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АДУКАЦЫЯ

C A  С Т У Д Э Н Т А М І П Р А  С Т У Д Э Н Т А У
Добрай традыцыяй стала 

правядзенне сустрэч міністра адукацыі 
Беларусі Аляксандра Радзькова са 
студэнцкім актывам з усёй краіны на 
базе сталічных ВНУ. 25 лютага такт 
месцам стаў Белдзяржуніверсітэт.

У будынку рэктарата бы ла M і н і с т р
разгорнутая выстава навукова- п а д т р ы м а ў  
метадычнай літаратуры і матэ- п р а п а н о в у
рыялаў па вучэбна-выхаваўчай 
рабоце, з якой  усе ахвотны я 
маглі азнаёміцца перад пачаткам 
сустрэчы.

Адкрыў яе сваім выступлен
ием Аляксандр Радзькоў. Як па- 
вялося, ён звярнуў увагу на пра- 
п ановы  сту д эн ц тв а , п а  я к іх  
М іністэрства адукацы і краіны  
ўжо прыняло рашэнні.

Д ал ей  іш л і в ы с т у п л е н н і 
студэнтаў ВНУ па праблем ах 
і перспективах студэнцкага сама- 
к ір ав ан н я , ар ган ізац ы і наву- 
ч а л ьн а га  п рац эсу , н авукова- 
даследчай дзейнасці, як ія  камен- 
таваў міністр, задаючы пытанні 
дакладчыкам і аўдыторыі.

Студэнты таксама ставілі кан- 
крэтныя пытанні.

Каментуючы кош т платнага 
навучання ў беларускіх ВНУ,
Аляксандр Радзькоў падкрэсліў, 
што ён адпавядае рэальным вы- 
д аткам . Зразум ела, усё зале- 
ж ы ць ад спецы яльнасці: на-
п р ы к л а д , пры  п ад р ы х то ў ц ы  
медыкаў выкарыстоўваецца да- 
рагое абсталяванне, што павы- 
ш ае вы даткі на падры хтоўку  
спецыялістаў.

д а з в о л і ц ь  
ін ш а г а р о д -  
н ім  студэн- 
там, як ія  на- 
вуч аю ц ц а ў 
Мінску, зама- 
цоўвацца за 
п а л і к  л і н і -  
камі па мес- 
цы  п р аж ы - 
вання ў ста- 
ліцы.

З а к л а п о -  
чанасць у бу- 
дучых выпускнікоў вы кл ікал і 
і пытанні размеркавання, у пры- 
ватнасці, працаўладкаванне сту- 
дэнтаў платнай формы навучан
ня, магчымасць размеркавацца 
за мяж у і значнасць імянных за- 
явак з прадпрыемства. Сямейныя 
студэнты цікавіліся ў міністра, 
ці не размяркуюць мужа і жонку 
так, што яны апынуцца ў розных 
населеных пунктах.

А .Радзькоў падкрэсліў, што 
ў цэлым размеркаванне -  гэта 
сур 'ёзная справа і выпускніку 
трэбц загадзя да яе рыхтавацца. 
Зам еж нае разм еркаванне маг- 
ч ы м а  ў ты м  в ы п а д к у , к а л і

СЕННЯ 
Ў НУМАРЫ:
ГАСПАДЫНЯ  

КАМ ЕН Н АГА Ц АРСТВА
Гутарка з загадчыцай Му

зея землязнаўства геаграфіч- 
нага факультэта Валянцінай 
ОМАЛЯКОВАЙ Стар. 2

РЭЙТЫНГАВАЯ СІСТЭМА: 
PRO ET CONTRA

Прадстаўнікі студэнцтва су- 
месна з к іраўніцтвам  абмяр- 
коўвалі недахопы існай сістэ- 
мы ацэнкі ведаў

Стар. 3

Аляксандр Радзькоў са сваімі маладымі калегамі

вы п ускн ік і будуць працаваць 
у прадстаўніцтвах беларускіх 
прадпры ем стваў, адкры ты х у 
іншых краінах. Што ж  датычыц- 
да студэнтаў платнай формы на
вучання, то іх  будуць размярко- 
ўваць толькі па іх уласным жа- 
данні. Студэнтам, як ія  маюць 
сям 'ю , у гэтым пытанні будуць 
ісці насустрач, але дэканат неаб- 
ходна папярэджваць загадзя.

Аляксандр Радзькоў таксама 
пракаментаваў сітуацыю, калі 
некаторыя студэнты, спрабуючы 
ўхіліцца ад размеркавання, на 
апошніх курсах падаюць заяву 
пра перавод на завочнае аддзя-

ленне. Падобныя выпадкі дбай- 
на разглядаюцца, станоўчы ад- 
каз будзе дадзены, толькі калі 
прычына сапраўды паваж лівая.

С у с тр эч а  б ы л а  к а р ы с н а я  
ўсім. Студэнты з першых вуснаў 
атры м алі кам петэнтны я адка- 
зы , падзял іл іся досведам і но
вы м ! ід эя м і, а су п р а ц о ў н ік і 
міністэрства даведаліся пра тое, 
што важ н а і ц ік ава  сучаснай 
моладзі, як ім  кірункам  працы 
неабходна надаваць увагу ў пер
шую чаргу.

Анастасія ГВАРДЗІЯН, 
Ганна ХОЛАД  

Фота Генадзя КРАСКОЎСКАГА

Е У Р А Т У Р  А Д  БД У
Mic БДУ-2008 Іры на ГРЫ- 

ГАЛЬЧЫК распавяла пра сваё 
прызавое падарож ж а па гара- 
дах Еўропы

Стар. 4 
В Ы Б А Р Ы

В учон ы  савет  Б Д У  5 сака- 
віка  в ы л у ч ы ў  ка нд ы д а т а ў на  
зва н н е  член а -ка р эсп а н д эн т а  
і акадэм іка  H A H  Б еларусі.

Ha званне акадэм іка прапа- 
н ав ан ы  р эк т а р  БД У  С яргей  
Абламейка, загадчык кафедры 
ф із іч н а й  э л е к т р о н ік і  Ф Р іЭ  
Фадзей Камароў, дырэктар НДІ 
ФХП Алег Іваш кевіч, загадчык 
каф едры  б ія ф із ік і ф із іч н а га  
факультэта Сяргей Чаранкевіч 
і загадчык кафедры сацыялогіі 
ФФСН Аляксандр Данілаў. Ha 
зван н е ч л е н а -к а р эс п а н д эн та  
вылучаны кандыдатуры 15 вя- 
домых вучоных БДУ. Выбары 
адбудуцца 24 красавіка.

Паводле інфармацыі 
прэс-службы БДУ

ВЫСТАВЫ

СЯБЕ ПАКАЗАЦЬ
БДУ браўудзел у Vll Міжнароднай спецыялізаванай выставе "Адукацыя 

і кар 'ера ", якая прайшла 26—28лютага ў Мінскім дзяржаўным палацы дзяцей 
і моладзі. Традыцыйнымі арганіза тарамі выставы з ’яўляюцца камітэт па 
адукацыі Мінгарвыканкама і выставачнае прадпрыемства "Экспафорум ".
Гэта трэцяе па ліку мерапрыемства, да якога спрычыніўся наш універсітэт.

