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ВЫСТАВЫ

АФІЦЫЙНА ДАСЯГНЕННІ

Чытайце  
ў н у м а р ы:

ЗМАГАР ЗА 
КАНСТЫТУЦЫЙНАСЦЬ

БЕЛАРУСІ

На юрыдычным факультэце 
ўшаноўвалі асобу выбітнага на
вукоўцаправаведа Іосіфа ЮХО

Стар. 2

ЗОЛАТА ЎНІВЕРСІЯДЫ

Каманда БДУ па шахматах 
паспяхова выступіла на двух за
пар буйных турнірах

Стар. 3

У НОВЫМ ФАРМАЦЕ

Фестываль эстрады БДУ за
інтрыгаваў сёлета ўдалымі нова
ўвядзеннямі 

Стар. 4

СУСТРЭЧА рэктара акадэміка 
Сяргея Абламейкі з другім сакра
таром Пасольства Суверэннага 
Ваеннага Мальтыйскага Ордэна 
Янам Кошарам адбылася 21 
сакавіка. Бакі абмяняліся інфар
мацыяй аб БДУ і Латэранскім уні
версітэце, абмерка валі магчы мас
ці супрацоўніцтва.

Папскі Латэранскі ўніверсітэт 
(Pontificia Universita Lateranense) – 
адна з ключавых ВНУ Рымска
ката ліцкай царквы, заснаваная ў 
1773 г. У ёй маюцца факультэты 
тэалогіі, філа софіі, інстытут юрыс
прудэнцыі з аддзя леннямі кана
нічнага і свецкага права, пастырскі 
інстытут «Збаўца чалавецтва», а 
таксама інстытут вывучэння шлю
бу і сям'і, заснаваны Папам Янам 
Паўлам II.

* * *
НАЦЫЯНАЛЬНЫ цэнтр пра

грамы «Балтыйскі ўніверсітэт» 
створаны на базе Інстытута бес
перапыннай адука цыі БДУ.

Дагавор аб дзейнасці на 2011–
2012 гг. падпісалі 16 сакавіка ды
рэктар ІБА Станіслаў Сабалеўскі і 
дырэктар праграмы «Балтыйскі 
ўніверсітэт» Крысціна Якабсон. 

Замежная дэлегацыя знаходзі
лася ў Мінску з 14 па 20 сакавіка. У 
ёй былі таксама прафесар Уп
сальскага ўніверсітэта Ларс Ры
дэн і дырэктар фінскага нацыя
нальнага цэнтра Паўла Ліндраас.

* * *
ДЭПУТАТ Еўрапейскага парла

мента Іржы Машталка (Чэхія) 17 
сакавіка сустрэўся з прарэктарам 
па навуковай рабоце БДУ акадэ
мікам Алегам Івашкевічам. Аб
мяр коў валася рэалі зацыя раней 
дасяг нутых дамоўленас цяў, у тым 
ліку сумесных міжнародных пра
ектаў. Прапанаваны стажы роўкі 
для двух сту дэнтаў БДУ.

Іржы Машталка таксама вы
ступіў перад студэнтамі Інстытута 
журналіс тыкі.

 Паводле інфармацыі
прэс-службы БДУ

Весткі  
з рэктарата

З 16 па 18 сакавіка на базе    
Нацыянальнага выставачнага 
цэнтра «БелЭкспа» праходзіла 
XIV Рэспубліканская выста-
ва навукова-метадычнай лі-
тар а туры, педагагічнага до-
сведу і  дзіцячай творчасці 
«Грамадзянска-патрыятычнае 
выхаванне: вопыт і перспекты-
вы», на якой была шырока прад-
стаўлена праца Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта ў гэ-
тым напрамку.

У адкрыцці выставы прынялі ўдзел 
першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляк
сандр Радзькоў і намеснік міністра 
адукацыі Віктар Якжык. Яны агледзелі 
экспазіцыі і падрабязна пазнаёміліся з 
матэрыяламі, выстаўленымі ў павільёне 
БДУ. Асабліва гасцей зацікавіла элек
тронная прэзентацыя СНДЛ гістарычна
га факультэта БДУ «Гісторыя і камп’ютар. 
Інтэрактыўны адукацыйны праект як 
фор ма грама дзянскапатрыятычнага вы 
ха  вання сту дэнтаў».

У дзень закрыцця мерапрыемства 
наведаў міністр адукацыі Беларусі Сяр
гей Маскевіч.

Па выніках выставы БДУ быў прысу
джаны дыплом першай ступені.

Паводле інфармацыі УВРМ

Два залатыя і  адзінаццаць 
сярэбраных медалёў атрымалі 
распрацоўкі БДУ на конкур-
се «Найлепшы інавацыйны пра-
ект і найлепшая навукова-тэх-
ніч ная распрацоўка» ў рамках 
XVII Міжнароднай выставы-
кангрэса «Высокія тэхналогіі. 
Інавацыі. Інвестыцыі (Hi-Tech)», 
які прайшоў у Санкт-Пецярбургу   
з 15 па 17 сакавіка.

«Золата» атрымалі: спецыялізаваны 
трэнажор для павышэння палавога патэн
цыялу і агульнага аздараўлення – вібра
меха натрэнажор «Иппо–2» у намі нацыі 
«Найлепшы інавацыйны праект у сферы 
тэхналогій жывых сістэм (біятэх на логія і ме 
дыцына)» (вынаходніцтва ЦПРА) і робат
маніпулятар для нанясення пенаполі  ў рэ
танавых ушчыльнікаў па класе IР–65 у на
мінацыі «Новыя высокатэхналагічныя рас
працоўкі абсталявання і навукаёмістыя тэ х 
налогіі» (НДІ ПФП).

Сярэбраных узнагарод удастоены: 
біятэхналогія атрымання гіпаалергенных 
малочных прадуктаў харчавання; тэхнало
гія вытворчасці кармавых бялковых кан
цэн тратаў на аснове другасных прадуктаў 
вытворчасці біядызелю з рапсавага алею; 
сістэма падтрымкі прыняцця рашэнняў для 
дыягностыкі і лячэння ў спартыўнай траў
маталогіі і рэабіліталогіі (ORTOEXPERT); 
эфектыўныя паглынальнікі нафтапрадук
таў: вырабы і аўтаматызаваны комплекс 
для іх вытворчасці; ультрагукавыя расхо
дамерылічыльнікі газу тыпапа мераў G25–

G100; рэпелентны крэм «Нарачанскі бе
раг» для абароны ад шыстасомнага дэр
матыту; серыя ферментных ачышчальнікаў 
для выдалення забруджванняў з розных 
паверхняў «КрышталінФ»; хлебапякарныя 
абагачальныя кампазіцыі серыі «Пелікан» 
для дзяцей школьнага ўзросту; хлебапя
карныя безглютэнавыя сумесі серыі «Віта» 
для дыетычнага харчавання людзей з па
рушэннем бялковага абмену; шматфунк
цыянальны вымяральны комплекс У–450     
і шумамер МАНОМ–2М.

