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Чытайце  
ў  н у м а р ы:

В е с т к і  
з рэктарата

ВЕДАЙ НАШЫХ!

Паводле інфармацыі 
прэс-службы БДУ

Госці з горада над Дзвіной з пер
шых хвілін дэманстравалі няспешную 
ўпэўненасць ва ўласных сілах, нібы 
намякаючы на тое, што доказ іх гуль
нявой перавагі толькі справа часу. 
Аднак ужо праз чвэрць гадзіны пас
ля стартавага свістка віцяблянкі былі 
змушаныя пачынаць з цэнтра поля. 
Пасля выдатнай перадачы Кацярыны 
Аўхімовіч, якая адабрала мяч у аба
ронцы гасцей, што ледзь зазявалася, 
лік адкрыла Анастасія Баркоўская. 
1:0 на карысць "Зоркi БДУ". 

Хуткі адэкватны адказ "Універсі
тэт" даць не здолеў. Наша каман
да працягвала раздзіраць абаро
ну чэмпіёна, і на 28й хвіліне ўжо 
няўрымслівая Аўхімовіч забіла другі 
гол: 2:0. Праз пяць хвілін над штучным 
полем СК "Алімпійскі" павеяла раз
громам. Атака мінчанак давяла пера
вагу "Зоркi БДУ" да буйнога: 3:0.

У гэтыя хвіліны ў нашай каманды 
атрымлівалася практычна ўсё. Натхнё
ны футбол у яе выкананні вык лі  каў на 
трыбунах апладысменты, што сур'ёзна 
зачапіла за жывое "Універсітэт". Перад 
перапынкам разахвочаныя віцяблянкі 
здолелі адыграць адзін мяч. Пастара
лася шматво пытная Святлана Рыжо  
ва. Аднак у кампенсаваны час, пас
ля прастрэлу Таццяны Кіясэ, вызна
чылася Анастасія Папова. 4:1, і другі 
тайм, па сутнасці, ператварыўся ў 
фармальнасць. Наступную палову 
сустрэчы мінчанкі ўпрыгожылі яш
чэ двума галамі: на 62й хвіліне і за 
пяць хвілін да фінальнага свістка. 
Паставіла прыгожую галявую кроп
ку ў элегантнай камбінацыі Кацяры
на Аўхімовіч, прызнаная найлепшым 

гульцом гэтага матчу. Адмысловы 
прыз ёй уручыў галоўны трэнер на
цыянальнай зборнай Беларусі Бернд 
Штанге.

Суперкубак, медалі і сертыфікат 
на 20 мільёнаў рублёў нашай ка
мандзе перадалі прысутныя на мат
чы старшыня асацыяцыі "Беларуская 
федэрацыя футбола" Генадзь Нявы
глас і віцэстаршыня АБФФ Міхаіл 
Вяргеенка.

"СУПЕРКУБАК – НАША МЭТА"
– Заваяваны трафей – гэта вы

нік мэтанакіраванай пад рых тоўкі 
менавіта да гэтай гульні ці ўсё ж 
паказчык агульнай гатоўнасці ка
манды? 

– Падрыхтоўка нашай каманды 
заўсёды добрая, – лічыць галоўны 
трэнер "Зоркі БДУ" Яна ВЫШЭД
КА. Тым больш што чэмпіянат вось
вось пачнецца. Зараз ідзе звычай
ны трэніровачны цыкл, але ж у апошні 
час мы рыхтаваліся спецыяльна да 
Суперкубка. Таму можна сказаць, 
што Суперкубак для нас – гэта мэта, 
да якой мы ішлі. У тым ліку і праз се
зонныя гульні. 

– Каго з "Зоркі" можна лі чыць 
перспектыўнымі фут ба ліст камі?

– У камандзе хапае прыкметных 
дзяўчатак. Некаторым з іх яшчэ ня
ма і 20, а яны ўжо складалі асноўны 
касцяк моладзевай зборнай. Гэта Ба
рысенка, Зюзькова (Шаўчук), Кіясэ, 
Баркоўская, Уразаева, Папова. А ця
пер тыя ж Кавальчук, Барысенка, 
Зюзькова, Папова, Кіясэ ўжо трапілі ў 
нацыянальную жаночую зборную. На
огул, у "Зорцы" восем чалавек – паста

янныя члены нацыянальнай зборнай  
і адзін – з рэзерву. Адзначу таксама 
ролю нашага брамніка. 

“ЗОРКА БДУ” –  
СУР'ЁЗНЫ КАНКУРЭНТ

 – "Зорка БДУ" правяла выдат
ны матч з віцебскім "Універсітэтам", 
сваім даўнім апанентам, – каментуе 
галоўны трэнер Нацыянальнай жа
ночай зборнай па футболе Дзмітрый 
ШАЎЧУК. – У мінулым сезоне абедз
вюм камандам даводзілася гуляць 
паміж сабой некалькі разоў. Часцей 
перамагала "Зорка". Аднак у выра
шальным матчы за чэмпіёнства яна, 
на жаль, саступіла Віцебску. Напэўна, 
дзяўчаты зрабілі правільныя высновы 
з паражэння. На Суперкубку "Зорка" 
ізноў вяла і не страціла канцэнтрацыі 
да фінальнага свістка. Відаць, каман
да вельмі хацела ўзяць рэванш за 
чэмпіянат. З лепшага боку паказалі 
сябе “зборніцы”. Калі захаваць такую 
форму, “Зорка БДУ” бу дзе асноўным 
прэтэндэнтам на тытул у сёлетнім 
чэмпіянаце.

“МЫ РАЗЛІЧВАЛІ  
НА ПЕРАМОГУ!”

– Ці разлічвалі вы на такі вынік?

– Шчыра сказаць, разлічвалі, – 
дзеліцца капітан каманды "Зорка 
БДУ" Марына ЛІС. – Таму што зроб
леная намі праца, павінна была пры
несці плён.

– Што змянілася ў жыцці каман
ды пасля выйгрышу Суперкубка?

– Перамога дапамагла нам ад
чуць сябе больш упэўненымі на 
полі, падтрымала маральна. Нао
гул, мы імкнёмся развіваць у каман
ды псіхалогію пераможцаў, і я думаю, 
што перамога – яшчэ адзін крок для 
дзяўчат наперад. Да таго, калектыў 
стаў больш "збіты", бо любы поспех 
аб'ядноўвае. Канешне, мы і раней 
былі як адна сям'я, у якой ёсць свае 
радасці і непрыемнасці. Але з кож
най перамогай, з кожным боем мы 
згуртоўваемся яшчэ больш! 

– Марына, у чым, павашаму, 
сакрэт поспеху?

– Я думаю, 40% выніку залежыць 
ад шанцавання. Астатняе – праца 
трэнера, і трошачкі менш – адора
насць самога спартсмена. 

“ПРЫКЛАД ДЛЯ МУЖЧЫН”
– Уладзімір Антонавіч, якія ўмо

вы для развіцця футбола ў БДУ?
– Папершае, добрая матэры

яльнатэхнічная база, – распавя
дае дырэктар Рэспубліканскага цэн
тра алімпійскай падрыхтоўкі БДУ 
Уладзімір ПІГУЛЕЎСКІ. – Гэта 3 фут
больныя палі са штучным і травя
ным пакрыццямі, пляцоўка для дзя
цей. Мы арандуем футбольны ма
неж, ёсць загарадная база. А па
другое, у нас ёсць групы для роз
ных узростаў. Таму дзіцяці, падлетку 
і юнаку мы можам прапанаваць адпа
ведны ўзровень. 

