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/ 7 Aicmanaga—ММнародны дзень студэнтау 
3 К А Г О Р Т Ы 

СА СВЯТАМ! 
Ycix студэнтау i студэнтак вжшуем з надыходзячым святам -

Днём студэнтау! 
Жадаем Вам аптым1зму i смаку да радасцяу жыцця, жадаем 

Вам пакжуць ярю след у родным ушвератэце, а таксама - на 
будучыню - у навуцы, у жыцц1. 

Няхай непауторнае студэнцкае жыццё будзе для Вас шчасл1вым. 
Няхай у залжоуках будуць толью выдатныя адзнаю, а бытавыя 
праблемы шяк не уплываюць на авалодванне ведам'| i Вашы крою 
у навуцы. 

ПРАФКАМ СТУДЭНТАУ. j ^ J 

1МЯННЫЯ СТЫПЕНДЫ1 
ПРЭ31ДЭНЦКАЯ СТЫПЕНДЫЯ 

К. КАРП1НСК1 - студэнт 5 курса факультэта ncixanorii i 
neflaroriKi (аддзяленне пахалогм). 

М. ПАБЯГАИЛА - сту; 1энт 5 курса матэматычнага факультэта. 
1МЯ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ 

Д. MAKCIMEHKA - студэнт 3 курса фЫка-тэхычнага фа-
культэта. 

М. ЗАРЭЦКАЯ - студэнтка 5 курса факультэта ricTopbii i 
культуры. 

1МЯ ЯНК1 КУПАЛЫ 
С. 1ВАНОУ - студэнт 5 курса факультэта пахалогм i neflaroriKi 

(аддзяленне пахалогм). 
1МЯ ЯКУБА КОЛАСА 

А. КАРПУК - студэнтка 5 курса фмалапчнага факультэта 
(аддзяленне беларускай i славянскаи фталогп). 

1МЯ MAKCIMA БАГДАНОВ1ЧА 
А. АНЦ1П1Н - студэнт 5 курса факультэта эканомш i 

к!равання. 
1МЯ ЯФ1МА КАРСКАГА 

А. ФЯДУЛАВА - с ^ д э т к а ^ к у ^ с а ю^идычнага факультэта. 

A. ПРАНЕВ1Ч - студэнт 4 курса матэматычнага факультэта. 
1МЯ КАНДРАТА КРАП1ВЫ 

Г. КЛ1М - студэнтка 4^^ га^ак^льтэта пс!халог11 i neflaroriKi. 

B. КУРГАНСКАЯ - студэнтка 5 курса фшалапчнага факуль-
тэта (аддзяленне рускаи i клаачнаи фшалогм). 

СТЫПЕНДЫ1 САВЕТА УН1ВЕРС1ТЭТА 
Д. КУЧЫНСК1 - студэнт 4 курса факультэта эканомЫ 

юравання. 
B. БАСТАВА - студэнтка 4 курса факультэта пахалогм 

neflaroriKi (аддзяленне мастацтвау). 
А. АЛЯКСЕИЧЫК - студэнтка 5 курса факультэта 61ЯЛОГГ( 

экалогм. 
1.ПЯСОЦКАЯ - студэнтка 5 курса фшалапчнага факультэта. 
1.Ц1ХАН - студэнтка 5 курса фЫалапчнага факультэта 

(аддзяленне рамана-германскай фшалогм). 
C. АРХ1ПАВА - студэнтка 5 курса фшалапчнага факультэта 

(аддзяленне рускай i клаачнай фшалогм). 
Я. ДЫМАВА - студэнтка 5 курса фшалапчнага факультэта 

(аддзяленне рускай i клаачнаи фшалогм). 
Ю.АМЕЛЬЧАНКА - студэнтка 5 курса факультэта ncixaflorii 

i neflaroriKi (аддзяленне мастацтвау). 
„ „СТЫПЕНДЫ1 1НФАБАНКА 

П. КАРТАУЦАУ - студэнт 3 курса матэматычнага факультэта. 
Н. ДЗЕЕВА - студэнтка 4 курса матэматычнага факультэта. 
Р.С1НЕВ1Ч - студэнт 5 курса факультэта эканомЫ i юравання. 
А. ТРЫАР - студэнтка 5 курса факультэта эканомш i 

юравання. 
Ю. ДЗЯРГАУКА - студэнт 4 курса ф1зка-тэхн1чнага факультэта. 
С. ЗЛОЦК1 - студэнт 4 курса ф!з1ка-тэхычнага факультэта. 

В Ы Д А Т Н 1 К А У 

КАЛ! 
ВЯРСТАУСЯ 

Н У М А Р 
28 кастрычнжа прайш-

ла канферэнцыя працоу-
нага калектыву ушвера-
тэта па абмеркаваны пра-
екта Дагавору аб ства-
рэнн1 Саюзнай дзяржа-
вы. Был1 выказаны думю 
па пытаннях збл1жэння 
наоола\/ Белагл/ci i Pacii. 

Сяргей Злоцю - выпуск-
HiK фЫка-матэматычнага 
класа школ ы - п м н а з П 
№ 30. Скончыу школу з 
залатым медалём, выйшау 
пераможцам абласной 
а л 1 м т я д ы , а таму i 
n a c T y n i y н а ф 1 з 1 к а -
тэхжчны факультэт да вол i 
лёгка. Вучыцца выдатна. 
Карыстаецца аутарытэтам 
сярод студэнтау-аднакур-
сшкау. За сур ёзныя ад-
нос'жы да вучобы пава-
жаюць яго i выкладчыю. 

Па вышках летняй экза-
менацыйнай cecii Сяргей 
прадстаулены да !мянной 
стыпендьм 1нфабанка. 

НА ЗДЫМКУ: студэнт 4 
курса ф'Ыка-тэхшчнага 
факультэта С я р г е й 
ЗЛОЦК1. 

Нагадваем, кал'| i каго 
можнапавЫшаваць 

з юбшеем. 
1 л1стапада - Веру 

А л я к с а н д р а у н у ГОР-
СКУЮ - KipayHiKa выт-
ворчай практык! наву-
чальнага аддзела. 

4 лютапада - Ганну 
Сераф1мауну С1ДАРЧУК 
- загадчыцу кафедры 
матэматыю i методыю 
выкладання матэматыю у 
пачатковай школе. 

# 8 лктапада- Мечыс-
лава Канс^анц°1нав1ча 
Л Е В А Н Д О У С К А Г А -
!нжынера АГС. 

# 10 л!стапада - Яна 
Аляксандрав1ча М1КШУ 
- дворн1ка 1нтэрната №3. 

# 2 0 лктапада - Эд-
варда Францав1ча БАШ-
КО - лабаранта кафедры 
ф!звыхавання. 

# 2 3 лктапада- В а с т я 
Аляксандрав1ча СТРУ-
КА - загадчыка кафедры 
матэрыялазнауства i рэ-
сурсазберагальных тэх-

^алопй. 

(Г 

% 

(ШТАТА НОМЕРА: 
«Единственный путь, 

ведушпп к знанию, - это 
деятельность». 

Б. ШОУ. 



I 

ГРОДЗЕНСКАМУ ДЗЯРЖАУНАМУУН1ВЕРС1ТЭ7У 
1МЯ ЯНК1 КУП АЛЫ - 60 ГАДОУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
выпускников магистратуры 
с успешным окончанием и 
защитой магистерской дис-
сертации и присвоением 
степени магистра: 

А.А. Ярошевича, В.Н. Хиль-
манович, О.В. Борушко, 
Н.Т. Авласевич, В.И. Шота, 
A.Д. Короля, А.И. Грицеви-
ча, С.Ю. Куклу, Т.И. Карачен-
цеву, И .А . Корлюкову , 
B.Л. Радюна, B.C. Скращу-
ка, Е.А. Тимашову,И.Л. Ки-
рилкину, А.А. Заородскую, 
Н.М. Богатко, О.Л. Слижев-
с к о г о , Ю.С. Цецервова, 
Н.Г. Бесько, А.Н. Терменева, 
Ю.Э. Барановского, Г. Г. На-
рушевич, Е.С. Данилюк, 
A.M. Полещука, Д.И. Задаля, 
Ю.В. Жгутову, Н.А. Касту-
сик, М.А. Крюк, Е.В. Стель-
мах, В.В. Анисимову , 
А.А. Габинскую, О.М. Же-
ренкову, О.В. Столярчук, 
Г.И. Якубель, И.Н. Гончар. 

НА КОНКУРС 

Г1МН 
УН1ВЕРСГГЭТА 

Дзе 1мчацца праз стагоддз1 
Нёмансюя хвал1, 
Нас навука i Купала 
Разам паядналк 
I пакуль л1ецца Нёман, 
Будзь паусюдна слауны, 
Храм навую, альма матэр -
Гродзенсю дзяржауны. 

Каб мужоу вучоных у свеце 
Не зжкала племя 
I каб napacTKi давала 
Скрозь навук1 семя, 
Дзверы нам свае штодзённа 
Адчыняе слауны 
Храм навую, альма матэр -

« Гродзенсю дзяржауны. 

I выкладчыкам,. каторым 
Праца ix у ахвоту, 
I студэнтам — пераможцам 
Уласнае ляноты — 
Слава yciM — праз ixHi клопат 
Ты сягоння слауны, 
Храм навую, альма матэр -
Гродзенсю дзяржауны. 

Аляксей МАЦЭВ1ЛА, 
выкладчык-стажор 

кафедры рускай i 
замежнай лпаратуры. 

Л. У. Юрылюк нарадзтося 25 ве-
расня 1926 года у Гродне. 3 1944 
па 1947г. працавала бухгалтарам 
у /УН. Закончыло фЫко-мотзмо-
тычны факультэт Гродзенскага 
пед/нстытута (1949-1952 г.). У 
1952-1955г. працавала настаун/кам 

матэматыкi сярэдняй школы №3 
г. Гродно. 3 1955 года працуе у 
Гродзенск'ш педагогичным 
тстытуце выкладчыкам (1955-
1962 г.), старшым выкладчыкам 
(1962-1969 г.), дацэнтам (1969-
1990 г.), прафесарам( 1990 г. па 
цяперашнi час). Прарэктар па ву-
чэбнай рабоце пед1нстытуто 
(1971- 1977г.), утвератэта (1978-
1980 г.). Загадчык кафедры 
геаметры/ / методык/ выкладання 
матэматыкi (1980- 1982г.), дэкан 
матэматычнага факультэта 
(1981-1991г.). Выдатшк народной 
асветы БССР (1976 г.), дэпутат 
Гродзенскага абласнога совета 
(1957-1959г.), Гродзенскага город-
ского совета (1959-1973г.). Узна-
городжона медалём" Ветэран пра-
цьГ (1985г.), медалём"За доблес-
ную працу. Да 100-годдзя з дня 
нараджэння У. /. Летна", Ганаровай 
грамотой ВС БССР (1981 г.). Кан-
дыдат педагагЫных навук (1969 
г.), прафесар (1991 г.). 

