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3 даклада рэктара акадэміка 
Сяргея АБЛАМЕЙКІ

Стар.2-3 

ГАЗЕТА БДУ -  
КАІ1ІТОЎНАЯ 

ТВОРЧАЯ МАЙСТЭРНЯ
Сёлета спаўняецца 80 гадоў 

газеце “Універсітэт”

Стар. 6 

КУФАР ЗАСТАЎСЯ 
НА РАД31МЕ

Пра перы петы і Vl М іж на- 
роднага студэнцкага фестыва- 
лю “Тэатральны куфар -  2009”

Стар.8

В е ст к і 
з рэктарата

РЭКТАРУ БДУ акадэм іку  HAH 
Беларусі С яргею  А бламейку 19 
кастрычніка ў Барселоне ўручаны 
дыплом акадэм іка  Каралеўскай 
акадэміі эканамічных і фінансавых 
навук Іспаніі.

ПЕРШЫ прарэктар праф есар 
Міхаіл Ж ураўкоў удзельнічаў з 13 
па 16 кастрычніка ў Il канферэнцыі 
рэктараў ун іверс ітэтаў  Балтый- 
скага рэгіёна ў рамках праграмы 
“ Балтыйскіуніверсітэт” , якая адбы- 
лася ў г. Упсала (Швецыя). Вынікам 
стал а  п а д п іс а н н е  д ам овы  аб 
супрацоўніцтве ў навуцы і адукацыі 
паміж 90 ВНУ Еўропы.

УШАНАВАННІ

АБРАНЫ НАИЛЕПШЫЯ ВУЧОНЫЯ БДУ
Рашэннем Вучонага савета БДУ ад 28.09.2009г. зацверджаны лаўрэаты  
прэмій У.І. Пічэты і А.Н. Сеўчанкі гэтага года.

Прэмія імя У.І. Пічэты ў галі- 
не сацыяльных і гуманітарных 
навук прысуджана:

Елсукову Альберту Міка- 
лаевічу, праф есару ка 
федры сацыялогіі ФФСН, 
доктару філасофскіх навук; 

Украінец Паўле Пят- 
роўне, прафесару кафедры 
сацыялогіі ФФСН, доктару 

гістарычных навук;
Гуцаленку Леаніду Аўксенцьевічу, пра

фесару кафедры сацыялогіі ФФСН, доктару 
філасофскіх навук;

Цітарэнцы  Ларысе Рыгораўне, пра
фесару кафедры сацыялогіі ФФСН, доктару 
сацыялагічных навук

за навучальны дапаможнік для студэнтаў 
ВНУ "Сацыялогія".

Аўтарам уручаны дыплом, знак лаўрэата прэ- 
міі і грашовая ўзнагарода ў памеры 1313 ООО руб.

Прэмія імя У. I. Шчэты малапым вучо- 
ным у галіне сацыяльных і гуманітарных на
вук уручана дацэнту кафедры грамадзян- 
скага працэсу і працоўнага права юрыдыч- 
нага факультэта кандыдату юрыдычных на
вук Тамашэўскаму Кірылу Леанідавічу за 
цыкл прац па тэме "Нарысы працоўнага пра
ва. Гісторыя, філасофія, праблемы сістэм 
і крыніц", з уручэннем дыплома І грашовай 
узнагароды ў памеры 1 750 ООО руб.

Папечыцу Уладзіміру Іванавічу, вучона- 
му сакратару НДІ прыкладных фізічных пра- 
блем імя А.Н. Сеўчанкі, дацэнту, доктару фізіка- 
матэматычных навук;

Пузырову Міхаілу Валянцінавічу, вяду- 
Чаму навуковаму супрацоўніку лабараторыі 
лазернай плазмадынамікі НДІ прыкладных 
фізічных праблем імя А.Н. Сеўчанкі, кандыдату 
фізіка-матэматычны навук;

Казадаеву Канстанціну Уладзіміравічу, 
старшаму выкладчыку кафедры інтэлектуаль- 
ныхсістэм факультэта радыёфізікі і электронікі, 
кандыдату фізіка-матэматычных навук за цыкл 
прац "Даследаванне ўздзеяння высокаэнер- 
гетычнага выпраменьвання на рэчыва з мэтай 
стварэння новых матэрыялаў і тэхналогій".

Аўтарам уручаны дыплом, знак лаўрэата 
прэміі І грашовая ўзнагародаў 1 313 ООО руб.

Прэмія імя А.Н. СеЎчанкі маладым вучоным 
у гапіне прыродазнаўчых і тэхнічных навук пры
суджана:

Мазаніку Аляксандру Васілевічу, дацэн
ту кафедры энергафізікі фізічнага факультэта, 
кандыдату фізіка-матэматычных навук;

Ціванову Міхаілу Сяргеевічу, старшаму 
навуковаму супрацоўніку кафедры энергафізікі 
ф ізічнага факультэта, кандыдату ф ізіка- 
матэматычных навук;

Зінчук Вользе Васільеўне, інжынеру ка
федры энергафізікі фізічнага факультэта

за цыкл прац "Аптычныя І электрычныя 
ўласцівасці матэрыялаў Si, Cu(InlGa)(S1Se)2 
i Cd(S1Se)Ana стварэння эфектыўныхсонечных 
элементаў і распрацоўка метадаў дыягностыкі 
сонечных элементаў" з уручэннем аўтарам 
дыплома і грашовай узнагароды ў памеры 
584 000 руб.;

Шчарбакову Сяргею Сяргеевічу, стар
шаму выкладчыку кафедры тэарэтычнай І пры- 
кладной механікі механіка-матэматычнага 
факультэта, кандыдату фізіка-матэматычных 
навук, з уручэннем дыплома І грашовай узна
гароды ў памеры 1 750 ООО руб., за комплекс 
прац па даследаванні асаблівасцяў напружана- 
дэфармаванага стану механічных сістэм ва 
ўмовах кантактнага ўзаемадзеяння і аб'ёмнага 
дэфармавання ў дачыненні да тэхнічных 
аб'ектаў адказнага прызначэння.

Паводле інфармацыі 
НДЧ-ГУН

3  ДНЁМ HAPАДЖЭННЯ, 
АЛЬМА-МАТЭР!

•  Урачыстае пашыранае пасяджэнне Вучонага савета, прысвеча- 
нае 88-й гадавіне з дня заснавання Белдзяржуніверсітэта, пройдзе 
30 кастрычніка ў будынку рэктарата. Пачатак у 11.30.

•  4 лістапада супрацоўнікі, студэнты і аспіранты запрашаюцца ў 
Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы на прэм'ерны спек
такль. Там жа адбудзецца ўзнагароджанне лаўрэатаў прэмій імя 
У. Пічэты і А. Сеўчанкі, у тым ліку ўпершыню будуць аб’яўлены пера- 
можцы конкурсу сярод маладых вучоных.

•  29 кастрычніка да народзінаў альма-матэр Студэнцкі гарадок 
БДУ ладзіць танцавальна-забаўляльную праграму ў сталічным клубе 
“ НЛА” . Пачатаку 22.00.

•  Упраўленне па справах культуры падрыхтавала святочную 
праграму пад назвай “Дзень і ноч народзінаў БДУ” . У яе межах 
30 кастрычніка ў ліцэі БДУ дасць сольны канцэрт Георгій Калдун. 
Пачатаку 18.00.

•  A ўвечары ў 23.00 у забаўляльным цэнтры “Тытан” па прасп. 
Д зярж ы нскага , 104 студэнтаў чакае відовішчная танцавальная 
праграма. Па квіткі звяртайцеся ў дэканаты.

'Дарагія выкладчыкі, супрацоўнікі, студэнты, магістрантьС 
і аспіранты Беларускага дзяржаўнага універсітэта!

Ad усёй душы віншую вас з 88-годдзем з 
дня заснавання БДУ!

30 кастрычніка 1921 года адбылася знач- 
ная падзея ў  жыцці нашай краіны -  упер- 
шыню ў  Беларусі быў створаны класгчны 
універсітэт! 3 таго часу БДУ застаец- 
ца вядучай вышэйшай навучальнай уста- 
новай рэспублікі. Тэта пачэсная і вельмі 
адказная роля і, думаю, кожны з нас добра 
ўсведамляе гэту адказнасць і ганарыцца 
аіта mater!

Мы памятаем і шануем нашых папя- 
рэднікаў, чыёй любоўю і працай мацнеў і квітнеў БДУ. Асаб- 
ліва знакавымі для нас з ’яўляюцца асобы першага рэктара -  
вядомага гісторыка і славіста Уладзіміра Пічэты ірэктара БДУ 
ў  1957-1972 гг. славутага вучонага-фізіка Антона Сеўчанкі.

Наш універсітэт пачынаўся з трох факультэтаў -  рабо- 
чага, медыцынскага і грамадскіх навук -  з 1390 студэнтамі 
і 49 выкладчыкамі, у ліку якіх 14 прафесараў, 25 дацэнтаў 
і 10 асістэнтаў.

Сёння ў  БДУ вучацца звыш 27 тыс. студэнтаў на 16 факуль- 
тэтах і ў  3 інстытутах па 53 спецыяльнасцях і болъш чым па 
300 спецыялізацыях і напрамках. БДУ мае таксама факультэт 
дауніверсітэцкай адукацыі, ліцэй, юрыдычны каледж, 4 НДІ, 
3 нацыянальныя навуковыя цэнтры, 13 унітарных навуковых 
і вытворчых прадпрыемстваў. Ba універсітэце працуе звыш 
8 тыс. супрацоўнікаў, у  тым ліку каля 3 тыс. выкладчыкаў, 
болъш за 400 дактароў і каля 1700 кандыдатаў навук.

Па гэтых лічбах відаць, які магутны кадравы, адукацыйны 
і навуковы патэнцыял у Беларускага дзяржаўнага універсітэта. 
Нам шмат дадзена, і ад усіх нас шмат патрабуецца.

Беларускі дзяржаўны універсітэт прайшоў слаўны шлях 
за 88 гадоў, г наперадзе чакаюцъ нас nocnexi і ўдачы, а так
сама вялікая праца па развіцці і ўдасканальванні ўсебаковай 
дзейнасці універсітэта на карысцъ кожнага з нас, усяго БДУ 
і нашай цудоўнай дзяржавы. Упэўнены, што мы адолеем усе 
задачы, якія стаяць перад калектывам!

Будзем разам, і ўсё ў нас атрымаецца!
Шчасця, здароўя, поспехаў!
Слава БДУ!

Рэктар акадэгуік Сяргей АБЛАМЕЙКА

Поэмія імя А.Н. СеЎчанкі ў 
галіне прыродазнаўчых і тэх- 
нічных навук прысуджана:

Ганчарову В іктару Кан- 
станцінавічу, загадчыку ла- 

бараторыі плазмадынамікі 
НДІ прыкладных фізічных 
праблем імя А.Н. Сеўчанкі, 
прафесару, доктару фізіка- 
матэматычных навук;
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3 ПЕРШЫХ КРЫНІЦ

ВЫНІКІПРАЦЫ БДУ У 2008-2009 НАВУЧАЛЬНЫМ ГОДЗЕ
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на паш ы раны м  п асяд ж энн і В учонага сав ета  Б Д У 2 8  верасня 2 0 0 9  г.
У 2008-2009 навучальным годзе ў БДУ (з юрыдычны- 

мі асобамі) на першай ступені вышэйшай адукацыі ажыц- 
цяўлялася падрыхтоўка па 53 спецыяльнасцях, 51 напрамку 
і 256 спецыялізацыях.

Сёлета на ш эрагу ф акультэтаў пачала здзяйсняцца 
падрыхтоўка спецыялістаў першай ступені па 18 новых спе- 
цыялізацыях і 8 напрамках спецыяльнасцяў.

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ БДУ (1999-2009) 
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© НАВУЧАННЕ ЗАМЕЖНЫХ СТУДЭНТАЎ

АКАДЭМІЧНАЯ ПАСПЯХОВАСЦЬ
У 2008-2009 навучальным годзе на дзённай форме наву- 

чання абсалютная паспяховасць нашых студэнтаў склала ў 
зімовую сесію 81,6%; у вясеннюю сесію -  81,9%. Колькасць 
студэнтаў, якія вучацца на "выдатна" І "добра” (10, 9, 8, 7, 6 
балаў), у вясеннюю сесію склала 44,7% (у 2007-2008 наву
чальным годзе -  47,97%) ад ліку студэнтаў, абавязаных зда- 
ваць іспыты.

Дынаміка паспяховасці ў цэлым за апошнія гады такая, 
што, у параўнанні з пачаткам запуску Праграмы развіцця 
універсітэта, мы маем некаторае паніжэнне абсалютных 
паказчыкаў паспяховасці; гэта, аднак, можа быць звязана не з 
тым, што студэнты сталі горш вучыцца, а з больш скрупулёз
ным і паслядоўным улікам якасці атрыманыхстудэнтамі ведаў, 
якія забяспечваюцца рэйтынгавай сістэмай ацэнкі ведаў 
навучэнцаў, гэта значыць з павышэннем патрабавальнасці да 
якасці ведаў навучэнцаў (слайд 4).

У 2008-2009 навуч. годзе ажыццяўлялася падрыхтоўка 
спецыялістаў на другой ступені вышэйшай адукацыі (ма- 
гістратуры) па47 спецыяльнасцях; у аспірантуры -  па 113 спе
цыяльнасцях; у дактарантуры -  па 29 спецыяльнасцях.

Ha 1 верасня 2009 г. у БДУ навучаецца 17965 студэнтаў на 
дзённай форме навучання, 6415 студэнтаў на завочнай фор
ме навучання.

Г Л  АБСАЛЮТНАЯ ПАСПЯХОВАСЦЬ СТУДЭНТАЎ 
ДЗЁННАГА НАВУЧАННЯ ЎПРАЦЭНТАХ
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НАВУЧАННЕ ЗАМЕЖНЫХ СТУДЭНТАЎ
Адным з найважнейшых паказчыкаў якасці і эфектыўнасці 

адукацыйнай дзейнасці ВНУ, якія вызначаюць яе прэстыж на 
нацыянальным і міжнародным узроўнях, з'яўляецца наяўнасць 
замежных студэнтаў. Прыцягненне замежных студэнтаў даз- 
валяе ВНУ ўдасканальваць сістэму падрыхтоўкі спецыялістаў 
з улікам патрабаванняў сусветнага рынку працы, павышаць 
якасць навучання, распрацоўваць новыя навучальныя пра
грамы і курсы з "уключэннем міжнародных кампанентаў". Гэта 
забяспечвае падры хтаванасць в ы пускн іко ў  да працы 
ва ўмовах глабальнай эканом ікі і спрыяе ператварэнню 
універсітэта ў міжнародны навукова-адукацыйны комплекс.

Сёння БДУ з'яўляецца л ідарам па падрыхтоўцы за 
межных грамадзян у Рэспубліцы Беларусь. У БДУ па пра- 
грамах дауніверсітэцкай адукацыі, вышэйшай адукацыі, 
магістратуры, аспірантуры і дадатковай адукацыі навучаюц- 
ца грамадзяне з 53 краін свету. ,

Апошнія гады лік замежных студэнтаў'іняўхільна рас- 
це. У сукупн а сц і кан ты н ген т зам еж ны х грам адзян  у 
2008-2009  навучальным годзе перавышаў 1300 чалавек 
(з улікам унутранага руху).

НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ РАБОТА СТУДЭНТАУ
Н а вукова -дасл ед чая  праца студ эн та ў  з ’яўляецца 

неад'емнай часткай адукацы йнага працэсу ВНУ. Праз 
НДРС здзяйсняецца выяўленне І адбор здольных да наву- 
ковай дзейнасці студэнтаў І стварэнне навуковага зачы- 
ну для паспяховага навучання ў аспірантуры. БДУ выкон- 
вае функцыі рэспубліканскага метадычнага і інфармацыйна- 
аналітычнага цэнтра НДРС. 3 гэтай прычыны дзейнасць 
БДУ у дадзеным кірунку мае два ўзроўні: ун іверсітэцкі 
і рэспубліканскі.

