
  Газета  Беларускага  дзяржаўнага  ўніверсітэта www.gazeta.bsu.by

Пераможца V Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМI  
«Залатая лiтара» ў намінацыі «Найлепшая шматтыражная газета» 14 мая 2011 года, № 10 (2048)

СВЯТЫ
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Чытайце  
ў н у м а р ы:

Весткі  
з рэктарата

У Беларускім дзяржаўным 
універсітэце 5 мая ўшаноўвалі 
ветэранаў Вялікай Айчыннай  
вайны.

Сёлета іх сабралася каля 50. Разам з 
в. а. рэктара Міхаілам Жураўковым яны 
бралі ўдзел у мітынгу-рэквіеме ля помніка 
загінулым на вайне выкладчыкам і сту-
дэнтам БДУ. Затым адбыўся ўрачысты 
парад курсантаў ваеннага факультэта па 
цэнтральнай алеі. Свята працягнулася ля 
будынка рэктарата, дзе былі адноўлены 
рэаліі ваеннага часу: тут размясціліся   
легендарныя «ЗІЛы», артылерыйская 
зброя, палаткі і салдацкая кухня. А вы-
ступленні духавога аркестра 86-й 
Ваўкавыскай Чырванасцяжнай Ордэна 
Аляксандра Неўскага брыгады сувязі,  
а таксама творчых калектываў БДУ  
і ўдзельнікаў VI Міжнароднага форуму 
студэнцкіх хароў «Папараць-кветка–
2011» нагадалі мелодыі і песні ваенных 
гадоў.

Арганізавалі мерапрыемства ўпраў-
ленні па справах культуры і выхаваўчай 
работы з моладдзю.

Ірына МІРОНАВА

У межах святкавання  
90-годдзя Беларускі дзяр-
жаў ны ўніверсітэт правёў 
эфектную піяр-кампанію, 
заахвоціўшы школь ні каў-
знаўцаў стыльным нет-
букам і россыпам ін шых 
прызоў. Цырымонія ўзна-
гароджання лаўрэатаў рэ-
спубліканскай віктарыны 
для абітурыентаў «Па-
ступаем у БДУ!» адбыла-
ся 5 мая на галоўнай сцэ-
не НВЦ «БелЭкспа» падчас 
XV Міжнароднай выставы 
«СМІ ў Беларусі».

Сумесны праект БДУ і газеты 
«Знамя юности» рэалізоўваўся на 
працягу сакавіка–мая 2011 г. Усяго 
выйшла сем нумароў газеты з 
пытаннямі і адказамі па гісторыі 
БДУ, прамежкавымі вынікамі, а так-
сама звязанымі з гэтым матэ-
рыяламі (інтэрв'ю з рэктарам, но-
выя спецыяльнасці, жыццё студга-
радка, распрацоўкі маладых 
навукоўцаў, творчая сфера). Кон-
курс атрымаў вялікі рэзананс. У 
рэдакцыю газеты «Знамя юности» 
прыйшло больш за 200 лістоў ад 
сямідзесяці ўдзельнікаў. Да кон-
курсу далучаліся цэлымі сем'ямі, 
напрыклад, сёстры-блізняткі Ганны 
і Антаніна Здановіч з Бярозаўскага 
раёна, якія, нягледзячы на вонка-
вае падабенства, адказалі на 

ПОДЗВIГ, ТРАДЫЦЫI, 
ПАМЯЦЬ

Важную ролю ў патрыятыч-
ным выхаванні студэнтаў выкон-
вае арганi зацыя ветэранаў вай-
ны i працы, сябры якой праз су-
ровыя выпрабаванні пазналі ка-
штоў насці мірнага жыцця

Стар. 2

ДОБРАСУСЕДСТВА
Дэлегацыя БДУ ўзяла ўдзел у 

працы беларуска-польскага фо-
руму і заключыла чатырохбако-
вае пагадненне аб супрацоў-
ніцт ве ў адука цыі, навуцы і вы-
творчасці 

Стар. 3

СВЯТЛО ВЯЛІКАЙ 
ПЕРАМОГІ

Напрыканцы красавіка ад-
быў ся трэці міжнародны сту-
дэнц кі форум, які сабраў прад-
стаўнікоў трох краін

Стар. 4

НДІ фізіка-хімічных праблем 
БДУ занесены на Рэспубліканскую 
дошку гонару за дасягненне асноў-
ных мэтавых паказчыкаў сацыяль-
на-эканамічнага развіцця ў 2010 г. 
НДІ ФХП заняў першае месца ся-
род арганізацый навукі і навукова-
га абслугоўвання, разам з магілёў-
скім Інстытутам тэхналогіі металаў 
НАН Беларусі. Раней НДІ ФХП 
займаў першае месца ў 2005 і 
2007 гг. , а ў 2006 і 2010 гг. – другое.

* * *
СУСТРЭЧА в. а. рэктара БДУ 

Міхаіла Жураўкова з замежнымі 
студэнтамі, магістрантамі і 
аспірантамі адбылася 11 мая ў 
Ліцэі БДУ. Мэта – павышэнне 
эфектыўнасці экспарту адукацый-
ных паслуг і ўдасканаленне якасці 
вучэбна-метадычнай работы з 
замежнымі грамадзянамі. Былі 
заслуханы актывісты зямляцтваў 
(6 сектараў), а пасля ад быўся аб-
мен думкамі і пажаданнямі.

* * *
ДЭЛЕГАЦЫЯ Усходне-кітай-

скага педагагічнага ўнівер сітэта 
на чале з рэктарам Юй Лічжунам 4 
мая наведала БДУ. Госці сустрэліся 
з прарэктарам па вучэбнай рабо-
це Уладзімірам Клюнем, дэканам 
ФМА Віктарам Шадурскім, в. а. 
дырэктара РІК імя Канфуцыя Аляк-
сандрам Гардзеем, а таксама з 
начальнікам упраўлення міжна-
род ных сувязяў БДУ Вадзі мам 
Рэзнікавым. Абмеркаваны пер-
спектывы супрацоў ніцтва ў наву-
цы і навучанні.

Паводле інфармацыі
прэс-службы БДУ

Іх застаецца ўсё менш...
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НЕТБУК ЗА ВЕДАННЕ БДУ!
пытанні абсалютна па-рознаму. 
Дадатковую інтрыгу прыўнеслі і за-
блытаныя варыянты некаторых 
адказаў, якія выклікалі ажыўленую 
дыскусію.

У выніку лепш за ўсіх справіўся з 
заданнямі мінскі школьнік Мікіта 
Вараб'ёў, які правільна адказаў на 
29 пытанняў з 30. За сваё старанне 
і кемлівасць ён і атрымаў галоўны 
прыз – нетбук з рук выконваючага 
абавязкі рэктара БДУ прафесара 
Міхаіла Жураўкова. Другі вынік 
паказаў Іван Колбун з Мядзела, а 
вось трэцяе месца падзялілі адра-
зу чатыры ўдзельнікі: Дзіна Гай
дзель з г. Мёры (Віцебская вобл.), 
Наталля Крэчка з в. Магілёўцы Пру-
жанскага раёна (Брэсцкая вобл.), 
Канстанцін Мілешка з г. Новалу-
комль Чашніцкага раёна (Віцебская 
вобл.) і Марына Шэлег з г.п. Ру-
дзенск Пухавіцкага раёна (Мінская 
вобл.). Усе прызёры атрымалі 
сертыфікаты на бясплатнае навед-
ванне кароткатэрміновых падрых-
тоўчых курсаў да ЦТ пры БДУ. Да-
рэчы, кошт такога курса па адным 
прадмеце каля 100 тыс. руб. Вы-
датны бонус! Акрамя таго, усе, хто 
паднімаўся на сцэну, былі адораны 
сувенірамі з сімволікай БДУ.

Але цырымоніяй узнагароджан-
ня праграма мерапрыемства не 
вычэрпвалася. Вакол сцэны сабра-
лася шмат зацікаўленых і ахвотных 
далучыцца да конкурсу. Для тых, 
хто хацеў бліснуць ведамі гісторыі 
БДУ, рэдакцыя газеты «Знамя юно-

сти» на месцы правяла бліц-
віктарыну з яркімі пытаннямі, пад-
рыхтаванымі дацэнтам Уладзі мірам 
Навумовічам. Самым дасведчаным 
і ўдачлівым стаў старшакласнік 
Аляксандр Зубаў, які займеў 
мікрахвалевую печ.

