
  Газета  Беларускага  дзяржаўнага  універсітэта www.gazeta.bsu.by

Пераможца V Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМI  
"Залатая лiтара" ў намінацыі "Найлепшая шматтыражная газета" 1 верасня 2010 года, № 13 (2029)

Cертыфікаты сістэмы менеджмен-
ту якасці на адпаведнасць патра-
баванням міжнароднага стандар-
ту ІSО 9001 у нацыянальнай сістэме 
сертыфікацыі, а таксама ў нямецкай 
сістэме сертыфікацыі TGA атрымаў 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 

Іх уручыў 30 чэрвеня рэктару БДУ 
акадэміку Сяргею Абламейку першы 
намеснік старшыні Дзяржаўнага камітэта 
па стандартызацыі Рэспублікі Беларусь 
Віктар Назаранка. 

Сфера распаўсюджвання сертыфікатаў 
уключае: даўніверсітэцкую падрыхтоўку, 
падрыхтоўку спецыялістаў на першай 
ступені вышэйшай адукацыі і магістраў на 
другой ступені вышэйшай адукацыі, 
перападрыхтоўку і павышэнне кваліфікацыі 
кадраў, правядзенне выхаваўчай працы, 
падрыхтоўку навуковых супрацоўнікаў вы
шэйшай кваліфікацыі, ажыццяўленне на–
вуковай, інавацыйнай і міжнароднай 
дзейнасці.

Валоданне сертыфікатамі павышае ста
тус і прэстыж дыплома БДУ ў сусветнай 
адукацыйнай прасторы.

Храналогія станаўлення сістэмы 
менеджменту якасці ў БДУ
14 сакавіка 2008 г. – загадам Міні–

стэрства адукацыі Беларусі пакладзены 
пачатак стварэнню ўніверсітэцкіх сістэм 
менеджменту якасці ў рамках праграмы 
развіцця адукацыі на 2006–2010 гг.

11 лістапада 2008 г. – прынята рашэнне 
Савета рэктараў «Аб развіцці ў вышэйшых 
навучальных установах Рэспублікі Беларусь 
сістэм кіравання якасцю адукацыі і прывя–
дзення іх у адпаведнасць з патрабаваннямі 
дзяржаўных стандартаў».

27 лістапада 2008 г. – выдадзены загад 
рэк тара БДУ «Аб укараненні сіс тэ  мы ме
неджменту якасці адукацыі ў БДУ».

20 красавіка 2009 г. –  Вучоным саветам 
БДУ зацверджаны Місія ўніверсітэта і Па–
літыка ў галіне якасці.  

25 верасня 2009 г. – рэктарам зацвер
джаны Пералік працэсаў і дакументаваных 
працэдур СМЯ БДУ са зменамі і дадаткамі, 

унесенымі ў сувязі з увядзеннем у дзеянне 
з 1 чэрвеня 2009 г. дзяржаўнага стандарту 
СТБ ISO–2009. 

24 лютага 2010 г. – уведзены ў дзеянне  
6 стандартаў СМЯ БДУ.

19 сакавіка 2010 г. – уведзены ў дзеянне 
27 стандартаў СМЯ БДУ і дапаможнік па 
якасці.

17–18 мая 2010 г.  – праведзены 
сертыфікацыйны аўдыт сістэмы менедж
менту якасці БДУ экспертаміаўдытарамі 
БЕЛДІСС. 

30 чэрвеня 2010 г. – урачыстае ўручэнне 
БДУ міжнародных сертыфікатаў сістэмы 
менеджменту якасці.

Валерый ЛЕВАШЭВІЧ, метадыст 
вышэйшай катэгорыі ГУВНМР

Шаноўныя калегі 
і на вучэнцы!
Віншую ўсіх нас з па

чаткам новага навучальнага 
года!

У шэрагі студэнтаў БДУ 
улілася новая плеяда тале
навітай моладзі, якая, упэў
нены, неўзабаве падтрымае 
прэстыж альмаматар. 

Радуе,  што, нягледзя
чы на пэўныя аб'ектыўныя 
складанасці, сёлета прыём
ная кампанія ў Беларускім 
дзяржаўным універсітэце 
прайшла паспяхова. Усяго 
залічана 6218 чалавек, на 100 
больш, чым летась.

На дзённую форму наву
чання паступіла 4229 чала
век, з іх 2093 – на бюджэт
ную, 2136 – на платную фор
мы навучання. 

Сярод залічаных 19 % 
скончылі школу з медалём, 

Чытайце  
ў  н у м а р ы:

В е с т к і  
з рэктарата

Паводле інфармацыі 
прэс-службы БДУ

ВЫПЕСТАВАЦЬ ІДЭЮ
Пра папулярны конкурс 

«Найлепшы моладзевы праект 
БДУ»

Стар. 2

НА ІНАВАЦЫЙНАЙ  
ХВАЛІ З КНР

На базе БДУ адкрыўся 
Беларускакітайскі інавацыйны 
цэнтр 

Стар. 3

ШКОЛА  
ПЕРШАКУРСНІКА

Г і д  д л я  н о в а с п е ч а н ы х 
студэнтаў па моладзевых ар–
ганізацыях альмаматар, твор
чых калектывах, а таксама рэ
с у р с а х  Ф у н д а м е н т а л ь н а й 
бібліятэкі

Стар. 4Па традыцыі Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 1 верасня  
ў Дзень ведаў прысвячае ўсіх залічаных абітурыентаў у 
студэнты. 

Святкаванне распачнецца ў 12.00 перад будынкам рэктарата 
на ўрачыстай сустрэчы рэктара БДУ акадэміка Сяргея Абламейкі 
са студэнцкім актывам 1га курса. Перад юнакамі і дзяўчатамі вы
ступяць прадстаўнікі прафесарскавыкладчыцкага складу, лідары 
студэнцкіх арганізацый. Прагучыць гімн БДУ ў выкананні вакаль
най групы «Галант».

У гэты ж час у мінскім СвятаДухавым кафедральным саборы 
пачнецца набажэнства ў гонар пачатку новага навучальнага года  
ў Беларускім дзяржаўным універсітэце.

У 17.30 у Палацы спорту зладзіцца тэатралізаваная шоу
праграма «Я – студэнт БДУ!» з удзелам творчых калектываў 
універсітэта і вядомых айчынных артыстаў. Увагу прыцягне гран
дыёзны парад факультэтаў з шэсцем дэканаў і ўнясеннем штан
дарта альмаматар, а таксама клятва першакурснікаў і ўдзельнікаў 
Фестывалю эстрады БДУ.

 Працягнецца святкаванне ў 23.00 дыскапраграмай у клубе 
«Мэдысан», разынкай якой стане канцэрт зоркі расійскай эстрады 
Сяргея Лазарава.

Упраўленне па справах культуры 

З ДНЁМ ВЕДАЎ
44 % скончылі ліцэі і гімназіі, 
практычна кожны другі сту
дэнт 1га курса набраў больш 
за 300 балаў, 20 абітурыентаў 
займелі 380 балаў і вышэй. 
Без іспытаў залічана 130 
пераможцаў міжнародных і 
рэспубліканскіх алімпіяд.

Характэрна, што ўпер
шыню ў Беларусі працэс залі
чэння абітурыентаў на ўсе фа
культэты БДУ трансляваўся 
ў рэальным часе на спецыяль
ных маніторах. Тым самым 
мы пацвердзілі статус лідара 
вышэйшай школы ў сферы 
сучасных інфармацыйных 
тэхналогій.

Гэты навучальны год з'яў
ляецца важным этапам у 
падрыхтоўцы да падзеі, якой 
нададзена рэспубліканскае 
значэнне, – святкавання  
90годдзя БДУ ў кастрыч
ніку 2011 года. У сувязі 
з ім ужо зроблена няма
ла і запланавана яшчэ шмат 
мерапрыемстваў і  нова
ўвядзенняў. У выніку БДУ 
паўстане ў новай якасці.

Нас чакаюць вялікія здзяй
сненні, і я вельмі спадзяюся 
на ваш удзел і падтрымку.

Жадаю ўсім поспехаў, 
адкрыццяў, моцы і добрага 
настрою!

Будзем разам прымнажаць 
славу БДУ!

Рэктар акадэмік 
С. У. АБЛАМЕЙКА

Віват, студэнт Бду!

ПРЫЗНАННЕ ЯКАСЦІ
ПАДЗЕЯ

РЭКТАР БДУ акадэмік Сяргей 
Абламейка ўзяў удзел у працы 
43й Сесіі Міжнароднага семінара 
па планетарных выкліках, які 
праводзіцца ў г. Ерычэ (Сіцылія, 
Італія) Сусветнай Федэрацыяй 
вучоных, Фондам і Цэнтрам па 
навуковай культуры Італіі. Да 
ўдзелу ў гэтым мерапрыемстве 
запрашаюцца найбольш вядомыя 
вучоныя з усяго свету. Абмяр–
коўваюцца актуальныя пытанні па 
глабальных працэсах у грамад
стве: змены клімату, процідзеянне 
тэрарызму, барацьба з галечай, 
кібербяспека і інш. 

***
ПЕРСПЕКТЫВЫ супрацоў–

ніцтва ў 2010–2011 навуч. г. былі 
абмеркаваны 24 жніўня на су
стрэчы прарэктара па навуковай 
рабоце БДУ Алега Івашкевіча з 
дэлегацыяй Харбінскага ўні–
версітэта навукі і тэхналогій (КНР) 
на чале з прарэктарам Чжаа Хун. 
Кітайскія госці пазнаёміліся з 
дзейнасцю суперкамп'ютарнага 
цэнтра БДУ і наведалі факультэт 
радыёфізікі і электронікі. 