- Л1дз1я Уладз1м1рауна, чым 
Вам запомжлася дзяцшства? 

- Мае дзяцшства прайшло у 
Гродне. Бацька працавау у 
майстэрж, якая займалася афар-
боукай скур, належала, як сказал! 
б цяпер, прыватнаму прадпры-
мапьжку.У 1933годзеяпастушла 
вучыцца у першы клас польскай 
школы, якая, дарэчы, размяшча-
лася у старым корпусе ужвер-
сЬэта. Пасля вайны, у 1948 го-
дзе, скончылазадзнакай школу 
рабочай моладз). У перыяд 
акупацьп працавала рабочай у 
краальнай майстэрж разам з 
бацькам. Таму у дзяцжстве i юнац-
тве добра запомжуся пах фар-
бау, як1м1 апрацоувал'| скуры. 

- Раскажыце, кал1 ласка, аб 
вашых студэнцк1х гадах. 

- У пед1нстытут мяне як 
выдатнщу школы прынял1 без 
экзаменау. Я ужо была замужняя 
студэнтка, у 1947 годзе мы з 
мужам Рыгорам адгулял'| вясел-
ле. У перыяд вучобы у 1950 
годзе нарадз!уся сын Саша. Рэк-
тарам у той час быу М.В. Уласа-
вец, дэканам матэматычнага фа-
культэта - B.I. Даунаров1ч. Вы-
кладчыкам! працавал'| К.А. AKi-
мава, Г.А.Марфросау - вельм1 
добрыя людзи У корпусе был! 
добра нагрэтыя печы, для як1х 
студэнты i выкладчык1 нарых-
тоувал1 дровы. Набор на першы 
курс быу 50 чалавек. Аднак вы-
пускнжам! стал! толью 24 сту-
дэнты. Мнопя адсейвал1ся з-за 
недастатковай базавай падрых-
T o y K i . Выкладчык1 Я.1. Рыук1нд, 
М.Д. Бяспамятных i шшыя 6bmi 
вельм! патрабавальныя. 

- Ц1 было у педшстытуце, як 
кажуць, нефармальнаежыццё? 

- Так, было. Была аргажзавана 
выдатная самадзейнасць. Пра-
водзш1ся сходы, вечарыны. На ix 
выкладчык1 i мнопя студэнты 
прыходзЫ сем'ям1. Запомншася 
тая акал1чнасць, што першы та-

ПОСТАЦ/ВНУ 

П Р А Ф Е С А Р 
шазш 
К 1 Р Ы П Ю К 

нец на вечарыне рэктар М.В. Ула-
савец заусёды танцавау зжонкай 
i так1м чынам адкрывау вечарыну. 
Танцавал1 бальныя танцы - кра-
кавяк, падэспань, польку. 

- У 1949 годзе на вокладцы 
4aconica "Огонек" быу Ваш 
фотаздымак. 3 чым гэта было 
звязана? 

- У 1949 годзе уся Беларусь 
адзначыла 10-годдзе аб'яднання 
усходняй i заходняй тэрыторый. 
У Гродна прыехау карэспандэнт 
"Огонька". Адным са здымкау, 
як1 ён 3pa6iy, быу здымак трох 
лепшых студэнтак педтсты-
тута на фоне вну, яю с1мвал1завау 
дасягненн1 у галже культуры на 
Заходняй Беларус1. Вщаць, рэ-
дактару усесаюзнага 4aconica зды-
мак спадабауся. 

"Л/'дз/'я Улодз'1М1рауна Kipb/люк -
выдотны методыст. Вызночоец-
ца прынцыповасцю у вырашэннi 
пытанняу, окуротносцюйвыканоннi 
даручэнняу. Аднос/'цца да выклад-
чыкау з абсолютна бясспрэчнай у 
моральных адноанах рэпутацыяй. 
Яе вялкая заслуга - стварэнне 
шэрагу вучэбных фмьмау па ма-
тэматыцы. Чалавек вял/кай 
/'нщыятывы, заусёды уводзщь 
штосьц/' новое у свою работу". 

(3 в ы с т у п л е н и я д а ц э н т а 
М.Д. Бяспамятных пры абранж 
Л.У. Юрылюк па конкурсу). 

-Яку калектыве даведалкя 
аб тым, што пед1нстытут бу-
дзе пераутвораны ва ун1вер-
c iT3T? 

- Размовы пра гэта 1шл1 пры 
рэктары Д.С. Маркоуск1м. Гава-
рыл1, што у Маскве был1 супраць 
адкрыцця ун1верс1тэта у Гродне. 
Апошнюю кропку пастав1у 
A.M. Касыгш, як1 адобрыу 
ж1цыятыву рэспубл1к1 i вобласц1. 
В1даць, адыграларолю i тое, што 
у Беларус1 гэта была тольк! трэ-
цяя вну такога тыпу, а у Заходняй 
Беларус1 - першая. У калектыве 
вестку аб адкрыцц1 ужвератэта 

успрынял! па-рознаму, палярна: 
ад выражэння радасц1 да скепты-
цызму. Ун^верс'иэт стварауся не 
на голым месцы, а на базе 
педЫстытута, як1 меу вял1к1 вопыт 
у навучальна-метадычнай працы. 
На базе педшстытута у 1970-
1978 г. праходзша шмат усеса-
юзных нарад юраужкоу вну, за-
гадчыкау кафедр. Навучальная 
установа мела выдатныя мета-
дычныя каб1неты, нават кабшет 
а к ц ё р с к а - р э ж ы с ё р с к а й 
падрыхтоук'| на-
стаун1ка. 

- Было, вщаць, цяжка у пер-
шыя гады? 

- Так, пераход на новыя наву-
чальныя планы, праграмы, нао-
гул, на новы змест навучання 
патрабавау шмат намаганняу. 
Трэба было падняць узровень 
навуковай i навучальна-метадыч-
най працы. Але найбольш цяжюм 
выпрабаваннем была перабудова 
свядомасц1 выкладчыкау. Так, на-
прыклад, трэба было усвядомщь 
паняцце i змест невядомых для 
насспецыял1зацый. Першамайс-
кая дэманстрацыя у 1978 годзе 
яшчэ прайшла з эмблемай 
педшстытута. Афщыйныя мерап-
рыемствы паадкрыцц1 ун1верс1тэта 
был1 аргажзаваны у сярэдзже 
кастрычн1ка. 

- Як1 перыяд Вам найбольш 
памятны? 

- Перыяд працы дэканам. Мно-
га намаганняу прыходзтася ад-
даваць арган1зацьм працы студэн-
тау. Была наладжана вучэбная 
дысцыплЫа, пазааудыторная пра-
ца, самадзейнасць. Значна 
павыауся узровень навуковай пра-
цы на матэматычным факультэце. 

"Л.У. Юрылюк одно з першых 
стала прымяняць тэхн/'чныя сродк/' 
навучання. З'яуляецца аутарам шэ-
рагу сцэнарыяй мотэматычных 
ф/'льмау, яюя былi зняты под яе 
к/'раун/'цтвам. Вядучы выкладчык 
у гал/'не матэматыкi i методык/ 
яе выкладання. Володое шырокой 
эрудыцыяй. Вызначаецца тактам, 
сардэчнай дабрынёй у зносЫах са 
студэнтам/ /' выкладчыкам!'. 

(Зхарактарыстык|Л.У. Юрылюк). 
- Як Вам удаецца аргаж-

заваць самастойную працу 
студэнтау? 

- У с ё жыццё я бачыла перад 
сабой не студэнцкую масу, а 
асобных студэнтау з ix шдывн 
дуальным'| асабл!васцям1. Шы-
рокапрымяняюТСН, В1дэатэхн1ку. 
Стараюся наладз1ць самастойную 
працу студэнтау, шмат працую з 
непаспяваючым! студэнтам1. Я 
люблю сваю работу i студэнтау, 
i яны адпаведна адносяцца да 
мяне. 

- Вашы пажаданн! сённяш-
HIM студэнтам. 

- У сваёй большасц1 на вучобу 
ПрыХОДЗЯЦЬ СТУДЭНТЫ, flKIMi м ы 

можам ганарыцца. Жадаю iM да-
сягнуць вяршыняу у засваенж 
прафеси, шчасця у асаб1стым 
жыццк 

Матэрыял падрыхтавау 
прафесар В.П. ТАРАНЦЕЙ. 
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Я вельмн ганаруся тым, што 
мне пашчасцта быць вучанщай 
Вял1кага настаушка - 1вана 
Якаулев1ча Лепешава. Яго высою 
узровень культуры, вел1зарная 
працаздольнасць, творчы пошук, 
шырокая эрудыцыя, тонкае ад-
чуванне душы чалавека, 
сцтласць заусёды уражвал] i 
уражваюць ycix, хто працуе ра-
зам з iM. Пастаянную прысут-
насць, увагу, тактоунасць, 
добразычл'тасць з боку 1вана 
Якаулев1ча адчуваюць не толью 
яго Kaneri па працы, acnipaHTbi, але 
i студэнты. Ён робщьусё магчымае 
для самарэал1зацьи студэнтау, ма-
ладых выкладчыкау, садзейжчае 
ix прафеайнаму росту. 

Яшчэ у студэнцюя гады мы 
усе захаплял1ся яго незвычай-
най эрудыцыяй, начытанасцю, 

справядл'тасцю. Для нас ён быу 
кум1рам вучонасц1, багацця 
ведау. Падкупляу i яго па-на-
роднаму Дадцтны гумар у час 
заняткау. 1ван Якаулев1ч заусё-
ды бачыць у студэй*(е перш за 
усё чалавека, i адпаведна сту-
дэнты адносяццадаягоз вялжай 
павагай, любоую, разумением. 

