
  Газета  Беларускага  дзяржаўнага  ўніверсітэта www.gazeta.bsu.by

Пераможца V Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМI  
«Залатая лiтара» ў намінацыі «Найлепшая шматтыражная газета» 31 снежня 2010 года, № 22 (2038)

Чытайце  
ў  н у м а р ы:

СПОРТПЛЯЦОЎКА

«ФОТАЖУРНАЛІСТЫЦЫ 
ТРЭБА ВУЧЫЦЦА  

ЎСЁ ЖЫЦЦЁ»

Віктар ШЫМОЛІН, дацэнт ка
федры тэорыі і метадалогіі жур
на лістыкі, лічыць фатаграфію 
адной з галоўных крыніц візу
аль най інфармацыі і спосабам 
сама выяўлення 

Стар. 2

ШАХМАТНЫЯ «КАРАЛІ» 
ФІЗФАКА

Пра перыпетыі першынства 
па шахматах у межах спар та
кіяды БДУ «Здароўе»

Стар. 3

АДКРЫТАЯ ЛІГА  
КВЗ БДУ – РЫВОК 

ВІДАВОЧНЫ!

На мажорнай ноце завяр
шыўся чарговы сезон універсі
тэцкага Клуба вясёлых і знаход
лівых

Стар. 4

БДУ справядліва лічыцца найбуйнейшым шматпрофільным адукацыйным і даследчым цэн
трам, арыентаваным на развіццё інавацыйнай дзейнасці ў Беларусі.

І ў 2011 – юбілейны для нас – год мы ўваходзім з годнымі паказчыкамі!
Значна вырасла колькасць нашых студэнтаў, якіх у БДУ заўсёды пры

цягваў прафесіяналізм выкладання, сучасная матэрыяльная база і, што 
вельмі важна, запатрабаваныя на рынку працы спецыяльнасці. Сёлета 
мы атрымалі ад дзяржавы новы корпус камфартабельнага студэнцкага 
інтэрната. Наша alma mater мае самы высокі паказчык сярод ВНУ па 

колькасці замежных навучэнцаў. У 2010 годзе ўніверсітэт заслужыў 
сертыфікат сістэмы менеджменту якасці на адпаведнасць між
народнаму стандарту ISO 9001.

Сёння перад усёй краінай стаяць маштабныя задачы. Галоўныя 
арыенціры былі пазначаны прэзідэнтам на IV Усебеларускім на
родным сходзе. І вельмі важная роля ў іх ажыццяўленні нале
жыць БДУ, які так надзейна апякаецца нашай дзяржавай.

Важнай падзеяй стала распрацоўка пяцігадовай праграмы 
развіцця ўніверсітэта, у якой вызначаны стратэгіі ва ўсіх 

сферах жыццядзейнасці ВНУ. Спадзяюся, што намечаныя 
планы дадуць усім нам новы імпульс у справе падрыхтоўкі 

і выхавання маладых спецыялістаў, у пошуку смелых 
праектаў і здзяйсненні творчых задум у імя БДУ і на 

карысць роднай Беларусі!

Жадаю ўсім сябрам БДУ здароўя, радасці, дабрабыту! 
Будзьце шчаслівыя ў Новым годзе!

ПАГАДНЕННЕ аб супрацоўніцт  
ве ў галіне адукацыі паміж БДУ і 
Цю менскім дзяржаўным універ
сітэтам было падпісана 21 снежня 
ў Габеленавай зале рэктарата. Под
пісы пад дакументам паставілі рэк
тар БДУ акадэмік Сяргей Абламей
ка і рэктар ЦДУ Генадзь Чаба тароў. 
Падпісанне пагаднення – галоўная 
мэта трохдзённага візіту ў БДУ дэ
легацыі адной з найстарэйшых 
расійскіх ВНУ. Яно прадугледжвае 
ўзаемны абмен студэн тамі, ма
гістрантамі, аспірантамі, вык лад
чыкамі, а таксама стажы роўкі спе
цыялістаў і будзе дзейні чаць у рам
ках дзейнай паміж дзвюма ВНУ да
мовы аб партнёрстве.

* * *
ДОШКА гонару з'явіцца ў Бела

рускім дзяржаўным універсітэце. 
Загад аб гэтым 10 снежня падпісаў 
рэктар акадэмік Сяргей Абламейка. 
На стэндзе будуць прадстаўлены 
фатаграфіі супрацоўнікаў, студэн
таў, магістрантаў і аспірантаў, якія 
дасягнулі значных поспехаў у пе
дагагічнай, навуковадаследчай, 
інфармацыйнатэхнічнай, вучэб
най, грамадскай, выхаваўчай, ма
стацкай і спартыўнай дзейнасці. 
Вылучэнне кандыдатур для заня
сення на Дошку гонару БДУ будзе 
адбывацца да 15 студзеня 2011 г., 
а адкрыццё яе плануецца ў лютым.

Паводле інфармацыі 
прэс-службы БДУ

Узнагароджанне пераможцаў 
круг лагадовай спартакіяды БДУ 
адбылося 15 снежня на святочным 
спартыўным вечары ў ліцэі БДУ.