У 2005-2009 гг. назіралася дадатная дынаміка практыч- 
на па ўсіх асноўных паказчыках эфектыўнасці сістэмы НДРС 
у БДУ. У 2008 г. рознымі формамі НДРС у пазаўрочны час 
было ахоплена 5716 студэнтаў (2005 г. -  4056). Расце коль- 
касць студэнтаў, якія прыцягваюцца да выканання праектаў, 
на платнай аснове. Дзейсным стымулам для развіцця НДРС 
з'яўляецца конкурс грантаў для студэнтаў і аспірантаў БДУ 
(новае Палажэнне аб конкурсе было распрацавана І прыня- 
та ў 2008 г.). У сувязі са спыненнем бюджэтнага фінансавання 
студэнцкіх грантаў з 2008 г. конкурс фінансуецца за кошт 
уласных сродкаў БДУ: 2008 г. -  80 млн руб. было вылучана на 
выкананне 29 праектаў, 2009 г. -  100 млн руб. для 32 праектаў 
(106 чалавек).

Больш актыўнае ўцягванне студэнтаў у навуковую дзей
насць сродкамі адміністрацыйнай падтрымкі, эфектыўная 
праца навуковых к іраўн ікоў  і сам іх студэнтаў прывялі 
да прыкметнага росту ў перыяд 2005-2008 гг. колькасці 
публікацый студэнтаў і дакладаў на навуковых канферэнцы- 
ях: 2005 г. -  1602 і 3216 адпаведна, 2008 г. -  1827 і 4311. У 
БДУ штогод праводзіцца больш за 100 навуковых канфе- 
рэнцый, семінараў і іншых навуковых мерапрыемстваў, на 
якіх студэнты і аспіранты могуць правесці апрабацыю сваіх 
даследаванняў.

Студэнты сталі больш актыўна падаваць вынікі сваёй на- 
вуковай дзейнасці на выставы і конкурсы рознага ўзроўню. 
У прыватнасці, калі ў 2005 г. на Рэспубліканскі конкурс на
вуковых прац студэнтаў ВНУ была пададзена 151 праца, то 
ў 2008 г. -  ужо 214. Ёсць станоўчая дынаміка і па колькасці 
прац, якія перамаглі ў конкурсе: 2005 г. -  114, аўтары 8 прац 
сталі лаўрэатамі конкурсу, 2008 г. -  136, аўтары 10 прац -  
лаўрэаты. Колькасць СНДЛ, дзейных у БДУ, у 2005-2008 гг. 
скпадала 28. Дзве СНДЛ былі створаныя ў 2009 г.

3 мэтай далейшага ўдасканалення і аптымізацыі сістэмы 
НДР студэнтаў і аспірантаў БДУ плануецца развіццё сістэмы 
мер, якія дазваляюць стымуляваць развіццё розных формаў 
НДРС.

( T )  КАНФЕРЭНЦЫЯ СТУДЭНТАЎ I АСПІРАНТАЎ БДУ
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Павялічваецца лік факультэтаў універсітэта, якія актыўна 
прымаюць замежнікаў. За апошнія гады да лідараў -  экана- 
мічнага, міжнародных адносін і філалагічнага факультэтаў -  
далучыўся Інстытут журналістыкі. Аднак адрыў тройкі ўсё роўна 
захоўваецца.

Навучанне замежных студэнтаў на кантрактнай аснове 
з'яўляецца адной з найважнейшых крыніц атрымання паза- 
бюджэтных сродкаў. У 2008-2009 навучальным годзе аформ- 
лена кантрактаў на навучанне з замежнымі грамадзянамі на 
суму 1 763 569 долараў ЗША (без уліку падрыхтоўчага ад- 
дзялення), што істотна перавышае адпаведныя паказчыкі 
папярэдніх гадоў (па дадзеных на пачатак 2009 г.).

0 Даклады
□  Удзельнікі

□  Апублікаваныя даклады

2007 2008 2009

РАЗМЕРКАВАННЕ
Найважнейшым сведчаннем якасці навучальнай працы 

універсітэта з ’яўляецца працаўладкаванне яго выпускнікоў. 
Той факт, што дыплом БДУ і сёння высока каціруецца на рын
ку працы, не павінен нас расхалоджваць. У гэтым кірунку 
кіраўніцтва БДУ і яго падраздзяленняў шмат зрабіла ў апошні 
час. У 2008-2009 навучальным годзе на 16 факультэтах і ў 3

інстытутах нашага універсітэта завяршылі навучанне 3080 
чалавек (на дзённым аддзяленні), з іх 1768 чалавек -  тыя, 
хто навучаўся за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэ- 
ту, І 1312 чалавек -  на платнай аснове. Пры гэтым, як пака- 
зана на слайдзе 6, накіраванне на працу атрымалі не толькі 
выпускнікі бясплатнай формы навучання, але і невялікі пра- 
цэнт выпускнікоў платнай формы навучання, якія заявілі пра 
неабходнасць дапамогі ў працаўладкаванні.

® РАЗМЕРКАВАННЕ ВЫПУСКНІКОЎ
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Аналіз заявак прадпрыемстваў і арганізацый і вынікі раз- 
меркавання выпускнікоў дазваляюць зрабіць выснову, што 
найбольш запатрабаванымі на рынку працы сёння з'яўляюцца 
спецыяльнасці: матэматыка, фізіка, інфарматыка, прыклад- 
ная матэматыка, кампутарная бяспека, радыёфізіка і фізічная 
электроніка, і ў такіх спецыялістах сёння існуе патрэба як у 
Мінску, так і ў іншых гарадах і рэгіёнах Беларусі.

Сёлета мы актыўна развівалі практыку прамых дамоў з 
прадпрыемствамі і арганізацыямі краіны. Абмяркоўваецца 
магчымасць стварэння ў БДУ пасрэдніцкай службы, напры- 
клад, кадравага агенцтва, якое б не толькі садзейнічала 
выпускніку ў пошуку працы, але і дапамагала б яму ў пад- 
рыхтоўцы да прафесійных сумоўяў, у арыентацыі на рынку 
працы ў цэлым.

Пры размеркаванні выпускнікоў мы сутыкаемся з пэўнымі 
аб’ектыўнымі праблемамі і, першым чынам, з недастат- 
ковай колькасцю  месцаў для працаўладкавання мала- 
дых спецыялістаў. Гэтыя складанасці ўзраслі ў цяперашняй 
эканамічнай сітуацыі. Тут далёка не ўсё ад нас залежыць. 
Хоць навучальныя ўстановы, як вядома, працуюць на пер- 
спектыву, іншымі словамі на посткрызісныя абставіны, І нам 
варта думаць не толькі пра сучаснасць, хоць і пра яе таксама, 
але і пра заўтрашні дзень.

Цяпер рыхтуецца зварот БДУ да ўрада з прапановай 
аб дапрацоўцы заканадаўчай базы, якая пашырыць кола 
паўнамоцтваў наймальнікаў, будзе гарантаваць пэўныя льго
ты прадпрыемствам, установам і арганізацыям, гатовым 
скпадаць дамовы з ВНУ аб запрашэнні на практыку студэнтаў 
з магчымасцю далейшага працаўладкавання. Магчымасць 
падбору кадраў пры праходжанні студэнтам вытворчай 
(педагагічнай практыкі), запрашэнне на працу выпускніка, які 
ўжо выпрабаваў сябе ў наймальніка, павінна мець нядрэнную 
перспектыву, гэта павысіць запатрабаванасць і канкурэнта- 
здольнасць выпускнікоў БДУ на рынку працы.

Некаторы рэсурс працаўладкавання ёсць і ў сам ім  
БДУ. Часткова гэта будзе спрыяць забеспячэнню ратацыі 
кадраў ва універсітэце, прыпыніць іх старэнне. Пытанне 
працаўладкавання нашых выпускнікоўне пабочнаеўдачыненні 
да ўдасканалення навучальнага працэсу. Тыя абітурыенты, 
якія паступаюць ва універсітэт, павінны быць упэўненыя, што 
ўкладзеныя ў нашу адукацыю сродкі не марныя, што гады на- 
пружанай вучобы забяспечаць гарантаваную будучыню.

ПАДРЫХТОЎКА СПЕЦЫЯЛІСТАЎ 
ВЫШЭЙШАЙ КВАЛІФІКАЦЫІ

П адры хтоўка кадраў выш эйш ай квал іф ікацы і праз 
аспірантуру БДУ вядзецца па 112 навуковых спецыяльнас
цях 15 галін навук. Ha 31.10.2009 г. у БДУ навучаліся 553 
аспіранты і 12 дактарантаў.

КОЛЬКАСЦЬ АСПІРАНТАЎ

Год 2005 2006 2007 2008 2009
Усяго аспірантаў з л іку 
грамадзян PB, 
у т.л. вочнай формы на
вучання

703 636 569 506 472

445 402 377 329 328

Аспірантаў з л іку грама
дзян PB платнай формы 
навучання

I 5 25 38 36

Замежных аспірантаў 24 37 65 83 81*

*на 31.10. 2009г.

Ha працягу 2005-2009 гг. колькасць аспірантаў зніжа- 
лася. За гэты перыяд яна паменшылася на 226 чалавек, з іх 
па аспірантах вочнай формы навучання на 125 чалавек. У той 
жа час з 2006 г. пачаўся істотны рост колькасці аспірантаў 
платнай формы навучання. Ix стала ў 2009 г. у параўнанні з 
2006 г. больш чым у 7 разоў.

За апошнія гады вырасла колькасць замежных аспірантаў. 
Расце і лік краін, грамадзяне якіх навучаюцца ў аспірантуры 
БДУ. Да 2009 г. ён дасягнуў 12. Найбольш замежных 
аспірантаў з КНР, Ірака, Ірана і Лівіі. У нас таксама навучаюц
ца па адным чалавеку з Нідэрландаў І ЗША. Асноўны прыём
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замежных аспірантаў здзяйсняецца ў верасні-снежні, таму 
звесткі па 2009 г. не канчатковыя.

Прыведзеная вышэй ды нам іка колькасц і асп ірантаў 
абумоўленая дзяржаўным рэгуляваннем у галіне ПКВК. 
Асноўнае мерапрыемства ў гэтым кірунку -  увядзенне з 
2006 г. у краіне падрыхтоўкі кадраў вышэйшай кваліфікацыі 
на аснове дзяржзамовы (на кантрактнай аснове), г. зн. у 
адпаведнасці з запатрабаваннямі арганізацый (Пастанова 
CM № 432 ад 28 красавіка 2005 г.).

Новыя патрабаванні нарматыўна-прававой базы закранулі 
як колькасны, так і якасны бок ПКВК. У прыватнасці, істотна 
ўзмоцненыя патрабаванні да дысертацы йных прац (па 
колькасці публікацый, месцы іх апублікавання, аб'ёме і струк
туры дысертацыйных прац і навуковых публікацый).

3 увядзеннем кантрактнай формы падрыхтоўкі ў БДУ, як 
і ў іншых ВНУ Беларусі, назіраўся недабор у аспірантуру. У 
2008 г. у аспірантуру БДУ пры плане прыёму 228 прынята 144 
чалавекі.

ДАКТАРАНТУРА БДУ
У дактарантуры БДУ цяпер навучаецца 12 чалавек.
У 2008 г. 2 дысертацыі дактарантаў ракамендаваны да 

абароны.
Ha 31.10. 2009 г. 3 дысертацыйныя працы дактарантаў 

выпуску 2009 г. рэкамендаваны да абароны.

Гады 2005 2006 2007 2008 2009
Чал. 18 21 18 13 12

У БДУ пытанні падрыхтоўкі KBK увесь час знаходзяц- 
ца ў полі зроку кіраўніцтва універсітэта. 3 2008 г. азначы- 
лася тэндэнцыя па павышэнні эф ектыўнасці аспіранту- 
ры -  калі ў 2007 г. працэнт абарон дысертацый у тэрмін 
да выпуску складаў 7,3%, то ў 2008 г. -  8,7%. Гэты паказ- 
чык эф ектыўнасці асп ірантуры  БДУ значна перавышае 
аналагічны паказчык па аспірантуры HAH Беларусі і іншых 
ВНУ сістэмы Мінадукацыі. Напрыклад, у 2007-2008 гг. выпуск 
з аспірантуры HAH Беларусі з абаронай у тэрмін склаў 1,3% 
(у 6,6 разоў ніжэй, чым у БДУ).

У 2008 г. з 'явілася тэндэнцыя па павелічэнні ліку аба
рон доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый супрацоўнікамі 
і аспірантамі БДУ. Па доктарскіх  дысертацыях у 2008 г. 
назіралася павелічэнне абарон да 7 дысертацый, а за першае 
паўгодцзе 2009 г. ужо абаронена 5 дысертацый.

КОЛЬКАСЦЬ АБАРОН ДЫСЕРТАЦЫЙ 
СУПРАЦОЎНІКАМІI АСПІРАНТАМІ БДУ

Гады 2005 2006 2007 2008 2009
Кандыдацкія дысертацыі 64 66 54 55 36
Доктарскія дысертацыі 13 3 4 7 5

КАДРАВЫ СКЛАД У ПАДРАЗДЗЯЛЕННЯХ БДУ
Паспяховае рашэнне ўсяго комплексу задач, якія стаяць 

перад універсітэтам, шмат у чым вызначаецца кадравым па- 
тэнцыялам БДУ і ў першую чаргу прафесарска-выкладчыцкім 
складам і навуковымі супрацоўнікамі (слайд 7). У нас сён- 
ня сабраны найлепшыя навукова-педагагічныя кадры ўсёй 
краіны, якіяўвабралі ўсябе прафесіяналізм, вялізны практыч- 
ны досвед працы, высокія дзелавыя і маральныя якасці, якія 
прыкметна ўплываюць на адукацыйную і навуковую сферы. 
Гэта дазваляе БДУ займаць вядучае месца ў нацыянальнай 
сістэме адукацыі.

У комплексе БДУ працуюць 13 акадэмікаў HAH Беларусі, з 
якіх-6штатныясупрацоўнікіі7-знешніясумяшчальнікі,істоль- 
кі ж членаў-карэспандэнтаў (4 асноўныя і 9 сумяшчальнікаў), 
лаўрэаты дзяржаўных прэмій, супрацоўнікі, якія маюць гана- 
ровыя званні і дзяржаўныя ўзнагароды.

Вялікі працэнт супрацоўнікаў мае навуковыя ступені 
і званні. Сярод штатных выкладчыкаў 54% з'яўляюцца дакта- 
рамі і кандыдатамі навук, 43% маюць навуковае званне пра- 
фесара і дацэнта. 1

Высокай кваліфікацыяй і прафесіяналізмам характарызу- 
ецца склад загадчыкаў кафедраў БДУ (слайд 8).

Разам з тым хацелася б засяродзіць увагу на некаторых 
праблемах і нявырашаных пытаннях, ад якіх у далейшым бу- 
дзе залежаць якасць і перспектывы працы па падрыхтоўцы 
высокакваліфікаваных спецыялістаў для дзяржавы.

Як вядома, за апошнія гады азначылася тэндэнцыя ста- 
рэння кадраў. Ha сёння ва універсітэце працуе значная коль- 
касць асоб пенсійнага ўзросту, у тым ліку 667 чал. -  з ліку ПВС 
(слайд 9).

Аднак, з улікам камплектавання кадрамі ў 2009 г. ужо вы
значаецца станоўчая тэндэнцыя амаладжэння прафесарска- 
выкладчыцкага складу, у тым ліку тых, якія маюць вучоныя 
ступені і званні.