Больш за ycix пашанцавала 
мне. Я шсала курсавую, а затым 
кандыдацкую пад юраунщтвам 
1вана Якаулев1ча. Назаусёды у 
памяц1 застанецца яго бацькоу-
ская апека. Памятаю, як ён мяне, 
яшчэ учарашнюю студэнтку, 
сарамл1вую, нясмелую, узяу ра-
зам з сабой у MIHCK у 
камандз1роуку. Паказау, дзе раз-
мешчаны б1бл1ятэк'|, як праца-
ваць з картатэкай, завёу у 1нстытут 
мовазнауства, пазнаём1у з вялМм! 

вучонымК Пры HanicaHHi работы 
1ван Якаулев1ч не проста давау 
настауленж, а !менна вучыу пра-
цаваць. Не заусёды усё 
атрымл1валася, быш i хвшны 
роспачы, але падказш, заувап был'| 
настолью слушныя, выказвал1ся 
у такой тактоунай манеры, што 
падстау для крыуды не узжкала, 
i хацелася i3Hoy працаваць. 

Пасля атрымання дыплома аб 
навуковай ступеж 1ван Якаулев1ч 
не застауся безуважл1вым да 
M a i x навуковых спрау. Заусёды 
шчодра дзелщца c e a i M i щэям1, 
падказваетэмы. Рашаючы кож-
ны дзень шмат праблем, заста-
ецца чулым, уважл1вым. Апан-
таны краязнауца, патрабаваль-
ны i добры настаушк, 
жтэл1гентны, але разам з тым 
энерпчны i дзейсны. Восьтаюм 

мы бачым 1вана Якаулев1ча што-
дзённа. Гэта сапрауды адданы 
сваёй справе Чалавек, Педагог. 
Разам з тым 1ван Якаулев1ч -
Творца навую. Яго навуковыя 
паведамленж характарызуюцца 
актуальнасцю тэматык!, праду-
манасцю, грунтоуным веданнем 
матэрыялу, аргументаванасцю 
палажэнняу i вывадау. 

1ван Якаулев1ч - верны сын 
беларускай зямл!, яе неад'емная 
часц'жка. Яго працяг у яго 
шматлмхнавуковыхпрацах1 доях. 

Вядома, дасягнутае - не мяжа. 
1ван Якаулев1ч на крылах ceaix 
мар i задум 1мчыць далей. 
Шчасл1вага Вам палёту, наш 
дарап Вял1к'| настаун1к. 

М. ЯКАЛЦЭВ1Ч, 
дацэнт кафедры 

беларускай мовы. 

У ПРАФСАЮЗНЫХ КАМ/ТЭТАХ 

АБРАНЫ НОВЫ СКЛАД ПРАФКАМА 
Адбылася прафсаюзная кан-

ферэнцыя працоунага калектыву 
ун1верс1тэта. На парадку дня яе 
быЛ1 справаздача старшын'| праф-
кама выкладчыкау i супрацоунжау 
за апошн1я пяць гадоу, справаз-
дача аб рабоце рэв1зШнай KaMicii, 
выбары новага складу прэфкама, 
выбары рэв1з1йнай KaMicii, выба-
ры дэлегатау на XXII абласную 
канферэнцыю работн!кау адука-
цьп i навук1, дэлег'фаванне 
прадстаун1коу прафсаюзнай 
арган1зацьп у склад абкама праф-
саюза. 

3 пры81тальным словам звяр-
нууся да прысутных рэктар 
yHieepciTSTa С.А. Маскев1ч. Ён 
таксама павжшавау юб1ляра 
Ф.Б. Марголша. 

3 дакладам па першым пытанж 
BbicTyniy старшыня прафкама 
прафсаюза выкладчыкау i 
cynpauoyHiKay yHieepciTSTa 
Ул. А. Хтюта. Ён расказау, што 
зроблена прафкамам у справе 
абароны правоу i iHTapacay 
работн!кау у сацыяльнай сферы. 

- Сёння аб сацыяльнай абаро-
не гаварыць складана, - сказау 
ён. - Эканам1чная атуацыя, не-
дастатковае ф1нансаванне у гал'же 
адукацьп - гэта рэал ii дня, адяюх 
н'|куды не дзенешся. На жаль, 
сярэдж узровень зарплаты па 
стане на студзень бягучага года 
складау усяго 56 працэнтау ад 
заработнай платы работжкау 
прамысловасц'|. Жыццёвы узро-
вень работн1кау бюджэтнай сфе-
ры зн1з1уся утрая. Ацэньваючы 
BbiHiKi, нам трэба заставацца у 
рэальным часе. Мэтай работы 
прафкам ставустварэнне добра-
га маральна-пс1халаг'|чнага 
кл!мату у калектыве, стабтьнасц!, 
наладжванне супрацоун1цтаа з 
адмЫстрацыяй. Нягледзячы на 
складанасць атуацьи, мы не 
дапусфл1 расколу прафсаюзнай 
аргажзацьп. 

Далей старшьжя прафкама 
спыжуся наканкрэтных справах, 
на тых ключевых момантах у ра-
боце прафсаюзнага кам^тэта, ЯК1Я 
дазваляюць кожнаму канкрэтна-
му работн1ку дапамагчы. 

Што гэта за справы? Гэта - i 
жыллёвая праграма, якая паступо-
ва рэал'|зуецца у жыццё, i пуцёук1 
для аздараулення супрацоун'|кау i 
ix дзяцей, i матэрыяльнае стыму-
ляванне, i забеспячэнне некаторым1 
прадуктам!харчавання. 

3 дакладам аб рабоце 

рэв131инаи KaMicii выстушуяе стар-
шыня Р.Ф. Курышка. 

Затым пачалося абмеркаванне 
дакладу, якое прайшло актыуна i 
зац1каулена. Абраны новы склад 
прафкама i дэлегаты на XXII аблас-
ную канферэнцыю прафсаюзау 
работн!кау адукацьп i HaeyKi. 

Финансирование социальных мероприятий 
администрацией университета 

Показатели 1995 г., 1996 г., 1997 г., 1998 г., 1999 г., 
млн.р. млн.р. млн.р. млн.р. млн.р. 

1. Всего перечислено 
профкому 

107 95 200 526.5 925 

1.1. На оздоровление 100 80 175 345 925 

1.2. Новогодние подарки 7 15 25 100 -

2. Помощь ветеранам 1.5 19 65 150 529 

3. Выплачено матер, помощи, 81.3 212.3 1.597 3.329 7.213 
в том числе: 

3.1. по бюджету 61.3 134.1 1.276,6 1.880 3.288,5 

3.2. по внебюджету 29.4 76.9 314 1.420 3.790,2 

3.3. по НИСу 0.6 1.3 6.4 28 134.3 

4. Выплачено премий, 1207.6 1889.7 3.866,7 7.488,2 23.834,4 
в том числе: 

4.1. по бюджету 629.3 941.2 1.617 2.706 5.7142 

4.2. по внебюджету 453.5 875 2.135 4.206,5 17.136,6 

4.3. по НИСу 24.7 73.5 114.7 573.7 983.5 

5. Жилищная программа - 2.730,5 1.760,2 5.146 

6. На заготовку овощей - - - 600 1260.1 

У КАНТАКЦЕ 3 АДМ1Н1СТРАЦЫЯЙ 
Адбылася прафсаюзная кан-

ферэнцыя прафкама студэнтау. 3 
1нфармацыяй аб рабоце, праве-
дзенай прафкамам па сацыяль-
най абароне студэнтау, выстушу 
старшыня кампэта прафсаюза сту-
дэнтау А.Грынь. 

- Студэнцю прафкам, - сказау 
дакладчык, - працуе у цесным 

кантакце з адмшктрацыяй 
yHieepciT3Ta. Сумесна мы раз-
мяркоуваем месцы у жтэрнатах, 
прымаем рашэнн! аб працягласц1 
тэрм1нау пражывання, зудзелам 
прафкама аказваецца матэрыяль-
ная дапамога студэнтам-с1ротам, 
'жвал1дам, малазабяспечаным, 
студэнц<1м сем'ям, наюроуваюцца 

студэнты на санаторна-курорт-
нае лячэнне, у дамы адпачынку, 
прафшакторьп, аздарауленчыя 
спартыуныя лагеры i г.д. Тольк1 з 
ceaix сродкау выплачена студэн-
там 131,3 млн. рублёу матэры-
яльнай дапамоп, каля 37,2 млн. 
рублёу выдзеленынаправядзен-
не спартыуных мерапрыемствау. 

3 Ыфармацыяй аб рабоце 
рэв!з1йнай K a M i c i i студэнцкага 
прафкама выстушу яе старшыня 
I. Кергет. 

Затым прайшло абмеркаванне 
дакладу i выбары новага складу 
прафкама. Аднагалосна старшы-
нёй студэнцкага прафкама i зноу 
абраны А.А. Грьжь. 
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ЗДАБЫТК1, ВЫН1К11 ПЕРСПЕКТИВЫ 
АБ ВЫШКАХ ДЗЕЙНАСЦ1 УН1ВЕРС1ТЭТА У 1998/99 НАВУЧАЛЬНЫМ ГОДЗЕ I ЗАДАЧАХ НА 1999/2000 ГОД 
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Па просьбе чытачоу газеты публ1куем у пераказе асноуныя 
моманты справаздачнага даклада рэктара ужвератэта 
С.А.Маскев'|ча, з яюм ён выступау на апошжм у мжулым 
навучальным годзе (чэрвеньск'ш) пасяджэнш Савета 
ужвератэта. 

У 1998/99 годзе ужвератэт 
у сваёй дзейнасц1 юравауся 
законам! РБ «Аб адукацьм у 
Рэспублщы Беларусь», «Аб на-
вуковай дзейнасцЬ>, Статутам 
ужвератэта, Палажэннем аб 
шматузроуневай астэме. Прык-
ладным палажэннем аб вышэй-
шай навучальнай установе, Па-
лажэннем аб мэтавай, кантракт-
най падрыхтоуцы, Палажэннем 
аб парадку заключэння дагаво-
рау на падрыхтоуку спецыял1стау 
i рабочых кадрау у навучальных 
установах РБ, Палажэннем аб 
курсавых экзаменах i залтах у 
вышэйшыхнавучальныхустано-
вах, 1нструкцыяй аб парадку пе-
реводу, аднаулення i адл1чэння 
студэнтау у вышэйшых навучаль-
ных установах РБ, Палажэнням1 
аб структурных падраздзяленнях 
i Саветах факультэта i вну, Пала-
жэннем аб асшрантуры i Часо-
вым палажэннем аб мапстратуры, 
Палажэннем аб парадку стварэн-
ня ЧНК i шш. нарматыуна-
прававым'| актам!. 