– Якое месца займае жаночы 
футбол у структуры РЦАП БДУ?

– Жаночаму футболу надаецца та
кая ж увага, як і мужчынскаму. Аднак 
паказчыкі ў жаночым лепшыя, чым у 
мужчынскім. Дзяўчаты – малайчыны! 

 Марына САВІЦКАЯ
Калаж Яўгена ПАМЫТКІНА

Жаночая футбольная каманда "Зорка БДУ" стала першай уладальніцай Су
перкубка Беларусі. У паядынку з чэмпіёнкамі краіны віцебскім "Універсітэтам" 
21 сакавіка на штучным полі СК "Алімпійскі" нашы дзяўчаты былі нашмат 
мацнейшыя: 6:1 на карысць мінчанак. 

"ЗОРКА БДУ": дацягнуцца да  СУПЕРКУБКА!

ДАВЕДКА
Жаночая каманда "Зорка БДУ" арганізавана ў 2005 г. У яе склад 

уваходзяць школьніцы і студэнткі, узрост якіх – ад 16 гадоў.
Удзел у чэмпіянатах РБ па футболе: 2005, 2006, 2007 гг. – 2 месца; 

2008 – 3 месца; 2009 – 2 месца і ўладальнік Кубка Беларусі.
29 навучэнцаў РЦАП з'яўляюцца членамі зборных камандаў 

Рэспублікі Беларусь. 

ДЭЛЕГАЦЫЯ Міністэрства аду
кацыі Славацкай Рэспублікі ў скла
дзе генеральнага дырэктара секцыі 
міжнароднага супрацоўніцтва Даг
мары Губкавай і дырэктара аддзе ла 
акадэмічнай мабільнасці Вольгі Лай
чыякавай наведала БДУ 24 сакавіка. 
Адбылася сустрэча з прарэктарам па 
вучэбнай рабоце Уладзімірам Клю
нем з удзелам дэкана філалагічнага 
факультэта БДУ Івана Роўды. Абмяр
коў валіся пытанні супрацоўніцтва, у 
тым ліку запрашэнне для працы на 
філ факу выкладчыка славацкай мовы 
з Браціславы, улічваючы, што з нова
га навучальнага года на філалагічным 
фа культэце плануецца адкрыць на
вучанне па спецыяльнасці "славац
кая мова". Акрамя таго, разглядаліся 
перспектывы адкрыцця кабінета сла
вацкай філалогіі. 

***
ПАГАДНЕННЕ аб навуковым 

суп рацоўніцтве паміж БДУ і поль
скай кампаніяй PolMot Holding S.A. 
падпісана 2 красавіка ў Мінску рэк
тарам БДУ акадэмікам Сяргеем 
Абламейкам і дырэктарам гэтай 
кампаніі Анджэем Станіславам За
райчыкам. У адпаведнасці з даку
ментам будзе ажыццяўляцца сумес
ная навуковадаследчая дзейнасць, 
у тым ліку па стварэнні і ўкараненні 
ў вытворчасць навуковых распрацо
вак. Акрамя таго, падпісаны прата
кол аб намерах паміж кампаніяй Pol
Mot Holding S.A.,НДІ фізікахімічных 
праблем БДУ і прадпрыемствам 
"Уніхімпрам БДУ". 

Даведка
PolMot Holding S.A – польскі 

холдынг, які існуе на еўрапейскім 
рынку ўжо больш за 40 гадоў. 
Кампаніі, якія ўваходзяць у холдынг, 
займаюцца продажам і сэрвісным 
абслугоўваннем аўтамабіляў, вы
творчасцю трактароў і сельскага
спадарчай тэхнікі, развіццём ін
вестыцый у чыгункі, шашы, дру
гаснае жыллё, прапануюць бро
керскія паслугі.

ПРА ВЫБАРЫ – ПРОСТА!
Кіраўнік моладзевага палі тыч

нага клуба БРСМ БДУ Мікалай 
ВАЛОВІЧ распавёў пра тое, што 
такое “выбары” і чаму так важна 
прыняць у іх удзел

Стар. 2

КАЛЕКЦЫЯНАВАННЕ 
ГРОШАЙ ЯК НАВУКА
Размова з загадчыкам му

зея гістарычнага факультэта  
Ві талем СІДАРОВІЧАМ пра стан 
нумізматычнай навукі ў БДУ

Стар. 3

ВУЧЫМСЯ КІРАВАЦЬ!
Выязны семінарпрактыкум 

"Школа студэнцкага актыву" 
Студгарадка БДУ ў 8ы раз прай
шоў у САК "Брыганціна"

Стар. 4
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ДА ЎВАГІ!

ПАЗІЦЫЯ

– Калі стартуе выбарчая кам
панія, і на якую дату прызначаныя 
выбары ў мясцовыя Саветы?

– Выбары ў Мінскі гарадскі Са
вет дэпутатаў XXVI склікання прой
дуць 25 красавіка 2010 г. Сама вы
барчая гонка стартавала пасля выха
ду ўказа Прэзідэнта Рэспублікі Бела
русь аб прызначэнні выбараў. Перад
выбарчая агітацыя пачынаецца адразу 
пасля рэгістрацыі выбарчымі камісіямі 
кандыдатаў у дэпутаты і заканчваецца 
з завяршэннем дня перад выбарамі. 
У выбарчым заканадаўстве Рэспублікі 
Беларусь няма такога паняцця як 
"дзень цішыні". Агітаваць забаронена 
толькі непасрэдна ў дзень выбараў.

– Хто можа быць дэпутатам?
– Дэпутат мясцовага Савета – 

гэта грамадзянін Рэспублікі Бела

Пра выбары – проста!
Кіраўнік моладзевага палітычнага клуба БРСМ БДУ Мікалай ВАЛОВІЧ распавёў пра 

тое, што такое "выбары" і чаму так важна прыняць у іх удзел.

русь, старэйшы за 18 гадоў. Такса
ма дэпутатам мясцовага Савета ў на
шай краіне можа стаць і грамадзянін 
Расіі з відам на жыхарства. Дэпу
тату мясцовага савета зарплата не 
налічваецца. Яны займаюцца пытан
нямі выбаршчыкаў у вольны ад асноў
най працы або вучобы час.

– Навошта людзі ідуць у дэпу
таты?

– У кожнага ёсць свае матывы. 
Для кагосьці гэта жаданне служыць 
сваёй Радзіме і свайму народу. А на
огул, гэта добры шанец змяніць жыц
цё навакольных людзей да лепша
га, дапамагчы свайму гораду і свай
му раёну.

– Якія паўнамоцтвы ў дэпутатаў 
Мінскага гарадскога Савета?

