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ФОТАФАКТ

Каля дзевяц і з паловай тысяч студэнтаў /  су- 
працоўнікаў БДУ бралі ўдзел у рэспубліканскім  
суботніку, які прайш оў 11 красавіка. 3  іх больш  
за 2  тысячы д обраўпарадкоўвалі сталіцу. Адна 
трупа на чале з рэктарам Белдзяржуніверсітэта 
С я р ге ем  А б л а м е й к а м  у д а р н а  п а п р а ц а в а л а  
ў Батанічным сад зе HAH Беларусі: высаджвала  
дрэвы, а таксама прыводзіла ў парадак берагавую 
лінію азёрнага комплексу.

СЯБРОЎСТВА

Духоўная сувязь
Больш за 70  кніг па філасоф іі, філалогіі, гісторыі Балгарыі падораны  
Белдзяржуніверсітэту ад пасольства Балгарыі ў  наш ай краіне.

Урачыстая цырымонія з удзелам Над- 
звычайнага і Паўнамоцнага Пасла Балгарыі 
ў Беларусі Петка Ганчава, кіраўніцтва 
БДУ, а таксама выкладчыкаў і студэнтаў 
філалагічнага факультэта адбылася ў бу- 
дынку рэктарата 14 красавіка.

Пасол выказаў упэўненасць у тым, 
што вывучэнне кніг пра Балгарыю на мо- 
ве гэтай краіны будзе спрыяць больш глы- 
бокаму разумению культуры, гісторыі, 
менталітэту балгарскага народа, а такса
ма ўмацаванню тых духоўных сувязяў, якімі 
могуць ганарыцца абедзве дзяржавы за 
шматгадовую гісторыю ўзаемадачыненняў 
сваіх народаў. Па словах Петка Ганча
ва, за час сваёй дыпламатычнай пра- 
цы ў Беларусі (а яе тэрмін заканчваец- 
ца ў канцы мая) ён намагаўся ўмацоўваць 
міждзяржаўныя адносіны, у тым ліку 
і стасункі паміжустановамі адукацыі і куль
туры абедзвюх краін.

Як прызнаўся пасол, яму прыем- 
на супрацоўнічаць з вядучай беларускай 
ВНУ. Прычым не толькі як дыпламату, але 
і як прафесійнаму гісторыку і літаратару. 3 
дачыненняўз кіраўніцтвам БДУ, студэнтамі

I выкладчыкамі ен пачынаў сваю пра- 
цу ў Беларусі. Петка Ганчаў выступаў тут 
з лекцыямі. У нашым універсітэце ў 2006 
годзе выйшла яго кніга “Пгант, які адра- 
джаецца” , прысвечаная даследаванням 
культуры, філасофіі і цывілізацыі Кітая. 
Дарэчы, пасольства Балгарыі аднойчы 
прадстаўляла філфаку літаратуру па бал- 
гарскай мове.

Як адзначыў рэктар Сяргей Абламей- 
ка, цёплыя адносіны з Балгарыяй і ў пер
шую чаргу з вышэйшымі навучальнымі 
ўстановамі гэтай краіны звязваюць БДУ 
многія гады. Балгарская мова выкпадаец- 
ца на філалагічным факультэце, вывучаец- 
ца яна і як асобная спецыяльнасць. Акра- 
мя таго, у БДУ ёсць і курсы балгарскай мо- 
вы, так што падораным кнігам не давя- 
дзецца стаяць на бібліятэчнай паліцы. A 
падобныя сяброўскія ўчынкі толькі спрыя- 
юць паглыбленню супрацоўніцтва. Рэктар 
падзякаваў паслу Балгарыі за яго карыс- 
ную дзейнасць і ў сваю чаргу падарыў Пет
ка Ганчаву кнігі пра Беларусь, Мінск і, вядо- 
ма, пра Беларускі дзяржаўны універсітэт.

Кацярына РАМАНАВА

ПАДЗЕЯ

3  Н О В Ы М  СТАДЫ ЁНАМ
Ж ы ц ц ё  -  гэта н е  тыя д н і ,  што м ін у л і, а тыя, што 
зап о м н іл іся . Н е с у м н ен н а , 16  кр а с а в іка  стане я р кай  ста- 
р о н ка й  ж ы ц ц я ў с іх  студэнтаў, бо ў  гэты д з е н ь  святкавалі 
“другое н ар ад ж эн н е” стадыёна вучэбна-спартыўнага ко м 
п лексу “Універсіт эцкі”, зачы ненага на капітальную рэкан - 
струкцыю ў 2 0 0 6  годзе.

Зараз стадыён не пазнаць! Матэ- 
рыяльныя затраты на яго аднаўленне 
склалі 2,8 млрд руб. Агульная плош- 
ча стадыёна -  9 944 кв.м. Ён уклю- 
чае ў сябе футбольнае поле па- 
мерам 94,8 х 52,8 са штучным па- 
крыццём, зробленым па найноўшых

тэхналогіях з выкарыстаннем высо- 
катрывалага монафіламентнага ва- 
лакна (экструдзерны блокпалімер 
з вышынёй ворсу 5,35 см), бегавыя 
дарожкі, баскетбольную і тэнісную 
пляцоўкі на аснове палімернага ма- 
тэрыялу SPURTAN BS, а таксама

трыбуны для гледачоў на 604 месцы 
І электратабло. Як запэўніў дырэктар 
BCK “Універсітэцкі” Уладзімір Чор- 
ны, стадыён цалкам адпавядае нор
мам вучэбна-трэніровачнага працэ- 
су. Такога стадыёна на сёння не мае 
ніводная навучальная ўстанова ў 
рэспубліцы.

Вось такі скарб атрымалі нашы 
студэнты!I гэта, канечне, станоўча 
адпюструецца на ўзроўні іх фізічнай 
падрыхтоўкі. Спартыўныя традыцыі 
БДУ, увогуле, даволі глыбокія і тры- 
валыя. Так, удзельнікамі Алімпійскіх

гульняў у Пекіне былі пяць прад- 
стаўнікоў альма-матэр: Міхаіл 
Сямёнаў, Надзея Астапчук, Максім 
Мірны, Станіслаў Невяроўскі, Мары- 
на Новік.

Нашы маладыя атлеты з’яўляюцца 
пастаяннымісуіскальнікаміўзнагарод 
і на сусветных Універсіядах. LUto- 
год адбываецца ў БДУ і ўласная 
спартакіяда па 21 відзе спорту, якая 
збірае звыш 3 тыс. студэнтаў.

Ha ўрачыстай цырымоніі адкрыц- 
ця стадыёна сабралася вялікае мно- 
ства студэнтаў, кіраўніцтва БДУ, 
Міністэрства адукацыі краіны, Бела
рускай федэрацыі футболу, а таксама 
прадстаўнікі ўлады Ленінскага раёна 
стапіцы. Гэта, несумненна, сведчыць 
пра агульнарэспубліканскую знач- 
насць падзеі, бо любы спартыўны 
аб’ект -  ужо прапаганда здарова- 
га ладу жыцця, задатак для развіцця 
беларускага спорту. Словы падзякі 
будаўнікам і архітэктарам выказаў 
рэктар БДУ Сяргей Абламейка.

Святочнае мерапрыемства су- 
•праваджалася спартыўнымі танцамі 
і песнямі. Сваім майстэрствам і ар- 
тыстычнасцю ўразіла публіку высту
пление дзіцячага ансамбля танца 
“Літарынка” .

Але ж якасць стадыёна адчу- 
ваецца толькі пасля апрабаван- 
ня спартыўных пляцовак, чым ху- 
ценька і заняліся студэнты. Увечары 
ўжо прайшло агульнауніверсітэцкае 
спаборніцтва па міні-футболе.

Застаецца толькі пажадаць на
шым спартсменам поспехаў і высокіх 
дасягненняў у спорце і вучобе, а ўсім 
студэнтам -  моцнага здароўя для 
плённай працы і доўгага жыцця!

Лілія БОНДАР 
Фота Генадзя КРАСКОЎСКАГА

ЧЫТАИЦЕ 
Ў НУМАРЫ:

3 АМАТАРАЎ -  У ПРОФІ
У Інстытуце журналістыкі 

пачалася перападры хтоўка 
па спецы яльнасц і “ С родкі 
масавай інфармацыі”

Стар. 2
У ПАРАД KABAH H E 

СУМЕЖНЫХ 
СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯЎ
Вучоны савет БДУ выра- 

шыў скасаваць дубляванне 
спецыяльнасцяў

Стар. 3
БЕЗ МОЎНЫХ БАР ЕРАЎ

Тыдзень англійскай мовы 
прайшоў ва універсітэце

Стар. 4
СТУДЭНЦКІ САТЭЛІТ 

ХУТКА ПАЛЯЦІЦЬ
Гута р ка  з д ы р э кта р а м  

Ц э н т р а  а э р а к а с м іч н а й  
а д у к а ц ы і У л а д з ім ір а м  
САЕЧНІКАВЫМ

Стар. 5

BECTKI 
3 РЭКТАРАТА

РЭКТАР БДУ прафесар Сяргей 
Абламейка прыняў удзел у пра
цы форума “Універсітэт XXI ста- 
годдзя: адукацыя, навука І куль
тура” , які прайшоў 3 красавіка 
ў М а с ко ў с к ім  д зяр ж а ўн ы м  
універсітэце імя Ламаносава, а 
таксама ва ўрачыстым пасяджэнні 
Вучонага савета МДУ, прысвеча- 
ным 70-годдзю рэктара вядучай 
расійскай ВНУ акадэміка Віктара 
Садоўнічага.

ЛЕКЦЫЮнатэму‘‘Універсітэцкі 
спадарожнік -  магчымасць і пер- 
спектыва распрацоўкі” прачытаў 
16 красавіка рэктар БДУ пра
фесар Сяргей Абламейка сту
дэнтам факультэта радыёфізікі 
і электронікі.

НА ПАСЯДЖЭННІ Вучонага са
вета БДУ 20 красавка зацвер- 
джана палажэнне “Аб парад
ку вылучэння кандыдатур на па- 
саду дэкана факультэта БДУ” . У 
адпаведнасці з гэтым дакумен- 
там рэктар будзе прызначаць дэ
кана з ліку асоб, рэкамендаваных 
Вучоным саветам факультэта i By- 
чоным саветам БДУ.

ЗАГАДАМ рэктара БДУ вы- 
конваючай абавязкі начальніка 
ўпраўлення кадраў прызначана 
Наталля Няпеўная.



МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

БЕЛАРУСИ ДЗЯРЖАУНЫ 
УШВЕРСГГЭТ

ІНСТЫТУТ
ЖУРНАЛІСТЫКІ

У  Інстытуце журналістыкі БДУ з  красавіка 
пачалася перападрыхтоўка па спецыяльнасці 
“Сродкі масавай інфармацыі” для слухачоў 
з няпрофільнай вышэйшай адукацыяй.

Менавіта з гэтай мэтай год таму 
факультэт журналістыкі і быў пера- 
твораны ў інстытут, у структуры яко- 
га з ’явілася яшчэ адно падраздзялен- 
не -  ф акультэт павы ш эння  
кваліфікацыі журналісцкіх кадраў 
(ФПКЖК). Яго задавай стала пера- 
навучанне супрацоўнікаў CMI1 што не

Курсы рознага профілю аргані- 
зоўваліся журфакам і раней. Цяпер у 
аснове функцыянавання новага фа- 
культэта завочная двухгадовая пра- 
грама перападрыхтоўкі, зацверджаная 
Міністэрствам адукацыі краіны. Наву- 
чанне, дарэчы, на платнай аснове.

У адкрыцці бралі ўдзел кіраўнікі 
вядучых рэспубліканскіх друкава- 
ных выданняў, інфармагенцтваў, а 
таксама прадстаўнікі Міністэрства 
інфармацыі і Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь.

Па словах дырэктара Інстытута 
журналістыкі Сяргея Дубовіка, 
неабходнасць стварэння якас- 
най сістэмы перападрыхтоўкі 
супрацоўнікаў, у першую чаргу

'Першыя ластаўкі" праграмы перападрыхтоўкі Інстытута журналістыкі

рэгіянальных CMI1 была прапісаная 
ўдзяржаўнай комплекснай прагра- 
ме ў 2000 годзе і замацавана Па- 
становай Савета Міністраў у 2006 
годзе. Як паказаў маніторынг, ка-

маюць спецыяльнай журналісцкай 
адукацыі, апе якія, як напісала агенцтва 
БелТА, "у выніку абставін і прафесійнай 
кампетэнцыі запатрабаваныя ў газе
тах, часопісах, на тэлебачанні і радыё”.

ля паловы творчых работнікаў ра- 
ённых газет не маюць прафесійнай 
адукацыі, што адбіваецца на якасці 
іх працы і агульным узроўні друка- 
ваных выданняў і аўдыёвізуальных 
CM l. Тэта праблема не раз 
абмяркоўвалася ў Міністэрстве 
ін ф а р м а ц ы і, А д м ін іс тр а ц ы і 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 
а таксама з кіраўніцтвам краіны. 
Сёння дзяржава зацікаўлена ў 
высокакваліфікаваных спецыя- 
л істах медыясф еры. “ А кра- 
мя таго, -  прызнаецца Сяргей 
Валянцінавіч, -  увядзенне дадат- 
ковых платных адукацыйных пас- 
луг нашаму падраздзяленню вы- 
гаднае эканамічна” . Пры падтрым- 
цы міністра адукацыі краіны і рэкта- 
ра БДУ ідэя арганізацыі інстытута ў 
будынку на Кальварыйскай, 9 пача- 
ла інтэнсіўна рэалізоўвацца з 2007 
года. Урад накіраваў сюды вялікія 
фінансавыя выдаткі.

12 лютага 2008 года новы на- 
вучальны корпус БДУ адкрываў 
Прэзідэнт Беларусі Апяксандр Jly- 
кашэнка.

Сяргей Валянцінавіч адзначае 
вялікі рэзананс, выкліканы гэтай па- 
дзеяй, у рэспубліканскіх сродках ма
савай інфармацыі і грамадскасці 
ў цэлым, ён упэўнены ў будучыні 
створанага факультэта.

У інстытуце ідэальныя ўмовы 
для вучобы студэнтаў і падрых- 
то ўк і вы сокаквал іф ікаваны х 
с п е ц ы я л іс та ў , чам у сп р ы - 
яе ў першую чаргу найсучас- 
нае прафесійнае абсталяванне. 
Шматлікія замежныя госці і дэпу- 
таты расійскай Дзяржаўнай Думы, 
якія былі тут нядаўна, адзначалі са- 
мыя высокія стандарты ўстановы 
і п а -д о б р а м у  з а й зд р о с ц іл і 
беларускім калегам.
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ПАДЗЕЯ

3 AMATAPAY - V ПРОФІ

Сяргей ДУБО ВІК, дырэкт ар  
Інстытута журналістыкі БДУ

Пасля здачы дзяржаўных экзаменаў 
і абароны дыпломнай слухачы 
атрымліваюць дыплом дзяржаўнага 
ўзору і могуць стаць паўнапраўнымі 
членамі журналісцкай супольнасці. 
У цэлым, у Ганны Іванаўны самыя 
прыемныя ўражанні ад слухачоў. 
Па яе словах, гэта падрыхтаваныя 
і мэтанакіраваныя людзі, з якімі 
цікава працаваць, і адносіны да іх, 
як да калег. Такое ж меркаванне 
і ў астатніх выкладчыкаў.