Акрамя вышэйназваных даку-
ментау, дзейнасць ужвератэта 
рэгулявалася пастановам1 Савета 
ун ieepciT3Ta, уяюя было уключа-
на 206 пунктау, загадам! рэктара, 
заданиям!, яюя прадугледжаны у 
зацверджаных Саветам 
ужвератэта праграмах: 

- маркетынгавая праграма; 
- праграма гумажзацьм i гума-

жтарызацьи вышэйшай адукацьм; 
- праграма укаранення Ыфар-

мацыйиых тэхналопй; 
- праграма сацыяльнай пад-

трымк1 супрацоужкау i студэнтау 
ужвератэта; 

- праграма развщця ф'|з1чнай 
культуры i спорту; 

- праграма па удасканаленж 
прымянення тэхжчных сродкау 
навучання у навучальна-выхавау-
чым працэсе. 

Рэал1зацыя прынятых праграм 
- галоуная задача будучага года. 

АСНОУНЫЯ ВЫН1К1 
РАБОТЫ УН1ВЕРС1ТЭТА 

Адной з асноуных знешжх 
функцый, якую выконвае 
ужвератэт, з'яуляецца падрых-
тоука кадрау. Менав)та гэта -
асноуная задача ужвератэта. 

У 1998/99 навучальным го-
дзе падрыхтоука спецыялктау вя-
лася на ycix узроунях: вышэйшая 
адукацыя, бакалаурыят, 
мапстратура, acnipaHTypa, выд-
зелены грант для завяршэння док-
тарскай дысертацьм. Упершыню у 
Бел ару ci у 1999 годзе адбыуся 
выпуск спецыялктау па 
спецыяльнасц1 «Клаачная мова i 
антычнаял'[таратура»,спець1ял'|заць« 
«Руская мова як замежная», па 
спецыяльнасц1 «Руская мова i 
лиаратура», спецыял1зацыя «Ры-
торыка». Адбылкя першыя 
выпуск! па спецыяльнасцях 
«Пахалопя», «Эканам1чная 
юбернетыка», «Англжская 
мова», «Нямецкаямова», «Фран-

цузская мова», «Экалопя». 
Адбыуся выпускбакалаурау 

па 2 спецыяльнасцях - (15 -
англжская мова, 1 - французс-
кая мова), першы выпуск 
мапстрантау па 8 спецыяльнас-
цях, асшрантау па 17 спецыяль-
насцях. 

Распачау працаваць 1нстытут 
павышэння квал1ф|кацы'| i 
перападрыхтоук'| кадрау пры 
ужвератэце. 

Патрэбна адзначыць, што 
структура спецыяльнасцяу i 
спецыял'|зацый у параунанж з 
1997/98 годам значна не памя-
нялася. 

Так, у гэтым годзе падрыхтоу-
ка спецыялютау з вышэйшай аду-
кацыяй вялася па 33 спецыяль-
насцях, у тым лку па профшях: 
навуковы -8, 20 спецыял1зацый, 
гуман1тарны - 10, 28 спе-
цыял1зацый, педагапчны - 9, 4 
спецыял1зацьи, тэхжчны - 3, 4 
спецыял1зацьи, эканам1чны -3,2 
спецыял1зацьи. 

Значная увага надавалася па-
ляпшэнню якасц1 падрыхтоую 
спецыялктау. Так, у мжулым 
навучальным годзе было выда-
дзена 10,3% дыпломау з адзна-
кай, у гэтым годзе - 11,7% (на 
аддзяленж рускай i клаачнай 
ф1лалогП - 38% дыпломау з 
адзнакай). 

Што тычыцца мапстратуры, то 
штогод колькасць спецыяльнас-
цей павял1чваецца. Так, у 
1997/98 г. - 9, 1998/99 - 16, 
але набор у гэтым годзе адбыуся 
толью па 13 спецыяльнасцях. 
Колькасць спецыяльнасцей у 
асшрантуры у параунанж з бы-
лым годам не змяншася (34). 
Разам з гэтым набор 1998/99 
года адбыуся па 22 спецыяльнас-
цях (1997/98 па - 21 спецыяль-
насц1). Пры гэтым трэба адзна-
чыць павышэнне эфектыунасц1 
працы асшрантуры, што выявшася 
у трох датэрмжовых абаронах 
кан дыдацюх дысертацый. 

3 бягучага года ажыццяуляец-
ца прыём на новую спецыяль-
насць «Бухгалтарсю ул1к, анал1з 
i аудыт», атаксама падрыхтоука у 
межах 3 новых спецыял1зацый. У 
мапстратуры атрыманы дазвол 
МЫстэрства адукацьм на пад-
рыхтоуку спецыялктау па 5 но-
вых спецыяльнасцях, у асшран-
туры набор плануецца па 25 спе-
цыяльнасцях. У наступным годзе 
неабходна працягваць работу па 
удасканаленж структуры спецы-
яльнасцей i спецыял1зацый (пе-
даг. профть, эканам1чны i тэх-
Н1ЧНЫ). 

Адным з важнейшых 

выжковыхпаказчыкау дзейнасц1 
навучальнай установы з'яуляецца 
размеркаванне спецыялетау. Трэ-

ба зазначыць, што з году у год усё 
большая колькасць нашых 
выпускшкоу атрымл1вае 
наюраванне на працу. 

НАВУКОВАЯДЗЕЙНАСЦЬ 

Забягучы навучальны год дзей-
насць ужвератэта у галже навую 
была наюравана на вырашэнне 
наступных асноуных задач: 

1. Распрацоуку канцэптуальных 
падыходау да развщця навуковай 
дзейнасц1. 

2. Павышэнне эфектыунасц1 
падрыхтоую кадрау вышэйшай 
квал'|фтацьи, студэнцкай навую. 

3. Павышэнне статуса навуко-
выхкалектывау i прызнаннеузроу-
ню даследаванняу ун1верс1тэта на 
узроун1 рэспублкк 

У ходзе рэал1зацьм пастауле-
ных задач было абаронена 4 
доктарсюя (1997/98 - 2), 18 
кан дыдацюх дысертацый (1997/ 
98 - 9). На рэспублтансюм кон-
курсе навуковых работ студэнтау 
атрымана 26 дыпломау, 4 гранты 
фонду фундаментальных дасле-
даванняу, 2 стыпендьм Прэз'щэнта 
РБ для студэнтау i адна - для 
маладых дактароу навук. 

Упершыню у рэспублщы сярод 
рэпянальных вну ун1верс'|тэт стау 
галоунай арган1зацыяй па 
м1жвузаускай праграме «Дынам1ч-
ныя астэмы» i комплекснаму пра-
екту « Моладзь як суб'ект i аб'ект 
сацыяльна-палЬычнай транс-
фармацы1 грамадства». Распра-
цавана i зацверджана канцэпцыя 
разв1цця навук1 ваун1верс1тэце на 
перыяд да 2005 г. Пачау выдавац-
ца «Весжк ун1верс1тэта». 

Парауноуваючы BbiHiKi навуко-

вай дзейнааи ун'щерстата з Ышым! 
клаачным1 ун1верс!тэтам1 РБ, трэ-
ба зазначыць, што яны у 1998 
годзе был1 прыкладна аднолька-
выя. 

Ужвератэт удзельн!чае у пяц1 
м1жнародных праектах, у тым л1ку 
у двухадукацыйных. Гэта- «Ства-
рэнне б1знес-маг1стратуры пры 
ужвератэце» - Праект фонда 
Еураз1я i «Дыстанцыйнае наву-
чанне па юраванж транспартам i 
лаг1стыкай» - Праект трансгра-

н1чнага супрацоунщтва Tacis/ 
Phare. Галоунае у наступным го-
дзе - распачаць рэал1зацыю на-
вукова-тэхн1чных рэпянальных 
праграм. 

КУЛЬТУРНА-МАСАВАЯ 
РАБОТА 

У мЫулым навучальным годзе 
больш змястоуным i цкавым стау 
адпачынак студэнтау. Гэтаму 
садзейжчала добрая падрыхтоу-
ка i аргашзацыя большасц1 
факультэцк1х i агульнаунн 
вератэцюх мерапрыемствау, 
асабл1ва тых, як1я ужо стал1 
традыцыйным1. Выкл'|кал1 вял1кую 
цкавасць i адзначалкя масавым 
характерам святы прызначэння 
першакурсн1кау у студэнты на 
рамана-германсюм аддзяленн'| 
фшалаг1чнага факультэта, факуль-
тэтах эканом1ю i к1равання i 
r i cTopb i i i культуры, дн1 матфака, 
ф'|лфака, ф1зжа-тэхн1чнага фа-
культэта. У рамках дзён ф1з1ка-
тэхн1чнага факультэта прайшла 
ужо сёмая рэспубл'|канская наву-
ковая канферэнцыя студэнтау i 
acnipaHTay па ф1зщы кан дэнсава-
ныхасяроддзяу. Пры поуных за-
лах гледачоу i балельшчыкау 
праходз1л1 ун!вератэцк1 конкурс 
першакурсн1кау «Альма-матэр: 
любоу з першага погляду» (пера-
можца - каманда факультэта 
эканом1к1 i к'фавання) i гульн1 
клуба вясёлых i знаходл1вых, у 
яюх лепш за ycix выстушл1 каман-
ды ф1лалаг1чнага факультэта i 
ф а к у л ь т э т а r i c T o p w i i к у л ь т у р ы . 

(Працяг на 5 стар.). 

Вышэйшая адукацыя 

1997/98 1998/99 

Выпуск бюджэт -1077 1015 

платнае - 522 296 

Размеркавана бюджэт -546 677 

платнае - 55 11 

Вольнае бюджэт - 108 37 
працауладкаванне платнае - 224 49 

Maridpatypa 

Выпуск 7 (стац.) 22 (стац.) 

Размеркавана не праводз1дася 17 

Вольнае 14 5 
працауладкаванне 

AcnipaHTypa 

Выпуск 14 (стац.) 24 

Размеркавана 11 22 

Вольнае 3 2 
працауладкаванне 



ЗДА$ЫТК1, ВЫН1К11 ПЕРСПЕКТЫВЫ 
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(Працяг. Пач. на 5 стар.). 

