
чалавек з краж бл1зкага ! 
далёкага замежжа. 

Быт, 
адпачынак 

Закладзена прававая база 
па рэал!зацьп сацыяльнай 
абароны супрацоун !кау 
ун!верс| 'тэта. Гэта 
палажэнж, праграмы, яюя 
датычаць розных бакоу 
жыцця, працы ! адпачынку. 

Па-ранейшаму балючай 
тэмай л!чым забеспячэнне 
жыллём. П р а г р а м а 
«Жыллё» распрацавана i 
прынята у л ! с т а п а д з е 
м!нулага года. У гэтым жа 
годзе адбыл1ся доугачака-
ныя змены. Ун|'вера'тэт ат-
рымау 18 дзяржауных ква-
тэр у доме N 62 па вулщы 
Горкага, а таксама набыл! 3 
кватэры для выкладчыкау, 
заключыл! дагавор з аблвы-
канкамам на куплю яшчэ 2 
кватэр. Плануем да канца 
года атрымаць яшчэ 3-4 
кватэры у ЖБК i KI3e. Вы-

рашэнне праблемы пра-
жывання студэнтау звязва-
ем з будаунщтвам !нтэрната 
у М|'крараёне «Дзевятоука». 

Нядрэнна наладжана аз-
дарауленне супрацоун1кау ! 
ix дзяцей. У м|'нулым годзе 
адм!н|'страцыя выдзел1ла 
прафкаму на санаторна-ку-
рортнае лячэнне 175 мшьёнау 
рублёу. Гэта дазвол!ла да-
даткова набыць 48 санатор-
ных пуцёвак для дарослых i 
63 - для дзяцей. А усяго у 
1997 годзе 62 супрацоуж'ю i 
85 дзяцей змагл! палепшыць 
сваё здароуе у санаторыях i 
дз1цячых аздарауленчых ла-
герах. Сёлета на аздараулен-
не выдзелена такая ж сума. 
Тым не менш праблемаазда-
раулення ёсць. Належыць 
вывучыць пытанне больш 
эфекгыунага выкарыстання 
праф!лакторыяу ведамасна-
га тыпу, як1я знаходзяцца 
недалёка ад Гродна. 1снуе 
магчымасць узяць на баланс 
ужвератэта аздарауленчую 
базу медыцынскага !нстытута 
у Азёрах, якая у апошн!я 
гады не выкарыстоуваецца. 

Неабходна прызнаць, што 
узровень аплаты працы зас-
таецца н!зю'м. У цэлым па 
ун!вера'тэту сярэдняя зара-
ботная плата прафесарска-
выкладчыцкага саставу скла-
дгша прыбл!зна 87,9 працэн-
та да аналапчнага узроуню 
служачых у прамысловасц!. 
Праблемы мы добра бачым, 
i разам з кам1аяй прафкама 
па заработнай плаце шукаем 
шлях1 па удасканаленн! 
крын!ц матэрыяльнага сты-
мулявання супрацоун!кау 
yHieepciT3Ta. Неабходна у 
бл!жэйшы час завяршыць 
распрацоуку Палажэння аб 
м а т э р ы я л ь н ы м 
стымуляванн!. 

О'туацыя з грамадск|'м хар-
чаваннем таксама патрабуе 
змен. Гарадсю трэст стал о-
вых i рэстаранау не можа 
выконваць свае абавязю па 
забеспячэнн! харчавання сту-
дэнтау у межах прадугле-
джаных урадам прав!лау арэн-
ды. Таму унос!цца прапано-
ва стварыць ва ун|'верс1тэце 
сваю службу - камбжат гра-
мадскага харчавання. 
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млн. рублей. Проведено 
большое количество куль-
турно-массовых мероприятий 
(конкурс первокурсников, 
КВН, концерт Государствен-
ного оркестра под управле-
нием М.Финберга, автобус-
ные экскурсии в другие го-
рода и т.д.), на которые 
израсходовано порядка 
125 млн. рублей. 

По льготной цене распро-
странялись абонементы в 
ФОК и облдрамтеатр, а так-
же билеты на многие город-
ские концерты. Подготов-
лен новогодний утренник 
для детей студентов, закуп-
лены подарки для них. 