Акрамя таго, пяць распрацовак атрыма
лі памятныя дыпломы.

Пецярбургскі тэхнічны кірмаш стаў най
буйнейшай падзеяй і ўключыў у сябе шэ
раг міжнародных выстаў і канферэнцый па 
металургіі, металаапрацоўцы, машынабу
да ванні і высокіх тэхналогіях. У ім удзель
нічалі больш за 500 вядучых прамысловых  
і інавацыйных кампаній з 20 краін свету. 
Мерапрыемствы кірмашу наведалі звыш   
8 тыс. спецыялістаў. Інавацыйны блок 
прад ста віла XVII Міжнародная выстава
кангрэс HiTech, у якой прынялі ўдзел вя
дучыя расійскія і замежныя навуковыя 
арганіза цыі, дзяржаўныя навуковыя цэн
тры, НДІ, прадпрыемствы і ВНУ. Экспана
валася больш за 300 інавацыйных пра
дуктаў, тэхна логій і праектаў.

Актыўны ўдзел у кірмашы прыняла Рэс
публіка Беларусь: у складзе калек тыўнай 
экспазіцыі Міністэрства прамысло васці 
былі прадстаўлены больш за 25 станкабу
даўнічых, машынабудаўнічых і металургіч
ных прадпрыемстваў, а выстава HiTech 
сабрала каля 20 навуковых арганізацый ад 
Міністэрства адукацыі Беларусі.

Паводле інфармацыі НДЧ-ГУН

У Беларусі пераразмеркавана колькасць прэ-
зідэнцкіх стыпендый паміж ВНУ. 14 сакавіка 
падпісаны ўказ № 110, якім унесена змяненне ва 
ўказ ад 29 жніўня 1996 г. № 343.

Па ініцыятыве савета спецыяльнага фонду Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных 
навучэнцаў і студэнтаў Беларускаму дзяржаўнаму ўні вер
сітэту, як ВНУ, якая мае найбольшую колькасць студэнтаў 
з выдатнай паспяховасцю, павялічана колькасць стыпен
дый да 12 (ранейшая квота складала 9).

БНТУ вылучана 10 стыпендый. БДЭУ ўстаноўлена 9 
стыпендый, БДПУ імя Максіма Танка і Беларускай 
дзяржаўнай сельгасакадэміі – па 8, Акадэміі МУС – 3, Бе
ларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў і Мінскаму 
дзяржаўнаму вышэйшаму авіяцыйнаму каледжу – па 2.

Таксама выдзелена па адной стыпендыі новым ВНУ: 
Магілёўскаму вышэйшаму каледжу МУС і Інстытуту памеж
най службы Беларусі.

Астатнім дзяржаўным ВНУ колькасць стыпендый 
пакінута без змены – па 4.

Падтрымка адораных студэнтаў з'яўляецца прыярытэт
най задачай сацыяльнай палітыкі Беларусі, пра што і свед
чыць прынятае рашэнне.

Паводле інфармацыі БелТА

Лейтматыў – 
грамадзянскае выхаванне

Аляксандр Радзькоў (у цэнтры) у павільёне БДУ

Прэзідэнцкіх 
стыпендыятаў пабольшае

Навацыі БДУ ў Санкт-Пецярбургу
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ДА 90-ГОДДЗЯ БДУ

18–19 сакавіка на юрыдычным 
факультэце БДУ адбылася Між-
народная навуковая канферэнцыя 
«Праблемы гісторыі дзяржавы і 
права Беларусі», прысвечаная 90-
годдзю з дня нараджэння докта ра 
юрыдычных навук прафесара Іосі-
фа (Язэпа) Аляксандравіча ЮХО – 
выбітнага даследчыка дзяр жаў нас    ці   
і права Бе  ларусі, а таксама суаўтара 
Кан сты туцыі нашай краіны. 

І. А. Юхо нарадзіўся 19 сакавіка 1921 г. у 
Мінску. Бацька Аляксандр Іосіфавіч праца 
ваў на гарадской концы. Маці Ганна Кан
станцінаўна вяла хатнюю гаспадарку. У сям’і 
былі тры старэйшыя сястры: Гэленя, 1899 г. н., 
Луцыя, 1905 г. н., якая працавала ў тавары
стве Чырвонага Крыжа і Марыя, 1908 г. н., 
якая скончыла Мінскі медыцынскі інстытут і 
працавала ўрачом.

У 1936 г. пасля заканчэння польскай 
васьмігадовай школы І. А. Юхо працягнуў ву
чобу ў школе № 2 г. Мінска. 

ШЛЯХ НАВЕРХ
У 1938 г. ён паступіў у Беларускі 

політэхнічны інстытут. Аднак у 1939 г. пры 
ўвядзенні ўсеагульнага воінскага абавязку 
быў прызваны ў Чырвоную Армію і пачаў 
службу ў Горкаўскім вышэйшым ваенным 
зенітнаартылерыйскім вучылішчы (Ніжні 
Ноў гарад), дзе яго заспела вайна. Скарочаны 
вы пуск ваеннага вучылішча ў студзені 1942 г. 
быў кінуты на абарону Масквы. Удзельнічаў   
у баях пад Сталінградам, на Паўднёва
Заходнім, Заходнім, Трэцім Беларускім 
франтах, ва Усходняй Прусіі. Удзельнічаў у 
вызваленні беларускіх гарадоў: Гомеля, 
Шклова, Рэчыцы, БудаКашалёва, Жлобіна і 
інш. У студзені 1946 г. вярнуўся дамоў і па
ступіў у Мінскі юрыдычны інстытут, які скон
чыў у 1949 г. з адзнакай. З 1949 па 1951 гг. 
працаваў народным суддзёй. У 1952–1954 гг. 
з’яўляўся аспірантам Інстытута філасофіі і 
права АН БССР. У 1954 г. абараніў кандыдац
кую дысертацыю на тэму: «Устанаўленне Са
вецкай улады ў Заходняй Беларусі ў 1939 г.» 
пад кіраўніцтвам членакарэспандэнта АН 
БССР С. П. Маргунскага. З 1954 па 1956 гг. 
працаваў малодшым навуковым су пра цоў
нікам Інстытута філасофіі і права АН БССР.    
У 1956 г. перайшоў на працу ў Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт, на юрыдычны фа
культэт, дзе  быў прызначаны на пасаду да
цэнта кафедры грамадзянскага і грама
дзянскапрацэсуальнага права (1956–1961). 
Як прызнаны вучоны, быў накіраваны на пра
цу ва ўрад рэспублікі, дзе з 1961 па 1964 гг. 
працаваў  намеснікам старшыні юрыдычнай 
камісіі пры Савеце Міністраў Беларускай 
ССР. З 1965 г. – на выкладчыцкай працы ў БДУ.  
Працаваў загадчыкам кафедры гісторыі 
дзяржавы і права (1967–1974), намеснікам 
дэкана юрыдычнага факультэта (1974–1982), 
прафесарам кафедры тэорыi i гiсторыi дзяр
жавы i права (1983–2004).