***
ЗАГАДАМ рэктара БДУ з 1 ве

расня 2010 г. 
Тоўсцік Аляксей Леанідавіч пе

раведзены з пасады прафесара 
кафедры лазернай фізікі і спек–
траскапіі на пасаду прарэктара 
па вучэбнай рабоце;

Самахвал Віктар Васільевіч 
прызначаны дырэктарам Цэнтра 
праблем развіцця адукацыі БДУ.

***
ЗАГАДАМ рэктара БДУ з 18 

жніўня 2010 г. 
Матуліс Вадзім Эдвардавіч 

прызначаны на пасаду дырэктара 
ўстановы адукацыі «Ліцэй БДУ».
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ІДЭЙ ГРАМАДА
–	Спадарыня	Тамара,	распа

вядзіце,	калі	ласка,	з	чаго	і	калі	
ўзнік	 конкурс	 «Найлепшы	 мо
ладзевы	праект	БДУ».	

– Задума конкурсу ўзнікла ў 
выніку таго, што студэнты і сябры 
моладзевых арганізацый БДУ  
часцяком наведвалі ўпраўленне 
выхаваўчай работы з моладдзю, 
шукалі падтрымкі сваіх ідэй і да
памогі ў іх рэалізацыі. Рэктарат 
заўсёды гатовы падтрымаць до
брыя ідэі. Але часта ідэя застаец
ца ідэяй – студэнты напрыдумля
юць, але не заўжды могуць пра
лічыць, праверыць на практыцы, 
ці будзе гэта цікава іншым. Спяр
ша мы проста выслухоўвалі, 
раіліся з кожным, як найлепей 
прапанаваную ідэю ажыццявіць, 
рыхтавалі дакументы – і адміні
страцыя ўніверсітэта тады вылу
чала для рэалізацыі праектаў 
фінансаванне. 

–	Але	не	кожны	студэнт	зда
гадаецца	 адразу	 прыйсці	 ва	
УВРМ…

– Так, і да таго ж, у нас проста 
не хопіць рэсурсаў, каб прыняць 
усіх, усе ідэі. Таму прыдумалі такі 
конкурс. Гэта не дае ўтварацца 
чэргам пад нашымі дзвярыма  
і прымушае ініцыятыўных студэн
таў вучыцца прапанаваную ідэю 
апісаць: паказаць, якімі бачацца 
мэты і задачы праекта, скласці 
план яго рэалізацыі – у які тэрмін і 
што будзе выканана, што атрыма
ем на выхадзе, колькі людзей бу–
дзе задзейнічана. Каб не пра
паноўвалі палётаў на Месяц, не 
прадумаўшы, навошта, з якой ка
мандай, як канкрэтна гэта будзе 
ажыццёўлена. З вялікай пільнасцю 
прыглядаемся да праектаў, якія 
ўжо рэалізуюцца, яшчэ без фінан
савай падтрымкі – гэта бывае ча
ста. Найлепей, калі вакол ідэі 
шмат энтузіястаў, гатовых спярша 
паспрабаваць штосьці сваімі 
сіламі, без грошай, здзей сніць за
планаванае хай і для міні мальнай 
пакуль колькасці людзей, на
прыклад, для сваёй групы, а ўжо 
потым звярнуцца па падтрымку. 

Калі з’явіўся конкурс, і нам ста
ла прасцей, і ў студэнтаў паболь
шала магчымасцяў – мы заўжды 
анансуем чарговы этап конкурсу, 
так што студэнты своечасова да
ведаюцца, калі і куды звяртацца.

Шпаргалка №1: Адкуль даве-
дацца пра пачатак конкурсу

– Газета «Універсітэт»
– Абвесткі моладзевых арганіза цый
– Сайт БДУ
– УВРМ
– У намесніка дэкана па выхаваўчай 

рабоце

АЛГАРЫТМ
Спачатку студэнт знаходзіць 

аднадумцаў, іначай кажучы – 
фарміруе праектную каманду. Ка
манда ці не найважнейшы складнік 
поспеху. «Па маіх назіраннях, – 
дзеліцца спадарыня Тамара, – 
ідэя можа быць выдатнай, але, 

калі каманда не склалася, нічога 
не атрымаецца. І наадварот, ідэя 
можа быць самая шалёная, якую, 
на першы погляд, проста нерэ
альна ажыццявіць, але за яе бя
руцца апантаныя людзі – і праект 
здзяйсняецца на дзіва ўсім. Так 
было неаднойчы. Таму па папер
ках ацаніць праект немагчыма, 
трэба ўвачавідкі бачыць гэтых 
людзей, якія гараць сваёй ідэяй». 
Добрай падмогай будзе знайсці і 
зачараваць сваёй задумкай кура
тара праекта, найлепей, каб гэта 
быў супрацоўнік універсітэта, які 
зможа прывабіць да ідэі новых 
выканаўцаў, калі яе аўтары завер
шаць вучобу. Затым каманда па
чынае ажыццяўляць ідэю, выпра
боўваць яе практыкай, і звяртаец
ца да факультэта – намеснік дэка
на падтрымае, падкажа, калі не
шта падобнае на факультэце ўжо 
робіцца або рабілася раней, ча
сам і дапаможа аформіць, атры
маць подпіс дэкана, неабходны 
для падачы праекта на конкурс. 
Для ўніверсітэта такі подпіс га
рантуе, што вылучаныя пад заду
му грошы не прападуць, што ідэя 
сапраўды вартая, а яе рэалізатары 
давядуць справу да канца. Калі 
раптам адміністрацыя факультэта 
задуму не падтрымала, ні ў якім 
разе не варта ў роспачы кідаць 
ідэю. Паспрабуйце ўдакладніць 
фармулёўкі – мо вашу ідэю проста 
не зразумелі, звярніцеся да мо
ладзевых арганізацый, да калег
студэнтаў і на іх выпрабоўвайце, 
наколькі цікавая ўвогуле яна 
камусьці, апрача вас. 

Тое ж датычыць і конкурсу: на
ват калі вы не выйгралі,  не 
атрымалі жаданай сумы, не ад
чайвайцеся і працягвайце працу. 
Сам удзел у конкурсе дапаможа – 
знойдзеце аднадумцаў, навучы
цеся выразна і захапляльна фар
муляваць свае ідэі, пабачыце, 
якога кшатлту праекты найчасцей 
падтрымліваюць, і падасце пра
ект на другі год. А камісія да такіх 
прыглядаецца ўважліва: калі чала
век не адступіўся, значыць, 
папраўдзе мае што прапанаваць. 
Прыкладам, двое з трох леташніх 
пераможцаў не атрымалі грошы ў 
час першага этапу конкурсу.

Шпаргалка №2: Афармленне 
(падрабязна на сайце www.bsu.by)

– Анкетазаяўка, падпісаная дэка
нам (форма – у дадатку да Пала
жэння)

– Апісанне праекта (форма таксама 
ў дадатку Палажэння)

– Звесткі пра аўтара (ў) і курата
ра…
Прыгожа апісаць, аформіць – важ

на, але важней пераканаць камісію ў 
тым, што вы сапраўды будзеце гэ
тым займацца, што за вамі каманда, 
гатовая ўрэчаісніць вашу неверагод
ную ідэю

           

ЭВАЛЮЦЫЯ КОНКУРСУ
Упершыню конкурс «Найлепшы 

моладзевы праект» праводзіўся  
ў 2003 г. Тады студэнты здавалі 
праекты, а супрацоўнікі УВРМ  
іх чыталі, вылучалі пераможцаў  

(І, ІІ, ІІІ месцы). Затым (2008) была 
ўведзена працэдура абароны – ад 
тых часоў студэнты мусяць прэ
зентаваць праект цягам 5–10 
хвілін, адказаць на пытанні экс
пертнай камісіі. Другі год конкурс 
праходзіць паводле ўдаскана
ленай схемы – усё болей прыпа
дабняецца да конкурсу грантаў. 
Цяпер студэнты не атрымліваюць 
прызавыя месцы адразу пасля 
абароны праектаў, затое каля 80 % 
праектаў атрымлівае фінан са–
ванне, часта не такое вялікае, 
якое пазначана ў калькуляцыі, але 
дастатковае для таго, каб студэн
ты адчулі, што іх ідэя ўніверсітэту 
патрэбная, і паспрабавалі яе 
ажыццявіць, рэалізаваць хаця б 
некалькі пунктаў заяўленага пла
на. Праз год адбываецца паў
торная абарона, якая дэманструе, 
чаго дасягнулі выканаўцы праекта 
дзякуючы фінансаванню або 
ўласнаму энтузіязму (паўтор на 
афармляць праект не трэба). Па 
выніках гэтай абароны прысуджа
юцца І, ІІ, ІІІ месцы. Грошы, якія 
студэнты атрымліваюць на пер
шым этапе, – гэта той грант, які 
ідзе на рэалізацыю праекта, а тыя, 
якія дастаюцца пераможцам дру
гога этапу, – гэта, так бы мовіць, 
«заробак» выканаўцаў праекта 
(ніхто, натуральна, не забароніць 
вам скарыстаць яго для далейша
га развіцця вашага «дзіцяці»). 