Сапраўды, у інстытуце склалася 
на дзіва гарманічная атмасфера. 
Mary пацвердзіць сказанае як не- 
пасрэдны ўдзельнік працэсу. Ган
на Іванаўна лічыць, што спрыяе гэ- 
таму бласлаўленне Яго Праасвяш- 
чэнства Філарэта. Дарэчы, нягле- 
дзячы на маладосць установы, у яе 
кіраўнікоў ужо ёсць ідэі пашырыць 
кірункі працы і мадэрнізаваць пра- 
цэс навучання.

Сяргей ШАФАЛОВІЧ 
Фота Кацярыны ГУРТАВОЙ

“Разам зтым мы разумеем, -  гаво- 
рыць Сяргей Валянцінавіч, -  што та
кая дзяржаўная падтрымка накладае 
на нас вялікую адказнасць, і мы зробім 
усё магчымае, каб стаць сапраўдным 
ядром айчыннай журналістыкі і спры- 
яць яе эфектыўнаму развіццю”.

Дэкан ФПКЖК Ганна Баса- 
ва паведаміла, што першымі

Ганна БАСАВА, дэкан ФПКЖК

“ластаўкам і” праграмы пера- 
падрыхтоўкі сталі 30 чалавек з роз
ных рэгіёнаў краіны. Сярод іх ёсць 
людзі, якія працуюць у сродках ма
савай інфармацыі, і тыя, хто абса- 
лютна не звязаны са CMI1 але ма- 
раць там працаваць. Сярод слухачоў 
ёсць і такія, хто не аднойчы праходзіў 
тут курсы павышэння кваліфікацыі, а 
пры чарговай аказіі паспяшаўся па 
яшчэ больш дасканалыя веды. Аба- 
вязковая праграма ў аб'ёме 1070 
гадзін разлічаная на чатыры семе
стры, у кожным з іх прадугледжаны 
факультатыў. Так, зараз гэта -  “Апе- 
ратарскае майстэрства” , якое выкла- 
дае спецыялістзАкадэміі мастацтваў.

МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА
Дэлегацыя Асамблеі народаў Pacii нача

ле з яе старшынёй -  доктарам філасофскіх 
навук, прафесарам, ганаровым докта
рам БДУ Рамазанам Абдулатыпавым на* 
ведала Белдзяржуніверсітэт 17 красавіка. 
Расійскі госць сустракаўся з кіраўніцтвам 
БДУ і выступіў з лекцыяй перад студэнтамі і 
выкладчыкамі.

*  *  Vr

Рэктар прафесар Сяргей Абламей- 
ка сустрэўся 9 красавіка з Часовым Паве- 
раным у справах Рэспублікі Ірак у Беларусі 
Тарыкам Хамдзі аль-Адхамі. Кіраўнік БДУ 
азнаёміў замежнага госця з дзейнасцю вя- 
дучай ВНУ нашай краіны ў адукацыйнай і на- 
вуковай сферах. Іракскі дыпламат адзначыў 
высокую якасць адукацыі ў БДУ, пацікавіўся 
тым, як арганізаваная ў нас вучоба і жыццё 
замежных студэнтаў, у тым ліку і грамадзян 
Ірака. Ён выказаў намер павялічыць коль- 
касць іракскіх навучэнцаў на розных факуль- 
тэтах Белдзяржуніверсітэта.

***
Перспектывы навуковага супрацоўніцтва 

і магчымасці абмену студэнтамі, аспірантамі 
і прафесарска-выкладчыцкім персаналам у 
рамках міжнароднай праграмы “Эразмус- 
мундус” паміж БДУ і Тэхналагічным адука- 
цыйным універсітэтам г. Салонікі (Грэцыя) 
абмеркавалі 9 красавіка кіраўнікі дэпарта- 
мента электронікі ТАУ прафесар Атанасіяс 
Хатзігайдас і доктар Паўлас Лазарыдзіс 
з прарэктарам  БДУ па адукацыйных

інавацыях і інфармацыйных тэхналогіях дэ- 
канам ФПМІ Паўлам Мандрыкам і дырэкта- 
рам Ll1IT Юрыем Варатніцкім. Грэчаскім гас- 
цям была прадстаўленая інфармацыя пра 
асноўныя кірункі працы, прадэманстраваныя 
навучальныя і навуковыя лабараторыі БДУ.

***
Нашу ВНУ 30 сакавіка наведаў міністр 

замежных спраў і супрацоўніцтва Іспаніі 
Мігель Анхель Марацінас у рамках свайго 
афіцыйнага візітуў Беларусь. У навучальным 
корпусе па вул. Кальварыйская, 9 адбылася 
сустрэча з рэктарам БДУ прафесарам Сяр- 
геем Абламейкам. Былі абмеркаваныя пер
спектывы супрацоўніцтва БДУ і ВНУ Іспаніі. 
Міністр азнаёміўся таксама з арганізацыяй 
працы Інстытута журналістыкі, сустрэўся з 
выкладчыкамі і студэнтамі, пабываў натэле- 
цэнтры.

Акрамя таго, іспанскі госць агледзеў па- 
мяшканне Інфармацыйнага пункта Саве
та Еўропы ў Мінску, які ствараецца на базе 
БДУ. Урачыстае адкрыццё яго запланава- 
на ў маі. Дзейнасць такой структуры будзе 
спрыяць развіццю супрацоўніцтва паміж Бе- 
ларуссю і Саветам Еўропы, а таксама больш 
поўнаму інфармаванню дзяржаўных органаў, 
грамадскіх арганізацый, СМІ, ВНУ, грама
дзян Беларусі пра асноўныя каштоўнасці, 
прававыя інструменты, дасягненні, палітыку 
і дзейнасць Савета Еўропы.

Паводле інфармацыі 
прэс-службы БДУ

-------------------------------------  ВІЗІТЫ --------------------------------------

Н А С У С Т Р А Ч  К ІТ А Ю
Дэлегацыя БДУ на чале з  прарэктарам Уладзімірам Клюнем з  2 3  па 3 0  сакавіка 
наведала Кітай па запраш энн і Універсітэта горада Л янчж оу (Lanzhou City  
University) i Департамента навукі і тэхналогій правінцыі Цзылінь.

Адбыліся сустрэчы з кіраўніцтвам  
і студэнтамі цэнтральных ВНУ правінцый 
Ганьсу і Цзылінь. Дэлегацыя пазнаёмілася з 
вопытам арганізацыі навучальнага працэсу 
і ўкаранення новых тэхналогій, распрацава- 
ных у кітайскіх ВНУ, у прамысловасць і народ
ную гаспадарку.

У в ы н іку  п ад п ісан ы  д а га в о р  аб 
супрацоўніцтве паміж БДУ і Універсітэтам 
Лянчжоу і дасягнута дамоўленасць аб 
стварэнні тут Цэнтра па вывучэнні рускай 
мовы, у якім будуць працаваць беларускія 
выкладчыкі. Акрамя таго, дэлегацыя наве
дала мясцовы Паўночна-Усходні універсітэт 
нацыянальнасцяў. 3 кіраўніцтвам гэтай ВНУ 
былі абмеркаваны магчымасці накіравання 
кітайскіх студэнтаў на навучанне ў БДУ.

У рамках візіту ў горадзе Чанчунь адбыліся 
перамовьгз кіраўніцтвам Дэпартамента 
навукі ітэхнапогій правінцыі Цзылінь. Кітайскі 
бок зацікаўлены ў аб’яднанні намаганняў па 
ўкараненні сучасных тэхналогій у эканоміку 
двух бакоў на ўзаемавыгаднай аснове. Пер- 
шым крокам стала падпісанне Мемаран- 
дума па ўзаемаразуменні паміж БДУ і Цэн- 
трам знешняга навукова-тэхнічнага абмену 
правінцыі Цзылінь.

Падпісанне пагаднення з універсітэтам го
рада /Іянчжоу

Наша дэлегацыя наведала таксама шэ- 
раг сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў 
горада Чанчунь з мэтай накіравання з БДУ 
выкладчыкаў рускай мовы ў Чанчуньскі 
ун іверс ітэт і арганізацы і акадэмічных 
абменаў, а таксама запрашэння кітайскіх 
студэнтаў на вучобу ў БДУ і ў юрыдычны ка- 
ледж Белдзяржуніверсітэта. Пазнаёміліся 
нашы прадстаўнікі і з тэхнапаркам горада 
Чанчунь, а таксама эксперыментальнай га- 
спадаркай Сельскагаспадарчай акадэміі 
правінцыі Цзылінь.

Дзмітрый ЖАРЫН
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АФШЫЙНА

УПАРАД KABAAI 
СУМЕЖНЫЯ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ

Падрыхтоўка студэнтаў у  Беларускім  дзяржаўны м універсітэце вядзец- 
ца па 5 3  спецыяльнасцях, 51 кірунку, 2 5 6  спецыялізацыях.
Р азам  з  тым адкры ц цё новых спецы яльнасцяў і іх  к ірун каў  паступова 
прывяло д а  таго, што на ш эрагу факультэтаў і ў  інстытутах з ’явіліся а д - 
нолькавыя спецыяльнасці.

Так, па спецыяльнасцях “Міжнародныя 
адносіны” , "Сучасныя замежныя мовы (па 
кірунках)" студэнты навучаюцца на ФМА 
і гуманітарным факультэце. Па спецыяльнасці 
“ Псіхалогія” падрыхтоўка вядзецца на 
гуманітарным факультэце і ФФСН. Па спе
цыяльнасцях “Дызайн (па кірунках)” і “Сацы- 
яльная работа (па кірунках)” кадры рыхтуюць 
гуманітарны факультэт і ДзІКСТ. “Кампутарнай 
бяспецы (па кірунках)” навучаюць ФРФЭ і ФПМІ. 
Па спецыяльнасці “Менеджмент (па кірунках)” 
падрыхтоўку вядуць 3 факультэты і інстытут: 
гуманітарны, ФМА, эканамічны, ДзІКСТ. Па 
спецыяльнасці “ Інфармацыя і камунікацыя 
(па кірунках)” студэнты навучаюцца на ФФСН 
І факультэце журналістыкі. Па спецыяльнасці 
“ Інфарматыка” студэнты навучаюцца на ФПМІ 
і гуманітарным факультэце.

У адпаведнасці з Заключэннем камі- 
сіі па выніках атэстацыі Беларускага дзяр- 
жаўнага універсітэта, рэктарат і Вучоны са- 
вет універсітэта разгледзеў пытанне пра 
ліквідацыю дублявання спецыяльнасцяў.

Мэтазгоднасць захавання падрыхтоўкі 
спецыялістаў па аднайменных спецыяльнасцях 
была прызнаная за спецыяльнасцямі “Дызайн (па 
кірунках)”, “Кампутарная бяспека (па кірунках)”, 
“Менеджмент (па кірунках)” , “ Інфармацыя і 
камунікацыя (пакірунках)”. Пагэтых спецыяльнас
цях падрыхтаваныя асобныя стандарты і асобныя 
тыпавыя навучальныя планы па розных кірунках, 
выпускнікам прысвойваюцца розныя квапіфікацыі. 
Так, напрыклад, па спецыяльнасці “Інфармацыя 
і камунікацыя (па кірунках)” выпускнікам жур- 
фака прысвойваецца кваліфікацыя “Спецыяліст 
па інфармацыі і камунікацыі. Журналіст’’, а 
выпускнікам ФФСН -  “Спецыяліст па інфармацыі 
і камунікацыі. Выкладчык сацыяльна-палітычных 
дысцыплін”. Па спецыяльнасці “Кампутарная бя
спека (па кірунках)” выпускнікам ФРФЭ пры
свойваецца кваліфікацыя “Спецыяліст па абаро- 
не інфармацыі. Радыёфізік” , а выпускнікам 
ФПМІ -  “Спецыяліст па абароне інфармацыі. Ma- 
тэматык".

Па спецыяльнасці “Сацыяльная работа (па 
кірунках)” гуманітарнаму факультэту і ДзіКСТу 
прапанавана весці падрыхтоўку па розных 
кірунках: сацыя-медыка-псіхалагічная дзей- 
насць (ДзІКСТ) і сацыя-педагагічная дзейнасць 
(гуманітарны факультэт).

Паспецыяльнасцях“Міжнародныяадносіны”, 
“Псіхалогія” адрозненняўу рэалізацыі навучаль- 
ных планаў няма. Таму мэтазгодна засяродзіць 
набор на гэтыя спецыяльнасці адпаведна на 
ФМА і ФФСН.

На 1 сакавіка 2009 г. на факультэце між- 
народных адносін навучаецца 2708 студэнтаў 
па 8 спецыяльнасцях:

Міжнародныя адносіны 
Міжнароднае права 
Сусветная эканоміка 
Лінгвакраіназнаўства
Менеджмент (у сферы міжнароднага турызму) 
Мытная справа 
Сучасныя замежныя мовы 
Культуралогія (са спецыялізацыямі: аме- 

рыканістыка і англійская мова, гебраістыка і 
англійская мова, германістыка і нямецкая мова).

Ha гуманітарным факультэце на 1 сакавіка 
2009 г. налічваецца 1335 студэнтаўдзённай фор
мы навучання па 7 спецыяльнасцях: 

Міжнародныя адносіны 
Сучасныя замежныя мовы 
Псіхалогія 
Дызайн
Менеджмент (сацыяльны)
Сацыяльная работа
Інфарматыка (веб-дызайн І кампутарная 

графіка).

Для аптымізацыі структуры гуманітарнага 
факультэта і факультэта міжнародных адносін, 
ліквідацыі дублявання спецыяльнасцяў было 
вырашана:

1. Набор 2009 г. па спецыяльнасці “Між- 
народныя адносіны” здзяйсняць толькі 
на факультэт міжнародных адносін. Сту
дэнты 2-5 курсаў завяршаюць навучан- 
не на гуманітарным факультэце. Курсы 
спецыяльнасці і спецыялізацыі для студэнтаў, 
якія навучаюцца на гуманітарным факультэ
це, забяспечваюцца кафедрамі міжнародных 
адносін і дыпламатычнай і консульскай служ
бы ФМА.

2. Спецыяльнасці “ Сучасныя замеж
ныя мовы” і “Культуралогія” не адпавядаюць 
профілю факультэта міжнародных адносін. 
Яны былі ўключаныя ў склад ФМА ў выніку 
ліквідацыі Міжнароднага гуманітарнага 
інстытута ў сакавіку 2004 г. Навучальны пра- 
цэс па гэтых спецыяльнасцях забяспечваюць 
у асноўным тры кафедры: сучасных замежных 
моў, культуралогіі, сацыяльна-гуманітарных 
навук.

Разам з тым на гуманітарным факуль
тэце таксама вядзецца падрыхтоўка па 
спецыяльнасці “Сучасныя замежныя мовы” . 
Навучальны працэс забяспечвае ў асноўным 
кафедра агульнанавуковых дысцыплін. Кафе
дра адначасова з'яўляецца выпускальнай па 
спецыяльнасці І забяспечвае выкладанне за- 
межнай мовы для іншых спецыяльнасцяў фа
культэта І выкладанне дысцыплін прафесійнага 
блока спецы яльнасці “ М іжнародныя 
адносіны”.