Па выніках за 2009–2010 навуч. год першае 
месца пераканаўча ўзяў юрыдычны факультэт, 
каманды якога станавіліся пера можцамі ў валей
боле (жан.), барацьбе дзюдо (муж. і жан.), кара
тэ, лёгкаатлетычным кросе, плаванні, баскетбо
ле (муж.). Другое месца ў механіка-матэма тыч-
нага факультэта, найлепшага ў спартыўным 
арыентаванні і паўэрліф тынгу. Трэцяе месца 
заслужыў геаграфічны факультэт, які стаў чэм
піёнам у грэкарымскай барацьбе.

Цікава, што перамога юрыстаў у гэтым маса
вым турніры стала ўжо 7й запар! Па словах ку
ратара юрфака па фізвыхаванні Анжэлы Атрош
чанкі, такія дасягненні студэнтаў абумоў лены 
падтрымкай дэкана Сяргея Балашэнкі, які часта 
асабіста прысутнічае на спаборніцтвах і па
добраму «зараджае» хлопцаў і дзяўчат. Акрамя 
таго, вялікая роля ў гэтай справе належыць 
спартсменампатрыётам, якімі для юрфака з'яў 
ляюцца майстры спорту міжнароднага класа 
Ганна Савеня і Кацярына Янушкевіч. Дзякуючы 
ім юрысты не ведаюць сабе роўных у жаночай 
барацьбе. Варта адзначыць вельмі добрае вы
ступленне ў гэтым годзе жаночай баскетболь
най каманды (капітан – Юлія Палонская).

Дарэчы, студэнт юрфака Аляксандр Вахавяк 
заняў нядаўна першае месца па дзюдо на Рэс
публіканскай універсіядзе.

Таксама ўшаноўвалі ў гэты вечар найлепшых 
спартсменаў і настаўнікаў. Так, трэнер зборных 
камандаў БДУ па лыжных гонках, мнагаборстве, 
біят лоне, якія заваявалі 1, 3 і 4 месцы на Рэспуб
ліканскай універсіядзе 2010 г., Людміла Капы-
лова ўдастоена звання «Найлепшы трэнер
выкладчык года»; трэнер зборнай каманды БДУ 
па спартыўнай аэробіцы, якая заняла 2 месца 
на ўніверсіядзе, Валянціна Сяўбо атрымала ты
тул «Найлепшы трэнерарганізатар года». Ты
тул «Найлепшая спартсменка» дастаўся сту
дэнтцы юрыдычнага факультэта, заслужанаму 
майстру спорту Беларусі па мастацкай гімнас
тыцы, бронзаваму прызёру Алімпійскіх гульняў 
у Пекіне, уладальніцы срэбранага і бронзавага 
медалёў чэмпіянату свету 2010 г. у Японіі Ксеніі 
Санковіч. «Найлепшым спартсменам» стаў 
выпускнік юрфака, майстар спорту міжнарод
нага класа па грэкарымскай барацьбе, удзель
нік Алімпійскіх гульняў, бронзавы прызёр чэм
піянату свету 2009 г., чэмпіён Еўропы 2010 г. 
Аляксандр Кікінёў. Акрамя таго, «Найлепшым 
спартсменам (неалімпійскі від спорту)» абвеш
чаны курсант ваеннага факультэта, майстар 
спорту Беларусі па гіравым спорце, бронзавы 
прызёр чэмпіянату свету 2010 г. сярод дарос
лых, чэмпіён свету гэтага года сярод юніёраў 
Сяргей Карповіч. А як «найлепшай гульнявой 

камандзе» слава дасталася бронзаваму прызё
ру ўніверсіяды – мужчынскай зборнай БДУ па 
валейболе.

Сяргей ШАФАЛОВІЧ

В е с т к і  
з рэктарата

Гегемонія юрфака

Анжэла Атрошчанка, намеснік дэкана 
юрфака Андрэй Шыдлоўскі (з кубкам) і 
пра рэктар БДУ Уладзімір Сувораў

Паважаныя выкладчыкі, супрацоўнікі і навучэнцы!
Ад імя рэктарата і сябе асабіста шчыра віншую вас з Новым 2011 годам!

Рэктар акадэмік С.У. Абламейка 
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ДА 90-ГОДДЗЯ БДУ

Будучых прафесіяналаў у галіне фотажур
налістыкі рыхтуюць у Інстытуце журналістыкі 
БДУ. Віктар ШЫМОЛІН, дацэнт кафедры тэо
рыі і метадалогіі журналістыкі, кандыдат філа
ла гічных навук, лічыць фатаграфію адной з га
лоў ных крыніц візуальнай інфармацыі і спосабам 
самавыяўлення. 

Паказальна і тое, што Віктар Іванавіч сумяшчае ў сабе 
майстэрства валодання словам і стварэння фотавобразу, 
без якіх газетная журналістыка губляе сваю вастрыню і акту

«ФОТАЖУРНАЛІСТЫЦЫ  
ТРЭБА ВУЧЫЦЦА  

ЎСЁ ЖЫЦЦЁ»

Віктар ШЫМОЛІН: 

альнасць. Ён выкладае дысцыпліну «Асновы фотажур
налістыкі», курс па профілі «Фотарэпарцёр», а таксама спец
курс «Арганізацыя і правядзенне фотавыстаў». У сваёй рабо
це ён звяртае асаблівую ўвагу на практычнае асваенне матэ
рыялу студэнтамі, уменне выбраць тэму і распрацаваць сю
жэт здымак.