Фінансаванне ўвесь час павя
ліч ваецца, прытым было ўжо не
калькі прэцэдэнтаў, калі фонд, за
гадзя абмеркаваны з рэктарам, 
павялічваўся ў ходзе конкурсу – 
пас ля таго, як усе праекты былі 
пра гледжаны: «Складаем служ
боўку, у якой просім аб выдатка
ванні грошай, – згадвае Тамара 
Шалькіна. – Маўляў, паглядзіце, 
колькі цудоўных праектаў! Хочац
ца як мага больш студэнтаў пад
трымаць».

Шпаргалка для куратараў: 
Пік актыўнасці
Найчасцей праекты падаюць сту

дэнты 23 курсаў. Першы курс прыз
вычайваецца да вучобы і часта про
ста не мае часу задумацца пра 
ажыццяўленне нейкіх сваіх ідэй; ста
рэйшыя курсы ўжо занятыя пошукамі 
працы, да таго, распачынаць з імі 
доўгатэрміновы праект нявыгадна: 
толькі разгорнешся, як давядзецца 
шукаць новую каманду замест 
выпускнікоў…

КАЛІ ПАЧЫНАЕМ 
ВАРУШЫЦЦА
Рыхтаваць пра

ект для падачы на 
конкурс можна і 
трэба ад самага 
нараджэння ідэі. 
Не паспелі на гэты 
год трапіць – па
спееце на наступ
ны, тым больш да
дасца інфармацыі 
пра тое, як ідэя 
р э а л і з у е ц ц а  н а 
п р а к т ы ц ы ,  у д а 
кладняцца разлікі   
і кошты, структура 
праекта.

Загад пра абвяшчэнне конкур
су рыхтуецца звычайна да каст
рычніка. Як толькі загад падпісаны 
рэктарам, абвестка пра старт кон
курсу з’яўляецца на факультэтах. 
Пажадана, каб на гэты момант 
вам заставалася толькі аформіць 
свой праект. Кожны год Палажэн
не аб конкурсе зазнае невялікія 
папраўкі, прадыктаваныя досве
дам папярэдніх гадоў, але агуль
ную канцэпцыю гэтыя ўдаклад
ненні не мяняюць, і паз наё міцца з 
ёй можна ў любы момант, бо даку
мент знаходзіцца на сайце БДУ 
( h t t p : / / w w w. b s u . b y / r u / m a i n .
aspx?guid=21941).  Там жа ў 
кастрычніку з’яўляецца інфарма
цыя пра тое, якое дакладна 
афарм ленне сёлета хочуць ба
чыць арганізатары, колькі часу 
адводзіцца на абарону. 

Шпаргалка №3: Тыпы праектаў
– Факультэцкі (вузейшы, карпара

тыўны)
– Моладзевых арганізацый (агуль

на ўні вер сітэцкі)

Калі праект сапраўды ўдалы, 
ён можа з факультэцкага разрас
ціся да ўніверсітэцкага, а то і ўво
гуле стаць асобнай структурай. 
Нешта падобнае, магчыма, чакае 
леташняга пераможцу конкурсу: 
дабрачынны праект для дзяцей
сірот і бязбацькавічаў з асаблівас
цямі псіхафізічнага развіцця 
«Стань бліжэй!», прэзентаваны 
пяцікурснікам гістарычнага фа
культэта Янам Бачарэнкам. У БДУ 
вельмі шмат студэнцкіх ініцыятыў, 
звязаных з дабрачыннасцю на ка
рысць дзяцей, таму праект, які 
аб’яднае гэтыя ініцыятывы, можа 
быць вельмі паспяховым. Ідэя 
ўтварэння асобнага органа па сту
дэнцкай дабрачыннасці літараль
на носіцца ў паветры – чакае 
лідара, які захоча аддаць ёй лад
ны кавалак жыцця. «Гэта велі
зарная адказнасць і добры шмат 
працы, але ўсё акупаецца – сяб
роўствам, зменамі, якія адчувае ў 
сабе студэнт, калі займаецца 
падобнымі праектамі. Ажыц
цяўленне такога маштабнага пра
екта – гэта як другая адукацыя».

ДЗЕ ЯНЫ СЁННЯ
УВРМ не губляе сувязі  з 

аўтарамі праектаў, якія калісьці 
падтрымаў універсітэт, бо, калі 

ўжо на праект былі вылучаны гро
шы, значыць, ён БДУ патрэбны. А 
студэнты адвучыліся і сышлі, ка
манда, якая займалася праектам, 
распалася – і ўсе напрацоўкі, усе 
выдаткі на пшык з’ехалі. «Хочацца 
параіць укладальнікам праектаў, – 
заклікае спадарыня Тамара, – па
куль вучыцеся, знайдзіце або пад
рыхтуйце сваёй ідэі спадкаемцаў. 
Каб потым не было балюча гля
дзець, як рассыпаецца і знікае вы
пакутаваны вамі праект». Сярод 
праектаўпераможцаў конкурсу 
рэй вядзе Студэнцкая відэастудыя 
SVS: там наладжана пераемнасць 
кадраў, так што, калі адзін з яе 
натхняльнікаў па выпуску з БДУ 
ўключыўся ў іншыя праекты (на
прыклад, арга ні  зацыю кіна
фестывалю «Ліста пад»), відэа
студыя працягнула існаванне і ра
звіваецца. Адзін з сакрэтаў даў
гавечнасці праекта – падтрымка 
моцнай універсітэцкай структурай 
(у прыведзеным выпадку – Студ
гарадка). Прыкладамі праектаў, 
якія, напэўна, перарастуць свае 
каманды і застануцца ва ўнівер
сітэцкім жыцці, Тамара Шалькіна 
называе «Капуснік», Баль Дня сту
дэнта.

–	Ці	 ёсць	 у	 БДУ	 база	 пра
ектаў,	дзе	можна	паглядзець,	у	
які	год	які	праект	быў	падтры
маны,	адсачыць,	што	з	імі	зда
раецца?

– Пакуль што няма. Некалькі 
год таму выйшла кніжка (зборнік 
праектаў конкурсу «Найлепшы 
моладзевы праект»), у якой апіс
валіся ўсе праекты, якія былі ад
значаны на той час. Многія ў мяне 
яе зараз просяць, калі прыходзяць 
раіцца наконт сваіх задум. Але та
кая база – гэта добрая ідэя…

Шпаргалка №4: 
Этапы ажыццяўлення праекта

– Фармуляванне ідэі
– Падбор каманды
– Супрацоўніцтва з куратарам – 

работнікам універсітэта
– Запуск праекта
– Атрыманне падтрымкі факультэ

та/ іншай універсітэцкай структу
ры

– Афармленне праекта
– Падача на конкурс, прэзентацыя
– Удасканаленне праекта
– Паўторная падача
– Падрыхтоўка спадкаемцаў
– Новая ідэя…

ВЯРШКІ
Універсітэт мае са студэнцкіх 

праектаў прыбытак. Але прыбытак 
гэты не вымяраецца грашыма – ён 
у тым, каб студэнты станавіліся 
больш дасканалымі, каб іх ініцыя
тывы не згасалі, знаходзілі ўвасаб
ленне ў канкрэтных дзеяннях, ка
рысных для іншых. Да таго, шмат 
праектаў звязана з арганізацыяй 
навучання і вольнага часу, а высо
кая культура студэнцкай самаар
га нізацыі ўсім насельнікам БДУ 
даспадобы. Да таго ж, такое ўваж
лівае стаўленне да студэнцкіх 
ініцыятыў спрыяе іміджу ўстановы. 
А гэта варта любых укладанняў. 

Маргарыта АЛЯШКЕВІЧ

СТУДЭНЦКІ ІНТАРЭС

або Кароткі курс здабывання гранта «Найлепшы моладзевы праект БДУ»

Каб летуценнікі не разбівалі лбоў аб суровую рэчаіснасць, 
а атрымлівалі карысць з уласных прыдумак, у БДУ існуе 
цэлая сістэма падтрымкі студэнцкіх ініцыятыў. Часткай 
гэтага «менеджменту ідэй» з’яўляецца конкурс «Найлеп-
шы моладзевы праект БДУ». Як у ім паўдзельнічаць, як пе-
рамагчы і якія вяршкі з гэтага збяруць БДУ, краіна і самі 
ўдзельнікі, гутарым з Тамарай ШАЛЬКIНАЙ, начальніцай 
аддзела моладзевых праграм і праектаў УВРМ.

ВЫПЕСТАВАЦЬ ІДЭЮ,
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СУПРАЦОЎНІЦТВА

ІНІЦЫЯТЫВЫ

ВЕДАЙ НАШЫХ!

БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

У цырымоніі бралі ўдзел віцэ
губернатар кітайскай правінцыі 
Хэйлунцзян прафесар Сунь Яа, 
рэктар БДУ акадэмік Сяргей Абла
мейка, прадстаўнікі Міністэрства 
адукацыі Беларусі і іншыя афіцый
ныя асобы. Да гэтай падзеі была 
прымеркавана выстава, прысве
чаная супрацоўніцтву БДУ з адука
цый нымі і навуковымі ўстановамі 
КНР, падрыхтаваная сумесна з 
Рэспубліканскім інстытутам кітая
знаўства імя Канфуцыя БДУ.

Беларускакітайскі інавацыйны 
цэнтр створаны ў адпаведнасці з 
Дзяржаўнай праграмай інавацый
нага развіцця Рэспублікі Беларусь 
на 2005–2010 гг. Партнёрам БДУ ў 

яго стварэнні з'яўляецца Упраў
лен не навукі і тэхнікі Народнага 
ўрада горада Харбін (сталіца 
правінцыі Хэйлунцзян). 