Для аптымізацыі арганізацыі навучальна- 
га працэсу рэктарат прызнаў мэтазгодным 
весці падрыхтоўку па спецыяльнасці “Сучас
ныя замежныя мовы” (спецыялізацыі: пера- 
клад, кампутарная лінгвістыка, кампутарнае 
навучанне мовам) на гуманітарным факуль
тэце. 3 гэтай мэтай плануецца як удаскана- 
ленне працы дзейных кафедраў, так і стварэн- 
не новых спецыялізаваных кафедраў, якія маглі 
б забяспечыць якасную падрыхтоўку па су
часных тэхналогіях перакладу, па лінгвістыцы, 
стылістыцы і лексікалогіі, па тэорыі і практыцы 
перакпаду.

3. Рэктарат і Вучоны савет прыняў рашэн- 
не перавесці на гуманітарны факультэт і спе- 
цыяльнасць “Культуралогія” (спецыялізацыі: 
амерыканістыка і англійская мова; германістыка 
і нямецкая мова; гебраістыка і англійская мова) 
з факультэта міжнародных адносін. Ba ўмовах, 
калі на гуманітарным факультэце вядзецца 
падрыхтоўка па спецыяльнасці “Дызайн” , тэ
та будзе спрыяць развіццю міжкафедральных 
сувязяў, асабліва ў галіне тэорыі і гісторыі 
мастацтваў.

Улічваючы, што спецыялізацыі па спе- 
цыяльнасці “Культуралогія” патрабуюць і паглы- 
бленага вывучэння адпаведных замежных моў, 
засяроджванне дзвюх спецыяльнасцяў (су
часныя замежныя мовы і культуралогія) на ад- 
ным факультэце з наяўнасцю спецыялізаваных 
кафедраў замежных моў з’яўляецца мэтазгод
ным з пазіцыі павышэння якасці падрыхтоўкі 
спецыялістаў.

Разам з тым студэнты, якія навучаюцца на 
факультэце міжнародныхадносінігуманітарным 
факультэце па спецыяльнасцях “Сучасныя за
межныя мовы” , “Культуралогія” , “Псіхалогія” , 
“Міжнародныя адносіны” будуць завяршаць 
сваё навучанне на тых факультэтах, на якія яны 
паступілі.

Людміла ХУХЛЫНДЗІНА,
начальнік Галоўнага ўпраўлення

вучэбнай і навукова-метадычнай работы

ВЫСТАВЫ

АдІўКАВАЯ ГАДІНКА 3 ДІВІІ
Д элегацы я Б Д У  пры везла добры я весткі з  Л ів іі -  падчас працы  на Нацы я- 
нальнай выставе Рэспублікі Беларусь у  Трыпалі ( 2 - 7  красавіка) пам іж  на- 
шым універсітэтам і найбуйнейш ы м і л ів ій скім і ўстановамі адукацы і ўзн ік  
узаем ны  інтарэс, які быў зам ацаваны  падп ісанн ем  ш эрага пратаколаў аб  
намерах.

Падчас прыёму дэлегацыі Міністэрства 
адукацыі нашай краіны рэктарам найбуйнейша- 
га лівійскага універсітэта Аль-Фатэх, у якім ву- 
чацца 40 тысяч студэнтаў, адбылася прэзен- 
тацыя БДУ і знаёмства са структурай вядучай 
лівійскай ВНУ. У час сустрэчы высветлілася, што 
адразу некалькі навуковых кірункаў біялагічнага 
факультэта БДУ выклікаюць велізарны інтарэс 
у лівійскага боку, і ўзніклі дамоўленасці аб 
правядзенні сумесных даследаванняў.

Адукацыя і навука найлепш праяўляюцца 
ў пры м яненн і на практы цы , таму 
цудоўным прамоўшанам БДУ ў Лівіі будзе 
ўзаемадзеянне з Лівійскім сельскагаспа- 
дарчым навукова-даследчым інстытутам і з 
Цэнтрам вырошчвання аліўкавых і пальма- 
вых дрэваў. Кіраўніцтва навуковых цэнтраў 
уразілі прадстаўленыя супрацоўнікамі на- 
шага універсітэта мікрахвалевыя тэхналогіі 
перадпасяўной апрацоўкі глебаў і насення 
і тэхналогія інкрустацыі насення, якія павы- 
шаюць урадлівасць, а таксама прапанава- 
ныя да выкарыстання субстраты, узбагачаныя 
гумінавымі кіслотамі, -  на такіх добра растуць 
фінікавыя папьмы.

Прыём у Міністэрстве адукацыі Лівіі 
выявіў яшчэ адзін напрамак супрацоўніцтва -  
у гэтай краіне практычна адсутнічае сістэма 
падрыхтоўкі спецыялістаў найвышэйшай 
кваліфікацыі, таму адукацыйныя прапано- 
вы БДУ ў галіне вывучэння рускай мовы, 
падрыхтоўкі магістарскіх і навуковых ды- 
сертацый сустрэлі вялікі попыт. Паказаль- 
на, што асноўныя кантакты, якія завязаліся

/Ія стэнда БДУ: доктар фізіка-матэматычных 
навук з НДІ ПФП Леанід Каткоўскі з лівій- 
скімі партнёрамі.

з лівійскімі калегамі дзякуючы выставе, на- 
лежаць галіне адукацыі -  можна чакаць, што 
да 11 лівійцаў, якія зараз навучаюцца ў БДУ, 
неўзабаве далучыцца колькі іх суайчыннікаў, 
асабліва па спецыяльнасцях, на якіх у БДУ 
мяркуецца арганізаваць стажыроўкі на 
англійскай мове.

На выставе поруч з рэкламай айчынных аду- 
кацыйных паслуг ішлі найлепшыя распрацоўкі 
навукоўцаўБДУўгалінахнафтапрамысловасці, 
развіцця сельскай гаспадаркі, вытворчасці 
новых рэчываў і матэрыялаў, аховы навакол- 
ля, металаапрацоўкі і прыборабудавання.

Падрыхтавала 
Маргарыта АЛЯШКЕВІЧ

Інтэрнэт-канферэнцыя рэктара БДУ Сяр- 
гея Абламейкі -  Sb.by (08.04); “Советская Бе
лоруссия” (18.04).

Міжнародны студэнцкі фестываль “Ки
ногрань” -  БелТА (21.04, 22.04); “Советская 
Белоруссия” (22.04).

Распрацоўкі БДУ ў Гановеры -  БелТА
(19.04); БелаПАН (19.04); naviny.by (19.04). 

Інтэрв’ ю з дырэктарам Інстытута
журналістыкі Сяргеем Дубовікам -  “Совет
ская Белоруссия" (21.04).

Інтэрв’ю з намеснікам дэкана юрыдычна- 
га факультэта БДУ Андрэем Шыдлоўскім -  
“Настаўніцкая газета” (21.04).

Адкрыццё стадыёна спарткомплек- 
су БДУ -  Бел TA (15.04, 16.04); “Советская Бе
лоруссия” (17.04); “Звязда’У'Чырвоная змена”
(17.04); “Минский курьер” (17.04); “Настаўніцкая 
газета” (18.04); “Вечерний Минск” (20.04).

Будаўніцтва інтэрната БДУ ў студэнцкай 
вёсцы -  “Советская Белоруссия” (16.04).

Інтэрв’ю з кіраўніком Цэнтра аэракас- 
мічнай адукацыі БДУ Уладзімірам Саечніка- 
вым -  “Настаўніцкая газета” (14.04).

Канцэртаркестранародныхінструментаў 
БДУ -  “ Минский курьер” (08.04)

Апімпіядныя поспехі ў матэматыцы ліцэі- 
стаў БДУ -  “Настаўніцкая газета” (07.04).

Дэкан факультэта міжнародных адно- 
сін Віктар Шадурскі пра ўзаемаадносіны 
Беларусі і EC -  “Советская Белоруссия” (07.04).

Пачатак працы факультэта павышэння 
кваліфікацыі Інстытута журналістыкі -  БелТА
(06.04); “Народная газета” (08.04); “Советская 
Белоруссия” (07.04); “Звязда” (09.04).

Выязны семінар-практыкум “Школа сту- 
дэнцкага актыву ў БДУ” -  “Настаўніцкая газе
та” (02.04); “Знамя юности" (03.04-09.04).

Дамова аб супрацоўніцтве паміж БДУ 
і Універсітэтам г. Лянчжоу (КНР) -  БелТА
(02.04); “Рэспубліка” (11.04).

Стварэнне ў БДУ інфармацыйнага пун
кта Савета Еўропы -  БелТА (31.03); tut.by
(31.03); “Звязда’У'Чырвоная змена” (03.04).

Сумесны праект арганізацый БРСМ юры- 
дычнага і ваеннага факультэтаў БДУ “Час су
да” -  “Во славу Родины” (01.04).

Удзел БДУ ў выставах навукова-тэхнічнай 
прадукцыі ў Лівіі і В’етнаме -  Бел TA (31.03).

Намеснік дырэктара Інстытута журналі- 
стыкі БДУ Вольга Самусевіч пра асаблівасці 
ўступнай кампаніі -  tut.by (31.03).

Распрацоўка вучоных біяфака БДУ, якая 
абараняе паперу ад падробак -  “Рэспубліка”
(31.03).

Пра красавіцкія зарапады ад абсервато-
рыі БДУ -  Бел TA (31.03; 21.04); tut.by (31.03); 
open.by (31.03).

Прафесійна-педагагічнае сумоўе -  “На
родная газета” (31.03); “Звязда’У'Чырвоная 
змена” (03.04, 24.04); БелТА (04.04); open.by
(04.04); “Комсомольская правда в Белоруссии” 
(07.04; 14.04); “Знамя юности” (03.04-09.04); 
“Вечерний Минск” (09.04).

Зацвярджэнне геральдычных знакаў 
БДУ -  БелТА (28.04); “Советская Белоруссия”
(29.03); “Звязда’У'Чырвоная змена” (03.04) 

Выязное пасяджэнне суда і пракуратуры
Маскоўскага раёна ў БДУ -  БелТА (28.03); Бе
лаПАН (02.04); “Вечерний Минск” (10.04).

Дні адкрытых дзвярэй у БДУ -  
“Звязда’У'Чырвоная змена” (27.03).

Перамога студэнтаў БДУ ў Беларус- 
кай юрыдычнай студэнцкай алімпія- 
дзе -  “Настаўніцкая газета” (26.03); '‘Звя
зда’У'Чырвоная змена” (27.03).

Пра новыя спецыяльнасці ў БДУ -  “Семь 
дней” (26.03).

Міжнародны матэматычны турнір гара- 
доў на базе БДУ -  “Настаўніцкая газета”
(26.03).

Сумесны праект БДУ і МДУ па стварэнні 
мікраспадарожніка -  “Настаўніцкая газета”
(26.03).

Выстава “Гісторыя ратнай славы” ў БДУ -
“Вечерний Минск” (24.03).

Тэатр БДУ “На филфаке” -  “Вечерний 
Минск” (24.03).



M H E P t I f f l 30 красавіка 2009 года, № 7-8 (2000-2001)

АБ'ЯВЫ

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖ АУНЫ  
УН1ВЕРС1ТЭТ

Аб'яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: тэарэтычнай 

і прыкладной механікі, геаметрыі, тапалогіі 
і методыкі выкладання матэматыкі, нямецка- 
га мовазнаўства, мытнай справы, сацыялогіі, 
англійскай мовы гуманітарных факультэтаў, 
агульнай і клінічнай псіхалогіі;

ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: тэарэтычнай і 
прыкладной механікі, лікавых метадаў і пра- 
грамавання, тэорыі і метадалогіі журналістыкі, 
аналітычнай хіміі, неарганічнай хіміі, менедж
менту і арганізацыі аховы здароўя;

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: гісторыі паўднёвых 
і заходніх славян, гісторыі старажытнага све
ту і сярэдніх вякоў, археалогіі і спецыяльных 
гістарычных дысцыплін, педагогікі і праблем 
развіцця адукацыі, філасофіі і метадалогіі 
навукі, сацыялогіі, філасофіі культуры, матэ- 
матычнага мадэлявання і аналізу дадзеных, 
вышэйшай матэматыкі, метадаў аптымальна- 
гакіравання, матэматычнайфізікі, матэматыч- 
нага мадэлявання і кіравання, матэматычна- 
га забеспячэння АСК, матэматычных метадаў 
тэорыі кіравання, вышэйшай алгебры, агуль
най матэматыкі і інфарматыкі, тэорыі функ- 
цый, лікавых метадаў і праграмавання, тэорыі 
і метадалогіі журналістыкі, менеджменту 
і арганізацыі аховы здароўя, аналітычнай хіміі, 
неарганічнай хіміі, радыяцыйнай хіміі і хіміка- 
фармацэўтычных тэхналогій, арганічнай хіміі, 
раманскіх моў, міжнародных эканамічных 
адносін, міжнародных адносін, англійскай 
мовы эканамічных спецыяльнасцяў, усходніх 
моў, тэорыі і методыкі выкладання рускай мо
вы як замежнай, геаграфічнай экалогіі, ды- 
зайну, інфармацыйных тэхналогій, агульнана- 
вуковых дысцыплін, геадэзіі і картаграфіі;

СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: 
гісторыі старажытнага свету і сярэдніх 
вякоў, педагогікі і праблем развіцця аду- 
кацыі, англійскай мовы прыродазнаўчых 
факультэтаў, філасофіі і метадалогіі навукі, 
псіхалогіі, сацыялогіі, эканамічнай інфар- 
матыкі і матэматычнай эканомікі, дыфе- 
рэнцыяльных ураўненняў, лікавых метадаў 
і праграмавання, тэарэтычнай і прыкладной 
механікі, стылістыкі і літаратурнага рэдагаван- 
ня, фізічнай хіміі, раманскіх моў, германскіх 
моў, культуралогіі, міжнароднага прыватна- 
га і еўрапейскага права, тэорыі і методыкі 
выкладання рускай мовы як замежнай, ды- 
зайну, інфармацыйных тэхналогій, агуль
най і клінічнай псіхалогіі, агульнанавуковых 
дысцыплін, дынамічнай геалогіі, эканамічнай 
геаграфіі Беларусі і дзяржаў Садружнасці, 
эканамічнай геаграфіі замежных краін;

ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: англійскай 
мовы прыродазнаўчых факультэтаў, псі- 
халогіі, сацыялогіі, менеджменту, экана- 
мічнай інфарматыкі і матэматычнай эка- 
номікі, крыміналістыкі, тэарэтычнай і інсты- 
туцыянальнай эканомікі, банкаўскай і фі- 
нансавай эканомікі, англійскага мова- 
знаўства, раманскага мовазнаўства, між- 
народнага турызму, усходніх моў, агульнана
вуковых дысцыплін;

АСІСТЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: матэматыч- 
нага забеспячэння ЭВМ, тэхналогіі прагра
мавання, радыяцыйнай хіміі і хіміка-фар- 
мацэўтычных тэхналогій, неарганічнай хіміі, 
аналітычнай хіміі, арганічнай хіміі.

