
Газета Беларускага дзяржаўнага універсітэта www. gazeta.bsu. by

Пераможца V Нацыяналънага конкурсу друкаваных CMI 
"Залатая літара "ў намінацыі "Найлепшая шматтыражная газета' 30 лістапада 2009 года, № 20 (2013)

УШАНАВАННІ

Наш чалавек у  Краіне агнёў
Д иплом  "Ганаровы праф есар БДУ" бы ў уручаны  12 ліст апада рэкт арам  Б ел аруска

га дзярж аўнага універсітэта акадэмікам Сяргеем Абламейкам прэзідэнту Азербайдж ана 
Ільхаму Аліеву, які наведаў нашу краіну з афіцыйным візітам.

стрэчы, нягледзячы на эканамічны 
крызіс, таваразварот павялічваецца 
ў разы. "У нашай краіне за некалькі 
апошніх гадоў было практычна цал- 
кам выкаранена беспрацоўе, мы 
актыўна інвестуем у адукацыю і ахову 
здароўя. A эканамічныя дасягненні 
дазваляюць нам інвеставаць сродкі 
і ў эканоміку іншых краін", -  распавёў 
Ільхам Аліеў. Па яго словах, тэндэнцыі 
да дыялогу паміж краінамі Еўропы 
і Беларуссю таксама абавязкова пры- 
нясуць свой плён. Ён падкрэсліў, што 
ў яго краіне вітаецца праграма "Ус-

ходняе партнёрства". Прэзідэнт Азер
байджана сказаў, што на сустрэчы 
з кіраўніком беларускай дзяржа- 
вы былі абмеркаваныя перспектывы 
супрацоўніцтва ў гэтай сферы, а так
сама магчымасці міжуніверсітэцкага 
абмену студэнтаў і выкладчыкаў.

Свой выступ I. Аліеў завяршыў па- 
жаданнем студэнтам развіваць эка- 
намічны вектар супрацоўніцтва, вя- 
лікую ўвагу надаваць культурнаму аб
мену, пазнанню традыцый і інтарэсаў 
студэнцтва дзвюх краін: "Я жадаю вам 
быць годнымі нашымі спадчыннікамі, 
а для гэтага трэба глыбока выву- 
чаць культуру двух народаў, ведаць 
асаблівасці менталітэту грамадзян 
дзвюх краін".

Ларыса ПЕТРАВЕЦ
Фота Генадзя КРАСКОЎСКАГА 

*Назва “Азербайджан" перакла- 
даецца як “Краіна агнёў”.

Рэктар акадэмік Сяргей Абламейка ўручае дыплом ганаровага прафесара БДУ 
прэзідэнту Азербайджанской Рэспублікі Ільхаму Аліеву

Ганаровае званне прысуджа- 
на Ільхаму Аліеву рашэннем Вучо- 
нага савета БДУ за вялікі ўклад у 
сяброўства і супрацоўніцтва паміж 
народамі дзвюх краін, у развіццё 
палітычнай і гістарычнай навукі. У 
сваёй лекцыі перад выкладчыкамі 
і студэнтамі ён падзякаваў за высокі 
гонар і паабяцаў працаваць яш- 
чэ актыўней у рэчышчы ўмацавання

сувязяў паміж Беларуссю і Азер- 
байджанам.

Ільхам Аліеў распавёў, што да- 
моўленасці па розных сферах -  
палітычнай, эканамічнай і гуманітар- 
най -  паміж Беларуссю і Азербайджа- 
нам былі паспяхова рэалізаваныя. 
Ён таксама адзначыў, што краіны 
вядуць плённы палітычны дыялог, 
арганізую ць канструктыўныя су-

Д А В Е Д КА
Ільхам Аліеў нарадзіўся 24 снежня 1961 г. у Баку. Скончыў Маскоўскі дзяр- 

жаўны інстытут міжнародных адносін, затым аспірантуру МДІМА. У 1985 г. 
абараніў дысертацыю і атрымаў ступень кандыдата гістарычных навук. 3 1985 
па 1990 гп выкладаў у МДІМА, з 1991 па 1994 гг. займаўся прыватным бізнэсам, 
з 1994 па жнівень 2003 гг. працаваў адным з кіраўнікоў Дзяржаўнай нафтавай 
кампаніі Азербайджанскай Рэспублікі (ДНКАР). 4 жніўня 2003 г. прызначаны 
прэм'ер-міністрам, а 15 кастрычніка 2003 г. абраны прэзідэнтам Азербайджан
скай Рэспублікі. У 2008 г перавыбраны на пост главы дзяржавы. Дасканала вапо- 
дае рускай, англійскай, французскай і турэцкай мовамі. З'яўляецца аўтарам шэ- 
рага даследчых прац па геапапітычных аспектах нафтавай папітыкі суверэннага 
Азербайджана. Доктар палітычных навук. Ганаровы доктар Універсітэта Лінкольна 
(ЗША), МДІМА, Бількенцкага Універсітэта (Турцыя), Кіеўскага нацыянальна- 
га універсітэта імя Т. Шаўчэнкі (Украіна), Плосцкага універсітэта нафты і газу 
(Румынія), К’юнгХІ Універсітэта (Паўднёвая Карэя), Іарданскага Універсітэта. Ён 
ганаровы прафесар МДУ імя М.В. Ламаносава, Туркменскага дзяржуніверсітэта 
імя Махтумкулі, Еўразійскага нацыянальнага універсітэта імя Л.М. Гумілёва 
(Казахстан), Універсітэта нацыянальнай і сусветнай эканомікі (Балгарыя) і інш. 
Узнагароджаны ордэнамі і медапямі розных дзяржаў.

МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНIЦТВА

У ІНАВАЦЫЙНЫМ СУПЛЕЦЕ
Прарэктар па навуковай працы Б Д У  акадэмік Алег Івашкевіч і начальнік ад- 

дзела ўпраўлення міжнародных сувязяў Вячаслаў Лявонаў у  складзе дэлегацыі 
Міністэрства адукацыі нашай краіны з 5  па 11 лістапада наведалі Кітай.

Асноўным матывам візіту стала буйная міжна- 
родная канферэнцыя па абмене спецыялістамі ў 
г. Шэньчжэнь зудзелам вядучых кітайскіхкарпара- 
цый і універсітэтаў. Адкрываў форум віцэ-прэм'ер 
Кітая Чжан Дацзян. У якасці ганаровых гасцей былі 
такія вядомыя асобы, як былы прэм’ер-міністр 
Аўстраліі Роберт Хок і былы прэзідэнт Сусветнага 
банка Морыс Стронг.

Акрамя таго, у адпаведнасці з дзяржаўнымі 
даручэннямі прадстаўнікі БДУ правялі перамовы 
з Упраўленнем навукі і тэхнікі Народнага Урада 
г. Харбіна аб захадах дляпавышэння эфектыўнасці 
навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва паміж БДУ 
і навуковымі, а таксама прамысловымі арга- 
нізацыямі Харбіна. У выніку падпісана Генерапьнае 
Пагадненне аб стварэнні першага Беларуска- 
Кітайскага Інавацыйнага цэнтра (тэхнапар- 
ка), які будзе садзейнічаць рэалізацыі сумес- 
ных інавацыйных праектаў, укараненню новай 
навукова-тэхнічнай прадукцыі ў эканоміку KHP 
і Беларусі, трансферу тэхналогій.