Нават такой прэстыжнай ВНУ, як  БДУ, 
трэба клапаціцца пра наступны навучаль- 
ны год. Каб прывабіць найболып матыва- 
ваных і падрыхтаваных абітурыентаў, а 
таксама прадэманстраваць ш ырокія аду- 
кацыйныя магчымасці універсітэта, спе- 
цыялісты Галоўнага ўпраўлення вучэбнай 
і навукова-метадычнай работы і сакрата- 
рыяту прыёмнай камісіі добра пастаралі- 
ся. Адмыслова да выставы распрацаваны 
новыя інфармацыйныя матэрыялы пра ўсе 
спецы яльнасці універсітэта, а таксам а 
н овы я п р эзе н тац ы і п ра ф а к у л ь тэты  
і інстытуты ВДУ, як ія  былі ўключаны 
ў электронны каталог выставы і будуць 
распаўсюджвацца ў сярэдніх навучальных 
установах, а таксама на прадпрыемствах 
краіны.

Стэнд БД У  быў адным з самых буйных 
і інфармацыйна насычаных сярод астатніх 
ВНУ. Але ўдзел Белдзяржуніверсітэта гэ
тым не абмяжоўваўся. Сёлета ў рамках 
выставы ўпершыню былі арганізаваны 
чатыры семінары для педагогаў, бацькоў 
і абітурыентаў. Тры сем-інары, 26 і 27 лю
тага, былі прысвечаны прыродазнаўчай, 
гуманітарнай і сацы яльна-эканам ічнай 
адукацыі ў ВДУ. Ha іх з прэзентацыямі 
выступілі прадстаўнікі ўсіх факультэтаў 
і інстытутаў. Напачатку кожнага семіна- 
ра адказны сакратар прыёмнай камісіі 
Людміла Хухлындзіна расказвала пра пра- 
вілы прыёму ў ВНУ і пра асаблівасці 
сёлетняй прыёмнай кампаніі. У суботу, 
28 лютага, на заключным семінары, як і 
праводзіў намеснік адказнага сакратара

прыёмнай камісіі Вячаслаў Малафееў з 
удзелам прадстаўнікоў эканамічнага і юры- 
дычнага факультэтаў, а таксама ІБМТ, ад- 
былася прэзентацыя парадку атрымання 
другой вышэйшай адукацыі ў БДУ і адпа- 
ведных вучэбных планаў.

У апошні дзень выставы прайшоў агуль- 
нагарадскі бацькоўскі сход “Асаблівасці 
прыёмнай кампаніі 2009 г.”, дзе прадстаўнікі 
універсітэта расказалі пра парадак рэгістра- 
цыі і праходжання прафесійна- 
псіхалагічнага сумоўя і цэнтра- 
лізаванага тэсціравання на базе 
БДУ.

А крамя таго, упраўленне 
культуры падрыхтавала да- 
вол і ц ік ав у ю  кан ц эртн ую  
праграму. Ha дзвю х папя- 
рэдніх выставах прэзентацыя 
Белдзяржуніверсітэта супра- 
ваджалася сучаснымі эстрад
ным! песнямі і танцамі. Ha 
гэты раз цэлую гадзіну арты- 
сты к алек ты ву  “Т утэйш ая 
ш ляхта” радавалі ўдзельні- 
каў і наведвальнікаў выставы 
арыгінальнымі старадаўнімі
спевамі. V павільёне БДУ заўсёды руплівая праца

За актыўны ўдзел у рабоце выставы 
аргкамітэт узнагародзіў экспазіцыю БДУ 
ганаровым дыпломам.

Уступная кампанія ўжо на падыходзе. 
Пажадаем ж а нашаму універсітэту паба- 
чы ць у наступным навучальным годзе 
яшчэ болын таленавітых і перспектыўных 
студэнтаў.

Юрый ПАЗНЯК, 
начальнік аддзела ГУВНМР
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АСОБЫ

K AME HН А Г А  ЦАРСТВА

В алянц іна  Л явонцьеўна , Вас заўсёды  
ц ікавіла  геаграфія?

Яшчэ ў дзяцінстве я была вельмі раман- 
тычнай дзяўчынкай. 3 бацькамі ж ы ла на 
хутары. I мела цудоўную магчымасць спас- 
цігаць прыгажосдь прыроды. Заўсёды ма- 
рыла пра вандроўкі. У школе захаплялася 
п ры родазнаўчы м і н авукам і. А сабліва 
падабаліся медыцына, біялогія і фізіка. 
Вельмі хацелася выбраць галіну, якая  б 
аб'ядноўвала ўсе інтарэсы. Гэты сінтэз я 
знайшла менавіта на геаграфічным фа- 
культэце. Пасля вучобы нейкі час праца- 
вала настаўніцай. Але найвялікшую аса- 
лоду ад працы пачала атрымліваць, калі 
прыйшла ў музей на геафак.

Н апэўна, м узей тады вы глядаў зусім  
не так, як  зараз...

Музей існуе з 1934 года. Але яшчэ ў кан- 
цы 80-х, калі я прыйшла на працу, для 
к алекцы й  не было нават пры д атн ага 
памяшкання. He было і працоўнага штата. 
Музей быў хутчэй лабараторыяй... Але я

адразу адчула, што менавіта тут буду пра- 
цаваць. Захацелася палепшыць тое, што 
ўжо было, і стварыць нешта новае. Якраз у 
гэты час некалькіх супрацоўнікаў факуль- 
тэта накіравалі на курсы ў МДУ. Я таксама 
трапіла ў склад групы. Паездка многае змя- 
ніла. У Маскве мы ўбачылі цудоўны уні- 
версітэцкі музей. Пачулі ад калег пра існа- 
ванне вялікіх рэдкіх калекцый камянёў у 
еўрапейскіх ВНУ. Дагэтуль мы проста не 
ведалі, што ёсць такія добрыя студэнцкія 
музеі. Вось так з ’явілася ідэя. Мы шмат пра- 
цавалі. I ў 90-м годзе на геафаку адчыніў 
свае дзверы прыгожы новы Музей земля- 
знаўства. Я кожны раз заходжу ва ўжо род- 
нае памяшканне, як  у храм.

Я кім і экспанатамі ганарыцеся больш  
за ўсё?

Сёння ў нас цудоўная калекцыя квар
цу, гіпсу, крэменю, агату. Ha другім па- 
версе факультэта знаходзіцца унікальная 
геалагічная алея. Пакрыццё падлогі прад- 
стаўлена 27 разнавіднасцямі парод, якія

СВЯТКАВАННІ

привезены з розных краін свету. Дарэчы, 
гэта не толькі ўпрыгожанне, але і наву- 
ковы матэрыял для студэнтаў. Вельмі пры- 
емна, што калекцыі заўсёды папаўняюц- 
ца. М інералы нам прыносяць простыя 
наведвальнікі, выкладчыкі і навучэнцы.

Ч ы м  Вы. "бераце" н а ве д ва л ь н ік а ў  
музея?

Самае галоўнае -  умець перадаць свае 
веды, прыгожа паднесці інфармацыю, аба- 
вязкова заінтрыгаваць. Я ніколі не любі- 
ла напісаныя на лістку паперы экскурсіі. 
He разумела, як  можна розным людзям 
расказваць аднолькава адну і тую ж  інфар- 
мацыю. Упэўнена, што без творчага інды- 
відуальнага падыходу мая праца не будзе 
такой ц ікавай . Я называю наш музей 
тэатралізаванай акадэміяй. Бо творчы дух 
падчас экскурсій і працы са етудэнтамі аба- 
вязкова павінен прысутнічаць, як і наву- 
ковая база.