Галоўнай праблемай амаладжэння кадраў з ’яўляецца 
традыцыйная невырашальнасць ком плексу сацыяльна- 
эканам ічных і побытавых праблем, якія сустракае ў са- 
мастойны м  жы цці малады спецы яліст. 3 гэтай  мэтай 
зусім  нядаўна было прынята рашэнне аб стварэнні Ca- 
вета маладых вучоных БДУ, 23 верасня 2009 г. адбыла- 
ся сустрэча кіраўніцтва універсітэта з маладымі вучонымі, 
сф арміраваны рэзерв на кіраўнічыя пасады і перспек- 
тыўныя рэзервы асоб ва ўзросце да 35 гадоў, што забя- 
спечвае рашэнне шэрага задач: своечасовае задавальнен- 
не дадатковых патрэб у кіраўніках наноў сфарміраваных 
па др аздзял енняў; якасны  падбор і м этанакіраваную  
падрыхтоўку кандыдатаў на вылучэнне; скарачэнне перы- 
яду адаптацыі спецыялістаў, прызначаных на вышэйшыя 
пасады; павышэнне прафесіяналізму і паляпшэнне якас- 
нага складу супрацоўнікаў. Рэзервы закліканы стаць га 
рантам стабільнасці працы БДУ, высокай эфектыўнасці 
выканання службовых абавязкаў, стымулам павышэння 
прафесіяналізму і дзелавой актыўнасці персаналу.
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©  АГУЛЬНАЯ I ВУЧЭБНАЯ ПЛОШЧА HA АДНАГО СТУДЭНТА

МАТЭРЫЯЛЬНА-ТЭХНІЧНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ
Пры дасягнутай колькасці студэнтаў універсітэта неаб- 

ходна больш уважліва разглядзець пытанні забяспечанасці 
ф акультэтаў плошчамі і ў першую чаргу навучальнымі 
плошчамі (слайд 10. Дадзеныя ў кв. м).

Дадзеныя абсалютныя велічыні даюць уяўленне пра плош- 
чы факультэта, але з улікам рознай колькасці студэнтаў, 
наяўнасці неабходных спецыялізаваных навучальных лаба- 
раторый і навуковых лабараторый на прыродазнаўчых фа
культетах не адлюстроўваюць фактычнай забяспечанасці па- 
драздзялення плошчамі.

На наступным слайдзе для 15 факультэтаў (акрамя ваен- 
нага) прадстаўленыя ўдзельныя плошчы -  агульная і наву- 
чальная плошча (кв. м) на 1 студэнта:

3 гэтых дадзеных відаць, што рэспубліканскаму крытэ- 
рыю забяспечанасці агульнай плошчай на 1 студэнта (17 
кв. м) нават з улікам двухзменнай працы задавальняюць 
толькі 4 факультэты -  фізічны, радыёфізікі і электронікі, 
хімічны і біялагічны. Забяспечанасць навучальнай плошчай 
змяняецца ад 5,8 кв. м на фізфаку да прыкладна 1 кв. м на 
гістфаку, ФМА, эканамічным і юрыдычным факультетах. Ha 
шматлікіх факультетах выкананне навучальнага плана забя- 
спечваецца пры выкарыстанні аўдыторый па 14-18 гадзін у 
дзень. Акрамя таго, амаль на ўсіх факультэтах плошча на 
1 месца ў аўдыторыях і кабінетах і на 1 працоўнае месца ў 
навучальных лабараторыях і кампутарных класах меншая 
за нарматыўную.

У гэтых умовах тым больш важнае поўнае выкарыстанне 
часова вольных аўдыторый лепш забяспечаных факуль- 
тэтаў іншымі факультэтамі, якія маюць у іх патрэбу. Та
кое супрацоўн іцтва  практы чна наладжана ва ун івер - 
сітэце паміж тэрытарыяльна блізка размешчанымі лад- 
раздзяленнямі. Аналіз раскладаў і загрузкі аўдыторый усіх 
факультэтаў, які праводзіцца цяпер, дазволіць вызначыць, ці 
маюцца дадатковыя рэзервы ў выкарыстанні часова вольных 
аўдыторый іншымі факультэтамі.

СІСТЭМА КІРАВАННЯ ЯКАСЦЮ  
ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ Ў БДУ

3 лістапада м інулага года ў адпаведнасці з рашэннем 
рэспубліканскага савета рэктараў і загадам М ін істэрства 
адукацы і Беларускі дзяржаўны  ун івер с ітэт  пачаў ства- 
раць сістэму менеджменту якасці адукацыі на базе стан- 
дартаў ISO.

Для м етады чнага  суправад ж эння  ўся го  ко м п л е к 
су прац у БДУ створаны Савет па каардынацыі кіравання 
якасцю  выш эйш ай адукацы і (Савет па якасц і) на ча
ле з прарэктарам па вучэбнай рабоце В.В. Самахвалам 
і вызначаны асноўныя кірункі яго працы. Для інфармацый- 
нага суправаджэння на сайце універсітэта створаны раздзел 
"Сістэма менеджменту якасці".

Ход распрацоўкі СМЯ разглядаўся 20 красавіка 2009 г. 
Вучоным саветам ун іверс ітэта . У адпаведнасц і з яго 
рашэннямі былі зацверджаны "Місія універсітэта" і "Палітыка 
ў галіне якасці", якія вызначаюць мэты фарміравання і раз- 
віцця СМЯ, стратэгічныя прыярытэты.

На факультэтах і ў структурных падраздзяленнях прыз- 
начаны ўпаўнаважаныя па якасці, зацверджаны склад трупы 
ўнутраных экспертаў-аўдытараў.

Канчатковымі вынікамі стварэння сістэмы менеджменту 
якасці адукацыі ў БДУ павінны стаць: больш поўная адпавед- 
насць універсітэцкай падрыхтоўкі рэальным патрабаванням 
грамадства; павышэнне ўзроўню тэарэтычнай і практычнай 
падрыхтоўкі маладых спецыялістаў; адаптацыя універсітэта 
да сучасных умоў і патрабаванняў развіцця адукацыі на ас
нове выкарыстання сусветнага досведу; выкарыстанне 
эфектыўнай сістэмы ацэнкі вынікаў дзейнасці універсітэта, 
яго асобных падраздзяленняў, выкладчыкаў і студэнтаў; 
актывізацыя навукова-даследчай дзейнасці прафесарска- 
выкладчыцкага складу; рашэнне пытанняў працаўладкавання 
выпускнікоў; павышэнне аўтарытэту ВНУ як установы, здоль- 
най забяспечыць якасную падрыхтоўку спецыялістаў.

Ha пр ац ягу  ка стр ы чн іка -л іс та па д а  2009 г. сум е с- 
на з БелДІСС як органам сертыфікацыі будзе праведзены 
папярэдні аўдыт з тым, каб да 1 снежня 2009 г. ажыццявіць 
укараненне СМЯ і правесці сертыфікацыю на патрабаванні 
стандартаў серыі ISO 9000.

АТЭСТАЦЫЯ БДУ
3 15.12.2008 па 24.12.2008 Беларускі дзяржаўны 

ун іверс ітэт  прайш оў дзяржаўную  атэстацы ю . Пад- 
час атэстацыі камісіяй Дэпартамента кантролю якасці 
адукацыі М ін істэрства адукацыі былі правераны ўсе 
структурныя падраздзяленні БДУ і праведзены кан- 
трольны зрэз  ведаў студэнтаў 5 курса па некаторых 
спецыяльнасцях. Таксама праведзена ананімнае анке- 
таванне 500 студэнтаў і 250 выкладчыкаў БДУ.

Па выніках праверкі Міністэрствам адукацыі пацвер- 
джана дзяржаўная акрэдытацыя БДУ на адпаведнасць 
тыпу ун іверсітэт і пацверджана дзяржаўная акрэды 
тацыя па ўсіх спецыяльнасцях падрыхтоўкі кадраў з 
выш эйш ай адукацыяй у БДУ. Беларускі дзяржаўны  
ун іверсітэт атэставаны на тэрм ін  5 гадоў і атрымаў 
адпаведнае  П асведчанне М ін іс тэ р с тв а  адукацы і 
Рэспублікі Беларусь № 0000515.

Вынікі атэстацыі былі разгледжаны на пасяджэнні 
Вучонага савета БДУ. Распрацаваны план мерапрыем- 
стваў па выпраўленні недахопаў, выказаных падчас яе.
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РАШЭННЕ ВУ 4 0  НАГА CABETA БДУ
Заслухаўшы і абмеркаваўшы даклад рэктара акадэміка HAH Беларусі 
Абламейкі C. У. "Вынікі працы Беларускага дзяржаўнага універсітэта 
ў  2008-2009 навучальным годзе і задачи на 2009-2010 навучальны год",
Вучоны савет адзначае, што калектыў універсітэта ў  мінулым 
навучальным годзе скіроўваў свае высілкі на рэалізацыю мерапрыемстваў 
Праграм развіцця універсітэта (2005-2011 гг.) і Плана перспектыўнага 
развіцця на 2006-2010 гады.

У снежні 2008 г. Беларускі дзяржаўны 
універсітэт паспяхова прайшоў дзяржаўную 
атэстацыю тэрмінам на пяць гадоў і атрымаў 
пацвярджэнне дзяржаўнай акрэдытацыі на 
адпаведнасцьтыпууніверсітэта і акрэдытацыі 
па 54 спецыяльнасцях падрыхтоўкі кадраў 
з вышэйш ай адукацы яй. Быў распраца- 
ваны і зацверджаны на пасяджэнні Вучо- 
нага савета БДУ план мерапры ем стваў 
па вы праўленні недахопаў і рэал ізацы і 
прапаноў, адзначаных у заключэнні атэста- 
цыйнай камісіі. У выніку ліквідавана дубля- 
ванне падрыхтоўкі спецыялістаў па шэра- 
гу спецыяльнасцяў, аптымізаваная структу
ра кіравання універсітэтам, упарадкаваная 
сістэма дауніверсітэцкай падрыхтоўкі, рас- 
працаваны комплекс захадаў па прыцягненні 
пазабюджэтных сродкаў у навуковую сф е
ру і інш.

Ca снежня 2008 г. ва універсітэце разгор- 
нутая праца па распрацоўцы і ўкараненні 
сістэмы менеджменту якасці (СМЯ) адукацыі. 
Вучоным саветам зацвердж аны я "М іс ія  
універсітэта" і "Палітыка ў гапіне якасці” , якая 
вызначае мэты фарміравання і развіцця СМЯ, 
стратэгічныя прыярытэты.

У 20 09 -2 0 1 0  нав. г. уведзеныя новыя 
спецыяльнасці -  "лагістыка" і "кіраванне іна- 
вацыйнымі працэсамі", пашырыўся пералік 
спецыяльнасцяў для атрымання другой вы
шэйшай адукацыі са скарочаным тэрмінам 
навучання, пачатая перападрыхтоўка жур- 
налісцкіх кадраў. Цяпер навучанне студэнтаў 
вядзецца па 55 спецыяльнасцях, 55 напрам- 
ках спецыяльнасцяў і 265 спецыялізацыях 
вышэйшай адукацыі.

У комплексе БДУ працуюць 13 акадэмікаў 
і 13 членаў-карэспандэнтаў HAH Беларусі. 
Сярод штатных выкпадчыкаў 54% з ’яўляюцца 
дактарамі і кандыдатамі навук. Аднак заста- 
ецца нізкай укамплектаванасць некаторых 
агульнауніверсітэцкіх кафедраў і кафедраў 
замежных моў выкладчыкамі, якія маюць ву- 
чоныя ступені і званні. У апошнія гады азна- 
чылася тэндэнцыя старэння кадраў. Ha сён- 
ня ва універсітэце працуе значная колькасць 
асоб пенсійнага ўзросту, у тым ліку 667 ча- 
лавек з л іку праф есарска-выкладчыцкага 
складу.

Усяго па комплексе БДУ на 1 верасня 2008 г. 
навучаліся 25943 студэнты па 53 спецыяль
насцях. У 2009 г. да заняткаў прыступіла 
27225 студэнтаў, што перавышае леташні 
паказчык на 1282 чалавекі. На дзённай фор
ме навучаецца 18938 студэнтаў, з іх 9174 
(48,4%) на бюджэтнай аснове, на завочнай -  
8287 студэнтаў, з іх 2182 (26,3%) на бюджэт
най аснове.

У магістратуры па 47 спецыяльнасцях на
вучаецца 366 студэнтаў, з іх 39 на завочнай 
форме.

У 2008-2009 нав. г. на дзённай форме_на- 
вучання абсалютная паспяховасць у зімовую 
сесію склала 81,6%; у вясеннюю -  81,9%. 
Колькасць студэнтаў, якія вучацца на ” выг 
датна" І "добра", у вясеннюю сесію склала 
44,7% (у 2007-2008 нав. г. -  47,97%). Доля 
студэнтаў, якія маюць толькі 9 І 10 балаў, па 
выніках сесіі складае на прыродазнаўчых фа
культетах 5,9%, на гуманітарных -  9,3%.

У 2009 г. 1612 выпускнікоў універсітэта 
былі размеркаваныя на працу, што складае 
91 % ад колькасці выпускнікоў, якія навучаліся 
за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту.

У 2009 г. завяршаецца праграма БДУ "Уда- 
сканаленне арганізацыі, забеспячэння і кан- 
тролю якасці самастойнай працы студэн- 
таў". У рамках яе выканання падрыхтавана 
другое пакаленне адукацыйных стандартаў 
па 44 спецыяльнасцях прыродазнаўчага 
і гуманітарнага профіляў і 6 стандартаў па 
спецыяльнасцях, замацаваны х за наву- 
чальна-метадычнымі аб 'яднанням і іншых 
ВНУ. Распрацаваныя канцэпцыя педагагіч- 
нага забеспячэння самастойнай навучаль- 
най дзейнасці студэнтаў, Палажэнне аб кан- 
траляванай самастойнай працы студэнтаў. 
Праведзеная інвентарызацыя наяўнага ў 
БДУ навучальна-метадычнага забеспячэння 
адукацыйнага працэсу, укаранёная рэйтын- 
гавая сістэма ацэнкі ведаў студэнтаў. Толькі 
за 2008-2009 нав. год Навукова-метадычным 
саветам універсітэта зацверджана больш за 
80 новых тыпавых навучальных праграм і больш 
за 750 навучальных праграм па універсітэц- 
кім кампаненце і ўсіх відах практык.

Ha ф акультэтах акты візавалася пр а 
ца па падрыхтоўцы і выданні навучальна-

метадычных комплексаў, аўтарскіх  пад- 
ручнікаў, навучальных дапаможнікаў, курсаў 
лекцый па дысцыплінах навучальных планаў. 
Аднак гэтая праца далёкая ад завяршэн- 
ня. Найбольшы працэнт забяспечанасц і 
аўтарскім і курсам і лекцый на папяровых 
носьбітах на біяфаку (59%), юрфаку (38%); 
на электронных -  у Інстытуце бізнэсу і ме
неджменту тэхналогій (80% ), факультэце 
радыёфізікі і электронікі (59%). Пакуль слаба 
гэтая праца вядзецца на гуманітарным фа
культэце і факультэце міжнародных адносін. 
Асабліва востра стаіць пытанне падрыхтоўкі 
падручнікаў і навучальных дапаможнікаў з 
грыфам Міністэрства адукацыі і навучальна- 
метадычных дапаможнікаў з грыфам ВМА. У 
сувязі з гэтым неабходна распрацаваць но
вую праграму па ўдасканаленні зместу вы
шэйшай адукацыі і арганізацыі кантролю за 
самастойнай працай студэнтаў, якая павінна 
быць скіраваная на актывізацыю гэтай працы 
непасрэдна на факультэтах.

Сярэдняя нагрузка выкладчыкаў на пра- 
цягу апошніх трох гадоў практычна не змя- 
няецца і складае 7 4 5 -7 5 2  гадзіны . Ра
зам з тым на асобных факультэтах яна знач- 
на вышэйшая за сярэднюю  (так, у 2008
2009 нав. г. на біялагічным факультэце -  
809 гадзін, на факультэце філасофіі і сацы- 
яльных навук -  830, на гістарычным факуль
тэце -  812, эканамічным -  844, на факультэ
це міжнародных адносін -  801, на гуманітар- 
ным -  838).

На 30.09.2009 г. ва універсітэце навучала- 
ся 565 аспірантаў, з іх мэтавага прызначэн- 
ня -  134, платнай формы навучання з гра- 
мадзян Рэспублікі Беларусь -  36, замежных 
аспірантаў -  86, а таксама 12 дактарантаў.

У 2008 г. супрацоўнікам і і асп ірантам і 
універсітэта паспяхова абаронена 55 кан- 
дыдацкіх і 7 доктарскіх  дысертацый, з іх 
аспірантамі ў тэрмін -  14 дысертацый. Ha 
факультэтах і ў інстытутах выдадзена 161 
манаграфія, 696 падручнікаў і навучальных 
дапаможнікаў, 73 зборнікі навуковых прац. 
Апублікавана 650 артыкулаў у замежных вы- 
даннях.