Урачыстае адкрыццё Цэнтра адбудзецца ў 
чэрвені 2010 г. у Харбіне ў рамках выставы навуко- 
вых дасягненняў БДУ. Урад і кіраўніцтва партый-

най арганізацыі г. Харбіна абяцала поўную пад- 
трымку яго дзейнасці. Гэты горад з'яўляецца не 
толькі сталіцай правінцыі Хэйлунцзян, але і цэнт- 
рам усяго Паўночна-Усходняга эканамічнага 
рэгіёна Кітая з агульнай колькасцю насельніцтва 
100 млн чалавек. У самім Харбіне размяшчаецца 
больш за 100 універсітэтаў і навуковых устаноў.

Ужо сёння цэнтр валодае 4-павярховым офіс- 
ным будынкам з 3600 м2 выставачных плошчаў 
і спецыялізаванымі выдатна абсталяванымі 
памяшканнямі. Важным кірункам яго працы бу
дзе каардынацыя і суправаджэнне сумесных 
праектаў (кантрактаў), якія ажыццяўляюцца БДУ 
і кітайскімі суб'ектамі гаспадарання, у прыватнасці 
кітайскі бок бярэ на сябе абавязак правяраць на- 
дзейнасць нашых кліентаў, падтрымліваць су- 
месныя праекты не толькі арганізацыйна, але 
і фінансава. Адным з першых вынікаў працы гэ
тага цэнтра стала падпісанне кантракта на пра- 
вядзенне сумесных даследаванняў на $40 000 
паміж НДІ ФХП і Хэйлунцзянскім інстытутам 
нафтахіміі. Апошні з'яўляецца найбуйнейшай на
вуковай установай, якая распрацоўвае тэхналогіі 
ў грамадзянскіх і ваенных мэтах.

Прарэктар БДУ акадэмік Алег Івашкевіч 
і начальнір Упраўлення навукі і тэхнт Харбіна Лі Кэйсін 

змацоўваюць супрацоўніцтва

У перспектыве БДУ плануе стварэнне яшчэ адна- 
го такога цэнтра на поўдні Кітая ў правінцыі Чжэц
зян, аб чым ёсць папярэдняя дамоўленасць з яе 
ўладамі. Пасля мяркуецца ўключыць у дзейнасць 
гэтых структур усіх кітайскіх партнёраў нашай ВНУ.

Падрыхтаваў Сяргей ШАФАЛОВІЧ

Чытайце 
ў н у м а р ы:

БУДЗЕМ ВУЧЫЦЦА 
ПА КРЭДЫТАХ?

Пра будучыя новаўвядзенні 
ў туры сты чнай адукацы і рас- 
павядае  за га д ч ы к  каф едры  
м іжнароднага туры зму дацэнт 
Леанід ГАЙДУКЕВІЧ

Стар.2 

ТОЙ САМЫ ШЫМАНОВІЧ
Вядомаму аўтару шматлікіх 

падручнікаў па хіміі прафесару 
Irapy ШЫМАНОВІЧУ прысвое- 
на званне “Заслужаны работнік 
адукацыі Беларусі”

Стар.3 

БДУ Ў РЫТМЕ ВАЛЬСА
Уперш ы ню  на Д зе н ь  сту - 

дэнта ў альма-матэр прайшоў 
ка с ц ю м ір а в а н ы  “ В о с е н ь с к і 
баль”

Стар.4

B е ст к і 
з рэктарата

ДЭЛЕГАЦЫ Я п р а д с та ў н іко ў  
дзяржаўных органаў і навучаль- 
ных устаноў штата H irep Ф едэ- 
ральнай Рэспублікі Нігерыя на ча
ле з камісарам па адукацыі Саркі 
Пітэрам Сэйлам 11 лістапада су- 
стрэлася з рэктарам акадэмікам 
Сяргеем Абламейкам. Былі абмер
каваныя стан і перспектывы супра- 
цоўніцтва.

ПЕРШЫ прарэктар БДУ прафе
сар Міхаіл Ж ураўкоў узяў удзел 
у пасядж энн і ІУІІжнароднага ка- 
м ітэта па праблемах аховы на- 
вакольнага асяроддзя з 16 па 20 
лістапада ў г. Банф (Канада). Акра
мя таго, ён выступіў з дакладам на 
міжнародным сімпозіуме "Горнае 
планаванне і аўтаматызацыя ў гор- 
най прамысловасці" ад узначале- 
най ім секцыі "Геамеханіка".

★ ★ ★
ВЯДОМЫ расійскі гісторык і па- 

літолаг Рой Мядзведзеў 20 лістапа- 
да быў госцем нашай ВНУ, дзе су- 
стрэўся з прарэктарам  Уладзі- 
мірам Клюнем, а таксама з выклад- 
чыкамі і асп ірантам і гістарычна- 
га факультэта. Ён распавёў пра 
сваю працу над кнігай, у якой гавор- 
ка пойдзе пра гісторыю Беларусі, 
і выказаў таксама сваё бачанне су- 
часнай палітычнай сітуацыі.

***
ДЭЛЕГАЦЫЯ прадстаўнікоў ура

да, навуковых і вытворчых аргані- 
зацый, а таксама ВНУ Казахстана на 
чале з віцэ-міністрам адукацыі і на- 
вукі Айдарам Жакупавым наведала 
БДУ 24 лістапада.

На сустрэчы з кіраўніцтвам І прад- 
стаўнікамі факультэтаў І навуковых 
устаноў была прапанавана прэзен- 
тацыя відаў дзейнасці БДУ.

Казахстанскі бок зацікавіўся рас- 
працаваным ЦІРК БДУ i TAA "Софт- 
Перспектыва" праектам "Іспыт.ВУ', 
рэалізаваным сёлета7 верасня.

Паводле інфармацыі 
прэс-службы БДУ
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Будзем вучыцца па крэдьщх?
Напрыканцы кастрычніка на ф акульт эце між народных адносін Б Д У  ў  рэчыш чы агульна- 

універсітэцкіх працэсаў прайшоў адмысловы семінар “Увядзенне крэдытна-модулънай сістэмы ў  
вучэбныя планы ВНУ па падрыхтоўцы спецыялістаў у  турыстычнай індустрыі Рэспублікі Б ела
русь ”. У чым сутнасць новаўвядзенняў, нам распавёў загадчык кафедры між народнага турызму 
ФМА дацэнт Леанід ГАЙДУКЕВІЧ.

-  Семінар праходзіўу межах пра- 
екта “ М адэрнізацыя і ўвядзенне 
бізнэс-адукацыйных праграм для 
падрыхтоўкі спецыялістаў у туры
стычнай індустрыі Рэспублікі Бела
русь” . Гэта адзін з прыярытэтных на- 
цыянальных праектаў нашай краіны, 
які ажыццяўляецца пры тэхнічнай 
дапамозе Еўрасаюза. Ён разлічаны 
на 3 гады, яго ўдзельнікі з белару- 
скага боку -  БДУ, БДЭУ, БДУФК (а 
менавіта Інстытут турызму), а так- 
сама універсітэты Брэста, Гродна, 
Віцебска. Нашы еўрапейскія парт
нёры -  Падэрборгскі універсітэт (Гер- 
манія), Банска-Быстрыцкі універсітэт 
імя Мацея Бела (Славакія), Праж- 
скі эканамічны універсітэт, Акадэмія 
г. Боцена (Італія). Усе ўдзельнікі ма- 
юць турыстычную спецыялізацыю. 
Такім чынам, дадзеныя ВНУ склада- 
юць сваеасаблівы адукацыйны хол- 
дынг.