– Мінскі гарадскі Савет дэпутатаў 
слухае справаздачу выканкама аб 
зробленай працы і планах на буду
чыню, называе новыя вуліцы, скве
ры, паркі, зацвярджае праграмы 
эканамічнага і сацыяльнага развіцця, 
бюджэт г. Мінска і справаздачы аб 
іх выкананні, вызначае мясцовыя 
падаткі і зборы, парадак кіравання  
і распараджэння камунальнай улас
насцю, займаецца кантролем вон
кавай рэкламы, прызначае мясцо
выя рэферэндумы, абірае 8 членаў 

Савета Рэспублікі Нацыянальна
га сходу Рэспублікі Беларусь ад го
рада Мінска, зацвярджае кандыда
туру старшыні Мінскага гарадскога 
выканаўчага камітэта, прызначанага 
Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

Просты жыццёвы прыклад: ад
на з гарадскіх вуліц незаасфальта
вана. Якой можа быць роля дэпута
та ў рашэнні гэтай праблемы? Ён мо
жа паставіць пытанне пра тое, каб ас
фальтаванне вуліцы было ўключана 
ў план сацыяльнаэканамічнага 
развіцця рэгіёна на наступны год, або 
паставіць пытанне аб пошуку дадат
ковых сродкаў на асфальтаванне. Калі 
ў бюджэце грошай няма, дэпутат мо
жа арганізаваць жыхароў населенага 
пункта для рашэння праблемы за кошт 

сродкаў грамадзян пры 
пэўным садзейнічанні 
мясцовых органаў ула
ды, прадпрыемстваў 
і  прадпрымальнікаў. 
Іншымі словамі, многае 
залежыць ад ініцыятывы 
дэпутата.

– Раскажыце, калі ласка, 
якая праца праводзіцца на этапе 
вылучэння кандыдатаў?

– Для таго каб змагацца за права 
быць дэпутатам Мінскага гарадскога 
Савета дэпутатаў, трэба сабраць не 
меней за 150 подпісаў выбаршчыкаў 
у той акрузе, па якой вылучаешся. 
Скажу адкрыта, праца гэта немалень
кая і нялёгкая. Асноўная задача – 
дайсці да кожнага.

Па выніках гэтага этапу можна 
зрабіць выснову пра тое, чаго людзям 
бракуе. У кожнага свае праблемы і 
свае прапановы, і кожнага неабходна 
выслухаць, нешта параіць, дапамаг

чы. Я шчыра лічу, што дэпутат у сваёй 
працы павінен абапірацца на пазіцыю 
выбаршчыкаў, вырашаць праблемы 
выбарчай акругі. І перакананы, што 
су меснымі высілкамі, абапіраючыся 
на ініцыятыву выбаршчыкаў, кан ст
ру к   тыўнае ўзаемадзеянне гарад скіх 
органаў прадстаўнічай, выканаў чай 
і судовай улады паміж сабой, струк
тур грамадства, узаемадзеянне з 
рэспубліканскімі органамі, можна 
вырашаць надзённыя праблемы про
стага чалавека.

– Што б Вы, кіраўнік моладзе
вага палітычнага клуба БРСМ БДУ, 
хацелі сказаць студэнтам БДУ з 
нагоды будучага галасавання?

– Дарагія хлопцы і дзяўчаты, ад 
нашай з вамі грамадзянскай пазіцыі, 
ад таго, наколькі актыўна мы прымем 
удзел у выбарах, ад таго, хто ўвойдзе 
ў склад мясцовых Саветаў дэпутатаў, 
будзе залежаць, ці захаваюцца клю
чавыя прынцыпы дзяржаўнай паліты
кі – эфектыўнасць, паслядоўнасць і пе
раемнасць; ці будуць працягвацца на 
мясцовым узроўні высілкі па ўдас
каналенні аховы здароўя нацыі і кож
нага канкрэтнага чалавека, наваколь
нага асяроддзя, па падтрымцы на ву
кі і павышэнні якасці адукацыі, за
беспячэнні грамадзян якасным і не
дарагім жыллём, забеспячэнні пра
вапарадку, стабільнасці і бяспекі. Я 
звяртаюся да кожнага з вас з прось
бай прыйсці ў гэты дзень на свае вы
барчыя ўчасткі і прагаласаваць. Бо 
заўтра – гэта сёння, створанае намі.

Гутарыла 
Ганна ДУДЗІНСКАЯ

Ва ўсім свеце людзі вельмі ўважліва ставяц
ца да пытанняў падаткаабкладання. Чалавек 
у працэсе жыццядзейнасці увесь час сутыка
ецца з выплатай падаткаў: працоўныя людзі – 
фізічныя асобы – плацяць падаходны падатак; 
тыя, хто мае ва ўласнасці нерухомасць, зямлю, 
аўтамабілі, становяцца плацельшчыкамі адпа
ведных падаткаў.

Часта людзі плацяць падаткі, нават не зда
гадваючыся пра гэта, бо яны ўжо закладзеныя  
ў кошт тавара (напрыклад, ускосныя падаткі).

Выплата падаткаў для грамадзян нашай 
краіны стала ўсвядомленым абавязкам, што 
сведчыць не толькі пра разуменне імі важнасці 
і неабходнасці падатковых абавязальніцтваў, 
але і дасведчанасць пра тое, як гэтымі сродкамі 
распараджаецца дзяржава: будуюцца школы, 
бальніцы, дарогі, выконваюцца розныя сацы
яльныя праграмы.

Любая дзяржава пастаянна кантралюе і стро
га карае тых, хто наўмысна або па няве данні 
пазбаўляе яе часткі прыбыткаў, не выпла ціў
шы падаткі. Вядома шмат гістарычных фактаў, 
калі няплата падаткаў каштавала кар'еры па
літыкам, дзяржаўным дзеячам і простым гра
мадзянам, накладваючы на іх рэпутацыю ад
моў ны адбітак.

Таму задумацца пра сваю будучыню варта 
замалада!

Сёння ў пошуках дадатковага заробку мала
дыя людзі згаджаюцца на рэгістрацыю фірмы 
на сваё імя. Праца "няпыльная": за пэўную 
ўзнагароду неабходна прыйсці ў рэгістрацыйны 
орган (выканаўчы камітэт) з пашпартам для 
рэгістрацыі арганізацыі, а потым – прастаўляць 
свой асабісты подпіс на дакументах, што маюць 
юрыдычнае значэнне. Акрамя таго, маладога 
чалавека можа захапіць не толькі абяцаная сума 
ўзнагароды, але і магчымасць атрымання стату
су заснавальніка або дырэктара фірмы. Аднак 
далёка не ўсё з іх уяўляюць, якія сур'ёзныя пра
блемы і непрыемнасці іх чакаюць.

Стаўшы заснавальнікам або дырэкта-
рам кампаніі і выконваючы так званыя 
прад стаўнічыя функцыі ў выглядзе пра - 
с таў лення асабістага подпісу на фінан са-
ва-гаспадарчых дакументах "фірмы-адна-
дзёнкі", вы, як дырэктар, удзельні ч аеце ў 
"абналічванні" грашовых срод каў, атрыма-
ных незаконным шляхам.

Пра тое, што кожная фінансавая апера
цыя ў той або іншай ступені падлягае падатка
абкладанню, вы даведаецеся пазней, калі кан
тралюючы орган дасць прававую адзнаку 
фінансаваму дакументу, які падпісаны вамі.

Улічваючы, што, як правіла, кантралюючыя 
органы хутка выяўляюць пералік пэўных сум, 
вам не прыйдзецца доўга чакаць наступстваў. 
І вось тады рэальныя арганізатары фірмы 
знікнуць, а застаняцеся толькі вы, і за зробле
ныя аперацыі будуць спаганяць з вас. 