Каардынацыя супрацоўніцтва 
БДУ з адука цыйнымі, навуковымі і 
прамыс ловымі арганізацыямі 
Хар бі на і правінцыі Хэйлунцзян, а 
ў будучыні і з іншымі рэгіёнамі 
Кітая – галоўная місія цэнтра. Да
рэчы, у чэрвені ў Харбіне было ад
крыта кітайскае аддзяленне цэн
тра. Многія рэгіёны выявілі заці
каў ленасць у такіх структурах, на
прыклад, у паўднёвай правінцыі 
Чжэцзян, паўночнаўсходніх  пра
вінцыях Ляанін і Цзылінь.

Дай ЯНЬПЭН

НА ІНАВАЦЫЙНАЙ ХВАЛІ З КНР

Абмяркоўваліся стан і перспек
тывы супрацоўніцтва ўніверсітэта 
і РУП «ВА Беларуська лій». Была 
зладжана прэзентацыя магчы–
масцяў БДУ па падрыхтоўцы і пе–
рападрыхтоўцы кадраў, выка–
нанні навуковадаследчых і во–
пытнаканструктарскіх работ на 
замову РУП «ВА Беларуськалій», а 
таксама прадстаўлены навукова
тэхнічныя распрацоўкі падраздзя
ленняў нашай ВНУ.

Партнёры аднадушна пагадзі
ліся, што навукоўцы БДУ могуць 
выконваць розныя НДР/ВКР, якія 
спрыяюць развіццю РУП «ВА 
Беларуськалій». Абодвум бакам 
цікавыя працы ў такіх галінах, як 
геафізіка, экалогія, геамеханіка і 
геадынаміка, аўта ма тызацыя вы
творчых працэсаў, распрацоўка 
хімічных тэхналогій, эканоміка, 
падрыхтоўка і пера падрыхтоўка, а 
таксама падбор кадраў.

Адбылося абмеркаванне тэма
тыкі канкрэтных праектаў, якія 
прапануюцца для выканання 
Беларускім дзяржаўным універ
сітэтам у 2011 г.

У межах візіту дэлегацыі БДУ 
рэктар акадэмік НАН Беларусі 
Сяргей Абламейка сустрэўся з 
генеральным дырэктарам РУП 
«ВА Беларуськалій» Валерыем 
Кірыен кам.  Падчас размовы быў 
пацверджаны ўзаемны інтарэс да 
канкрэтнага супрацоў ніцтва па–
між дзвюма буйнымі арганіза–
цыямі.

Алена МАРЦУЛЕВІЧ

Залатыя медалі заваявалі ў асабістым заліку сту
дэнты факультэта прыкладной матэматыкі і ін–
фарматыкі БДУ на XVII Міжнароднай студэнцкай ма
тэматычнай алімпіядзе (IMC), якая прайшла з 24 па 
30 ліпеня ў Балгарыі. Пераможцамі сталі Руслан 
Максімаў (5 курс), Дзяніс Пірштук (3 курс), Міхаіл 
Глушчанка (3 курс) і Арцём Говараў (2 курс). 

Каманда БДУ ў агульнакамандным заліку заняла 
ганаровае шостае месца. Трэнер каманды – дацэнт 
ФПМІ Юрый Сыроід, кіраўнік – намеснік дэкана ФПМІ 
дацэнт Дзмітрый Базылеў.

Усяго ў алімпіядзе бралі ўдзел каля 400 студэнтаў, 
якія прадстаўлялі каманды з 70 універсітэ таў з больш 
чым 30 краін. На працягу двух дзён студэнтам было 
прапанавана вырашыць 12 задач (па 6 кожны дзень 
за 5 гадзін). 

Каманда БДУ ўзяла ўдзел у сусветных алімпі ядах 
дзясяты раз. За гэты час студэнтыматэматыкі БДУ  

Урачыстая цырымонія адкрыцця Беларуска-кітайскага 
інавацыйнага цэнтра на базе БДУ прайшла 20 ліпеня ў бу-
дынку рэктарата. 

Прафесар Сунь Яа і акадэмік Сяргей Абламейка
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Інтэрв’ю рэктара БДУ Сяргея Абламейкі «БДУ на ўсе часы» – «Советская 
Белоруссия» (26.08).

Інтэрв’ю рэктара БДУ Сяргея Абламейкі «На парозе Балонскага працэ-
су» – БелТА (06.08).

Інтэрв’ю рэктара БДУ С. Абламейкі «Балонскі працэс не будзе патраба-
ваць ад беларускіх  ВНУ прынцыповых змен» – ale.by (11.08); open.by (12.08).

Прыёмная кампанія ў БДУ – «Советская Белоруссия» (sb.by – 23, 24, 27, 28, 
31.07; 09, 11, 12.08); «Аргументы и факты» (23.06); tut.by (13, 16, 28.07; 03.08); 
21.by (13, 27.07; 09.08); open.by (27.07; 06, 13.08); БелТА (13, 28.07; 06.08); 
telegraf.by (13.07); «7 дней» (15, 29.07); «Минский курьер» (16, 21.07); «Народная 
газета» (16, 28.07; 06.08); «Вечерний Минск» (16, 30.07); Інтэрфакс (20, 28.07); 
«Рэспубліка» (27, 29.07); kp.by (27.07; 11.08); БелаПАН (28, 11.08); «Минск
Новости» (28, 09.08); naviny.by (28.07; 02.08); telegraf.by (28.07; 10.08); 
«Обозреватель» (30.07); «Настаўніцкая газета» (31.07; 12.08); «Звязда» (10.08).

Залатыя ўзнагароды студэнтаў БДУ на XVII міжнароднай матэматычнай 
алімпіядзе ў Балгарыі – БелТА (02, 04.08); «Знамя юности» (zn.by, 02.08); 
«МинскНовости» (02.08); sb.by (02.08); «Рэспубліка» (03.08); «Настаўніцкая 
газета» (02.08; 05.08); «Народная газета» (03.08); «7 дней» (05.08); «Вечерний 
Минск» (09.08); «Звязда»/«Чырвоная змена» (18.08).

Інтэрв’ю з дэканам ФПМІ Паўлам Мандрыкам – «Народная газета» («СоСо
юзное вече», 28.07).

Работа студатрадаў БДУ – БелТА (20.07); «МинскНовости» (19.07); open.by 
(20.07); «Народная газета» (22.07); «Минский курьер» (23.07).

Адкрыццё Беларуска-кітайскага інавацыйнага цэнтра на базе БДУ – 
БелТА (16.07; 20.07); «МинскНовости» (16.07); БелаПАН (20.07); sb.by (20.07); 
zn.by (20.07); «Настаўніцкая газета» (22.07); «Вечерний Минск» (23.07); «ЭконоЭконо
мическая газета» (30.07).

Выпрабаванні на МКС беларускага відэаспектральнага комплексу, рас-
працаванага НДІ ПФП БДУ – БелТА (15.07); zn.by (16.07); «Вечерний Минск» 
(16.07).

Першынство інтэрната №11 БДУ ў гарадскім конкурсе – БелТА (14.07); 
Інтэрфакс (16.07); «Минский курьер» (20.07).

XV летняя даследчая школа навучэнцаў і настаўнікаў у «Брыганціне» – 
БелТА (12.07); «Вечерний Минск» (14.07); «МинскНовости» (14.07); «Настаўніцкая 
газета» (17.07).

Уручэнне БДУ міжнародных сертыфікатаў сістэмы менеджменту якасці – 
«МинскНовости» (01.07); «Настаўніцкая газета» (13.07).

Летняя школа рускай мовы для замежных грамадзян на ФДА БДУ – Бел
ТА (13.07); tut.by (12.07); 21.by (12.07); open.by (12.07); «Вечерний Минск» (15.06); 
«МинскНовости» (12.07); БелаПАН (12.07); naviny.by (12.07); «Настаўніцкая 
газета» (15.07).

Практыка студэнтаў фізфака БДУ на Обнінскай АЭС – БелТА (08.07); sb.by 
(08.07); zn.by (08.07).

Пра выпускніка ліцэя БДУ Аляксея Гука – «Настаўніцкая газета» (08.07); 
«Рэспубліка» (20.07). 

Удзел БДУ ў навучальных праграмах сеткавага ўніверсітэта – БелТА 
(06.07); tut.by (06.07); sb.by (06.07); БелаПАН (06.07); «МинскНовости» (08.07); 
«Настаўніцкая газета» (15.07).

Клуб экскурсаводаў Invia на гістарычным факультэце БДУ – «Вечерний 
Минск» (30.06).

Дзень памяці студэнтаў і супрацоўнікаў БДУ, якія загінулі на вайне – Бе
лаПАН (29.06); «Вечерний Минск» (30.06).

Да юбілею дацэнта Інстытута журналістыкі БДУ Ангеліны Рудэнкі – 
«Рэспубліка» (22.06); «Настаўніцкая газета» (22.06); «Звязда» (22.06).

Баль выпускнікоў БДУ – БелаПАН (21.06); 21.by (21.06); «МинскНовости» 
(22.06); «Звязда»/«Чырвоная змена» (23.06); «Вечерний Минск» (23, 29.06); «На
родная газета» (24.06); «Рэспубліка» (25.06).