-  Што м я ркуец ц а зраб іць?
-  Асноўнай мэтай з ’яўляецца якас- 

нае паляпшэнне ўзроўню падрыхтоўкі 
спецыялістаў у турыстычнай сферы. 
Адначасова мы павінны суаднесці на
шу сістэму ацэнкі ведаў і еўрапейскую, 
крэдытна-модульную, сістэму адука- 
цыі, бо крытэрыі там трохі іншыя. 
Менавіта таму зараз мадэрнізуем 
вучэбныя планы. Дзеля павышэння 
прафесійнай кампетэнтнасці выпуск- 
нікоў, якія пойдуць працаваць у туры- 
стычны бізнэс, распрацоўваюцца но- 
выя адукацыйныя курсы. У супра- 
цы з еўрапейскімі і беларускімі парт
нёрам! мяркуецца стварыць з улікам 
заканадаўства Беларусі мадэрніза-

ваную сютэму адукацыі па турыстыч- 
ных спецыялізацыях, а атрыманы во- 
пыт скарыстаць і ў дачыненні іншых 
спецыяльнасцяў ВНУ.

Новы вучэбны план прадугле- 
джвае модулі, дзе будуць закладзены 
асноўныя прадметы спецыяльнасці 
“ Менеджмент” і яе спецыялізацый. 
Прычым значная частка вучэбнай 
праграмы адведзена на самастой- 
ную працу студэнта, якая будзе вес- 
ціся ў рэчышчы рэйтынгавай сістэмы 
ацэнкі. Так мы паспрабуем інтэгра- 
ваць айчынную сістэму адукацыі з 
еўрапейскай. Дарэчы, у еўрапейскіх 
ВНУ крэдытна-модульная сістэма 
зусім не аднолькавая. Універсальнай 
схемы яе няма.

-  Ц і б у д зе  д ы п лом , які атрыма- 
юць ваш ы  студэнты па гэтай п р а - 
грам е, суадносіцца з  еў р ап ей с к ім  
ды п лом ам ?

-  Мы спадзяёмся, што так неў- 
забавеадбудзецца. Першыкрокдагэ- 
тага -  прызнанне дыплома замежнымі 
партнёрамі згаданых вышэй ВНУ. У 
далейшым, калі Рэспубліка Бела
русь падпіша Балонскае пагадненне 
і ўвойдзе ўеўрапейскую адукацый- 
ную прастору, гэтая практыка будзе 
пашырана. Студэнты змогуць праслу- 
хаць курс у любой партнёрскай ВНУ, 
і гэтыя вынікі залічацца і прызнаюцца 
ўсімі астатнімі. Гэта паспрыяе боль
шей мабільнасці самога студэнта.

-  Ц і дастаткова ўж о  падрыхта- 
ваны  студэнты д а  таго, ка б  с а м а -  
стойна в ы біраць кур сы  н а  с в а ім  
ф акульт эце і ў  Е ў р о п е ?  A я к  ж а  
б у д зе  ажы ццяўляцца кантроль?

-  Мы працуем не на цяперашні 
момант, а на перспектыву. Урэш 
це, студэнт зможа падбіраць 
для сябе дысцыпліны, якія ён 
лічыць карыснымі для яго бу- 
дучай прафесіі. Мы павінны 
стварыць такія ўмовы для 
якаснай падрыхтоўкі, каб 
яна была больш практыка- 
арыентаванай і каб мала- 
ды спецыяліст менш ча
су траціў на адаптацыю на 
вытворчасці.

У семінары разам з вы- 
кладчыкамі бралі ўдзел і студэн 
ты 4 -5  курсаў, якія ўжо здольныя 
ацэньваць той узровень падрыхтоўкі, 
які мы ім прапануем, і выказалі свае 
пажаданні.

Каб пераадолець усе складанасці, 
прадугледжваю цца стаж ы роўкі 
выкладчыкаў, якія будуць распра- 
цоўваць новыя курсы і адаптаваць 
існыя планы заняткаў. У пачатку на- 
ступнага года адбудуцца стажыроўкі 
студэнтаў -  каб яны адчулі на сабе 
вучэбны працэс. Усе набытыя веды 
падсумуюцца.

-  Крэды т на-модульная сістэма 
ад укац ы і п р ад у гл ед ж в ае  больш ы  
р а с к ід  п а  сп ец ы я л ізац ы я х. П ры - 
к л а д н а  н а  1 /3  с ка р а ч а е ц ц а  ко л ь- 
касць агул ьнаадукацы йны х п р а д - 
метаў. Што б у д зе  з  аб ав язко вы м і 
ды сцы плінам і?

-  Мы не можам выйсці за ме- 
жы дзейнасці Закона аб адукацыі 
Рэспублікі Беларусь. Ды гэта і не па- 
трэбна. Ёсць сацыяльна-гуманітарны 
блок, дзе выкладзена частка агуль-

- СТУДЭНЦКІ ІНТАРЭС

Па ш эхналогіі крэды т 
н а-м одулън ай  а дукац ы і 
а д зн а к а  еы ст а ул я ец ц а  
студэнту па выніках пра- 
йы, якая прадугледж вае  
п аглы блен ае вы вучэнн
прадметаў за кошт гнды-
відуальных высілкау у  сва
ей або іншай (у тым ліку  
і замеж най) ВН У з уд зе-
лам кіраўніка-настауніка.

наадукацыйных дысцыплін. Мы не 
супраць гэтага і не імкнёмся нешта 
скарачаць. Ha прэс-канферэнцыі 
студэнты самі зазначылі, што наву- 
чаюцца ў класічным універсітэце, які 
дае фундаментальную падрыхтоўку. 
Рэвалюцыі тут не будзе. Проста сту
дэнту будзе дадзена магчымасць 
выбіраць дадатковатое, што ён хацеў

бы пачуць. А абавязковы блок заста- 
нецца ў цяперашнім выглядзе.

-  К а л і п л а н у е ц ц а  аж ы ццявіць  
праект?

-  Згодна з загадам рэктара, сістэ- 
ма павінна быць уведзена на на
шай спецыялізацыі ў пачатку 2011 г. 
Да канца года мы падаём на раз- 
гляд у Міністэрства адукацыі вучэб
ныя планы ў адпаведнасці з новым 
падыходам. Тэрміны сціслыя. Усе

6 беларускіх ВНУ, якія ўдзель- 
нічаюць у эксперыменце, мо- 
гуць уносіць прапановы. Cna- 
дзяюся, што іх ухваляць і ўлічаць 
у распрацоўцы адукацыйных 
курсаў і дапаможнікаў, запа- 
трабаваныху2011 г.