Некалькі прыкладаў:
Студэнт сталічнай ВНУ за пэўную ўзнагароду 

прадставіў для рэгістрацыі пашпарт і стаў 
заснавальнікам і дырэктарам ВГУП "Витторг
компания". Са снежня 2008 па красавік 2009 г. 
дырэктар, фактычна не займаючыся дзейнас
цю "фірмыаднадзёнкі", нанёс бюджэту шкоду 
ў памеры 2,5 млрд рублёў. Малады чалавек не 
мог сабе і ўявіць, што атрыманне лёгкіх грошай 
абернецца ў меншай ступені – сапсаванай рэпу
тацыяй, а ў большай – сур'ёзнай адказнасцю.

Наўрад ці ён усведамляў, што такімі дзе
яннямі ён сапсаваў сабе кар'еру, бо звесткі 
пра такія парушэнні ўтрымліваюцца ў адзіным 
банку даных правапарушэнняў. Наўрад ці пра
цадаўца захоча ўзяць сабе супрацоўніка з такім 
мінулым. Акрамя таго, студэнт можа атрымаць і 
рэальны турэмны тэрмін.

Падобная сітуацыя можа стаць яшчэ больш 
драматычнай.

Два студэнты, зарэгістраваныя ў якасці ІП, 
прымалі да ўліку таварнатранспартныя наклад
ныя на атрыманне тавараў ад грузаадпраўнікаў, 

якія не маюць юрыдычнай сілы, бо былі аформ
леныя ад імя фір маў і ІП, што не ажыццяўляюць 
фінансавагаспа дар чую дзейнасць або знахо
дзяцца ў стадыі ліквіда цыі: падаткі не выплачва
юць, падатковыя дэк  ла рацыі ў падатковыя орга
ны не падаюць.

За кароткі тэрмін на 
рахункі прадпры маль
нікаў паступіла звыш  
1 млрд рублёў і 384 млн 
рублёў адпаведна.

Цяпер матэрыялы праверкі ў дачыненні да 
аднаго з іх накіраваныя ў права ахоўныя органы 
для ўзбуджэння крымі нальнай справы.

Варта нагадаць, што крымінальная адказ
насць за ўхіленне ад выплаты сум падаткаў, 
збораў шляхам утойвання, наўмыснага зані
жэн ня падатковай базы, якія пацягнулі прычы
нен не шкоды ў буйным памеры, прадугледж
вае пазбаўленне права займаць пэўныя пасады 
або займацца пэўнай дзейнасцю, або арыш
там на тэрмін да шасці месяцаў, або абмежа
ваннем свабоды на тэрмін да трох гадоў, або 
пазбаўленнем свабоды на той жа тэрмін. Тое 
ж дзеянне, якое пацягнула прычыненне шко
ды ў асабліва буйным памеры, караецца абме
жаваннем свабоды на тэрмін да пяці гадоў або 
пазбаўленнем свабоды на тэрмін ад трох да 
сямі гадоў з канфіскацыяй маёмасці, або без 
канфіскацыі і з пазбаўленнем права займаць 
пэўныя пасады або займацца пэўнай дзейнас
цю, або без пазбаўлення.

Буйным памерам прызнаецца памер (здзел
ка, шкода, прыбытак (нажыва)) на суму, якая 
ў дзвесце пяцьдзесят і больш разоў перавы
шае памер базавай велічыні, вызначанай на 
дзень здзяйснення злачынства, асабліва буй
ным памерам (здзелкай, шкодай, прыбыткам 
у асабліва буйным памеры) – калі ён перавы
шае ў тысячу і больш разоў памер такой база
вай велічыні.

Пры гэтым вынік стаў сумным. Трагічная 
гібель другога прадпрымальніка якраз супала з 
вынікамі праверкі. 

Такія факты трагічнай гібелі або ўцёкаў у су
седнюю Расію прынялі сістэмны характар. Ма
лады і перспектыўны 24гадовы старшакурснік 
філфака Ігар (г. Масква) бясследна знік, але 
праз месяц яго труп знайшлі ў лесапаласе Ка
лужскай вобласці. Ён стаў не адзінай ахвя
рай, падобным чынам загінулі яшчэ пяцёра 
хлопцаў. Усе яны зарэгістравалі на свой паш
парт фірмы.

Няма дырэктара – няма і крымінальнай 
справы, бо дакладна вызначыць, хто насамрэч 
стаіць за “абналічкай”, досыць цяжка, калі ды
рэктар мёртвы.

Таму падатковыя органы заклікаюць: бе
ражыце свой пашпарт і рэпутацыю замалада, 
не варта ламаць лёс дзеля імгненнай выгады, 
атрымаўшы сур'ёзную адукацыю, вы зможаце 
сапраўды зарабіць грошы для сябе.

Паводле інфармацыйнага лістка
Міністэрства адукацыі 

Рэспублікі Беларусь

Нядаўна адбылася нарада ў Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, асноўнай тэмай якой стала непісь
меннасць часткі студэнтаў у пытаннях падатковага заканадаўства, што дазваляе ашуканцам выкарыстаць іх 
у злачынных мэтах пры рэгістрацыі на імя маладых людзей падстаўных фірмаўаднадзёнак. Дадзены матэрыял 
дапаможа ацаніць магчымыя рызыкі і засцерагчыся ад фатальных памылак.

"АДДАЎШЫ ПАШПАРТ У ЧУЖЫЯ РУКІ, 
ВЫ МОЖАЦЕ ЗЛАМАЦЬ САБЕ ЛЁС"
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БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

НАВУКОВЫ ІНТАРЭС

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

УШАНАВАННІ

Дзень адкрытых дзвярэй на ваенным факультэце БДУ – “Минскновости” (26.03).
Супрацоўніцтва механіка-матэматычнага факультэта БДУ з Магдэбургскім 

універсітэтам – “Звязда”/ “Чырвоная змена” (24.03).
Тэсціраванне для абітурыентаў у Інстытуце бесперапыннай адукацыі БДУ – “Ком

сомольская правда в Белоруссии” (23.03).
Удзел каманды БДУ ў Міжнародным конкурсе сярод студэнтаў па міжнародным 

камерцыйным арбітражы – БелТА (22.03); “Минскновости” (24.03); БелаПАН (25.03).
40-годдзе ФПМІ БДУ і інтэрв’ю з дэканам ФПМІ БДУ П. Мандрыкам – “Минск

новости” (22.03); “Вечерний Минск” (24.03); “Белорусы и рынок” (29.0304.04); tut.by (31.03).
Міжнародныя чытанні, прысвечаныя памяці В. Рабцэвіча, і адкрыццё новай экспа-

зіцыі нумізматычнага кабінета на гістарычным факультэце БДУ – Інтэрфакс (22.03); 
“Вечерний Минск” (24.03).

Жаночая футбольная каманда “Зорка БДУ” – уладальніца Суперкубка Беларусі – 
БелаПАН (21.03); БелТА (22.03); “Вечерний Минск” (24.03).

Інтэрв’ю з намеснікам дырэктара Інстытута непарыўнай адукацыі БДУ доктарам 
фізіка-матэматычных навук Станіславам Сабалеўскім – “Народная газета” (20.03).

Рэгістрацыя на прафесійна-псіхалагічнае тэсціраванне ў БДУ – “Знамя юности” (18.03); 
“Настаўніцкая газета” (20.03); “Советская Белоруссия” (01.04); “Вечерний Минск” (06.04).