Ваша шчыраванне не абмяж оўваецца  
музеем. Вы яшчэ ладзіце выставы-кірма- 
шы “К аменная казка”.

Так. Мы праводзім выставы з 92-га 
года. Першую "Каменную казку" аргані- 
завалі сумесна з Нацыянальнай акадэмі- 
яй навук Беларусі ў Доме прыроды. Лю
дзям вельмі спадабалася экспазіцыя. Бы
вал! дні, калі я адна праводзіла экскурсіі 
для 18 груп! У зале не было дзе ўпасці 
яблыку... Крыху пазней мы зрабілі пер
шую мінералагічную выставу-кірмаш. Я 
сама шукала майстроў, як ія  працавалі з 
каменем. Абышла з запрашэннямі пры- 
няць удзел у выставе ўсе каменярэзныя 
заводы. Я лічу, вельмі важна, што “Камен
ная казка” дае штуршок да развіцця на
родных промыслаў. У нас заўсёды многа 
наведвальнікаў і ахвотных прыняць удзел. 
Некаторыя людзі прыходзяць на кожную 
вы ставу, я к  яны  каж уць, проста каб 
атрымаць асалоду ад назірання. Мы не аб- 
мяжоўваем творчую фантазію ўдзельнікаў. 
Майстры з Грамадскага аб’яднання супра- 
цоўніцтва творчых і дзелавых жанчын ужо 
некалькі год прыносяць на “Каменную каз
ку” самаробную аўтарскую біжутэрыю, а 
ўдзельніцы Саюза жанчын геафака прад- 
стаўляюць у межах мерапрыемства свае 
творы. Вышыўка, шыццё, бісер... Я вельмі 
люблю творчых людзей. Асабліва жанчын. 
I калі ёсць магчымасць, заўсёды дапама- 
гаю выставіць іх цудоўныя працы. Няхай 
мужчыны не крыўдзяцца, але я ўпэўнена,

што ж анчы ны  значна больш творчы я 
асобы.

A  ў Вас ёсць улю бёны  камень?
Мне часта задаюць гэта пытанне. I заў- 

сёды ц яж ка на яго адказаць. Як маці 
любіць усіх сваіх дзетак, так і я захапля- 
юся ўсімі пародамі. Праўда, ужо даўно мне 
вельмі падабаюцца агаты і апалы. Ana- 
лы вельмі дарагія, бо рэдкія. Аднойчы я 
патрапіла на выставу апалаў у Варшаве. 
Там была прадстаўлена такая  багатая 
калекцыя! Я нават баялася глыбей удых- 
нуць паветра, калі стаяла насупраць вітры- 
ны. Яны мяне проста зачаравалі. Нават 
зараз, калі ў жыцці ўзнікаюць цяж касці, 
успамінаю гэту калекцыю  -  і настрой 
паляпшаецца. Я вельмі шчаслівая, бо маю 
м агчы м асць вы вучаць таям нічы  свет 
камянёў і дзяліцца сваімі ведамі.

V П Г А А Ч У B A H H l В Я С Н Ы
Выстава дэкаратыўна- „ 

прыкладнога мастацтва 
“Вясна-2009 ” была адкрытая 
3~6 сакавіка ў кабінеце- 
музеі беларускай народнай 
культуры на філалагічным 
факультэце БДУ.

Яе арганізатары -  грамадскае 
а б ’яд н ан н е  “С у п р а ц о ў н іц тв а  
дзелавы х і творчых ж ан чы н ” , 
Беларускі саюз майстроў народ
най творчасці і сам музей -  пры- 
св я ц іл і вы ставу  Году роднай 
зям л і і юбілею ф іл ал аг іч н ага  
факультэта, як і будзе адзначац- 
ца сёлета.

У экспазіцыі прадстаўляліся 
працы , вы кан ан ы я ў тэхн іцы  
фрывалітэ, партрэты дзеячоў бе
ларускай культуры , створаныя 
з пуху раслін, вырабы з саломкі, 
б ісеру , в ы ш ы ў к а , в ы ц ін а н к і 
і інш. Прычым аўтары прац самі 
з н а ё м іл і  н а в е д в а л ь н ік а ў  са 
сваім і творам і. А дна з майст- 
рых, Ю лія Цярэнцьева, падара- 
вала філалагічнаму факультэту 
кам плект аўтарскіх работ у тэх- 
ніцы чаўночных карунак з пля- 
ценнем бісерам на тэму беларус
кай міфалагічнай сімволікі.

Надзея МУРАЛЕВІЧ

дзяцца ў зборах Нацыянальнага 
мастацкага музея Беларусі, Нацы
янальнага музея гісторыі і культу
ры, Музея сучаснага выяўленчага 
мастацтва, а таксама ў прыватных 
калекцыях у Беларусі і за мяжой. 
У апошнія гады ж ы цця з 1999 да 
2001 гг. Юрый Макараў займаўся 
мастацкай студыяй у Студэнцкім 
гарадку БДУ, арганізаваў ва уні- 
версітэце некалькі выстаў як  сту- 
дэнцкіх, так і сумесных з молад- 
дзю прац. Студыя працягвае пра- 
цаваць і зараз. У 2002 г. Юрый 
Макараў сышоў з жыцця. На выс
таве бы лі прадстаўлены я яго 
апошнія карціны.

Пра майстра і яго творчасць 
вельмі кранальна распавяла яго 
ж онка Тамара Іванаўна, я к ая  
працуе на юрыдычным факультэ
це нашага універсітэта.

Лілія БОНДАР

А Б’ЯВЫ
РЭСПУБЛІКАНСКІ ІНСТЫТУТ 

ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ 
аб’яўляе конкурс 

на замянічэнне пасад:
ЗАГАДЧЫ КА кафедры філа- 

софіі і метадалогіі універсітэцкай 
адукацыі;

ДАЦЭНТА кафедры інфарма- 
цыйных тэхналогій у адукацыі;

СТАРШАГА ВЫ КЛАДЧЫКА 
кафедры інфармацыйных тэхна- 
логій у адукацыі; кафедры гісто- 
ры ка-культурнай спадчыны Бе
ларусь

Тэрмін конкурсу -  адзін месяц 
з дня апублікавання аб’явы.

Адрас: г. Мінск, вул. Маскоў- 
ская, 15, аддзел кадраў, каб. 215, 
тэл.: 200-91-07.

Выстава жывапісу мастака Юрыя Макарава “Подых 
вясны" дэманстравалася з 2 па 6 сакавіка ў будынку 
рэктарата. Яна была падрыхтаваная Саюзам жанчын БДУ 
і прымеркаваная да Дня жанчын.