Але не толькі выдатнымі пада-
рункамі запомнілася гэтая акцыя 
ўсім прысутным. Урачыстае дзей-
ства «разбавілі» творчымі нумарамі 
слухачы факультэта даўніверсі-
тэцкай адукацыі БДУ. «Нігерыйскі 
народны танец» паказалі Мухтар 
Фаціма Захра і сёстры Міранда і 

Памэла Ікірыка, а мініяцюрная кі-
таянка Баа Ханьсюй прадставіла 
«Танец з веерам». Сапраўдны   фу-
рор выклікаў мала дзечанскі 
школьнік Ягор Пятрэнка, надзвы-
чай падобны да ўраджэнца Бе-
ларусі пераможца Еўрабачання 
Аляксандра Рыбака, які цудоўна 
ска піяваў манеру выканання 
знакамі тай ужо «Fairytale».

Асобная падзяка ўпраўленню  
па справах культуры БДУ за пра-
фесійнае суправаджэнне мера-
прыемства.

Сяргей ШАФАЛОВІЧ

Прафесар Міхаіл Жураўкоў уручае галоўны прыз пераможцу 
віктарыны Мікіту Вараб'ёву

На ўкладышы газеты 
размешчана інфармацыя пра    
прыём у магістратуру ў 2011 г.,  
а таксама пытанні конкурсу-
вікта рыны да Дня Перамогі і 

90-годдзя БДУ
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ДА 90-ГОДДЗЯ БДУ

Прыярытэтнае месца ў дзейнасцi БДУ  
займаюць пытаннi выхавання будучых 
спецыялiстаў. Пастаянным клопатам кі раў-
ніцтва ўніверсітэта і факультэтаў, а таксама 
грамадскiх арганiзацый – БРСМ, прафсаю-
заў, студсаветаў – з’яўляецца далучэнне 
студэнтаў да гераічнага мінулага нашай 
краіны. Важную ролю ў пераемнасці па-
каленняў выконвае арганiзацыя ветэранаў 
вайны i працы на чале з Героем Савецкага 
Саюза дацэнтам М. Я. Зайцавым. У яе скла-
дзе ўдзельнiк гiстарычнага парада Перамогi 
прафесар А. А. Галаўко, прафесары i дацэн-
ты А. Д. Андрэеў, Р. І. Брагiн, В. К. Гаравец,     
Г. П. Давiдзюк, Г. Р. Драбязка, Т. Я. Дударава, 
А. В. Дулаў, В. I. Дубовiк, Л. Л. Кароткая,  
Г. А. Лазерка, А. А. Лабуда, А.Ц. Лейзераў,  
I. I. Сачанка, М. Я. Цiкоцкi, В. Ф. Чыгiр,  
М. Р. Юркевiч i iншыя супрацоўнiкi. На жаль, 
час няўмольны, усё менш застаецца сярод 
нас удзельнiкаў Вялiкай Айчыннай вайны. 
Тым больш важна забяспечыць iм штодзён-
ную ўвагу, а таксама эфектыўна выкары-
стаць iнтэлектуальны патэнцыял і жыццёвы 
вопыт ветэранаў у выхаваннi змены.

Пачатак падрыхтоўцы і выхаванню па-
трыётаў-інтэрнацыяналістаў у альма-матар 
быў пакладзены яшчэ ў гады яе стварэння, 
калі ў аўдыторыі трох першых факультэтаў – 
рабфака, грамадскіх навук і медыцынскага – 
прыйшлі маладыя рабочыя, сяляне, чыр-
вонаармейцы-ўдзельнікі Кастрычніцкай 
рэвалюцыі і Грамадзянскай вайны. Сярод 
першых былі К. Атраховіч (народны паэт 
Кандрат Крапіва) і Я. Смушкевіч (непе-
раўзыдзены майстар паветраных баёў у 
Іспаніі і на Халхін-Голе, адзін з першых     
двойчы Герояў Савецкага Саюза).

У 1920-я гады БДУ ажыццяўляў шэфства 
над размешчаным пад Мінскам Мялекеска-
Пугачоўскім кавалерыйскім палком, якім 
камандаваў Г. К. Жукаў, сусветна вядомы 
палкаводзец. Старшынёй жа ваенна-
шэфскай камісіі з’яўляўся першы рэктар 
універсітэта прафесар У. І. Пічэта. Пад яго 
кіраўніцтвам выкладчыкі і студэнты БДУ 
праводзілі асветніцкую і культурна-выха-
ваўчую работу сярод чырвонаармейцаў: 
чыталі лекцыі, кіравалі агульнаадукацый   -
ны  мі гурткамі, вучылі байцоў грамаце.

Новыя ўмовы жыцця і вучобы войскаў 
патрабавалі павышэння ўзроўню палітычнай 
работы з камандным і радавым складам. 
Асабліва ганаровай і адказнай справай быў 
удзел навукоўцаў універсітэта ў стварэнні 
беларускамоўных падручнікаў, кніг і тэр-
міналогіі для Беларускай ваеннай акругі.

У сваю чаргу камандны склад войск БВА 
дапамагаў універсітэту ў арганізацыі ваен-
най падрыхтоўкі моладзі. Г. К. Жукаў, каман-
дуючы кавалерыйскага палка, а з 1931 г. 
камандзір дывізіі, адначасова выкладаў ва 
ўніверсітэце (1926–1931гг.) курс «Вышэйшая 
ваенная падрыхтоўка студэнтаў». Перад 
студэнтамі і выкладчыкамі неаднаразова  
вы ступалі вядомыя палкаводцы грамадзян-
скай вайны Г. Д. Гай, Д. Сердзіч, У. П. Уба-
рэвіч,   Я. Ф. Фабрыцыус і інш. У выніку сумес-
ных намаганняў была створана шыро кая сет-
ка ваенна-тэхнічных гурткоў. Выклад чыкі і 
студэнты авалодвалі ваеннымі спе       цы яль-
насцямі, здавалі адпаведныя нар ма  тывы. 
Праводзіліся ваенізаваныя паходы і аба -
рон  на-фізкуль турныя спаборніцтвы па лёг-
каат летычнай, лыжнай і стралковай пад-
рыхтоўцы.

Вялікая навучальная, выхаваўчая і аба-
ронная работа, праведзеная ва ўніверсітэце 
ў 20–30-я гг., адыграла важную ролю ў 
падрыхтоўцы студэнтаў да суровых выпра-
баванняў вайны. Калі ў чэрвені 1941 г. 
гітлераўскія захопнікі напалі на савецкую 
краіну, калектыў універсітэта аб’явіў сябе 

Подзвiг, традыцыi,  
памяць

мабілізаваным для выканання задач абаро-
ны. У першыя дні вайны каля 450 студэнтаў, 
аспірантаў і выкладчыкаў сталі ў шэрагі Чыр-
вонай Арміі. У ліку першых добра ахвотнікаў-
чырвонаармейцаў быў камса мольскі акты-
віст, асаавіяхімавец Леа нід Сокал. Ён мужна 
змагаўся ў крова пралітных баях лета 1941 г.   
і загінуў, абараняючы Маскву. Сярод першых 
воінаў-добраахвотнікаў быў таксама Іван 
Рыбакоў, які загінуў восенню 1943 г.

Добраахвотна, адмовіўшыся ад «брані» 
(адтэрміноўкі ад прызыву ў армію), пайшоў 
на фронт аспірант Рыгор Трухноў. У лютым 
1942 г. Р. М. Трухноў пісаў у дывізійнай газе-
це: «Даю клятву аддаць усе сілы, усяго сябе 
дзеля канчатковай перамогі над лютым во-
рагам». Дарэчы, ягоны лёс аказаўся больш 
шчаслівым: яму ўдалося пасля вайны закон-
чыць аспірантуру, абараніць дысертацыю – 
спачатку кандыдацкую, а потым доктарс-
кую – і працаваць прафесарам кафедры но-
вай і найноўшай гісторыі.

Рашуча змагаліся з ворагам на розных 
франтах студэнты ўніверсітэта С. К. Дарош-
ка, А. У. Ляўко, П. З. Савачкін, А. І. Сідарэнка  
і многія іншыя. 