Пра праграмму “Плагіят-кантроль”, распрацаваную навукова-даследчай лабара-
торыяй інтэлектуальных інфармацыйных сістэм БДУ – “Советская Белоруссия” (19.03).

Круглы стол у “Советской Белоруссии” на тэму Вялікай Айчыннай вайны з удзе-
лам дэкана гістарычнга факультэта Сяргея Ходзіна – “Советская Белоруссія” (18.03).

Падпісанне дамовы аб супрацоўніцтве паміж БДУ і уні версітэтам Трэнта – БелТА 
(18.03); “Минскновости” (18.03)

Перамога студэнтаў юрыдычнага факультэта БДУ на Рэс пуб ліканскай студэнцкай 
юрыдычнай алімпіядзе – “Звяз да”/”Чырвоная змена” (17.03).

АБ'ЯВЫ
IНСТЫТУТ ЯДЗЕРНЫХ ПРАБЛЕМ БДУ

АБ`ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасады

НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНIКА лабараторыі ядзер
най оптыкi і космамiкрафiзiкі.

Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiка
вання аб`явы.

Адрас: г. Мiнск, вул. Бабруйская, 11, тэл. 2224231.

ІНСТЫТУТ ПРЫКЛАДНЫХ ФІЗІЧНЫХ 
ПРАБЛЕМ ІМЯ А.Н.СЕЎЧАНКІ БДУ

АБ`ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад:

НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНIКА па спецыяльнасці 
05.13.11 (матэматычнае і праграмнае забеспячэнне 
вылічальных машын, комплексаў і кампутарных сетак);

СТАРШАГА НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНIКА па 
спецыяльнасці 05.13.00 (інфарматыка, вылічальная 
тэхніка і кіраванне);

НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНIКА па спецыяльнасці 
01.04.04 (фізічная электроніка).

Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiка
вання аб`явы.

Адрас: г. Мінск, ул.Курчатава,7, тэл. 2124843.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНIВЕРСIТЭТ
АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад:

ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: бія і нанамеханікі, 
банкаўскай і фінансавай эканомікі, педагогікі і пра
блем развіцця адукацыі, агульнанавуковых дысцыплін, 
інфармацыйных тэхналогій, тэорыі і практыкі перакла
ду, культуралогіі;

ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: квантавай радыёфізікі 
і оптаэлектронікі, бія і нанамеханікі, агульнай 
матэматыкі і інфарматыкі, мікрабіялогіі, банкаўскай і 
фінансавай эканомікі, этналогіі, музеялогіі і гісторыі 
мастацтва, тэорыі і практыкі перакладу, культуралогіі;

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: радыёфізікі, інтэлек
туальных сістэм, бія і нанамеханікі, тэорыі функцый, 
агульнай матэматыкі і інфарматыкі, тэарэтычнай і пры
кладной механікі, лікавых метадаў і праграмавання, 
геаметрыі, тапалогіі і методыкі выкладання матэматыкі, 
неарганічнай хіміі, радыяцыйнай хіміі і хімікафар
мацэўтычных тэхналогій, арганічнай хіміі, агульнай 
хіміі і методыкі выкладання хіміі, замежнай літаратуры, 
класічнай філалогіі, прыкладной лінгвістыкі, тэарэтыч
нага і славянскага мовазнаўства, міжнароднага турыз
му, мытнай справы, міжнародных эканамічных адносін, 
гісторыі Расіі, этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтва, 
філасофіі і метадалогіі навукі, псіхалогіі, сацыяльнай 
камунікацыі, сацыялогіі, менеджменту і арганізацыі 
аховы здароўя, агульнай і клінічнай псіхалогіі, тэорыі 
і практыкі перакладу;

СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: радыё
фізікі, сістэмнага аналізу, беларускай літаратуры і 
культуры, прыкладной лінгвістыкі, тэарэтычнага і сла
вянскага мовазнаўства, англійскай мовы гуманітарных 
спецыяльнасцяў, англійскай мовы эканамічных 
спецыяльнасцяў, раманскіх моў, германскіх моў, 
міжнародных эканамічных адносін, міжнароднага ту
рызму, мытнай справы, дыпламатычнай і консульскай 
службы, тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як 
замежнай, міжнародных адносін, міжнароднага пры
ватнага і еўрапейскага права, этналогіі, музеялогіі 
і гісторыі мастацтва, банкаўскай і фінансавай 
эканомікі, тэарэтычнай і інстытуцыянальнай эканомікі, 
эканамічнай інфарматыкі і матэматычнай эканомікі, 
менеджменту і арганізацыі аховы здароўя, тэорыі і 
практыкі перакладу, культуралогіі, педагогікі і пра
блем развіцця адукацыі, нямецкай мовы, фізічнага 
выхавання і спорту;

ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: канстытуцыйна
га права, англійскага мовазнаўства, германскіх моў, 
англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў, 
усходніх моў, раманскіх моў, міжнароднага права, 
міжнародных эканамічных адносін, сацыялогіі, ды
зайну, агульнай і клінічнай псіхалогіі, эканамічнай 
тэорыі, культуралогіі, менеджменту, нямецкай мовы, 
фізічнага выхавання і спорту;

АСІСТЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: кібернетыкі, неарганічнай 
хіміі, фізічнай хіміі.

 Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiка
вання аб'явы.

Адрас: г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5 а, тэл. 2095436.

Сучаснае слова "грошы" паходзіць ад назвы 
адной манеты часоў Вялікага княства Літоўска  
га – грош, або дэнарый гросус (denarius 
grossus). У нумізматычным кабінеце БДУ на 
гістарычным факультэце маецца адна з са
мых цікавых для нумізматычнай навукі знахо
дак – скарб пражскіх грошаў XIV–XV стст. Гэ
тыя манеты чаканілі пад старажытнай Пра
гай. Яны набылі папулярнасць ва Усходняй  
і Цэнтральнай Еўропе і сталі галоўнай ва
лютай Вялікага княства Літоўскага. Разам з  
імі – ма ленькія дэнарыі, або пенязі, і паўгрошы. 
У ВКЛ у абарачэнні былі і ўласныя манеты, 
якія пачаў вырабляць князь Ягайла. Мане
ты Ягайлы і яго стрыечнага брата Вітаўта ў 
нумізматычным кабінеце ў вялікай пашане, бо 
яны адлюстроўваюць пачатак чаканкі грошай 
у Вялікім княстве Літоўскім. Пенязь Вітаўта 
быў уключаны ў прадстаўнічы каталог літоўскіх 
манет, які выдадзены ў Вільнюсе. Падоб
ных манет існуе ўсяго некалькі экзэмпляраў,  
і захоўваюцца яны ў вядомых музеях свету. 

У канцы сакавіка на гістарычным факультэ
це сабраліся нумізматы з Расіі, Літвы, Польшчы 
і Славакіі, каб абмеркаваць навуковую спад
чыну Валянціна Рабцэвіча, памерлага ў 2008 г. 
Менавіта Валянцін Навумавіч ператварыў ка
лекцыянаванне старых і рэдкіх грошай у Бе
ларусі ў навуку. Яго кнігі “Аб чым расказваюць 
манеты” і “Нумізматыка Беларусі” з’яўляюцца 
сапраўднай энцыклапедыяй грашовага аба
рачэння на тэрыторыі нашай краіны. У 1964 г. 
Валянцін Рабцэвіч перадаў ва універсітэт улас
ную калекцыю манет і стварыў першы і да сён
ня адзіны на базе айчынных ВНУ Мюнцкабінет. 
Падобны музей у нашай краіне існуе толькі ў 
Нацыянальным банку.