Адкрыццё ў Харбіне Беларуска-кітайскага інавацыйнага цэнтра пры 
партнёрстве БДУ і Упраўлення навукі і тэхнікі Народнага сходу Харбіна –  
tut.by (21.06); БелаПАН (21.06).

Студэнцкая адкрытая алімпіяда па хіміі «Кісларод» – БелТА (19, 21.06); 
21.by (19.06); «МинскНовости» (22.06); «Звязда»/«Чырвоная змена» (23.06); 
Настаўніцкая газета» (22.06).

Дамовы аб супрацоўніцтве паміж БДУ і іранскімі ВНУ – БелТА (18.06); 
«МинскНовости» (18.06). 

Адкрыццё цэнтра іраназнаўства ў БДУ – «МинскНовости» (16.06); «Звяз
да» (17.06); «Вечерний Минск» (17.06).

Каментарый дырэктара абсерваторыі БДУ Альгерда Кузнечыка да па-
чатку астранамічнага лета – БелТА (17.06; 21.06); «Знамя юности» (17.06).

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

ПРАПАНОВЫ «БЕЛАРУСЬКАЛІЮ»
У Салігорску адбылося сумеснае пасяджэнне Навукова-
тэхнічнага савета РУП «ВА Беларуськалій» і пашыранага 
рэктарата Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

ФПМІ як прыклад

Кіраўніцтва БДУ прасякнулася прафесіяй шахцёраў

ў асабістым першынстве заваявалі 36 залатых, 22 
сярэбраныя і 5 бронза вых медалёў. Двойчы (у 2003 і 
2005 гг.) каманда БДУ займала першае месца ў 
агульнакамандным заліку.

Ларыса ПЕТРАВЕЦ

Дзяніс Пірштук, Міхаіл Глушчанка і Арцём Говараў

Савет маладых вучоных  
НАН Беларусі, Моладзе
вы савет горада Мінска 
пры Мінгарвыкан каме 

напярэдадні Моладзева
га інавацыйнага форума 

Бела русі арганізуюць  
I Рэспубліканскую 

навуковапрактычную 
канферэнцыю  
«Навуковыя  

імкненні–2010»  
1–3 лістапада, Мінск

Да ўдзелу запрашаюцца 
студэнты, выпускнік і  ВНУ  
2010 г., магістранты, аспіранты 
і  м а л а д ы я  н а в у к о ў ц ы  в а 
ўзросце да 35 гадоў. 

Ахвотным неабходна зарэ
гіст ра вацца на сайце канфе
рэнцыі www.science-intention.
info да 15 верасня 2010 г.
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Рэдактар Сяргей ШАФАЛОВІЧ

Карэктар Ганна РАК

Пярвічная арганізацыя 
БРСМ БДУ
Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі 

Б Д У  аб ' я д н о ў в а е  ў  с в а і х  ш э р а г а х 
ініцыятыўных, пазітыўных, энергічных ма
ладых людзей. Прыйшоўшы да нас, ты 
зможаш рэалізаваць свой патэнцыял і 
сфарміраваць у сябе лідарскія якасці.

Мы ўмацоўваем традыцыі альмаматар 
і арганізуем мерапрыемствы, якія ўжо 
прызнаны візітоўкамі БРСМ БДУ!

Калі ты хочаш стаць часткай вялікага 
студэнцкага братэрства і каб тваё студэн
цтва табе сапраўды запомнілася – запра
шаем у наш дружны калектыў!

Грамадскае аб’яднанне 
«Студэнцкі саюз БДУ» 
Студсаюз заснаваны ў сакавіку 1997 г. з 

ініцыятывы студэнтаў. Мы спрыяем мала
дым у раскрыцці іх здольнасцяў, а таксама 

Учарашнія школьнікі сталі студэнтамі. Іншае жыццё, 
іншыя правілы. Каб вы не згубіліся ў плыні новай 
інфармацыі, прапануем вам у дапамогу своеасаблівы 
компас па ўніверсітэце і яго структурах – «Школу 
першакурсніка». З пытаннямі, якія вас цікавяць, 
звяртайцеся ў рэдакцыю газеты, і мы 
будзем рады вам дапамагчы.

Народная харавая капэла
Рэпертуар складае музыка розных перыядаў: старажыт

ная беларуская, руская і заходняя музыка, музыка Сярэдніх 
вякоў, XIX стагоддзя і сучасная музыка. У 1959 г. калектыву 
прысуджаны званні «народны» і «акадэмічны». Народны 
акадэмічны хор студэнтаў БДУ з’яўляецца адным з 
заснавальнікаў Міжнароднага форуму студэнцкіх хароў 
«Папарацькветка». Мастацкі кіраўнік і дырыжор – Вольга         
і Аляксандр Мінінковы. 

«Крыжачок» – народны ансамбль танца
«Крыжачок» з’яўляецца ўдзельнікам многіх фестываляў      

і конкурсаў народнай творчасці як у Беларусі, так і за яе 
межамі, заваёўваючы шматлікія ўзнагароды. У 2009 г. ан
самбль стаў лаўрэатам фестывалю народнай творчасці 
«Сузор’е» і арыгінальнай праграмай пацвердзіў высокае 
званне «народны». Кіраўнік – Ігар Музалеўскі. 

«На балконе» – народны драматычны студэнцкі  
тэатр

Адзін з найстарэйшых студэнцкіх калектываў краіны. У 
розны час ім кіравалі такія вядомыя рэжысёры, як В. Анісенка, 
Б. Утораў, В. Тарнаўскайтэ. Заснавальнік міжнароднага фе
стывалю студэнцкіх тэатраў «Тэатральны куфар». З 2006 г. 
з’яўляецца членам Міжнароднай асацыяцыі ўніверсітэцкіх 
тэатраў AITU/IUTA. Кіраўнік – Сяргей Турбан.  

«На філфаку» – народны музычны тэатр-студыя
Яго стваральнікамі і першымі рэжысёрамі былі Л. І. Ярмак 

і С. Я. Глебаў.
У 2004 г. тэатр браў удзел у Міжнародным моладзевым  

тэатральным фестывалі «СВІЙ» у Кіеве са спектаклем 
«Лісістрата». Уладальнік Гранпры II Міжнароднага фестыва
лю «Тэатральны куфар». Кіраўнік – Вера Машэўская. 

«Неруш» – заслужаны аматарскі калектыў Беларусі 
фальклорна-этна графічны ансамбль

Удзельнікі «Нерушы» збіраюць нацыянальную музыку, 
песні, абрады і звычаі ў фальклорных экспедыцыях па 
Беларусі. У 1985 г. Ансамбль атрымаў званне «народны». Ён 
узнагароджаны шматлікімі прэміямі фестываляў і конкурсаў 
па ўсім свеце. Мастацкі кіраўнік – Валянціна Гладкая, заслу
жаны дзеяч культуры Беларусі, кіраўнік аркестра – Іосіф Рэут, 
хормайстар – Алена Бялько.

Народны ансамбль народных інструментаў
Інструментальны склад: група цымбалаў, група домраў, 

група балалаек, група баянаў, акардэонаў, ударныя, бас
гітара. 

У рэпертуары: пераклады класічнай музыкі, апрацоўкі 
беларускіх і рускіх народных песень, песні народаў свету, ста
ражытныя рамансы, творы беларускіх кампазітараў. Аркестр 
вядомы ў Беларусі і за яе межамі. Доўгі час яго кіраўніком быў 
М. Лісіцын. З 1984 г. мастацкім кіраўніком і дырыжорам 
з’яўляецца А. Шапялевіч, канцэртмайстрам – І. Макарэвіч. 

ПАХОД  
У БІБЛІЯТЭКУ
Бібліятэка падчас навучання становіцца 
неад'емным памочнікам студэнтаў: тут мож-
на знайсці адказы амаль на ўсе пытанні. Каб 
праца ў бібліятэцы была эфектыўнай, варта 
ведаць, як гэты храм ведаў функцыянуе і якія 
паслугі прапануе.

Кожны студэнт БДУ адносіцца да аднаго з 9 абане
ментаў, дзе мае права браць літаратуру з фонду бібліятэкі 
дамоў. Таксама студэнты могуць наведваць любую з 16 
чытальных залаў, размешчаных амаль на кожным факуль
тэце. Акрамя традыцыйных выданняў, у біб ліятэцы ёсць 
доступ да паўнатэкставых і бібліяграфічных баз даных з 
навуковай і адукацыйнай інфармацыяй у чытальнай зале 
электронных інфармацыйных рэсурсаў па адрасе: прасп. 
Незалежнасці, 4, каб. 210. 

Фундаментальная бібліятэка БДУ аказвае як трады
цыйныя, так і дадатковыя паслугі. Сярод бясплатных – 
атрыманне неабходнай iнфармацыі пра фонды бібліятэкі, 
карыстанне карткавымі і электронным каталогамі, 
картатэкамі, базамі даных, выдача ў часовае карыстанне 
ў чытальных залах і на абанементах друкаваных выданняў, 
навучанне студэнтаў пошуку інфармацыі ў базах даных, 
арганізацыя разнастайных выстаў, прэзентацый і інш.