Доктарскую дысертацыю на тэму «Гра мад 
скапалітычны лад і права Беларусі ў XVI ст.» 
абараніў у 1980 г. у Кiеўскiм дзяржаўным 
унiверсiтэце. У снежні 1983 г. атрымаў вучо
нае званне прафесара.

НАВУКОВЫЯ ЗДЗЯЙСНЕННІ
Адным з галоўных навуковапедагагічных 

дасягненняў І. А. Юхо з’яўляецца распрацоў
ка новага навуковага і навучальнага кірунку ў 
беларускай навуцы: гісторыі дзяржавы і пра
ва Беларусі. У 1963 г. распрацаваў i пачаў 
чытаць курс лекцый па гiсторыi дзяржавы i 
права Беларусі. Даследаваў паходжанне 
назваў «Беларусь», «Белая Русь», «Лiтва»; 
высветлiў i даказаў, што Статуты Вялiкага 
княства Лiтоўскага 1529, 1566, 1588 гг., а 
таксама агульназемскiя, абласныя i валас
ныя граматы мелi сваёй галоўнай крынiцай 
беларускае старажытнае права; даказаў, 
што Статуты Вялiкага княства Лiтоўскага 
былi першымi ў Еўропе зводамi законаў (а не 
кодэксамi), створанымi на аснове мясцовага 
беларускага звычаёвага i пiсанага права; 

ЗМАГАР ЗА КАНСТЫТУЦЫЙНАСЦЬ  
           БЕЛАРУСІ

правёў даследаванне прававых i палiтычных 
поглядаў Францыска Скарыны i высветлiў, 
што ён зрабiў значны ўплыў на распрацоўку 
Статута 1529 г.; даследаваў гiсторыю пахо
джання дзяржаў на тэрыторыi Беларусi i 
Вялiкага княства Лiтоўскага i даказаў, што 
Крэўская 1385 г., ВiленскаРадомская 1401 г., 
Гарадзельская 1413 г. i нават Люблiнская 
1569 г. унii Вялiкага княства Лiтоўскага з 
Польшчай не прывялi да лiквiдацыi Вялiкага 
княства Лiтоўскага i не парушылi яго ада
собленасцi i суверэннасцi; абгрунтаваў 
сцвярджэнне, што Рэч Паспалiтая была 
канфедэратыўнай дзяржавай, у склад якой 
уваходзiлi дзве суверэнныя дзяржавы: Вя
лiкае княства Лiтоўскае i Польшча, а па сля 
прыняцця Канстытуцыi 1791 г. Рэч Паспа
лiтая павiнна была пераўтварыцца ў фе
дэратыў ную дзяржаву. Даследаваў паў
станне 1794 г. пад кiраўнiцтвам Тадэву   ша 

Касцюшкi, яго беларускае пахо джа
нне i ўдзел у барацьбе Злучаных 
Шта  таў Амерыкi з Англiяй.

Заснаваў навуковую школу 
гiсторыi дзяржавы i права Беларусi. 
Працаваў у складзе Канстытуцый най 
камiсii па падрыхтоўцы праекта 
Канстытуцыi Рэспублiкi Беларусь 
1994 г. Удзельнiчаў у працах па пера
выданнi Статута Вялiкага княства 
Лiтоўскага 1588 г. i Статута 1566 г. 

І. А. Юхо – лаўрэат навуковай 
прэміі імя У. І. Пічэты, узнагароджаны 
ордэнамi Чырвонай Зоркі, Айчыннай 
вайны 1й ступені, 9 медалямі. 

Аўтар звыш 200 навуковых прац, у 
якіх адлюстроўваецца гісторыя бе
ларускай дзяржаўнасці ад самых 

вытокаў да сучаснасці.
Прафесар І. А. Юхо падрыхтаваў 2 да кта

роў юрыдычных навук, 9 кандыдатаў юры
дыч ных навук, 1 кандыдата філасофскіх  
на  вук.

ДОБРАЗЫЧЛІВЫ ЧАЛАВЕК
Іосіф Аляксандравіч любіў жыццё ва ўсіх 

яго праяўленнях, быў сціплым, сумленным і 
незайдзросным чалавекам, умеў ладзіць з 
людзьмі і зна ходзіць з імі агульную мову. 
Дзяліўся з імі не толькі ведамі, але і сардэч
най цеплынёй. Падкупляла яго адкрытасць, 
даверлівасць, гатоўнасць прыйсці на дапа
могу кожнаму. Самай адметнай яго рысай 
была вера ў чалавека. У любой сітуацыі ён 
верыў у лепшыя бакі складанай чалавечай 
натуры. Гэта ў сваю чаргу цягнула асабістую 
патрабавальнасць да сябе тых, хто працаваў 
з Іосіфам Аляксандравічам. 

Даволі непрыкметна І. А. Юхо зрабіў шмат 
для стварэння сапраўднага педага гіч нага ка
лектыву кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і 
права, а таксама ўсяго юрыдычнага факуль
тэта. Разам з іншымі старэйшымі і пава жа
нымі прафесарамі ён клапаціўся пра пера
емнасць і захаванне ў калектыве духу высо
кага прафесіяналізму, сяброўства, узаема
дзеяння, дэмакратызму ў адносінах са 
сту   дэн тамі. Падчас дыскусій і спрэчак, якія ча
сам узнікалі не толькі па прававых і ву чэбна
метадычных пытаннях, але і жыццёвых пра
блемах, Іосіф Аляксандравіч, вельмі тактоў
ны чалавек, згладжваў процілеглыя мерка
ванні, прыводзіў адпаведна канкрэтным 
пытанням філасофскія і біблейскія прытчы. 
Увогуле, ён быў вельмі памяркоўным чала
векам і валодаў рэдкай здольнасцю, не па
вышаючы голасу,  добразычліва і далікатна 
вы  рашаць спрэчныя пытанні.

Прафесар І. А. Юхо назаўсёды застанец
ца ў нашых сэрцах і памяці як выдатны 
вучоныэрудыт, просты і дасціпны чалавек, 
таленавіты даследчык і педагог.

ДАНІНА ПАВАГІ
У выдавецтве БДУ ў серыі «Памяць і сла

ва» выйшла кніга, прысвечаная навуковай і 
педагагічнай дзейнасці выдатнага белару
скага вучонагаюрыста, заснавальніка на
цыянальнай гістарычнаправавой школы, 
прафесара І. А. Юхо. У кнігу ўвайшлі мана
графія даследчыка, бібліяграфія яго публі ка
цый, звесткі аб навуковай школе, а таксама 
ўспаміны вучняў і калег.