Але перш за усё трэба адзначыць 
удалае выступление у мжулым 
сезоне ужвератэцкай каманды 
«ЯнкЬ>, якая увайшла у эл1ту 
беларускай вышэйшай л'|п КВЗ i 
у e e p a c H i 1999 г. будзе выступаць 
у поуфжале, змагаючыся за пе-
рамогу. 

Як заусёды у апошжя гады, 
творча i плённа працавал1 ар-
кестр народных Ыструментау, 
тэатр моды, ансамбль «Капрыз», 
студэнцю тэатр эстрадных 
м1жятур. Канцэрты, у яюх яны 
брал1 удзел, праходз1л1 з вял1юм 
поспехам, a ix выступленш 
глядзелкя на адным дыханж. 
Прыкладам таму служаць 
навагодж канцэртваужверспэце, 
канцэрты пры уручэнж сцяга пе-
раможцы у спаборнщтве 
Ленжскаму раёну г. Гродна у 
гарадсюм драм гэатры, на свяце 
горада Калеша у Познаньсюм 
ваяводстве i 'жшыя. Невыпадкова 
гэтыя калектывы, а яшчэ фальк-
лорны гурт «Алена» i 
ужвератэцю ансамбль сучаснага 
танца стал1 пераможцам1 гарад-
скога агляду мастацкай 
самадзейнасц'| «Студэнцкаявяс-
на-99» у пяц1 намжацыях з сям1. 

Нашы калектывы-пераможцы 
прадэманстравал1 добры мастацю 
густ, высокае майстэрства, павагу 
да гледача, культуру, якая i пав'жна 
быцьуласщваужвератэцюм ка-
лектывам, студэнтам ужвератэта. 

Ф13КУЛЫУРНА-МАСАВАЯ 
РАБОТА 

Ц1кава i у вострай напружанай 
барацьбе праходзта ужвер-
атэцкая студэнцкая спартаюяда 
па 10 вщах спорту. Пераможцам 
стала дружная каманда юрыдыч-
нага факультэта. Асабл1ва пры-
емна, што спаборнщтвы па лёг-
кай атлетыцы, лёгкаатлетычнаму 
кросу адрозшвалкя ад 
мжулагоджхмасавасцю, BbicoKiMi 
выжкамь Напрыклад, у асенжм 
лёгкаатлетычным кросе 
(кастрычжк 1998 г.) прынял! удзел 
больш за 800 студэнтау. Таксама 
масавым i захапляючым быу 
Дзень здароуя, яю прайшоу у 
канцы мая 1999 г. 

СПАРТЫУНАЯ РАБОТА 

Па выжках Спартаюяды вну 
Рэспубл1К1 Беларусь у 1999 г. 
каманда ГрДУ 1мя Янк1 Купалы 
заняла 3-е месца, прапусщушы 
наперад зборныя АкадэмП 
ф1зкультуры i спорту i Гомель-
скага дзяржаунага ужвератэта. 

На сённяшж дзень у нацыя-
нальныхзборных Рэспубл1ю Бе-
ларусь па адзжаццащ вщах спорту 
рыхтуюцца да Ал1мшяды 35 сту-
дэнтау у н i ве pci тэта. 

Удала выступал! студэнты 
ужвератэта на чэмшянатах i Куб-
ках Еуропы у складзе нацыяналь-
ных каманд рэспублш. Аж 19 

нашых студэнтау стал1 ix 
пераможцем1.3 ix два - у лёгкай 
атлетыцы, трое -.у барацьбе сам-
ба. 

Ужвератэцкая каманда па грэ-
ка-рымскай барацьбе (14 чала-
век, галоуны трэнер Макамов1ч 
В.А.), самастойна выйграла Ку-
бак Еуропы. 

У спаборн щтвах на Кубак све-
ту па барацьбе дзю-до студэнт 
факультэта ф1з1чнай культуры 
Канстанцж Сямёнау заняу 7-е 
месца. На чэмшянаце Еуропы па 
самба студэнтка таго ж факуль-
тэта Валянцжа Разуменка ужо у 
гэтым годзе заваявала два пер-
шых месцы сярод юн'юрак i 
моладз!. Студэнты-фзкультуржю 
1ван Ярашэв1ч i Дзм1трый Новж 
на чэмшянаце Еуропы 1999 г. па 
самба занял! 3-е i 5-е месцы 
адпаведна. На чэмшянаце Еуро-
пы 1999 г. па грэка-рымскай 
барацьбе Эдуард Аплев1чу выжку 
спаборжцтвау быу пятым, а Алег 
М1халов1ч - чацвёртым, толью 
ужо на маладзёжным чэмшянаце 
Еуропы. 

У складзе баскетбольнай ка-
манды «Гродна-93» чэмшёнам'| 
рэспублж! 1999 г. стал! 6 студэн-
тау ужвератэта, авалейбольнай 
каманды «Камунальжк», якая 
таксама выйграла у гэтым годзе 
нацыянальны чэмшянат - 5 на-
шых студэнтау. 

Падсумоуваючы гэтыя прыем-
ныя BbiHiKi, трэба адзначыць, што 
ужоупершымпаугоддз1 1999 г. 
Дзяржауны кам1тэт па ф1з!чнай 
культуры i спорту РэспублМ Бе-
ларусь заслужена прысво1у зван-
ие "Майстр спорту" шасц1 студэн-
там нашага ужвератэта. 

НАВУКОВА-ПЕДАГАГ1ЧНЫ 
ПАТЭНЦЫЯЛ 

Ва ужвератэце на сённяшж 
дзень занята 585 штатных адзжак 
выкладчыкау, у тым л1куакадэмж 
НАН Беларуа - 1, дактароу на-
вук, прафесара у- 36, кандыдатау 
навук - 241, дацэнтау - 169. 

Супрацоужкау з вучоным! 
ступеням! i званням1 47% (БДУ 
- 61%, ГДУ - 49%, сярэдняе па 
м!н1стэрству-47%). Вщавочна, 
штоужвератэту у гэтым к'|рунку 
трэба яшчэ значна працаваць. 
Анал1з у межах труп спецыяль-
насцей паказвае, што найболь-
шыя намаганн1 трэба прыкласф у 
падрытоуцы кадрау вышэйшай 
квал1ф'|кацьп факультэтам 
ф1з1чнай культуры, пахалогп i 
педагопю, фталапчнаму факуль-
тэту. Здругогабоку, Kani правеаи 
анал1з падрыхтоую асшрантау, 
то больш актыуна вядзецца пад-
рыхтоука a c n i p a H T a y на факуль-
тетах r i c T o p b i i i культуры, юры-
дычным. Давол1 складанай для 
ужвератэта з'яуляецца прабле-
ма пераемнасц1 кадрау. Анал1з 
узроставага складу выкладчыкау 
паказвае, што найбольш востра 
гэта праблема стащь для факуль-
тэтау эканомш i мравання, 
б^ялоги i экалогп. 

КОНКУРСНАЯ I 
АТЭСТАЦЫЙНАЯ КАМ1С1Я 

У 1998/99 навучальным годзе 
быу аб'яулены конкурс на замяш-
чэнне 92 пасад прафесарска-вык-
ладчыцкага складу, у тым лжу: 11 
вакансш на пасаду загадчыка ка-
федры; 2 вакансп на пасаду пра-
фесара; 27 вакансж на пасаду 
дацэнта, 30 вакансж на пасаду 
старшага выкладчыка; 18 - вык-
ладчыка i 4 - аастэнта. 

Усе аб'яуленыя конкурсы, за 
выключением кон курса па вакант-
най пасадзе загадчыка кафедры 
матэматыю i методык1 выкладан-
ня матэматык1 у пачатковай школе 
i пасады дацэнта кафедры 
эканам1чнай тэорьм, адбыл!ся, i 
усевакантныя пасады у 1998/99 
навучальным годзе был'| замеш-
чаны. 

Актыуную ролю у вызначэнн1 
адпаведнасц1 прэтэндэнтау на ва-
кантную пасаду патрабаванням, 
прадугледжаным адпаведным! 
пунктам! Палажэння, а таксама 
патрабаванням тарыфна-
квал1ф1кацыйныххарактарыстык 
пасад спецыял1стау вышэйшых ву-
чэбных устаноу, 1грала атэста-
цыйная i конкурсная K a M i c i f l Са-
вета ун1верстата (старшьжя - 1.П. 
Мартынау). Усяго было праведзе-
на 7 пасяджэнняу камю'м, наяюх 
прымалкя аргументаваныя 
заключэнн1 па кадныдатурахтых 
удзельнжау конкурсу, хто прэ-
тэндавау на пасаду загадчыка ка-
федры i прафесара альбо прымау 
удзел у конкурсе на замяшчэнне 
пасады з больш высоюм стату-
сам. Усяго на пасяджэннях K a M i c i i 

было абмеркавана 10 кандыда-
тур прэтэндэнтау па пасаду загад-
чыка кафедры; 2 кандыдатуры -
на пасаду прафесара; 11 -канды-
датур прэтэндэнтау на пасаду да-
цэнта, Bbi6ipaeMbix з павышэннем 
пасадавага статуса (з пасады стар-
шага выкладчыка). 

У дзейнасф па прысваенн'| ву-
чоныхзванняуСавет ужвератэта 
к1равауся Палажэннем аб 
прысуджэнн1 вучоных ступеняу i 
прысваенн1 вучоных званняу (Па-
станауленне СМ РБ ад 16.05.1997 
№ 499). 

Усяго у 1998/99 навучальным 
годзе было разгледжана 15 атэ-
стацыйных спрау, у тым л1ку- 13 
на 21.05.1999 г. па прысваенж 
вучонага звання дацэнта, 2 - па 
прысваенж вучонага звання пра-
фесара. 

Станоучыя рашэнш аб 
хадайжцтве перад ВАК РБ аб 
прысваенж вучонага звання был1 
прьжяты Саветам па y c i x канды-
датурах спашукальжкау. 

САЦЫЯЛЬНАЯ РАБОТА 

Работа па сацыяльнай абароне 
членау калектыва уключае: да-
лейшае разв1ццё нарматыунай 
базы i непасрэдную работу па 
сацыяльнай падтрымцы супра-
цоун1кау i студэнтау. У гэтым 

годзе намаганням1 рэктарата i 
прафкама распрацавана i зацвер-
джана палажэнне аб матэрыяль-
ным стымуляванж супрацоун1кау 
ун1верс1тэта, якое у першую чаргу 
нак1равана на забеспячэнне са-
цыяльнай функцьм i ужо у дру-
гую чаргу - функцьм стымуляцьи 
якасц) i колькасц1 працы 
супрацоужка. 