З 2004 г. у бібліятэцы ўведзены платныя паслугі. Яны 
скіраваныя, з аднаго боку, на спрашчэнне працы студэнта 
ў бібліятэцы, з другога – на збор сродкаў для далейшага 
папаўнення фондаў.  Гэта – выдача кніг з чытальных залаў 
на ноч або на 1 гадзіну; працягванне тэрміну карыстання 
ўзятай дамоў літаратуры, калі на яе няма попыту з боку 
іншых чытачоў; тэматычныя падборкі літаратуры 
бібліятэкарам па запыце студэнта; афармленне і рэдага
ванне бібліяграфічных спісаў да навуковых, дыпломных, 
курсавых і іншых прац; ксеракапіраванне, сканаванне і 
перфапераплёт дакументаў і г.д. Праз службу электрон
най дастаўкі дакументаў чытачы могуць замовіць элек
тронныя копіі артыкулаў, адсутных у фондзе бібліятэкі.

ФБ БДУ займаецца таксама платнай перадачай 
спісаных з яе фондаў выданняў. У будынку філалагічнага 
факультэта (вул. К. Маркса, 31) у каб. 124 у будныя дні з 
11 да 16 гадзін дзейнічае выставапродаж  мастацкай, 
філалагічнай, гістарычнай, навуковапапулярнай 
літаратуры і кніг на замежных мовах.

Па дадатковую інфармацыю можна звяртацца  
на сайт ФБ БДУ www.library.bsu.by ці па тэлефонах  
209-50-82 і 209-50-33.

ШУКАЕМ ТАЛЕНТЫ

 «Родніца» – народны хор выкладчыкаў і студэнтаў 
Адзін з самых цікавых аматарскіх калектываў народнай 

песні ў краіне. У яго рэпертуары, акрамя беларускіх, песні 
польскага, украінскага, рускага і іншых народаў. Хор вядзе 
актыўную канцэртную дзейнасць, у тым ліку і паза межамі 
Беларусі. Мастацкі кіраўнік – прафесар Уладзімір Зяневіч.

«Тутэйшая шляхта» – народны фальклорны ансамбль
Рэпертуар калектыву складаецца ў асноўным з беларускіх 

народных песень, калісьці папулярных у асяроддзі шляхты. 
Канцэртныя праграмы змяшчаюць і асобныя рускія народ
ныя, украінскія, а таксама аўтарскія песні. Ансамбль імкнецца 
да мяккай, лірычнай, інтэлігентнай манеры выканання і кары
стаецца шырокай папулярнасцю. Мастацкія кіраўнікі – Леанід 
і Анатоль Махначы. 

«Сёмае неба» – ансамбль эстраднага танца
Лаўрэат VI фестывалю выканаўцаў эстраднай песні і тан

ца «Белая Русь–2002», уладальнік Гранпры I Чэмпіянату 
Беларусі па танцы жывата «Усходнія прысмакі–2003». 
Калектыў гастраляваў у Швейцарыі, Бахрэйне, ААЭ. Працуе ў 
кірунках: мадэрн, джазмадэрн, танец жывата, лаціна, фла
менка. Мастацкі кіраўнік – Алег Трусаў, харэограф – Наталля 
Тарасава.

Студыя эстраднай песні
Удзельнікі студыі неаднаразова станавіліся лаўрэатамі 

розных конкурсаў, з поспехам выступалі на вядучых канцэрт
ных пляцоўках краіны і замежжа. Адна з найбольш выдатных 
выпускніц студыі – спявачка Corriana. Мастацкі кіраўнік – 
Людміла Мурачова.

Акрамя таго, у БДУ дзейнічаюць вакальны ансамбль «Га-
лант», «Студэнцкая філармонія», узорны дзіцячы ан-
самбль танца «Літарынка», Клуб аўтарскай песні, ка-
манда КВЗ БДУ.

Вас чакаюць ва ўпраўленні па справах культуры БДУ па адрасе: прасп. Незалежнасці, 4, п. 211, тэл. 209-54-69.

Народная харавая капэла БДУ

СТАНЬ ЛІДАРАМ!
Падчас навучання ў БДУ маладыя людзі становяцца не 
толь  кі спецыялістамі ў абранай сферы – яны вучацца быць 
сапраўднымі грамадзянамі краіны. Вялікую ролю ў гэтай 
справе адыгрываюць студэнцкія арганізацыі альма-матар.

раз віваем студэнцкае 
самакіраванне ў БДУ.

У нас ёсць цікавыя пра
екты, да якіх могуць далу
чыцца ўсе ахвотныя: 
аглядконкурс «Капуснік» 
(для першакурснікаў), 
«Студэнцкі адукацыйны 
клуб «БРЫЗ», «Восеньскі 
баль», «Клуб лідараў», конкурс прыгажосці 
«Міс БДУ», «Фотагалерэя «Універсітэт – 
гэта мы!», «Мая школа» (заняткі з дзецьмі 
са школ і дзіцячых дамоў) і інш.

А яшчэ ў кожнага студэнта ёсць 
унікальная магчымасць стварыць свой 
праект, а мы абавязкова дапаможам 
увасобіць яго ў жыццё!

Савет старастаў БДУ
У вясёлым, але ў той жа час складаным 

універсітэцкім жыцці студэнцкай групе 

цяжка прайсці без рулявога. Менавіта для 
гэтага патрэбныя старасты: яны выраша
юць усе пытанні, звязаныя з вучобай, і вы–
біраюць правільны курс. Старастам не 
проста стаць і не проста быць.

Каб дапамагаць старастам і каардына
ваць іх працу, быў створаны Савет 
старастаў БДУ, які мае сёння значны ўплыў. 
Ён удзельнічае ў арганізацыі мноства 
ўніверсітэцкіх мерапрыемстваў – ад агуль
ных святаў да студэнцкіх канферэнцый, 
семінараў і практыкумаў.

Савет старастаў – гэта вялікая дружная 
сям'я, быць у якой не толькі прэстыжна, але 
і весела! Стань лідарам – стань старастам!

Савет па якасці адукацыі
Савет па якасці адукацыі (СЯА) створа

ны ў 2003 г. Мэтай СЯА з’яўляецца вылу
чэнне і аналіз праблем, якія існуюць у сфе
ры факультэцкай і ўніверсітэцкай адукацыі, 
а таксама распрацоўка прапаноў па іх 
вырашэнні.

СЯА праводзіць штогадовае анкетаван
не студэнтаў; уносіць прапановы па рэ
арга нізацыі працы факультэцкіх бібліятэк; 
займаецца маніторынгам вынікаў экзаме
нацыйных сесій; выносіць пытанні і прапа
новы Саветам па навуцы факультэтаў на 
падставе аналізу; вядзе працу, скіраваную 
на стварэнне электроннага каталога 
фондаў універсітэцкай бібліятэкі, а так
сама інфармацыйнай базы вучэбна
метадычнай літаратуры. 

СЯА – гэта рэальны шанец самастойна 
палепшыць наша студэнцкае жыццё.

Cтудсаюз БДУ

Звяртайцеся ва ўпраўленне выха-
ваў чай работы з моладдзю: прасп. 
Незалежнасці, 4, галоўны корпус,  
каб. 202, 205, 207, тэл. 209-55-59, 
209-52-61, 209-50-59.



–	 Руслан	 Пятровіч,	 раска
жыце, 	 што	 ўяўляе	 сабой	
псіхалагічная	служба?

Дзесяць год таму пры ства
рэнні псіхалагічнай службы БДУ 
былі пастаўлены дзве асноў ныя 
мэты: аптымізацыя вучэбнага 
працэсу, дасягненне большай 
эфектыўнасці і плённасці наву
чання, і захаванне псіхала гічнага 
здароўя студэнтаў і супрацоўні
каў. Сёння псіхала гічная служ ба – 
гэта ўзаемадзе янне з факуль
тэтамі, інтэрнатамі, індывіду
альнае кансультаванне, сацыяль
напсіхалагічныя трэнінгі, Дні 
псіхалогіі на факультэтах, удзел 
ва ўніверсітэцкіх мерапрыем
ствах, падтрымка моладзевых 
арганізацый, тэсціраванне пер
шага курса.

–	 З	 чаго	 пачыналася	 ваша	
дзейнасць?

У 90я гады ў вышэйшых наву
чальных установах была ўведзена 
пасада педагогапсіхолага, якога 
ўводзілі ў кіраўніцтва выхаваўчай 

работы. У БДУ пайшлі далей і ў 
2000 г. стварылі самастойную 
структуру, якая хутка развівалася. 
Час паказаў, што такі выбар быў 
апраўданы, таму што калі ёсць 
запатрабаванасць і ёсць кола 
спецыялістаў, то эфектыўнасць 
працы толькі ўзрастае.

–	Якую	карысць	вы	несяце	
для	студэнтаў?

У працы псіхалагічнай службы 
БДУ два складнікі. Лічыцца, што 
па дапамогу звяртаюцца тады, 
калі ўзнікла праблема і ёсць не
абходнасць звярнуцца да псі
холага. Спецыяліст мае тыя ве
ды, навыкі, якія могуць дапамаг
чы вырашыць праблему сама
стойна. І гэта наша асноўная за
дача. Але ёсць і другі складнік – 
так званыя псіхалагічныя паслугі. 
Калі няма праблемы, але ёсць не
абходнасць зза якойнебудзь 
жыццёвай сітуацыі,  якая не даз
валяе нам поўна жыць, звярнуцца 
па падтрымку. Псі халогія дазва
ляе на высокім уз роў ні вырашыць 

складанасці. Ка мунікаванне, ар
га  ні за цыя навучання, самараз
віццё, пазнанне са мога сябе. 
Псіхолаг дапаможа знай сці адка
зы на шматлікія пытанні.

–	Хто	стварае	ка	лектыў	псі
ха	лагічнай	службы?