Новая сістэма ацэнкі ведаў 
спецыяльнасці “ М енедж
мент” (спецыялізацыя “Ме
неджмент у сферы міжна- 

родных адносін” ) -  першая 
эксперыментальная пры- 

ступка, якая дапаможа нам 
перакінуць мост паміж нашай 

сістэмай адукацыі і еўрапейскай. 
3 набыццём суверэнітэту ў нашай 
краіне пачаліся трансфармацыі ў 
сістэме адукацыі. Яшчэ ў 90-я гг. у шэ- 
рагу ВНУ былі апрабаваны інстытуты 
бакалаўрыята і магістратуры. 3 2003
2004 навуч. года ў шэрагу беларускіх 
ВНУ ідзе эксперымент па ўвядзенні 
новых метадаў ацэнкі ведаў. У пры- 
нятым у 2007 г. Законе Рэспублікі Бе
ларусь “Аб вышэйшай адукацыі” былі 
ўлічаны міжнародныя нормы.

Рэфармаванне вышэйшай шко
лы сёння з ’яўляецца адным з прыя
рытэтных кірункаўунутранай палітыкі 
нашай дзяржавы. Галоўнае -  каб мы 
не толькі далучыліся да еўрапейскай 
мадэлі, але і збераглі той высокі 
ўзровень адукацыі, які застаўся 
нам у спадчыну. Найлепшы вары- 
янт, калі мы дасягнём міжнародных 
стандартаў, абапіраючыся на нашы 
нацыянальныя традыцыі.

Гутарыла 
Кацярына РАМАНАВА

ЮРКАІНІКА: БЯЗВЫПЛАТНАЯ ДАПАМОГА
У сістэме вышэйшых навучальных уст аноў працуе 11 юрыдычных клінік, 

мэтай якіх з ’яўляецца не толькі навучыць студэнтаў навыкам практыч- 
най работ ы пры аказанні юрыдычных паслуг, але і прапанаваць бясплат- 
ную прававую  дапамогу малазабяспечаным грамадзянам. Цяпер пытан- 
не значнасці клінічнай юрыдычнай адукацы і ўж о не стаіць. Наадварот , 
абмяркоўваецца ўвядзенне для студэнтаў юрыдычных факультэтаў ВНУ  
вучэбнай праграмы “Практычныя навыкі юрыста ”.

Студэнты-правазнаўцы ў  юрыдычнай клініцы прымяняюць свае веды на практыцы

“Юрыдычная клініка БДУ” ўзнікла на пачат
ку XXI стагоддзя як праект, падтрыманы Пра- 
грамай развіцця AAH у Рэспубліцы Беларусь 
і Прадстаўніцтвам Упраўлення Вярхоўнага 
камісара AAH па справах бежанцаў. У 2003 г. 
з праекта яна была пераўтворана ў аргані- 
зацыйную структуру юрыдычнага факульте
та -  вучэбную лабараторыю. Гэта пацвярджае яе 
важнасць для нашай навучапьнай установы.

Любоў Красніцкая, загадчыца клінікі, мае 
досвед не толькі выкладчыка-кансультанта гэ
тай установы, але і студэнта-кансультанта пад- 
час вучобы на юрыдычным факультэце. Яна 
ўпэўнена, што менавіта вопыт практычных 
заняткаў дазваляе будучым юрыстам адчуць 
адказнасць за свае словы і парады, ад якіх за- 
лежаць лёсы асобных людзей.

Студэнты-юрысты бясплатнадапамагаюцьу 
першую чаргу інвалідам, пенсіянерам, навучэн- 
цам, шматдзетным сем’ям, бежанцам -  усім, 
хто адносіцца да катэгорыі малазабяспечаных 
грамадзян. Яны тлумачаць сваім кліентам нор
мы заканадаўства, дапамагаюць скласці юры- 
дычныя дакументы, напрыклад, заяву ў суд, 
кансультуюць па пытаннях абароны іх правоў, 
якія парушаны ў дзяржаўных органах, і інш. Для 
гэтага ім мала ведаць тэорыю працоўнага, гра- 
мадзянскага, сямейнага, жыллёвага і спад- 
чыннага права. Вельмі важна валодаць такімі 
навыкамі, якія чалавек набывае толькі тады, 
калі пачынае сваю працоўную дзейнасць: весці 
размову з чалавекам, на прафесійным узроўні 
аказваць яму юрыдычную дапамогу, выступаць 
у яго абарону ў судзе. Такім правілам студэнт

вучыцца падчас кансультацыі кліента. Спрабу- 
ючы растлумачыць нормы права больш даступ- 
най для яго мовай, ён авалодвае майстэрствам 
выказваць сваю думку. Рыхтуючы адказ на ліст 
грамадзяніна, які адбывае пакаранне ў месцах 
пазбаўлення волі, спасцігае тэхніку юрыдычна
га пісьма. Складаючы пазоўную заяву, ён робіць 
спробы прадставіць пазіцыю кліента і г. д.

Праўда, згодна з заканадаўствам, студэнты 
не могуць прадстаўляць інтарэсы сваіх кліентаў 
у судзе. Аднак у вучэбных мэтах у юрыдычнай 
клініцыразыгрываюццасудовыя пасяджэнні, на 
якіх у іх з ’яўляецца магчымасць паспрабаваць 
сябе ў ролі суддзяў, адвакатаў, пракурораў. Пры 
гэтым выкарыстоўваюцца інтэрактыўныя мета- 
ды навучання. Ha такіх занятках студэнты вучац- 
цаўзаемадзейнічацьадзінзадным, аналізуючы 
юрыдычныя справы, якія прыходзіцца весці су- 
месна. Тут выкладчык выступав ў якасці трэне- 
ра, роля якога -  падвесці ўдзельнікаў ролевых 
гульняў да выбару правільнага рашэння.

Адным з кірункаў працы, што патрабуюць 
вялікай стараннасці ад студэнтаў, з ’яўляецца 
“Права на кожны дзеньдзецям” , аналаг амеры- 
канскага Street Law. Студэнты юрыдычнага фа
культета распрацоўваюць і праводзяць заняткі 
на прававыя тэмы для школьнікаў 9-11 класаў 
школ і гімназій Мінска. Перад аўдыторыяй бу- 
дучаму юрысту важна навучыцца дэманстра- 
ваць сваё аратарскае майстэрства І авалод- 
ваць увагай слухачоў.

На сайце www.rebenok.by студэнты клінікі 
даюць віртуальныя кансультацыі на пытанні,

звязаныя з выхаваннем дзяцей. Яны не ма- 
юць права на юрыдычныя памылкі. Таму ім да- 
ецца тыдзень, каб прааналізаваць нормы пра
ва, параіцца з дасведчанымі ў юрыспрудэнцыі 
выкладчыкамі і даць правераную і дзейсную 
кансультацыю кліенту. Куратарамі клінікі ад 
прафесарска-выкладчыцкага складу юрыдыч
нага факультета выступаюць кандыдаты юры
дычных навук дацэнты Анатоль Войцік, Вольга 
Курылёва і Кірыл Тамашэўскі. Яны працуюць з 
кожным студэнтам індывідуальна.