Працягвалася выкананне жыл-
лёвай праграмы. Так, у 1998/99 
навучальным годзе ужвератэт 
(набыу) атрымау 11 кватэр. Вя-
дома, гэтане 1997/98 навучаль-
ны год (21 кватэра), але 
адм'жютрацыя i прафкам плана-
мерна працуюць над вырашэн-
нем праблемы жылля. На 
сённяшн1 дзень у чарзе на жыллё 
знаходзяцца 103 чалавею, у тым 
л1ку 67 выкладчыкау i 36 
супрацоун1кау. У 1997/98 годзе 
- адпаведна 124, 80, 44. 

На жаль, давол1 цяжка выра-
шаецца праблема забеспячэння 
студэнтау Ытэрнатамк Нягледзя-
чы на намаганж адм1н'|страцьн 
(месцы у 1ншых Ытэрнатах), коль-
касць студэнтау, вымушаныхжыць 
на прыватных кватэрах, не змян-
шаецца. 

У цэлым давол1 добра абста-
яць справы з аздарауленнем 
супрацоун1кау i ix дзяцей. У бя-
гучым годзе выдзелены сродк1 
для аздараулення 117 
супрацоун1кау y H i e e p c i T 3 T a i чле-
нау ixceM'fly, 127 чалавекатрымал1 
пуцёук1 у ФАК. На гэтыя мерап-
рыемствы ужвератэт выдау больш 
за 800 млн. руб. Регулярнааказ-
валася матэрыяльная дапамога 
ветэранам ун i вератэта, у тэрм i н 
выплочвалюя заработная плата i 
стыпендыя. 

Распрацоуваюцца праекты рэ-
канструкцый ф1зкультурна-азда-
рауленчагацэнтра «Пагараны» i 
стварэння ун!верс1тэцкай 
палклжжК 

РАБОТА САВЕТА 

Што тычыцца работы Савета 
ужвератэта, у 1998/99 годзе 
адбылося 10 планавых яго пася-
джэнняу. Пры падрыхтоуцы па-
сяджэнняу працягвалася практы-
ка папярэдняга азнаямлення чле-
нау Савета з пакетам! дакументау 
па абмяркоуваемых пытаннях. 

У справаздачны перыяд знач-
ная увага надавалася рашэнню 
пытанняу, звязаных з арган1зацыяй 
i рэарган!зацыяй структурных 
падраздзяленняуун'|верс1тэта. У 
прыватнасц1, Саветам прьжяты 
рашэнн'| аб стварэнж 1нстытута 
сацыяльна-гуман1тарных навук, 
дзейнасць якога рэгламентуецца 
зацверджаным Саветам Палажэн-
нем аб 1нстытуце. Загадам рэкта-
ра быу зацверджаны склад Саве-
та 1нстытута, як1 дзейн1чае на 
падставе Палажэння аб Савеце 
1нстытута сацыяльна-гума-
н1тарных навук; 

(Заканчэнне на 6 стар.). 
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ЗДАБЫТК1, ВЫН1К1 I ПЕРСПЕКТЫВЫ 
АБ ВЫН1КАХ ДЗЕЙНАСЦ1 УН1ВЕРС1ТЭТА У 1998/99 НАВУЧАЛЬНЫМ ГОДЗЕ I ЗАДАЧАХ НА 1999/2000 ГОД 

(Заканч. Пач. на 5 стар.). 

аб стварэнж кафедры замеж-
ных моу у 1нстытуце павышэння 
квал1фжвцьп i перападрыхтоую 
юруючых работшкеу i 
спецыялютау пры Гродзенсюм 
дзяржауным ужвератэце 1мя Яню 
Купалы; 

у рамках пытання «Аб стане i 
перспектывах развщця 
фшалапчнагафакультэтв» выра-
шалася пытанне аб стварэнн'| на 
факультэце новых кефедрву, лв-
бараторый i кабшетау у 
1999/2000 навучальным годзе. 

УДАСКАНАЛЕННЕ 
ВУЧЭБНА-ВЫХАВАУЧАГА 

ПРАЦЭСУ 

Пытвнж, звязаныя з аргашза-
цыяй i удаскеналеннем навучаль-
на-выхаваучага працэсу ва уж-
вератэце, знаходзшкя у цэнтры 
yeari Савета на працягу усяго 
навучальнага года. У плане арга-
жзацьп навучальна-выхаваучага 
працэсу i вызначэння зместу аду-
кацьп Саветам зацвярджвлюя 
рабочыя навучальныя планы фа-
культэтау па адпаведных спецы-
яльнасцях, навучальныя прагра-
мы па дысцыплжах кафедрау, 
праграмы дзяржауных экзаменау. 
Саветам ужвератэта таксама был i 
прыняты рашэнж аб наюреванж 
у НМЦшэрагу навучальныхпраг-
рам для зацвярджэння у якасц1 
тыпавых, а таксама падручнжау, 
падрыхтаваных выкладчыкам'| 
ужвератэта, для атрымання гры-
фа МА РБ. У гэтай сувяз1 Савет 
ужвератэта разгледзеу пытанне 
аб плане выданняу навучальнай i 
навучальна-метадычнай 
Л1таратуры на 1999 год. Саветам 
ужвератэта было зацверджана 
Палажэнне аб нармвванж наву-
чальнай працы прафесарска-вык-
ладчыцкага складу на 1999/2000 
навучальны год. 

У зоне yeari Савета 
знаходз^ся пытанн1, звязаныя з 
аргашзацыяй i зместам навучаль-
нага працэсу у мапстратуры i 
асп1рантуры ужвератэта. У гэтай 
сувяз1 зацвярджэнне Саветам 
прайиш навучальныя планы па 
спецыяльнасцях мапстратуры i 
астрантуры, вырашал1ся пытанж, 
звязаныя з адкрыццём новых 
спецыяльнасцей мапстратуры. 

У планеудасканалення зместу 
адукацьп Савет ужвератэта раз-
гледзеу пытанне «Аб шляхах 
жтэнафжацьп навучальна-выха-
ваучага працэсу ва ужвератэце», 
пеяюмпрарэктарам па навучаль-
най працы Л.В.Рычковай быу 
зроблены даклад, дзе прадстау-
лены стратэпчныя напрамю 
аптым1зацьп дадзенага аспекту 
дзейнасц1 ужвератэта i вызнача-
ны канкрэтныя меры па павышэнж 
яеэфектыунасц1.У прыватнасщ, 
прыняты шэраг праграм, у тым 

л1ку: Праграма укаранення 
Ыфармацыйных тэхналопй да 
2000 года, праграма па 
удасквналенж прымянення 
тэхжчных сродкау навучання, а 
таксама рэкамендацьп па 
аргежзацьп самастойнай працы 
студэнтау. 

Значная увага надавалася пы-
танню падрыхтоую выпускжкоу 
ужвератэта па педагапчнай 
дзейнасц'|. У змесце даклада па 
дадзеным пытанж (дакладчык -
старшыня пастаяннай K a M i c i i Са-
вета па пытаннях навучальнага 
працэсу М.В. Жарсю) быу прад-
стауленыанал1з розных аспектау 
падрыхтаванасц! студэнтау да 
прафесшн а-педагапчнай 
дзейнасщ, вызначаны тыя мо-
манты, яюя патрабуюць больш 
тльнвй прапрацоую (у 
прыветнасщ, аргашзацыя 
к1раунщтва педагапчнай практы-
кай, павел1чэнне колькасц1 гадзж 
на пахолага-педагапчную i мета-
дычную падрыхтоуку будучых 
нестаунжау i г.д.). Асноуныя па-
дыходы, рэал'|зацыя яюх неаб-
ходна у плане павышэння узроу-
ню прафес'|йнай кампетэнтнасц1 
будучых педагогау, знайшл'| 
адбЬак у прынятым Саветам 
пастанауленж. 

Трэба адзначыць астэмнасць, 
якая мае месца у падыходзе да 
вырашэння пытанняу, што тычац-
ца якасщ педрыхтоук'| 
спецыялктеуу ГрДУ. Янаадлю-
страванау «едсочванж» дадзе-
ных пытанняу на y c i x этапах наву-
чальнага працэсу. Так, у пры-
ватнасц1, традыцыйным для Са-
вета з'яуляецца пытанне аб выжках 
уступных экзаменау ваужвератэт, 
якое у 1998/99 навучальным 
годзе было таксама разгледжана 
i па вынжех яго абмеркавання 
был! распрацаваны меры па да-
лейшым удасканаленж структу-
ры i форм, правядзення уступных 
экзаменау, падрыхтоучай працы 
прыёмнай K a M i c i i i г.д. Не менш 
значным з'яуляецца пытанне аб 
выжках працы Дзяржаунай экза-
менацыйнай K a M i c i i , анал!з 
дзейнасц1 якой i выпрацоуке рэ-
камендацый у плане яе удаскана-
лення i прывядзенне у адпавед-
насць з нарматыуным1 даку-
ментам! новага пакалення быу 
здзейснены навучальна-метадыч-
нымаддзелам. 

3 пазщый адзначанай вышэй 
астэмнасц1 важнаадзначыць, што 
у пол1 зроку Савета знаходзткя 
пытанн1, яюя датычаць актуаль-
ней дзейнасц'| створанага пры 
ГрДУ 1нстытута павышэння 
кввл1фжецьи i перападрыхтоую 
юруючых работшкау i 
спецыял1стау, а таксама перспек-
тыуных напрамкау яго развщця, 
яюя певжны знайсщ адлюстра-
ванне у Комплекснай праграме 
павышэння квал1фкацы'| i 
перападрыхтоую юруючых 

работнжау i спецыялютау прадп-
рыемствау i устаноу рэг1ёну на 
1999-2000 гады, у адкрыцф но-
вых напрамкау i спецыяльнасцей 
перападрыхтоую i г.д. 

Важнае значэнне надавалася 
пытанням, звязаным не толью з 
аргашзацыяй, зместам i 
астэмнасцю адукацьп, але i яго 
метадалапчным абгрунтаваннем. 
У гэтай сувяз1 Саветам была раз-
гледжана i зацверджана Прагра-
ма гумажзацьп i гуман1тарызацьп 
адукацьп да 2001 года. 

НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ 
РАБОТА 

Навукова-даследчая работа -
адзж з прыярытэтных напрамкау 
дзейнасц'| ун1версЬэта, што 
абумовта птьную увагу Савета 
да вызначаных яе аспектау. 

Напасяджэнн1 Савета был! раз-
гледжаны BbiHiKi навукова-дас-
ледчай працы ун1вератэта за 1998 
год. 3 дакладам па даным пы-
танж выступ1у прарэктар на наву-
ковай рабоце В.В. Сянько. У 
дакладзе была прадстаулена так-
сама Канцэпцыя разв1цця навук'| 
ва ужвератэце да 2005 года, 
падведзены выжю конкурса ся-
род супрацоунжау i кафедр у 
галшенавуковыхдаследаванняу 
па прыродазнаучых i гуман1тар-
ных навуках за 1998 год, яю 
упершыню праводз1уся ва 
ун1верс1тэце у 1998 годзе. Кры-
тэрьп ацэнк1 навуковай дзейнасц1 
калектыва кафедры i асобных 
канкурсантау был1 зацверджаны 
рашэннем Савета. 

3 мэтай забеспячэння умоу для 
завяршэння працы над 
доктарсюм1 дысертацыям1 Саве-
там было зацверджана Палажэн-
не аб парадку i умовах вылучэння 
грантау. 

Рашэннем Савета быу зацвер-
джаны план навукова-даследчай 
працы ужвератэта на 1999 год. 

На пасяджэннях Савета был1 
разгледжаны: прадстауленыя да 
зацвярджэння тэмы кандыдацюх 
дысертацый acnipaHTay i 
спашукальн'|кау розных спецы-
яльнасцей; пытанж, звязаныя з 
дазволам на к'фаун'щтва 
acnipaHTaMi i спашукальн1кам1, рэ-
камендацыяй да удзелу у кон-
курсах рознагаузроуню навуко-
вых праектау супрацоун1кау 
ун1верс1тэта; зацвярджэннем на-
вукова-даследчыхсправаздач па 
тэмах. 

ДЗЕЙНАСЦЬСАВЕТА ПА 
САЦЫЯЛЬНЫХ ПЫТАННЯХ 

У л1ку пытанняу, як1я 
абмяркоувал1ся на пасяджэннях 
Савета, был1 пытанн1, звязаныя з 
сацыяльнай падтрымкай 
супрацоун1кау i студэнтау ужвер-
атэта. Цэнтральным у гэтым шэ-
рагу з'яв1 лася пытанне « Аб праг-

раме сацыяльнай падтрымм 
супрацоушкау i студэнтау 
ун1верс1тэта». У рамках данага 
пытання была абмеркавана i пры-
нята Праграма сацыяльнай 
падтрымю супрацоунжау i сту-
дэнтау у ГрДУ. 

Не менш важна адзначыць, што 
Савет зацвердз1у i Праграму 
развщця ф1з1чнай культуры i 
спорту у ГрДУ, мэтавае прызна-
чэнне якой заключаецца у 
павышэнн1 узроуню стану зда-
роуя прафесарска-вьжладчыцка-
га складу, супрацоушкау, 
a c n i p a H T a y , мапстрантау i студэн-
тау, а таксама у стварэнж умоу 
для развщця i павышэння 
эфектыунасщ с1стэмы ф1з1чнага 
выхавання студэнтау ужвератэта 
i г.д. Савет таксама разгледзеу 
пытанне аб стварэнж базы азда-
раулення для вьжладчьжау i сту-
дэнтау ун1верс1тэта. 

Апрача таго, на шэрагу пася-
джэнняувырашал1сяпытанн!ака-
зання матэрыяльнай дапамоп 
ветэранам вайны i працы (непра-
цуючым пенс1янерам); размерка-
ванне 1мянных стыпендый сту-
дэнтам,выдзяленнесродкаудля 
аказання дапамоп у сувяз! з 
М1жнародным днём 1нвалщау; 
для набыцця пуцёвак для 
супрацоун1кау i г.д. 

Паводпе азначаных вышэй ас-
ноуных напрамкау дзейнасц1 у 
рамках кампетэнцьм Савета 
разглядалюя пытанн1, прадугле-
джаныя Палажэннем аб Савеце 
вну i Статутам Гродзенскага дзяр-
жаунага ун1верс1тэта 1мя Яню 
Купалы, у тым л1ку: 

- пытанж, звязаныя з выканан-
нем бюджэта i фжансаваннем 
розных напрамкау гаспадарчай 
дзейнасц1; 

- пытанне аб дзейнасц'| yHieep-
с1тэта па фарм1раванж пазабю-
джэтных даходау i маркетьжга-
вай праграмы i жш.; 

- пытанне аб кошце навучання 
у Гродзенсюм дзяржауным 
ужвератэце 1мя Яню Купалы у 
1999/2000 навучальным годзе. 

Трэба адзначыць, што вял жую 
ролю у падрыхтоуцы пытанняу, 
як1я B b i H o c m i c f l на абмеркаванне 
i праектау пастаноу па ix 
адыгрывал1 пастаянныя K a M i c i i 

Савета, а таксама адпаведна зме-
сту пытання -аддзелы навучаль-
ны, навучальна-метадычны, НДС. 

У цэлым анал1з дзейнасф Са-
вета ун1верс1тэта за мжулы наву-
чальны год сведчыць: яе асноу-
ныя стратэг1чныя напрамю 
атрымал1 сваёзмястоунаенапау-
ненне у працэсе абмерквання i 
прыняцця рашэнняу па ix, што 
стварае умовы для аптым1зацьн 
актуальней дзейнасц|ун!вератэта, 
а таксеме спрыяе рэал!зацьп 
стратэг1| яго перспектыунага 
развщця як навуковеге, адука-
цыйнага i культурнеге цэнтре 
рэг!ёна. 
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СПОРТИВНЫЙ К<4/1£ИЛ О СКОП 
РУБРИКУ В Е & Т СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ФИЗВОСПИТАНИЯ 

О. СМОЛЯКОВ 

«ЗОЛОТО» И «СЕРЕБРО» 
На первенстве мира среди 

юниорок по борьбе самбо 
наши спортсменки показали 
высокие результаты. Вален-
тина Разуменко, студентка 2 
курса факультета физической 
культуры, завоевала две зо-
лотые медали, а у Антонины 
Куровской, студентки 1 курса 
того же факультета, две се-

ребряных. Готовой* этих 
спортсменок доцент кафед-
ры спортивной медицины и 
ЛФК А.Р. Бардин. На первен-
стве Республики Беларусь по 
борьбе дзю-до первое место 
и золотую медаль завоевал 
студент 3 курса факультета 
физической культуры Вадим 
Уколов, (тренер И.Э. Шарко.) 

15-18 октября в Бресте про-
шли VII Республиканские юно-
шеские игры по стрельбе из 
лука. Студенткгг 1 курса фа-
культета физической культу-
ры Елена Астафьева заняла 
там первое место (золотая 
медаль). 

А. ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 
председатель спортклуба. 

НА СМОТРЕ - ФУТБОЛИСТЫ 
Завершилось первенство 

университета по мини-футбо-
лу в программе круглогодич-
ной спартакиады вуза. Две 
недели шли упорные поединки 
восьми команд факультетов. 

Лучше всех оказалась ко-
манда факультета экономи-
ки и управления (декан 
Ю. Э. Белых, зам. декана по 
спорту Т. И. Малышко). 

Будущие экономисты усту-
пили только биологам - 0 : 1 . 

Последовательно победили 
команды: филологов - 9:0, 

гуманитарного - 8:1, физи-
ков - 8:0, математиков-13:2, 
историков - 9:1, юристов - 3:2 
и стали чемпионами универ-
ситета. 

Вот кто привел команду к 
победе: Ю.Бойко, А. Шушко, 
В. Севастьяник, Д. Ровнейко, 
Э. Обухович, П. Шапель, 
А. Карпицкий, В. Алтышкин, 
А. Довыденко. 

Второе место завоевали 
биологи (декан Г. Е. Минюк, 
зам. декана по спорту 
Л.А.Пахай). Третье место за-

воевали математики (декан 
В. К. Бойко, зам. декана по 
спорту И. Н. Боярчук). Им 
уступили команды историчес-
кого факультета, юрфака, фи-
зико-технического факульте-
та, гуманитарного и филологи-
ческого факультетов. Коман-
ды-чемпионы и призеры со-
ревнований награждены дип-
ломами соответствующих сте-
пеней спортклуба и призами. 

Уверенно провел соревно-
вания главный судья, стар-
ший преподаватель кафедры 
физвоспитания Н.И.Ожогин. 

НА ТРАССЕ ЗДОРОВЬЯ 
Солнечным выдался осен-

ний день, когда проходил лег-
коатлетический кросс универ-
ситета. 140 девушек и 163 
юноши из сборных команд 
восьми факультетов боро-
лись за командную победу и 
за призы личного первенства 
на дистанциях 500 и 1000 мет-
ров. Торжественно прошел 
ритуал открытия соревнова-
ний. Участников приветство-
вали, пожелав высоких ре-
зультатов, заведующий отде-
лом по воспитательной рабо-
те Г. Кобяк, профессор В.Та-
рантей, директор спортклу-
ба А.Емельяненко. 

Затем начались забеги. 
Почетное право дать старт 
первому забегу было предо-
ставлено декану факультета 
физической культуры А. На-
войчику. Лучший результат у 
девушек показала студентка 
факультета психологии и пе-

дагогики Елена Пушко. 1 ми-
нута и 26,4 секунды - ее по-
бедное время. На второй сту-
пени пьедестала почета сто-
яла ее подруга по команде 
Светлана Демиденко - 1,29,3 
секунды, третье время - у 
Татьяны Поведайко-1,30 сек. 
У юношей лучше всех про-
шел километровую дистан-
цию Илья Анисимов (факуль-
тет экономики и управления) 
- 2 минуты 44,3 секунды, вто-
рое место - у будущего фи-
лолога Юрия Юшкевича -
2.45,2 сек., третье - у Виктора 
Залецкого (факультет психо-
логии и педагогики) - 2.53,3 
сек. 