При непосредственном 
участии студенческого проф-
кома создана сборная ко-
манда КВН «Янки», которая 
участвовала в двух респуб-
ликанских фестивалях ко-
манд КВН, в результате чего 
вышла в первую лигу бело-
русского КВН. Подготовле-
на научная студенческая кон-
ференция «Наука-98». Спе-
циально для студентов про-
ведена встреча с ректором и 
руководством университета 
по вопросам жизнедеятель-
ности университета. 

Активно сотрудничаем со 
многими студенческими 
организациями в Беларуси, 
Москве, на Украине. 

Только в профкоме мож-
но приобрести международ-
ный студенческий билет ISIC, 
дающий скидку на многие 
виды услуг оолее чем в 95 
странах мира. 

Это основные направле-
ния деятельности профко-
ма студентов. У студентов 
бюджетной формы обуче-
ния безналичным путем че-
рез бухгалтерию универси-
тета ежемесячно удержива-
ются профвзносы в сумме 
1% от стипендии. Студен-
ты, занимающиеся на дого-
ворной основе, ежемесячно 
платят взносы в сумме од-
ного процента от минималь-
ной заработной платы. 

Профсоюзный комитет 
поможет Вам реализоваться 
за время студенческой жиз-
ни и избавит от лишних 
проблем в университете. 

По всем вопросам и с 
любыми предложениями об-
ращайтесь с 9.00 до 18.00 
по рабочим дням в профком 
студентов: кабинет N 229 
главного корпуса. Тел: 
44-50-54. 

Председатель: Александр 
Александрович ГРИНЬ. 

Зам. председателя : 
Игорь Леонидович КЕРГЕТ. 

Профком студентов. 

Традиционно студенты, по-
ступившие в Гродненский го-
сударственный университет 
имени Янки Купалы, становят-
ся членами профсоюза работ-
ников образования и науки. 

Профсоюзный комитет 
студентов университета, из-
бираемый на основании 
Устава профессионального 
союза работников образо-
вания и науки Беларуси, 
осуществляет представитель-
ство перед администрацией 
высшего учебного заведе-
ния от имени студентов по 
всем вопросам обучения, 
труда, быта, образования, 

щего голоса и выступают в 
них от имени профсоюзной 
организации; участвует в 
разработке*! принятии Уста-
ва вуза; контролирует пра-
вильность и своевременность 
назначения и выплаты сти-
пендий, командировочных 
расходов и различных посо-
бий; участвует через своих 
представителей в работе сту-
денческих советов общежи-
тий; принимает участие в 
осуществлении мероприятий 
по улучшению условий тру-
да, быта и отдыха студентов, 
проводит воспитательную 
работу; участвует в органи-

ванию лечебно-оздорови-
тельной работы; осуществ-
ляет общественный контроль 
за соблюдением законода-
тельства и правил охраны 
труда и учебы; вносит 
предложения в местные орга-
ны власти и управления, ад-
министрации вуза, в выше-
стоящие профсоюзные орга-
ны, направленные на реше-
ние учебных, социально-эко-
номических и других про-
блем студентов; совместно 
со студенческим и спортив-
ным клубами проводит рабо-
ту по организации досуга 
студентов; взаимодействует 

отдыха и пользуется права-
ми юридического лица. Це-
лью деятельности профко-
ма студентов является защи-
та социально-экономических 
и иных интересов студентов. 

Профком студентов зак-
лючил с администрацией 
вуза Соглашение по всем 
аспектам жизни и деятель-
ности студентов в универси-
тете. 

Что же значит и что делает 
профком? 

Студенческий профком 
организует общественный 
контроль за выполнением 
нормативных документов, 
касающихся обучения сту-
дентов, их социально-эко-
номических и иных прав; 
вносит руководству высше-
го учебного заведения пред-
ложения по улучшению орга-
низации учебного процесса, 
производственной практики, 
рациональному использова-
нию бюджета времени сту-
дентов, по составлению рас-
писания экзаменов, зачетов, 
консультаций. Представите-
ли студенческого профкома 
пользуются в советах и в 
комиссиях правом решаю-