Гераічнай старонкай у гісторыі ўніверсі-
тэ та стаў удзел яго выхаванцаў у парты-
занскай і падпольнай барацьбе ў тыле во-
рага. Адказную работу па станаўленні і 
развіцці партызанскага руху праводзіў 
выпускнік БДУ (1936 г.) Ц. С. Гарбуноў, які ў 
1941–1947, 1950–1960 гг. працаваў сакра-
таром ЦК КПБ. З ліпеня 1941 г. у тыле во-
рага на падпольнай рабоце знаходзіўся 
выпускнік БДУ (1931 г.) І. Л. Са цункевіч, які  
ў 1942–1943 гг. з’яўляў  ся сакратаром Мін-
скага падпольнага між райкама КП(б)Б і ка-
мандзірам партызанскага злучэння Мінскай 
зоны.

У шэрагах Мінскіх падпольшчыкаў зна-
ходзіўся студэнт хімфака Георгій Фалевіч. Ён 
стварыў і ўзначаліў падпольную групу у ап-
тэцы № 1, у памяшканні якой захоўвалася 
друкарскае абсталяванне і шрыфты, зброя     
і медыкаменты, якімі забяспечваліся пад-
польшчыкі іншых груп і пар тызанскіх атра-
даў. Схоплены гітлераўскімі спецслужбамі, 
ён вытрымаў усе допыты і катаванні, не 
выдаўшы сваіх таварышаў па барацьбе.           
Г. Г. Фалевіч пасмяротна ўзна гароджаны ор-
дэнам Айчыннай вайны.

Выключную мужнасць праявіў у баях су-
праць захопнікаў выпускнік фізіка-матэ-
матычнага факультэта Уладзімір Парах невіч. 
З першых дзён акупацыі ён актыўна 
ўключыўся ў працу падпольнай моладзевай 
групы ў Бабруйскім раёне, а з ліпеня 1942 г. 
уступіў у партызанскі атрад байцом, потым 
стаў камандзірам дыверсійнай групы. Пад 
яго кіраўніцтвам група пусціла пад адхон 21 

варожы эшалон. З чэрвеня 1944 г. ён з’яў-
ляўся камісарам 102-га атрада партызан-
скай брыгады імя Кірава (Магілёўская во-
бласць). 15 жніўня 1944 г. У. А. Парахневічу 
было пысвоена званне Героя Савецкага Са-
юза. Пасля вайны працаваў дырэктарам    
СШ № 21 г. Мінска і ўдастоены звання заслу-
жанага настаўніка БССР.

Куды б ні закідваў ваенны лёс нашых сту-
дэнтаў і выкладчыкаў, яны годна абаранялі 
гонар сваёй альма-матар і нашай Радзімы. 
Студэнтка геафака Надзея Лісавец, вывезе-
ная на катаржныя работы ў Германію, апы-
нуўшыся ў канцлагеры Эрувіль, звязалася з 
французскімі партызанамі і арганізавала 
ўцёкі ў Вердэнскі лес. Так узнік узначалены 
Н. І. Лісавец жаночы партызанскі атрад, на-
званы «Радзіма», які дзейнічаў на тэрыторыі 
Францыі да прыходу войскаў саюзнікаў.

Шмат студэнтаў і супрацоўнікаў універ-
сітэта не вярнулася з палёў вайны. Важную 
ролю ў патрыятычным выхаванні новых 
пакаленняў адыгрывае ўвекавечанне імён 
воінаў, партызан, падпольшчыкаў, усіх 
патрыётаў. Сярод мемарыяльных знакаў і 
комплексаў, прысвечаных мужнасці савецкіх 
людзей у гады мінулай вайны – помнік сту-
дэнтам і выкладчыкам БДУ, загінулым у баях 
за Радзіму, адкрыты 7 мая 1975 г. ва ўні-
версітэцкім гарадку. Студэнты 70-х гадоў на 
сродкі, заробленыя будатрадамі, уста навілі 
абеліск і вывелі на ім словы: «Светлай памяці 
тых, што ад роднага ўніверсітэта пайшлі на 
свяшчэнную бітву з фашызмам і смерцю 
герояў палеглі ў змаганні, каб вечна свяціла 
над нашай Радзімаю сонца свабоды».

Выкладчыкі і студэнты не толькі змагаліся 
на франтах, у партызанскіх атрадах, але і са-
маадданай працай у глыбокім савецкім тыле 
набліжалі час перамогі над ворагам. Вось 
толькі некалькі прыкладаў.

Выпускнік фізіка-матэматычнага факуль-
тэта БДУ А. Н. Сеўчанка ў час вайны працаваў 
у Ленінградскім дзяржаўным аптычным 
інстытуце. Дзякуючы яго намаганням былі 
вырашаны праблемы стварэння адзінай 
святломаскіроўкі грамадскіх і ваенных 
аб’ектаў, а таксама ўдасканалена сістэма 
люмінесцэнтнага асвятлення шкал ваенных 
аптычных прыбораў. Ужо ў 1943 г. ён быў 
узнагароджаны медалём «За працоўную до-
блесць». У 1953 г. А. Н. Сеўчанка пераязджае 
на пастаянную працу ў Мінск, выбіраецца 
акадэмікам АН БССР, працуе рэктарам БДУ 
(1957–1972 гг.). За вялікія заслугі ў развіцці 
навукі, укараненне вынікаў даследаванняў    
у народную гаспадарку ў 1971 г. 82 нашы 
супрацоўнікі былі ўзнагароджаны Граматамі 
Вярхоўнага Савета СССР, а рэктару А. Н. 
Сеўчанку было прысвоена званне Героя Са-
цыялістычнай працы.

Былы аспірант-географ, а з 1952 па 1979 гг. 
прарэктар БДУ,  А. Я. Малышаў у гады вайны 
быў камандзіраваны на Урал і працаваў 
начальнікам геолага-разведвальнай партыі 
«Міясзолата». Геолага-марфалагічныя дас-
ле даванні ў Заходняй Сібіры, Казахстане і на 
Урале, праведзеныя В. А. Дзяменцьевым, 
дазволілі пашырыць сыравінную базу савец-
кай прамысловасці. Прафесар Ц. М. Годнеў 
узначальваў кафедру раслін у Свярдлоўскім 
сельскагаспадарчым інстытуце. Яго дзей-
насць была накіравана на пошукі дадатковых 
рэсурсаў харчавання.

Даваенны рэктар П. П. Савіцкі падчас 
эвакуацыі працаваў дырэктарам Ніжнета-
гіль скага настаўніцкага інстытута, а прарэк-
тар Л. М. Шнеерсон – яго намеснікам. Калі ў 
маі 1943 г. Саўнаркам СССР прыняў пастано-
ву «Аб узнаўленні дзейнасці Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта» на станцыі Сход-
ня пад Масквой, то рэктарам быў зноў пры-
значаны дацэнт П. П. Савіцкі. Вялікую групу 
вык ладчыкаў склалі навукоўцы, якія праца-
валі ва ўніверсітэце яшчэ да вайны: У. І. Пі-
чэта, Л. М. Шнеерсон, М. Е. Макушок, Ц. П. 
Лом цеў, М. Р. Ларчанка і інш. Кожны на сваім 
месцы, як мог, набліжаў дзень перамогі.

У пасляваенны час пастаянна павялічваў-
ся кантынгент студэнтаў, адбывалася якас-
нае паляпшэнне адукацыі і выхавання. 
Папаў ненне ішло ў асноўным з удзельнікаў 
Вялікай Айчыннай вайны. У 1946 г. з 895 
студэнтаў стацыянара БДУ было каля 200 
франтавікоў і партызан, а сярод 525 за-
вочнікаў усе як адзін у час вайны знаходзілі-
ся ў шэрагах Савецкай Арміі і партызанскіх 
атрадах.

Гэта былі асаблівыя людзі, якія вылучаліся 
не толькі строгай ваеннай дысцыплінай, але 
і высокай грамадзянскай пазіцыяй, і, галоў-
нае, неўтаймаванай прагай да ведаў. Да-
статкова сказаць, што больш за 90 ветэра-
наў Вялікай Айчыннай вайны абаранілі кан-
дыдацкія і доктарскія дысертацыі, атрымалі 
вучоныя званні дацэнтаў і пра фесараў.