Хоць у нумізматычным кабінеце БДУ сабра
на ўсяго 8 тысяч манет (для параўнання – ка
лекцыя Эрмітажа налічвае больш за 2 мільёны 
манет), унікальнасць яго прызнана вучонымі. 

Універсітэцкая ка
лекцыя выкарыс тоў
ваецца падчас прак
т ы ч н ы х  з а н я т к а ў 
для студэнтаў гіста
рыч нага факультэ
та. Яны могуць уба
чыць рымскія дэнарыі, 
куфічныя дзірхамы, 
заходнееўрапейскія 
дэнарыі,  пражскія 
грошы, разнастай
ныя манеты Вялікага княства Літоўскага і Рэчы 
Пас палітай, чаканку еўрапейскіх краін Нова
га часу і г.д. У абноўленай экспазіцыі з’явіліся 
і манеты XIX–XX стст. Самая старажытная ма
нета ў калекцыі – грэчаская, якая датуецца V 
ст. да н. э.

Апрача манет у нумізматычным кабінеце 
захоўваецца больш за 30 скарбаў, якія былі 
знойдзены на тэрыторыі Беларусі Валянцінам 
Рабцэвічам. Сярод іх такія унікальныя, як 
Засоўеўскі і Рагачоўскі, а таксама Вішчынскі 
грашоварэчавы скарб. Кожны з гэтых комп
лексаў з’яўляецца гісторыкакультурным 
помнікам, які мае неацэнную каштоўнасць з 
пунк та погляду археалогіі, нумізматыкі і мас
тацтва знаўства. 

Па словах Віталя  Сідаровіча, загадчы
ка музея гістарычнага факультэта, куды 

ўваходзіць і нумізматычны кабінет, мане
ты часта даюць надзейную інфармацыю 
для гісторыі. Грошы адлюстроўваюць роз

ныя палітычныя, сацыяльнаэканамічныя 
працэсы. Нярэдка пры іх дапамозе мож
на дакладна ўявіць, як выглядаў той ці 
іншы ўладар або манарх. Можна даведац
ца, якія тытулы ён меў, якія тэрыторыі былі 
яму падуладнымі, і г.д. 

КАЛЕКЦЫЯНАВАННЕ ГРОШАЙ ЯК НАВУКА
Грошы, без якіх сёння не ўяўляе свайго жыцця ніводзін чалавек, былі ў па

шане і ў далёкім мінулым. Старыя манеты сталі цяпер аб’ектам вывучэн
ня. У вачах даследчыкаў і аматараўкалекцыянераў яны захоўваюць сваю 
каштоўнасць.

Віталь Сідаровіч выкладае нумізматыку 
на гістфаку. Яго навуковыя інтарэсы – антыч
ныя манеты, якія абарачаліся на тэрыторыі 
Беларусі ў мінулым. Прынята лічыць, што 
людзі ў нашым краі пачалі карыстацца грашы
ма толькі ў раннім Сярэднявеччы. Але шматлікія 
знаходкі антычных манет на беларускіх тэрыто
рыях гавораць пра тое, што “наш” чалавек жа
лезнага веку, а дакладней II–III стст. н. э., ужо 
разумеў функцыю грошай. Антычная манета 
была для яго подыхам цывілізацыі. Іншым чы
нам пацвердзіць гэта немагчыма, бо тады ў нас 
не існавала пісьменнасці. 

Для Віталя Сідаровіча кожная манета – гэ
та ў першую чаргу сведчанне гістарычнай 
з’явы, хоць ён можа ацаніць і яе мастацкую 
каш тоўнасць. Па яго словах, узлёт медальер
нага і манетнага майстэрства адбыўся ў многіх 
краінах свету ў часы Рэнесансу. І ў нуміз
матычным кабінеце ёсць такія манеты, якія 
можна назваць мастацкімі творамі. Але ж ча
ста для навукоўцы прымітыўная манета цёмных 
вякоў Сярэднявечча мае большую значнасць.

Нядаўна на адным з расійскіх аукцыёнаў 
пяцікапеечны мядзяк XIX ст. прадалі недзе за  
13 тысяч долараў. Для тых, хто прывык цаніць 
грошы толькі як матэрыяльны сродак, гэ
та можа падацца бессэнсоўным. Аддаць свае 
зберажэнні за нейкую там рэліквію для многіх 
застаецца незразумелым. Аднак для іншых 
багацце і раскоша бачацца ў дачыненні да 
мінулага, хоць і праз сённяшні дзень. А калі ча
лавек здольны заўважаць сваё мінулае, ён мо
жа задумвацца і пра вечнасць.

Ганна ЛАГУН
Фота Генадзя КРАСКОЎСКАГА

Віталь Сідаровіч з экскурсіяй па абноўленым нумізматычным кабінеце

Прэміі спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяль
най падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў уручаныя 29 сакавіка на 
пасяджэнні Вучонага савета БДУ. 

За перамогу ў 2009 г. на Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіядзе першай прэміі 
ўдастоеныя студэнты юрыдычнага факультэта: чацвёртакурснікі Ягор Зеляноўскі, Арцём Кавалевіч 
і Аляксандр Лабаты, пяцікурснік Раман Юльскі, а таксама выпускнікі дадзенага факультэта Дар'я 
Салей і Максім Кавалёнак. Другая прэмія прысуджаная пяцікурснікам Алене Мурашцы, Максіму 
Шапялевічу, чацвёртакурсніцы Ганне Дзмітрачкоўскай, выпускнікам Але Банькоўскай, Дыяне 
Кандратовіч і Юрыю Марозу. Трэцяя прэмія ўручаная студэнтцы 4 курса Анастасіі Калько. За пе
рамогу на Рэспубліканскім конкурсе навуковых прац студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў 
2008 г. першую прэмію атрымалі пяцікурснік ФМА Сяргей Анцух, выпускнік 2008 г. ФПМІ Максім 
Васькоўскі, пяцікурснікі ФРЭ Алена Панфілёнак, Максім Леанен, выпускнік гэтага ж факультэ
та Павел Зязюля, выпускнікі 2008 г. Таццяна Кіслякова (хімфак), Аляксандр Касцяневіч (біяфак), 
Людміла Ляшэнка (фізфак) і Арцём Абухоў (юрфак), а таксама выпускнікі 2009 г. Ганна Шыракана
ва (ФФСН) і Анастасія Траскевіч (ФМА). Акрамя таго, Анастасіі Траскевіч за актыўны ўдзел у наву
ковым, грамадскім і культурным жыцці горада Мінска ўручаная прэмія Мінгарвыканкама.

***
Да 80годдзя ўпраўлення па справах культуры БДУ Міністэрствам куль

туры нашай краіны адзначаныя супрацоўнікі універсітэта. 

За падтрымку і развіццё самадзейнай творчасці Ганаровай граматай міністэрства ўзна
гароджаная мастацкі кіраўнік упраўлення Аксана Чупрына. За плённую дзейнасць і арганізацыю 
працы па эстэтычным і духоўнамаральным выхаванні студэнцкай моладзі граматы Мінкультуры 
ўдастоеныя: загадчык культурнамасавага аддзела Аляксандр Ігнатчык, рэжысёр тэатра "На 
балконе" Сяргей Турбан, балетмайстар і харэограф танцавальнага калектыву "Крыжачок" Ігар 
Музалеўскі і Ірына Какорына. Узнагароды былі ўручаныя 29 сакавіка на пасяджэнні Вучонага саве
та Беларускага дзяржаўнага універсітэта.