“...Мой жывапіс -  гэта жывапіс 
пачуццяў. Колер -  сімвал пачуц- 
ця, здольны раскрыць мноства 
нюансаў настрою душы...” -  так 
гаварыў пра свае працы Юрый 
Макараў. Ён нарадзіўся ў 1956 г. 
у Архангельскай вобласці Pacii. 
Мастацкую адукацыю атрымаў у 
Беларусь у 1981 г. скончыў цяпе- 
рашнюю Беларускую акадэмію

мастацтваў. Яго дыпломная пра
ца "У майстэрні. Групавы партрэт 
маладых мастакоў" экспанавала- 
ся на Усесаюзнай выставе мала
дых мастакоў у Маскве. Адразу 
пасля заканчэння ВНУ Юрый 
Макараў быў прыняты ў моладзе- 
вую секцы ю  Саю за м астакоў  
БССР, а ў 1988 г. -  у Саюз маста- 
коў СССР. Працы творцы знахо-

HE ПРАМІНІЦЕ!
I НОТЫ ТУ T Ж УР Н А Л ІС ТЫ К І 

Факультэт павышэння кваліфікацыі журналісцкіх кадраў 
аб’яўляе набор 

на двухгадовую перападрыхтоўку слухачоў 
з няпрофільнай вышэйшай адукацыяй 

па спецыяльнасці “Сродкі масавай інфармацыі”
Пасля заканчэння навучання выдаецца дыплом дзяр- 

жаўнага ўзору аб прысваенні кваліфікацыі "Журналіст" 
Залічэнне па выніках сумоўя 
Навучанне платнае завочнае 

Дакументы прымаюнна да 26.03.2009 г. 
Кантактныя тэлефоны: 209-57-45, 209-57-46, факс: 209-57-40 

e-mail: jorn_fpk@ bsu.by

Волянціна Смалякова з цытрынам -  дзівосным мінералам з Паўднёвай Амерыкі

Для нашай газеты ўжо стала добрай традыцыяй напярэдадні 8 сакавіка 
сустракацца з самымі цікавымі жанчынамі універсітэта. На гэты раз мы 
завіталі на мінералагічную выставу-кірмаш "Каменная казка "да Валянціны 
СМАЛЯКОВАЙ — загадчыцы Музея землязнаўства геаграфічнага факультэта. 
Нягледзячы на вялікую колькасць наведвальнікаў, знайсці Валянціну 
Лявонцьеўну аказалася проста. Яркая, спрытная жанчына з лагоднай 
усмешкай заўсёды знаходзілася ў цэнтры ўвагі. Яна з радасцю згадзілася 
пагутарыць.

Чараўніцтва "Каменной казкі"

Вы. вельмі актыўны і заняты чалавек. 
Я к на ўсё хапае часу і сілы?

Мой ж ы ццёвы дэвіз вельмі просты. 
Я кірую ся словамі У інстана Ч эрчы ля 
“не здавацца”. He трэба пастаянна думаць 
пра м інулы я пам ы лкі і расчараванні. 
Лепей вучыцца і радавацца жыццю. У свя
та хачу пажадаць усім жанчынам, каб 
яны заўсёды былі прыгожымі, няўрым- 
слівымі і здаровымі.

Надзея КЛЕМЯНЦЁНАК 
Фота Генадзя КРАСКОЎСКАГА

mailto:jorn_fpk@bsu.by
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ДЫ ПА AM АТЫ Я ВЫХАВАННЯ
Да 65-годдзя з дня нараджэння /I. В. Лойкі (1.03.1944 - 21.10.2007)

У Н І В Е Р С І Т Э Т
КОНКУРСЫ

Падчас вучобы ва універсітэце можна пазнаёміцца з 
неардынарнымі асобамі. Мне пашчасціла сустрэць такога 
чалавека —Леаніда Вікенцьевіча Лойку, вядомага гісторыка, 
выдатнага дыпламата, нястомнага грамадскага дзеяча, 
мудрага іўважлівага педагога... Немагчыма пералічыць усе 
яго якасці і здольнасці.

У Жодзіне, дзе прайшло дзяцін- 
ства і юнацтва Леаніда Лойкі, мяс- 
цовыя бібліятэкары добра ведалі 
дапытлівага хлапчука. Кнігі, асаб- 
ліва гістарычная літаратура, былі 
яго галоўным захапленнем. Таму 
не дзіўна, што ён паступіў на гіста- 
рычны факультэт БДУ, рана прый- 
шоў у навуку. Ha ўсесаюзным кон
курсе студэнцкіх і аспіранцкіх ра
бот у 1970 г. менавіта яго работа 
была прызнана найлепшай сярод 
900 тысяч суіскальнікаў. Узнага- 
родай стала лёсавы значальная 
двухтыднёвая паездка ў Полынчу, 
бо з таго часу ян а  зр аб іл ася  
асаблівай краінай у яго жыцці, 
аб’ектам навуковага даследавання 
I месцам будучай працы.

Пасля абароны кандыдадкай 
дысертадыі на тэму “Польскі рабо- 
чы клас у барацьбе за індустрыялі- 
зацыю краіны 1950 -  1960 гг.” JIe- 
анід В ікенцьевіч працаваў на 
гістарычным факультэце выкладчы- 
кам, дадэнтам, намеснікам дэкана.

У 1981 г. яго як прызнанага 
сп ец ы ял іста  па П ольш чы  за- 
прасілі на дыпламатычную працу 
ў якасці дырэктара Дома савец- 
кай навукі і культуры ў Варшаве 
і адначасова першым сакратаром, 
а затым саветнікам пасольства 
СССР у ПНР. Малады дыпламат 
ва ўмовах жорсткай палітычнай 
барацьбы ў краіне наладжваў су- 
вяз! з мясцовымі партыямі і СМІ, 
адказваў за аналіз палітычнай 
сітуацыі і ў значнай ступені па- 
спрыяў таму, каб развідцё падзей

у Польшчы не набыло асабліва 
драматычнага характару. Нездар- 
ма ўдзячны я паляк і пры зналі 
Л. Лойку ганаровым грамадзяні- 
нам Варшавы. Доўгі час ён узна- 
чальваў таварыства “Беларусь -  
Польшча”.

У Мінск Леанід Вікенцьевіч 
вярнуўся ў 1986 г. і прадаваў да 
1992 г. у Мінскай ВПНІ, а затым 
у БДУ. Ён працягваў умацоўваць 
стасункі паміж суседнімі краінамі 
праз сваю грамадскую і навуковую 
дзейнасць. Сведчанне таму -  шэ- 
раг манаграфій, брашур і артыку- 
лаў і, нарэшце, ступень доктара 
гістарычных навук.

He менш плённа працаваў JIe- 
анід Вікенцьевіч на ніве даследа
вання мінулага Бацькаўшчыны. 
Напачатку 90-х гадоў ён заснаваў 
і рэдагаваў першы беларускі гіста- 
рычны часопіс “Беларуская мі- 
нуўшчына”, быў аўтарам і аргані- 
затарам выдання розных кніг па 
гісторыі.

У 1996 г. па ін іц ы яты в е  
Л. Лойкі на факультэце міжна- 
родных адносін БДУ была ство- 
рана каф едра ды пламаты чнай 
і консульскай службы, у якую ён 
уклаў свой багаты вопыт і дзе мно- 
га зрабіў для выхавання маладых 
беларускіх дыпламатаў. Ён пад- 
рыхтаваў шмат вучэбнай, мета- 
дычнай і даведачнай літаратуры, 
у тым ліку першы на постсавец- 
кай прасторы падручнік “Асновы 
ды плам аты і”, быў ініцы ятарам 
стварэння і навуковым рэдак-

тарам ды плам аты чнага 
сл о ў н ік а -д ав е д н ік а , а 
таксама альманаха “Б е
ларусь і свет”, старонкі 
якога сталі месцам спро- 
бы пяра для многіх мала
дых даследчыкаў-міжна- 
роднікаў. Дзякуючы яму 
на факультэце з ’явіліся 
дзве новы я сп ец ы ял і- 
зацы і -  “К онсульская 
служба” і “Арганізацыя 
міжнародных сувязяў”.