Тэрмін конкурсу -  адзін месяц з дня апуб- 
лікавання аб'явы.

Адрас: г. Мінск, вул.Бабруйская, 5-а, 
упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ  БДУ ^
Аб'яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
ЗАГАДЧЫКА кафедры прыродазнаўчых 

дысцыплін;
СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ кафедры 

прыродазнаўчых дысцыплін -  2.
Тэрмін конкурсу -  адзін месяц з дня 

апублікавання аб'явы.
Адрас: г. Мінск, вул. Камсамольская, 21, 

тэл. 328-55-34; 220-29-46.

НДІ ПРИ КЛ А ДН Ы Х ПРАБЛЕМ  
МАТЭМАТЫКІ I ІНФАРМАТЫ КІ БДУ
Аб'яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНІКА навукова- 

даследчай лабараторыі матэматычных 
метадаў абароны інфармацыі -  2;

СТАРШАГА НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНІКА 
навукова-даследчай лабараторыі матэма
тычных метадаў абароны інфармацыі -  1.

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

Адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 
4, каб. 702, тэл. 209-51-04.

НДІ ЯДЗЕРНЫ Х ПРАБЛЕМ БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне паса- 

ды ЗАГАДЧЫКА лабараторыі радыёфізічных 
даследванняў.

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

Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Бабруйская, 
11, аддзел кадраў, каб. 315, тэл. 226-42-31.

СТУДЭНЦКІІНТАРЭС

“АДКОС”  -  ДУРНА
У закахан ы х вясна асац ы ю ец ц а з 

кветкамі /  спевамі птушак, у метэарола- 
гаў -  з паляпшэннем надзор ’я. у дакта- 
роў -  з авітамінозам і алергіямі. A работнікі 
Маскоўскага райваенкамата (PBK) горада 
Мінска ўжо поўным ходам рыхтуюцца да  
будучага прызыву. Улікумерапрыемстваў 
і барацьба з “ухілістамі”.

Ha гэты раз 2 красавіка на базе нашага 
універсітэта, а менавіта ў Ліцэі БДУ, прайшло 
выязное пасяджэнне суда і пракуратуры, на 
якім разглядапіся тры справы па артыкуле 435
ч. 1 -  ухіленне ад мерапрыемстваў прызыву на 
ваенную службу. Ha працэсе прысутнічалі капя 
700 студэнтаў з усіх факультэтаў, якія на свае 
вочы маглі пераканацца ў непазбежнасці пра- 
васудцзя (“Закон суровы, алеёнзакон” , -  казалі 
яшчэ ў Старажытным Рыме). Абвінавачваліся 
два студэнты сталічных ВНУ, якія калісьці былі 
адлічаны за акадэмічную непаспяховасць 
і ўжо паспелі аднавіцца (прычым за час вы- 
мушанага “прастою” права на адтэрміноўку 
ад ваеннай службы яны страцілі), і адзін ма- 
лады чалавек працоўнай спецыяльнасці, які 
не мае да вышэйшай адукацыі ніякага дачы- 
нення. У выніку, рашэннем суда першыя двое 
атрымалі значныя штрафы ў памеры 50 ба- 
завых велічынь (1.750 тыс. рублей) і 70 б.в. 
(2.450 тыс. рублей), а трэці быў прысуджаны 
да пяці месяцаў арышту. Ці трэба казаць, пад 
якім уражаннем выходзілі нашы студэнты з па- 
сяджэння...

“Самы вялікі штраф, які давалі ў нашым 
раёне, -  240 базавых велічынь (8.400 тыс. 
руб.). Такога ў Мінску, ды і ў краіне, яшчэ не 
было”, -кажамаёрДзянісІваненка, начальнік 
аддзялення прызыву Маскоўскага РВК, які 
ўдзельнічаў у апісаных разбіральніцтвах. 
Разам з тым, паводле яго слоў, многія асу- 
джаныя па такіх сама справах ухіляліся аб- 
салютна дарэмна. Калі праз год з іх здымалі 
судзімасць і накіроўвалі на медкамісію, вы-

святлялася, што многія да службы ў войску 
зусім не прыдатныя.

Па словах маёра Іваненкі, міліцыя сумес- 
на з PBK стварылі аператыўна-вышуковую 
трупу. Яна займаецца тым, што шукае ма- 
ладых людзей, якія ўхіляюцца ад прызыву, 
каб уручыць ім павесткі. “Яны думаюць, што 
ваенкам асабіста павінен прыйсці і ўручыць 
павестку, а запрашэнне па пошце іх не зада- 
вальняе” , -  гаворыць маёр. Акрамя таго, да 
гэтай справы ваенкамат прыцягвае таксама 
БРСМ і работнікаў ЖЭСаў.

Бывае, што “адкос” адармііб’епаўхілістах 
раней, чым суд. “ Быў адзін прызыўнік, 
які цвёрда вырашыў касіць ад арміі. Hy і 
напісаў ва ўсіх анкетах: “Я дурань” . I маці 
пацвердзіла, што дурань -  яе сын” , -  рас- 
казвае Іваненка. “Дурня” адправілі на агляд 
у псіхіятрычную клініку, дзе паставілі дыягназ 
“шызафрэнія” . Потым яго паставілі на ўлік у 
дыспансер. I пазбавілі вадзіцельскіх правоў. 
Апошняе прызыўніку не дужа спадабала- 
ся, бо ён працаваў вадзіцелем. Вадзіцель 
без правоў нікому не патрэбны, таму яго 
звольнілі законна. A магчымасць зняцца з 
уліку з ’явіцца толькі праз тры гады.

Можа, лепш свой доўг Радзіме аддаць -  
і жыць са спакойнай душой?

Аляксандр КРАСЬКО

МАИСТРОУНЯ

Студэнты БДУ тыдзень запар маглі гава- 
рыць на мілай сэрцу замежнай мове -  і ра- 
даваць аматараў англафаніі, якія наведвалі 
разнастайныя імпрэзы, зладжаныя Цэнтрам 
замежных моў БДУ цягам гэтага тыдня.

Пра адмысловасць пазааўдыторнай 
працы са студэнтамі распавядае дырэк- 
тар Цэнтра, загадчыца кафедры англійскай 
мовы гуманітарных факультэтаў, доктар 
педагагічных навук Людміла Хвядчэня:

-  Пазааўдыторная праца -  вельмі важ
ны складнік навучальнага працэсу. Усе 
яе віды арыентаваныя на асобу, адкры- 
ваюць магчымасці для самавыяўлення 
і самаразвіцця, павышаюць унутраную ма- 
тывацыю студэнтаў і надаюць вывучэн- 
ню моў разнастайнасці -  да таго ж, та
кая праца дазваляе задзейнічаць най- 
больш эфектыўныя ў педагагічнай практы- 
цы інтэрактыўныя падыходы: навучанне ў 
супрацоўніцтве, метад праектаў, дыскусія, 
ролевая гульня, сітуацыйнае навучанне 
і г.д. Таму дбаем пра тое, каб студэнтам 
было дзе выявіцца: штогод адбываюцца 
агульнауніверсітэцкія моўныя алімпіяды, 
рэгулярна ладзяцца студэнцкія вечары- 
ны і Дні замежных моў, у апошнія гады ва 
універсітэце створаны дэбатны клуб, сябры 
якога бралі ўдзел у шэрагу міжнародных 
конкурсаў і займалі прызавыя месцы, а 
таксама рэгулярна выступаюць у тэлепе- 
радачы “Плюс/мінус” . Тыдзень англійскай 
мовы мы правялі ўпершыню -  бо ў адзін 
дзень ужо немагчыма паказаць усё, на што 
здольныя нашы студэнты. Спектр інтарэсаў 
быўтакі шырокі, а цікаўнасць студэнтаў та
кая вялікая, што давялося абмяжоўваць 
імпрэзы нават у межах Тыдня.

Моўнае свята, падчас якога студэн
ты БДУ карысталіся магчымасцю пагля-

дзець шэдэуры кіно у гандлевым цэнтры 
“Сталіца” , сустрэцца з выпускнікамі Кем- 
брыджа і Оксфарда, пабачыць прэзентацыі 
і выставы вучэбнай літаратуры кафедраў 
замежных моў, праявілася на факультэтах 
у розных акцыях ды імпрэзах.

На гістф аку спрачаліся, у фарма- 
це парламенцкіх дэбатаў Вялікабрытаніі, 
наконт глабалізацыі ў сферы адукацыі, 
вялі гульню-віктарыну “ Слабае звяно” , 
дзе студэнты 2 курса прапанавалі сваю 
версію аднайменнай праграмы БІБІСІ. 
Першакурснікі-гісторыкі зладзілі тэатраль- 
ную дзею па п ’есе У. Шэкспіра “ Юлій Цэ- 
зар” і музычнае шоу “Seven Ages” . А сту
дэнты 3-4 курсаў спецыяльнасці “Культур
ная спадчына і турызм” сышліся за круглым 
сталом “Краіны. Мовы. Культуры” .

Юрфак прадэманстраваў вялізарную тэ- 
матычную выставу наеденных газет (больш 
за 60), якія складваліся на глебе дыяло- 
гу культур. Тут адбыліся студэнцкая наву- 
ковая канферэнцыя, чытанні на англійскай 
мове на юрыдычную тэматыку і конкурс 
на найлепшы пераклад. Сведкамі надзвы- 
чайных камунікацыйных здольнасцяў на- 
шых студэнтаў сталі іх калегі з Акадэміі 
кіравання пры Прэзідэнце, якія стажы- 
руюцца ў Цэнтры замежных моў БДУ, 
і канкурэнты з Санкт-Пецярбурга і Кіева, 
якія меліс^ ўдзельнічаць ва універсітэцкай 
алімпіядзе па спецыяльнасці.

Ha эканам ічны м  ф акультэце былі 
прэзентаваныя праекты па пытаннях 
эканамічнага, палітычнага і грамадска- 
га жыцця. Першага красавіка эканамісты 
бавіліся гумарыстычным праетам “Smile 
today it may be worse tomorrow” . ЦІ не са
мым яркім уражаннем Тыдня стаў заключ- 
ны канцэрт “ Inspired by m usic” (на фо-

  ДАЛУЧАЙЦЕСЯ! ------

ДАСЛЕДЧЫЦКІІМПЭТ

На працягу 2 0 0 8 -2 0 0 9  н.г. на каф е
дры  этналогіі, м узеялогіі / гісторыі 
мастацтваў гістарычнага ф акуль
тэта пачал і д зей н іч ац ь  тры гурткі, 
якія  п р ад угл ед ж в аю ц ь  с у м есн ую  
п р а ц у  студэнтаў і в ы кл ад ч ы каў , 
скіраваную на паглыбленне ўласных 
д а с л е д а в а н н я ў  і ары ент ацы ю  ў 
праф есійнай дзейнасці.

Гурток “Гарадская этналогія” (кіраўнік -  
ст. выкл. Сцяпан Захаркевіч) спрыяе 
фарміраванню ў студэнтаў навыкаў паля- 
вога этналагічнага даследавання. Асноўная 
тэматыка даследванняў на першым этапе: 
урбанізацыя, карэнныя змены ў горадзе, 
трансфармацыі яго прасторы, традыцыі і 
культуры (збор наратыву пра вуліцы, раё- 
ны, будынкі, легендарных асоб і г.д.). Запла- 
наваныя сустрэчы з вядучымі навукоўцамі- 
этнолагаміз HAH Беларусі, рэгіянальныхВНУ, 
а таксама пастаяннае знаёмства студэнтаў з 
навінкамі навуковай літаратуры.

“Клуб аматараў і знаўцаў мастацтва" (да- 
цэнт ІнаТомашава) мае на мэце пашырэн- 
не ведаў студэнтаў у галіне гісторыі і тэорыі 
мастацтва, а таксама актывізацыю твор- 
чай і навуковай дзейнасці студэнтаў праз 
наведванне экспазіцый мастацкіх музеяў 
і выстаў, сустрэчы з беларускімі мастакамі 
і мастацтвазнаўцамі, дыскусіі па тэме.

“Клуб экскурсаводаў” (выкладчык Ірына 
Алюніна) рыхтуе студэнтаў да самастой- 
нага правядзення цікавых і змястоўных 
экскурсій па універсітэцкім дворыку, музеі 
гісторыі БДУ, нашай сталіцы. Прадугледжа- 
ны майстар-класы вядучых спецыялістаў; 
лекцыі-прэзентацыі з выкарыстаннем муль- 
тымедыйных сродкаў і рэсурсаў Internet; 
трэнінгі і семінары з удзелам прадстаўнікоў 
Міністэрства спорту і турызму.

Пасяджэнні гурткоў адбываюцца штоме- 
сяц. Наш тэлефон: 222-35-81.

БЕЗ МОЎНЫХ БАР’ЕРАЎ
Т ы д з е н ь  а н г л і й с к а й  м о в ы п р а й ш о ў у Б Д У

та), падчас якога студэнты выконвалі 
англамоўныя хіты -  ад песень Бітлз і 
АББА да Нірваны і Брытні Спірз. Па сло
вах Людмілы Уладзіміраўны, за разнастай- 
насць, масавасць і відовішчнасць праграмы 
эканамфак быў прызнаны арганізатарамі 
лідарам сярод факультэтаў:

-  С тудэнты -эканам істы  прадэм ан- 
стравалі добрае веданне мовы, што ў 
многім тлумачыцца наяўнасцю на факуль
тэце ўступнага іспыту па замежных мо- 
вах. Спрыяе высокаму ўзроўню студэнцкіх 
моўных здольнасцяў і зацікаўленасць дэка- 
ната ў стварэнні добрых умоў для вывучэн- 
ня замежных моў.

РОЗГАЛАС
Дзмітрый Гарбачэўскі, 1 курс, экана- 

мічны факультэт: "3 таго часу, як мы да- 
ведаліся, што на нашым факультэце бу
дзе ладзіцца Тыдзень англійскай мовы, час 
нібы паскорыў хаду. Пачаліся рэпетыцыі, 
з ’явілася прадчуванне вясны і радасці ад 
вучобы. Мы навучыліся рабіць праекты, 
лагічна выбудоўваць свае выступленні, 
удзельнічаць у студэнцкіх канферэнцы- 
ях -  урэшце, праяўляць ініцыятыву. Шмат 
даведаліся пра сваю будучую прафесію і 
культуру той краіны, мову якой вучым. Адчулі 
сябе больш упэўнена ў час працы з публікай, 
выпрабавалі сябе ў аратарскім майстэр- 
стве. Дзякуй нашым выкладчыкам!"

Рабецкая Вольга, 1 курс, эканамічны 
факультэт: "Нават па завяршэнні Тыдня 
перапаўняюць эмоцыі! Мяркую, мы сталі 
больш энергічныя, ініцыятыўныя, адказ- 
ныя. Пакуль рэпетавалі, перазнаёміліся, 
пасябравалі, даведаліся пра таленты 
і здольнасці адзін аднаго. A яшчэ пабачылі, 
што нашы выкладчыкі і дэканат не абы- 
якавыя да нашых інтарэсаў, гатовыя 
ўдзельнічаць у студэнцкім жыцці. Cna- 
дзяюся, атмасфера крэатыву захаваецца 
і будзе перанесеная ў нашу прафесійную 
дзейнасць".