На міжнароднай навуковай канферэнцыі 
«Праблемы гісторыі дзяржавы і права 
Беларусі», прымеркаванай да 90годдзя з 
дня нараджэння доктара юрыдычных навук  
І. А. Юхо, з вітальнымі словамі выступілі дэ
кан юрыдычнага факультэта, доктар юры
дычных навук, прафесар С. А. Балашэнка, 
Генеральны пракурор Рэспублікі Беларусь, 
загадчык кафедры канстытуцыйнага права 
юрыдычнага факультэта, доктар юрыдычных 
навук, прафесар, заслужаны юрыст Рэ спуб
лікі Беларусь Р. А. Васілевіч, партнёры пра
вядзення канферэнцыі Д. П. Ходас, А. І. Сце
паноўскі. 

На пленарным пасяджэнні выступілі дак
тары юрыдычных навук Т. І. Доўнар,  
Н. М. Крастоўская, С. У. Кодан, А. А. Сафо
наў, І. І. Марціновіч, М. Ф. Чудакоў, доктар 
габілітаваны Альфонсас Вайшвіла, доктар 
гістрычных навук А. Ф. Вішнеўскі. 

У другой палове дня адбыліся секцыйныя 
пасяджэнні, на якіх абмяркоўваліся тэарэ
тычныя і метадалагічныя праблемы сучаснай 
гісторыкаправавой навукі; дзяржаў насць на 
беларускіх землях: гістарычныя і тэарэтыч
ныя, метадалагічныя праблемы; палітычныя  
і прававыя ідэі ў гісторыі беларускай дзяр
жаўнасці; крыніцы нацыянальнага права і 
заканадаўства; гісторыя і сучаснасць асоб
ных галін нацыянальнага права, а таксама 
праблемныя пытанні крымінальнага права, 
судаводства і судаўладкавання: гісторыя і 
сучаснасць. На канферэнцыі прысутнічалі 
прадстаўнікі дзяржаўнага ўніверсітэта «Вы
шэйшая школа эканомікі», Інстытута дзяржа
вы і права Расійскай акадэміі навук, Чарна
морскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Пя
тра Магілы, Уральскай дзяржаўнай юрыдыч
най акадэміі, Універсітэта імя Міколаса 
Рамерыса, Кіеўскага нацыянальнага ўні
версітэта імя Тараса Шаўчэнкі, нацыяналь
нага ўніверсітэта «Адэская юрыдычная 
акадэмія», Адэскага ўніверсітэта ўнутраных 
спраў, а таксама Акадэміі кіравання пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Акадэміі 
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Бе
ларусь, Беларускага дзяржаўнага эканаміч
нага ўніверсітэта, Полацкага дзяржаўнага 
ўні версітэта, Брэсцкага дзяржаўнага ўнівер
сітэта і іншых навучальных устаноў.

 Удзельнікі канферэнцыі выказвалі  цёп
лыя словы ў адрас прафесара І. А. Юхо, 
адзначалі не толькія яго навуковыя здоль
насці, але і высокія чалавечыя якасці, якія 
былі ўласцівы гэтаму вялікаму беларускаму 
вучонамуправаведу.

Дацэнт Людміла ГОЛУБЕВА

На першамайскай дэманстрацыі: І. М. Дарогін, І. А. Юхо, Ф. І. Гаўзэ. 1961 г.

І. А. Юхо са студэнтамі I курса юрыдычнага факультэта БДУ. 2001 г.
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БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

ВІНшУЕм! АБ'ЯВЫ

Каментар дэкана эканамічнага факультэта БДУ М. Кавалёва – БелТА (10.03, 
13.03), «Звязда» (10.03), «Народная газета» (11.03), «СБ–Беларусь сегодня» (15.03). 

Пра міжнародную прэмію ў галіне вэб-журналістыкі – «Республика» (05.03). 
Гутарка з музеязнаўцам прафесарам кафедры этналогіі, музеязнаўства і гісто-

рыі мастацтваў БДУ А. Гужалоўскім – «Культура» (05.03). 
Пра перамогу ліцэістаў БДУ на рэспубліканскім турніры юных матэматыкаў – 

БелТА (09.03), «Настаўніцкая газета» (12.03).
Паводле прэс-канферэнцыі кіраўніцтва БДУ – «Віцебскі рабочы» (10.03), «Звязда» 

(12.03).
Узнагароджанне заслужаных работнікаў БДУ – «Вечерний Минск» (12.03). 
Пра пераможцаў алімпіяд мінулых гадоў, выпускнікоў БДУ – «СБ–Беларусь сегод

ня» (12.03). 
Пра нацыянальны цэнтр праграмы «Балтыйскі ўніверсітэт» у БДУ – «Минск

Новости» (12.03), БелТА (14.03, 16.03), Sb.by (14.03), БелаПАН (16.03).
Па матэрыялах відэаблогу рэктара БДУ С. Абламейкі – Generation.by (14.03), 

Kp.by (14.03), 21.by, News.open.by (14.03), Naviny.by, (14.03).
10 гадоў юрыдычнай клініцы БДУ – «Настаўніцкая газета» (15.03).
Гутарка з Т. Дзік, кіраўніком НДЧ-ГУН БДУ – «Звязда» (15.03). 
Пераразмеркаванне колькасці прэзідэнцкіх стыпендый паміж ВНУ – БелТА 

(15.03), БелаПАН (15.03), news.open.by (16.03).
Каментар дэкана фізічнага факультэта В. Анішчыка па БелАЭС – sb.by (16.03). 
Развагі дырэктара цэнтра міжнародных даследаванняў БДУ У. Улаховіча і на-

мес ніка дэкана ФМА А. Русаковіча пра беларускую дзяржаўнасць – «7 дней» (17.03). 
Рэктар БДУ С. Абламейка пра змяненне правілаў прыёму – «СБ–Беларусь сегод

ня» (17.03).
Матэрыял да 90-годдзя ўніверсітэта – «Знамя юности» (18.03).  
Удзел БДУ ў XVII Міжнароднай выставе «Высокія тэхналогіі. Інавацыі. Інвесты-

цыі» – БелТА (21.03). 
Дэкан юрыдычнага факультэта С. Балашэнка і дэкан гістарычнага факультэта 

С. Ходзін пра выкарыстанне шпаргалак – «СБ–Беларусь сегодня», Sb.by (22.03). 
Да юбілею ансамбля «Неруш» – «Настаўніцкая газета» (22.03). 
Распрацоўкі НДІ фізіка-хімічных праблем БДУ – «Настаўніцкая газета» (22.03). 
Пра пераможцу Міжнароднай алімпіяды па біялогіі–2008, студэнта біяфака БДУ 

Арцёма Маргунова – «Народная газета» (22.03). 