На фота (злева направа): І. Какорына, І. Музалеўскі, А. Чупрына, С. Турбан, А. Ігнатчык  
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Рэдактар Сяргей ШАФАЛОВІЧ

Карэктар Ганна РАК

ДАЛУЧАЙЦЕСЯ!

У ВОЛЬНЫ ЧАС

Сёлета ў семінары ўдзельнічала 9 студэнцкіх 
саветаў, што звязана з адкрыццём новага 
адзінаццатага кампуса БДУ. Дырэктар Студга
радка Міхаіл Чарапеннікаў яшчэ раз павіншаваў 
усіх з гэтай падзеяй і распавёў пра сваю мару – 
сабраць пад дахам "Брыганціны" студэнцкія са
веты ўсіх 10 студэнцкіх інтэрнатаў БДУ. Пас
ля прамаўлення клятвы старшыні студэнцкіх 
саветаў атрымалі па кавалачку пунсовай стужкі, 
якая сімвалізуе кожны інтэрнат і іх адказнасць за 
студэнцкі ўдзел у жыцці і дзейнасці інтэрната.

Сёлетні семінар быў прысвечаны 65годдзю 
Вялікай Перамогі, з гэтым была звязаная і тэ
ма творчай гасцёўні – "Вайна на лініі лёсу". Су
стрэцца з моладдзю прыехалі два сябры, бая
выя афіцэры, якія прайшлі пекла Афганістана, 
Мікалай Сурмач і Ігар Заяц. Яны падзяліліся 
захапляльнымі гісторыямі пра свае баявыя 
будні, успаміналі і страх, і перажыванні, і гумар, 
і, вядома ж, доўгачаканае вяртанне дахаты.

У суботу інтэнсіўнай працы ў секцыях па
пярэднічала псіхалагічная гасцёўня. Псіхала
гічная служба БДУ прапанавала студэнтам дзела
вую гульню, якая дапамагла ім лепш пазнаёміцца, 
а камусьці нават праявіць свае таленты.

У кожнай з 6 секцый актывісты старанна 
спасцігалі асновы працы студсаветаў. Члены 

Выязны семінарпрактыкум "Школа студэнцкага актыву" Студгарадка 
БДУ вось ужо ў 8ы раз прайшоў 2628 сакавіка ў САК "Брыганціна". Мала
дыя, няўрымслівыя юнакі навучаліся асновам жыццядзейнасці інтэрнатаў, 
выбіралі старшынь Каардынацыйнага савета і вызначалі свайго лідара года. 

жыллёвабытавых камісій змаглі на практыцы 
пазнаёміцца са сваімі "службовымі" абавязкамі. 
Зараз змогуць і з графікам дзяжурстваў жыха
рам дапамагчы, і акт у выпадку парушэння ка
рэктна скласці, і нават арганізаваць суботнік. 
Навучыла іх усяму гэтаму начальнік цэнтра 
педагагічных тэхналогій Студгарадка Натал
ля Кандратовіч. Усё аб правілах і парушэн
нях даведаліся члены прававых камісій. Пра 
асаблівасці "студэнцкай" юрыспрудэнцыі рас
павядала метадыст цэнтра Анастасія Кацэвіч. 
Весела і крэатыўна працавалі творчая лабара
торыя і культурнамасавыя камісіі. Метадысты 
Ірына Папок і Максім Клімовіч з задавальненнем 
падзяліліся сваім досведам і ідэямі з маладымі 
масавікаміпацешнікамі. У спартыўнай зале 
метадыст Алена Грэчная рыхтавала самых моц
ных і спрытных хлопцаў са спартыўных камісій і 
студэнцкага спартыўнатурысцкага клуба. За 
дзве гадзіны члены інфармацыйных камісій 
даведаліся, як правільна ўзяць інтэрв'ю і пад
рыхтаваць цікавы відэасюжэт, ад намесніка 
дэкана факультэта журналістыкі Інстытута 
журналістыкі Ганны Курэйчык. Метадыст Каця
рына Кулінковіч пазнаёміла хлопцаў і дзяўчат з 
асноўнымі абавязкамі членаў інфармацыйных 
камісій, распавяла пра грамадскую інфарма

цыйную службу, а таксама запрасіла да 
супрацоўніцтва са студэнцкай відэастудыяй  
і глянцавым часопісам БДУ "Unitime". У самай 
сур'ёзнай секцыі – секцыі Каардынацыйнага са
вета, – старшыням саветаў і іх намеснікам Міхаіл 
Чарапеннікаў распавёў пра асновы кіраўнічай 
дзейнасці, а Вольга Яраш пра асаблівасці пла
навання працы студэнцкіх саветаў. Таксама ў 
рамках секцыі адбылося першае пасяджэнне 
новага Каардынацыйнага савета і выбары яго 
старшыні – ім стала Таццяна Кардаш, студэнтка 
4 курса эканамічнага факультэта.

Падведзены вынікі конкурсу "Студэнцкі лідар 
года". У папярэднім туры ўдзельнікі падалі свае 
праекты, творчыя працы ў форме эсэ на тэму: 
"Мая пазіцыя лідара", "Ліст будучым лідарам" 

або "Справа майго жыцця", а таксама прайшлі 
псіхалагічнае тэсціраванне. Журы сапраўды бы
ло складана вылучыць найлепшага: усе студэнты 
пасвойму арыгінальныя і таленавітыя. Але ўсё 
ж у 2010 г. на зорнай алеі Студгарадка забліскае 
толькі адно імя – студэнткі 5 курса філалагічнага 
факультэта, прадстаўніцы інтэрната № 2 Тацця
ны Радзюк. Завяршальным этапам школы акты
ву стаў мастацкі марафон "Памяць сэрца". 

Як заўсёды, на семінарыпрактыкуме было 
шмат спорту, шмат творчасці, была радасць ад 
сумеснай працы, якая найлепш гуртуе студэнцкі 
калектыў. У нядзельную раніцу з багажом ведаў  
і масай станоўчых эмоцый студэнты, весела 
падпяючы радыёпрыёмніку, ад’ехалі ў Мінск.

Жанна САЛІВОНЧЫК

Вучымся кіраваць!