ПАДЗЯКІ
Арганізацыя такой насычанай пра

грам ы  патрабуе  немалы х вы с іл каў  
з боку ін іцыятараў. Хваляў студ эн ц 
кай удзячнасц і заслугоўвае галоўная 
віноўніца ўзн ікнення моўнага свята -  
Людміла Хвядчэня. Пра фарміраванне 
прафесійных іншамоўных навыкаў буду- 
чых эканамістаў рупіліся і атрымалі па- 
дзяку з вуснаў намесніцы дэкана Але
ны Васільевай выкладчыцы кафедры 
англійскай мовы Людміла Ціхамірава, 
Элеанора Рунцова, Іна Трубачкіна, Ірына 
Кудырка. За высокі ўзровень арганізацыі 
працы студэнтаў гістфака адказная Свят- 
лана Вераб ’ ёва, за моўны энтуз іязм  
юрыстаў -  Вольга Васючкова.

Падрыхтавала 
Маргарыта АЛЯШКЕВІЧ
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ГУЧАЛА ПАЭЗІЯ РОДНАИ ЗЯМЛІ
Класіка  жанру інф армацы і 

патрабуе сухога  І дакладна- 
га паведамлення. А так хочац- 
ца расказаць не толькі пра ад- 
ну паэтычную сустрэчу, якіх ня- 
мала ладзіцца апошнім часам 
сталічным аддзяленнем Саюза 
пісьменнікаў Беларусі, але І пе- 
радаць настрой, аўру, нарэшце, 
крэатыўнасць падзеі. Раскрыць 
душэўныя парыванні, абудзіць 
слых, абвастрыць уласны зрок -  
ці не тэта задача развіцця Aco- 
бы?! Бо, не сакрэт, для паасоб- 
ных нашых сучасн ікаў сярод 
моладзі ўжо, часам, “ солнцы, 
знать, не дышат, и жизни нет в 
морских волнах” .

Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили
И ночь в звёздах нема была!

Так пісаў Цютчаў у 1836 годзе.
Паэзія сыходзіць на душу, як 

вясна.
Адным цудоўным вясновым 

днём уБДУнабіялагічнымфакуль- 
тэце на розных патоках адбыліся 
дзве творчыя сустрэчы вядома- 
га беларускага паэта, галоўнага 
рэдактара рускамоўнага часопіса 
пісьменнікаў Беларусі “ Нёман” 
Міхася Пазнякова і загадчыцы 
аддзела прозы часопіса Наталлі 
Касцючэнкі. Міхась Пазнякоў -  
старшыня М інскага гарадскога 
аддзялення ГА “Саюз пісьменнікаў 
Беларусі” , член Беларускага саю
за журналістаў, лаўрэат шэрага 
літаратурных прэмій.

Творчая сустрэча прысвячала- 
ся Году роднай зямлі, які сёлета 
аб’яўлены ў Беларусі.

Паэты расцвітаюць рана. Ma- 
быць, ці не кожны студэнт адчуў 
сябе творцам у момант, калі ка
скадам гучалі вершы ў выкананні

На сустрэчы (справа налева): М. Пазнякоў, Н. Касцючэнка І У. Навумовіч

маистра, калег па пяру, а таксама 
саміх студэнтаў.

Адбылася яркая, захапляль- 
ная творчая імпрэза, змест якой 
далёка не вычэрпваўся толькі 
чытаннем вершаў. Гэта быў ды- 
ялог, зацікаўленая размова пра 
самае набалелае, хвалюючае. 
Падчас сустрэчы, як праталіны 
напрадвесні, “адкрываліся” сэр- 
цы і душы студэнтаў, выяўлялася, 
пра што думаюць, чым заклапо- 
чаны сучасныя маладыя людзі, 
якія ідэалы іх вядуць па жыцці.

Міхась Пазнякоў выхоўваўся 
ў вялікай с я м ’ і ў вёсцы За- 
б р о д д з е  Б ы х а ў с ка га  р а ё - 
на на Магілёўшчыне. Вучыўся 
і скончыў наш універсітэт, у ка- 
горце навукоўцаў працаваў у HAH 
Беларусі на чале з народным паэ- 
там Беларусі акадэмікам Кандра- 
там Крапівой. Адзін з кіраўнікоў 
выдавецтва “ Юнацтва” , дырэк-

тар музея класіка беларускай 
паэзіі М.Багдановіча, працаваў 
на кіруючых пасадах у розных 
культурна-асветніцкіх устано- 
вах. За плячыма выдатнае жыц- 
цё, багаты практычны вопыт. Ёсць 
чым “падзяліцца” са студэнтамі, 
асабліва сваімі адносінам і да 
рэчаіснасці. Надарылася добрая 
мажлівасць дапамагчы студэн- 
там у рэалізацыі іх крэатыўных 
здольнасцяў, ацаніць іх паэтычны 
дар. Асабліва тым, хто чытаў свае 
вершы і вершы шаноўнага госця.

М іхась П азнякоў  -  аўтар 
некалькіхкнігпаэзіі.яговершыдпя 
дзяцей уключаны ў хрэстаматыі 
для маподшых школьнікаў.

З б о р н ік і верш аў “ С вятое 
прав іла ...” (2008), “ Под сине
вой родных небес” (2008), “ Па- 
дарожжа ў краіну загадак” (2007) 
і ІнLuыя якраз сталі асновай ды- 
ялогу з будучымі прафесійнымі

э к о л а га м і, б іё л а га м і, б ія - 
тэхнолагамі. “ I будзе зноў гаіць 
вясна” чалавечыя трывогі за наш 
сучасны дзень, будзе “ гаіць” ра
ны ў душах моладзі, нанесеныя 
развалам СССР і звязанымі з гэ- 
тым разгулам бездухоўнасці, 
культам сілы і дэвальвацыяй ма- 
ральных асноў.

Вершы напісаныя на міла- 
гучнай матчынай мове. Нібыта 
хтосьці ў дзяцінстве над юным 
ш кол ьн ікам  праш аптаў: “ Ён 
будзе паэтам ” . Гучалі да бо- 
лю ш чы млівы я верш аваны я 
прызнанні мілай матулі, вёсцы, 
той “ малой радзіме” (“ Радзіма, 
малая Радзіма” ), дзе гадаваўся, 
адкуль пайшоў у свет, ступіў на 
тую самастойную дарогу, якая 
прывяла ў Белдзяржуніверсітэт. 
Вершы пра братэрства народаў- 
суседзяў -  “Тры сястры -  Бела
русь, Украіна, Расія” , пра родную 
зямлю -  “Лес -  маўклівы дарад- 
чык і мудры мой сябра” . Творы 
пра вяршэнства Дабра, Праўды, 
Працы і Шчырасці. I, несумненна, 
найбольшы водгук у студэнцкай 
аўдыторыі знаходзілі вершы пра 
каханне. Пра глыбокае і выспе- 
ленае пачуццё да той “ранімай” , 
“чуйнай” , “адзінай” .

Будзе голас твой цёплы,
чароўны

Удушы таямніцай гучаць.
I мяне ў светдзівосны вяртаць
Будзе голас твой цёплы,

чароўны.

Замілаванасць роднай зямлёй 
гучала ва ўсім. Да гэтай любові 
ад сустрэчы “дадаліся” паэтыч- 
насць, узнёсласць, акрыленасць.

Якія ж урокі вынеслі студэнты з 
сустрэчы?

Няма прыгажосці ў пустыні, 
яна ў душы араба. Адданасць

роднай зямлі -  аснова характеру, 
матывацыя да стваральнай пра
цы, умова жыццёвага поспеху, за- 
служанае прызнанне.

“Талент -  даручэнне ад Бо
га” , -  адзначаў паэт Я.Баратын- 
скі. Сустрэча дапаможа юным та- 
лентамлацвейраспарадзіццаДа- 
рам Божым. Карыстаючыся нага
дай, некалькі студэнтаў перадалі 
“з рук у рукі” галоўнаму рэдакта- 
ру “Нёмана” тоненькія вучнёўскія 
сшыткі з уласнымі вершамі. “ Я 
хачу напісаць кнігу для каханай. 
Як выдаць яе?” -  прагучала і та
кое пытанне ад юнака. Дарэчы, 
пытанняў было шмат. “Хто ваша 
Муза, шаноўны паэт?” , “Адкуль 
вы “ чэрпаеце” тэмы для сваіх 
твораў?” , “Як пішуцца вершы?” .

“Цяпер намнога больш, чым ты 
думаеш,” -  было выгравіравана 
на адным старадаўнім гадзінніку. 
Час -  няўмольны.I варта паспець 
рэалізаваць свае здольнасці ў ма
ладыя гады. Талент -  гэта здоль- 
насць плюс працаздольнасць.
I такі ўрок засвоіл і студэнты-біёлагі. 
Несумненна, адной-дзвюматакімі 
сустрэчамі ўсе набалелыя пытанні 
сённяшняга студэнцтва не выра- 
шыш. Гапоўнае ў нашым бурлівым 
часе -  быць пачутым.

A маладыя паэты маглі яшчэ 
“ выйсці з ценю” , прадэманстра- 
ваць свае творчыя здольнасці пе- 
рад прафесійнымі аўтарамі.

Ю нацтва -  ш м атабяцаль- 
нае. У юнацтве ўсе паэты, твор
цы, карыфеі эпохі і на паўстаўкі 
геніі. Але юнацтва -  выдатная 
мажлівасць стаць такім, якім яш
чэ ніхто не быў. Праславіць род
ную зямлю.

Самае высокае прызнанне, 
калі пра Асобу скажуць, што ча- 
лавек спаўна спраўдзіў высокія 
абяцанні юнацтва.

Спадзяёмся, што так яно і бу
дзе ў нашых студэнтаў.

У гэта верым!

Уладзімір НАВУМОВІЧ, 
дацэнт БДУ, 

член Саюза пісьменнікаў 
Беларусі

НАВУКОВЫ ІНТАРЭС

С Т У Д Э Н Ц К ! С А Т Э Л ІТ  Х У ТК А  П А Л Я Ц ІЦ Ь

-  У л а д з ім ір  А л я к с е е в іч , 
што т акое у н ів е р с іт э ц к ія  
м ікрасп ад ар о ж н ік і?  I наколькі 
с к л а д а н а  в у ч э б н а й  уст ано- 
ве в ы в е с ц і такі апарат  на  
арбіту?

-  Праграмы па распрацоўцы 
адукацы йны х сп ад арож н ікаў  
пачалі ажыццяўляцца дзесьці з 
сярэдзіны 90-х гадоў. Звычай- 
на ў іх удзельнічалі універсітэты. 
Аднак ёсць выпадкі, калі над 
с тв а р э н н е м  та к іх  апаратаў  
працавалі нават гім наз іі і лі- 
ц э і. А с н о ў н а е  п р ы з н а ч э н - 
не такіх м ікраспадарожнікаў -  
падрыхтоўка спецыялістаў для 
аэракасм ічнай  гал іны . У гэ - 
тым выпадку касмічныя апараты 
павінны стаць своеасаблівай ля- 
тучай навуковай і вучэбнай ла- 
бараторыяй для студэнтаў. У 
ідэале, важна, каб моладзь бра
ла ўдзел ва ўсіх стадыях стварэн- 
ня спадарожніка: праектаванні, 
вырабе, запуску, кіраванні ім, 
а таксама прыёме і апрацоўцы 
інфармацыі, якая паступае.

У Pacii назапаш аны б а га 
ты вопыт па стварэнні і запу-

Цэнтр аэракасм ічн ай  адукацы і на факультэце рады ёф ізікі 
і электронікі БД У ствараўся д л я  каарды нацы і падрыхтоўкі 
і перападрыхтоўкі кад р аў  д л я  айчы ннай касм ічнай  галіны, 
якая зар аз  ф арм іруецца. П раз год пасля афіцыйнага ства- 
р э н н я  ЦАА п е р а д  ім  уж о  ставіцца з а д а ч а  р а с п р а ц о ў к і 
ўласнага м ікраспадарожніка. Пра тое, якім чынам універсітэт 
зб ір аец ц а дасягнуць касм ічны х прастораў, мы гутарым з  
кіраўніком  ЦАА, доктарам фізіка-матэматычных навук пра- 
ф есарам  Уладзімірам САЕЧНІКАВЫМ.

ску адукацыйных спадарожнікаў. 
Д ва  гады  та м у  ўдалы  з а 
пуск спадарож ніка  “Таццяна” 
ажыццявіў Маскоўскі дзяржаўны 
ун іверс ітэт . С атэл іт пад на- 
звай “ М ажаец" распрацаваў 
Маскоўскі авіяцыйны універсітэт, 
с п а д а р о ж н ік  “ Б а у м а н е ц ” -  
Тэхнічны універсітэт імя М. Э. Ба
умана. Спадарожнік “ Калібры” 
запусціў падмаскоўны ліцэй су- 
месна з ліцэем з Аўстраліі. У 
ліпені гэтага года МДУ запускае 
“Таццяну-2". Намячаецца адука- 
цыйны праект “Радыёскаф” . Пер- 
шы раз скафандр, начынены апа- 
ратурай, быўвыкінутызкасмічнай 
міжнароднай станцыі ў прасто- 
ру некалькі гадоў назад. Другі 
такі эксперымент будзе праве- 
дзены ўлетку. Па дамоўленасці 
і з “Таццяны-2” , і з “ Радыёска- 
фа” мы будзем прымаць у сябе ў 
Цэнтры інфармацыю.

У н іверс ітэцкія  канструкцы і 
не патрабуюць ні вялікага шта
ту спецыялістаў, ні ўнушальных 
кап італаўкладанняў, але вы- 
гадна замяняюць сабой вялікія 
апараты , калі ёсць неабход- 
насць праводзіць розныя на- 
вуковыя эксперыменты. Самы 
маленькі спадарож н ік  важыў 
100 грамаў і ўяўляў сабой кубік 
10 на 10 сантыметраў. Іншыя, 
як “Таццяна” , дасягаю ць 100 
кілаграмаў. Нягледзячы на свой

невялікі аб ’ём, такія касмічныя 
апараты часта па сваіх магчы- 
масцях, энергетычных магут- 
насцях нават пераўзыходзяць 
старыя, якія важылі тоны. Ho- 
выя тэхналогіі дазволілі зрабіць 
іх запуск таннейшым. Ha арбіту 
малыя сатэліты выводзяцца ў 
якасці дадатковага грузу. Калі 
раней на вялікі спад арож н ік  
стараліся паставіць усе вымя- 
ральныя прыборы, якія толькі 
меліся, то зараз замест адна- 
го касм ічнага  апарата можна 
запусціць дзесятак маленькіх, 
спецыялізаваных. I, калі з адным 
з іх нешта здарыцца, астатнія 
змогуць прадоўжыць работу.

-  Н ядаўна ў  Астане п ам іж  
БД У і М Д У  імя М . Л ам аносава  
быў п адпісаны  м ем ар анд ум , 
паводле якога мяркуецца ства- 
р эн н е  сум еснага касм ічн ага  
апарата. Калі будзе распачата 
праца ў  гэтым кірунку?