В командном зачете уве-
ренную победу ( в зачет шло 
двадцать лучших результа-
тов) одержали студенты фа-
культета экономики и управ-
ления - 528,5 очков (декан 
Ю.Э.Белых, зам.декана по 

спорту Т. И. Малышко), вто-
рое место у команды фа-
культета психологии и педа-
гогики - 652 очка (декан 
В. П. Тарантей, зам. декана 
по спорту В. В. Мышкевич), 
третье место у будущих юри-
стов - 683 очка (декан И.И.Ве-
ленто, зам. декана по спорту 
А. А. Кудель). 

Далее места распредели-
лись в следующем порядке: 
филологический факультет -
742 очка, математический 
факультет - 807 очков, фа-
культет истории и культуры -
925,5 очков, физико-техничес-
кий факультет - 1316,5 очка, 
факультет биологии и эколо-
гии - 2092 очка. 

Четко работала судейская 
коллегия, которую возглав-
лял главный судья, старший 
преподаватель кафедры физ-
воспитания, мастер спорта, 
судья национальной катего-
рии В.А. Чекель. 

В ПРОГРАММЕ СПАРТАКИАДЫ 
Завершая летний легкоат-

летический сезон, городское 
управление по физической 
культуре и туризму провело 
кросс в программе город-
ской спартакиады. 

Университет был представ-

лен двумя командами: фа-
культета физической культу-
ры и сборной университета. 

Уверенную победу одер-
жала команда факультета, 
второе место - у команды 
училища олимпийского ре-

зерва, на третьем месте 
команда университета. 

НАВУКОВА-
ПРАКТЫЧНАЯ 
КАНФЕРЭНЦЫЯ 
14 КАСТРЫЧН1КА 

НА БАЗЕ ФАКУЛЬ-
ТЭТА Г1СТОРЫ1 I 
КУЛЬТУРЫ ПРАЙШ-
ЛА М1ЖВУЗАУС-
КАЯ СТУДЭНЦКАЯ 
НАВУКОВА-ПРАК-
ТЫЧНАЯ КАНФЕРЭН-
ЦЫЯ ПА ТЭМЕ «УЗ'-
ЯДНАННЕ ЗАХОД-
НЯЙ БЕЛАРУС1 3 
БССР: Г1СТОРЫЯ I 
СУЧАСНАСЦЬ». 

У актавай зале фа-
культэта удзельнт кан-
ферэнцьм падчас ад-
крыцця яе работы за-
слухал! выступлены пра-
рэктара па навуко-
вай рабоце, дацэнта 
В.В.Сянько, дэкана фа-
культэта r i c T o p b i i i 
культур прафеса-
ра Ш.Крэня. 

Затым пачалося пле-
нарнае пасяджэнне, дзе 
выстушл! кандыдат 
пстарычных навук, да-
цэнт кафедры псторьм 
Беларуа 1.1. Коукель, дэ-
путат народнага Сходу 
Заходняй Беларуа у Бе-
ластоку, ганаровы гра-
м а д з я ж н г. Брэста 
В.П. Ласков1ч, кандыдат 
пстарычных навук, вык-
ладчык кафедры ricTO-
pbii Беларуа В.А. Бе-
лазаров1Ч, студэнтка 1 
курса завочнага аддзя-
лення факультэта 
r icTopbi i i культуры 
А.У. Жыгала. 

У выступлениях на пле-
нарным пасяджэнн! пра-
гучал! ц1кавыя даслед-
чыя думю. 3 вялжай ува-
гай прысутныя слухал1 
выступлений аздобле-
ныя пстарычным1 фак-
там!, л1чбам1, про-
3Biiii4aMi людзей. 

Пасля пленарнага па-
сяджэння пачалася ра-
бота па секцыях, за-
тым, на заключным 
пасяджэнж, KipayHiKi 
секцый в ы с т у п Ы са 
справаздачам1 i падвял1 
BbmiKi канферэнцьм. 
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НАДНЁМАНСК1Я ГАЛАСЫ 
Марына КАНДРАТОВ1Ч, 

студэнтка 2 курса 
ф1лалаг!чнага факультэта 

ЯМУ 
Гады яго лягж на твары, 
Ды i кранул1 валасы. 
Тады чаму мае усе мары 
Вакол яго былой красы, 
Што свецщца на скронях 

слёзна, 
Ляжыць папрокам на губах? 
Але уцякац! будзе позна: 
Каханне свецщца у вачах. 

* * * 

Сёння ззяе зорка надзе1, 
Заутра згасне, зальецца 

слязой. 
Мары светлыя i iflsi 
Скрые змрок i пакрые 1мглой. 
Мае шчасце у сяора 

прытулак. 
Вера з горбаю цягнецца у 

свет. 
Я шукаю у свеце прытулак. 
I шукаю дабро, яго след. * * * 

Ты - мой лёс. Мая бяда. 
Смутак мой. Крынща зла. 

Гнеу на ycix. Ручай слязЫ. 
Бо начуеш не адзЫ. 
Спрэчка днём, а ноччу - жах, 
Што паюнеш, шэпча страх, 
Не паюнеш - гонар мой. 
Сэрца кажа: - Ен не твой. 
Хто для зла i любщь шык, 
Ён кахае толью тых. 

Ольга ПОЧИНЧИК, 
студентка 2 курса 

математического факультета 

МОЯ ГИТАРА 
Добро пожаловать домой, 
Ты так давно здесь не была. 
И ветра свист, и шум дождя 
Ты за окном не слышала. 
Добро пожаловать домой, 
Где тишина, в ночи покой, 
Где ярких красок свет горит, 
Где одиночество не спит. 
Добро пожаловать домой, 
Ко мне на руки, мой малыш. 
Я прикоснусь к тебе рукой, 
И ты таинственно звучишь. 
Веселых звуков нежный бриз: 
Моя гитара - мой каприз. 

ЗАКАТ НАД ОЗЕРОМ. 

ОВНЫ. Счастливую пору 
любви для многих предста-
вителей этого знака сменит 
монотонная работа, забота о 
дне завтрашнем. А вместе с 
этим появятся проблемы, свя-
занные со здоровьем. Звез-
ды предупреждают: будьте 
умеренны во всем и тогда 
удастся избежать срыва. 

ТЕЛЬЦЫ. Прислушиваясь 
к советам астролога, Вы до-
стигнете большего в работе, 
в любви, на финансовой ниве. 
С самого начала месяца Вы 
будете на коне: на службе, в 
учебе все будет идти как 
нельзя лучше. А вот для сер-
дечных разговоров лучше 
подойдет последняя декада. 
В сфере чувств - полная гар-
мония, если проявите такт, 
терпение. Финансы, увы, не 
порадуют Тельцов. 

БЛИЗНЕЦЫ. Корректируй-
те свои поступки и намерения: 
первая половина месяца не 
сулит успеха в общении с людь-
ми, да и на работе. Порадуют 
близкие люди. С ними Близне-
цы найдут контакт и взаимопо-
нимание. Вторая половина 
месяца будет удачной для тех 
Близнецов, которые заняты в 
сфере финансов. 

РАКИ. Пора ожидания, 
даже некоторого оцепенения. 
Не хочется ничего предпри-
нимать, ни о чем не мечтает-
ся. Это пройдет, как только 
минует спячка и появится кон-
кретное деловое предложе-
ние. А оно несомненно по-
явится. И скоро. Берегите 
здоровье, занимайтесь спо-
ртом. Ваше время придет. А 
пока - затишье: в работе, 
творчестве, любви, финансах. 
Во всем. 

ЛЬВЫ. Чем информирован-
нее Вы окажетесь, чем легче 
будете на подъем, тем ус-
пешнее будут Вас невольно 
провоцировать на неразум-
ные траты. На службе - успех. 
В семье - покой. В финансах, 
к сожалению, провал. 

ДЕВЫ. Планетные конфи-
гурации месяца не обещают 
стабильности настроения. Но 
здоровье и состояние в це-
лом улучшатся. Проблемы, 
которые шли чередой, нако-
нец, оставят Вас в покое. Ре-
комендуем не рисковать, по-
беречь здоровье. К работе 
следует относиться как к 
развлечению. Небесная пра-
вительница одарила Вас ак-
куратностью и талантом. Эти 

качества помогут Вам в труд-
ную минуту. 

ВЕСЫ. Лень и несвоевре-
менные мечты сбивают мно-
гих представителей этого зна-
ка с панталыку. Не стоит ри-
совать в конспекте цветочки 
во время лекции по матема-
тике. Из-за этого Вы будете 
не в состоянии справиться с 
ситуацией. В любви неизбеж-
на драматическая развязка, 
потому что Вы делаете ошиб-
ки одну за другой. Разбери-
тесь в своих чувствах. 

СКОРПИОНЫ. Ваш месяц. 
Более благоприятная обста-
новка дома. Появятся кое-
какие деньги. Научитесь тра-
тить разумно. В любви - крах. 
Отвернется Ваша половина 
надолго, если не навсегда, и 
никакие усилия с Вашей сто-
роны не помогут. Положи-
тесь на время, оно все рас-
ставит по местам. 

СТРЕЛЬЦЫ. Представите-
ли этого знака любят путеше-
ствовать. Невозможность за-
ниматься любимым делом 
повергнет Стрельцов в ме-
ланхолию. Из этого состоя-
ния выведут заботы о ближ-
них, которые пойдут нескон-
чаемой чередой. Те, у кого 

есть работа, получат повы-
шение по службе. У кого ее 
нет - получат интересное пред-
ложение. 

КОЗЕРОГИ. Вы ощутите 
прилив сил и бодрости бла-
годаря энергии Марса. Мер-
курий придаст Вам красно-
речия и убедительности в пер-
вой декаде. В такое время 
хорошо сдавать экзамены. 
Затем последуют дни апатии 
и сонливости, но ненадолго. 
Приятный вечерок в хоро-
шей компании поставит все 
на места, и вы будете в фор-
ме, в настроении и в фаворе. 

ВОДОЛЕИ. Трудно приспо-
собиться к новым условиям, 
но придется, потому что но-
вые правила лучше старых. 
Если Вы сумеете изменить 
свою жизнь, у Вас все пойдет 
по-другому: появятся день-
ги, друзья, придет успех. 

РЫБЫ. Трудный месяц для 
всех представителей этого 
знака. Придется пересмот-
реть свою прежнюю жизнь, 
чтобы адаптироваться в тех 
условиях, которые предлага-
ет фортуна. Важно знать, что 
трудности - временные. Впе-
реди - перемены к лучшему. 
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