Ён вядомы чытачам як журналіст, аўтар навуковых ар
тыкулаў, а таксама аўтар і суаўтар кніг, сярод якіх «Забытыя 
агенты Крамля», «Тайны крымінальнай справы № 1603», «Па
ляванне на гаўляйтара», «Паляванне на ката», «Духоўныя 
каштоўнасці праваслаўя ў культуры беларускага народа», 
«Каля вытокаў беларускага друку». Кніга Віктара Шымоліна 
«Асновы фотажурналістыкі», якая была падрыхтавана ў вы
давецтве БДУ, прызнана «Найлепшым вучэбным выданнем» 
на Нацыянальным конкурсе «Мастацтва кнігі–2010». 

Праца над гэтай кнігай стала для аўтара ажыццяўленнем 
запаветнай мары: расказаць пра фотажурналістыку з пазіцыі 
ўласнага досведу, бо ён нямала гадоў працаваў фотарэпар
цёрам у газеце «Вечерний Минск». Але пра фотажурналісты
ку пісалі і да яго. Таму ў Віктара Іванавіча ўзнікла жаданне 
абагульніць ужо вядомае і знайсці «залатую сярэдзіну». 

У сваёй кнізе ён палічыў абавязкам аддаць даніну павагі 
беларускім фотажурналістам, з якімі яго звязвала доўгае 
сяброўства, якія былі побач з ім кожны дзень, вучылі яго 
практыцы фотарэпарцёрства, шчодра дзяліліся досведам. 
Многіх з іх ужо няма сярод нас. Летась пайшоў з жыцця Мі
хаіл Мінковіч, які дапамагаў аўтару падбіраць фотаздымкі ў 
кнігу. Нямногія сёння памятаюць імёны Міхаіла Ананьіна, 
Аляксея Лукашава, Уладзіміра Кітаса, Уладзіміра Мяжэвіча, 
Канстанціна Якубовіча, Льва Папковіча. А яны ж былі 
носьбітамі найцікавейшай інфармацыі пра развіццё фота
журналістыкі ў даваенныя гады. Многія з іх «з лейкай і блак
нотам, а то і з кулямётам» прайшлі партызанскімі сцеж камі, 
дарогамі бітваў. Пасля вайны яны зусім іншымі вачыма 
глядзелі на жыццё і адлюстроўвалі яго ў сваіх працах праў
дзіва, імкнучыся адысці ад прыгажосці пастановачнай фа
таграфіі і трафарэтнасці даваенных здымак. 

У кнізе ён не навязвае сваіх поглядаў ні па вызначэнні 
прадмета фотажурналістыкі, ні яе жанраў. Ісціна, як вядома, 
пасярэдзіне. У чытача з’яўляецца магчымасць параўноўваць, 
ацэньваць.

Задачамінімум, якую ён ставіў перад сабой, – прыцяг
нуць увагу фатографаўпачаткоўцаў да майстэрства фа
таграфіі, у прыватнасці, дакументальнай, рэпарцёрскай, га
зетнай. Задачамаксімум – перадаць неабходныя веды пра 
структуру прадмета, жанры фотажурналістыкі і фа таграфіі 
будучым спецыялістам. Паколькі ён з уласнага досведу ве

дае, што тэорыя без практычных намаганняў мёртвая, «Ас
новы фотажурналістыкі» раіць разглядаць толькі як базіс. 
Журналістам у паўсядзённым жыцці бывае нялёгка адстой
ваць уласныя погляды і сваё бачанне свету. Таму  выпускнікі 
журфака, якія хочуць стаць фотарэпарцёрамі, павінны, на 
яго думку, рыхтавацца да актыўнай дзейнасці. «Спыніцца – 
значыць памерці. Фотажурналістыцы немагчыма навучыцца 
за пяць гадоў. Вучоба будзе працягвацца ўсё жыццё», – гаво
рыць Віктар Шымолін.

Ён падкрэслівае, што «зарад публіцыстычнасці» ў фата
гра  фію прыўносіць асоба фотарэпарцёра, які павінен умець 
бачыць навакольнае асяроддзе ў развіцці і супярэчнасці, 
канфліктах. Апошняе дадзена не кожнаму. «Каб адлюстра
ваць такія моманты, фатографу часцяком даводзіцца рызы
каваць жыццём. Фотаапарат пры гэтым выконвае толькі 
тэхнічную функцыю. Галоўнай дзейнай асобай на фотаздым
ках застаецца фатограф, – тлумачыць Віктар Іванавіч. – Са
ма па сабе фатаграфія ў тэорыі фотакампазіцыі – усяго толькі 
«карцінная плоскасць», на якой размяшчаецца той або іншы 
выбраны намі адбітак. Аднак у некаторых выпадках яна па
чынае жыць уласным жыццём, хваляваць гледача, падштур
хоўваць да дзеяння, да суперажывання. Сакрэту тут няма, бо 
любы адбітак мы бачым вачыма фатографа. Праз яго света
ўспрыманне, яго культурны ўзровень, псіхалагічны стан за
давальняем сваю дапытлівасць. Фотажурналіст павінен ад
чуваць сваю адказнасць за праўдзівую перадачу моманту 
жыцця».  