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯшЧЭННЕ ПАСАД:

ЗАГАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ:  камп’ютарных тэ хна
логій і сістэм, генетыкі, электрахіміі; 

ПРАФЕСАРАЎ  КАФЕДРАЎ: фізічнай электронікі і 
нанатэхналогій, замежнай літаратуры, эканамічнай 
інфарматыкі і матэматычнай эканомікі, міжнародных 
эканамічных адносін, тэлекамунікацый і інфар ма
цыйных тэхналогій, сацыялогіі;

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: сістэмнага аналізу і 
камп’ютарнага мадэлявання, гісторыі Беларусі но
вага і найноўшага часу, псіхалогіі, філасофіі культу
ры, замежнай журналістыкі і літаратуры, літара
турнамастацкай крытыкі, стылістыкі і літаратурнага 
рэдагавання, банкаўскай і фінансавай эканомікі, за
межнай літаратуры, тэарэтычнага і славянскага 
мовазнаўства, прыкладной лінгвістыкі, педагогікі і 
праблем развіцця адукацыі, эканамічнай інфар
матыкі і матэматычнай эканомікі, лазернай фізікі і 
спектраскапіі, міжнародных адносін, дыпламатыч
най і консульскай службы, міжнародных эканамічных 
адносін, усходніх моў, англійскай мовы эканамічных 
спецыяльнасцяў, эканамічнай тэорыі, электрахіміі, 
неарганічнай хіміі,

С ТА Р Ш Ы Х  В Ы К Л А Д Ч Ы К А Ў  К А Ф Е Д РА Ў : 
інфарматыкі і камп’ютарных сістэм, сістэмнага 
аналізу і камп’ютарнага мадэлявання, радыёфізікі і 
лічбавых медыятэхналогій, тэлекамунікацый і 
інфармацыйных тэхналогій, заалогіі, сацыялогіі, 
стылістыкі і літаратурнага рэдагавання, гісторыі 
журналістыкі, перыядычнага друку, прыкладной 
лінгвістыкі, раманскага мовазнаўства, педагогікі і 
праблем развіцця адукацыі, эканамічнай інфарма
тыкі і матэматычнай эканомікі, камп’ютар нага ма
дэлявання, англійскай мовы эканамічных спе
цыяльнасцяў, англійскай мовы гуманітарных спецы
яльнасцяў, міжнароднага турызму, германскіх моў, 
раманскіх моў, мытнай справы, міжнароднага пра
ва, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэ таў, 
электрахіміі, аналітычнай хіміі, неарганічнай хіміі, 
арганічнай хіміі, фізічнай хіміі, нямецкай мовы, 
літаратурнамастацкай крытыкі;

 ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: сацыяльнай каму
нікацыі, тэхналогій камунікацыі, тэлебачання і ра
дыёвяшчання, банкаўскай і фінансавай эканомікі, 
рускай мовы, гісторыі беларускай мовы, эканамічнай 
інфарматыкі і матэматычнай эканомікі, усходніх 
моў, англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў, 
германскіх моў, эканамічнай тэорыі, англійскай мо
вы і моўнай камунікацыі, англійскай мовы прырода
знаўчых факультэтаў, нямецкай мовы;

АСІСТЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: фізічнай інфарматыкі і 
атамнамалекулярнай фізікі, агульнай фізікі, ядзер
най фізікі, электрахіміі, неарганічнай хіміі, ана
літычнай хіміі, тэлекамунікацый і інфармацыйных 
тэхналогій.  

Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублi ка
вання 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 (1)
Дацэнта кафедры рэабiлiталогii  (1)
Дацэнта кафедры сацыяльнай работы (1)
Старшага выкладчыка кафедры мастацтваў (1) 
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апубліка

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

ДІКСТ БДУ, аддзел кадраў, тэл. 3060028.

ІНСТЫТУТ ПРЫКЛАДНЫХ ФІЗІЧНЫХ 
ПРАБЛЕМ ІМЯ А. Н.СЕЎЧАНІКІ БДУ 

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯшЧЭННЕ ПАСАДЫ
Загадчыка лабараторыі паўправадніковай элек

тронікі.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апубліка

вання аб'явы.
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 7; тэл. 2124843.

Каманда БДУ па шахматах пе-
ра магла ў рэспубліканскай універ-
сіядзе. Гэта другі буйны поспех за 
год! У пачатку сакавіка зборная 
ўніверсітэта выйграла «бронзу» на 
чэмпіянаце Беларусі сярод клубных 
камандаў.

Вярнуць званне наймацнейшых сярод 
ВНУ не ўдавалася з 2003 г. – лаўры прымяралі 
то студэнты БНТУ, то Полацкага дзярж уні
версітэта, то БДУІР. А нашай камандзе пры
ходзі лася здавольвацца хоць і ганаровымі, 
але ўсё ж «срэбрам» або «бронзай».

Сёлета на старт выйшла рэкордная коль
касць камандаў – 29! Шахматысты БДУ вый
гралі 6 матчаў з 7, і толькі адна сустрэча за
вяршылася ўнічыю. «Адабраць» у нас палову 
каманднага ачка атрымалася ў зборнай 
універсітэта фізічнай культуры, за якую 
згуляў дзейны чэмпіён рэспублікі Сяргей 
Жыгалка.

БДУ стабільна ўваходзіць у тройку най
мацнейшых на ўніверсіядзе па шахматах. 
Аднак трэцяе месца зборнай у чэмпіянаце 
краіны сярод клубаў – прыемная нечака
насць. У спаборніцтве ўдзельнічала шмат 
моцных камандаў, у склад якіх уваходзілі 
міжнародныя майстры, гросмайстар, экс
чэмпіёны рэспублікі... Але студэнты
шахматысты не стушаваліся, моцна правялі 
матчы і прапусцілі наперад толькі шматразо
вага чэмпіёна краіны – каманду «Вяснянка», 
а таксама зборную РЦАП па шахматах і шаш
ках «Ладдзя».

Па словах трэнера каманды старшага вы
кладчыка кафедры фізвыхавання і спорту 
Анатоля Кудзіна, па колькасці моцных 
шахматыстаў БДУ няма роўных. Была б маг
чымасць, выставілі б на ўніверсіядзе і дзве 
каманды, і ў другой былі б добрыя шанцы на 

Каманда БДУ ў складзе 
сту дэнтаў і магістрантаў 
М. Галаў ніцкай, Я. Мякоткі-
на, М. Хаменкі (факуль-
тэт міжнародных адносін) 
і А. Глушко (юрыдычны фа-
культэт) пад кіраўніцтвам 
А. І. Анішчанкі (старшы вы-
кладчык ФМА) брала ўдзел 
у міжнародным кон кур се 
па камерцыйнай медыяцыі. 
Унікальнае спаборніцтва 
штогод праводзіцца Між-
на род най гандлёвай пала-
тай у Па  рыжы (Францыя) 
і традыцыйна збірае каман-
ды вядучых ВНУ, а таксама 
найлепшых спецыяліс таў па 
меды яцыі з усяго свету.

Сёлетні турнір стаў рэкордным: 
58 камандаў з 27 краін былі ада
браныя па выніках двух папярэдніх 
этапаў. На фінал з'ехаліся 460       
уд зель нікаў, у тым ліку 110 спе цы
ялістаў па медыяцыі, якія высту па

Перамогі на чэмпіянаце па кіраванні 
бізнесам GMC-Student Belarus студэнтаў 
эканамічнага факультэта БДУ ўжо сталі 
традыцыяй. 