Ветэраны актыўна ўдзельнічаюць у гра-
мадскім жыцці, з’яўляюцца гарачымі прапа-
гандыстамі слаўных традыцый не толькі ся-
род студэнцкай моладзі ўніверсітэта, але        
і працоўных краіны, воінаў ЧБВА, а сёння – 
Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь. Пры 
ўдзеле дацэнта хімфака М. Я. Рэзнікава – 
старшыні ўніверсітэцкай арганізацыі тава-
рыства «Веды», філолага Г. І. Гутарава, 
журналіста М. С. Зярніцкага, юрыста А. А.  
Га лаў ко, біёлага М. М. Драко, геолага  
Ф. М. Да мі нікоўскага, матэматыка Г. І. Нахі-
моў скай і многіх іншых былі прачытаны тыся-
чы лекцый і дакладаў, праведзены сустрэчы і 
тэматычныя вечарыны, сотні наву ковых кан-
ферэнцый і семінараў на героіка-патрыя тыч-
ную тэматыку.

Вялікая выхаваўчая работа праводзіцца ў 
перыяд летняга працоўнага семестра. Пры 
камплектаванні будаўнічых атрадаў у іх ук-
лючаюцца ганаровымі байцамі героі вайны. 
Частку заробку студэнты звычайна пе ра-
лічваюць у Фонд міру. Студэнты ўзводзяць і 
рэстаўруюць помнікі загінулым воінам і пар-
тызанам, афармляюць альбом «Памяць».

Такім чынам, ва ўніверсітэце склалася 
сістэма правераных жыццём формаў і 
сродкаў героіка-патрыятычнага выхавання 
студэнцкай моладзі як у ходзе вучэбнага 
працэсу, так і ў пазаўрочны час. Сёння га-
лоўнай задачай з’яўляецца фарміраванне 
цэласнай асобы студэнта, які жыве не толькі 
сённяшнім, а захоўвае мінулае і, абапіраю-
чы ся на яго, творыць будучыню. 

Дацэнт Альберт КОТАЎ,  
старшыня савета ветэранаў 

гістарычнага факультэта

Беларускi дзяржаўны ўнiверсiтэт за 90 гадоў свайго iснавання назапасiў шмат слаўных 
баявых i працоўных традыцый. 

Дацэнт Альберт Котаў і прафесар Анатоль Галаўко сярод студэнтаў БДУ
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БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

нАшЫ ГОСЦІ

мІжнАрОДнАе СУпрАЦОўнІЦТВА

ВеДАй нАшЫх!

Навучэнцы Ліцэя БДУ сталі залатымі прызёрамі 
18-й Міжнароднай канферэнцыі маладых вучо-
ных, якая праходзіла з 24 па 29 красавіка ў Ма-
скве.

У фізіцы першынствавала Юлія Караноўская, у 
інфарматыцы – Дзмітрый Кабак, а залаты медаль па 
матэматыцы ў Вячаслава Мурашкі.

Серабро па матэматыцы заваяваў Аляксей Іванін, а 
бронзу па фізіцы – Андрэй Белашоў.

Усяго ў 18-й Міжнароднай канферэнцыі маладых 
вучоных прынялі ўдзел школьнікі з 16 краін. Беларусь 
прадстаўлялі навучэнцы Ліцэя БДУ.

* * *
Ліцэіст БДУ Яўген Аніскевіч заваяваў залаты 

медаль на 45-й Міжнароднай Мендзялееўскай 
алімпіядзе па хіміі. Яна праходзіла з 24 красавіка 
па 1 мая ў Маскве.

Яшчэ адзін прадстаўнік Ліцэя БДУ Аляксей Краўцоў 
стаў бронзавым прызёрам алімпіяды.

У гэтых спаборніцтвах прынялі ўдзел школьнікі з 11 
краін СНД, а таксама з Румыніі, Балгарыі і Македоніі.

* * *
Каманда БДУ стала пераможніцай Рэс пу блі-

канскай студэнцкай алімпіяды па тэарэтычнай 
механіцы, якая праходзіла 25–29 красавіка ў 
Гомелі.

Каманду склалі студэнты механіка-матэматычнага 
факультэта Артур Галоўчык (4 курс), Раман Жук (3 
курс), Арцём Палішчук (2 курс), Дзмітрый Прыбытка (3 
курс), Іван Рылач (2 курс) пад кіраўніцтвам дацэнта ка-
федры тэарэтычнай і прыкладной механікі Сяргея 
Шчарбакова і асістэнта гэтай жа кафедры Андрэя Кру-

падзёрава. Акрамя таго, Артур Галоўчык заваяваў 1-е 
месца таксама і ў асабістым заліку.

* * *
Каманда факультэта прыкладной матэматыкі і 

інфарматыкі БДУ атрымала перамогу на адкры-
тым чэмпіянаце БДУІР па праграмаванні, фінал 
якога адбыўся 21 красавіка.

Магістрант Дзмітрый Ярц, студэнты Юрый Пісарчык 
і Раман Удавічэнка вырашылі ўсе 10 прапанаваных 
задач. Другое месца заняла таксама каманда ФПМІ 
(Дзмітрый Багданаў, Павел Каліннікаў і Сяргей Со-
баль). Яна адолела 9 задач, апярэдзіўшы сваіх 
сапернікаў з БДУІР на 2 рашэнні.

Усяго ў спаборніцтве ўзялі ўдзел 26 камандаў са 
сталічных і рэгіянальных ВНУ, а таксама каманды 
школьнікаў сярэдніх школ № 41 і 29 г. Мінска і Школы 
юных пажарных (Мазыр).

Дарэчы, каманда-пераможніца стане ўдзельнікам 
фіналу чэмпіянату свету па праграмаванні, які прой-
дзе ў г. Арланда (ЗША).

* * *
Студэнт 3-га курса факультэта прыкладной 

матэматыкі і інфарматыкі Дзяніс Пірштук стаў аб-
салютным пераможцам у групе А Рэспубліканс-
кай студэнцкай алімпіяды па матэматыцы, якая 
адбылася 27–29 красавіка ў БДУ.

Усяго сёлета ў алімпіядзе прынялі ўдзел каля 150 
студэнтаў з 30 ВНУ. Дарэчы, БДУ займае першыя мес-
цы ў гэтым спаборніцтве на працягу многіх гадоў.

Падрыхтавала
Таццяна МАЛЯРОВА

Падчас мерапрыемства, павод-
ле пратакола 11-га пасяджэння 
Міжурадавай беларуска-польскай 
камісіі па супрацоўніцтве ў галіне 
навукі і тэхналогій (г. Мінск, 22–23 
лістапада 2010 г.) Міністэрства 
навукі і адукацыі, Міністэрства рэ-
гія нальнага развіцця і Міністэрства 
эканомікі Польшчы, а таксама ДКНТ 
і Міністэрства адукацыі Рэс публікі 
Беларусь правялі асобны бе ла-
руска-поль скі навуковы форум.

БДУ быў вызначаны як вядучая 
арганізацыя па дадзеным мера-
прыемстве з беларускага боку. 
Прарэктар па эканоміцы і інвес ты-
цыях БДУ У. В. Панарадаў увайшоў  

Склалася традыцыя су-
стракацца ва ўніверсітэце з 
вядучымі наву коўцамі нашай 
краіны, а таксама блізкага і 
далёкага замежжа. 

Па ініцыятыве факультэта 
філасофіі і сацыяльных навук у 
сярэдзіне красавіка БДУ наведалі 
вядомыя расійскія філосафы, 
акадэмікі Ра сійскай акадэміі навук 
В. С. Сцёпін (ганаровы прафесар 
БДУ, намеснік акадэміка-сакратара 
Аддзялення грамадскіх навук РАН), 
А. К. Гусей наў (дырэктар Інстытута 
філасофіі РАН), У. А. Лектарскі 
(старшыня рэдакцыйнага савета 
навукова-тэа рэтычнага часопіса 
РАН «Пытан ні філасофіі») і прафе-
сар Б. І. Пружы нін (галоўны рэдак-
тар дадзенага выдання). У зале ву-
чонага савета БДУ яны прадставілі 
выкладчыкам і студэнтам кнігі, вы-
дадзеныя ў рамках унікальнага 

Фестываль факультэтаў БДУ – БелТА, 21.by,  Sb.by, naviny.by, News.np.by, 
Visit-belarus.ru, moyby.com, Bulgaria.belembassy.org, «Сто сторон» (агульная 
газета краін СНД, Балтыі і Грузіі) (03.5), zn.by (04.5), БелаПАН (10.5).