Усе чатырнаццаць спецыяліс таў 
нашай службы не проста педагогі
псіхолагі, а людзі, якія маюць 
сертыфікаты па сучасных напрам
ках у псіхалогіі, напрыклад, коўчынг, 
псіхааналіз, псіха драма. Тое, што ў 
нашай службы жаночы твар, не вы
падкова. Псіхалогія – работа сацы
яльнай  сферы, а так склалася, што 
жанчына тут больш паспяховая, яе 
праца з’яўляецца найбольш пра
дуктыўнай. Магчыма, зза ўважлі
васці, падыходу, больш даверлі вых 
адносін да яе. Наша служба не вы
ключэнне. Так склалася. 

–	Якія	мерапрыемствы	сталі	
ўжо	вашай	«візітоўкай»?	

Традыцыйнае мерапрыем
ства, з якога пачынаецца знаём
ства студэнта з БДУ, – псіха–

лагічнае тэсціраванне, якое ў 
выніку дапамагае адаптавацца і 
пазнаць свае асабістыя рысы ха
рактару. Яно ж можа дапамагчы 
выпрацаваць свой індывідуальны 
рэжым пад рыхтоўкі. З 2006 г. пра
водзяцца Дні псіхалогіі на фа
культэтах. Гэта комплекснае ме
рапрыемства, дзе ладзіцца вы
става, псіхалагічная дыягносты
ка, экспрэсдыягнос тыка, заняткі, 
тэматыку якіх выбі ра юць самі сту
дэнты, брыфінгі. На Днях псі–
халогіі, напрыклад, студэнт з 
фізічнага факультэта можа вый
граць алімпіяду па псіхалогіі. 
Пасяджэнні студэнцкага псіха–
лагічнага клуба праходзяць два 
разы ў месяц, вызначэнне тэма–
тыкі заняткаў адбываецца ў су–
аднесенасці з жаданнямі мола–
дзі. Акрамя таго, мы пра водзім 
шмат больш дробных акцый, але 
не менш значных для нас і для 
кожнага студэнта БДУ.

Гутарыла  
Наталля КЕЗІК

АНОНС 
МЕРАПРЫЕМСТВАЎ 

ФЕСТЫВАЛЮ  
ПРАКТЫЧНАЙ 

ПСІХАЛОГІІ
На першы семестр 

2010/2011 навучальнага 
года

Дыстанцыйнае тэсціраванне 
студэнтаў першага курса – 

верасень–кастрычнік

Дні псіхалогіі на біялагічным, 
гуманітарным факультэтах, 

факультэце РФЭ –  
лістапад

Выстава «Свет псіхалогіі» – 
увесь семестр

Студэнцкі псіхалагічны клуб  
і відэасалон –  

верасень–снежань

Сацыяльнапсіхалагічныя 
трэнінгі –  

верасень–снежань

Практычныя заняткі на 
факультэтах –  

верасень–снежань

Псіхалагічныя гасцёўні  
на факультэтах –  

верасень–снежань

НАША СЛУЖБА 
І ПРЫВАБНАЯ  
І ВАЖНАЯ
Псіхалогія – цікавая навука, таму невыпадкова гучыць так 
шмат цёплых водгукаў на работу псіхолага. Як расказаў на-
шай газеце начальнік псіхалагічнай службы БДУ, практыч-
ны псіхолаг вышэйшай катэгорыі Руслан ПАПОК, псіхолагі 
ў сваёй працы толькі запускаюць працэс самапазнання, а 
рэалізуюць яго самі студэнты. Даведаемся, у чым канкрэт-
на могуць дапамагчы азначаныя спецыялісты.

Псіхалагічная служба БДУ была створана 29 лютага 2000 г. з мэтай аптымізацыі навучальна-выхаваўчага 
працэсу ва ўніверсітэце, умацавання здароўя і працаздольнасці студэнтаў і супрацоўнікаў. З таго часу прайшло 
ўжо больш за 10 гадоў. Структура вырасла, павялічыўся штат спецыялістаў, пашырэла сфера прафесійнай 
дзейнасці, і ўзнікла мноства праектаў, арыентаваных на дапамогу і падтрымку студэнтаў універсітэта.  
У дадзеным бюлетэні мы пазнаёмім перш за ўсё першакурснікаў з дзейнасцю гэтай арганізацыі.

Атрымаць псіхалагічную
кансультацыю можна 
па наступных адрасах:

вул. Кастрычніцкая, 2, каб. 302 
(інтэрнат	№	2)

вул. Курчатава, 6, каб. 8 
(інтэрнат	№	3)	

пр. Пераможцаў, 9, каб. 131 
(інтэрнат	№	4)	

вул. Кастрычніцкая, 4, каб. 105 
(інтэрнат	№	5)	

вул. Кастрычніцкая, 10, каб. 111  
(інтэрнат	№	6)

вул. Курчатава, 8, к. 1 
(інтэрнат	№	10)

пр. Дзяржынскага, 87, к. 128 
(інтэрнат	№	11)	

Запісацца на кансультацыю 
можна па тэлефонах:
(017) 328-60-37, 203-69-83

КАНСУЛЬТАВАННЕ

ВАЖНА!    ВАЖНА!    ВАЖНА!    ВАЖНА!    ВАЖНА!
Студэнт любога курса і факультэта БДУ мае права атрымаць  

псіхалагічную кансультацыю ў спецыяліста псіхалагічнай службы БДУ.

Што рабіць, калі бракуе сіл справіцца з цяжкасцямі, 
калі клубок праблем сплятаецца так туга, што скла-
дана разблытаць яго самастойна? Не кожны гато-
вы падзяліцца «набалелым» нават з самымі блізкімі 
сябрамі.

Тут якраз і дапамогуць псіхолагі: выслухаюць, усё 
з вамі абмяркуюць, разам з вамі знойдуць выхад з 
нібыта тупіка. 

Індывідуальнае кансультаванне – адмыслова 
арганізаваная асабістая гутарка з кліентам з мэ-
тай вывучэння і аналізу яго праблемы, фармулёўкай  
парад і рэкамендацый па яе рашэнні і планаванні 
будучыні.

Мы працуем 
па прынцыпах:

ПРАФЕСІЙНА
У псіхалагічнай службе працу

юць дыпламаваныя спецыялісты, 
многія маюць сертыфікаты спе
цыяльнай падрыхтоўкі.

АНАНІМНА
Кансультаванне праводзіцца 

спецыялістамі псіхалагічнай 
службы на ананімнай аснове, з 
гарантыяй захавання канфідэн
цыйнай інфармацыі.

БЯСПЛАТНА
Праца па асноўных відах 

дзейнасці псіхалагічнай службы 
праводзіцца спецыялістамі без 
платы.



ПРАКТЫЧНЫЯ ЗАНЯТКІ  
І ПСІХАЛАГІЧНЫЯ ГАСЦЁЎНІ
Групавая праца ў псіхалагічнай службе БДУ не 
абмяжоўваецца правядзеннем трэнінгаў. Калі цікавую 
тэму можна раскрыць за адзін занятак працягласцю 
1,5–2,5 гадзіны, то такая форма працы арганізуецца 
ў выглядзе практычнага занятку і псіхалагічнай 
гасцёўні.

Псіхалагічныя гасцёўні – мерапрыемствы, якія праводзяцца 
для студэнтаў, што пражываюць у інтэрнатах. Гэта, як правіла, ме
рапрыемствы, прымеркаваныя да святочных дат або адмысловых 
падзей: Дня закаханых, 23 лютага, 8 сакавіка, сесіі і інш. Практыч
ныя заняткі – мерапрыемствы, якія раскрываюць практычны 
аспект той або іншай псіхалагічнай тэмы. Практычныя заняткі 
праводзяцца на базе сацыяльнапсіхалагічных цэнтраў і 
факультэтаў.

На першы семестр 2010/2011 навучальнага года спецыялістамі 
псіхалагічнай службы БДУ запланавана больш за 20 практычных 
заняткаў і псіхалагічных гасцёўняў. 

Дакладная інфармацыя пра тэрміны правядзення прак-
тычных заняткаў і гасцёўняў – на дошках аб'яў і па тэлефо-
нах: (017) 328-60-37, (017) 203-69-83.

Псіхалагічны клуб – гэта не 
сход акадэмічна строгіх 
лектараў з сумнымі і на

вуковымі да занудства дакладамі. 
Гэта месца, дзе студэнты самых 
розных спецыяльнасцяў збіраюцца, 
каб абмяняцца мерка ваннямі адзін 
з адным і дыпла маванымі псіхола
гамі псіхалагічнай службы БДУ, аб
меркаваць розныя з'явы псіхікі, да
памагчы разабрацца і сабе, і іншым 
у складаных перыпетыях міжасо
басных адносін. Варта зазначыць, 
што асноўнымі ініцыятарамі і самымі 
актыўнымі членамі клуба з'яўляюцца 
студэнты непсіхалагічных спецыяль
насцяў. І, акрамя таго, тэматыка су
стрэч вызначаецца запытам саміх 
студэн таў. 

Тым, хто
 задумваецца пра матывы сваіх 

учынкаў або ўчынкаў іншых людзей
 пра тое, што ляжыць у аснове 

паводзін

 пра асаблівасці міжасобасных 
адносін

 імкнецца спазнаць сябе і не 
спыніцца ў асабістым росце і г. д.  
псіхалагічны клуб дае магчымасць 
атрымаць інфармацыю, якая вас 
цікавіць, заглыбіцца ў псіхалагічную 
практыку і проста знайсці сяброў      
і суразмоўцаў

На клубе Вы можаце
пазнаёміцца з метадамі псі

хала гічнай дыягностыкі
 прыняць удзел у псіхалагічных 

развіццёвых гульнях
 даведацца пра тое, што было 

раней невядома, але, несумненна, 
здасца цікавым.