2011 г. не быў выключэннем. У фінале каманды 
эканамічнага факультэта «SDVSCompany» ў складзе 
Дар'і Богдан, Святланы Іванчук, Веранікі Меднік і Аляк
сандры Міронавай і «5 Stars» у складзе Вольгі Лавятко, 
Івана Лагуціна, Уладзіміра Мацяса, Вольгі Сцігайлы і Ан
дрэя Пруднікава занялі 1 і 2 месцы адпаведна. У чэм
піянаце ўдзельнічала 50 калектываў. Дадзены факт яшчэ 
раз пацвярджае практычную накіраванасць і прыкладны 
характар адукацыі на эканамічным факультэце БДУ.

Золата ўніверсіяды

прызавое месца. У іншых ВНУ такога запасу 
няма. Паступілі моцныя гульцы – каманда 
выйграе, не паступілі – не можа змагацца за 
медалі. Так, напрыклад, адбылося з каман
дай Полацка. Важна захаваць шахматныя 
традыцыі ва ўніверсітэце. Любой ВНУ толькі 
на карысць, калі паступаюць шахматысты. 
Анатоль Яўгенавіч курыруе студэнцкія шах
маты з 1999 г. і адзначае, што, як правіла, 
студэнтышахматысты вельмі добра вучац
ца. Мабыць, дапамагае аналітычны склад 
розуму.

Па выніках рэспубліканскай універсіяды 
каманда заваявала права ўдзельнічаць у 
сусветнай універсіядзе, якая пройдзе ў 
жніўні ў Кітаі. Адпраўляць на спаборніцтвы 
зборную няпроста для многіх ВНУ. Але было 
б выдатна, лічыць Анатоль Яўгенавіч, калі б 

каманду адправілі на еўрапейскія спабор
ніцтвы. Напрыклад, у верасні ў Славеніі 
пройдзе чэмпіянат Еўропы сярод жаночых 
клубных камандаў. У БДУ шмат моцных шах
матыстак. Некаторыя з іх станавіліся пры
зёрамі чэмпіянатаў рэспублікі сярод жанчын. 
Зборная магла б прэтэндаваць на дзясятку 
наймацнейшых. Такі вынік у прафесійных 
шах матах быў бы ганаровым для любой ВНУ.

За зборную на ўніверсіядзе выступілі:  
Ю. Борсук (юрфак, 5 курс), Д. Паляшчук (юр
фак, 2 курс), М. Яромчук (ФРКТ, 1 курс),  
А. Хамякова (эканомфак, 1 курс), П. Смоліч 
(ММФ, 2 курс), К. Хамякова (ФПМІ, 2 курс). 
На чэмпіянаце сярод клубаў яшчэ ўдзель
нічалі Ю. Гаражанкіна (эканамфак, 1 курс),  
С. Рам нёў (ФМА, 3 курс).

Вольга ГЕРАСІМОВІЧ

ВЕДАЙ НАшЫх!

«Докі» па камерцыйнай медыяцыі
лі ў якасці арбітраў. 
Партнёрамі конкурсу 
выступілі вядомыя кам
паніі і юрыдычныя фір
мы: Siemens, Du Pont, 
BNP Paribas, General 
Electric, KPMG, Clifford 
Chanсe, White & Case, 
Hogan Lovells, Jones Day 
і інш.

Падчас спабор ні ц
тваў удзельнікі спачат
ку выпрацоўвалі пера
моў ныя пазіцыі па за
дадзеных праблемах (гэтым разам 
яны тычыліся карпа ра тыўных канф
лік таў, а таксама спрэчак у ад
носінах да аб’ектаў інтэлек туаль
най улас насці і гандлю), а потым су
тыкаліся з камандаміапане нтамі і 
дамагаліся кансенсусу пры пад
трымцы прафесіянальнага медыя
тара. Выйграўшы тры гульні з чаты
рох, у тым ліку ў каманды Мілан
скага ўніверсітэта і ўкраінскіх ка ле
гаў з КіеваМагілянскай ака дэміі, 
каманда БДУ ўвайшла ў лік 30 най
лепшых, апярэдзіўшы такіх знака
мітых супернікаў, як Harvard Law 

School (ЗША), Cornell University 
(ЗША), Erasmus University (Нідэ р
ланды), University of Bonn (Гер ма
нія), University of Fribourg (Швейца
рыя), University of Sao Paulo (Бра
зілія), і стала наймацней шай з пост
 савецкай прасторы.

Каманда шчыра дзякуе роднаму 
ўніверсітэту і мінскаму офісу АБСЕ 
за фінансавую падтрымку, а такса
ма юрыдычнай фірме «Сарайнен і 
партнёры» за ўсебаковую аргані за
цыйную дапамогу ў падрыхтоўцы 
да спаборніцтваў.

Марына ГАЛАЎНІЦКАЯ

Злева направа: М.Хаменка, Я.Мякоткiн, 
А.Глушко, М.Галаўнiцкая, А.I.Анiшчанка

Студэнты геаграфічнага факультэта БДУ сталі пера-
можцамі рэспубліканскага тура 5-й Міжнароднай студэнцкай 
алімпіяды «Экалагічная бяспека», які праходзіў 10–12 сакавіка 
ў Віцебску.

Каманду геафака складалі студэнты 5 курса Алена Крыловіч (капітан), 
Анастасія Барадзько, Дзмітрый Вараб'ёў, а таксама студэнтка 4 курса Вольга 
Анціпава. У выніку Алена Крыловіч і Вольга Анціпава ўвайшлі ў зборную Беларусі, 
якая будзе ўдзельнічаць у міжнародным туры алімпіяды.

У рэспубліканскім туры ўдзельнічала 9 ВНУ: БДУ, БНТУ, БДТУ, Беларуская 
дзяржаўная сельгасакадэмія (г. Горкі), Брэсцкі, Віцебскі, Гомельскі і Гродзенскі 
ўніверсітэты, а таксама Міжнародны дзяржаўны экалагічны ўніверсітэт імя  
А. Д. Сахарава.

Алімпіяда была заснавана ў 2007 г. ВНУ Беларусі, Расіі і Украіны. 
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Рэдактар Сяргей шАФАЛОВІЧ

Карэктар Ганна РАК

ДАлУЧАЙЦЕСЯ!

У ВОльНЫ ЧАС

…Зала была поўная. Студэнты-аднагрупнікі, 
сябры, педагогi і нават загадчыкі інтэрнатаў 
прыйшлі ў гэты вечар падтрымаць сваю зорную 
пару на аднайменным конкурсе, які раз на два 
гады ладзіцца ў межах фестывалю студэнцкай 
творчасці студгарадка.

Ужо перад пачаткам шоу ў фае панавала атмасфера 
чагосьці таемнага і грандыёзнага. Разпораз зза кулісаў 
вызіралі ўсхваляваныя вядучыя, апошнія штрыхі ў сваіх стро
ях даводзілі канкурсанты, з кута ў кут дэфілявалі галасістыя 
дзяўчаткі з групы падтрымкі, заціскаючы пад пахамі вялікія 
ватманы з надпісамі «Наш інтэрнат – найлепшы!!!». Усе былі 
ў прадчуванні. І вось – нарэшце!