БДУ з'яўляецца галаўным выканаўцам
8 дзяржаўных комплексных праграм навуко
вых даследаванняў, 3 дзяржаўных праграм 
фундаментальных навуковых даследаванняў, 
4 дзяржаўных праграм арыентаваных фун
даментальных навуковых даследаванняў, 
1 дзярж аўнай, 2 дзяржаўны х навукова- 
тэхнічных праграм.

Установы і падраздзяленні БДУ ў 2008 г. 
выконвалі:

-  152 заданні, якія ўваходзяць у 6 пра
грам Саюзнай дзяржавы, 1 прэзідэнцкую, 
14 дзяржаўных, 19 дзяржаўных навукова- 
тэхнічных, 1 рэспубліканскую і 3 галіновыя 
праграмы;

-  285 заданняў, якія ўваходзяць у 15 дзяр- 
жаўных комплексны х праграм навуковых 
даследаванняў, 3 дзяржаўныя праграмы 
фундаментальных навуковых даследаванняў,
9 дзяржаўных праграм арыентаваных фун
даментальных навуковых даследаванняў, 
6 дзяржаўных праграм прыкладных навуко
вых даследаванняў.

На працягу 2008-2009 нав. г. падпісана 
25 новых пагадненняў аб супрацоўніцтве з 
замежнымі ўстановамі адукацыі і навуковымі 
арганізацыямі. Вырас аб'ём экспарту адука
цыйных паслуг, за справаздачны год ён склаў 
1 763 569 долараў ЗША.

Працягвае ўмацоўвацца матэрыяльна- 
тэхнічная база. Колькасць кампутараў, заня
тых у навучальным працэсе, вырасла з 2335 у
2007-2008 нав. г. да 2441 у 2008-2009 нав. г.

У 2009 г. канал доступу ў інтэрнэт пашы-
раны да 36 Мбіт/с, распрацаваны і ўведзены 
ў эксплуатацыю новы інтэрнэт-сайт БДУ, 
які ўключае ў тым л іку сайты 15 сайтаў 
факультэтаў, 8устаноўадукацыі, 14кафедраў, 
3 навуковы х устаноў, 10 стр уктур н ы х  
падраздзяленняў, навучальна-метадычных 
аб’яднанняў, газеты "Універсітэт", 139 пер- 
санальных старонак супрацоўнікаў БДУ. Ад- 
ной з ключавых задач інфарматызацыі БДУ 
становіцца распрацоўка электронных адука
цыйных рэсурсаў.

Колькасць пярвічнай арганізацыі з правамі 
раённага камітэта AT "БРСМ" БДУ складала 
6127 чалавек, 31,2 % ад агульнай колькасці 
навучэнцаў дзённага адцзялення.

Важным аспектам ідэалагічнай працы ў
2008-2009 нав. г. было інфармацыйнае за-

беспячэнненавучальна-выхаваўчагапрацэсу. 
Праводзіліся традыцыйныя конкурсы: "Сту
дент года" (па чатырох намінацыях: "Лідар", 
"Навука", "Спорт", "Культура"), "Выпускнік 
года", "Студэнцкі лідар года" Студэнцкага га- 
радка, "На найлепшую малатыражную сту- 
дэнцкую газету", конкурс-выстава фотара- 
бот, конкурсы-віктарыны, прысвечаныя Дню 
заснавання ун іверсітэта, Дню Перамогі ў 
Вялікай Айчыннай вайне.

У 2008-2009 нав. г. ва універсітэце працяг- 
нутая практыка правядзення дзён псіхалогіі 
і права на факультэтах. Сярод новых формаў 
ідэалагічнай і выхаваўчай працы са сту- 
дэнцкай моладдзю ў 2008-2009 навучаль
ным годзе варта адзначыць М іжнародны 
студэнцкі форум "Святло Вялікай Перамогі". 
Яго ўдзельнікамі сталі каля 200 студэнтаў з 
Беларусі, Казахстана, Pacii і Украіны.

Вучоны савет адзначае, што па-раней- 
шаму захоўваецца значны ўзровень адсеву 
студэнтаў, што патрабуе прыняцця пэўных 
мер па арыентацыі навучальна-выхаваўчай 
працы на прышчапленне ў студэнтаў навыкаў 
напружанай навучальнай дзейнасці і ўдзелу 
ў навукова-даследчай працы. Захоўваецца 
высокая ўдзельная вага выпускнікоў, якія 
хадайнічаюць пра пераразмеркаванне, што 
сведчыць пра дрэнную  інф армаванасць 
студэнтаў наконт характеру і асаблівасцяў 
будучай вытворчай дзейнасці, адсутнасць 
дзелавых сувязяў факультэтаў з некаторымі 
заказчыкамі спецыялістаў.

Вучоны савет вырашае:
1. Калектыву універсітэта ў 2009-2010 

нав. г. працягнуць працу па рэалізацыі мера- 
прыемстваў Праграм развіцця універсітэта 
(2005-2011 гг.), рэктаратуда 1 снежня 2009 г. 
разглядзець пытанне неабходнасці рас- 
працоўкі новых праграм развіцця і тых пра
грам, тэрміны рэалізацыі якіх заканчваюцца 
ў 2009-2010 нав. г.

2. Дэканам факультэтаў:
-  у планах працы па прафарыентацыі 

навучэнскай моладзі прадугледзець ме- 
рапры емствы , якія спрыяюць узмацнен- 
ню прафесійнай скіраванасці абітурыентаў 
да будучай спецыяльнасці: школы юных, 
алімпіяды, конкурсы, шэфская праца І г.д.;

-  да 1 сн е ж н я  2009  г. р а с п р а ц а 
ваць перспекты ўны я пяцігадовыя планы 
распрацоўкі і ўкаранення ў навучальны пра- 
цэс сучасных сродкаў навучання на асно
ве інф армацыйных тэхналогій , стварэн- 
ня навучальна-метадычны х комплексаў, 
аўтарскіх падручнікаў і навучальна-мета
дычных дапаможнікаў і зрабіць захады па 
пашырэнні доступу студэнтаў і педагагічных 
супрацоўнікаў да электронных сродкаў на
вучання і інш ай інф арм ацы і, датычнай 
арганізацыі навучальнага працэсу;

-  разглядзець на пасяджэннях вучоных 
саветаў пытанне развіцця сістэмы павышэн- 
ня кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў і да 
1 студзеня 2010 г. занесці ў рэктарат прапа- 
новы па дадзеным пытанні;

-  да 1 студзеня 2010 г. прадставіць у рэк
тарат прапановы аб увядзенні з 2011 г. новых 
для Рэспублікі Беларусь спецыяльнасцяў для 
першай ступені вышэйшай адукацыі з улікам 
запытаў рэальнага сектара эканомікі;

-  да 1 лістапада 2009 г. занесці прапано
вы па фарміраванні пераліку рэспубліканскіх 
прыярытэтных кірункаў фундаментальных 
і прыкладных навуковых даследаванняў, 
распрацаваць асноўныя кірункі навуковых 
даследаванняў падраздзяленняў на 2011
2015 гады;

-  актывізаваць працу па заключэнні доў- 
гатэрміновых пагадненняў з арганізацыямі, 
якія з'яўляюцца заказчыкамі спецыялістаў 
і навукова-тэхнічнай прадукцыі, што рас- 
працоўваецца ва універсітэце;

-  да 1 снежня 2009 г. сумесна з ГУВНМР 
і а гульнаун іверс ітэцкім і каф едрам і ра с 
працаваць комплекс мерапрыемстваў па 
арганізацыі адкрыцця з 2010 г. магістратуры 
на англ ійскай мове як м інімум па адной 
спецыяльнасці другой ступені вышэйшай 
адукацыі на кожным факультэце.

3. Галоўнаму ўпраўленню вучэбнай і наву- 
кова-метадычнай работы:

-  сумесна з дэканатамі факультэтаў радыё- 
фізікі і электронікі, прыкладной матэматыкі 
і інфарматыкі, механіка-матэматычнага фа
культета да 20 кастрычніка 2009 г. падрыхта- 
ваць неабходныя дакументы па адкрыцці но
вых для Р эспубл ікі Беларусь спецы яль- 
насцяў і нёпрамкаў спецыяльнасцяў і да 
1 снежня 2009 г. з дэканатамі ўсіх факультэ- 
таў аб увядзенн і з 2010 г. падры хтоўкі 
студэнта ў  па новых спецы яльнасцях у 
адпаведнасці з дзейным класіфікатарам;

-  сумесна з Навукова-метадычным са
ветам да 15 снежня 2009 г. распрацаваць 
і прадставіць для зацвярджэння рэктарам 
праект тыпавога Палажэння аб Навучальна-

метадычнай камісіі (прадметна-метадычнай 
камісіі) факультэта І кафедры;

-  сумесна з факультэтам міжнародных 
адносін да 30 снежня 2009 г. распрацаваць 
у парадку эксперыменту тыпавы навучальны 
план па спецыяльнасці "Менеджмент", на- 
прамак "Менеджмент у сферы міжнароднага 
турызму" з прымяненнем крэдытна-модуль- 
най сістэмы;

-  сумесна з Цэнтрам інф армацыйных 
тэхналогій, дэканатамі факультэтаў на пра
цягу навучальнага года наладзіць працу па 
аптымізацыі аўтаматызаванага ўліку выкары- 
стання аўдыторнага фонду.

4. Навукова-метадычнаму савету сумес
на з ЦІТ І ГУВНМР да 2 лютага 2010 г. разгля
дзець пытанне аб мэтазгоднасці І перспек- 
тывах укаранення дыстанцыйных сродкаў 
навучання пры падрыхтоўцы студэнтаў- 
завочнікаў.

5. Дэканам  факультэтаў і загадчы кам 
агульнауніверсітэцкіх кафедраў распраца
ваць тыпавыя і навучальныя праграмы для 
3-х курсаў у адпаведнасці з адукацыйнымі 
стандартамі другога пакалення і да 1 мая 
2010 г. прадставіць іх для зацвярджэння ў вы- 
значаным парадку.

6. На пасяджэннях кафедраў, навучальна- 
м етады чны х ка м іс ій , вучоны х саветаў 
факультэтаўу кастрычніку-снежні 2009 г. раз
глядзець пытанні ролі і месца дысцыплін, якія 
выкладаюцца, у фарміраванні светапогляду 
і прафесійных якасцяў у студэнтаў.

7. Рэктарату (B.B. Самахвал, У.Л. ІСпюня) у 
сувязі з завяршэннем Праграмы "Удаскана- 
ленне арганізацыі забеспячэння і кантролю 
якасці самастойнай працы студэнтаў (2004
2009 гг.)" да 1 студзеня 2010 г. сфарміраваць 
працоўную групу па распрацоўцы новай пра
грамы на пяцігадовы перыяд.

8. Упраўленню прававой работы сумесна 
з упраўленнем арганізацыйнай работы І да- 
кументацыйнага забеспячэння да 1.01.2010 
распрацаваць электронны ўлік лакальных 
нарматыўных прававых актаў у межах БДУ з 
забеспячэннем магчымасці пошуку па роз
ных параметрах, а таксама вядзенні ўліку 
І кантролю змен і дадаткаў да нарматыўнай 
базы БДУ.

9. Д эканам  факультэтаў, ды рэктарам  
навукова-даследчых інстытутаў распраца
ваць І абмеркаваць на вучоных саветах сумес
на з саветамі маладых вучоных і спецыялістаў 
планы мерапры емстваў па падрыхтоўцы 
і павышэнні кваліфікацыі перспектыўнага ка- 
дравага рэзерву, амаладжэнні кіраўніцтва 
падраздзяленняў, падрыхтоўцы кандыдатаў 
і дактароў навук, умацаванні навуковых школ 
і кірункаў і ў тэрмін да 1.01.2010 прадставіць 
указаныя планы ў рэктарат.

10. Упраўленню рэдакцыйна-выдавецкай 
работы сумесна з дэканам і факультэтаў, 
дырэктарамі НДІ, цэнтраў распрацаваць у 
тэрмін да 1.03.2010 план па выданні ў пе
рыяд з 2010 па 2021 гг. серыі "Класічнае 
універсітэцкае выданне".

11. Дэканам факультэтаў, дырэктарам 
навукова-даследчых інстытутаў і цэнтраў су
месна з НДЧ-ГУН і УМС актывізаваць пра
цу па заключэнні м іжнародных навукова- 
даследчых і адукацыйных праектаў і дамоў, 
асабліва фінансаваных Еўрапейскім саюзам.

12. Упраўленню выхаваўчай работы з мо
ладдзю:

-  сум есна са студэнцкім  саветам па 
якасці адукацыі распрацаваць нарматыўна- 
прававое забеспячэнне дзейнасці студэнц- 
кай куратарскай службы;

-  сумесна з дэканатам і арган ізаваць 
сілам і студэнтаў-вы датн ікаў навучальна- 
кансультатыўную дапамогу студэнтам пер- 
шых курсаў і распрацаваць захады маральна- 
га і матэрыяльнага стымулявання працы;

-  сумесна з Інстытутам ж урнал істы кі 
ар га н іза в а ц ь  пр авяд зе нне  ў с ту д зе н і- 
лютым 2010 г. на базе CAK БДУ "Брыганціна" 
Міжнароднага семінара-практыкума "З імо- 
вая школа студэнцкай журналістыкі -  2010" 
для рэдакцыйных калегій студэнцкіх газет;

-  сумесна з куратарамі студэнцкіх груп 
і дэканатамі факультэтаў арганізаваць пра
вядзенне ў 2009-2010 нав. г. цыкла культурна- 
а све тн іц к іх  і спарты ўна-аздараўленчы х 
мерапрыемстваў пад дэвізам "65-й гадавіне 
Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчын
най вайне прысвячаецца";

-  ар ган ізавац ь  працу па няўхільнай 
рэалізацыі патрабаванняў Д экрэта Прэзі- 
дэнта Рэспублікі Беларусь ад 24.11.2006 г. 
№ 18 "Аб дадатковых мерах па дзяржаўнай 
абароне дзяцей у неспрыяльных сем ’ях" 
І Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 
05.05.2009 г. № 5 "Аб унясенні дапаўненняў 
і змен у Дэкрэт Прэзідэнта Рэспублікі Бела
русь ад 24.11.2006 г. № 18 "Аб дадатковых 
мерах па дзяржаўнай абароне дзяцей у не
спрыяльных сем'ях";

-  працягнуць працу па ажыццяўленні мані- 
торынгу эфектыўнасці ідэалагічнай і выхаваў- 
чай работы.

13. Вучоным саветам факультэтаў, ін- 
стытутаў і цэнтраў да 1 лістапада 2009 г. аб
меркаваць на сваіх пасяджэннях дадзенае ра
шэнне і вызначыць захады па яго рэалізацыі.
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Беларусь і Расія: збліжэнне ў адукацыі

К аля 300 чалавек, сярод якіх  к іраўн ік і м ін іст эрст ваў адукац ы і і ВНУ, вучоныя  
і спецыяліст ы вышэйшай школы Б еларусі і Расіі, бралі ўд зе л  у  канф ерэнцы і 
"Стан і проблем ы развіц ц я  выш эйш ай а д у к а ц ы іў р а м к а х  Саюзнай дзярж авы", 
якая прайш ла з 13 па 15 каст ры чніка на базе Б Д У  і Расійскага дзярж аўнага  
сацы яльнага ун іверсіт эт а.

Урачыста адкрыўся прадстаўнічы 
форум 13 кастрычніка ў Ліцэі БДУ. 
М іністр адукацыі Беларусі Аляк- 
сандр Радзькоў зачытаў удзелычікам 
прывітанне прэзідэнта нашай краіны, 
Старшыні Вышэйшага Дзяржаўнага 
Савета Саюзнай дзяржавы Аляк- 
сандра Лукашэнкі. У ім адзначаец- 
ца, што "за мінулае дзесяцігодцзе за- 
кладзены падмурак агульнай адука- 
цыйнай прасторы з роўнымі ўмовамі 
і магчымасцямі беларусам і расіянам 
для навучання ў ВНУ, рэалізавана 
шмат сумесных асветніцкіх і даслед-

чых праектау і нападжана актыунае 
супрацоўніцтва". Аляксандр Лука- 
шэнка выказаў спадзяванне, што кан- 
ферэнцыя "дапаможа гарманізаваць 
сістэмы вышэйшай адукацыі Беларусі 
і Pacii1 зрабіць яшчэ адзін крок для 
рэалізацыі нашымі грамадзянамі 
правоў на набыццё прафесіі і на год
ную працу".