Штогод у вучэбнай лабараторыі навучаецца 
больш за 40 студэнтаў. Яе дзейнасць перапы- 
няеццатолькі налетнія і зімовыя канікулы. Тут 
маладыя людзі не атрымліваюць адзнак за свае 
намаганні, не прадугледжана для іх і матэры- 
яльных узнагарод. Ix прыводзіць сюды жадан- 
не як магахутчэй атрымаць вопыт і рэалізаваць 
свае веды ў галіне прававой тэорыі на практы
цы, а таксама імкненне адчуць сябе патрэбнымі 
іншым людзям.

Ганна ЛАГУН

Рэдакцыя газеты “Універсітэт” пла- 
нуе друкаваць каментары супрацоўнікаў 
“ Юрыдычнай кл ін ікі” для павышэн
ня ўзроўню  прававой кам петэнцы і 
ўсіх работнікаў і навучэнцаў ВНУ. Гэ- 
тую інф арм ацы ю  м ож на та кс а м а  
пачытаць на сайце нашага выдання: 
W W W . g a z e ta  .b s u .b y
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Той самы Шымановіч
тэхналогій I прагрэсіуных метадау 
навучання, у прыватнасці, модуль- 
ны прынцып заняткаў па агуль- 
най і неарганічнай хіміі з адпавед- 
ным вучэбна-метадычным забеспя- 
чэннем.

Irap Шымановіч паспяхова су- 
мяшчае інтарэсы ў галіне педагогікі 
з навуковай і грамадскай дзейнас- 
цю. Im надрукавана каля 150 навуко- 
вых прац па розных кірунках хіміі. Ён 
удзельнічае ў выкананні навуковых 
тэм па замовах прадпрыемстваў і на
вуковых арганізацый. Прафесарам 
сфарміраваны важны навуковы на- 
прамак па прымяненні хімічных ме- 
тадаў для стварэння і мадыфікацыі 
порыстых матэрыялаў на металічнай 
і керамічнай аснове. Цяпер ён з ’яў- 
ляецца навуковым кіраўніком двух 
праектаў, адзін з якіх выконваецца па 
заданні Міністэрства адукацыі.

“ Кожнаму чалавеку трэба памя- 
таць, што ён жыве ў свеце рэчаў і рэ- 
чываў і таму павінен умець іх правільна 
выкарыстоўваць. Калі казаць, што 
хімія -  тэта жыццё, то хімічныя працэ- 
сы -  гэта працэсы, якія адбываюцца 
ў жывых і раслінных арганізмах” , -  
упэўнены Irap Яўгенавіч.

Ганна ЛАГУН 
Фота Генадзя КРАСКОЎСКАГА

ІІІЕРЕІШ
 АБ 'ЯВЫ ----------

НДІ ПРЫКЛАДНЫХ  
ФІЗІЧНЫ Х ПРАБЛЕМ 

ІМЯ А.Н. СЕЎЧАНКІ БДУ
АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС 

на замяшчэнне пасады
-  НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНIKA 

лабараторы і па спецы яльнасц і 
05.13.05 (элементы і прылады вылі- 
чальнай тэхнікі і сістэм кіравання).

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

Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 7;
тэл.: 212-48-43.

РЭСПУБЛIKAHCKi ІНСТЫТУТ 
ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ  
факультэт павышэння 

кваліфікацыі і перападрыхтоўкі

запрашае выкладчыкаў і спецыя- 
лістаў на павышэнне кваліфікацыі ў 
снежні 2009 г.

1. Навучальны і выхаваўчы працэс 
ва ўмовах мадэрнізацыі сістэмы вы- 
шэйшай адукацыі 07.12-18.12 (вочная)

2. Актуальныя праблемы сучаснай 
псіхалогіі 07.12 -  18.12 (вочная)

Тэл: 222-83-03, 200-20-47 для па- 
пярэдняга запісу ў групы.

Адрас: г. Мінск, вул. Маскоўская, 
15, каб. 320; тэл./факс 200-25-51.

ТЭХНАЛОГІІ

SAPpaydnbi Альянс
Ha міжнароднай канферэнцыі-форуме “Інфармацыйныя сістэмы і тэх- 

налогіі 16 ліст апада ў  М інску рэкт ар БД У  акадэм ік Сяргей Абламейка  
падпісаў дакумент аб далучэнні да праграмы “Універсітэцкі альянс SAP”.

Удзел ва “Універсітэцкім альянсе” праду- 
гледжвае доступ да праграмнага забеспячэн- 
ня кампаніі SAP у навучальным і навуковым пра- 
цэсе. Акрамя БДУ ў “пул” увайшлі БДУІР і БДЭУ. 
Падтрымку беларускім удзельнікам будзе аказ- 
ваць акадэмічны цэнтр кампетэнцыі SAP, ство- 
раны ў 2008 г. у Санкт-Пецярбургскім дзяр- 
жаўным політэхнічным універсітэце. Гэты цэнтр 
з ’яўляецца каардыныцыйным звяном у пы- 
таннях выкарыстання праграмнага забеспя- 
чэння SAP у навучальным і навуковым працэ- 
сах. Цяпер ён аказвае рэсурсную, метадыч- 
ную і вучэбна-кансультатыўную падтрымку 
48 ВНУ з Pacii і Украіны. Акрамя таго, на базе 
СПбДПУ праводзіцца сертыфікацыя студэнтаў 
і прафесарска-выкладчыцкага складу па кур
се SAP TERP10 “ Інтэграцыя бізнэс-працэсаў” 
з выдачай сертыфіката кампаніі SAP. Членскі 
білет “Універсітэцкага альянса” дае права бела-

рускім ВНУ арганізоўваць тэматычныя курсы 
для выкладчыкаў і студэнтаў, своечасова атры- 
мліваць доступ да інфармацыйных рашэнняў 
альянсу, удзельнічаць у распрацоўцы адука- 
цыйных канцэпцый, атрымліваць акрэдытацыі 
і сертыфікаты. У перспектыве да праграмы 
“Універсітэцкі альянс” далучацца і рэгіянальныя 
ВНУ Беларусі для ўзаемадзеяння нацыянальнай 
сістэмы адукацыі і навукі з прадпрыемствамі IT- 
індустрыі.

Д а в е д ка
Кампанія SAP заснавана ў 1972 г. у Мангей

ме (Германія). Яна з ’ яўляецца вядучым у 
свеце пастаўшчыком праграмных рашэнняў 
для кіравання бізнэсам і цяпер мае 92 тыс. 
кліентаў больш чым у 120 краінах. Праграма 
SAP University Alliances пачала працу ў Германіі 
ў 1988 г. У ёй удзельнічаюць больш за 700 ВНУ 
каля 40 краін.

ВІНШУЕМ! ---------------------------

—   ВЕДАЙ НАШ Ы Х!------------------------------
Каманда Б Д У  адзіная з Б еларусі выйшла ў  фінал чэмпіянату свету па 

праграмаванні сярод студэнтаў.
иАдна у кішэні -  

тры ў галаве
Паўфінальныя спаборніцтвы Паўночна- 

Усходняга еўрапейскага рэгіёна адбыліся з 9 
па 11 лістапада ў Санкт-Пецярбургу (Расія). 
У іх прынялі ўдзел 199 камандаў ВНУ, якія 
прэзентавалі Беларусь, Расію, Украіну, Латвію, 
Літву, Казахстан, Грузію, Арменію, Кыргызстан 
і Узбекістан.