Звыш 30 гадоў жыцця 
Леанід Вікенцьевіч пры- 
свяціў педагагічнай дзей- 
насці. Мы, студэнты, заў- 
ж ды  адчувалі, што ён 
сапраўды любіў педага- 
гічную працу. Ставіўся да 
яе не менш адказна і са- 
мааддана, чым да наву- 
ковай. Кожная яго лек- 
цыя, семінарскія заняткі былі 
сапраўдным адкрыццём, уражвалі 
маштабам і глыбінёй ведаў, роз- 
набаковасцю метадычных прыё- 
маў. У лекцыях абавязкова меў 
месца дыялог, падчас якога вы- 
кладчык заўсёды выкарыстоўваў 
свой досвед ад замежных каман- 
дзіровак, сустрэч з вядомымі палі- 
тыкамі і дыпламатамі. Калі ён 
бачыў у вачах студэнта зацікаўле- 
насць, абавязкова знаходзіў час 
для індывідуальных заняткаў з 
ім. Пры кіраўніцтве курсавымі 
і дыпломнымі праектамі праяў- 
ляў далікатнасць, педагагічны 
такт, падтрымліваў ініцыятыву. 
Кожнага студэнта лічыў калегам, 
толькі так і звяртаўся да нас. 
Вялікі, спакойны, добры, лагод- 
ны, ён амаль ніколі не выходзіў з 
сябе, імкнуўся зразумець пазіцыю 
іншых і заўсёды падтрымаць, пад- 
бадзёрыць, дапамагчы паверыць 
у сябе.

Леанід Вікенцьевіч адначасова 
вучыў і выхоўваў. Пры гэтым вы- 
хоўваў не толькі зместам сваіх 
заняткаў, але і асабістым прыкла- 
дам грамадзянскасці і прафесія- 
налізму.

3 нагоды азначанай памятнай 
даты калектыў кафедры дыпла
матычнай і консульскай службы 
выступіў з прапановай заснаваць 
дыплом імя прафесара Л. Лойкі, 
якую падтрымаў савет факультэ- 
та. 4 сакавіка, да дня нараджэн
ня Леаніда Вікенцьевіча, ён быў 
уручаны студэнтам, як ія  дасяг- 
нулі значных поспехаў у даслед- 
чыцкай працы ў галіне міжнарод- 
ных адносін і ды пламаты чнай 
практыкі.

Гэта яшчэ адно сціплае свед
чанне нашай агульнай удзячнай 
памяці пра цудоўнага Чалавека.

Юлія ШЫШЭЯ, 
студэнтка У  курса ФМА

Падведзеныя вынікі штога- 
довага конкурсу грантаў для 
студэнтаў і аспірантаў БДУ.

На конкурс на 2009 год паступі- 
ла 43 праекты з 13 падраздзялен- 
няў БДУ. У ім прынялі ўдзел 136 
канкурсантаў, у тым ліку 77 сту- 
дэнтаў, 19 магістрантаў і 40 аспі- 
рантаў. Рашэннем экспертная 
камісіі фінансаванне на агульную 
суму 100 млн. руб. выдзелена 32 
праектам, сярод якіх 5 праектаў ад 
фізічнага факультэта, па 4 праек
ты ад біялагічнага, гістарычнага 
і хімічнага факультэтаў, па 3 пра
екты ад геаграфічнага факультэта 
і ФФСН, па 2 праекты ад механі- 
ка-матэматычнага факультэта, 
ФРіЭ і ФПМІ, па адным праекце 
ад НДІ прыкладных праблем ма- 
тэматыкі і інфарматыкі, факуль
тэта міжнародных адносін і філа- 
лагічнага факультэта.

Падрабязныя звесткі пра кон
курс можна атрымаць на сайце 
аддзела НДРС www.nirs.bsu.by.

Віншуем пераможцаў і жадаем 
ім далейшых творчых поспехаў!

Паводле інфармацыі 
НДЧ-ГУН

Упраўленне выхаваўчай рабо
ты  з моладдзю дае старт уж о 
традыцыйнаму конкурсу “Най- 
лепшы моладзевы праект” ся
род студэнтаў і аспірантаў БДУ. 

Н ам інацы і:
- Праекты грамадскіх аргані- 

зацый і органаў студэнцкага 
самакіравання БДУ;
- Праекты факультэтаў БДУ.

Заяўкі прымаюцца ў каб. 205 
галоўвага корпуса БДУ 

да 18 сакавіка (лічбавы 
і друкаваны варыянты). 

Публічная абарона праектаў -  
31 сакавіка ў 14:00 у актавай 
зале Інстытута журналістыкі. 

Тэлефануйце 209-52-61 
ці заходзьце на сайт 

w w w .s tu d c ro s s .b y .

КАНФЕРЭНЦЫЯ

РЭИТЫНГАВАЯ СІСТЭМА: 
PRO ET CONTRA

26 лютага па ініцыятыве Савета па якасці 
адукацыі (СЯА) і пры падтрымцы Студсаюза 
была праведзеная канферэнцыя “Рэйтынгавая 
сістэма ведаў. Ацэнкі. Вынікі. Год у БД У”, 
прысвечаная праблемам дзейнай сістэмы 
ацэнкі ведаў студэнтаў.

К анф ерэнцы я праходзіць другі год 
запар і можа стаць традыцыйнай, калі 
сама рэйтынгавая сістэма ўсё ж  такі ўста- 
люецца.

У мерапрыемстве, якое праходзіла ў 
чытальнай зале перыёдыкі юрфака, пры- 
нялі ўдзел студэнты, вы кладчы кі, чле
ны метадалагічных камісій і намеснікі 
дэканаў розных факультэтаў альма-матэр.
Першы блок канферэнцыі складаўся з прэ- 
зентацыі вынікаў анкетавання, праведзе- 
ных СЯА, і дакладаў удзельнікаў на тэму 
функцыянавання рэйтынгавай сістэмы на 
розных факультэтах.

Апытанне было праведзена па васьмі 
пунктах, прычым не толькі сярод студэн- 
таў, як  летась, але і сярод выкладчыкаў.
Яго вынікі паказалі, што болыпасць апы- 
таных не верыць у аб’ектыўнасць і эфек-

тыунасць наяунай сістэмы ацэ- 
нак. У той ж а час ні студэн
ты, ні выкладчыкі не сумня- 
ваю ц ц а , ш то р эй ты н га в ая  
сістэма можа прымяняцца на 
ф акультэтах, і адзначаю ць, 
што яе ўвядзенне ніяк не адбі- 
лася на іх адносінах да наву- 
чальнага працэсу.

П асля дакладаў пачалося 
абмеркаванне розных пунктаў 
погляду. Яно набыло значны 
размах у другім блоку, дзе раз- 
гарнулася экспрэсіўная дыску- 
сія, якая  часам выходзіла за 
рамкі дамінантнай тэмы. У яе 
працэсе была выяўлена немаг- 
чымасць адзінага падыходу да 
ацэнкі ведаў студэнтаў гума
нитарных і прыродазнаўчых 
факультэтаў, закранута пы- 
танне тэставай сістэмы, прапа- 

навана магчымасць распрацоўкі падсістэм 
для розных факультэтаў, а таксама перс- 
пектыва ўвядзення рэйтынгавай сістэмы 
для выкладчыкаў.