Вынікі віктарыны «Паступаем у БДУ!» – «Знамя юности» (06.5, 13.5).
ХХ Міжнародны фестываль моды і фота «Млын моды» – БелаПАН, 21.

by, БелТА (05.5), «СБ-Беларусь сегодня» (06.5).
Адкрыццё цэнтра турэцкай мовы і культуры ў БДУ – tut.by, «Народная 

газета» (06.5).
Адкрыццё студэнцкага форуму «Святло Вялікай Перамогі» – «Минск-

новости» (28.4).
Удзел БДУ ў выставе «СМІ ў Беларусі» – zviazda.by (27.4).
Удзел БДУ ў выставе «ТІБО–2011» – «Минск-новости» (26.4).
Суботнік у БДУ – «Вечерний Минск» (26.4).
V адкрыты фестываль «Кінагрань» – zn.by (24.4), 21.by, tut.by (10.5).
Студэнцкі кірмаш вакансій у БДУ – «Минск-новости» (21.4), news.open.

by, БелаПАН, sb.by (24.4).
ФФСН БДУ арганізаваў «Сямейны марафон. WEB 60», які аб’яднаў па-

жылых людзей з унукамі – БелТА, tut.by (22.4).
Выхад каманды ФПМІ БДУ ў фінал чэмпіянату свету па праграмаван-

ні – «Минск-новости» (22.4).
Дзейнасць фальклорна-этнаграфічнага кабінета-музея беларускай 

традыцыйнай культуры на філфаку БДУ – sb.by (21.4).
Пра прафесійна-псіхалагічнае сумоўе ў БДУ – «Рэспубліка» (19.4), 

«Звязда», zn.by (21.4).
56 дыпломаў пераможцаў рэспубліканскіх алімпіяд уручана навучэн-

цам ліцэя БДУ – БелТА (20.4).
Дырэктар Рэспубліканскага цэнтра праблем чалавека БДУ Д. Сагай-

дак пра распрацаваны вібрамеханатрэнажор – naviny.by (20.4).
БДУ на першым месцы сярод самых папулярных ВНУ Беларусі – 

interfax.by (18.4).
Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

САЦЫЯГУМАНІТАРНЫЯ ПАДЫХОДЫ

праекта «Філасофія Расіі другой 
паловы ХХ стагоддзя».

У серыі перад чытачамі паўстае 
ўражлівая галерэя найлепшых 
расійскіх вучоных, уражлівая пана-

рама іх творчых дасягненняў, про-
ста «баляванне» айчыннай гумані-
тарнай думкі. Сярод іх сапраўды 
выбітныя савецкія мысляры, яркія 
асобы, звязаныя з культурай Расіі  

і ўсяго свету. Гэта А. Ф. Лосеў,  
М. М. Бахцін, Б. М. Кедраў, Э. В. 
Ільянкоў, І. Ц. Фралоў, А. А. Зіноўеў, 
Р. П. Шча дравіцкі, М. К. Мамарда-
швілі, C. Л. Рубінштэйн, М. К. Пят-
роў, У. А. Смірноў, Э. Р. Юдзін,  
У. С. Біблер, Г. С. Бацішчаў, В. Ф. 
Ас мус, М. А. Ліўшыц, Л. М. Мітрохін, 
П. В. Копнін, Ю. М. Лотман і інш. 
Магчыма, мы толькі цяпер пачына-
ем разумець і напраўдзе шанаваць 
тое, што было зроблена ў савецкі 
перыяд. Выказаныя імі ідэі не 
засталіся ў мінулым. Многія з іх ак-
туальныя і зараз, плённа ўзаема-
дзейнічаюць з новымі падыходамі, 
якія вылучаюцца сусветнай філа-
софскай думкай.

Выступоўцы падзяліліся сваімі 
вялікімі творчымі планамі. Будзе 
выдадзена яшчэ 36 кніг пра фі-
лосафаў першай паловы ХХ стагод-
дзя. Па прапанове, якая паступіла 
падчас прэзентацыі, вырашана да-
даць у першую серыю новыя тамы, 

прысвечаныя філа софскім школам. 
Сярод іх годнае месца займае 
Мінская мета дала гічная школа, 
створаная ў 1970–80-я гг. у БДУ, ка-
лі загадчыкам кафедры філасофіі 
быў В. С. Сцёпін. Шмат у чым дзя-
куючы дзейнасці гэтай школы БДУ 
пера тварыўся ў значны філа софскі 
цэнтр, тут выраслі слынныя зараз 
беларускія наву коў цы – філосафы і 
сацыёлагі А. М. Елсукоў, Я. В. Пе-
тушкова, У. Ф. Беркаў, А. І. Зелянкоў, 
Л. Ф. Кузняцова, Я. С. Яскевіч.

Расійскія навукоўцы падчас ві-
зіту сустрэліся з кале гамі, выступілі 
перад студэнтамі і выкладчыкамі 
ФФСН, раздалі шмат інтэрв'ю. Уво-
гуле, адбыўся за ці каўлены абмен 
думкамі наконт развіцця навукі і 
адукацыі ў нашых краінах, прапа-
ноўваліся канкрэтныя захады для 
актывізацыі дыялогу паміж бела-
рус кімі і расійскімі ВНУ.

Прафесар 
Аляксандр ДАНІЛАЎ

Злева направа: акадэмікі В. С. Сцёпін, А. К. Гусей наў, прарэктар БДУ 
У. Л. Клюня, акадэмік У. А. Лектарскі і прафесар Б. І. Пружы нін

Падпісанне чатырохбаковага пагаднення з польскімі ВНУ

Добрасуседства

у склад праграмнага камітэта фо-
руму ў якасці намесніка старшыні.

У працы беларуска-польскага 
форуму прынялі ўдзел прадстаў-
нікі пасольства і консульства Рэс-
публікі Беларусь (Аляксандр Бера-
беня, генеральны консул РБ у Бе-
ластоку, і Васіль Чэрнік, саветнік 
пасольства РБ у РП), міністр навукі 
і вышэйшай адукацыі РП Барбара 
Кудрыцка.

Мерапрыемствам зацікавіліся 
прадстаўнікі прадпрыемстваў і 
дзе  лавых колаў Польшчы і Бела-
русі. Таксама адбыліся перамовы 
з кіраўнікамі польскіх універсітэ-
таў. Адно з асноўных пы танняў – 

адукацыя ў галіне энергазбера-
жэння і аднаўляльных крыніц энер-
гіі. Прадстаўнікі польскага боку 
адзначылі высокі ўзровень тэх-
нічнага і метадычнага падыходу ў 
прапанаваных БДУ лабараторных 
комплексах і выказалі зацікаў ле-
насць у іх набыцці.

Былі праведзены трохбаковыя 
сустрэчы з прадстаўнікамі рэгія-
нальнай улады і кіраўніцтвам на-
цыянальнага парку «Белавежская 
пушча» на тэрыторыі Польшчы. Тэ-
май было транс памежнае супра-
цоўніцтва і магчымасці падрыхтоўкі 
і падачы праекта ў галіне аховы   

навакольнага асяроддзя, экала-
гічнай адукацыі і турызму. Адпра-
цавана стратэгія праекта для па-
дачы ў еўрапейскую камісію Inter-
reg III А (Беларусь–Польшча–
Украіна). Папярэдні кошт гэтага 
праекта да 500 тыс. еўра. Аб-
мяркоўваліся патэнцыйныя парт-
нёры дадзенага праекта – БДУ, 
Гайнаўскі павет РП, нацыянальны 
парк «Белавежская пушча» РП і 
інш.

Беларускім бокам была арга-
нізавана выставачная экспазіцыя, 
на якой былі прадстаўлены наву-
кова-тэхнічныя распрацоўкі БДУ, 
шэрагу ВНУ і інстытутаў НАНБ у 
галіне энергазберажэння, пошуку 
аднаўляльных крыніц энергіі, бія-
тэхналогій.

У выніку было падпісана чаты-
рохбаковае пагадненне аб супра-
цоўніцтве ў галіне адукацыі, навукі  
і вытворчасці паміж Бела рускім 
дзяр жаўным універ сітэтам, полі-
тэхнічнымі ўніверсітэтамі Каша-
ліна, Лодзі і Варшавы.