3 прывітаннямі да ўдзельнікаў фо
рума звярнуліся Дзяржаўны сакратар 
Саюзнай дзяржавы Павел Барадзін 
ІСтаршыня ПарламенцкагаСходуСа- 
юза Беларусі і Pacii Барыс Грызлоў.

ПОСТФАКТУМ

Ha прэс-канферэнцыі 13 кастрычніка міністр адукацыі Беларусі Аляк
сандр Радзькоў заявіў, што Беларусь і Расія паскораць уніфікацыю правіл 
паступлення ў ВНУ.

За апошнія гады ў Беларусі і Pacii прайшоў працэс перабудовы сістэм вы
шэйшай адукацыі. "Сістэмы паступлення -  цэнтралізаванае тэсціраванне 
і Адзіны дзяржаўны экзамен -  распрацаваны з улікам асаблівасцяў нацыя- 
нальных сістэм адукацыі, кожная з іхмае свае перавагі, -адзначыўміністр. 
-  Цяпер неабходна зрабіць дакладныя карэктывы ў нарматыўныя акты як 
беларускага, так і расійскага заканадаўства".

Гэта пацвердзіўі намеснік міністра адукацыі і навукі Расійскай Федэрацыі 
Уладзімір Фрыдлянаў. Па яго словах, беларускім абітурыентам плануецца 
прапанавацьу 2010 г. дзве формы паступлення ў расійскія ВНУ.

"Зараз мы выпрацоўваем правілы прыёму для замежныхграмадзян, атак- 
сама для грамадзян Беларусі як асобнай катэгорыі. Эканоміка нашых краін 
патрабуе высокаквапіфікаваных выпускнікоў ВНУ і ССНУ, -  адзначыў Уладзімір 
Фрыдлянаў. -  Неўзабаве, магчыма, у прымежных раёнах Pacii і Беларусі будзе 
праведзены эксперымент па прыёме расійскіх абітурыентаў на аснове бела
рускага ЦТ і беларускіх абітурыентаў на аснове расійскага АДЭ".

3 дакладам "Перспектывы і маг- 
чымасці ўзаемадзеяння .вышэй- 
шых школ Беларусі і Pacii на сучас- 
ным этапе развіцця інавацыйнай 
эканомікі" выступіў першы намеснік 
міністра адукацыі нашай краіны Аляк
сандр Жук. Затым слова ўзяў намеснік 
міністра адукацыі і навукі Расійскай 
Федэрацыі Уладзімір Фрыдлянаў. 
Сярод выступоўцаў на пленарным 
пасяджэнні былі таксама старшы- 
ня Рэспубліканскага савета рэктараў 
беларускіх ВНУ, рэктар БДЭУ Уладзі- 
мір Шымаў, старшыня ДКНТ Irap 
Войтаў, рэктар РДСУ Васіль Жукаў, 
кіраўнік БДУ акадэмік Сяргей Абла- 
мейка, які распавёў пра кааперацыю 
Беларускага дзяржаўнага універсітэ- 
та з адукацыйнымі і навуковымі ўста- 
новамі Расійскай Федэрацыі, а такса
ма іншыя начапьнікі органаў кіравання 
адукацыяй Беларусі і Расіі.

У другой папове дня спецыялісты 
абмяняліся досведам па пытан- 
нях мадэрнізацыі вышэйшай шко
лы дзвюх краін і абмеркавалі праек- 
ты новых ініцыятыў на круглым ста
ле "Фарміраванне агульнай адука- 
цыйнай прасторы Беларусі і Расіі", 
які прайшоў з удзелам прадстаўнікоў 
органаў Саюзнай дзяржавы ў Вы- 
канкаме СНД. Затым адбыліся прэс- 
канферэнцыя для СМІ, экскурсія па 
сталіцы, канцэрт капектываў мастац- 
кай самадзейнасці ВНУ і пратаколь- 
нае мерапрыемстваў КЗ "Мінск".

УРАЧЫСТАСЦІ

Рэктар акадэмік Сяргей Абламейка 
і старшыня Саюза жанчын БД У  Сеятлана Савіна

8 і 9 кастрычніка ў інтэрнаце № 10 па вул. Курчата- 
ва, 8 прайшла дабрачынная акцыя ў падтрымку малаза- 
бяспечаных супрацоўніц універсітэта. A 12 кастрычніка 
віншаванні і падарункі атрымалі жанчыны-ветэраны.

Рэктар БДУ акадэмік Сяргей Абламейка сустрэўся 
14 кастрычніка з маці студэнтаў, якія з'яўпяюццалаўрэатамі 
спецыяльнага прэзідэнцкага фонду па падтрымцы 
таленавітай моладзі і прызёрамі розных міжнародных 
конкурсаў і алімпіяд. Пачалося гэта "Матчына веча" з 
экскурсіі па універсітэцкім дворыку, падчас якой дацэнт 
Уладзімір Навумавіч правёў найцікавейшую лекцыю па 
універсітэтазнаўстве. Мерапрыемства працягнулася ў 
будынку рэктарата, вёў яго Яўген Лашкоўскі -  вядомая 
асоба тэлеканала АНТ.

Рэктар Сяргей Абламейка звярнуўся да прысутных маці 
з віншавальнай прамовай, у якой падзякаваў ім за выхаван- 
не такіх выдатных і працавітых дзяцей. Ён паабяцаў, што 
БДУ будзе рабіць усё магчымае для далейшага развіцця 
іх тапентаў. Ha сустрэчы таксама прысутнічаў святар Мін- 
скага Кафедральнага сабора, протаіерэй, айцец Аляк-

14 кастрычніка праца вялася ў 
мінскім філіяле РДСУ на пяцітэматыч- 
ных секцыях, на якіх абмяркоўваліся 
праблемы забеспячэння роўнасці 
правоў грамадзян Беларусі і Pacii 
ў сферы адукацыі, гарманізацыя 
нарматыўнай прававой базы ў сфе
ры адукацыі дзвюх дзяржаў, сумес- 
ная дзейнасць навучальных устаноў, 
менеджмент якасці універсітэцкай 
адукацыі і стратэгія грамадзянска- 
га і духоўна-маральнага выхавання 
моладзіСаюзнай дзяржавы. Прайшло 
таксама сумеснае пасяджэнне Саве
та вучэбна-метадычных аб'яднанняў 
ВНУ Pacii і Каардынацыйнага саве
та BMA ВНУ Беларусі, удзел у якім 
прыняў рэктар БДУ акадэмік Сяргей 
Абламейка.

На наступны дзень кіраўнікі сек- 
цый І сумеснага пасяджэння BMA 
ВНУ выступілі на заключным пле
нарным пасяджэнні ўЛ іцэі БДУ, пас- 
ля чаго ўдзельн ікі канферэнцыі 
прынялі рэзалюцыю. Яна ўтрымлівае

рэкамендацыі Міністэрству адукацыі 
Рэспублікі Беларусі і Міністэрству 
адукацыі і навукі Расійскай Федэрацыі 
па развіцці супрацоўніцтва ў галіне 
вышэйшай адукацыі паміж дзвю- 
ма краінамі ў сферы нарматыўна- 
прававога і арганізацыйнага за 
беспячэння, зместу адукацыйных 
праграм, інавацыйнай і навукова- 
даследчай дзейнасці, кадравай і мо- 
ладзевай палітыкі.

Арганізатарамі форума выступі- 
лі Пастаянны камітэт Саюзнай дзяр
жавы, міністэрствы адукацыі Бела- 
русі і Расіі, Белдзяржуніверсітэт і Pa- 
сійскі дзяржаўны сацыяльны універ- 
сітэт. Канферэнцыя прайшла ў адпа- 
веднасці з планам сумесных мера- 
прыемстваў двух міністэрстваў па 
фарміраванні адзінай адукацый- 
най прасторы Саюзнай дзяржавы на
2008-2010 гг.

Падрыхтаваў 
Сяргей ШАФАЛОВІЧ

Фота Генадзя КРАСКОЎСКАГА

ХВАЛА I ПАШАНА МАТУЛЯМ
Дзень маці ўжо болъш за 15 гадоў адзначаецца ў  нашай краіне. У 1996 г. указам прэзідэнта 
гэта свята стала дзяржаўным дзякуючы намаганням Беларускага саюза жанчын. 
А Саюз жанчын БДУ сумесна з прафсаюзнымі камітэтамі супрацоўнікаў 
і студэнтаў і ўпраўленнямі па справах культуры і выхаваўчай работы з моладдзю 
які ўжо год выступав арганізатарам Тыдня маці ў  Белдзяржуніверсітэце. 
Святкаванне доўжылася з 8 п а 1 6  кастрычніка і складалася з мноства мерапрыемстваў.

сандр. Ён распавёў, што ў гэты дзень праваслаўнай царк- 
вой адзначаюцца Пакровы Божай Маці, якая сімвалізуе 
мацярынства, і распавёў пра гісторыю гэтага свята, якое 
налічвае больш за тысячу гадоў. 3 віншаваннямі і словамі 
падзякі выступіла старшыня Саюза жанчын БДУ Святла- 
на Савіна. Яна адзначыла, што святкаванне Дня маці ста
ла добрай універсітэцкай традыцыяй, і распавяла пра 
ўсе мерапрыемствы, якія праходзяць у рамках гэтай 
урачыстасці. Апроч афіцыйных асоб, матуль павіншавалі 
дзеячы культуры. Свае песні выканалі кіраўнік ансамбля 
"Неруш" Валянціна Гладко, а таксама Ірына Доўнар, Ба
рыс і Галіна Майханскія. A ўвечар у актавай зале па вул. 
Капьварыйская, 9 адбыўся святочны канцэрт, прысвеча- 
ны Дню маці.

Напрыканцы 16 кастрычніка ў інтэрнаце № 6 па вул. 
Кастрычніцкая, 10 прайшла акцыя "Сучасны сад і ага- 
род", якая дазволіла аматаркам садоўніцтва абмяняцца 
досведам і атрымаць новыя веды.

Вікторыя КУРАНОВА
Фота Яўгена ПАМЫТКІНА

  .

Щ ) У CMIШДРУСІ
Рэктар БДУ Сяргей Абламейка пра сувязі БДУ з расійскімі

ВНУ -  “Настаўніцкая газета” (13.10).
Вы става-кірмаш  “ Каменная казка” -  М инск-новости (19.10); 

“Звязда” (19.10).
Да 70-годдзя філалагічнага факультэта -  "ЛІМ” (16.10). 
М іж н ар о д н ы  се м ін а р  “ С тв ар эн н е  м одул ьнай  с істэм ы  

падрыхтоўкі кадраў вышэйшай кваліфікацыі для турыстычнай 
індустрыі Беларусі” -  БелТА (14.10).

Міжнародная навуковая канферэнцыя “філасофія і рацыяналь- 
насць у культуры глабалізаванага свету” -  “Минск-новости” (21.10); 
“Рэспубліка” (23.10).

Навучанне сербскіх студэнтаў на філфаку БДУ -  “ Чырвоная 
змена/”3вязда” (23.10).

Школы для юных эканамістаў і ІТ-спецыялістаў у БДУ -  Минск- 
новости (09.10); БелТА (08.10); БелаПАН (08.10); sb.by (“СБ-Беларусь 
сегодня” , 09.10); “Знамя юности” (09.10).

Пра першага рэктара БДУУ.І. Пічэту I яго бацьку -  “ЛІМ” (09.10). 
Мэрапрыемствы да Дня маці ў БДУ -  “Рэспубліка” (08.10). 
Узнагароджванне найлепшыхстудатрадаў Б Д У - Минск-новости

(07.10); “ Белгазета” (12.10); “ Вечерний Минск” (12.10).
Пра студэнтаў БДУ-бронзавых прызёраў чэмпіянату свету па 

арм рэслінгу- “ Народная газета” (07.10).
Поспехі студэнтаў Ф ПМ І ў чэмпіянаце свету па праграмаван- 

ні -  open.by (06.10; 15.10); БелТА (15.10); tut.by (06.10; 15.10); naviny.by
(15.10); Минск-новости (06.10; 15.10); “Вечерний Минск” (07.10); sb.by 
(“СБ-Беларусь сегодня” , 15.10); “Настаўніцкая газета” (17.10).

Інтэрв’ю з дэканам геаграфічнага факультэта Іванам Пірож- 
нікам -  “Настаўніцкая газета” (06.10).

Інтэрв’ю з выкладчыкам ліцэя БДУ Віталем Матулісам -  “ Нас- 
таўніцкая газета” (03.10).

Канферэнцыя “Стан і праблемы развіцця вышэйшай адукацыі 
ў рамках Саюзнай дзяржавы” -  “Минск-новости” (02.10; 13.10); “Ве
черний Минск” (06.10); “Народная газета” (10.10; 14.10); “Знамя юно
сти” (09.10; 14.10); БелаПАН (13.10); БелТА (13.10); tu t.by  (13.10); 
naviny.by (13.10); open.by (13.10); “Звязда" (15.10).

Стварэнне Савета маладых вучоных -  “Ч 3 /”3вязда" (02.10). 
Адкрыццё кабінета нямецкай філалогіі на філалагічным фа- 

культэце -  БелаПАН (01.10); “Вечерний Минск” (01.10).
Ф отавы става да 6 0 -го д д з я  КНР у БДУ -  БелТА (01 .10 ); 

“Настаўніцкая газета” (06.10).
Пачатак рэгістрацыі на рэпетыцыйнае тэсціраванне ў БДУ -  

“ Минский курьер” (01.10); “Чырвоная змена/”3вязда” (02.10).
Міжнародны фестываль “Тэатральны куф ар-2009” БДУ -  "Зна

мя юности” (02.10). БелаПАН (05.10); naviny.by (05.10); БелТА (05.10); 
tut.by (05.10, 06.10); Минск-новости (06.10); sb.by (“СБ-Беларусь се
годня” , 06.10); “ Народная газета” (08.10); “Вечерний Минск” (07.10); 
“Настаўніцкая газета" (10.10; 13.10).

Круглы стол “ Інавацыйныя падыходы ў падрыхтоўцы эканаміч- 
ных кадраў у Рэспубліцы Беларусь ва ўмовах сусветнага фі- 
нансава-эканамічнага крызісу” -  “ Рэспубліка” (01.10).

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

Удзельнікі круглага стала ў  Выканкаме СНД
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ЗЖ Ы ЦЦЯ РЭДАКЦЫІ

ГАЗЕТА БДУ -  КАШТОУНАЯ
TB OP ЧАЯ МАЙСТЭРНЯ
Сёлета спаўняецца 80 гадоў газеце “Універсітэт”

Карані газеты БДУ, як кажуць у  такіх выпадках, губляюцца ў  глыбіні гісторыі. Jlemanic 
універсітэцкага перыядычнага друку распачала ў  1922 г. газета “Голас рабф акаўца”, 
пасля на розных факультэтах выходзілі “Беларускі студэнт”, “Голас студэнта” і інш. 
Але сапраўдная агульнауніверсіт эцкая газета, паводле нашых гісторыкаў, начала 
выходзіць з лістапада 1929 г. пад назвай “Ленінскім шляхам ”. У 1931-1947 гг. універсітэцкая 
шматтыражка выходзіла пад назвамі “За пралетарскія кадры ”, “За сталінскія кадры ”. 
3  1955 г. яна называлася “Беларускі універсітэт”, а з 2006 г. -  “Універсітэт”.