Каманды БДУ дамагліся выдатнага поспе- 
ху: па выніках з 4 нашых калектываў3 заваява- 
лі права выступіць у фінале, але па правілах 
запаветная пуцёўка можа быць толькі адна, 
і яе атрымала "брыгада" ў складзе Дзмітрыя 
Багданава (2 курс ФПМІ), Аляксея Лабанава 
(5 курс ФПМІ) і Аляксея Тоўсцікава (аспірант 
ФПМІ), якія вырашылі на працягу 5 гадзін 8 з 
11 прапанаваных арганізатарамі задач. Пра 
складанасць барацьбы сведчыць той факт, 
што абсалютныя пераможцы спаборніцтваў
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(каманда Петразаводскага дзяржаўнага уні- 
версітэта) адолела ўсяго на адну задачу 
больш.

Дзве каманды БДУІР занялі 48 і 67 месцы, 
66 месца ў каманды Гомельскага дзяржаўнага 
універсітэта.

Фінал чэмпіянату свету адбудзецца ў лю
тым 2010 г. у Харбіне (Кітай). Тут пазмагаюц- 
ца найлепшыя студэнцкія каманды са 100 
універсітэтаў свету.

Паводле інфармацыі 
прэс-службы БДУ

!Щ РРМРЙИ ........
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Ін тэ р в ’ ю з р эктар ам  БДУ  

акадэмікам Сяргеем Абламей- 
кам “БДУ: альянс навукі і адука- 
цыі” -  БелТА (16.11).

С туд эн тка  Б Д У Святлана  
Вараб’ёва -  стыпендыятка Фон
ду Марыі Ш арапавай -  БелТА
(17.11); naviny.by, “Минск-новости"
(18.11); Sb.by (“Советская Бело
руссия” ) (19.11).

On-line канферэнцыя на tut. 
by з выкладчыкам механіка-ма- 
тэматы чнага факультэта БДУ 
Аляксандрам Самадуравым -  
tut.by (19.11).

On-line канферэнцыя на tut. 
by з прарэктарам па вучэбна- 
выхаваўчай рабоце і сацыяль- 
ных пытаннях Уладзімірам Суво- 
равым, начальнікам галоўнага 
ўпраўлення вучэбнай і навукова- 
метадычнай работы Людмілай  
Хухлы ндзінай і ды рэктарам  
Студгарадка БДУ Міхаілам Ча- 
рапеннікавым -  tut.by (18.11).

Стварэнне сумеснага інава- 
цы йнага цэнтра БДУ і КНР -  
БелТА, tu t.by, “ М инск-новости ”
(17.11).

БДУ -  член праграмы “Уні- 
в ер с ітэц кі ал ьянс” -  БелТА, 
“Звязда" (16.11); “Минск-новости”
(19.11).

Баль у ліцэі БДУ з нагоды  
М іжнароднага дня студэнта -

“ М инск-новости” (13.11); БелТА
(17 .11); kp.by (18.11); “ М инский 
курьер” (19.11).

Інтэрв’ю з бронзавым пры- 
зёрам міжнароднай алімпіяды  
па астраноміі і астрафізіцы сту- 
дэнтам  БДУ Р ам анам  Сам у- 
севічам -  “Знамя юности” (13.11).

Выхад студэнтаў ФПМ І БДУ 
ў фінал чэм піянату свету па 
праграмаванні -  БелаПАН (12.11); 
open.by, “М инск-новости” , tut.by, 
naviny.by (13 .11); “Настаўніцкая га
зета” (14.11); “ М инский курьер”
(19.11).

Да 20 -го д д зя  кафедры са- 
цыялогіі БДУ -  “ Настаўніцкая га
зета” (12.11).

Інтэрв’ю з дырэктарам Цэнт
ра сацыялагічных даследванняў 
БДУ Давідам Ротманам -  “Со
ветская Белоруссия" (12.11).

Інтэрв’ю з намеснікам дэкана 
фізічнага факультэта БДУ док- 
тарам фізіка-матэматычных на- 
вук Аляксеем Тоўсцікам наконт 
распрацоўкі галаграм для аба- 
роны каштоўных папер -  час. 
“Водяной знак" № 9-10, 2009 г.

Пра г э т ы я  і  іншыя падзеі па- 
ведамлялася таксама на бе- 
ларускіх тэле- І радыёканалах.

Паводле інфармацыі 
прэс-службы БДУ

Для многіх людзей, якія выкладаюцъ і вучацца па кнігах і падручніках прафесара каф ед
ры  агульнай хіміі і методыкі выкладання хіміі Ігара ШЫМАНОВІЧА ўж о не адзін дзесятак 
гадоў, ён -  асоба неардынарная і нават легендарная. Калі ў  адной настаўніцы хіміі, якая  
прыехала з глыбінкі на навуковую  канферэнцыю, запыталі, што карыснага яна вынесла  
для сябе, тая адказала: “ Я ўбачыла жывога Ш ымановіча”.

надбаўкай за ўклад у развіццё вы- 
шэйшай адукацыі. У 2006 г. адзна- 
чаны знакам “ Выдатнік адукацыі” . 
Неаднаразова атрымліваў ганаро- 
выя граматы М іністэрства адука- 
цыі краіны і БДУ.

Irap Шымановіч -  аўтар больш за 
50 вучэбнікаў і дапаможнікаў, больш 
чым 15 гадоў узначальвае калектыў 
выкладчыкаў, якія забяспечваюць 
рэформу школьнай хімічнай адукацыі 
ў краіне вучэбна-метадычнай лі- 
таратурай. Пад кіраўніцтвам Irapa 
Я ўгенавіча распрацавана каля 
30 праграм для школ і ВНУ, канцэп- 
цыя і стандарт хімічнай адукацыі. 
Ён з ’яўляецца заснавальнікам і кі- 
раўніком вучэбна-інфармацыйнага 
цэнтра па хімічнай адукацыі, на ба
зе якога функцыянуе адмысловы 
сайт. Прафесар увёў у вучэбны пра
цэс шэраг новых інфармацыйных

Нядаўна Irapy Яўгенавічу ўказам 
прэзідэнта краіны было нададзена 
ганаровае званне “Заслужаны ра-

ботнік адукацыі Рэспублікі Бела
русь". Дагэтульу 2003 г. ён быўзаах- 
вочаны прэзідэнцкай персанальнай

АВАНС АД ЗНАКАМІТАСЦІ
Студэнтка п е р ш ага  кур са  гуманіт арнага ф акул ь

тэта Б Д У  Святлана В ар аб 'ё в а  стала п е р ш аЙ стыпен- 
ды ят кай Ф о н д у  М а р ы і Ш а р а п а в а й  а д  Б ё л а р у с і. Яе  
п а в ін ш а в а ў  прадст аўнік А А Н /П Р А А Н  у  н а ш а й  кр а ін е  
Антоніус Б рук 1 7  л іст апада на ун іверсіт эцкім  б а л і з  
нагоды  М іж н аро дн ага д н я  студэнтаў.