Паводле інфармацыі 
НДЧ-ГУН

Дэлегацыя БДУ з 11 па 15 красавіка брала ўдзел у пра-
цы 4-га Міжнароднага форуму «Дні навукі і тэхналогій 
Польшча–Усход» (г. Белавежа, Польшча), скіраванага 
на развіццё міжнароднай кааперацыі паміж краінамі ЕС 
і Усходняй Еўропы, у асаблівасці з Беларуссю і Украінай            
у рамках праграмы «Усходняе партнёрства».
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Рэдактар Сяргей ШАФАЛОВІЧ

Карэктар Ганна РАК

шКОлА АКТЫВУ

ВІншУем!

ДАСЯГненнІ

28 красавіка. Апоўдні. Мес-
ца сустрэчы і адпраўны пункт – 
Студэнцкі гарадок БДУ. Тут ужо 
напагатове стаяць некалькі аў то-
бусаў. Сюды з усіх бакоў сцякаюц-
ца маладыя людзі. Маршрут для 
кагосьці з прысутных ужо звыклы – 
спартыўна-аздараўленчы комплекс 
БДУ «Брыганціна». А вось мэта па-
ездкі, як і сам праект, адмысловая: 
ІІІ Міжнародны студэнцкі форум 
«Святло Вялікай Перамогі».

Дарэчы, удзельнікаў сабралася даволі 
шмат: 200 актывістаў з моладзевых 
арганізацый БДУ і іншых ВНУ Беларусі, Расіі, 
Украіны. Спісы дзіўным чынам аб'ядналі не-
знаёмых людзей у сем вялікіх камандаў. 
Восьмай камандай стала журы, куды нечака-
на для сябе ўвайшлі прадстаўнікі з уні вер-
сітэтаў Кіева, Масквы, Тулы, Краснаярска, 
Казані, Санкт-Пецярбурга.

І вось ужо гасцінная «Брыганціна» сустра-
кае нас грыбным дажджом, хвоямі, 
настальгіяй і... першымі выпрабаваннямі. 
Конкурсная праграма форуму насычаная. 
Прыйшлося пакрэатывіць для пачатку з 
выступамі ўдзельнікаў. Назва, дэвіз, атры-
бутыка склаліся ў першыя ўражанні пра ка-
манды.

«Гукі вайны» радавалі вока сваім выгля-
дам – яны адназначна былі самай стыльнай і 
арганізаванай камандай форуму. Упэўнены 
курс на перамогу ўзяла каманда «На Берлін». 
Забыўшыся пра канспірацыю, навідавоку 
стаялі «Унукі партызанаў». Нікому не выдалі 
ваенных таямніц прыгажуні з каманды «Са-
крэтная зброя». «Сляды вайны» міралюбна 
віталі гледачоў чырвонымі «далонькамі». Ка-
манда «СПАРЖА» заявіла, што яны зусім не 
стручкі, а «Спецыяльнае Падраздзяленне 
Арміі Рэальных Жыццярадасных Актывістаў». 

У Мінску завяршыўся XVIII 
Міжнародны спецыялізаваны фо-
рум па інфармацыйных тэхналогіях 
«TІБO–2011». Кульмінацыяй самай 
маштабнай беларускай падзеі ў 
галіне інфармацыйных тэхналогій 
стала падвядзенне вынікаў адна-
йменнай інтэрнэт-прэміі.

Сёлета конкурс на найлепшы 
беларускі інтэрнэт-рэсурс пра-
водзіўся па 15 намінацыях. Усяго 
было прадстаўлена больш за 400 
праектаў.

Заяўкі ацэньваліся па наступных 
крытэрыях: змест, структура і наві-
гацыйныя функцыі, візуальнае 
афарм ленне, функцыянальнасць, 
інтэрактыўнасць. У склад журы 
ўвай шлі спецыялісты ў галіне ін-
фар мацыйных тэхналогій, прад-
стаў нікі творчых саюзаў, акадэміч-
най навукі, СМІ, органаў дзяржаў-
нага кіравання, прадпрыемстваў і 
арганізацый Беларусі. Сярод экс-
пертаў значыліся Ірына Герман (за-
гадчыца сектара па вядзенні сайта 
Прэзідэнта РБ), Генадзь Чапурны 
(начальнік упраўлення інфарматы-
за цыі Міністэрства эканомікі Рэс-
публікі Беларусь), Андрэй Голубеў 
(дырэктар дырэкцыі па інфарма-
цыйных тэхналогіях ПУП «Выдавецкі 
Дом «Праф-Прэс») і інш.

ФОРУМ ПЕРАМОГІ: ГУЛЬНІ ДЫ ДАКЛАДЫ

Даплылі...

І толькі з трэцяга разу агучыўшы свой дэвіз, 
на форуме з’явілася не зусім сур'ёзная, але 
дружная каманда «Сур'ёзная тэма».

А вось прадстаўляючы конкурсныя дакла-
ды і прэзентацыі, хлопцам і дзяўчатам 
прыйшлося сур'ёзна пастарацца. Студэнты 
выступалі на тэмы: «Мінск – горад-герой», 
«БДУ ў гады вайны», «Героі БДУ», пад-
крэсліваючы той факт, што гераічнае мінулае 
народа непарыўна звязана з мінулым наша-
га ўніверсітэта, які стаіць на парозе 90-
годдзя.

Не дзіўна, што самай яркай і ўражлівай 
часткай форуму стаў творчы вечар «Ува мне 
спявае Перамогі слава». На некалькі гадзін 
сучасныя стылягі пераўвасобіліся ў хлопцаў   

і дзяўчатак мірных 30-х ці ў салдат і саніта-
рак горкага ваеннага часу. Гучалі песні тых 
гадоў, зачытваліся вершы, разыгрываліся 
ін сцэніроўкі, знайшлося месца нават для 
КВЗ, які заклікаў усе нягоды пераадольваць 
з усмешкай...

На наступны дзень каманды гэтак жа 
аптымістычна пераадолелі ранні ўздым, каб 
змагацца за перамогу ў ваенна-спартыўнай 
гульні «Зарніца». І зноў даклады, абмер-
каванні, вячэрняя дыскатэка...

Два незабыўныя дні ў «Брыганціне» 
завяршыліся выездам у Мінск, ускладаннем 
кветак да манумента Перамогі і ўрачыстым 
закрыццём форуму ў гарадской ратушы. Тут 
прарэктар па вучэбна-выхаваўчай рабоце і 

сацыяльных пытаннях БДУ Уладзімір Суво-
раў і начальнік аддзела па справах моладзі 
Мінгарвыканкама Віталь Брэль уручалі ды-
пломы камандам, якія перамаглі ў шматлікіх 
намінацыях, тут жа стала вядомая назва аб-
салютнага лідара ў камандным заліку. Ім ста-
ла славутая «СПАРЖА».

Затым удзельнікі мерапрыемства яшчэ 
доўга не разыходзілася – абменьваліся 
нумарамі тэлефонаў, успаміналі смешныя 
гісторыі, радаваліся сонечнаму надвор'ю. 
Хацелася, каб у гэты дзень не толькі сонца 
ззяла ярчэй, але і святочна разгарэўся веч-
ны агонь як знак нашай памяці, як нязгаснае 
Святло Вялікай Перамогі.

Яўгенія МОШЧАНКА

 У склад каманды БДУ ўвайшлі 11 студэнтаў: першакурснік біялагічнага 
факультэта Аляксандр Башлакоў, другакурснік геаграфічнага факультэта 
Аляксей Скалазуб, першакурсніца гуманітарнага факультэта Ксенія Ле-
бедзева, чацвёртакурсніца факультэта жуналістыкі Святлана Хахлова, 
першакурсніца ФФСН Ірына Няфёдава, першакурснікі эканамічнага фа-
культэта Яўген Цуркін і Дзмітрый Цімафіевіч, першакурснікі юрыдычнага 
факультэта Віктар Вабішчэвіч і Аляксандра Бас. 

Трэніравала каманду старшы выкладчык кафедры фізвыхавання і спор-
ту БДУ Кацярына Пяхота.

Паводле інфармацыі 
спартклуба БДУ

Знак якасці
Сайт пярвічнай прафсаюзнай арганізацыі студэнтаў 

БДУ заняў 3-е месца ў намінацыі «Інтэрнэт-рэсурс грамад-
скай арганізацыі» на ТІБО–2011.

Падвядзенне вынікаў адбылося 
28 красавіка ў бізнес-цэнтры ГК 
«Вікторыя». Сайт пярвічнай праф-
саюзнай арганізацыі студэнтаў 
БДУ www.profkom.bsu.by заняў 3-е 
месца ў намінацыі «Інфармацыйны 
рэсурс грамадскай арганізацыі».