У часы рэдактарства Васіля ВАРАБ’ЁВА 
“Беларускі універсітэт” “прагрымеў” на ўвесь 
Савецкі Саюз, калі ў 1982 г. на Выставе дасяг- 
ненняў народнай гаспадаркі СССР быў прыз- 
наны найлепшай студэнцкай газетай. У тым жа 
годзе выданне БДУ было ўзнагароджана гана- 
ровай граматай Вярхоўнага Савета БССР. Сён
ня Васіль Пятровіч працуе загадчыкам кафедры 
сацыялогіі журналістыкі, з ’яўляецца заслужа- 
ным журналістам Беларускага саюза жур- 
налістаў, “Выдатнікам адукацыі” , “Выдатнікам 
друку” , за падрыхтоўку журналісцкіх кадраў 
узнагароджаны медалём Францыска Скарыны 
і можа не толькі ўспомніць цікавыя моманты з 
жыцця газеты, але і нешта параіць і падказаць. 
Прапануем вам інтэрв'ю з ім.

-  Як удалося універсітэцкаму выда- 
ню дабіцца прызнання на такім высокім 
узроўні?

-  Газета “ Беларускі універсітэт” у той час 
стала творчай майстэрняй не толькі для студэн- 
таў і выпускнікоў факультэта журналістыкі, 
гістфака і філфака, але і для студэнтаў-пры- 
родазнаўцаў. Карэспандэнцкія пункты меліся 
на кожным з дванаццаці факультэтаў і налічвапі 
каля 80 журналістаў-аматараў. У кожны кар- 
пункт уваходзілі некалькі студэнтаў з “ род- 
нага” факультэта і абавязкова адзін-два сту
дэнты з журфака. Ад іх рэгулярна атрымлівалі 
інфармацыю. Факультэцкія карпункты аб'ядноў- 
валіся ва універсітэцкі прэс-цэнтр. Такая сіс- 
тэма арганізацыі дазваляла малаколькаснай 
рэдакцыі кіраваць буйной сеткай пазаштатных 
карэспандэнтаў. Штотыдзень на пасяджэнні 
прэс-цэнтра абмяркоўвапі папярэдні нумар газе
ты, выслухоўвалі меркаванні наконт матэрыялаў, 
дазнаваліся пра рэакцыю чытачоў. Студэн
ты паведамлялі пра блізкія падзеі. Такім чы- 
нам сумесна планаваўся кожны нумар. Вядома, 
падбіраць такіх апантаных журналісцкай спра- 
вай студэнтаў было нялёгка. Дапамагапі ў гэтым 
традыцыйныя канферэнцыі чытачоў на факультэ
тах, на якіх мы давалі своеасаблівую справаздачу 
і знаходзілі новых аўтараў. Ладзілі таксама пахо» 
ды ў групы, дэканаты, на кафедры, абменьвапіся 
думкамі з грамадскімі арганізацыямі.

Адна справа, калі ў рэдакцыю прыходзіць сту
дэнт факультэта журналістыкі з новай тэмай. 
Іншая -  калі са сваімі прапановамі звяртаецца 
студэнт або выкладчык з радыёфізічнага або ма- 
тэматычнага факультэтаў. У такой сітуацыі рэдак- 
тар становіцца і настаўнікам, і крытыкам, і мета- 
дыстам, і натхняльнікам... Бо часта даводзілася 
дапамагаць афармляць думкі ў газетны радок, 
вучыць выкладаць свой погляд на паперы, Назаву 
людзей, якім гэтаўдавалася рабіць без асаблівай 
“апекі” з боку рэдактара. Напрыклад, Юрый 
Варатніцкі, тады студэнт радыёфізічнага факуль
тэта, стаў нашым актыўным аўтарам на ўсе пяць 
гадоў навучання, таму што ў яго было “пастаўлена 
пяро’’ і цікавасць дажурналістыкі. Зараз ён загад- 
вае кафедрай, з ’яўляецца дырэктарам Цэнтра 
інфармацыйных тэхналогій БДУ. Аляксандр Шы- 
бут, тадьі студэнт мехмата, ледзь не ў кожным ну- 
мары выступаў як па праблемах штаба працоўных 
спраў універсітэта, які ён узначальваў, так 
і распавядаў пра факультэцкае жыццё. I сёння, 
няхай яны не сталі журнапістамі, але рэапізава- 
ліся як цікавыя выкладчыкі і кіраўнікі.

Праз “Беларускі універсітэт” прайшлі і мно- 
гія вядомыя зараз журналісты. Так, Уладзі- 
мір Бельскі, які пачынаў сваю журналісц-

кую біяграфію ў 
нашай газеце , 
потым быў рэ- 
дактарам “Чыр- 
вонай зм ен ы ” , 

міністрам інфармацыі РБ і паслом Беларусі 
ў Чэхіі. Мікалай Дубовік, які таксама пачынаў 
у нашай газеце, зараз адказны сакратар 
“ Рэспублікі” . Ірына Саветкіна, наш ранейшы 
адказны сакратар, сёння ўзначальвае прэс- 
цэнтр Палаты прадстаўнікоў Нацыянальна- 
га сходу. Сяргей Плыткевіч, які быў нашым рэ- 
дакцыйным фатографам, цяпер вядомы выда- 
вец кніг, газеты “Туризм и отдых’’, цудоўны фо- 
тамайстра. Усім ім (а гэта дзесяткі імёнаў!) у 
прафесійным станаўленні дапамагла праца ва 
універсітэцкай прэсе.

Мяркую, што і сёння студэнтаў можна заха- 
піць і газетнай працай, і газетным словам. Па- 
трэбна ўлічваць іх асабістую зацікаўленасць 
у выніках працы: для адных гэта можа быць 
магчымасцю прайсці практыку, для іншых -  
набыць новыя навыкі падрыхтоўкі газетных 
матэрыялаў, а для некаторых -  зрабіць справа
здачу па сваёй грамадскай дзейнасці. Ёсць такі 
сацыялагічны феномен: напісанае слова на- 
бывае найбольшую эфектыўнасць толькі тады, 
калі яно ідзе ад самога спажыўца інфармацыі. 
Напрыклад, Іванова напісала нататку, але ж у яе 
ёсць сяброўкі, і ім вельмі цікава паглядзець, як 
выступіла ў газеце іх знаёмая. Так і з'яўляецца 
інтарэс да выдання. Мы ганарыліся, што кож
ны год (на жаль, пяцікурснікі разляталіся) мелі 
ў актыве дзесяткі чалавек, якіх “прырасцілі" да 
газеты. Без іх намаганняў не было б многіх зла- 
бадзённых матэрыялаў і захапляльных дыс- 
кусій. На гэтым трымаўся і аўтарытэт газеты 
сярод моладзі І выкладчыцкага калектыву. Ты- 
раж вагаўся ад 2 да 3 тысяч экзэмпляраў што- 
тыднёва і распаўсюджваўся па ўсіх факуль
тэтах, кафедрах, навуковых лабараторыях. 
Зацікаўленыя студэнты забіралі 80 -  100 све- 
жых нумароў і дастаўлялі іх паўсюль.

-  Якімі сваімі якасцямі газета кранала 
сэрцы студэнтаў і выкладчыкаў БДУ?

-  Да нас у рэдакцыю паступала шмат 
матэрыялаў, І не было ніякіх цяжкасцяў іх апра- 
цаваць, згрупаваць і паставіць на паласу. Калі 
вы пагартаеце нумары тых гадоў, то ўбачыце, 
што газета была лагічна прадуманай. На яе ста- 
ронках заўсёды прысутнічалі навіны, развагі, 
дыскусіі, і таму матэрыялы ішлі пад пастаяннымі 
рубрыкамі. I самае галоўнае -  было пра што 
пісаць і дзеля каго пісаць. I будатрады, і сумлен- 
ная работа ў студэнцкіх навуковых лабараторы
ях, у гуртках, і засяленне ў новыя інтэрнаты -  усё 
гэта была важкая інфармацыйная нагода для 
журналістаў “Беларускага універсітэта’’ і разам 
з тым давала падставу для зваротнай сувязі. 
Ніводзін нумар не выходзіў без рубрыкі “Газета 
выступіла. Што зроблена?” або “Па слядах на
шых выступленняў” . Рэктарат заўсёды падтрым- 
ліваў вострыя публікацыі, дапамагаў абудзіць 
рэакцыю на месцах. Крытычных выступленняў 
было нямала. 3 заўвагамі звярталіся на адрас 
не толькі студэнтаў, але і выкладчыкаў, а такса
ма да нядбайных гаспадарнікаў.

Ёсць тры выпрабаваныя метады, якія мо- 
гуць дапамагчы журналісту найбольш яскрава 
паказаць дзейнасць ВНУ: выхаванне на пры- 
кладзе; палеміка па спрэчных момантахў рабо- 
це ўстановы; нарэшце, крытыка. Апошняя, зра- 
зумела, няўдзячная рэч і зусім не падобная да 
цукеркі, але вельмі неабходная, калі арганізм 
захварэў. Нельга пры гэтым гіпертрафіраваць 
толькі адзін з трох метадаў. Крытычнае сло
ва можа даць станоўчы вынік, калі яно пада-

дзена ў форме ўсё той жа дыскусіі.
Шмат пытанняў могуць быць абмер- 
каваны і студэнтамі, і выкладчыкамі 
ў зычлівых абставінах -  на старон- 
ках газеты: пачынаючы ад розных 
метадычных, вучэбных, навуковых 
аспектаў і заканчваючы побытавымі, 
маральна-этычнымі праблемамі.
3 пачатку існавання журналістыкі 
і да гэтага часу згаданыя тры ме
тады застаю цца універсальнымі 
і дзейснымі. Толькі іх трэба 
вы кары стоўваць м эта- 
скіравана і рацыянальна, 
знаходзіць іх функцыяналь- 
ны рэсурс у кожным кан- 
крэтным выпадку з жыцця.

Справаздачная інфар- 
мацыя ўжо не кранае ні чы- 
тача, ні слухача, ні гледа- 
ча. Да чытача сёння трэ
ба з н а х о д з іц ь  па д ы - 
ход, выяўляць такі каму- 
нікатыўны код, каб ён яго 
зачапіў, зац ікав іў . Т рэ
ба дабіцца эфекту шчыра- 
га, аб'ектыўнага аповеду пра 
факт, падзею, з ’яву. Бо само 
слова“прапаганда" студэнцтва 
ўспрымае досыць насцярожа- 
на. Лепш да моладзі звяртац- 
ца свядома і шчыра. Тады толькі 
атрымаецца размова па душах.
I ваша публіцыстычнае майстэр- 
ства, журналісцкі прафесіяналізм бу- 
дуцьацэнены.

-  Наколькі важнаЙ зараз з ’яўляец- 
ца наяўнасць уласнай газеты для універ- 
сітэта?

-  Мясцовая, то бок лакальная, інфармацыя 
вельмі патрэбная кожнаму чалавеку, які 
працуе ў пэўнай арганізацыі. Шматтыраж
ка павінна садзейнічаць унутрыкалектыўнай 
камунікацыі. Больш за тое, яна абавязана вы- 
конваць функцыю выхавання карпаратыўнай 
культуры, карпаратыўнага патрыятызму: пра
ца ладзіцца тады, калі ў арганізацыі, ведам- 
стве, навучальнай установе ёсць разумен
ие агульных задач, пачуццё таварыскага (а 
не суперніцкага!) локця, узаемная падтрым- 
ка, прысутнічае своеасаблівы карпаратыўны

дух. Калі ведаеш, у якім кірунку рухацца, та
ды і шматлікія праблемы вырашаюцца значна 
хутчэй. Уплыў на чытача шматтыражнай газе
ты можа быць больш дзейсным і даходлівым, 
чым газеты нацыянальнага ўзроўню . Бо 
яна піша пра тое, што адбываецца побач, 
навідавоку І што непасрэдна датычыцца чы
тача. Вызначыць эфектыўнасць газеты вельмі 
проста. Калі ў рэдакцыю нясуць матэрыялы 
самі студэнты і выкладчыкі, калі ідуць і пы- 
таюцца, ці выйшлі іх публікацыі, цікавяцца 
жыццём рэдакцыі, -  гэта якасны паказчык 
папулярнасці выдання.

Гутарыла Ганна ЛАГУН 
Фота Генадзя КРАСКОЎСКАГА

ДАВЕДКА

Газета “ Універсітэт”  -  адно з найстарэйшых перыядычных выданняў Беларусі. 
27 лістапада 1929 г. убачыўсвет першы нумар агульнауніверсітэцкай газеты “Ленінскім 
шляхам” . Уся шматгадовая гісторыя альма-матэр знайшла адпюстраванне на старон- 
ках выдання. Газета з ’яўляецца пераемніцай і захавальніцай навуковых, навучальных 
і культурных традыцый БДУ -  флагмана айчыннай вышэйшай школы.

Некалькі пакаленняў будучых пісьменнікаў і журналістаў прайшлі тут прафесійнае 
станаўленне. У газеце пачыналі творчы шлях вядомыя п ісьм енн ікі і журналісты: 
П. Гпебка, П. Броўка, М. Лужанін, B. Чанін, P. Барадулін, М. Аўрамчык, H. Гілевіч, 
Б. Сачанка, М. Мяцельскі і многія іншыя. Дапамагалі ў развіцці друкаванага ор га 
на нашай навучальнай установы Якуб Колас і Кандрат Крапіва. У розныя гады газету 
рэдагавалі Л. Абэцэдарскі, У. Сікорскі, А. Філімонаў, I. Навуменка, А. Лойка, P. Булацкі, 
А. Воўк, М. Ц ікоцкі, B. Кулажанка, П. Сіліванчык, М. Іоська, А. Ніколенка, B. Вольскі, 
А. Дзераш, B. Вараб’ёў, М. Загорская, Т. Казак.

У 1982 г. газета “ Беларускі ун ів ер с ітэт ” узнагародж ана Ганаровай граматай 
Вярхоўнага Савета БССР, неаднаразова з'яўлялася пераможцам рэспубл іканскіх 
конкурсаў на найлепшае асвятленне моладзевай тэматыкі ў прэсе.

Якасна новы этап у жыцці газеты  БДУ пачаўся ў 2 0 0 6 -2 0 0 7  гг. “У н іверс ітэт” 
прызнаваўся “ Найлепшай студэнцкай газетай” на Vl М іжнародным фестывалі мола
дзевай прэсы “Націскай на RECord” , які прайш оўу верасні 2007 г. наУкраіне, і атрымаў 
дыплом за “Найлепшую інтэрнэт-версію ” у конкурсе журналісцкага майстэрства на III 
Міжнароднай “ Зімовай школе журналістыкі” ў лютым 2008 г. У маі 2009 г. выданне БДУ 
“Універсітэт” стала пераможцам V Нацыянальнага конкурсу друкаваных сродкаў ма- 
савай інфармацыі “Залатая літара” ў намінацыі “ Найлепшая шматтыражная газета” .
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ДОБРАЯ СПРАВА
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Байцам -  граматы, Штабу -  падзяка

Па добрай традыцыі ўжо трэці год БДУ праводзіць урачыстае 
закрыццё працоўнага семестра менавіта там, 
дзе працавалі студэнцкія атрады нашага універсітэта.

8 кастрычніка з 14.00 да 16.00 у канферэнц-зале шматпрофільнага культурна- 
спартыўнага комплексу "Мінск-Арэна" прайшло ўрачыстае падвядзенне вынікаў пра
грамы "Працоўнае лета -  2009" Белдзяржуніверсітэта.

На дадзеным мерапрыемстве 16 найлепшых удзельнікаў студэнцкіх атрадаў 
былі ўзнагароджаныя граматамі БДУ.

Рэктар акадэмік Сяргей Абламейка павіншаваў тых, хто вылучыўся, а таксама 
распавёў пра свой будатрадаўскі досведу студэнцкія гады. Ад мінскага гарадскога 
камітэта ГА "БРСМ" і аддзела па справах моладзі Мінгарвыканкама выступілі Але
на Хадыка і Віталь Брэль. За вялікі ўнёсак у арганізацыю часовай занятасці сту- 
дэнцкай моладзі Маскоўскага раёна г. Мінска ў рамках трэцяга працоўнага семе
стра "Лета -  2009" прадстаўніком раённай адміністрацыі сталіцы Уладзімірам Ан- 
тончыкам штабу працоўных спраў БДУ была ўручаная Падзяка аддзела па справах 
моладзі. Па заканчэнні мерапрыемства для ўдзельнікаў была арганізаваная агляд- 
ная экскурсія па веладроме MKCK "Мінск-Арэна".