У кнізе названы імёны фотажурналістаў, якім пашчасціла 
зрабіць выдатны ўклад у скарбонку сусветнай фатаграфіі. Гэ
та Ян Булгак, Майсей Напельбаум, француз АнрыКарцье 
Брэсан, рускія фатографы Сяргей ПракудзінГорскі, Міхаіл 
Дзмітрыеў, у савецкі час праславіліся нашы суайчыннікі Аляк
сандр Дзітлаў, Васіль Аркашаў, Юрый Іваноў. 

Планаў у Віктара Шымоліна шмат. Ён шкадуе, што ў нас 
практычна няма даследаванняў па гісторыі рэдакцый бе
ларускіх газет, у якіх фотааматары пачыналі свой шлях у 
вялікую журналістыку. Існуе прабел і па такой цікавай тэме, 
як арганізацыя і правядзенне фотавыстаў. Ён спадзяецца гэ
ты прабел запоўніць.

Ганна ЛАГУН 
Фота Віктара ШЫМОЛІНА

Футбол

Сябры

Восень
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БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

ДАЛУЧАЙЦЕСЯ!

УШАНАВАННІ

ІНІЦЫЯТЫВЫ ФОТАФАКТ

У дзень зімовага сонцастаян
ня, 22 снежня 2010 г., па календа
ры спартакіяды «Здароўе» БДУ ад
быліся фінальныя гульні першын
ства па шахматах, у якім прымалі 
ўдзел каманды 16 факультэтаў, 
службаў і іншых падраздзяленняў.

Вынікі спаборніцтваў у інтэлектуальным  
відзе спорту каментуе арганізатар турніру 
Альгерд Кузнечык:

– Фінал атрымаўся напружаным і, як заў
сёды, непрадказальным да апошняй секун
ды. Самай моцнай была каманда фізічнага 
факультэта, якая не прайграла ніводнай су
стрэчы. Адзіная нічыя з камандай Інстытута 
журналістыкі дазволіла журналістам ужо 
другі год запар заняць другое месца, абы
шоўшы толькі на палову ачка прэтэн дэнтаў 
на трэцяе месца – каманды юрыдычнага і 
геа графічнага факультэтаў. Лёс «бронзы» 
вырашыўся на карысць юрыстаў. Географы, 
якія мелі рэальны шанец нават на «сярэбра
ную» прыступку п'едэстала, здаволіліся ў 
выніку толькі ганаровым чацвёртым месцам.

Упрыгажэннем турніру стаў удзел у ім 
гросмайстра Вольгі Герасімовіч, аспіранткі     
і выкладчыцы кафедры сацыялогіі журна
лістыкі, якая дэбютавала ў складзе каманды 
супрацоўнікаў Інстытута журналістыкі на 
першай (самай складанай) дошцы.

Турнір падарыў радасць перамогі прызё
рам і добры перадкалядны настрой усім. 

АБ'ЯВЫ

«База для філолага», прэзентацыя новай кнігі прафесара БДУ Ірыны 
Казаковай – «Настаўніцкая газета» (9.12).

Аб IV адкрытай студэнцкай алімпіядзе па фізіцы – «Вечерний Минск» 
(10.12).

Рок-музыканты конкурсу «Такія пернікі» супраць СНІДу – «Знамя юно
сти» (10.12).

Каментар дырэктара абсерваторыі БДУ – naviny.by (13.12), 21.by (14.12), 
kp.by (14.12), БелТА (22.12).

Гутарка з выкладчыкам БДУ Андрэем Хадановічам – «Звязда» (14.12).
Пра міжуніверсітэцкі фестываль нацыянальных культур – «Вечерний 

Минск» (14.12).
Выстава-кірмаш «Каменная казка» – «Вечерний Минск» (14.12).
Пра сход студэнтаў у Інстытуце журналістыкі – tut.by (14.12).
Пра Каляды, Новы год, свята зімы наогул– «Настаўніцкая га зета» 

(14.12).
Гутарка з кіраўніком Рэспубліканскага інстытута кітаязнаўства В. Ста-

жавым – tut.by (15.12).
Студэнты БДУ калядуюць – БелТА (15.12).
Беларускія імёны ў найлепшых навуковых часопісах свету – 

«Настаўніцкая газета»(16.12).
Пра Рэгіянальны акадэмічны цэнтр SAP – «Настаўніцкая газета»(16.12).
Пра энцыклапедыю для школьнікаў і студэнтаў – «Народная воля» 

(16.12).
Семінар «Менеджар ядзерных ведаў» – БелТА (17.12).
Дошка гонару ў БДУ – «МинскНовости» (20.12).
Пра рэгістр выбаршчыкаў – БелТА (20.12).
Пра «Савет зямляцтваў БДУ» – «МинскНовости» (22.12), «Вечерний 

Минск» (21.12), «Звязда» (22.12).
Маладыя навукоўцы – стыпендыяты фонду Прэзідэнта Рэспублікі Бе-

ларусь – «МинскНовости» (22.12).
Пра пагадненне аб супрацоўніцтве паміж БДУ і Цюменскім уні-

версітэтам – БелТА (22.12), «МинскНовости» (23.12).
Насустрач прыёмнай кампаніі – «Звязда» (22.12).
У гонар вядомага беларусазнаўцы – «Веды» (20.12).
Пра студэнцкі алімпіядны рух – «Настаўніцкая газета» (23.12).
Стыпендыі ад кампаніі BASF для студэнтаў хімфака БДУ – «Минск

Новости» (27.12).