Прэмія ў такім значным мера-
прыемстве ў галіне сеткавых рэ-
сурсаў стала нечаканым падарун-
кам для ўсёй каманды, якая куры-
руе сайт. Дыплом за 3-е месца – 
вынік больш чым трохмесячнай 
працы. У студзені 2011 г. была за-
пушчана абноўленая версія рэсур-
су, якая спрыяе інфармацыйнай 
падтрымцы дзейнасці арганізацыі. 
Пэўныя паляпшэнні ўжо адбыва-
юцца: наладжваецца інтэрактыў-
насць, удасканальваюцца формы 
інфармацыйнай працы, шляхам 
сацыялагічных апытанняў вывуча-
юцца думкі студэнтаў. Сайт, як па-
казала інтэрнэт-прэмія «ТІБО–
2011», развіваецца ў правільным 
кірунку. Упершыню ўдзел у конкур-
се такога высокага ўзроўню – і ад-
разу ўзнагарода!

«Віншуем усіх сяброў прафсаю-
за студэнтаў БДУ з такой важнай 
па дзеяй! – дзеліцца ўражаннямі 
рас працоўшчык і адміністратар сай-
та Уладзімір Паўлюковіч (на фота). 

– Вялікі дзякуй усім, хто ўдзельнічае  
ў інфармацыйным напаўненні сайта 
і яго развіцці, а асабліва Тані Раз-
мысловіч і Каці Керэмшы. Шмат у 
чым заваяваны дыплом стаў неча-
канасцю для нас. Аднак гэта толькі 
пацвярджае, што мы са праўды пра-
цуем і рэсурс дапамагае сябрам 
прафсаюза атрым лі ваць неабход-
ную інфармацыю. Наш сайт будзе 
далей актыўна развівацца, і мы 
разлічваем на падтрымку яго 
карыстальнікаў. 

Кацярына КЕРЭМША

Моладзевыя лідары ў «Брыганціне» не толькі плённа дыскутавалі, але і весела бавілі час

Зборная каманда БДУ заняла першае месца па плаванні 
на Рэспубліканскай універсіядзе–2011. Турнір праходзіў з   
4 па 5 мая ў Мінску.
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1. Назавіце рэктараў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта-

ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны. Які быў іх баявы шлях?

2. Хто прадстаўлены на фота? Чым вядомыя гэтыя людзі?

Упраўленне выхаваўчай работы з моладдзю БДУ 
Гістарычны факультэт БДУ

АБ'ЯЎЛЯЮЦЬ

конкурс-віктарыну да Дня Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне  
і 90-годдзя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 

сярод студэнтаў БДУ дзённай формы навучання

Пры ацэнцы адказаў улічваецца іх правільнасць, паўната,  
разгорнутасць і якасць афармлення.

Памер прызавога фонду для ўзнагароджання пераможцаў, 
якія занялі І, ІІ, ІІІ месца, і лаўрэатаў віктарыны складзе  
1 300 000 рублёў.

Адказы прымаюцца да 10 чэрвеня 2011г. у к. 205 гл. корпуса 
БДУ (пр. Незалежнасці, 4), тэл. 209-52-61.

Пытанні таксама апублікаваны на сайце www.bsu.by (у раз-
дзеле «Студэнцкае жыццё»).

Жадаем поспехаў!

Пытанні віктарыны

 

3. Хто з прафесараў БДУ насіў партызанскую мянушку «Баця»?        

Як вядомы навуковец апынуўся ў партызанскім атрадзе?

4. Назавіце аўтара кнігі. 

Што Вам пра яго вядома? 

Які подзвіг ён здзейсніў?

 5. Студэнт БДУ так апісаў апошні дзень вучобы ў чэрвені 41-га: «24 

чэрвеня мы, як заўсёды, падняліся а восьмай раніцы і сталі апошні раз 

праглядаць канспекты па тэорыі лікаў. Інтэрнат універсітэта быў на Рэ-

валюцыйнай вуліцы, недалёка ад плошчы Свабоды». Каму належаць 

гэтыя радкі? На якім факультэце вучыўся студэнт? Што Вы ведаеце 

пра лёс героя?

6. Хто з супрацоўнікаў БДУ ўдзельнічаў у антыфашысцкай групе Са-

марына? Распавядзіце пра подзвіг гэтых людзей.

7. Да вайны ў Беларускім дзяржаўным універсітэце вучыўся будучы 

афіцэр французскай арміі. Пра каго ідзе гаворка? Што Вы ведаеце пра 

подзвіг гэтага чалавека?

8. У гады Вялікай Айчыннай вайны ў акупаваным Мінску дзейнічала 

антыфашысцкая група, якая складалася з работнікаў універсітэта. Хто 

ўзначальваў гэтую групу? Чым яна займалася? Супрацоўнікамі якога 

факультэта былі яе ўдзельнікі?

9. Адам, Артур, Уладзімір, Віктар, Галя, Роберт, Тамара, Таццяна, 

Юрый. Хто з іх вучыўся ў БДУ? Пра што і пра каго ідзе гаворка?

10. У 1941–42 гг. у Мінску на базе гарадской цэнтральнай аптэкі 

дзейнічала падпольная група, якую арганізаваў і ўзначальваў студэнт 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Назавіце імя героя-

падпольшчыка. Што Вам вядома пра яго жыццё і барацьбу?

11. Дапоўніце словы «Светлай памяці тых, што ……. пайшлі на 

свяшчэнную бітву з фашызмам і смерцю герояў палеглі ў змаганні, каб 

вечна свяціла над нашай Радзімаю сонца свабоды». Калі і дзе былі 

напісаныя гэтыя радкі?
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Зацверджана загадам БДУ
ад 2011/03/29 г. № 118ОД

1. Парадак прыёму на другую ступень вышэйшай 
адукацыі (у магістратуру) БДУ вызначаецца ў 
адпаведнасці з Правіламі прыёму ў магістратуру вышэй-
шых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь, 
зацверджанымі Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі 
Беларусь ад 18.01.2008 г. № 68.

2. Грамадзяне Рэспублікі Беларусь і іншыя асобы, на-
званыя ў пункце 4 Правілаў прыёму, якія паступаюць у 
магістратуру, падаюць наступныя дакументы:

• заяву на імя рэктара па ўстаноўленай форме (на 
бланку);

• копіі дыплома аб вышэйшай адукацыі і дадатку да 
яго (завяраецца прыёмнай камісіяй);

• выпіску з пратакола пасяджэння савета факультэта 
вышэйшай навучальнай установы аб рэкамендацыі для 
навучання ў магістратуры (для выпускнікоў ВНУ 2011 го-
да);

• копію працоўнай кніжкі – для працоўных;
• даведку аб рэгістрацыі ў камітэце па працы, 

занятасці і сацыяльнай абароне Мінскага гарвыканкама, 
упраўленнях (аддзелах) па працы, занятасці і сацыяль-
най абароне гарадскога (раённага) выканкама (для 
асоб, якія знаходзяцца на ўліку ва ўказаных органах);

• дакументы, якія пацвярджаюць беларускую нацыя-
нальнасць (для беларусаў, якія з'яўляюцца грамадзянамі 
замежных дзяржаў ці асобамі без грамадзянства);

• медыцынскую даведку па форме, устаноўленай 
Міністэрствам аховы здароўя для тых, хто паступае ў 
вышэйшыя навучальныя ўстановы;

• 2 фатаграфіі памерам 3х4 см;
• ксеракопію пашпарта (стар. 31, 33, прапіска ці 

рэгістрацыя);
• дакумент, які сведчыць асобу (прад'яўляецца 

асабіста).
Таксама падаюцца спіс і копіі апублікаваных навуко-

вых работ, апісанняў вынаходстваў, справаздачы аб вы-
кананых даследаваннях і распрацоўках (пры іх 
наяўнасці).

3. Тэрміны прыёму ў магістратуру дакументаў, указа-
ных у пункце 2 гэтага Парадку прыёму, – з 27 чэрвеня па 
5 ліпеня.

Дакументы прымаюцца на адпаведных факультэтах 
(у падраздзяленнях БДУ).

4. Уступныя выпрабаванні па спецыяльнасці право-
дзяцца 6 ліпеня (у ІБМТ БДУ – 6–9 ліпеня).