ДАСцІПНЫЯ І ГРАцЫёЗНЫЯ
Зорныя прадстаўнікі ўсіх васьмі інтэрнатаў мусілі праявіць 

сябе ў пяці конкурсах. У першым з іх – «Інтэрв’ю» – вядучыя 
Ася Татур і Вадзім Шчаглоў задавалі парам правакацыйныя 
пытанні, кшталту: «А што для вас каханне?» ці «Ваш самы не
звычайны ўчынак». Найбольш нестандартна адказвалі хлоп
цы. Іван Кусочкін (інт. № 6), пералічваючы рысы сапраўднага 
мужчыны, асноўнай назваў інтэлект. «Сапраўдны мужчына 
павінен быць разумным, як Васэрман, – дадаўшы, – і каб 
дзеці былі падобныя да мяне, а не да суседа». А Аляксандр 
Шылько (інт. № 3) на бязлюдны востраў узяў бы сякеру і... 
мадэм. 

Схаваныя таленты кінаакцёраў выявіў ва ўдзельніках кон
курс «Вiдэаролiк». Творчая каманда з інтэрната № 10 дзеля 
рамантычнай гісторыі адправілася аж на… хлебазавод. Ролік 
пад назвай «Нас паяднаў бублік» расказваў гісторыю 
шчаслівай закаханасці супрацоўніцы хлебазавода і хлебнага 
кантралёра. А інтэрнат № 4 паказаў, наколькі весела часам 
бывае жыць разам з грамадзянамі Усходу. Кульмінацыяй 

Фестываль эстрады БДУ 
ладзіўся з 1 па 16 сакавіка. 
На штогадовы конкурс сту-
дэнцкай самадзейнасці было 
пададзена больш за 170 за-
явак, а на гала-канцэрце ў 
Ліцэі БДУ змагаліся за права 
звацца самымі галасістымі і 
танцавальнымі 16 найбольш 
годных выканаўцаў. 

Сёлета было шмат новаўвя дзен
няў: 2 склады журы – прафесійнае і 
маладое. Прафесійнае: радыёвя
дучы Павел Лазовік, спявачка Ве
нера, спявачка і прадзюсар На
стасся Ціхановіч і намеснік на чаль
ніка ўпраўлення па справах культу
ры БДУ Кацярына Саладуха. 
Маладое: лаўрэаты мінулых фесты
 ва ляў – Антон Мартынаў, удзельнік 
дзіцячага Еўрабачання Ягор Воў
чак, Вольга Майсяёнак, Яўген Ба
раноўскі і салістка гурта Pros spect 
фіналістка адбору на «Новую хвалю–
2011» Вольга Палюшык. Часцяком 
меркаванні «маладых» і «прафе
сіяналаў» істотна разы ходзіліся, 
што спараджала даволі цікавыя 
сітуацыі. Але пра гэта ніжэй.

Яшчэ адно ноухау – вялікі 
інтэрактыўны экран і трансляцыі з 
«green room», пакойчыка, у якім 
кожны выканаўца мог падзяліцца 
сваімі эмоцыямі з гледачамі. 
Забяспечвалі камунікацыю і забаў
лялі залу чатыры вядоўцыпрыга
жуні: Ілона Валынец (ФМА), Ксенія 
Гыбеш (Інстытут журна лістыкі), Ве
ра ніка Саковіч (юрфак) і Аляксан
дра Салавейчык (Інстытут журна
ліс тыкі), дарэчы, адна з удзельніц 
галаканцэрта.

Распачалі канцэрт гітарысты з 
ФПМІ, пасля якіх гурт «Акно ў Па
рыж» перанёс усіх праз экран у 
сталіцу Францыі і да Эйфелевай 
вежы. Калі выступала Юлія Рута з 
філфака, стала зразумела, чые фа

Іван ды Кацярына
У студгарадку выбралі «Зорную пару» гэтай вясны

кожнай кінагісторыі станавілася амаль галівудская сцэнка з 
абдымкамі і букетамі, рамантычнымі прызнаннямі і дзенідзе 
нават пацалункамі…

На конкурсе «Музычны клiп» хлопцы і дзяўчаты танцавалі, 
паказвалі акрабатычныя і пластычныя эцюды, прыводзячы ў 
захапленне і журы, і заўзятараў. Было тут і сваё прачытанне 
казкі «Чырвоны каптурок» (інт. № 6), і нацыянальны каларыт 
са скокамі і строямі (інт. № 11), і нават мюзікл: пара з «тройкі» 
«запальвала» пад песню Джэры Холіўэл «It's Raining Mаn». 
Цяжка было ўседзець на месцы – заўзятары пачыналі ўжо 
спаборніцтва паміж сабой – конкурс «крычалак»: «Дзясят
ка, дзясятка!!!», «Пяцёрка!! Пяцёрка!!».

Іх падтрымка вельмі дапамагала парам. Асабліва падчас 
двух апошніх выпрабаванняў – дэфіле і конкурсу на 
арыгінальны касцюм. Першы раскрываў грацыёзнасць 
дзяўчат і галантнасць юнакоў, другі – творчасць і нестандарт
насць мыслення пры выбары адзення. Каго тут толькі не бы
ло:  і «хлопцы з кардону», і «дзяўчына з крыламі», і салдацік
шчаўкунчык, нават грашовая Лэдзі Гага (відаць, алюзія на 
мясны касцюм спявачкі). Кожны імкнуўся скарыць журы 
арыгінальнасцю задумы і прыгажосцю. 

НАЙЛЕПШЫЯ З ЛЕПШЫХ
У выніку першае месца заваявала зорная пара з інтэрната 

№ 6: Кацярына Кульбіцкая (ФПМІ) і Іван Кусочкін (ваен
фак). Другое месца – пара з інтэрната № 5: Аляксандра Са
восценка і Павел Башкоў (эканамфак), замкнула тройку 
прызёраў пара з інтэрната № 3 Марына Дзембская (ІБМТ) і 
Аляксандр Шылько (гумфак).

Усім удзельнікам былі ўручаныя памятныя дыпломы, а 
«зорная пара» атрымала ў падарунак акустычную сістэму і 
кухонны камбайн.

– Пасля ўсяго напружання, якое мы перажылі, адчуваем 
палёгку і радасць, сапраўднае шчасце, – прызналіся Іван і 
Каця пасля шоу. 

Каця Кульбіцкая грае на фартэпіяна, захапляецца танцамі 
і спортам – нават гуляла за каманду факультэта ў валейбол. 
Іван Кусочкін ужо на чацвёртым курсе, сваім хобі называе 
кнігі і спорт, адпачынак з сябрамі. І Іван, і Каця ў інтэрнаце 
жывуць два гады.