-  Можна сказаць, што яна ўжо 
распачата. Пасля прыездуда нас 
дэлегацыі НДІ ядзернай ф ізікі 
МДУ была створана рабочая 
група ў складзе 12 чалавек. У яе 
ўвайшлі прадстаўнікі амаль з усіх 
падраздзяленняў універсітэта, 
якія могуць штосьці прапана- 
ваць для аэракасмічнай галіны. 
Нам неабходна, каб у прагра- 
ме ўдзельнічала як мага болей

кампетэнтных людзей не толькі 
з БДУ, але з іншых арганізацый 
і прадпрыемстваў. Кожны мо- 
жа зр а б іц ь  сво й  у н ё с а к  у 
распрацоўкумікраспадарожніка. 
Будуць цаніцца свежыя думкі і 
неардынарныя ідэі. A іх бага- 
та ў маладых, здольных твор- 
ча падысці да вырашэння лю 
бой заданы. Галоўнае -  схіліць 
студэнтаў думаць і працаваць у 
гэтым кірунку.

Ужо да лета разам са сту
дентам! мы павінны высветліць 
канцэпцыю спадарожніка, аба- 
значыць яго выгляд, намеціць 
навуковыя эксперыменты, якія 
з яго  д а па м о га й  зб ір а е м ся  
праводзіць, а таксама вызна- 
чыць набор навуковай апара- 
туры, якую потым будзем ства- 
раць. У якасці платформы для 
касмічнага апарата хутчэй за ўсё 
возьмем платформу “Таццяны” . 
Гэта распрацоўка Усерасійскага 
навукова-даследчага інстытута 
эл е ктр а м е ха н ік і, най старэй - 
шай а р га н із а ц ы і, якая мае 
вельмі багаты вопыт па выпу
ску апаратаў ды станцы йнага  
зандзіравання. Думаю, што наш 
мікраспадарожнік будзе важыць 
каля 100 кілаграмаў. Запусціць 
яго мы збіраемся ў 2011 годзе.

-  3  таго часу, як узнік Цэнтр 
а э р а к а с м іч н а й  а д у к а ц ы і,  
прайш оў год. Чаго ўдалося д а 
сягнуць за гэты час?

-  Увесь год  мы займаліся 
тэхнічным абсталяваннем Цэнтра. 
3 самага пачатку свайго існавання 
мы займ ел і станцы ю  пры ё- 
му дадзены х аэракасм ічнага  
зандзіравання Зямлі. Апошнім 
часам мадэрнізавалі ўсе свае 
тэхнічныя сродкі, каб мець маг- 
чымасць прымаць інфармацыю 
з р а с ій с к іх  с п а д а р о ж н ік а ў

“Таццяна-2” і “ Радыёскаф” . Ця
пер робім захады, каб самім 
ра спр а ц о ўва ц ь  с р о д к і пры- 
ё м у  д а д з е н ы х  з к о с м а -  
су -  гэта значыць фарміруем 
паўнавартасны наземны ком 
пл екс  к ір а в а н н я , пры ём у і 
апрацоўкі інфармацыі з розных 
касмічных спадарожнікаў.

За гэты час у цэнтры ўжо 
два разы праводзіліся курсы па 
перападрыхтоўцы слухачоў. Ад- 
ны тычыліся глабальных сістэм 
пазіцыявання касмічных сістэм 
сувязі, іншыя -  малых касмічных 
апаратаў.Лекцыічытацьзапрашапі 
выкладчыкаў МДУ і Бауманскага 
тэхнічнага універсітэта.

Дагэтуль падрыхтоўка студэнтаў 
для аэракасмічнай галіны на ФРІЭ 
вялася па сумежных спецыяль- 
насцях. Сёння мы ўводзім новую 
спецыялізацыю, першапачатко- 
вая назва якой “Спадарожнікавыя 
інфармацыйныя і тэлекамуні- 
кацыйныя сістэмы” . Першы на
бор студэнтаў на яе адбудзецца ў 
верасні гэтага года.

Гутарыла Ганна ЛАГУН

Мікраспадарожнік "Мажаец-4"
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BECTKI 3 ФАКУЛЬТЭТАУ
М іжнародная канферэнцы я “Сонца, зоркі, Сусвет і агульная 
тэорыя рэлятыўнасці” прайш ла ў  БДУ з  2 0  па 2 3  красавіка.

Ініцыятары канферэнцыі -  ЮНЕСКА і Міжнародны цэнтр рэлятывісцкай 
астрафізікі (ІКРАНет) -  прысвяцілі форум Міжнароднаму году астраноміі, а 
таксама 95-годдзю з дня нараджэння выбітнага фізіка -  нашага земляка Яка- 
ва Зяльдовіча. Падобнае мерапрыемства ўпершыню адбылося ў нашай краіне 
і сабрала вядомых навукоўцаў-вучняў Зяльдовіча, многія з якіх працуюць у вя- 
дучых навуковых цэнтрах Беларусі, Расіі, Германіі, Італіі, ЗША і іншых краін све
ту. Кожны з чатырох працоўных дзён канферэнцыі прысвечаны асобнай тэме. 
Першы дзень -  касмалогіі, другі -  астрафізіцы, трэці -  астрабіялогіі, навуцы, 
якая вывучае і адкрывае новыя планеты і метэарыты. 21 красавіка працаваўкру
глы стол, а ўвечары 20 і 23 красавіка адбыліся публічныя лекцыі для студэнтаў 
і старшакласнікаў.

У прэс-канферэнцыі перад пачаткам форума прынялі ўдзел рэктар БДУ 
член-карэспандэнт HAH РБ Сяргей Абламейка, дырэктар міжнароднага цэн- 
тра ІКРАНет (Італія) Рэма Руфіні, дэкан фізічнага факультэта БДУ Віктар 
Анішчык і загадчык кафедры тэарэтычнай фізікі БДУ Ілья Феранчук.

it "к it

ЗГАДВАЮЧЫ В А Й Н У
студэнты фізічнага, геаграфічнага, 
біялагічнагафакультэтаў.факультэтаў 
радыёфізікі і міжнародных адносін, 
Інстытута журналістыкі і Дзяржаўнага 
інстытута кіравання і сацыяльных 
тэхналогій.

Цёпла быў сустрэты на гэтым 
свяце і даўні сябар Фундаменталь
ней бібліятэкі БДУ, які ўжо неаднара- 
зова прымаў удзел у наладжаных ёй 
мерапрыемствах, загадчык аддзе- 
ла прозы часопіса “Полымя” Ана- 
толь Зэкаў. Калі дагэтуль яго ведалі 
ва універсітэце пераважна як лірыка 
і парадыста, то цяпер пачулі і якаўтара 
патрыятычных вершаў -  менавіта яны 
склалі буклет “Сны з вайны” , які па- 
эт выдаў напярэдадні Дня Перамогі 
і 65-годдзя вызвалення Беларусі ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Аддзел
гуманітарна-асветніцкай работы 
Фундаментальней бібліятэкі БДУ

Уперадваенны ягадыўБеларускімдзяржаўнымуніверсіт эце, 
які м еў  ш эсць факультэтаў і 3 3  каф едры , навучаліся 1 3 3 7  
студэнтаў і працавала паўтары сотні выкладчыкаў. Кал і фа- 
ш ысцкая Германія напала на С авецкі Саю з, 4 5 0  з  іх узялі ў  
рукі зброю . Яны ваявалі на розных франтах, у  партызанскіх 
атрадах і ўпадполлі. Многія за свае ратныя подзвігі атрымалі 
баявыя ўзнагароды, а 12 выкладчыкаў і студэнтаў былі гана- 
раваныя высокім званием  Героя Савецкага Саюза.

3 ушанавання памяці ўсіх загінулых 
і пачалася літаратурна-музычная 
кампазіцыя, абазначаная радком на- 
роднага паэта Беларусі Ніла Гілевіча 
“Ты кажаш, я не ведаю вайны...” , якую 
зладзілі на філалагічным факультэце 
напярэдадні Дня Перамогі Фундамен
тальная бібліятэка, Савет жанчын І ка
федра беларускай мовы БДУ. Зрэш- 
ты, менавіта яны сталі і арганізатарамі 
конкурсу найлепшага сачынення ся- 
род студэнтаў пад гэткім самым 
дэвізам. Прытым праводзіўся ён не 
толькі на філфаку, пра што засведчылі 
І яго пераможцы, узнагароды якім

уручыў намеснік дэкана філфака Сяр
гей Важнік.

Сярод узнагароджаных, у тым ліку 
і грашовымі прэміямі, -  Дзіяна Ерма
кова, Настасся Мігно, Галіна Шчакала, 
Святлана Гайдук, Настасся Баярскіх, 
Надзея Андраюк, Кацярына Бабака, 
Настасся Албут, Аляксандр Грыбаў- 
скі -  усяго дзевяць чалавек.

У імпрэзе “Ты кажаш, я не ве
даю вайны...” таксама прынялі ўдзел 
прадстаўнікі розных факультэтаў: 
апроч гаспадароў-філолагаў, спявалі 
песні ваенных часоў і чыталі вер- 
шы вядомых паэтаў і ўласныя тэксты

Геалагічныя чытанні, прымеркаваныя д а  60-годдзя  адкры ц- 
ця Старобінскага радовіш ча калійны х солей , прайш л і 3 -4  
красавіка на геаграфічным факультэце БДУ.

Адно з найбуйнейшых у свеце, гэтае радовішча эксплуатуецца з 1963 
года шахтавым спосабам і для Беларусі ёсць крыніцай няспыннага клопа- 
ту. 3 аднаго боку, экспарт солей істотна папаўняе валютныя сродкі бюд- 
жэту: за мяжу накіроўваецца каля 75-80% гадавой вытворчасці ўгнаенняў, 
у якіх KCI складае 93-95%. 3 іншага боку, штогадовая здабыча выкапню ў 
вялікіх аб'ёмах (25-30 млн. т, у сярэдзіне 1980-х лічба дасягала і 35 млн. т) 
спрычыняецца да ўзнікнення сур’ёзных экалагічных праблем. Сярод іх ася- 
данне зямной паверхні над горнымі вырабаткамі, падтапленне і забагван- 
не зямель, засаленне глебы і падземных водаў, назапашванне шматтанаж- 
ных адкідаў калійнай вытворчасці -  цвёрдых галітавых (больш за 550 млн. т) 
і вадкіх іста-солевых глінаў (больш за 65 млн. т). Так што сусветна прызна- 
най беларускай школе геолагаў і горных інжынераў, якая склалася ў перыяд 
распрацоўкі радовішча, і ўва многім дзякуючы ёй, давядзецца больш увагі 
надаваць такім навуковым кірункам, як экалагічная геалогія і рацыянальнае 
нетракарыстанне.

Каб абмеркаваць гэтыя пытанні, на геафаку сустрэліся спецыялісты, 
выкладчыкі, аспіранты і магістранты БДУ, БНТУ, Дэпартамента па геалогіі 
Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы наваколля Беларусі, педагагічнага 
універсітэта, Беларускага геолагавыведчага НДІ, навукова-даследчага і кан- 
структарскага інстытута горнай і хімічнай прамысловасці.

3 вынікам навуковых спрэчак можна азнаёміцца ў зборніку “Сучасныя пра- 
блемы геалогіі: універсітэцкія навуковыя чытаніі...” .

ЗДАРОЎЕ

IНАВАЦЫИНАЯ ФІЗКУАЬТУРА
За пяць гадоў інтэнсіўнай вучобы м ож на істотна падарваць зд аро ўе: бяс- 
сонныя тыдні перад сесіяй, нязручны для нармальнага харчавання расклад, 
інф арм ацы йны я п ерагр узкі ды  стрэсы ад рэгул ярнай  п р ав ер кі ўзроўню  
в е д а ў  і сам ага трывалага атлета пераробяц ь у хл іпкага неўротыка. Як  
сумясціць у  сучасным навучальным працэсе трансляванне ведаў з  кпопатам 
пра гарманічнае ф арм іраванне асобы навучэнцаў, ум ацаванне іх здароўя, 
развіццё фізічных магчымасцяў -  вырашалі спецыялісты каф едры  фізічнага 
выхавання і спорту БД У падчас Рэспубліканскай канф ерэнцы і “Інавацыйныя 
працэсы  ў  фізічным выхаванні студэнтаў”.

ДОБРЫ АТЭСТАТ 
ЦІ ЗДАРОВАЕСЭРЦА?

Беларускія ўрачы-кардыёлагі канстатуюць, 
што лад жыцця наўпрост уплывае на развіццё 
сардэчных захворванняў -  асноўнай прычф 
ны смяротнасці ў краіне, а дастатковая ру- 
хавая актыўнасць і рацыянальнае харчаван- 
не з'яўляюцца асноўнай прафілактыкай такіх 
захворванняў. Тыя, хто мала рухаецца, горш 
спраўляюцца састрэсамі на вучобе і працы, ры- 
зыкуюць займець захворванні сэрца, нервовай 
і гумаральнай сістэм арганізма і састарыцца на 
10 гадоў раней, чым іх рухавейшыя аднагодкі, -  
гэта паказалі брытанскія навукоўцы падчас дас- 
ледавання сувязі паміж фізічнай актыўнасцю 
2400 параў блізнятаў і даўжынёй іх храмасом, 
што адпюстроўвае тэмпы старэння арганізма.

Падобныя даследаванні ўлічваюцца пры 
стварэнні канцэпцый развіцця неспецыяльнай 
фізкультурнай адукацыі. Мэтай канферэнцыі, 
што прайшла з нагоды 60-годдзя кафедры 
фізічнага выхавання і спорту БДУ і аб’яднала ка
ля 80 спецыялістаў адпаведнага кірунку з роз
ных ВНУ краіны, было выяўленне інавацый, 
якія дазволяць завабіць студэнтаў у спартза- 
лы. 38 навуковых дакладаў, прысвечаных су
часным тэхналогіям кіравання фізвыхаваннем, 
пераконваюць: нашым студэнтам мож
на пазайздросціць. Аптымізацыя іх фізічных 
нагрузак здзяйсняецца з дапамогай зруч- 
нага спартыўнага інвентару, трэнажораў з 
праграмавальным узроўнем складанасці 
і пульсазалежнымі праграмамі, немалую ролю 
граюць і развітыя метады трэніроўкі, заснава-

ныя на біязваротнай сувязі, а таксама выкары- 
станне прыбораў для экспрэс-вымярэння функ- 
цыянапьных параметраў арганізма.

ПРАМАНІТОРЫЦЬ УСІХ

3-за абмежаванасці матэрыяльна-тэхнічных 
і кадравых магчымасцяў ВНУ пакуль не пра- 
водзяць глыбокіх даследаванняў уплыву на- 
вучальнага працэсу на стан здароўя і адапта- 
цыйны патэнцыял студэнтаў. Як вынік, заняткі 
па фізкультуры захоўваюць традыцыйныя 
змест і форму, а іх групавы характар не даз- 
валяе рэалізаваць індывідуальны падыход, 
каб для кожнага студэнта можна было да- 
кладна разлічыць аптымальны рэжым руху, 
энергавыдаткаў, падабраць ідэальныя комплек
сы фізічных практыкаванняў. Навучальны працэс 
трэба пабудаваць так, каб максімальныя тэм
пы засваення ведаў не рабілі шкоды фізічнаму 
і псіхічнаму здароўю шкаляроў, але методыкі 
бяспечнага нагрузачнага тэсціравання для 
выяўлення рэзервовых магчымасцяў мала- 
дых арганізмаў пакуль, на жаль, адсутнічаюць, 
і выкладчыкі фізвыхавання не могуць пэўна ка- 
заць, якія віды спорту найбольш спрыяюць за- 
хаванню і ўмацаванню здароўя студэнтаў.