У студэнцкім псіхалагічным клу
бе зарадзілася ідэя сумеснага пра
гляду і наступнага псіхалагічнага 
аналізу мастацкіх і анімацыйных 
фільмаў. Сустрэчы ў ВІДЭАСАЛОНЕ 
праводзяцца штомесяц і карыста
юцца нязменным поспехам сярод 
студэнтаў.

Псіхолагікуратары відэасалона 
падбіраюць стужкі, якія не пакінуць 
абыякавым ніводнага гледача. Так, 
у 2009/2010 навучальным годзе ў 
відэасалоне былі разгледжаныя  
тэмы: каханне і міжасобасныя 
адносіны (фільм «Калі толькі…»), 
палі тычная псіхалогія і маніпуляцыі 
ў грамадстве («Махлярства, або 
Хвост віляе сабакам»), асабістая 
адказнасць і ўплыў значных людзей 
на паводзіны індывіда («Партрэт 
Дарыяна Грэя»), энергія несвядо
мага ў нашым жыцці («Забіць Фрэй
да»), сацыяльныя маскі і агрэсія 
(«Эксперымент»), свет вачыма моц
нага полу («Пра што размаўляюць 
мужчыны?») і шматлікія іншыя. 

Праца з відэаматэрыялам у 
псіхалогіі вельмі важная і цікавая. 
Аналіз фільмаў дазваляе і растлу
мачыць сваё дачыненне да той або 
іншай тэмы, і адкрыць нешта новае 
для сябе як у сацыяльным жыцці, 
так і ва ўласнай асобе.

ПСІХАЛАГІЧНАЯ СЛУЖБА БДУ

Клуб арганізаваны па 
ініцыятыве саміх студэнтаў 
у сакавіку 2004 г. Мэтай сту-
дэнцкага псіхалагічнага клу-
ба з'яўляецца фарміраванне 
і развіццё псіхалагічнай кам-
петэнтнасці студэнтаў. Ця-
пер клуб – гэта рэгу лярныя 
сустрэчы і  роз ныя мера-
прыемствы, студэнцкая 
псіхалагічная бібліятэка, 
відэасалон, творчая май-
стэрня і зносіны праз Ін-
тэрнэт.

ЗАПРАШАЕМ! ЗАПРАШАЕМ! ЗАПРАШАЕМ!

Сустрэчы студэнцкага псіхалагічнага клуба праходзяць 
кожны апошні чацвер месяца. Тэмы сустрэч студэнцкага 
псіхалагічнага клуба ў першым семестры 2010–2011 г.:

30 верасня – «Заяві пра сябе, або Радасці зносін».
28 кастрычніка – «Як выстаяць перад маніпуляцыяй».
25 лістапада – «Аўтагенная трэніроўка: асновы рэлаксацыі».
17 снежня – «Формула падарунка, або Прыносім радасць».

Сустрэчы відэасалона праводзяцца па чацвяргах у 
сярэдзіне месяца. Тэмы сустрэч:

16 верасня – «Гульня», або Жыццё, якое яшчэ не здарылася!
14 кастрычніка – «Прадавец», або Мастацтва пераканання.
11 лістапада – «Востраў фантазій», або Чаго жадаць ад жыцця?
10 снежня – «Форэст Гамп», або Як быць не такім, як усе.

Месца правядзення – сацыяльна-псіхалагічны цэнтр па вул. 
Кастрычніцкай, 2–308 (інтэрнат №2). Пачатак мерапрыемстваў у 
19.00.

УВАГА! Пры наведванні мерапрыемстваў неабходна мець пры 
сабе студэнцкі білет – такія правілы праходу ў інтэрнат.

Даведкі і дадатковая інфармацыя ў псіхолагаў псіхалагічнай 
службы БДУ і па тэл. (017) 328-60-37.

Магчымыя змены ў раскладзе і тэматыцы сустрэч.

Сацыяльна-псіхалагічны трэнінг – адзін з 
відаў групавых заняткаў для студэнтаў. 

Мэта трэнінгу – развіццё шэрага здольнасцяў і 
ў цэлым асобы ўдзельнікаў трэнінгавай групы. 

Форма правядзення:
Заданні, практыкаванні, гульні і інш. Плюс аб

меркаванне і па жаданні – атрыманне зваротнай 
сувязі пра ўласныя паводзіны ад іншых удзельнікаў 
групы і псіхолага. Тэарэтычны матэрыял па 
псіхалогіі прысутнічае, але гэта ні ў якім выпадку не 
лекцыі, а, хутчэй, заўвагі і каментарыі.

Удзельнікі:
Студэнты БДУ. У залежнасці ад віду групы ў яе 

могуць уваходзіць асобы, ахвотныя папрацаваць 
над праблемамі і асаблівасцямі зносін, развіць свае 
творчыя здольнасці, навучыцца навыкам эмацый
най самарэгуляцыі або знайсці дапамогу і пад
трымку на шляху асабістага росту.

Працягласць:
Заняткі доўжацца 1,5–2 гадзіны. Трэнінгавы курс 

у залежнасці ад тэмы можа ўключаць ад 5 да 10 
заняткаў. Трэнінгавыя модулі могуць быць згрупа
ваныя па 2–3 заняткі. 

Тэмы трэнінгаў: асабісты рост, крэатыўнасць, 
развіццё камунікатыўных навыкаў, міжасобас  
ныя адносіны, упэўненасць, самапрэзентацыя, 
канфлікталогія, самапазнанне і інш. Зараз распра
цавана больш за 15 трэнінгавых праграм.

Тэмы трэнінгаў і трэнінгавых модуляў, заплана
ваных на першы семестр 20102011 навуч. г.:

Сацыяльна-псіхалагічны цэнтр па адрасе: вул. 
Курчатава, 6 (інтэрнат № 3):

– Трэнінг упэўненасці ў сабе (кастрычнік–
лістапад);

Сацыяльна-псіхалагічны цэнтр па адрасе: вул. 
Кастрычніцкая, 2–308 (інтэрнат №2):

– Трэнінгавы модуль па таймменеджменце (ве
расень, 2 заняткі),

– Трэнінгавы модуль на развіццё крэатыўнасці 
(верасень–кастрычнік),

– Трэнінг паспяховасці «Падары сабе мару» 
(кастрычнік),

– Трэнінг па мэтапакладанні (кастрычнік),
Цялеснаарыентаваны трэнінг «Цела – люстэрка 

душы» (кастрычнік–лістапад),
Трэнінгавы модуль «Super памяць, або Як 

запомніць, каб успомніць» (лістапад);
Сацыяльна-псіхалагічны цэнтр па адрасе: пр. 

Дзяржынскага, 87–128 (інтэрнат № 11):
– Трэнінг «Паводзіны ў канфлікце» (лістапад

снежань).
Сацыяльна-псіхалагічны цэнтр па адрасе: пр. 

Пераможцаў, 9–131 (інтэрнат №4):
– Трэнінг зносін (кастрычніклістапад),
– Трэнінг крэатыўнасці «Yellowы настрой» (ліс

тапад–снежань),
– Трэнінгавы модуль «Эмацыйная самарэгуля

цыя» (снежань).
На працягу года па запыце студэнтаў працуе 

творчая	лабараторыя	Insight. Творчая лабарато
рыя – месца, дзе любы студэнт, які цікавіцца 
псіхалогіяй, можа атрымаць псіхалагічныя веды і 
навыкі, досвед правядзення даследаванняў, 
эксперыментаў, трэнерскай працы з групай. Су
стрэчы праводзяць спецыялісты псіхалагічнай 
службы БДУ, запрошаныя псіхолагіпрактыкі і самі 
студэнты пры кіраўніцтве куратараў лабараторыі.

Пастаянна працуе псіхалагічны	 клуб	 для	
дзяўчат. Сустрэчы праходзяць кожны другі паня
дзелак месяца. 

Дакладная інфармацыя пра тэрміны правя–
дзення трэнінгаў – на дошках аб'яў і па тэлефо-
нах: (017) 328-60-37, (017) 203-69-83.

САЦЫЯЛЬНА-ПСІХАЛАГІЧНЫЯ

Дзякуючы цеснай супрацы са студэнтамі створаны 
СТУДЭНЦКІ ПСІХАЛАГІЧНЫ АКТЫЎ – група студэнтаў, 
якія цікавяцца псіхалогіяй і дзейсна ўвасабляюць псі-
халагічныя веды і навыкі ў жыццё. Студэнты актыву арга-
ні зуюць і праводзяць на факультэтах практычныя заняткі 
і садзейнічаюць развіццю псіхалагічнай службы.

Студэнты актыву – гэта не толькі і не столькі сту-
дэнты-псіхолагі. Мы будзем рады прадстаўнікам усіх спе-
цы яльнасцяў!

Вы таксама можаце ўвайсці ў студэнцкі псіхалагічны 
актыў, каб творча раскрывацца і карысна ўдзельнічаць у 
жыцці ўніверсітэта!

ТЭЛЕФАНУЙЦЕ!
(017) 328-60-37, 203-69-83.

І ЯШЧЭ…

ТРЭНІНГІ