Паводле Праграмы развіцця Арганізацыі Аб'яднаныхНа- 
цый, стыпендыі прызначаныя тром беларускім студэнтам 
на тэрмін навучання ў ВНУ. Яшчэ 2 стыпендыі са сродкаў 
зоркі сусветнага тэніса Марыі Шарапавай атрымаюць сту- 
дэнты Беларускай акадэміі мастацтваў. 3 2008 г. Марыя 
Шарапава супрацоўнічае з ПРААН у якасці Пасла добрай 
волі. На працягу чатырох наступных гадоў будуць прызна
чаныя 12 стыпендый на атрыманне адукацыі ў гапіне пры- 
гожых мастацтваў на агульную суму $210 000.

Праграма стыпендый Фонду Марыі Шарапавай 
скіраваная на падтрымку таленавітай моладзі з раёнаў 
Беларусі, пацярпелых ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС, 
і дае ім магчымасць навучацца ў вядучых ВНУ краіны.

Адбор стыпендыятаў здзяйсняўся сумесна з Міні- 
стэрствам па надзвычайных сітуацыях (каардынатарам 
чарнобыльскіх праграм) па такіх крытэрыях, як дасягненні 
ў вучобе І творчыя перспектывы.

Раней Фонд Марыі Шарапавай ужо вылучыў $100 000 
на сем праектаў ПРААН па чарнобыльскай тэматыцы для 
рэабілітацыі рэгіёнаў Беларусі, Pacii і Украіны.

Святлана Вараб'ёва нарадзілася ў Чавусах Магілёў- 
скай вобласці. Паступіла на спецыяльнасць "культу- 
ралогія", спецыялізацыя "германістыка і нямецкая мова". 
Сярэдні бал школьнага атэстата -  8,5. Скончыла з адз- 
накай музычную школу. Станавілася прызёрам розных

алімпіяд і конкурсаў, у прыватнасці, раённай алімпіяды па 
нямецкай мове, Рэспубліканскага моладзевага конкур
су па айчыннай гісторыі, прысвечанага 65-годдзю вызва- 
лення Беларусі. Піша вершы і музыку.

Марына САВІЦКАЯ 
Фота Аляксандра СНАПКА

Святлана Вараб'ёва (у цэнтры) іАнтоніус Брук
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3  9  па 13 л іст апада ўперш ыню  на ф ілалагічны м  ф а- 
культэце праходзілі Дні беларускай культуры, якія зладзілі 
кафедра беларускай літ арат уры і культ уры разам  з кабі- 
нетам-музеем беларускай народнай культуры.

Свята культуры

30 лістапада 2009 года, № 20 (2013)

Першы дзень -  самы ўрачысты • 
прайшоў у прысутнасці рэктара БДУ 
акадэміка Сяргея Абламейкі. Дэ- 
кан факультэта прафесар Іван Роўда 
і студэнты ў нацыянальных стро
ях сустрэлі рэктара хлебам-соллю, 
праспявалі прывітальныя народныя 
песні. Першыя два дні былі прысве- 
чаны славянскай міфалогіі і фалькло- 
ру. Ha навуковым семінары выступілі 
вядучыя міфолагі і фалькларысты 
Беларусі: прафесар B.C. Новак з Го
меля, д.ф.н. LA. Швед з Брэста, а 
таксама загадчык кафедры белару
скай літаратуры і культуры прафе
сар Tl. Шамякіна, якія расказалі пра 
стан і перспективы развіцця дадзе- 
нага кірунку ў Беларусі. Затым госці 
наведалі выставу “Персанажы бела
рускай міфалогіі” ў кабінеце-музеі 
беларускай народнай культуры, ство- 
раным па ініцыятыве прафесара I.B. 
Казаковай, а таксама паслухалі твор- 
чыя калектывы з універсітэта культу
ры і мастацтваў.

Ha аб’яднаным семінары літара- ■ 
туразнаўчых кафедраў адбылася 
прэзентацыя выдадзеных за 2008
2009 гг. кніг, брашур і тыпавых пра- 
грам. Затым калегі падзяліліся сваімі 
думкамі і ўспамінамі пра выдатных 
фалькларыстаў, а прафесар I.B. Ка
закова прачытала надзвычай цікавы 
даклад пра фальклоратэрапію. За
тым студэнты фальклорна-этнагра-

фічнага гурта “Багач" далучылі пры- 
сутных да беларускага народнага 
вяселля.

11 лістапада абмяркоўвалі су- 
вяз! філфака і Інстытута мовы і літа- 
ратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы Ha- 
цыянальнай акадэміі навук. Выс- 
тупілі выдатныя даследчыкі: член- 
карэспандэнт HAH PB М.І. Мушын- 
скі, д.ф.н. М.А. Тычына, к.ф.н. С.А. Га- 
радніцкі, а таксама выкладчыкі БДУ. 
Грунтоўны даклад пра выкладанне бе
ларускай літаратуры ў школе прачытаў 
прафесар A.I. Бельскі, які з ’яўляўся 
каардынатарам і навуковым рэдакта- 
рам вучэбных дапаможнікаў па бела
рускай літаратуры для X і Xl класаў.

12 лістапада на філфак завіталі 
галоўныя рэдактары буйных грамад- 
ска-мастацкіх часопісаў і выдат
ныя паэты: Р.А. Баравікова (“Мала- 
досць” ), М.М. Мятліцкі (“ Полымя”),
A.M. Бадак (“Нёман” ), загадчык ад- 
дзела штотыднёвіка “ЛІМ" малады 
паэт Янка Лайкоў. Апошнія трое -  
выпускнікі БДУ.

Напрыканцы, ІЗлістапада, адбы- 
ліся чытанні, прысвечаныя 80-год- 
дзю выбітнага вучонага, акадэміка
B.А. Каваленкі. Сярод паплечнікаў- 
выступоўцаў была і яго дачка -  ст. вы- 
кладчыкТ.В. Вельская, якая прэзен- 
тавала кінастужку пра бацьку, зро- 
бленую па яе сцэнарыі.

Таццяна МУРАЎЁВА

СПОРТПЛЯЦОЎКА

Выбуховая сіла
Команда БД У  заваявала Кубак Беларусі па армрэстлінгу 

на т урніры, які прайш оў 14 ліст апада ў  спорт комплек
се "Універсітэцкі". У асабіст ым за л ік у  залат ы я м едалі 
атрымалі Анатоль Абрамчук (4 курс, юрыдычны факультэт) 
іД зяніс Савеня (3 курс, эканамічны ф акульт эт), а срэбра- 
ныя  -  Валянціна Сліжэўская (4 курс, ДІКСТ), СвятланаШыр- 
вель (3 курс, ФРіЭ), Ганна Савеня (3 курс, юрыдычны факуль
тэт) іНаталля Шаблыкіна (3 курс, біялагічны факультэт).

падапечных і адзначае, што для тако- 
га спорту, як армрэстлінг, трэба шмат 
трэніравацца, развіваць цягавітасць, 
важная хуткасць, з якой выконва- 
юцца практыкаванні. Але асаблівае 
значэнне мае так званая "выбухо
вая сіла" -  здольнасць вызваліць усю

Вядома, немалых высілкаў каш- 
тавала нашым спартсменам тэ
та перамога, ледзь не кожны дзень 
яны займ аю цца ў секцы і цяж- 
кай атлетыкі спартклуба БДУ пад 
кіраўніцтвам трэнера Віктара Ka- 
валёва. У зале, дзе праходзяць 
трэніроўкі, дагэтуль стаіць стол для 
армрэстлінгу, які змайстраваў сам 
Віктар Фёдаравіч больш за 20 гадоў 
таму. За ім І праходзяць спарынгі 
паміж маладымі спартсменамі, ся
род якіх і майстры спорту. Трэнер, 
чэмпіён Еўропы па цяжкай атлетыцы 
сярод ветэранаў, рупіцца пра сваіх

сілу цягліц у адным магутным пары- 
ве, каб адолець суперніка.