За 48 гадоў працы падрыхтоўчага аддзялення для за
межных грамадзян у БДУ на ім навучалася амаль 8 тысяч 
маладых людзей з 98 краін свету. Уражвальная шматстай
насць культур. Ну і як жа тут без конкурсу прыгажосці? 
Вось ужо 7 гадоў не слабее цікавасць да гэтага мера
прыемства. Уладзімір Дабрыян, старшы выкладчык, ка
ардынатар выхаваўчай работы ФДА, распавёў, што ма
ладыя людзі з розных краін, бывае, не заўсёды ах
вотна ідуць на кантакт з прадстаўнікамі іншых 
нацыянальнасцяў. І менавіта такія конкурсы спры
яюць яднанню, разняволенасці студэнтаў, якія 
апынуліся ўдалечыні ад радзімы. Акрамя таго, аз
наямленне з культурамі розных краін заўсёды ка
рыснае і цікавае. Канкурсанткі падрыхтавалі прэ
зентацыі пра сябе, пра свае родныя мясціны, а за
тым прадэманстравалі свае таленты ў шырокім 
спектры: ігранне на нацыянальных інструментах, 
танцы, песні, усходнія адзінаборствы…

Дарэчы, цікавая тэндэнцыя: часцей за ўсё ты
тулы "Міс ФДА" прысуджаюцца кітаянкам. Чым 
жа яны падкупляюць журы? Магчыма, адмыс
ловай грацыяй, усходняй вытанчанасцю… Вось 
і сёлета карону заваявала Чжао Жуймэй з Падня
беснай – яна прыехала ў Беларусь, каб паступіць у 
магістратуру эканамічнага факультэта БДУ. Чжао 
прызналася, што падрыхтоўка да конкурсу і вы
ступленне не выклікалі ў яе цяжкасцяў: сакрэт у 
жаданні распавесці пра асаблівасці культуры Кітая. 

Першай "віцэміс" была названа Сурайя Хам
раева з Туркменістана. Другой стала прад
стаў  ніца Нігерыі Міранда Ікірыка. Наша Каця
рына Селіверстава ганаравана званнем "Міс 
Чароўнасць". А прадстаўніца Турцыі Зейнеп 
Джошкун стала "Міс Абаяльнасць". Чэнь Ваньлу 
(Кітай) абвешчана "Міс Грацыяй", Нурбібі Худай
бердыева з Туркменістана – "Міс Талент". Яшчэ 
адна беларуска Надзея Елізарава названа "Міс 
Элегантнасць", а званне "Міс Вытанчанасць" 
было аддадзена Лі Мінян з Кітая. Сапраўды, 
прыгажосць бывае рознай.

Вера ГРАМЧАКОВА
Фота Генадзя КРАСКОЎСКАГА

ЭКЗОТЫКА ПРЫГАЖОСЦІ
На сцэне дзяўчаты спрачаюцца за званне самай прыгожай, 

таленавітай, разумнай. Іх радзіма – Беларусь, Турцыя, Нігерыя, 
Туркменія, Кітай… Гаворка пра конкурс "Міс Сусвет", а можа "Міс 
Інтэркантыненталь"? Вось і не. 18 сакавіка выбіралі Міс факультэта 
дауніверсітэтскай адукацыі БДУ. За тытул змагаліся 9 прыгажунь. 

Заняткі праводзіў загадчык кафедры стылістыкі 
і літаратурнага рэдагавання доктар філалагічных 
навук прафесар В. І. Іўчанкаў. У рабоце бралі ўдзел 
дырэктар Інстытута журналістыкі С.В. Дубовік і дэ
кан ФПКПК Г. І. Басава.

Адметная рыса семінара – жывая зацікаў
ленасць слухачоў. А гэта рэдактары, карэктары – 
прафесіяналы, якія працуюць з беларускамоўнымі 
тэкстамі. Тэма раскрывалася вельмі даступна, на 
кожнае пытанне было дадзена падрабязнае тлу
мачэнне. 

Вось як ахарактыразаваў новаўвядзенні Віктар 
Іўчанкаў:

“Закон “Аб правілах беларускай арфаграфіі і 
пунктуацыі” стаў вынікам работы сотняў людзей – 
навукоўцаў, заканадаўцаў, простых беларусаў, 
неабыякавых да лёсу роднай мовы. На адрас 
распрацоўшчыкаў, НАН Беларусі, Міністэрства 
адукацыі прыходзілі шматлікія заўвагі і прапано
вы. Яны ўважліва аналізаваліся, апрабоўваліся, 
слушныя з іх прымаліся і станавіліся фактам новай 
рэдакцыі “Правіл”.

Закон рэгламентуе выкарыстанне пісьмовай 
беларускай мовы ва ўсіх сферах яе прымянення. 
Ён будзе садзейнічаць стабілізацыі арфаграфічных 
нормаў беларускай літаратурнай мовы, забяспе
чыць пераемнасць і захаванне адзінага моўнага 
рэжыму ў сістэме адукацыі, адзінства друкава
ных беларускамоўных выданняў, што ў выніку 
ўмацуе прэстыж беларускай мовы ў грамадстве як 
дзяржаўнай мовы Рэспублікі Беларусь.

Мова развіваецца, аднак яе сістэму рэфарма
ваць у прынцыпе нельга. Нельга змяніць, напры
клад, тыпы скланення або спражэння ў граматыцы. 
Гэта безнадзейная задума. Бо з’явы такога кштал
ту фарміруюцца стагоддзямі. Мову рэфармаваць 
нельга, бо яна развіваецца натуральным чынам.  
А вось арфаграфію, пунктуацыю – можна. Вядомы 
лінгвіст прафесар Генадзь Цыхун падкрэслівае,   
што арфаграфія – гэта простая дамоўленасць 
людзей. У гэтых няхітрых словах і ёсць ісціна. 
Безумоўна, гэта шматгадовая карпатлівая пра
ца сотняў лю дзей, дзесяткаў вучоных, якія 

назіралі за развіц цём мовы, яе лексічнага скла
ду, за арфаэпіяй. Навукова абгрунтаваны аналіз, 
набліжаны да вытокаў мовы, можа даць добры 
плён – фіксаванне на пісьме галоўных асаб
лівасцяў роднай мовы, што натуральным чынам 
адаб'ецца ў правапісе. Так адбывалася і ў гісторыі 
бе ларусаў.

Правапіс рэгламентуе мову, надае пісьмовай 
практыцы аднастайнасць, стабільнасць і ў той 
жа час абавязкова адлюстроўвае асаблівасці і 
заканамернасці яе развіцця. Няўмольнае развіццё 
мовы, удасканаленне яе разам з тым, як удаска
нальваецца наш розум, выяўляецца ў зменах фа
нетычнага, марфалагічнага і сінтаксічнага харак
тару. Сюды трэба абавязкова дадаць абнаўленне 
лексічнага складу мовы. Вось чыннікі, якія выклікалі 
неабходнасць удакладняць правапіс, прыводзіць 
яго ў адпаведнасць з сучаснай моўнай практы
кай. Беларускі правапіс, які ў значнай ступені па
будаваны на фанетычным прынцыпе, асабліва ад
чувальны да гэтых змен у мове, і таму ён таксама 
павінен удасканальвацца”. 

Па заканчэнні заняткаў слухачам выдалі сер
тыфікаты і дадатковыя матэрыялы па тэме ў элек
тронным выглядзе. Работнікі СМІ і выдавецтва 
своечасова атрымалі неабходныя веды для паспя
ховага выкарыстання на справе.

Ірына ЛУК’ЯНЧЫК, 
начальнік упраўлення

рэдакцыйна-выдавецкай работы

З 1 верасня бягучага года ўводзіцца ў дзеянне Закон Рэспублікі Беларусь 
“Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”. Супрацоўнікі ўпраўлення 
рэдакцыйнавыдавецкай работы, рэдакцыі часопіса “Веснік БДУ” і рэдакцыі га
зеты “Універсітэт” прайшлі падрыхтоўку на семінары “Беларускі правапіс: 
традыцыі, пераемнасць і перспектывы” на факультэце павышэння кваліфікацыі 
і перападрыхтоўкі кадраў Інстытута журналістыкі БДУ.

Гаворым і пішам правільна
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