Паводле інфармацыі 
прэс-службы БДУ

Сярод стыпендыятаў: кандыдаты фізікаматэматычных 
навук старшыя навуковыя супрацоўнікі БДУ Сяргей Вырко за 
новыя навуковыя вынікі ў галіне фізікі нізкапамерных паў
правадніковых сістэм і Андрэй Пятліцкі за вырашэнне акту
альных задач у галіне абароны інфармацыі, значны ўклад у 
тэорыю і дадаткі крыптаграфічнай абароны інфармацыі; кан
дыдат фізікаматэматычных навук дацэнт Яўген Радына за 
распрацоўку тэорый нелінейных абагульненых функцый і 
гіперфункцыі на неархімедавых прасторах, а таксама за 
падрыхтоўку адпаведных навучальных дапаможнікаў; канды
дат педагагічных навук дацэнт Святлана Сірэнка за вы
яўленне педагагічных умоў эфектыўнага выкарыстання ін
фар мацыйнакамунікацыйных тэхналогій у выкладанні ву
чэбных дысцыплін рознага профілю ў ВНУ; абнаўленне зме
сту вучэбнай дысцыпліны «Асновы інфармацыйных тэх
налогій» на аснове міждысцыплінарнага падыходу; вызна
чэнне асаблі васцяў выкладання матэматычных дысцыплін у 
вышэйшай школе для студэнтаў сацыяльнагуманітарных 
спецыяльнас цяў; кандыдат хімічных навук асістэнт Кацярына 
Скорб за распрацоўку новых санахімічных метадаў атрыман
ня металічных пен і ахоўнакаразійных пакрыццяў, стварэнне 
навуковых асноў фотакаталітычнай тэхналогіі атрымання 
металічных малюнкаў мікроннага і субмікроннага вырашэння 
і атрыманне новых плёначных фотакаталізатараў; кандыдат 
юрыдычных навук дацэнт Кірыл Тамашэўскі за адкрыццё і 
ўкараненне ў адукацыйны працэс раней невядомых зака
намернасцяў і перыядызацыі гісторыі працоўнага права 
Беларусі, абгрунтаванне новага міждысцыплінарнага кірунку 
філасофіі працоўнага права, канцэпцый змены працоўнага 
дагавора і ўмоў працы, шматузроўневай сістэмы крыніц 
працоўнага права, распрацоўку прапаноў па ўдасканаленні 
заканадаўства аб працы.

Памер стыпендыі – 1 400 000 рублёў.
Алена МАРЦУЛЕВІЧ

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ   
ЎНIВЕРСIТЭТ

АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД:

ПРАФЕСАРА  КАФЕДРЫ  тэорыі літаратуры,
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: агульнай фізікі, тэарэ

тычнай фізікі і астрафізікі, усходніх моў, славянскіх 
літаратур, тэорыі літаратуры, рускай мовы,

СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: анг
лійскай мовы гуманітарных факультэтаў, тэарэ
тычнага і славянскага мовазнаўства, тэорыі літа
ратуры,

ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:  тэорыі і практыкі 
перакладу, рускай мовы,

АСІСТЭНТАЎ  КАФЕДРАЎ:  ядзернай фізікі, агуль
най фізікі.

Тэрмiн конкурсу   –   адзiн месяц з дня апублi-
кавання аб'явы.

Адрас: 220030, г.Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а,   
упраўленне кадраў, тэл. 2095436.

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ  
І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД:

• Загадчыка кафедры  рэабiлiталогii  (1)
• Дацэнта кафедры мастацтваў (2)
• Дацэнта кафедры рэабiлiталогii  (1)
• Дацэнта кафедры сацыяльнай работы (1)
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублі-

кавання аб’явы.
Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, 

ДІКСТ БДУ, аддзел кадраў, тэл. 3060028.

НАВУКОВА–ДАСЛЕДЧЫ IНСТЫТУТ 
ПРЫКЛАДНЫХ ПРАБЛЕМ МАТЭМАТЫКI  

I IНФАРМАТЫКI БДУ
АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ  

ВАКАНТНАЙ ПАСАДЫ 
навуковага супрацоўнiка навукова–даследчай 

лабараторыi матэматычных метадаў абароны iн
фармацыi.

Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублi-
кавання аб'явы.

Адрас: 220030, г. Мiнск, пр. Незалежнасцi, 4, 
каб. 702, НДI ППМІ, тэл. 2095104.

Стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі  
Беларусь на 2011 год прызначаныя  
92 таленавітым маладым навукоўцам,  
у тым ліку 6 з БДУ. 

Кацярына Скорб Кірыл Тамашэўскі

Яўген Радына Святлана Сірэнка

Сяргей Вырко Андрэй Пятліцкі

Шахматныя «каралі» фізфака

Шахматныя «каралі» фізфака захавалі паль
му першынства, якую трывала трымалі на 
працягу шэрагу гадоў. Інстытут журналістыкі 
пацвердзіў свой «сярэбраны» статус, упер
шыню здабыты ў мінулым годзе. Значнага 
поспеху дасягнула каманда юрыдычнага фа
культэта і каманда геаграфічнага факультэ

Шахматныя «каралі» фізфака пацвердзілі чэмпіёнскі тытул: (злева направа)  
А. Раманаў, А. Кузнечык, А. Ягораў, Г. Крылоў

Ф
от

а 
В

ол
ьг

і Г
ЕР

АС
ІМ

О
В

ІЧ

та, якая замкнула квартэт наймацнейшых 
шахматыстаў БДУ.

Гуманітарыі наступаюць і... выйграюць!
Наколькі гэтая «пагроза» сур'ёзная, пака

жуць турніры новага 2011 года.

Юлія САЙГАНАВА

Грамадская арганізацыя «Савет 
зямляцт ваў БДУ» створана ў нашым 
універсітэце. 

Яе членамі стануць замежныя студэнты і 
аспіранты, якія навучаюцца ў ВНУ. Дзей
насць новай грамадскай арганізацыі будзе 
накіравана на папулярызацыю культуры, 
палітыкі, навукі і бізнесу розных краін свету, 
а таксама на ўмацаванне дружбы і супрацоў
ніцтва паміж іх прадстаўнікамі.

У структуру савета, у залежнасці ад нацы
янальнай прыналежнасці навучэнцаў, ува
ходзіць 7 зямляцтваў: прадстаўнікоў Ра сіі, 

Туркменістана, Кітая, а таксама дзяр жаў 
СНД, ПаўднёваУсходняй і Усходняй Азіі, 
Блізкага Усходу і Афрыкі, Заходняй Еўропы, 
Прыбалтыкі, ЗША і Паўднёвай Амерыкі. Ак
ра мя таго, для вырашэння арганізацыйна
прававых, жыллёвабытавых, культурна
масавых і навучальных пытанняў, а таксама 
рэгулявання спартыўнай і рэк ламнаінфар
ма цыйнай дзейнасці створана 6 сектараў.

Старшынёй новай арганізацыі абраны 
студэнт 3 курса эканамічнага факультэта  
Мухамед Юмудаў з Туркменістана.

Ларыса ПЕТРАВЕЦ

Савет зямляцтваў БДУ Студэнты філалагічна
га факультэта перад 
надыходзячымі ка ляд
нымі святамі і зімовай 
сесіяй прайшліся з ка
ляднай зоркай па кафед
рах і выступілі перад 
выкладчыкамі з ве лі чаль 
нымі песнямі, якія змяш
чаюць магічныя за клі
нанні, пажаданні дабра
быту, а таксама па тра
баванні падарункаў і доб
рых адзнак. 
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Рэдактар Сяргей ШАФАЛОВІЧ

Карэктар Ганна РАК

У БДУ з 14 па 18 снежня праходзіла 
43я мінералагічная выставакірмаш 
«Каменная казка».

У дзень адкрыцця разгарнулася фотага
лерэя «Каменная казка Музея земля
знаўства» Дзмітрыя Іўчанкава.

На наступны дзень адкрыліся аўтарская 
выстава народнага майстра Беларусі Аляк
сандра Заблоцкага «Фантазія прыроды ў 
творчасці майстра» і прысвечаная 105год
дзю з дня нараджэння акадэміка Герасіма 
Багамолава экспазіцыя мінералаў і горных 
парод «Зімовая сімфонія ў самацветах».

16 снежня наведвальнікаў чакалі відэа
прадстаўленне «Чароўны сонечны бурштын», 
выстава аўтарскіх работ і мінералаў з калек
цыі Музея землязнаўства «Хрустальны пе
развон». Акрамя таго, дацэнт геаграфічнага 
факультэта Аляксандра Матузка выступіў з 
лекцыяй «Камень мора».

У межах выставыкірмашу па традыцыі 
прайшоў конкурс на самы прывабны мінера
лагічны экспанат, арыгінальную працу май
стра і эксклюзіўную выставачную калекцыю.

СВЯТЫ

У ВОЛЬНЫ ЧАС

Новы год – гэта час, калі пасля 
працы сотні людзей спяшаюцца не 
дадому, а па падарункі для сваіх ка
ханых. Новы год – гэта тысячы 
маленечкіх агеньчыкаў на ёлках, 
якія, пераліваючыся, сплятаюцца ў 
самыя неверагодныя ўзоры. Новы 
год – гэта паветраныя бурбалкі 
шам  панскага ў хрустальных келіхах 
і духмяныя мандарыны. Нарэшце, 
Новы год – гэта час цудаў. Толькі 
мы выбіраем, чакаць цудаў для ся
бе або дарыць іх навакольным.