Дзмітры й ЛЕБЕДЗЬ, начальнік ШПС БРСМ БДУ

-------------------------------------------------- СВЯТЫ---------------------------------------------------Мы - мытнікі!
Студэнцкае жы ццё нельга ўявіць без вясёлых і яркіх трады- 

цый. Існую ць яны і на аддзяленні мытнай справы факульте
та міжнародны х адносін. Тут штогод у верасні праходзіць ты- 
д зень  каф едры  мытнай справы, пры меркаваны  д а  гадавіны  
яе стварэння і праф есійнага свята беларускіх мытнікаў, якое  
адзначаецца 2 0  верасня.

Галоўны натхняльнік мерапрыемства -  загадчык ка
федры дацэнт Віктар Астрога, разам з прафесарам 
А. Сіроцкім, дацэнтам У. Ляхоўскім, Т. Цехановіч і групай 
студэнтаў-актывістаў на чапе з А. Палікоўскай.

У першы дзень цікавасць студэнтаў усяго факультэта 
выклікала выстава "Мытная служба ў барацьбе з кантра- 
бандай". Студэнты аператрада ФМА прадэманстравалі 
муляжы месцаў утойвання кантрабанды наркотыкаў, 
каштоўнасцяў, валюты і зброі. Прэзентацыя атрымалася 
настолькі цікавай, што яе падоўжылі.

На наступны дзень у факультэцкай бібліятэцы адбылася 
гутарка і прэзентацыя навучапьнай і навуковай літаратуры 
па мытнай справе. Госцем стаў ветэран гродзенскай мытні, 
кавапер ганаровага медаля Сусветнай мытнай арганізацыі 
вядомы гісторык B. Саяпін, які выступіў з лекцыяй на тэму 
"Мытная гісторыя -  гісторыя патрыятызму".

Шчыры інтарэс у аўдыторыі выклікала папулярная лек- 
цыя дацэнта А. Урбановіча пра "сакрэты" выкарыстання 
мытнікамі псіхологіі. У гэты ж дзень першакурснікі ўпершы- 
ню наведалі Цэнтральны музей мытнай службы Беларусі.

Асаблівае месца ў святочных мерапрыемствах заня
ла цырымонія прысвячэння першакурснікаў у студэнты- 
мытнікі. Пасля шматлікіх віншаванняў і клятвы старэйшыя

--------------- ВЕДАЙ НАШЫХ!------------------------
П ераканаўчай перамогай нашых студэнтаў 
завяршыліся X II чвэрцьфінальныя спаборніцтвы  
Заходняга рэгіёна каманднага чэмпіянату свету 
па праграмаванні сярод студэнтаў універсітэтаў, 
якія прайшлі 14 кастрычніка на базе БДУ.
Выступалі 48 камандаў з 21 універсітэта Беларусі, 
JIameii, Літвы, Эстоніі і Калінінградскай вобласці Расіі.

ГГ-ГЕГЕМОНЫ БДУ
Па выніках чвэрцьфіналу першыя чатыры месцы  занялі каманды БДУ, 

далей размясціліся каманды БДУI P, Гомельскага дзяржуніверсітэта, 
Дзяржаўнага універсітэта імя Э. Канта з Калінінграда, дзве каманды 
Латвійскага універсітэта. Замкнула дзесятку пераможцаў спаборніцтваў 
яшчэ адна (пятая) каманда студэнтаў БДУ. Удзельнікам турніру бы
ло прапанавана 12 задач, якія неабходна было вырашыць на праця- 
гу 5 гадзін асноўнага тура спаборніцтваў. Тэсціраванне студэнцкіх пра
грам праводзілася аўтаматызаванай сістэмай у рэальным часе і адразу 
адлюстроўвалася ў пратаколе.

Сёлета Заходняму рэгіёну было вылучана 14 пуцёвак на паўфінальныя 
спаборніцтвы чэмпіянату свету, якія адбудуцца ў лістападзе ў Санкт- 
Пецярбургу. Паправілах.ададнагоуніверсітэтанапаўфінальныяспаборніцтвы 
могуць паехаць не больш за дзве каманды, за выкпючэннем БДУ, які за свае 
шматгадовыя дасягненні атрымлівае яшчэ дадатковую квоту.

Такім чынам, ад Заходняга рэгіёна на паўфінальных спаборніцтвах 
чэмпіянату свету па праграмаванні будуць выступаць: 3 каманды ад БДУ, 
па 2 каманды ад БДУІР, Латвійскага універсітэта, Дзяржуніверсітэта імя
Э. Канта (Калінінград), універсітэта г. Тарту і па 1 камандзе ад Гомель
скага дзяржунівёрсітэта, Тэхнічнага універсітэта Каўнаса і універсітэта з 
Вільнюса. Усе яны разам з наймацнейшымі камандамі універсітэтаў Расіі, 
Грузіі, Арменіі, Азербайджана, Казахстана і інш. (каля 200 камандаў) бу
дуць змагацца за права выхаду ў фінал каманднага чэмпіянату свету 
па праграмаванні сярод студэнтаў ВНУ, які пройдзе ў пачатку 2010 г. у 
Харбіне (КНР). Прычым на фінальныя спаборніцтвы можа паехаць толькі 
1 найлепшая каманда ад ВНУ.

Кірыл Ш ОПІК

------------------ BECTKI 3 ФАКУЛЬТЭТАЎ-----------------
Больш за 150 удзельнікаў з Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы 

і Славакіі сабрала IX Міжнародная навуковая канферэнцыя "Славянскія 
літаратуры ў кантэксце сусветнай".

Яна адкрылася 15 кастрычніка на філалагічным факультэце і доўжылася тры 
дні. Прымеркаваная канферэнцыя да 70-годдзя ўтварэння філапагічнага фа
культэта БДУ. Праводзіцца такі форум раз у два гады.

Тэматыка І заданы канферэнцыі вызначаныя яе назвай. У дакладах дас- 
ледуюцца славянскія літаратуры (беларуская, руская, украінская, поль
ская, сербская іінш.), а таксама фальклорныятворы славянскіхнародаўу іх 
узаемадзеянні (сувязі кантактныя, генетычныя, тыпалагічныя сыходжанні) 
з фальклорнай і літаратурнай спадчынай славянскіх і неславянскіх народаў 
свету. Пытанні абмяркоўваліся на пленарным пасяджэнні і 6 секцыях.

***
М іж народная  навуковая канф ерэнцы я "Ф іласоф ія і рацыя- 

нальнасць у культуры свету, які глабалізуецца" прайш ла 2 2 -2 3  
кастрычніка на факультэце філасофіі і сацыяльных навук.

М ерапры емства ар ган ізаванае БДУ сумесна з Інф армацы йна- 
аналітычным цэнтрам пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
і ВНУ сталіцы, сярод якіх БДПУ імя Максіма Танка і Беларуская дзяржаўная 
акадэмія мастацтваў.

У працы канферэнцыі прымапі ўдзел больш за 120 вучоных і даследчыкаў 
у сферы сацыяльна-гуманітарных навук, якія прэзентуюць навуковыя 
школы Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы, Кітая і іншых краін. Яны 
абмеркавалі праблемы і супярэчнасці глабалізацыі, іхуплыў на развіццё 
Беларусі і іншых дзяржаўу рэгіёне Усходняй Еўропы. Асабліва быў зробле- 
ны акцэнт на ролі філасофіі ў асэнсаванні парадоксаў і выклікаў сучаснага 
этапу цывілізацыйнай дынамікі, што можа і што павінна даць філасофія як 
унікальная форма духоўнай культуры для разумения і тлумачэння глабаль- 
ных і рэгіянальных праблем у грамадстве.

П равядзенне такога  форума ў БДУ -  своеасаблівае прызнанне 
дасягненняў і высокага статусу беларускай філасофскай школы, яе заслуг 
не толькі ў падрыхтоўцы новай генерацыі філосафаў-гуманітарыяў, але і ў 
даследаванні самых надзённых пытанняў сучаснасці.

***
Школа менеджменту і прадпрымальніцтва для моладзі, арыен- 

таваная на навучэнцаў старэйшых класаў, і аналагічная школа для 
студэнтаў пачалі 17 кастрычніка свой трэці працоўны "сезон".

Ba ўрачыстым адкрыцці на юрыдычным факультэце БДУ па вул. 
Ленінградская, 8 прынялі ўдзел не толькі навучэнцы, але і іх бацькі, а так
сама арганізатары школ -  кіраўніцтва Цэнтра сістэмных даследаванняў 
праблем моладзі.

Адметнасць 1ІІМП у тым, што тут ужо трэці год запар рэалізуецца су- 
месны праект ЦСДПМ БДУ і Мінаблвыканкама -  навучанне старшаклас- 
нікаў сельскіх сярэдніх навучальных устаноў Мінскай вобласці.

Школа менеджменту садзейнічае рэалізацыі дзяржаўнай праграмы 
"Адраджэнне і развіццё сяла" і рэспубліканскай праграмы "Моладзь Беларусі". 
Яе задачай з'яўляецца замацаванне моладзі на сяле праз яе прафесійнае са- 
мавызначэнне; выхаванне ў моладзі грамадзянскай пазіцыі і патрыятызму; 
фарміраванне сацыяльна-арыентаванай індывідуальнай стратэгіі поспеху 
і прасоўвання пад дэвізам "Твая стратэгія поспеху -  поспех краіны".

ВІНШУЕМ!

ПАЧЫНААЬНІЦА ДЫНАСТЫІ
Нядаўна адзначыла юбілей доктар юрыдычных навук 
прафесар Таісія ДОУНАР.

Таісія Іванаўна працуе на юры
дычным факультэце Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта з 1973 г. У 
1986 г. яна абараніла ў Ленінградзе 
кандыдацкую дысертацыю на тэ 
му “ Пераемнасць у канстытуцый- 
ным будаўніцтве Беларускай ССР” , а 
ў 1997 г. -  доктарскую дысертацыю на 
тэму: “Развіццё агульназемскага пра
ва Беларусі ў XV-XVI стст.” . У 1988 г. 
стала дацэнтам, а ў 1998 г. -  прафе
сарам кафедры тэорыі і гісторыі дзяр- 
жавы І права юрыдычнага факультэта.

Яе навуковы інтарэс -  праблемы 
гісторыі дзяржавы І права Беларусі. 
У сваіх працах Таісія Іванаўна рас
крывав тэндэнцыі І этапы развіц- 
ця феадальнага права Беларусі, па- 
казвае асаблівасці рэформаў (судо 
вай, адміністрацыйна-тэрытарыяль- 
най і інш.) і кадыфікацыі закана- 
даўства ў XVI ст., падкрэслівае ад
метнасць прававой гісторыі Бела
русь даволі высокі ўзровень права
вой культуры ў феадальны перы- 
яд, узаемасувязь тэндэнцый у праве 
Беларусі з агульнаеўрапейскім пра- 
цэсам эвалюцыі права. Асобныя на
вуковыя працы прысвечаны гісторыі 
канстытуцыйнага, крымінальнага 
І грама-дзянскага права.

Таісія Іванаўна Доўнар з ’яўляецца 
членам вучонага савета Інстытута 
дзяржавы і права HAH Беларусі, 
членам двух саветаў па абароне 
доктарскіх і кандыдацкіх дысерта
цый, вучоным сакратаром юрыдыч
нага факультэта БДУ.

Яна аўтар звыш 200 прац наву- 
ковага і вучэбна-метадычнага ха
рактеру, у л іку якіх курс лекцый, 
пяць манаграфій І дзесяць вучэб- 
ных дапаможнікаў. У свой час прыма- 
лаўдзел у падрыхтоўцы “Юрыдычна
га энцыклапедычнага слоўніка” , эн- 
цыклапедычнага даведніка “Мыслі- 
целі і асветнікі Беларусі” , “Энцыкла- 
педыі гісторыі Беларусі” (Т. 1-6). Tai- 
сія Іванаўна -  адна з аўтараў і пера- 
кладчыкаў энцыклапедычнага вы- 
дання “Статут Вялікага княства Літоў- 
скага 1588” (1989).

Яе ведаюць не толькі як выклад- 
чыка, уважлівага да студэнтаў і ка- 
лег, але і як энергічную жанчыну і кла- 
патлівую маці. Сваім дзецям яна па- 
старалася прывіць павагу да юрыс- 
прудэнцыі. Дачка выкладае на тым 
жа факультэце, кандыдат юрыдыч
ных навук. Сын працуе адвакатам. 
A ўнучка паступіла на першы курс 
юрфака.

Для Taicii Іванаўны гісторыя -  тэ
та экскурс у мінулае, каб знайсці там 
найбольш каштоўнае для будучыні. 
Яна кажа, што выкладае не толькі 
правазнаўства, а лічыць сваім абавяз- 
кам навучыць студэнтаў гуманнасці 
і справядлівасці. На яе думку, буду- 
чы юрыст павінен усе свае сумненні 
трактаваць на карысць людзей І не 
верыць у віноўнасць чапавека.

Па яе словах, такому добраму 
стаўленню яе навучыў прафесар Io- 
сіф Юхо, легендарная асоба на юры
дычным факультэце. Цяпер на гэта 
павінна арыентаваць яна.

Калектыў кафедры  
тэорыі і гісторыі дзяржавы і права

таварышы ўручылі 
ім нагрудныя знакі 
аддзялення мыт
най справы. Пасля 
быў паказаны кан- 
цэрт, на якім гледа- 
чы змаглі ўбачыць 
і пачуць акрабатыч- 
ныя эцюды, песні, 
палымяныя танцы І вясёлыя жарты КВЗ у выкананні ўсіх 
студэнтаў аддзялення.

Напрыканцы было праведзенаўрачыстае пасяджэнне 
кафедры мытнай справы сумесна з вучоным саветам фа
культэта і гасцямі. Дэкан прафесар В. Шадурскі павіншаваў 
капектыў са святам. Затым адбылася гумарыстычная прэ
зентацыя кафедры і прайшоў студэнцкі міні-канцэрт. Пад- 
час яго пры сцягу мытных органаў нашай дзяржавы стаяла 
"ганаровая варта" з ліку студэнтаў аператрада.

Несумненна, свята атрымалася. Наперадзе новыя ме- 
рапрыемствы, якія спрыяюць набыццю студэнтамі най
лепшых якасцяў беларускага мытніка.

Д ацэнт Віктар АСТРОГА, 
загадчы к кафедры мытнай справы

АБ'ЯВЫ
НДІ ПРЫКЛАДНЫХ ПРАБЛЕМ 
МАТЭМАТЫКІ I ІНФАРМАТЫКІ

аб’яўляе конкурс 
на замяшчэнне пасады 

СТАРШАГА НАВУКОВАГА СУ- 
ПРАЦОЎНІКА НДЛ матэматычных 
метадаў абароны інфармацыі.

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

Адрас: г. Мінск, пр. Незапежнас- 
ці, 4, к. 702, НДІ ППМІ, тэл. 209-51-04.

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ 
КІРАВАННЯ 

I САЦЫЯЛЬНЫХТЭХНАЛОГІЙ БДУ
аб’яўляе конкурс 

на замяшчэнне пасады: 
ДАЦЭНТА кафедры эканом ік і 

і кіравання бізнэсам.
Тэрмін конкурсу -  адзін месяц з 

дня апублікавання а б ’явы.
Адрас: г. Мінск, вул. Шпалерная, 

7, ДзІКСТ, тэл. 306-00-28.

I
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ШКОЛА ВЫЖЫВАННЯ

У н о в а й  эк іп ір о ў ц ы  спрытней
Па задуме ў ноч з 13 на 14 кастрычніка ў выніку 

авары і на станцыі Інстытут культуры з паш- 
кодж аны х чыгуначных цыстэрнаў вы лілася  
да 80  тон сернай кіслаты. Пры змене напрамку 
ветру была небяспека пападання аб’ектаў БДУ на 
праспекце Незалежнасці, 4, вуліцах Бабруйская, 
5а, 7, 9, ТІенінградская, 8, 14 і 16 у зону дзеяння 
шкодных рэчываў.