зации и проверке выполне-
ния планов строительства, 
ремонта и оборудования 
студенческих общежитий, 
культурно-бытовых учрежде-
ний и спортивных сооруже-
ний, в контроле за правиль-
ным расходованием средств, 
ассигнованных на эти цели. 
П редставитель студенческо-
го комитета участвует на 
правах члена в комиссиях по 
приемке в эксплуатацию сту-
денческих общежитий, куль-
турно-бытовых учреждений 
и спортивных сооружений; 
организует контроль за ра-
ботой предприятий обще-
ственного питания, обслу-
живающих студентов; часы 
работы столовых, буфетов 
устанавливаются с участием 
студенческого профкома; 
оказывает помощь малообес-
печенным студентам, студен-
там-сиротам, инвалидам, сту-
денческим семьям; направ-
ляет студентов на санатор-
но-ку рортное лечение, в дома 
отдыха, профилактории и в 
оздоровительно-спортивные 
лагеря; участвует в осуще-
ствлении практических ме-
роприятий по совершенство-

в своей работе с различными 
общественными формирова-
ниями учащейся молодежи. 

Совместно администрация 
и профком студентов прово-
дят распределение мест в 
общежитии между факульте-
тами, отделениями и курса-
ми; принимают решение о 
выделении жилой площади в 
общежитии и продолжитель-
ности сроков проживания. 

Администрация высшего 
учебногозаведения назнача-
ет заведующих общежития-
ми, воспитателей, культорга-
низаторов и инструкторов по 
физкультуре с учетом мне-
ния профкома студентов. 

Таким образом профком -
ваш надежный советчик, 
защитник и друг. Приведем 
еще несколько примеров из 
университетской жизни. 

В 1997-1998учебном году 
дополнительно 3 человека 
получали профсоюзные сти-
пендии. 

Профкомом только из сво-
их средств выплачено мате-
риальной помощи в размере 
70 млн. рублей. Израсходо-
вано на проведениеспортив-
ных мероприятий около 18 
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ЗАПРАШАЕМ ДА СУПРАЦОУНЩ^ВА 

Да 60-гадовага юб!лею у ж в е р а т э т а 
рыхтуецца б"|бл!яграф'!Чны с л о у н ! к 
«Выкладчыю Гродзенскага дзяржаунага 
ужвератэта 1мя Янк1 Купалы» пад рэдак-
цыяй з а г а д ч ы к а к а ф е д р ы r icTopbi i 
с л а в я н с к ! х д з я р ж а у п р а ф е с а р а 
В.М. Чарапщы, як ! распрацавау узоры 
написания дакументау для в ы д а н к я 
слоужка. Сладзяемся, што Вы, паважа-
ныя чытачы, зацжавщеся i прымеце ак-
т ы у н ы у д з е л у п а д р ы х т о у ц ы 
6|бл!яграф|чнага слоужка. Д о т с ы просьба 
наыроуваць прафесару В.М. Чарапщы. 

Дэкану факультэта, заг. кафедры, KipayHky 
аддзела (неабходнае падкрэсл1ць) 

1НФАРМАЦЫЙНЫ Л1СТ 

Згодна з загадам рэктара Ns ад 
"Абвыданж матэрыялау, 

прысвечаных 60-годдзю ГрДУ im. Я. Купаль 
ва у ж в е р а т э ц е ствараецца каротк 
61бл1яграф1чны слоужк "Прафесары 
выкладчыю Гродзенскага дзяржаунага 
ужвератэта 1мяЯню Купалы (1940-2000 г.)". 
Юраужком аутарскага калектыву зацвержда-
ны загадчык кафедры ricTopbii славянсюх 
дзяржау прафесар В.М. Чаратца. 

Вь1шэйпаказань1загадабавязваедоканауфа-
культэтау, загадчыкау кафедр, юраужкоу ад-
дэелауакаэваць неабходнуюдапамогутворчаму 
калектывуу HanicaHHi запланаванай працы. 

На цяперашж момант аутарсюм калекты-
вамслоун1караспрацаваны прынцыпы1 струк-
тура выдання, асноуныя падыходы да зместу 
яго артыкулау (гл. схему i узор), да 
Ыфармацыйнага л1ста. 