Паспытаць сябе ў якасці добрага 
чараўніка зусім не складана. Асаб
ліва калі ты не адзін, а з табой – 
дзейныя, творчыя людзі з прафка
ма студэнтаў БДУ. Вось ужо які год 
прафсаюзны камітэт універ сітэта 
ладзіць дабрачынныя навагоднія 
мерапрыемствы, і пры жаданні кож
ны можа ўнесці сваю долю ў іх ар
ганізацыю і правядзенне. Сёлета 
прыйшлася дарэчы дапамога Саю
за жанчын і Студгарадка.

Добрай традыцыяй стала акцыя 
«Дзед Мароз прыходзіць у дом». 
Напярэдадні свята любы студэнт 
можа адчуць сябе казачным перса
нажам – Дзедам Марозам або Сня
гуркай. Хлопцы і дзяўчаты пераўва
сабляюцца ў няўдачлівых дзядкоў і 
вясёлых унучак, бяруць з сабой до
бры настрой, порцыю гумару і ак
цёрскага майстэрства, не забыва
юцца пра вялікі мяшок з падарунка
мі і адпраўляюцца тварыць цуды...

Снежань, асабліва яго заканчэнне, 
даволі спецыфічны месяц. Хаця б та
му, што менавіта ў ім падводзяцца 
вынікі за год, раздаюцца ўзнагароды 
героям за ўклады ў тую ці іншую 
сферу жыцця, аналізуюцца прабе
лы, якія мусяць быць запоўненыя на
ступным годам.

Адкрытая ліга Клуба вясёлых і знаходлівых 
БДУ 2010 года, распачаўшыся ў лютым і ўва
браўшы ў свой колазварот 22 каманды, па
ступова, цягам усяго года, набліжалася да 
лагічнага фінішу – фіналу. 21 снежня на за
ключным акце ў ліцэі БДУ атрымалі права 
выступіць прадстаўнікі трох факультэтаў 
альмаматар: прыкладныя матэматыкі з ка
манды «Гармоны», географы з «27 па Грын
вічу» і хімікі з «Цукру».

Па шчырасці, у большасці папярэдніх 
гульняў сезона стадыі плэйоф пераможцу 
магчыма было спрагназаваць загадзя, але 
толькі не ў галоўным фінале–2010. Пасля пе
радапошняга конкурсу капітанаў, сітуацыя 
была наступнай: «Гармоны» мелі 136 балаў, 
«27 па Грынвічу» – 137, а «Цукар» – 138. І ме
навіта заключнаму музычнаму хатняму за
данню выпала вызначыць чэмпіёна. І ім сталі 
гео графы з «27 па Грынвічу». 

Паводле слоў аднаго з членаў журы, ды
рэктара Студгарадка Міхаіла Чарапеннікава, 
усё самае найлепшае каманды звычайна па
казваюць на стадыі 1/8 фіналу і да фіналу за
палу не хапае, але толькі не сёння – сапраў
ды, здораўская гульня. 

Прарэктар па вучэбнавыхаваўчай рабо
це і сацыяльных пытаннях БДУ Уладзімір 
Сувораў: «Калі маеш магчымасць бачыць ча
лавека вельмі часта, бывае досыць складана 
заўважыць змяненні, якія з ім адбываюцца. У 

Час тварыць цуды

КВЗ БДУ – рывок відавочны!

гэтым годзе я, на жаль, рэдка наведваў гуль
ні, але, пабачыўшы сёння фінал, скажу толь
кі, што рывок відавочны». 

Астатнія члены журы падзякавалі таксама 
фанам камандаў і простым гледачам за до
брую падтрымку і, насуперак традыцыі, за 
запоўненую залу.

Як прызнаўся пасля капітан пераможцаў 
Андрэй Шуміла, як і ў кожным прафесійным 
спаборніцтве, перамагчы ў фінале Адкрытай 
лігі камандзе дапамагла тактыка: «Самым 
важным мы лічылі апошні, музычны, конкурс. 
Бо нават псіхалагічна, на ўзроўні падсвя
домасці, каманда, што здолее сябе паказаць 
пад занавес, успрымаецца як найлепшая 
ўвогуле. Мы паспрабавалі ўздзейнічаць не 
толькі на вушы праз жарты, але і на вочы: 

эфектны выхад, масоўка, Дзяды Марозы, 
феерверкі, хлапушкі… Такім фінал і мусіць 
быць. Гэтая гульня стаіць асобна, і да яе трэба 
ставіцца адпаведна. Папярэднія «плэйофы» 
бяруцца гумарам, а фінал трэба браць гран
дыёзнасцю і шоу». А так ён ацэньвае свой 
калектыў і калег з «Цукру» (капітан – Мікалай 
Банасевіч) як прыкладна аднаго ўзроўню. 

Акрамя пераходнага Кубка чэмпіёнаў ды 
розных падарункаў, «27 па Грынвічу» і «Цу
кар» атрымалі права прадстаўляць наш уні
версітэт на фестывалі ў Сочы. Поспехаў на
шым пераможцам!