– Самае складанае – паверыць у сябе, – кажа Іван, – але 
калі бачыш, якая ў цябе выдатная каманда, якія цудоўныя ну
мары падрыхтаваныя, то ўжо не сумняваешся: усё павінна 
атрымацца. 

Ілья ЛАПАТО
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ны ў гэты вечар будуць найлепшымі. 
Задала ж тон фестывалю таксама 
будучы філолаг Юлія Пагосава. Яе 
выкананне песні Крысціны Агілеры 
«You Lost Me» журы ацанілі на 44 
балы з 45 магчымых. 

Было шмат вакальных нумароў 
(13 з 16). Танцы пачаліся толькі 
падчас сёмага выступлення і ўяў
ля лі сабой сапраўдны батл: 6 груп 
(альбо асобных танцораў) па чарзе 
дэманстравалі сваё майстэрства. 
Набралі максімум балаў танцоры з 
«Power Rangers», а таксама Вольга 
Церах, якая выдавала нешта нак
шталт чачоткі. 

Зза наяўнасці двух складаў жу
ры часам здараліся займальныя 
сі   туацыі. Нумару Аляксандры Са
лавейчык прафесійнае журы выста
віла ўсе пяцёркі, а «маладыя» выра
шылі інакш: 34443. Аляксандра бы
ла вельмі задаволеная ацэнкай 
«бывалых», а «маладым» перадала 
шчырае прывітанне. 

У вакале Юлія Пагосава магла 
адчуваць сябе пераможніцай аку

рат да таго моманту, пакуль на сцэ
ну не выйшаў дуэт Вольгі Дабрын
скай і Івана Завалкі. Іх украін
скамоўная песенька пра самае 
вечнае – каханне – вымусіла журы 
выставіць найвышэйшыя адзнакі.

Дзіма Нікановіч выступаў з 
кампазіцыяй «Майму паэту ахвяру
ецца» на верш Ясеніна «Мне оста
лась одна забава». Яго выступлен
не кранула журы – чарговыя 45 
балаў. І гэта было яшчэ не ўсё… 

Апошнім выйшаў Дзмітрый 
Шашалевіч з танцавальнай групай 
«Detroit», якія перанеслі нас у часы 
французскай арыстакратыі XVIII ст. 
Максімум ад журы, і мы маем яшчэ 
адну нявызначанасць у намінацыі 
за найлепшы танец.

Пасля ўручэння дыпломаў усім 
удзельнікам фестывалю надышоў 
час высветліць, хто будзе пера
можцам. На сцэну былі запроша
ныя Вольга Дабрынская сумесна з 
Іванам Завалкам і Дзмітрый Ніка
новіч. З перавагай у адзін голас 
пера мог дуэт.

Вольга Дабрынская і Іван Завал
ка: «Мы ўпершыню былі на сцэне 
разам і вельмі задаволеныя сваім 
выступленнем і гэтай перамогай». 

Дзмітрый Нікановіч: «Перамаг
чы для мяне было не галоўным. Я 
стараўся перадаць часцінку сябе 
майму паэту, Сяргею Ясеніну». 

 Чарга танцаў: «Power Rangers», 
Вольга Церах і Дзмітрый Шаша ле
віч. Яўна перамог Дзміт рый Шаша
левіч і яго «Detroit».

Power Rangers: «Мы задаволе
ныя сваім выступленнем. Канечне, 
трошачку крыўдна, але разумеем, 
што Дзіма быў, так бы мовіць, 
больш фарматным. Мы вельмі ра
ды яго поспеху».

 Вольга Церах: «Я ўжо шчаслівая 
таму, што атрымала магчымасць 
выступіць на гэтай сцэне. А 
перамогі яшчэ наперадзе». 

З Дзімам Шашалевічам атры
малася пагутарыць толькі на на
ступны дзень, калі ён у прамым 
сэнсе быў «на чамаданах», бо якраз 
збіраўся на гастролі ў Санкт
Пецярбург: 

– Мы на перамогу і не разлічвалі. 
Выступалі апошнімі, канцэрт трош
ку зацягваўся, а нам трэба было 
ехаць. Думалі зняцца з фіналу, але 
вырашылі застацца, і, як высвет
лілася, недарэмна. 

– А колькі ты ўжо займаешся 
танцамі?

– Недзе каля 5 гадоў. Разам з 
нашай камандай «Detroit» выступалі 
ў Літве, Піцеры, на розных пляцоў
ках у Беларусі. Мы больш спецы я
лізуемся не на тым, што ўсе бачылі 
на фестывалі, а на вулічных танцах.

– А ці ёсць у вашай камандзе 
выражаны лідар?

– На дадзены момант не. Мы не 
толькі каманда, але і даволі блізкія 
сябры, што шмат у чым дапамагае 

згладжваць вострыя вуглы. Хто 
стварыў танец, прыдумаў усе рухі, 
як, да прыкладу, з нумарам на 
фестывалі (ён быў пастаўлены 
Дзімам. – Аўт.), той і кіраўнік дадзе
нага эпізоду. 

Вось такім пабачылі гала
канцэрт тыя, хто весяліў публіку.     
А чым падзеляцца эксперты?

Павел Лазовік: «Я ўжо не першы 
раз на фестывалі, але ў такім фар
маце бачыў яго ўпершыню. Два 
склады журы, і ў кожнага свой по
гляд. Але тое, што, калі выбіралі 
канчатковага пераможцу, адзнакі 
істотна не разыходзіліся, свед
чыць, што вылучылі сапраўды са
мага годнага».

Настасcя Ціхановіч: «Фестываль 
мне нагадаў гады майго студэн
цтва. Але ў адрозненне ад майго 
часу гэта выглядала як сапраўднае 
відовішча. Парадавала запоўненая 
зала. Некаторыя гледачы пасля 
падвядзення вынікаў падыходзілі і 
выказвалі сваю нязгоду з нашым 
рашэннем, што сведчыць пра важ
насць для іх гэтай дзеі, а значыць, і 
сам конкурс атрымаўся».

Галоўныя арганізатары гала
канцэрта – Аляксандр Ігнатчык і 
Канстанцін Прыдыбайла: 

– У цэлым, усё прайшло добра. 
Канечне, не абышлося без пэўных 
хібаў, але яны былі выкліканыя 
якразтакі шматлікімі новаўвядзен
нямі. Самае галоўнае – увесь час 
шукаць штонебудзь цікавае і не 
спыняцца на дасягнутым. Над гэ
тым і будзем працаваць. 

ВЫНІКІ:
Вакал – Дзмітрый Шашалевіч і 

танцгрупа «Detroit» (журфак);
Танец – дуэт: Вольга Дабрын

ская і Іван Завалка (ДІКСТ);
Прыз сімпатый гледачоў – 

«Акно ў Парыж» (хімічны факультэт);
Самы творчы факультэт – 

філалагічны. 
Алесь НОВІКАЎ

 

Дзмітрый Шашалевіч і танцгрупа «Detroit»