Каб палепшыць сітуацыю, на кафедры 
фізічнага выхавання і спорту БДУ з 1992 го
да дзейнічае навукова-даследчая лабарато- 
рыя. Тут вывучаюць узровень фізічнага здароўя 
першакурснікаў, сочаць за дынамікай адапта- 
цыйных перабудоў падчас навучання, рыхту- 
юць рэкамендацыі для выкладчыкаў па мэта-

згодных для гэтых студэнтаў фізічных нагруз
ках, што дазваляе пазбегнуць функцыянальных 
перанапружванняў, рызыкоўных для здароўя, 
і дапамагаюць студэнтам больш даведацца 
пра свае фізічныя здольнасці. Спецыялісты гэ
тай лабараторыі падлічылі, што для рэгулярна- 
га абследавання студэнтаў буйной ВНУ спецы- 
яльна абсталяваная лабараторыя павінна пра- 
цаваць у 2 змены, выдаткоўваючы на адна
го студэнта не больш за 20 хвілін. Значыць, у 
арганізацыі маніторынгу здароўя навучэнцаў 
неабходна выкарыстоўваць аўтаматызаваныя 
тэхналогіі. У рамках удзелу ў ГНТП “Адукацыя 
і здароўе” (2006-2008) абгрунтавана структу
ра мабільнага аўтаматызаванага комплексу 
для групавога тэсціравання студэнтаў, які мож
на размясціць у спартыўнай зале, на стадыёне 
ці гульнявой пляцоўцы. Супрацоўнікі кафедры 
фізвыхавання і спорту таксама распрацавалі 
праграмна-тэхнічныя сродкі, з дапамогай якіх 
можна стварыць электронны пашпарт здароўя, 
фазавы партрэт фізічнага стану студэнтаў

I весці электронны дзеннік самакантролю. 
Удзельнікаў такіх распрацовак усё большае, 
побач з выкладчыкамі і аспірантамі кафедры 
даследаванні ажыццяўляюць і самі студэнты. 
Прыкладам, спартсмены секцыі спартыўнага 
арыентавання, папулярнай у БДУ, літаральна 
штотыдзень збіраюцца ў лабараторыі, каб 
пратэсціраваць адзін аднаго на розных прыбо- 
рах, шэраг кансультацый натхніў студэнтаў рас- 
пачаць самастойныя эксперыменты, якія рас- 
крываюць асаблівасці іх арганізмаў.

Маніторынг фізічнага стану істотны для ства- 
рэння спрыяльных умоў для эфектыўнага за
сваення ведаў. Наяўнасць электроннага паш- 
парта здароўя дапаможа асэнсаваць фізічныя 
асаблівасці кожнага студэнта, вызначыць яго 
моцныя і слабыя бакі, знайсці аптымальны па
дыход да паляпшэння яго фізічнага стану. 
Дзякуючы паэтапнай інавацыйнай дзейнасці 
кафедраў фізічнага выхавання кожны студэнт 
атрымае неабходную ўвагу і дакладныя прак- 
тычныя рэкамендацыі.

Па матэрыялах кафедры ФВіС 
падрыхтавала 

Маргарыта АЛЯШКЕВІЧ



30 красавіка 2009 года, № 7-8 (2000-2001) MHEPIlHt
Парадак прыёму ў магістратуру 

Беларускага дзяржаўнага універсітэта на 2009 год
1. Парадак прыёму ў магістратуру БДУ вызначаецца ў адпаведнасці з Правіламі 

прыёму ў м агістратуру выш эйш ых навучальных устаноў Р эспублікі Беларусь, 
зацверджанымі Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 18.01.2008 г. 
№ 6 8 .

2. Грамадзяне Рэспублікі Беларусь і іншыя асобы, указаныя ў пункце 4 Правіл прыё
му, якія паступаюць у магістратуру, падаюць наступныя дакументы:

-  заяву на імя рэктара па ўстаноўленай форме (на бланку);
-  копіі дыплома аб вышэйшай адукацыі і дадатку да яго (завяраецца прыёмнай 

камісіяй);
-  выпіску з пратакола пасяджэння савета факультэта вышэйшай навучальнай уста- 

новы аб рэкамендацыі для навучання ў магістратуры (для выпускнікоў ВНУ 2009 года);
-  копію працоўнай кніжкі (для тых, хто працуе);
-  даведку аб рэгістрацыі ў камітэце па працы, занятасці і сацыяльнай абароне 

Мінскага гарвыканкама, упраўленнях (аддзелах) па працы, занятасці і сацыяльнай аба
роне гарадскога (раённага) выканкама (для асоб, якія знаходзяцца на ўліку ва ўказаных 
органах);

-  дакументы, якія пацвярджаюць беларускую нацыянальнасць (для беларусаў, якія 
з ’яўляюцца грамадзянамі іншых дзяржаў ці асобамі без грамадзянства);

-  медыцынскую даведку па форме, устаноўленай Міністэрствам аховы здароўя для 
тых, хто паступае ў вышэйшыя навучальныя ўстановы);

Пералік спецыяльнасцяў 
другой ступені вышэйшай адукацыі (магістратуры) БДУ на 2009 год 

(дзённая бюджэтная і платная формы навучання)

Факультэты
(падраздзяленні),

спецыяльнасці
Уступныя іспыты

Адрасы факультэтаў 
для прыёму 
дакументау, 

тэлефоны 
для даведак

Механіка-матэматычны факультэт Пр. Незалежнасці, 4, 
к. 427
Тэл. 209-52-49

Матэматыка Матэматыка
Механіка Механіка

Факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі

Пр. Незалежнасці, 4, 
K. 515
Тэл. 209-53-97

Прыкладная матэматыка 
і інфарматыка

Прыкладная матэматыка 
і інфарматыка

Матэматычнае 
І праграмнае забеспячэнне 
інфармацыйнай бяспекі

Кампутарная бяспека, 
прыкладная матэматыка, 
інфарматыка

Факультэт радыёс іізікі і электронікі

Вул. Курчатава, 5, 
K. 604
Тэл. 209-58-18

Радыёфізіка Радыёфізіка
Фізічная электроніка Фізічная электроніка
Метады і сістэмы 
абароны інфармацыі, 
інфармацыйная бяспека

Кампутарная бяспека

Апаратнае
і праграмна-тэхнічнае 
забеспячэнне 
інфармацыйнай бяспекі

Кампутарная бяспека

Ф ІЗІЧН Ы  ( >акультэт Пр. Незалежнасці, 2, 
K. 328
Тэл. 209-51-15Фізіка Фізіка

ХІМІЧНЫ C>акультэт Вул. Ленінградская, 
14, к. 223 
Тэл. 209-54-64Хімія Хімія

Біялагічны факультэт Вул. Курчатава, 10, 
K. 213
Тэл. 209-58-08Біялогія Біялогія

Геаграфічны факультэт
Вул. Ленінградская, 
16, к. 223 
Тэл. 209-52-57

Геаграфія Геаграфія
Г еаэкалогія Г еаэкалогія
Агульная і рэгіянальная геалогія Агульная і рэгіянальная геалогія

Эканамічны факультэт

Вул. К.Маркса, 31, 
к. 65
Тэл. 227-60-25

Эканамічная тэорыя Эканамічная тэорыя
Фінансы, грашовае 
абарачэнне і крэдыт* Фінансы і крэдыт

Эканоміка і кіраванне 
народнай гаспадаркай* Менеджмент

Матэматычныя 
і інструментальныя 
метады эканомікі

Эканоміка

Факультэт філасофіі і сацыяльных навук
Вул. Кальварыйская, 9, 
к. 520
Тэл. 259-70-45

Філасофія* Філасофія
Псіхалогія* Псіхалогія
Сацыялогія* Сацыялогія

Гістарычны факультэт

Вул.
Чырвонаармейская, 
6, к. 21
Тэл. 209-55-98

Мастацтвазнаўства Гісторыя і тэорыя мастацтва
Сусветная гісторыя Сусветная гісторыя
Айчынная гісторыя Гісторыя Беларусі
Археалогія Археалогія
Этнаграфія, этналогія 
і антрапалогія Этнаграфія і этналогія Беларусі

Гістарыяграфія, 
крыніцазнаўства і метады 
гістарычнага даследавання

Гістарыяграфія, 
крыніцазнаўства і метады 
гістарычнага даследавання

Музеязнаўства, кансервацыя 
і рэстаўрацыя гісторыка- 
культурных аб'ектаў

Гісторыя, тэорыя і методыка 
музеинай справы

Дакументалістыка,
дакументазнаўства,
архівазнаўства*

Дакументалістыка,
дакументазнаўства,
архівазнаўства

-  2 фатаграфіі памерам 3x4 см;
-  ксеракопію пашпарта (стар. 31, 33, прапіска або рэгістрацыя);
-  пашпарт або дакумент, які яго замяняе (прад’яўляецца асабіста).
Таксама падаю цца сп іс  і коп іі апубл ікаваны х навуковых работ, ап ісанняў 

вынаходстваў, справаздачы  пра выкананыя даследаванні і рапрацоўкі (пры іх 
наяўнасці).

3. Тэрміны прыёму ў магістратуру дакументаў, указаных у пункце 2 дадзенага Парад
ку прыёму, -  з 27 чэрвеня да 5 ліпеня.

Дакументы прымаюцца на адпаведных факультэтах.
4. Уступныя іспыты па спецыяльнасці праводзяцца 6 ліпеня.
Форма правядзення ўступных іспытаў -  вусна, акрамя эканамічнага факультэта (кам- 

путарнае тэсціраванне), спецыяльнасці “ Ю рыспрудэнцыя” юрыдычнага факультэта 
(тэсціраванне) і ДзІКСТ БДУ (пісьмовы іспыт).

Праграмы ўступных іспытаў -  на адпаведных факультэтах.
5. Пераважным правам пры залічэнні ў магістратуру карыстаюцца асобы:
-  указаныя ў абзацы 3 пункта 21 Правіл Прыёму;
-  якія абаранілі дыпломную работу на “дзевяць” ці “дзесяць” .
6. Тэрміны залічэння ў магістратуру: на бюджэтнае навучанне -  да 8 ліпеня, на плат- 

нае -  да 17 ліпеня.

Філалагічны факультэт

Вул. К.Маркса, 31, 
к. 57
Тэл. 222-35-82

Тэорыя І методыка 
навучання і выхавання*

Методыка выкпадання рускай 
(беларускай) мовы, у тым 
ліку як замежнай, або рускай 
(беларускай) літаратуры

Спавянскія мовы*
Балгарская (польская, 
украінская, сербская, 
чэшская) мова

Германскія мовы* Англійская (нямецкая) 
мова

Раманскія мовы* Французская (італьянская) мова
Тэорыя мовы* Агульнае мовазнаўства
Прыкладная І матэматычная 
лінгвістыка* Кампутарная лінгвістыка

Літаратура народаў 
краін замежжа*

Гісторыя англійскай (нямецкай, 
французскай, італьянскай, 
кітайскай, балгарскай, 
польскай) літаратуры

Літаратуразнаўства*
Гісторыя рускай 
(беларускай) літаратуры 
або тэорыя літаратуры

Мовазнаўства* Руская (беларуская) мова
Юрыдычны факультэт

Вул. Ленінградская, 8, 
к. 221
Тэл. 209-55-82

Паліталогія Паліталогія

Юрыспрудэнцыя
Агульная тэорыя права, 
канстытуцыйнае права, 
грамадзянскае права, 
крымінальнае права

Факультэт міжнародных адносін

Вул. Акадэмічная, 
25, к. 301 
Тэл. 284-00-02

Германскія мовы Тэорыя і практыка перакладу 
(англійская мова)

Тэорыя мовы Агульнае мовазнаўства
Культуралогія Культуралогія
Гісторыя міжнародных 
адносін і знешняй палітыкі

Гісторыя міжнародных адносін 
І знешняй палітыкі Беларусі

Юрыспрудэнцыя Міжнароднае права

Сусветная эканоміка
Сусветная эканоміка і 
міжнародныя эканамічныя 
адносіны

Кіраванне ў сацыяльных 
і эканамічных сістэмах

Кіраванне ў сістэме мытных 
органаў або менеджмент, 
эканоміка і маркетынг 
міжнароднага турызму

Гуманітарны факультэт
Вул. Курчатава, 5, 
к. 208
Тэл. 209-59-09

Псіхалогія Псіхалогія
Кіраванне ў сацыяльных 
і эканамічных сістэмах

Менеджмент у 
сацыяльнай сферы

Факультэт журналістыкі Інстытута журналістыкі Вул. Кальварыйская, 9, 
к. 402
Тэл. 259-74-00Журналістыка Журналістыка

Кафедра педагогікі і праблем развіцця адукацыі Пр. Незалежнасці, 4, 
к. 316
Тэл. 209-52-66

Агульная педагогіка, гісторыя 
педагогікі і адукацыі Педагогіка

Цэнтр праблем развіцця адукацыі Вул. Маскоўская, 15, 
к. 726
Тэл. 209-59-65

Агульная педагогіка, гісторыя 
педагогікі і адукацыі Педагогіка

Інстытут тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кірылы БДУ Пр. Незалежнасці, 
24, к. 202 
Тэл. 227-63-67

Рэлігіязнаўства, 
філасофская антрапалогія, 
філасофія культуры

Гісторыя рэлігій, 
рэлігійная філасофія

Дзяржаўны інстытут кіравання 
і сацыяльных тэхналогій БДУ

Вул. Батанічная, 15, 
к. 302
Тэл. 245-17-22

Мастацтвазнаўства** Гісторыя мастацтва і дызайну

Псіхалогія** Сацыяльная работа (сацыя- 
медыка-псіхалагічная дзейнасць)

Юрыспрудэнцыя** Агульная тэорыя права
Кіраванне ў сацыяльных і 
эканамічных сістэмах** Эканоміка і менеджмент

Інстытут бізнэсу і менеджменту тэхналогій БДУ Вул. Кастрычніцкая, 4, 
к. 207
Тэл. 210-41-06

Фінансы, грашовае 
абарачэнне і крэдыт***

Фінансавая матэматыка, 
фінансавы менеджмент, 
грошы, крэдыт, банкі

* Дзённая і завочная формы навучання
* *  Завочная форма навучання
* * *  Вочная(вячэрняя)І завочная формы навучання
* * * *  Вочная (вячэрняя) форма навучання
Заўвага: завочная І вочная (вячэрняя) формы навучання -то л ь к і платныя
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М Ш в Е Р О П !
ФЕСТЫВАЛІ

KlHO БЕЗ МЕЖАУ
3  2 2  па 2 6  кр асав іка  п рай ш о ў I l l  М ін с к і адкры - 
ты студэнцкі фестываль кіно і в ідэа  “Кінагрань- 
2 0 0 9 ” . М а л а д ы я  р э ж ы с ё р ы  з  н е ц я р п е н н е м  
чакал і гэтай п ад зе і, бо менавіта “К інагрань” д о -  
рыць пачат коўцам -ст варальнікам  к іно  м агчы - 
м асц ь убачы ць на в ял ікім  э кр а н е  сваю  п рац у , 
д а в е д а ц ц а  пра ац э н ку  гл едачоў і чл енаў  журы , 
праф есіяналаў у кінамастацтве.