Навукова-метадычным семЫарам з лжу 
удзельжкау аутарскiх калектывау па падрых-
тоуцы юб'шейных выданняу прапанавана: па-
першае, змяшчаць артыкулы у слоун'ту аб 
ycix прафесарах i выкладчыках, яюя лрацуюць 
насённяшн! дзень ва ужвератэце, а таксама 
абтых, яюхтут працавал1 у папярэднш гады на 
працягу не менш года; 

па-другое, артыкулы эгодна са схемай i 
узорам пшущакожньмзвыкладчыкауасабста, 
уключаючы i тых з ix, хто знаходзщца на пенен; 

па-трэцяе, у тых выпадках, кал'| выкладчык 
ва ужвератэце ужо не працуе па розных 
прычынах, ц'| у сувяз1 са смерцю, то таю 
артыкул аб iM тшацца па даручэнж загадчыка 
кафедры тым ц1 '|ншым выкладчыкам; 

па-чацвёртае, аддзел кадрау, apxiy 
ужвератэта, 616л1ятэка абавязаны падаць па 
патрабааанж аутарау артыкулау усю неабход-
ную для '|хнашсання Ыфармацыю.якая даты-
чыцца аутаб1яграф'и, працоунай дзейнасц1 
асноуных навуковых работ па тэме артыкула 
(гл. узорзаяую); 

па-пятае, у частцы артыкула, прысвечанай 
навуковым працам выкладчыка, cnic ix павЫен 
быць абмежаваны найбольш буйным! 
даследаванням! колькасцю не больш дзесяцк 

Артыкул павЫен быць напханы згодна з 
прапануемай схемай i узорам, надрукаваны 

на машынцы у 3-х экз. праз 1,5 мтэрвалы на 
адным баку Мета. Друп экземпляр артыкула 
пав!нен быць зав1заваны у нЬкняй частцы яго 
аутарам i загадчыкам кафедры. 

Падрыхтаваныя на кафедры артыкулы на 
ycix выкладчыкау павЫны быць перададзены 
яе загадчыкам у дэканат пстарычнага факуль-
тэта (завулак Даватара, 3 / 1 , вуч. корп. ГрДУ, 
II паверх, каб. 204). 

Карэктывы у тэксты б|яграф'|чных артыку-
лау, складзеныя у мЫулыя гады, пав'шны 
быцьабавязковазроблены выкладчыкам! ц| 
заг. кафедр на працягу месяцапасля выдання 
дадэенай мфармацьн. Папытаннях дапрацоую 
ташх артыкулау можна звяртацца на кафедру 
ricTopbii славяноох дзяржау штодзенна, ак-
рамя суботы i нядзел: з 10 да 12 гадз'щ па 
вышэй названаму адрасу. Даведю па тэл. 
33-32-45 даюць прафесар В.М. Чарап1ца, 
дацэнты H./I. Улейчык, М.Я. Калацэй. 

Уся адказнасць за якасную i тэрмжовую 
падрыхтоуку тэкстау артыкулаускладаецца на 
дэканау факультэтау, заг. кафедр i юраункоу 
аддзелау. 

СХЕМА 
н а ш с а н н я артыкула да 

б!бл!яграф!ч нага с л о у ш к а «Выкладчыю 
Гродзенскага дзяржужвератэта 

1мяЯ. Купалы». 
/. Б/'яграфшны раздзел 
1. Прозвшча, 1мя, 1мя па бацьку (кал1 ёсць, 

псеудажм). 
2. Месца працы: выкладчык, дацэнт i г.д. 

кафедры. 
3. Дакладная дата i месца нараджэння. 

Для асоб, яюя нарадз'тюя у межах Раайскай 
iMnepbii да 1 (14) лютага 1918 г., датыжыцця 
указваюцца паводле старога i новага стылю 
(новы стыль у дужках). Месца нараджэння у 
дакастрычжцю перыяд указеаеццаяк паводле 
ранейшага, так i паводле сучаснага 
адмжастрацыйнага падзелу (з ул'там змен 
геаграфмных назвау). 

4. Кароткая аутаб!яграф'|я з указанием кан-
крэтных датау (у дужках): заканчэнне школы, 
ВНУ (яго назва, факультэт,аддзяленне), мес-
ца працы (згодна з працоунай кжжкай), 
служба у арми, вучоба у асшрантуры, дакта-
рантуры, абарона дысертацьн (тэма, год, 
месца абароны). 

5. Навуковая, Л1таратурная, спартыуная, 
рацыянал!затарская i Ыш. дзейнасць. Зазна-
чыць асноуную тэматыку публжацый, 
дасягненж, выжкК 

6. Удзел у грамадсюм жыцц1. Сяброуства 
у навуковых, л'|таратурных, спартыуных, 
грамадск'|х i |нш. таварыствах. 