Ц ікава, што меркаванні ўдзельнікаў 
канферэнцыі адрозніваліся ад тых, што 
адлюстроўвала анкетаванне: аргументы 
pro et contra былі практычна раўназнач- 
ныя. Між іншым, падкрэслівалася, што 
р эй ты н гавая  сістэм а п ав ін н а  хутчэй  
стымуляваць, чым кантраляваць, і, як  
зазначыла адна з удзельніц, злёгку нівеля- 
ваць значнасць сесійнага перфомансу пад 
назвай “ноч пажыральнікаў канепектаў”.

У вогуле, прыхільнікі кож нага пункта 
погляду выказалі шэраг разумных аргу- 
ментаў і меркаванняў, як ія  будуць сістэ- 
матызаваныя і перададзеныя на разгляд 
у рэктарат.

Дзмітрый КІСЯЛЁЎ

СТУДЭНЦКІ ІНТАРЭС

А БAEiИ ПРА БААТЫЮ
На факультэце міжнародных адносін 19 лютага студэнтам IV курса былі 

ўручаны дыпломы Балтыйскага універсітэта.
Курс “Рэгіён Балтыйскага мора: куль

тура, паліты ка, грамадства” выкладае 
ўжо на працягу 4 гадоў студэнтам IV кур
са спецыяльнасці “Міжнародныя адносі- 
ны” прафесар Віктар Шадурскі. Курс з ’яў- 
ляецца часткай Праграмы Балтыйскага 
універсітэта г. Упсала (Швецыя), скірава- 
най на развіццё сацыяльна-культурных 
сувязяў паміж краінамі, як ія  ўваходзяць 
у водападзел Балтыйскага мора, а такса
ма на стварэнне магчымасцяў для болып 
шчыльнага супрацоўніцтва ў сферы эка- 
номікі, забеспячэння міру і бяспекі ў гэ
тым рэгіёне.

Л екц ы й ная  частка курса наглядна 
прадстаўлена мультымедыйным суправа- 
джэннем, што асабліва падабаецца студэн
там . He менш  важ ны  і п р ак ты ч н ы

складнік, а менавіта правядзенне праблем- 
ных семінараў і сустрэч з замежнымі сту- 
дэнтамі-ўдзельнікамі дадзенай праграмы.

Заключнай часткай курса стала канфе
рэнцыя, у рамках якой студэнты ад 14 су- 
межных дзярж аў ш укалі аптымальныя 
спосабы выраш эння такіх  праблем, як 
“м яккая” і “жорсткая” бяспека, хуткасць 
і формы эканамічнай інтэграцыі, выбар 
апты м альнай м адэлі разв іц ц я  рэгіёна 
і інш.

В ы раш альны м  вы прабаваннем  стаў 
пісьмовы іспыт у вы глядзе адкры тага 
тэста, па выніках якога і былі выдадзены 
сертыфікаты Балтыйскага універсітэта. 
Цяпер трэба дастасоўваць атрыманыя веды 
да практыкі!

Наталля КАШЭЎСКАЯ
 - V - T T i-------------— ---------       TSg- -------------------------------------- S-, ----------- I Ц - T - H -  ' -  т— ~ ; у - г

е д у  у  ( м і  с ш і р у а
Інтэрв’ю з намеснікам начальніка 

ўпраўлення падрыхтоўкі кадраў вышэй- 
шай кваліфікацыі БДУ Аляксандрам  
Захаравым (“Мода на студэнцкую еа- 
вуку”) -  “Настаўніцкая газета” (03.03).

Кірмаш вакансій на геаграфічным фа
культэце БДУ -  БелТА (03.03); “Советская 
Белоруссия” (03.03).

Сустрэча трэнера нацыянальнай збор- 
най Беларусі па футболе Бернда Штанге 
са студэнтамі БДУ -  БелТА; БелаПАН; 
naviny.by; nn.by (27.02); ’’Комсомольская 
правда в Белоруссии” (28.02).

Каментар дырэктара абсерваторыі БДУ 
Альгерда Кузнечыка да з’яўлення каме- 
ты Лулін -  naviny.by (25.02).

Сустрэча старшыні Пастаяннай камісіі 
па міжнародных справах і сувязях з СНД 
Нацыянальнага сходу Беларусі Сяргея 
Маскевіча са студэнтамі і выкладчыкамі 
гістфака БДУ -  БелТА (24.02).

Інтэрв’ю са студэнтам гістарычнага 
факультэта БДУ, бронзавым прызёрам

Алімлійекіх гульняў у Пекіне, Міхаілам 
Сямёнавым (“Детектор правды для Ми
хаила Семенова”) -  “Советская Белорус
сия” (25.02).

Пра праект сумеснага стварэння сту
дэнцкага мікраспадарожніка НДІ ядзер- 
най фізікі БДУ і МДУ (“Ужель та самая 
«Татьяна»?”) -  “Народная газета” (25.02).

Круглы стол у Цэнтры вывучэння 
знешняй палітыкі і бяспекі на факуль
тэце міжнародных адносін БДУ (“Наш 
ответ Гранту”) -  “Советская Белоруссия” 
(24.02); (“Будущее -  за имиджем и стра
тегией”) -  БелТА (26.02).

Выстава-кірмаш “Каменная казка” -  
БелТА (20.02); tut.by; naviny.by (24.02).

План падрыхтоўкі да 90-годдзя БДУ -  
БелТА (20.02); naviny.by (22.02); “Рэспуб- 
ліка” (26.02).

Рэгістрацыя абітурыентаў на прафесій- 
на-псіхалагічнае тэсціраванне ў БДУ -  
Б елТА ; “С оветская Б ел о р у сси я” ; 
naviny.by (21.02; 02.03); tu t.by  (02.03); 
“Народная газета” (03.03); open.by (03.03).

http://www.nirs.bsu.by
http://www.studcross.by


9 К І В Е Р С І Т Э Т 9 сакавіка 2009 года, № 4 (1997)
СТУДЭНЦКВ МЕРЫДЫЯН

Ірына Грыгальчык 8 снежня 2008 года 
зачаравала прысутных у КЗ “Мінск” сваім 
цудоўным вакалам і гармоніяй паміж ба- 
гатым унутраным светам і вонкавай пры- 
вабнасцю. Разам з каронай і грашовым да- 
даткам да стыпендыі дзяўчына займела 
магчымасць даведацца пра звычаі месцічаў 
старадаўняй Еўропы.

Экскурсійны тур па гістарычных гара- 
дах Старога Свету, аплочаны БДУ і аргані- 
заваны “Цэнтр-курортам”, распачаўся з аў- 
тобуснага агляду Варшавы цягам цэлага

E V P A T V P  а д  б д у
Вандроўкі здаўна лічацца дзейсным спосабам адукацыі і развіцця асобы. Перш чым 

абзавесціся сям'ёй і сталай працай, маладзёну ўсяго век таму належала паглядзець свет, 
выпрацаваць назіральнасць і шырыню поглядаў. Наш універсітэт прадставіў такую магчымасць 
самай адоранай са сваіх гадаванак — пераможцы конкурсу “Міс БДУ—2008”.