 Выніковы пратакол: 1. 27 па Грынвічу 
(193); 2. Цукар (189); 3. Гармоны (178).

 Алесь НОВІКАЎ

Капітан каманды «27 па Грынвічу» Андрэй Шуміла з Кубкам КВЗ–2010

ІМПРЭЗЫ

Зімовая сімфонія 
«Каменнай казкі»

Калі касматыя сняжынкі ў вальсе замятаюць вуліцы 
горада і на галоўных пляцоўках з'яўляюцца пухнаценькія 
ёлачкі, у душы нараджаецца прадчуванне Новага года...

Сёлета такія Снягуркі і Дзяды 
Марозы наведалі больш за 50 
сем'яў, а гэта значыць, што больш 
за 60 дзетак атрымалі падарункі і 
доб ры настрой напярэдадні свята. 
Дарэчы, станоўчыя эмоцыі адчува
юць і самі арганізатары. Не дзіўна, 
што многія студэнты «падзарабля
юць» навагоднімі персанажамі 
некалькі гадоў запар. Ёсць і пачат
коў цы, гэтым разам сярод іх быў 
студэнт 4 курса ФФСН Юрый 
Мацы коў. Ён упершыню ў жыцці 
прымерыў чырвоны кажух і белую 
бараду і, як прызнаецца, не пашка
да ваў. Узгадваючы трохдзённы 
«віншавальны» марафон, Юрый 
распавядае пра васьміга довую 
дзяў чынку, якая доўга не магла па
верыць, што да яе ў госці прыйшоў 
Дзед Мароз. Паверыла толькі пас
ля таго, як... памацала бараду, 
прызнаўшы, што яна сапраўдная!

Традыцыйнай стала і іншая ак
цыя – «Падары сэрца дзецям». 
Штогод актыў прафкама выпраўля
ецца са спецыяльнай навагодняй 
праграмай у сацыяльныя прытулкі. 
Акрамя карагодаў вакол ёлкі, до
брых песень, вясёлых гульняў і на
ва годніх віншаванняў, хлопцаў і 
дзяў   чат чакаюць падарункі – цукер
кі, цацкі, канцылярскія тавары і адзен
 не. Усе гэтыя рэчы збіраюць наву
чэнцы і супрацоўнікі БДУ.

23 снежня трыццаць валанцёраў 
адправілася ў пасёлак Станькава. 

Ініцыятарамі гэтай паездкі сталі 
студэнтыхімікі. Прафсаюзны камі
тэт у сваю чаргу дапамог арганіза
ваць мерапрыемства і забяспечыў 
студэнтаў транспартам. Хімікі са
бралі на сваім факультэце больш 
за 700 тысяч рублёў, якія былі вы
даткаваныя на маленькія радасці 
для дзетак.

Другім пунктам прызначэння 
прафсаюзных актывістаў стаў са
цыяльны прытулак у горадзе Сма
ляві чы. Супрацоўнікі ўніверсітэ та 
падрыхтавалі для яго выхаванцаў 
спецыяльныя падарункі – новы тэ ле
візар, прайгравальнік і дыскі! Для 
нас гэта – штодзённыя рэчы, для 
дзетак – часцінка шчасця і вера ў 
тое, што цуды ўсётакі існуюць...

Унікальную акцыю арганізавалі 
студэнты самага маленькага пад
раз дзялення ўніверсітэта – Інсты
тута тэалогіі. Сумесна з «Беларус
кай асацыяцыяй дапамогі дзецям 
інвалідаў і маладым інвалідам» 
Кастрычніцкага раёна горада Мінс
ка тэолагі наведалі 15 сем'яў і да
памаглі дзеткам з асаблівасцямі 
псіхафі зічнага развіцця на некалькі 
хвілін забыць пра іх хваробы.

За кожным навагоднім мера
пры емствам прафсаюзнага камі
тэта БДУ – студэнты самых розных 
курсаў і факультэтаў. Сёлета ў ролі 
добрых чараўнікоў паспыталі сябе 
Аляксей Сташэўскі (ФРКТ), Антон 
Кулікоўскі, Віталь Абрамовіч, Ілья 
Касцюк (усе трое – гістфак), Каця
рына Цітарэнка (ФРКТ), Наталля 
Чалевіч (фізфак), Ульяна Мядзве
дзева (хімфак), Юрый Мацыкоў 

(ФФСН), Ірына Знак (юрфак) і мно
гія іншыя. А арганізатарам усіх на
вагодніх мерапрыемстваў стала 
студэнтка 5 курса філфака стар
шыня сацыяльнай камісіі і камісіі па 
рабоце сярод жанчын, ахове сям'і, 
мацярынства і дзяцінства прафка
ма студэнтаў БДУ Юлія Кендыш.

Час няўмольна імчыцца напе
рад. Новы год пачынаецца, і якраз 
пара ўспомніць пра чараўніцтва. 
Спяшайцеся тварыць цуды! Жыццё 
як бумеранг, зробленае дабро да 
вас абавязкова вернецца...

Кацярына КЕРЭМША

Дзед Мароз і Снягурачка ў гасцях у шматдзетнай сям'і
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