Форма правядзення ўступных выпрабаванняў – вус-
ны іспыт па ўсіх спецыяльнасцях, акрамя спецыяльнасцяў 
эканамічнага факультэта і спецыяльнасці «Юрыспру-
дэнцыя» юрыдычнага факультэта (тэсціраванне).

Праграмы ўступных выпрабаванняў – на адпаведных 
факультэтах (у падраздзяленнях).

5. Пераважным правам пры залічэнні ў магістратуру 
карыстаюцца асобы:

- названыя ў абзацы 3 пункта 21 Правілаў прыёму;
- якія абаранілі дыпломную працу на «дзесяць» або 

«дзевяць».
6. Тэрміны залічэння ў магістратуру: на бюджэтнае 

навучанне – па 8 ліпеня, на платнае – па 17 ліпеня.
Пачатак навучальнага года – 1 верасня.

Факультэты (падраздзяленні),
спецыяльнасці

Дысцыпліны
ўступных выпрабаванняў

Адрасы факультэтаў
для прыёму дакументаў,  
тэлефоны для даведак

Механіка-матэматычны факультэт Пр. Незалежнасці, 4, к. 427
Тэл. 209-52-49Матэматыка Матэматыка

Механіка Механіка     
Факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі Пр. Незалежнасці, 4, к. 515

Тэл. 209-53-97Прыкладная матэматыка і інфарматыка Прыкладная матэматыка, інфарматыка
Матэматычнае і праграмнае забеспячэнне 
інфармацыйнай бяспекі

Камп’ютарная бяспека, прыкладная матэматыка, 
інфарматыка

Факультэт радыёфізікі і камп'ютарных тэхналогій Вул. Курчатава, 5, к. 604
Тэл. 209-58-18Радыёфізіка Радыёфізіка

Фізічная электроніка Фізічная электроніка
Метады і сістэмы абароны інфармацыі, 
інфармацыйная бяспека

Камп’ютарная бяспека

Апаратнае і праграмна-тэхнічнае забеспячэнне 
інфармацыйнай бяспекі

Камп’ютарная бяспека

Фізічны факультэт Вул. Бабруйская, 5, к. 328
Тэл. 209-51-15Фізіка Фізіка 

Хімічны факультэт Вул. Ленінградская, 14, к. 402
Тэл. 209-51-82Хімія Хімія 

Біялагічны факультэт Вул. Курчатава, 10, к. 203
Тэл. 209-59-02Біялогія Біялогія 

Геаграфічны факультэт Вул. Ленінградская, 16, к. 223
Тэл. 209-52-57Геаграфія Геаграфія 

Геаэкалогія Геаэкалогія 
Эканамічны факультэт Вул. К.Маркса, 31, к. 65

Тэл. 227-60-25Эканамічная тэорыя Эканамічная тэорыя
Фінансы, грашовае абарачэнне і крэдыт* Фінансы і кредыт 
Эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай* Менеджмент

Матэматычныя і інструментальныя метады эканомікі Эканоміка

Факультэт філасофіі і сацыяльных навук Вул. Кальварыйская, 9, к. 521
Тэл. 259-74-04Філасофія Філасофія

Псіхалогія Псіхалогія
Сацыялогія Сацыялогія
Гістарычны факультэт Вул. Чырвонаармейская, 6, к. 21

Тэл. 209-55-98Мастацтвазнаўства Гісторыя і тэорыя мастацтва
Усеагульная гісторыя Усеагульная гісторыя
Айчынная гісторыя Гісторыя Беларусі
Археалогія Археалогія
Этнаграфія, этналогія і антрапалогія Этнаграфія і этналогія Беларусі
Гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады 
гістарычнага даследавання

Гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады 
гістарычнага даследавання

Музеязнаўства, кансервацыя і рэстаўрацыя 
гісторыка-культурных аб'ектаў

Гісторыя, тэорыя і методыка музейнай справы

Дакументалістыка, дакументазнаўства, 
архівазнаўства

Дакументалістыка, дакументазнаўства, 
архівазнаўства

Філалагічны факультэт Вул. К.Маркса, 31, к. 57
Тэл. 222-35-82Тэорыя і методыка навучання і выхавання* Методыка выкладання рускай (беларускай) мовы, у 

тым ліку як замежнай, або рускай (беларускай) 
літаратуры

Славянскія мовы* Балгарская (польская, украінская, сербская, 
чэшская) мова

Германскія мовы* Англійская (нямецкая) мова
Раманскія мовы* Французская (італьянская) мова
Тэорыя мовы* Агульнае мовазнаўства
Прыкладная і матэматычная лінгвістыка* Камп’ютарная лінгвістыка
Літаратура народаў краін замежжа* Гісторыя англійскай (нямецкай, французскай, 

італьянскай, кітайскай, балгарскай, польскай) 
літаратуры

Літаратуразнаўства* Гісторыя рускай (беларускай) літаратуры або 
тэорыя літаратуры

Мовазнаўства* Руская (беларуская) мова
Юрыдычны факультэт Вул. Ленінградская, 8, к. 211

Тэл. 209-55-72Паліталогія Паліталогія
Юрыспрудэнцыя Агульная тэорыя права, канстытуцыйнае права, 

грамадзянскае права, крымінальная права
Факультэт міжнародных адносін Вул. Акадэмічная, 25, к. 602

Тэл. 284-00-23Тэорыя мовы Агульнае мовазнаўства
Гісторыя міжнародных адносін і знешняй палітыкі Гісторыя міжнародных адносін  

і знешняй палітыкі Беларусі
Юрыспрудэнцыя Міжнароднае права
Сусветная эканоміка Сусветная эканоміка і міжнародныя эканамічныя 

адносіны
Кіраванне ў сацыяльных і эканамічных сістэмах Кіраванне ў сістэме мытных органаў або менедж-

мент, эканоміка і маркетынг міжнароднага турызму
Гуманітарны факультэт Вул. Курчатава, 5, к. 409

Тэл. 209-59-11Германскія мовы Тэорыя і практыка перакладу (англійская мова)
Культуралогія Культуралогія
Псіхалогія Псіхалогія
Кіраванне ў сацыяльных і эканамічных сістэмах Менеджмент у сацыяльнай сферы
Факультэт журналістыкі Інстытута журналістыкі Вул. Кальварыйская, 9, к. 402

Тэл. 259-74-00 Журналістыка Журналістыка
Кафедра педагогікі і праблем развіцця адукацыі Пр. Незалежнасці, 4, к. 316

Тэл. 209-52-66Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі Педагогіка
Цэнтр праблем развіцця адукацыі Вул. Маскоўская, 15, к. 726

Тэл. 209-59-65Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі Педагогіка
Інстытут тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кірылы БДУ Пр. Незалежнасці, 24, к. 202

Тэл. 227-63-67,
289-11-61

Рэлігіязнаўства, філасофская антрапалогія, 
філасофія культуры

Гісторыя рэлігій, рэлігійная філасофія

Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ Вул. Батанічная, 15, к. 302
Тэл. 245-17-22Мастацтвазнаўства** Гісторыя мастацтва і дызайну

Псіхалогія** Сацыяльная работа (сацыя-медыка-псіхалагічная 
дзейнасць)

Юрыспрудэнцыя** Агульная тэорыя права
Кіраванне ў сацыяльных і эканамічных сістэмах** Эканоміка і менеджмент
Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій БДУ Вул. Кастрычніцкая, 4, к. 207

Тэл. 210-41-06, 
маб. 8029-188-37-00

Бізнес-адміністраванне*** Эканамічная тэорыя,
менеджмент

* Дзённая і завочная формы навучання; ** Завочная форма навучання (толькі платная); *** Вочная (вячэрняя) форма навучання (толькі платная)

Тэрмін навучання: дзённая форма – 1 год, завочная – 1,5 года, вячэрняя – 2 гады. 
Заўвага: у Пераліку спецыяльнасцяў магістратуры магчымыя змены (адкрыццё новых спецыяльнасцяў)

ПЕРАЛІК СПЕЦыЯЛьНАСЦЯЎ І ЎСТУПНыХ ВыПРАБАВАННЯЎ
другой ступені вышэйшай адукацыі (магістратуры)

БДУ на 2011 год (дзённая бюджэтная і платная формы навучання)

Парадак прыёму  
ў магістратуру

БДУ на 2011 год