дня. Затым беларусы 
выправіліся ў Чэхію 
і тры дні захаплялі- 
ся пражскай архітэк- 
турай. “Прага -  гэта 
сапраўды горад гісто- 
рыі, рамантыкі і не- 
верагодн ай  пры га- 
жосці, -  Ірына цал- 
кам згодная з назваю 
тура (“Гарады раман- 
тыкі, гісторыі і рас- 
кошы”). — Мы паба- 
чылі каралеўскія па
лацы імперыі Габс- 
б ургаў , з а в іт а л і ў 
апартаменты карале- 
вы Фіфі, ведаеце, яна 
была сімвалам пры- 

гажосці Еўропы і праз гэта не магла зай- 
мацца выхаваннем сваіх дзетак, ёй про
ста не дазвалялі”. Так што наша прыга- 
жуня падзівілася на шыкоўныя каралеў- 
ск ія  ўборы, але пры м яраць іх , а тым 
болып зайздросціць лёсу прыгажуні-кара- 
левы, не стала.

Затым кампанія накіравалася ў Дрэз- 
дэн, па якім у Ірыны засталіся змрочныя 
ўражанні: “У гэтым горадзе будавалі ў ас- 
ноўным з пясчаніку, а ён з часам цямнее -  
нас паўсюль атачалі чорныя збудаванні.

Да таго ж  не пашчасціла з надвор’ем: ад 
ракі, на якой стаіць горад, уздымаўся ту
ман, было даволі золка”. Таксама паніжалі 
градус атмасферы позіркі месцічаў -  па 
словах нашай вандроўніцы, немцы насця- 
рожана ставіліся да рускамоўных гасцей.

Пакінуўшы без шкадавання Германію, 
аўтобус накіраваўся ў Аўстрыю. Вена, 
апош няя з наведаны х ц ік ав о стак , на 
развітанне закруж ы ла турыстам галаву 
збыткоўнасцю і вышынёй сваіх шпіляў, 
багаццем і разнастайнасцю касцёлаў. I хаця 
дарога дадому выдалася не з лёгкіх -  на
лам! замінаў моцны снегапад — Ірына і яе 
новыя сябры засталіся вельмі задаволе- 
ныя. Як пабачаным, так і ўмовамі ванд- 
роўкі: “Мы пяць разоў начавалі ў гатэлі, 
мелі поўны камфорт і ў аўтобусе -  з-за 
кры зісу ахвотнікаў паглядзець Еўропу 
паменшала, таму наша трупа была невя- 
лікая, усяго 20 чалавек, многа вольных 
месцаў у салоне, можна ногі выцягнуць 
на суседняе крэсла. Да таго ж, мы ўсе 
перазнаёміліся і пасябравалі... Вялікі дзя- 
куй ВДУ, нашаму рэктарату за такі цу- 
доўны падарунак!”

Распавядаючы пра свае планы, дзяў- 
чына першае месца адводзіць вучобе, а не 
сцэне: “Сцэна -  праходзіць. Сёння ты ціка- 
вы і патрэбны аўдыторыі, а заўтра яна на 
цябе ўжо забылася, новыя зоркі загарэлі-

ся. А вучоба для мяне зараз галоўная зада
ча ў жыцці, тым болын я займаюся на прэ- 
стыжным факультэце на бюджэтнай фор
ме”. Пакуль, аднак, Ірыне ўдаецца паспя- 
хова сумяшчаць вакал і вучобу, яе можна 
пабачыць не толькі на 3 курсе эканамічна- 
га факультэта, але і ў эфіры праграмы “Су- 
перлато”, дзе яе спевы аздабляюць шоу. 
Яшчэ студэнтка наведвае студыю эстраднай 
песні, што існуе ў БДУ, і ўдасканальвае спя- 
вацкае майстэрства пры адным са сталіч- 
ных палацаў культуры. Зрэдчас спявае і на 
карпаратыўных вечарынах, аднак ператва- 
рыць гэта ў сур’ёзны заробак не выпадае: 
няма часу ствараць сабе спявацкае “імя”.

Mic БДУ паўсюль запатрабаваная: не 
паспела прыгажуня як  след адпачыць пас- 
ля вандроўкі, як  яе папрасілі паўтарыць 
пераможную “візітоўку” з конкурсу падчас 
канцэрта, прысвечанага 10-годдзю юрфа
ка. Да таго ж, Ірыну запрашаюць цяпер 
і на інш ыя конкурсы талентаў і прыга- 
жосці. Так, зараз дзяўчына абдумвае, ці 
не стаць ёй міс аднаго іспанскага рэста- 
рана, дзе рыхтуецца адпаведны конкурс 
сумесна з мадэльным агенцтвам “Тама
ра”: “Мадэльны свет мне незнаёмы, але 
чаму б не паспрабаваць, пакуль ёсць час 
і не пачалася сесія?”.

Маргарыта АЛЯШКЕВІЧ

У ВОЛЬНЫ ЧАС -----------------------------   СУСТРЭЧЫ
УРОКI БЕРНAA ШТАНГЕЗОРНАЯ ГАДЗІНА 

ДЛЯ «ЗОРНАЙ ПАРЫ"
25 лютага ў  канцэртнай зале ліцэя БД У ўпершыню праводзіўся 

конкурс “Зорная пара ’’ сярод студэнтаў з васьмі інтэрнатаў альма- 
матэр. Удзельнікам неабходна было выявіць сябе ў  ролі акцёраў, 
паставіць цікавыя нумары, а таксама вынесці на ўсеагульны агляд 
свае цёплыя пачуцці адзін да аднаго. Арганізатарам мерапрыемства 
і генератарам ідэі стаў Студэнцкі гарадок.

Велічная прыгажосць дзяў- 
чат, стры м аны я ўсм еш кі 
хлопцаў -  усё гэта стварыла 
адмысловую атмасферу ў зале. 
Прыўкрасная Вольга Молаш, 
студэнтка факультэта міжна- 
родных адносін, і дасціпны Яў- 
ген Булка, дарэчы, выпускнік 
нашага факультэта журналі- 
стыкі, былі вядучымі “Зорнай 
пары”. Яны не давалі канкур- 
сантам расслабіцца, задаючы 
ім падступныя пытанні. Жэня 
нават паспрабаваў скрасці адну 
з удзельніц са сцэны на вачах 
яе партнёра. Але таленавітыя^ 
і знаходлівыя пары прайшлі 
агонь, ваду і медныя трубы, 
не паддаўшыся ніякім права- 
кацыям.

Першыя адзнакі канкур- 
санты атрымалі пасля конкур
су “Відэаролік”. Кожная пара 
выступіла ў ролі сцэнарыстаў 
і галоўных герояў кароткамет- 
раж ны х ф ільм аў, сю ж эты 
якіх  апавядалі пра каханне. He- 
калькі хвілін погляды амаль 600 
гледачоў былі прыкаваныя да пра- 
ектара на сцэне. У стварэнні ролі- 
каў канкурсантам дапамагала сту- 
дэнцкая відэастудыя “ 
конкурс былі прадстаўленыя смеш- 
ныя рэмейкі і на савецкае кіно пра 
чыстае каханне, і на замежныя 
вострасюжэтныя фільмы са зброяй, 
ш алёны мі граш ыма і гарачымі 
пачуццямі, былі і філасофскія кар- 
ціны пра першае каханне, якое 
праходзіць праз усё жыццё.

He заспелі студэнтаў неспадзеўкі 
складаныя пытанні на конкурсе 
“Інтэрв’ю”. “Як знайсці агульную 
мову са свекрывёй?” -  спытаў вя- 
дучы ў адной з канкурсантак. Яна 
не разгубілася: “Трэба правесці ку- 
лінарнае спаборніцтва з будучай

моды Сажы Варламава. Пасля чаго 
выхад на сцэну кожнай зорнай пары 
стаў салраўдным шоу.