Ha адкрыцці фестывалю: дырэктар Студгарадка БДУ 
Міхаіл ЧАРАПЕННІКАЎ і начальнік аддзела па справах моладзі 
Мінгарвыканкама Віталь БРЭЛЬ

Незабыўныя дні мола- 
дзевага кіно арганізавалі 
С т у д э н ц к і  г а р а д о к  
Белдзяржуніверсітэта і ад- 
дзел па справах моладзі 
М ін га р в ы ка н ка м а . Але 
важную частку працы па 
а р га н із а ц ы і ф е с ты в а 
лю зрабіл і самі студ эн 
ты, дакладней Грамадская 
інф арм ацы йная служба 
Студгарадка.

С ё л е та  ф е с т ы в а л ь  
уклю чаў два конкурсы : 
м іж н а р о д н ы  “ М аладыя 
прафесіяналы” і нацыяналь- 
ны конкурс незалежнага 
і аматарскага кіно. Геаграфія 
фестывалю вельмі шырокая. 
Да ўдзелу былі заяўлены 
працы з больш чым 30 краін 
свету. А рэжысёры з Германіі 
і Чэхіі самі наведалі мера- 
прыемства і ў поўнай меры 
зазналі шматстатнасць мо- 
ладзевага кінамастацтва.

Асноўны акцэнт у кон
ку р с н ы х  п а ка з а х  быў 
зроб л ен ы  м е нав іта  на 
м іж народную  праграму. 
Арганізатары далі белару- 
скаму гледачу унікальную 
магчымасць убачыць увесь 
спектр маладога сусветнага 
кінематографа. Большасць

фільмаўпраграмы “Маладыя 
прафесіяналы” ўдзельнічалі 
ў прэстыжных міжнародных 
кінафестывалях у Каннах, 
Берліне, Лакарна, а таксама 
ў конкурсных паказах МКФ 
паўсім свеце.

Нацыянальная прагра- 
ма -  гэта аматарскае кіно 
б е л а р уск іх  рэж ы сёраў. 
Хтосьці з іх рыхтуецца стаць 
прафесіяналам і ўжо робіць 
першыя сур’ёзныя крокі, а 
хтосьці здымае відэа дзеля 
забаўкі, для сяброў.

У фестывалі ўзялі ўдзел 
11 беларускіх і больш за 50 
замежных кінашкол і ВНУ. 
За пяць дзён у сталічных 
кінатэатрах “ Цэнтральны” 
і “Цэнтр-відэа” было пака- 
зана больш за 90 замежных 
фільмаў і 39 беларускіх прац. 
Усяго былі заяўлены 352 
фільмы.

Працы, дасланыя ма- 
ладымі рэжысёрамі, адроз- 
ніваліся зместам, жанрамі, 
узроўнем  здымак. Най- 
лепшыя фільмы выбіралі 
спецыялісты ў галіне кіне- 
матографа і тэлебачання. 
Міхаіл Жданоўскі (старшыня 
журы) -  рэжысёр, мастацкі 
кіраўнік студыі “Летапіс” ;

Галіна Адамовіч -  рэжы 
сёр, член Беларускага Саю- 
за кінематаграфістаў; Сяр- 
гей Кудраўцаў -  расійскі 
к інакры ты к, к іназнаўца ; 
Ірына Кадзюкова -  сцэна- 
рыст, рэжысёр, аніматар; 
Irap Сукманаў -  кіназнаўца, 
журналіст, праграмны ды
рэктар радыёстанцыі “ Ме
лодии века ” ; Аляксандр 
Карпаў-м ал. -  рэжысёр 
гульнявога і дакументальна- 
га кіно; Людміла Перагуда- 
ва -  журналіст, кінакрытык, 
педагог, галоўны рэдак- 
тар часопіса “ На экранах” ; 
Людміла Саянкова -  да- 
цэнт кафедры літаратурна- 
мастацкай крытыкі Інстытута 
журналістыкі.

Дні конкурсных паказаў 
праляцелі вельмі хутка 
і прынеслі шмат новых ура- 
жанняўіяркіхэмоцый. Вельмі 
карыснымі і пазнавальнымі 
сталі майстар-класы членаў 
журы: Ірыны Кадзюковай, 
Міхаіла Жданоўскага і Галіны 
А дам овіч. 25 красав іка  
ў зале кінатэатра “ Ц эн
тральны” былі падведзе- 
ныя вынікі: гран-пры фе
стывалю атрымаў фільм з 
міжнароднага конкурсу “Ма
ладыя прафесіяналы” , зня- 
ты рэжысёрам са Славеніі 
Слабаданам Максімавічам. 
Д обрая, месцамі см еш 
ная, напоўненая жыццём 
стужка “Агапе” пра кахан-

не, якое успыхнула ў сэрцы 
прыхаджанкі жаночага мана- 
стыра, заваявала сэрцы ўсіх 
гледачоў.

У двух конкурсах -  міжна- 
родным і нацыянальным -  
названы найлепшы дакумен- 
тальны, анімацыйны, гуль- 
нявы, эксперыментальны 
фільм, а таксама найлеп- 
шае музычнае відэа. A прыз 
глядацкіх сімпатый атрымаў 
мілы анімацыйны фільм “Ра
на або позна” Ядзвігі Каваль- 
скай са ІІІвейцарыі.

С пецыяльны ды плом  
часопіса “ На экранах” з 
рук Людмілы Перагуда- 
вай атрымалі навучэнцы 
Дзіцячай кінашколы “Сінема” 
з Мінска.

“ Кінагрань” -  гэта зай- 
мальныя кінасеансы, карыс- 
ныя майстар-класы, зна- 
ёмствы з цікавымі людзьмі. 
Фестываль асвятляў жыц- 
цё кіно пяць дзён, якія яш
чэ доўга  будуць усплы- 
ваць у памяці прыемнымі 
ўражаннямі ва ўдзельнікаў, 
гледачоў, ар ган ізатараў 
і журы. Але самае каштоўнае 
тое, што “ К інагрань” дае 
моцны творчы імпульс ма- 
ладым рэжысёрам, і мож- 
на не сумнявацца: будучы- 
ня кінематографа ў руках 
таленавітай моладзі, якая 
імкнецца толькі наперад.

Юлія ХМЯЛЕЎСКАЯ
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Ш КОЛА АКТЫВУ

3 НАКАЗАМ 
HA ДАРОГУ MIHICTPA

Супрацоўнікі Студгарадка разам з міністрам адукацыі Беларусі 
Аляксандрам РАДЗЬКОВЫМ і кіраўніцтвам універсітэта

Дарэчы, студэнцкія саветы фарміруюцца штогод на 
справаздачна-выбарных канферэнцыях, якім папярэднічаюць вы- 
бары дэлегатаў на паверхах інтэрнатаў.

Школа студэнцкага актыву праводзіцца з 2000 г., а еыязны 
семінар-практыкум на базе CAK -  з 2003 г. Школа функцыянуе на 
працягу ўсяго навучальнага года і галоўнай яе мэтай з’яўляецца 
кансалідацыя студэнцтва для рашэння розных пытанняў пражы- 
вання ў інтэрнатах, стварэння магчымасцяў для атрымання навыкаў 
кіраўнічай і арганізатарскай дзейнасці. Разнастайнасць формаў і 
метадаў у рамках выязнога семінара дазвапяе ахапіць розныя кірункі 
ідэалагічнай працы, вырашыць шырокі спектр выхаваўчых задач.

Вучоба студэнцкага актыву адбывалася ў 6 секцыях па роз
ных кірунках дзейнасці студсаветаў -  гэта арганізацыя пра
цы адпаведнай структуры ў цэлым, прафілактыка парушэнняў 
правіл унутранага распарадку, культурна-масавая і спартыўна- 
аздараўленчая дзейнасць, а таксама інфармацыйная праца. Шэ- 
раг мерапрыемстваў школы быў прысвечаны Году роднай зямлі -  
фотаконкурс "Замілаванне Радзімай”, канцэрт “Студгарадкоўскія 
вячоркі”, мастацкі марафон “Туманамі цябе я малюю” , нават 
псіхалагічная гасцёўня была прысвечаная любові да радзімы.

“Цвіком” праграмы стала прэс-канферэнцыя з удзелам міністра 
адукацыі краіны Аляксандра Радзькова і рэктара БДУ Сяргея 
Абламейкі, якая доўжылася больш за 2 гадзіны. Студэнты цікавіліся 
дзяржаўнай моладзевай палітыкай, асноўнымі кірункамі развіцця на- 
цыянальнай сістэмы адукацыі. Задавалі пытанні пра размеркаванне, 
студэнцкую вёску, Балонскі працэс, асаблівасці ўступнай кампаніі 
ў 2009 годзе і нават абмеркавалі знакаміты “Квадрат” Казіміра 
Малевіча. Апяксандр Радзькоў гаварыў дакладна і раскавана, а 
шматлікія адказы міністра студэнты сустракапі апладысментамі.

Вольга ЯРАШ, 
намеснік дырэктара Студгарадка БДУ

У ВОЛЬНЫ ЧАС

Боская НОЧ у СТЫДІ ЮрфАКА
Д з е  жы вуць багі?  На н я б ё с а х , на святой тары А л ім п ... 
Н іко м у  са смяротны х гэта н а п э ў н а  н е в я д о м а . Н іко м у , 
а кр а м я  студэнтаў ю ры ды чнага факультэта Б Д У : вуліца  
Л е н ін градская , 8  -  р эз ід эн ц ы я  ад н ой  з  сам ы х магутных 
і ўплывовых багінь -  Ф еміды .

Правядзенне конкурсу “Багіня 
Феміда” стала традыцыйным для 
юрфака БДУ. Праект стартаваў 
у 2005 годзе, І за час свайго 
існавання паспеў упадабацца сту- 
дэнтам і выкладчыкам. “ Багіня 
Феміда” -  гэта не толькі конкурс 
прыгажосці і інтэлекту, але яшчэ 
І выдатная магчымасць паказаць 
сябе, заявіць пра свае таленты на 
ўвесь факультэт. Мерапрыемства 
карыстаецца вялікай папулярнас- 
цю, пра што сведчыць імкліва на- 
растальная колькасць удзельніц, 
так што арганізатарам даводзіцца 
нават праводзіць адборачныя ту
ры, па выніках якіх толькі некалькі 
дзяўчат могуць быць запрошаныя 
ў фінал конкурсу.

Сёлета “ Багіня Феміда” выбі- 
ралася па наступнай схеме: пры- 
кладна за месяц да меркава- 
най даты конкурсу прымаліся 
заяўкі ўдзельніц; затым прайш-

ла ж араб ’ ёўка, канкурсантк і 
пазнаёміліся адна з адной і з 
арганізатарамі, даведаліся пра 
тэматыку конкурсаў. Адбыло- 
ся і папярэдняе выпрабаванне -  
дзяўчатам была прапанаваная ан
кета, якая складаецца з 20 пад- 
ступных пытанняў рознай тэматыкі. 
Запоўненыя анкеты перадаваліся 
на суд адмысловай камісіі, якой 
было даручана адабраць самых 
лепшых і годных кандыдатак.

Далей пачалася найважнейшая 
стадыя -  актыўнай падрыхтоўкі, 
рэалізацыі ўсіх смелых ідэй і гран- 
дыёзных планаў. Арганізатары 
ламалі галаву над афармлен- 
нем залы, імкнуліся задаволіць 
усе патрабаванні дзяўчатак на- 
конт тэхнічнага забеспячэння. 
Удзельніцы ж пісалі сцэнарый 
сваіх выступленняў, падшуквалі 
стро і для дэф іле, нястом на 
рэпетавалі.

Паралельна з гэтым право- 
дзілася фотасесія з удзелам прэ- 
тэндэнтакнатытул БагініФеміды. 
Творчы тандэм удзельніц і наша- 
га фатографа Філіпа Чарнавола 
стаў вельмі паспяховым; суцэль- 
ны крэатыў, толькі станоўчыя 
эмоцы і, незвычайныя ра кур 
сы, здымкі ў нечаканых месцах. 
Дзяўчаты былі ў захапленні -  яны 
змаглі адчуць сябе сапраўднымі 
фотамадэлямі перад камерай 
прафесіянала. Фатаграфіі кан- 
курсантак былі размешчаныя на 
сайце юрфака, дзе праходзіла 
on-line галасаванне.

Фінал конкурсу адбыўся 20 
красавіка 2009 г. у начным клу
бе “ М эд з іса н ” . Арганізатары  
вельмі пастараліся і стварылі ат- 
масферу сапраўднага шоу, свя
та для ўдзельніц і гледачоў. Ha 
суд журы былі прадстаўленыя 
некалькі конкурсаў : дэф іле, 
візітоўка, геаграфічны эцюд. У 
рамках апош няга ўдзельніцы 
паспрабавалі прадставіць выбра- 
ную краіну, за адведзены часфас- 
крыць яе характар і непаўторны 
каларыт. Гледачы наведалі гарбат-

Багіня Феміда-2009 Вераніка САКОВІЧ

ную цырымонію ў Японіі, пабывалі 
ў Старажытнай Грэцыі, у егіпецкім 
тэатры ценяў, нацешыліся пачуц- 
цёвым і гарачым мексіканскім тан
цам, на імгненне перанесліся на 
бразільскі карнавал, прагуляліся 
па парыжскіх вуліцах.

Н арэш це, надыш оў самы 
ўрачысты, кульмінацыйны момант 
вечара -  падвядзенне вынікаў і 
ўзнагароджанне пераможцаў. Сё
лета студэнты і журы былі аднадуш- 
ныя ў сваім выбары -  тытул Багіні 
Феміды, а таксама Феміды on-line 
заваявала Саковіч Вераніка.

Дзякуем арганізатарам мера
прыемства за тое, што падарылі 
нам незабыўны феерычны вечар. 
Бо так прыемна на імгненне забыц- 
ца на навучальныя будні, семінары, 
кантрольныя І патануць у атмасфе- 
ры ўсеагульнай радасці і весялосці.

Завяршылася чарговае свя
та. Але не праект “Багіня Феміда” , 
які з году ў год толькі набірае 
сілы. Засталася маса задумак, 
нерэалізаваных планаў, якія чака- 
юць свайго ўвасаблення ўжо ў на- 
ступным годзе.

Юлія АШМЯН

ІІІКРШЭ!
Выдаецца з 1929 года
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2 7 -2 9  сакавіка ў  CAK “Брыганціна (г.п. Радаш кові- 
чы) адбыўся выязны семінар-практыкум для новых 
студэнцкіх саветаў інтэрнатаў Студгарадка БДУ.
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