Спуску Віктар Фёдаравіч сваім 
вучням не дае, але і вынікі адра- 
зу навідавоку. Так, з чэмпіянату све
ту па армрэстлінгу, які праходзіў у 
Італіі ў верасні гэтага года, нашы сту
дэнты прывезлі 3 бронзавыя медалі. 
A яшчэ наперадзе універсіяды, чэм- 
піянат рэспублікі! У маі, калі ўсё бу- 
дзе ўзгоднена з кіраўніцтвам універ- 
сітэта, нашы найлепшыя спартсмены 
могуць адправіцца на спаборніцтвы ў 
Лас-Вегас.

A пакуль спартклуб працягвае 
жыць сваім жыццём: трэніруюцца 
і хлопцы, і дзяўчаты, студэнты ўсіх 
факультэтаў і нават выкладчыкі. Па- 
жадаем нашым атлетам поспехаў 
і новых перамог.

Кірыл Ш ОПІК

У ВОЛЬНЫ ЧАС

17 лістапада ў ліцэі БДУ адгучаў 
Восеньскі баль у гонар Дня студэн- 
та. Ha ўрачыстасць былі запроше
ны 150 студэнтаў, якія бралі актыўны 
ўдзел у жыцці універсітэта. Маладыя 
вучоныя, паспяховыя валейбалісты, 
лідары моладзевых арганізацый, 
старасты факультэтаў -  для іх гэты 
Дзень студэнта запомніцца надоўга.

A ўсё чаму? Ba ўсіх свята як свята, 
а БДУ вырашыўзаглыбіццаўХУІІІ ста- 
годдзе. Пышныя строі з вычварным

крыналінам, падлога, начышчаная 
да люстранога ззяння, галантнасць 
і дзявоцкасць, сурдуты з камзоламі І, 
канечне ж, Вальс. I не дарэмна з вялі- 
кай літары, бо менавіта ён быў цві- 
ком І малатком усяго вечара. Яшчэ 
баль наведалі сапраўдныя цыгане. 
I гітара была, і песні, І танцы -  нічога 
не забылі. Любіце цуды? I без іх не 
абышлося: сапраўдная фокусніца 
15 хвілін здзіўляла ўсіх прысутных. 
Былі і госці заморскія. Прадстаў-

нік AAH у Беларусі Антоніус Брук 
павіншаваў першакурсніцу Святла- 
ну Вараб’ёву з прызначэннем сты- 
пендыі Фонду Марыі Шарапавай. Па- 
бывалі ў нас і Нэлі Душчынская, ар- 
тыстка Беларускай оперы, і Мікалай 
Знахарчук з Акадэміі музыкі.

Калі вас цікавіць, што за выдум- 
шчыкі ўсё гэта зладзілі, дык ведай- 
це: Студэнцкі саюз БДУ яшчэ і не та
кое можа. Ёсць у Восеньскага балю 
і свае “бацькі” -  студэнтка 4 кур
са ФПМІ Надзея Вясёлава і без пяці 
хвілін выпускніца мехмата Аліна 
Шацько. Аднак гэта, натуральна, не 
ўсе, хто спрычыніўся да падрыхтоўкі 
балю. Хтосьці адказваў за рэпетыцыі,

M i l  '  I I W I  l I i l  I IL- '

хтосьці за антураж, а хтосьці за покер 
І блэкджэк, дзе, дарэчы, можна было 
выйграць шмат грошай, няхай сабе 
і імправізаваных... Затое не грэх пас- 
ля спусціць усё нажытае багацце на 
аўкцыёне. Адным з самых каштоўных 
лотаў аказалася віншаванне ад рэк
тара, таксама ў гарачым “топе” -  
апошнія квіткі на кіно.

Апусцела зала, змоўкла музы
ка, у завуголлі ціха-мірна чакаюць 
гаспадара чыесьці чаравічкі, пах 
духоў яшчэ не зусім развеяўся, і ў 
залі вісіць прыемны кактэйль з цы- 
трусавых кветкава-фруктовых во- 
дараў. Заплюшчваеш вочы -  і чуец- 
ца знакаміты вальс з к/ф “ Мой лас
ковый и нежный зверь” , І танчаць па
ры, кружляюць у рытм тры чвэрці. 
Раз-два-тры. Раз-два-тры. Да на- 
ступнага года, бывайце!

Настасся ПЯТРОВІЧ

 І

H ABIH Ы СТУД ГА РАД KA
17 лістапада ў CK "Універсітэцкі" 

прайшлі спаборніцтвы па перацяг- 
ванні каната ў межах Спартакіяды 
інтэрнатаў Студгарадка БДУ. Мацней 
за ўсіх "цягнулі" хлопцы з “двойкі” , 
якія і сталі пераможцамі.

***
Скончыліся спаборн іцтвы  па 

більярдзе і па валейболе на "Кубак 
дырэкцыі" ў межах праграмы "Інтэр- 
натаўскія спрэчкі". У більярдзе пер- 
шынствавала каманда інтэрната № 
5, а ў валейболе расклад па ранжы- 
ры: 1 месца -  інтэрнат №1, 2  месца -  
інтэрнат Ns 2, 3 месца -  інтэрнат № 3. 

***
24 лістапада ў канферэнц-зале 

інтэрната № 2 прайшла сустрэ- 
ча студэнтаў з галоўным рэдакта- 
рам часопіса ''Беларуская думка" 
Вадзімам Гігіным.

***
27 лістапада адбыўся ўрачысты 

гала-канцэрт II Міжуніверсітэцкага 
фэсту нацыянальных культур Студ
гарадка БДУ. У ім брапі ўдзел студэн
ты 13 сталічных ВНУ, якія прадставілі 
культуры 11 краін свету -  Беларусі, Ук- 
раіны, Арменіі, Азербайджана, Ірана, 
Лівана, Літвы, Нігерыі, Кітая, Таджы- 
кістана і Туркменістана. Дзякуючы 
фэсту шырокае кола моладзі змагло 
бліжэй пазнаёміцца з непаўторным 
капарытам культур і традыцый краін- 
удзельніц. Вельмі цікавымі былі су- 
месныя творчыя нумары беларускіх 
і замежных студэнтаў, якія можна на- 
зваць "разынкай" вечара.

Прыемна, што фэст наведалі гана- 
ровыя госці -  прадстаўнікі дыплама- 
тычных місій краін-удзельніц мера- 
прыемства. Усе фіналісты атрымалі 
дыпломы і памятныя прызы.

Паводле інфармацыі 
Студгарадка

БДУ Ў РЫТМЕ

Балансэ направа, балансэ налева, крок, паварот, крок. 
Р аз-два-т ры , раз-два-т ры . I  гэт ак некалькі р а зо ў  на ты- 
дзень, 21 дзень запар. У дзевяць раніцы, у  абед. Але кожны 
ра з з імпэтам і задавальненнем.
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