Ha падрыхтоўку да конкурсу ў 
“зорных” пар сышло каля 2 меся- 
цаў. Як шчыра прызналіся самі 
ўдзельнікі, некаторыя з іх не былі 
закаханы я адзін у аднаго. Яны 
вы раш ы лі аб ’яд нацца ў пары , 
таму што трэба было абараніць го- 
нар роднага інтэрната. Нягледзя- 
чы на тое, што канкурсанты толькі 

сябравалі да сваёй зорнай 
гадзіны на сцэне БДУ, пас
ля сумеснага выступления, 
па іх словах, паглядзелі на 
сваіх партнёраў з іншага 
боку. X to ведае, як далей 
будуць развівацца іх ета- 
сункі?

Час зорнай гадзіны для 
канкурсантаў праляцеў не- 
ўзаметку. Усе імкнуліся да 
перамогі. I кож ная пара 
перамагла ўжо таму, што 
менавіта яна была вылуча- 
ная на конкурс з вялікага 
ліку студэнтаў інтэрнатаў 
БДУ. Суддзям прыйшлося 
складаней. Як сказаў Яўген 
Б улка , судзейства было 
сумленным і аб’ектыўным. 
Першае месца занялі Тама
ра Даравых, студэнтка IV 
курса філфака, і Андрэй 
Вайтовіч, студэнт IV курсу 
фізфака з інтэрната № 2. 
Зорная пара атрымала ў 

падарунак экеклюзіўную статуэт
ку і падарожжа на дваіх у Кіеў.

Другое месца заняла пара з “чац- 
вёркі”: Анаетасія Ш ыш кіна (III 
курс ФМА) i Аляксандр Васарэнка 
(IV курс юрфака). Яны пойдуць ў 
рэстаран “Шынок у Лявона” на ра- 
мантычны вечар. Трэдяе месца за- 
ваявала пара з інтэрната №6: Ана- 
стаеія Сірысько і Аляксей Цераш- 
чук, студэнты I курса ФПМІ. Мала- 
дыя людзі атрымалі мяккі прыз: 
да іх у абдымкі адправіліся дзве 
вялікія плюшавыя жывёлкі.

Нягледзячы на тое, што званне 
“зорнай” атры м ала толькі адна 
пара, усім, хто бачыў конкурс, віда- 
вочна, што студэнцкі небасхіл 
поўны зорак.
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маці і першае месца аддаць ёй”. 
Зала выбухнула воплескамі.

Выступление пар адбывалася 
ўперамешку з нумарамі айчынных 
выканаўцаў. Іван Буслай падарыў 

SVS” . На прысутным н екалькі песень на 
тэму кахання, Маркуц-Бэнд-Аку- 
стык заваражыў гледачоў жывой 
музыкай. Студэнты і самі з вусамі... 
Дар’я Савей, танцавальны калек- 
тыў “JD ” , Н аталля А нуш кевіч 
і іншыя навучэнцы БДУ не адста- 
валі ад прафесіяналаў, праспявалі, 
паставілі цікавыя танцы.

Дэфіле толькі на сцэне падава- 
лася нескладаным конкурсам для 
зорных пар. А пры падрыхтоўцы 
студэнтам прыйшлося паламаць 
галовы і стаптаць не адну пару абут- 
ку. Добра, што ў гэтай справе на да- 
памогу прыйшоў Цэнтр моладзевай

Бернд Штанге ў  атачэнні прыхільнікаў<тудэнтаў БДУ 
Апош ні месяц зімы ў  студэнцкім жыцці завяршыўся яркай падзеяй: 
27 лютага Бернд Штанге, трэнер нацыянальнай зборнай Беларусі 
па футболе, сустрэўся са студэнтамі Б Д У ў  будынку рэктарата.

Паважаны госць па-руску паві- 
таўся з хлопцамі і дзяўчатамі, 
дадаў яшчэ некалькі фраз на “ве
ликом и могучем” і працягнуў раз- 
мову пры дапамозе сябра-пераклад- 
чыка Аляксандра Рухлі на роднай 
нямецкай. Педантычны трэнер ад- 
разу ж абмежаваў час сустрэчы -  
90 хвілін. Гэта лічба названа не про
ста так — якраз столькі працягва- 
ецца футбольны матч.

Нацыянальную зборную Бела- 
русі па футболе Бернд Штанге ўзна- 
чаліў у 2007 годзе. Кантракт падпі- 
саны на 4 гады, на працягу якіх 
трэба выканаць канкрэтныя зада
ны. Самае галоўнае, каб беларус- 
кая зборная прайшла кваліфіка- 
цыю. Для гэтага давядзецца 
“разбіць у Мінску” Харватыю, як 
адзначыў трэнер, і абысці Украіну. 
Што складана. На думку Бернда 
Штанге, футбол не можа развівац- 
ца звы ш хуткім і тэмпамі. Ёсць 
праблемы, якія трэба вырашаць. У 
краіне бракуе добрых футбольных 
палёў. Асноўныя гульцы не маюць 
дастаткова практыкі ў сваіх замеж- 
ных клубах.

“Сёння ў футболе прынята скар- 
дзіцца, скуголіць, -  не стрымаўся 
мудры Штанге, -  футбалісты мо- 
гуць сабе дазволіць вярнуцца пас
ля калядных святаў з дзевяццю 
кілаграмамі лішняй вагі”. Сам трэ
нер “не будзе наракаць, што ежа ў 
гасцініцы не такая смачная ці па-

кой не зусім чысты”. У яго вялікі 
жыццёвы досвед. Штанге вучыў 
футбольную каманду ў Іраку. Пад
час трэніровак наўкол грымелі не 
трыбуны заўзятараў, а сапраўдныя 
выбухі. Ha суетрэчы паказалі ві- 
дэаролік пра працу Штанге ў Іраку. 
Калі фільм скончыўся, студэнты 
запляскалі ў далоні. Бернд Штан
ге адзначыў, што “футбол у Бела- 
русі стаў больш якасным. Ha тры- 
бунах нярэдкія анш лагі. Сёння 
футболам ц ік ав іц ц а  і пекар, 
і мяснік”.

Штанге не забываў паўтараць, 
што ў Беларусі яму падабаецца. 
Тут у яго шмат сяброў. На пытан- 
не аднаго смелага студэнта: “Калі 
перанесціся ў 2011 год... Вам пра- 
пануюць трэніраваць зборную Гер- 
маніі ці Беларусі, якім будзе Ваш 
выбар?” -  “Вядома, я б выбраў Бе
ларусь”, -  адказаў трэнер.

Студэнты не чакалі, што трэнер 
нацыянальнай зборнай -  такі про
сты, адкрыты ў зносінах чалавек. 
Бернд Штанге адказваў на пытанні 
не задумваючыся, фатаграфаваўся 
са студэнтамі ахвотна, называў бе- 
ларускую зборную каманду НА
ШАЙ, дарыў аўтографы, адзін з 
якіх, на футбольным мячы, заета- 
нецца ў БДУ назаўсёды.

Адведзены час праляцеў хутка. 
Толькі доўга яшчэ пасля сутрэчы 
ў галаве круцілася самае паўта- 
ральнае на ёй слова: "Fussball".
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