II. Б/'б/н'яграф/'чны раздэе/i 
Паказаць згодна з храналапчнай паслядоу-

насцю i правдам! б|6л'|яграф'|чнага апюання 
наступнае: 

1. Манаграф||, KHtr i , Л1таратурныя творы. 
2. Аутарэфераты дысертацый, падручн'|к1, 

метадычныя дапаможн!к1, брашуры i шш. 
3. Публ1кацьп у калектыуных зборн1ках i 

перыядычных выданнях (найбольш значныя). 

4. Пераклады творау, зробленыя аутарам. 
Колькасць абмяжоуваеццада 10, але кал1 

гэта публ1кацьи пад № 1-2, то неабмежавана. 
AnicaHHe даецца на мове арыг1нала. 

/ / / . Прыклодваецца фотаздымак (любо-
го па меру) у 1 экз. 

УЗОР АРТЫКУЛА 

Як!мов1ч 1ван 1ванав'|ч (псеуд. Янка). Да-
цэнт кафедры ricTopbii Беларуа. Нарадзуся 
30.04.1956, г. Слон1м Гродзенскай вобласци 
У 1973 г. скончыу сярэднюю школу N 1 i 
nacryniy на гкггарычны факультэт Гродзенска-
га ужвератэта (скончыу у 1978). У 1978-
1980 праходз'|у вайсковую службу. Вучыуся у 
асп'|рантуры на пстарычным факультэце БДУ. 
Тэмакандыдацкайдысертацьи «Правядзенне 
рэформы 1861 г. у Гродзенскай губерж» 
(абаронена у БДУ у 1985 г.). Працавау 
старшым навуковым супрацоунтам у 
Гродзенсмм псторыка-археалаг1чным музе) 
(1985-1987). 3 1987 - у Гродзенсюм дзяр-
жауным ун1верс1тэце, ст. выкладчык, дацэнт. 
3 1993 знаходзщца у дактарантуры пры 
!нстытуце псторьа АН РБ. Асноуная тэматыка 
навуковых публжацый: г!сторыя Гродзенш-
чыны, сацыяльна-эканам!чнае развщцё 
Беларуа у 11 палове XIX ст. Сябар таварыства 
аховы помжкау ricTopwi i культуры, член 
прэз'|дыума Гродзенскага абласнога фонду 
культуры i абласной краязнаучай асацыяцьи. 
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ученой степени канд. ист. наук. - Минск, 1985. 
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3.1ншаземныя аутары пра Беларусь XIX ст. 
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4. История России. Методические разра-
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3. Мастак з Навагрудчыны / / Навагрудсюя 
чытанж. Ч. 1. - Навагрудак, 1995. - С. 20-23. 
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УЗОР 

Загадчыку аддзела кадрау, apxiea 
ужвератэта, навуковай б'|бл!ятэю (неабход-
нае падхрэсл1ць) 

Дэканат(кафедра) ^ 
хадайн|чае аб аказанн1 дапамоп у HanicaHHi 
артыкула 

(Ш55) 

даб1бл!яграф1чнага слоун'!ка «Прафесары i 
выкладчык! Гродзенскага дзяржун'|верс1тэта 
1мяЯ. Купалы». 

Дэкан (заг. кафедры) 
(дата) 

Заснавальм'к: Гродзенсю дзяржауны 
ункЗера'тэт тя Яню Купалы. 

Рзпстрацыйнае пасведчанне № 519. 
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Аб'ём -1 ум. друк. арк. 
Наклад 500 ашбнкау. 

Ангары иадрукаваных матэрыялау адкаэваюць за пад-
бор i дакладнасць прыведленых фактау, цытатау, эканам!ч-
ныл даяых, асабнггых !манау, гваграфнных назвав i 1ншай 
Ыфармацьи, а таксама за roe, каб у матэрымах не утрым/ii-
валася даиых, яшя не падлягаюць адкрытай пуЬл<кацьп. 
Рэдакцыя можа друкаваць артыкулы $ парадку абмеркааан 
ня, не пддзяляючы пункту гледжання аутара. 

Наш адрас: К 230023, г. Гродна, 
вул. Ажэшк/, 22, пакой 228. 9 72-08-17. 