Гэту інфармацыю атрымалі ў 6.55 з Маскоўскага ра- 
ённага аддзела па надзвы чайны х с ітуацы ях. Пас- 
ля чаго начальнік грамадзянскай абароны БДУ рэк
тар Сяргей Абламейка загадаў даць сігнап “Аб’яўлены 
зб ор ” у адпаведнасці з інструкцыяй па апавяшчэнні. 
Так пачаліся комплексны й вучэнні сіл і сродкаў ГА 
БДУ, якія праводзяцца раз у тры гады. М эта такіх 
м ерап ры ем стваў  -  вы светл іць  гатоўн а сц ь  адпа- 
ведных падраздзяленняў да л ікв ідацы і аварый, ка 
тастроф  і сты хійны х бедстваў тэхн а ге нн а га , пры- 
роднага, б іялагічнага і экалагічнага характару. Гра- 
м адзянская  абарона БДУ на сёння складаецца з 
сан ітарны х друж ы н геа гр аф ічн а га , ф ілалагічнага  
і б іялагічнага факультэтаў, групы  аховы грам адска- 
га парадку ф ізічнага і ваеннага факультэтаў, групы 
і 2 звёнаў па абслугоўванні абарончых збудаванняў, 
звяна сувязі, паста радыяцыйнай і хімічнай разведкі, 
пункта  выдачы с р о д ка ў  інды в ідуальнай  абароны  
і перасоўнага пункта харчавання. Акрамя практычных 
заняткаў, са студэнтамі былі арганізаваны тэарэтыч- 
ныя заняткі ў спецыяльным класе, што знаходзіцца ў 
адным з абарончых збудаванняў па вуліцы Бабруй
ская, 9. Н апярэдадні ком пл ексны х вучэнняў гэты

клас быў аснаш чаны кампутарнай і мультымедый- 
най тэхн ікай , што садзейн ічала засваенню  ведаў. 
Да ўсяго , санітарная дружы на геафака, найлепшая 
ў БДУ, узяла ўдзел у вучэннях грам адзянскай  аба
роны М аскоўска га  раёна стал іцы . I атрымала па- 
дзяку ад старшыні раённай адміністрацыі за зладжа- 
ныя і ўпэўненыя дзеянні ў аварыйна-выратавальных 
і іншых неадкладных работах па ліквідацыі вы нікаўтэ- 
рарыстычнага акта на масавым аб ’екце. Дарэчы, на 
вучэнне санітарны я дружыны ун іверсітэта прыбылі 
ў новай эк іп іроўцы : набытыя сучасны я санітарны я 
сумкідля меды цы нскайдапамогі, шчыт-насілкі, спец- 
вопратка і новыя індывідуальны я сродк і абароны. 
Супрацоўнікі і студэнты нашай ВНУ сёлета вельмі д о 
бра падрыхтаваліся да згаданых мерапрыемстваў.

Ганна ЛАГУН

У ВОЛЬНЫ ЧАС  ------

---------------- НАВІНЫ СТУДГАРАДКА-----------------
Адкрыты чэмпіянат Студэнцкага гарадка па валейболе ў мужчын 

прайшоў 12 кастрычніка сярод7 камандаў. У напружанай барацьбе пе- 
рамогу атрымала каманда інтэрната № 3.

***
Да выдатнага свята -  Дня маці быў прымеркаваны 14 кастрычніка 

шэраг мерапрыемстваў. У інтэрнаце № 6 ладзілася выстава "Маці -  
праз стагоддзі", у інтэрнаце №10 адбылася святочная праграма "Ma- 
тулям прысвячаецца", а ў інтэрнаце № 2 -  конкурс-гульня "Наша маці 
лепшая за ўсіх” . 15 кастрычніка святочную праграму "Самая выдатная 
з жанчын -  жанчына з дзіцем на руках" паказала літаратурна-музычная 
гасцёўня "Натхненне".

* * *  •

3 19 па 23 кастрычніка ў інтэрнатах Студэнцкага гарадка прайш
ла акцыя "Эканомія і ашчаднасць: уклад кожнага", скіраваная на 
фарміраванне ў жыхароў навыкаў эканоміі і ашчаднага выкарыстан- 
ня матэрыяльных і энергарэсурсаў. Стэнды ўсіх інтэрнатаў былі 
ўпрыгожаныя адпаведнымі агітацыйнымі плакатамі, якія тлумачылі: 
эканомія -  справа не толькі дзяржаўнага маштабу, але і неабходны эле
мент нашага паўсядзённага жыцця.

***
Традыцыйны конкурс "Кулінарны паядынак" адбыўся 21 кастрычніка. 

Ужо ў чацвёрты раз каманды васьмі інтэрнатаў БДУ высвятлялі, хто ж 
лепш валодае кулінарным майстэрствам. Аднак важным крытэрыем 
канчатковай ацэнкі быў не толькі смак той або іншай стравы, але і тое, 
наколькі творча яна была прадстаўлена. Падрабязней пра конкурс чы- 
тайце на сайце Студгарадка www.studgorodok.bsu.by.

* * *

22 кастрычніка Студэнцкі гарадок арганізаваў сустрэчу студэнтаў з 
вядомым скульптарам, членам Саюза мастакоў Беларусі Уладзімірам 
Жбанавым, аўтарам шматлікіх знакамітых прац у жанры гарадской 
скульптуры.

***
Турыстычная экскурсія па маршруце "Крэва -  Баруны -  Гальшаны -  

Ліда" адбылася 24 кастрычніка. Студэнты займелі выдатную магчымасць 
не толькі адпачыць, апе і пазнавальна правесці вольны ад вучобы час.

Паводле інфармацыі Студгарадка БДУ

jI W B m n  з а с т а ў с я н а  р а о з і м е ,

бо дастаўся народнаму студэнцкам у тэатру БДУ “На балконе”
3 28 верасня па 3 кастрычніка актавыя залы Палаца прафсаюзаў і Ліцэя БДУ поўніліся галасамі 
шматлікіх моў. Бо менавіта ў  гэты час праходзіў VI Міжнародны студэнцкі фестиваль 
“Тэатральны куфар ”, які ладзіць упраўленне па справах культуры БДУ.

Уладальнікі Гран-пры фестывалю — тэатр БД У  “На балконе”

ПЕРШЫЯ ГУКІ
Пачалося ўсё з традыцыйнай прома-акцыі “ 100 жаданняў": 

едучы ў адмысловым аўтобусе, студэнцкія  калектывы- 
ўдзельнікі фестывалю мелі мажлівасць пазнаёміцца не толькі 
адзін з адным, але і з горадам, жыхароў якога пасля забаўлялі 
амаль тыдзень. Пачаўшы свой шлях ад велічнай Нацыя- 
нальнай бібліятэкі, яны дабраліся да Кастрычніцкай плош- 
чы, дзе каля галоўнага ўвахода Палаца прафсаюзаў чакала- 
ся цырымонія адкрыцця фестывалю. Па прыбыцці галоўных 
персанажаў загучала музыка -  пачалася ўрачысткая частка.

Вядучыя мерапрыемства-ды рэктар фестывалю, намеснік 
начальніка УСК Кацярына Саладуха і галоўны рэжысёр фе
стывалю, мастацкі кіраўнік тэатра БДУ “ На балконе’’ Сяр
гей Турбан для зручнасці гасцей прамаўлялі на беларускай 
і англійскай мовах.

Кветкі, паветраныя шары, заварожаныя твары людзей і нават 
надвор’е -  усё гэта дапамагала не толькі зразумець, але і адчуць 
на сабе слоган фестывалю: “Калі спраўджваюцца мары”.

Старшыня аргкам ітэта фестывалю рэктар БДУ Сяргей 
Абламейка павітаў удзельнікаў мерапрыемства і абвясціў фе- 
стываль адкрытым. Пасля Сяргей Уладзіміравіч разам з пра- 
рэктарам Уладзімірам Суворавым і начальнікам упраўлення 
па справах культуры Уладзімірам Макарэдічам урачыста 
адчынілі чароўны куфар. Прайшоўшы па зорнай дарожцы, кож- 
ны калектыў клаў у яго канверт з творчымі жаданнямі. Тэрмін іх 
здзяйснення -  тыдзень, акурат на час фестывалю. А марыць ім 
і сапраўды было пра што...

Паколькі фестываль шосты, то і галоўных прызоў было 
столькі ж. Ix шчаслівых уладальнікаў вызначала міжнароднае 
журы. I толькі лёс найгалоўнейшага прыза -  Гран-пры фесты
валю -  адданы на водкуп гледачоў.

НАПАЎНЕННЕ
Жыццё фестывалю сапраўды было насычаным і цікавым. 

Кожны дзень І вечар каля дзвярэй  Л іцэя БДУ І Пала
ца прафсаюзаў збіраліся натоўпы моладзі, якая прагнула 
ўбачыцьхаця б адзін з 22 спектакляўтэатральных калектываў 
з Беларусі, Расіі, Англіі, Бельгіі, Латвіі, Мексікі, Сербіі, Гер
манн, Грэцыі, Ірана, Польшчы, Алжыра, Турцыі, Эстоніі, Літвы, 
Славеніі. Усяго каля 300 удзельнікаў!

Да таго ж, сёлета ладзіліся новыя праекты: “ М оноК” 
і «Koufar-to-Stage».

Першы з іх, «МоноК», паказваў спектаклі ў жанры «ма- 
надрама». Д зве пастаноўкі паспрабавалі адлюстраваць 
два светабачанні, дзве думкі. Мужчынскую маляваў Тэатр 
Анаталійскай тэатральнай асацыяцыі (Турцыя) у спектаклі 
«Чаму..!». Жаночую -  Сілезскі тэхналагічны універсітэт з 
Глівіцы (Польшча) у «Голай бабе».

« K o u fa r-to -S ta g e »  заснаваны  на абм е- 
не двух пэўных калекты ваў дзеля раз- 
в іц ц я  к у л ь т у р н а га  с у п р а ц о ў 'н іц тв а  
і ўмацавання творчых сувязяў, набытых 
на фестывапі. Так, Калеў Куду, рэжысёр 
студэнцкага тэатра TUT Універсітэта 
г. Тарту (Эстонія) паставіў з калек- 
тывам БДУ "На балконе” спектакль 
"Лізавета Бам", а рэжысёр нашага 
тэатра Сяргей Турбан, у сваю чар- 
гу, ажыццявіў пастаноўку "Жартаў 
пра ка х а н н е " з э с т о н с к ім і 
акцёрамі.

Значнае месца адведзена 
майстар-класам разнастайнай 
тэматыкі: пластыка (Сяргей Па- 
ляонак, Украіна), імправізацыя 
(Лейф Оосан, Швецыя) І паста- 
ноўка голасу (Нік Лізасо, Філіпі- 
ны). Абмен досведам, удаскана- 
ленне акцёрскага майстэрства, 
павышэнне ўзроўню адукаванасці, 
духоўнае ўзбагачэнне -  усё гэта на 
вялікую карысць маладым служкам 
Мельпамены!

ВАЧЫМА ДЫРЭКТАРА
Кацярына Саладуха адзначыла, што ў 

сёлетнім фэсце яна асабліва адчула атмасфе 
ру прыязнасці, сяброўскасці: “Хачу падкрэсліць сло
ва "сяброўства". Таму што настолькі ўдзельнікі сталі блізкія 
адзін аднаму і настолькі жыва яны адгукаліся на ўсе нашыя 
прапановы па збліжэнні, што мы проста сталі адной сям’ёй!

Нельга не адзначыць і яшчэ адну рысу гэтага фэсту -  экс- 
перымент. 3 нашага дэвізу "Традыцыя. Пошук. Эксперымент" 
сёлета я ўсё-такі вылучыла б апошняе слова. Гэта сапраўды 
быў суцэльны эксперымент. Над стылямі, над жанрамі. Над 
публікай. Ha майстар-класах. Відовішчна!

Быў нават эксперымент і для нас саміх -  новы дыскусійны 
клуб. Мы доўга меркавалі зрабіць яго, але ўсё сумняваліся. 
Сёлета паспрабавалі, і ён атрымаўся! Таму будзе працяг, ба- 
дай, толькі трошкі нешта зменім. У наступным годзе мы пла
нуем новы праект, які будзе звацца "Майстры сцэны": пачнём 
паказваць адзін прафесійны спектакль. Напрыклад, у суботу 
у якасці гасцявога” .

ФИНИШНАЯ ПРАМАЯ
Студэнцкія тэатры настолькі захапілі гледача, што тыдзень 

фестывалю праляцеў незаўважна. Вось і занавес, на сцэну ізноў 
выйшаў рэктар БДУ Сяргей Уладзіміравіч Абламейка. На дзвюх 
мовах ён падзякаваў калектывам за цудоўны час і запрасіў пры- 
язджаць у Беларусь на будучыя “Куфры”. Пасля выступілі танца- 
вальныя калектывы БДУ “Літарынка” І “Крыжачок” .

I вось кульмінацыя фестывалю -  узнагаро- 
джанне.

Спачатку журы ўручыла 4 спецыяльныя 
прызы. “За мастацтва, якое аб’ядноўвае 

Чалавека І Прыроду, за дал ікатнае 
стаўленне да свету, добрае пачуц- 

цё” быў узнагароджаны  народны 
студэнцкі драматычны тэатр БДУ 
“ На балконе". “За дызайн І касцю- 
мы" быў адзначаны тэатр “C2PQ” 
(Германія). “ За пластычнае вы- 
рашэнне спектакля" -  тэатр "Ca- 
краментум” (Расія). “За жаночы 
ансамбль" узнагароджаны тэатр 
"Sayeh” (Іран).

I самае галоўнае. У намінацыі 
“ Найлепшая мужчынская р о 
ля” перам ог Яўген Ф омчанкаў 
за спектакль “ Салдацікі” з не- 
залежнай тэатр-студы і “ З ерка 

ло” (Беларусь). Спектакль “ Цень" 
тэатра-студыі “ Палепе” (Літва) да- 

памог Арнасу П яткевічусу пера- 
магчы ў намінацыі “ Найлепшая муж- 

t  чынская роля д ругога  плана” , а Ра
сы Кр ы счы ўна й тэ  -  у “ Н айлепш ай 

сцэнаграфіі". Яшчэ два прызы адправіліся 
ў Н езалеж ную  тэа тр а л ьн ую  ка м па н ію  

UWE за спектакль “ Шкада, што яна блудніца’’ 
(Вялікабрытанія): “ Найлепшую жаночую ролю” вы- 

канала Джэсіка Харыет Бэйлі, а другога плана -  Вікторыя 
Эмілі Обры-Рыс. “ Найлепшай рэжы сурай” быў прызнаны 
спектакль “Урок” Акадэмічнага тэатра “ Branko Krsmanovic” 
(Сербія) Уладзіміра Цвеіча.

Уладальнікамі ж Гран-пры фестывалю “Тэатральны куфар- 
2009” гледачы выбралі Народны студэнцкі драматычны тэатр 
БДУ “На балконе” за пастаноўку “Зімы не будзе” .

Напрыканцы слова ўзяла старшыня журы Вольга Галахава: 
“Я віншую ўсіх нас. I заклікаю тых, хто ўдзельнічаў у конкур
се І не перамог, не адчайвацца. Той жа Аль Пачына 5 разоў не 
атрымліваў "Оскара". Ane ўсе ведаюць Акцёра і зусім не па- 
мятаюць чальцоў Кінаакадэміі, якія яго абмінулі ўвагай. Усё 
ў вас наперадзе!” Пахваліла яна і беларускага гледача: “Калі 
б у журы была магчымасць даць самы-самы прыз, то мы б з 
калегамі аддалі яго студэнству мінскага універсітэта і наогул 
моладзі, якая была ў гэтыя дні на паказах. Фантастычна, што 
спектаклі ішлі пры поўных залах. 3 такой падтрымкай тэатр 
будзе жыць, развівацца і квітнець!”

Пад нязм оўклы я аплады см енты  вядучыя зачы н іл і 
сімвалічны куфар. Але толькі да наступнага года!

Марына САВІЦКАЯ 
Фота Яўгена ПАМЫТКІНА

М І В Е Р С І Т З Т
Выдаецца з 1929 года
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