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ДЭКАН факультэта прыклад
ной матэматыкі і інфарматыкі 
БДУ Павел Мандрык узнагаро
джаны медалём «За працоўныя 
заслугі». Ён ганараваны за 
высокія дасягненні ў вытворчай і 
сацыяль накультурнай сферах, 
значны асабісты ўклад у дася г
ненне прагнозных паказчыкаў 
сацыяльнаэканамічнага развіц
ця краіны ў 2006–2010 гг.

Указ аб узнагароджанні 
падпісаў Прэзідэнт Беларусі 
Аляксандр Лукашэнка 23 мая. Па 
даручэнні кіраўніка нашай дзяр
жавы прэм'ерміністр Беларусі 
Міхаіл Мясніковіч 15 чэрвеня 
ўручыў узнагароды 77 прад стаў
нікам міністэрстваў, СМІ, работні
кам прадпрыемстваў пра мыс ло
васці розных рэгіёнаў Беларусі, 
будаўнічай галіны, адукацыйнай 
сферы, урачам, артыстам. 

* * *
МАТЭРЫЯЛЬНАЯ дапамога 

аказана 75 студэнтам Белдзярж
універсітэта, якія выхоўваюць 
малалетніх дзяцей. Такое рашэн
не прынята на пасяджэнні рэк
тарата БДУ з мэтай сацыяльнай 
падтрымкі маладых бацькоўсту
дэнтаў. Пры гэтым грашовыя вы
платы атрымаюць як студэнты 
бюджэтнай формы навучання, 
так і платнай. Памер матэрыяль
най дапамогі складзе ад 460 000 
да 950 000 руб. у залеж насці ад 
колькасці дзяцей у сям'і.

Дарэчы, у БДУ і раней неадна
разова прымаліся рашэнні аб 
аказанні матэрыяльнай дапамогі 
асобным катэгорыям студэнтаў, у 
тым ліку дзецямсіротам і дзе
цям, якія засталіся без апекі баць
коў, студэнтамінвалідам.

Паводле інфармацыі
прэс-службы БДУ

урачыстасці

падзея

чытайце  
ў нумары:

Весткі  
з рэктарата

СХОДНЯ – ВАЕННЫ  
ПРЫТУЛАК БДУ

Падчас вайны БДУ быў зму
шаны адкрыць выязную старон
ку свайго жыцця на станцыі 
Сходня пад Масквой

Стар. 2

АД ЗАКАЗАЎ ДА ЎЛАСНЫХ 
ІНІЦЫЯТЫЎ

Выдавецкі цэнтр БДУ адзна
чыў 10 год дзейнасці

Стар. 3

ЦІ МОЖНА НАВУЧЫЦЦА 
ТВОРЧАСЦІ?

Пра асаблівасці падрыхтоўкі 
будучых беларускіх паэтаў і пра
заікаў, крытыкаў і драматур гаў 
гутарка з загадчыкам кафедры 
літаратурна–мастацкай кры  ты кі 
Людмілай САЯНКОВАЙ

Стар. 4

На ўкладышы газеты 
размешчаны фотагалерэі найлеп

шых выпускнікоў БДУ, а таксама 
«зорак» факультэтаў

Упершыню ў БДУ 21 чэр-
веня адбыўся выпускны ве-
чар для студэнтаў з ліку за-
межных грамадзян.

Удзельнікамі ўрачыстасці ў ак
тавай зале на Кальварыйскай, 9 
сталі 96 прадстаўнікоў 11 дзяржаў, 
якія навучаліся на 10 факультэтах 
БДУ. З іх больш за ўсё выхадцаў з 
КНР, другія па колькасці – расіяне.

Найбольш замежных студэнтаў 
традыцыйна навучаецца на трох 
факультэтах: эканамічным, філа
лагічным і міжнародных адносін. 

Дыпломы выпускнікам уручыў 
рэктар акадэмік Сяргей Абламейка, 
павіншавалі іх таксама кіраўнікі 
факультэтаў і моладзевых аргані
зацый. Нядаўнія студэнты атрымалі 
памятныя медалі «Выпускнік БДУ–
2011», граматы, дыскі пра alma 
mater і падарункі ад пасольстваў, 
акрэдытаваных у нашай краіне.

Па словах рэктара, пяць гадоў 
выкладчыкі ўніверсітэта імкнуліся 
даваць замежным навучэнцам доб
рыя веды, паказваць ім культуру 
нашага народа, нашай краіны, а мы 
знаёміліся з іх культурай і трады
цыямі. Сяргей Уладзіміравіч сам у 
свой час суседнічаў у інтэрнаце з 
замежнікамі, і гэта паспрыяла яго 
светапогляду. «Мы вельмі спа
дзяёмся, што гэтыя гады застануц
ца таксама ў вашай памяці як доб
ры і цікавы час, – сказаў рэктар. – 
Вы найлепшыя прадстаўнікі школ і 
ВНУ сваёй краіны, таму я мяркую, 
што ўзровень падрыхтоўкі, які вы 
атрымалі, дазволіць вам упэўнена 
ісці па жыцці». Сяргей Абламейка 
адзначыў, што нашы выпускнікі 
дасягнулі вышынь: многія сталі мі
ністрамі. БДУ ганарыцца імі.

Ключы ад новага 113-ква тэрнага до-
ма па вуліцы Яна Чачота, 32 уру чаны 
10 чэрвеня супрацоўнікам БДУ.

19павярховы будынак узведзены спецыяль
на для прафесарскавыкладчыцкага складу і на
вуковых работнікаў БДУ ў адпаведнасці з дару
чэннем Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, якое 
Аляксандр Лукашэнка даў выканаўчым органам 
пры наведванні факультэта журналістыкі ў лю
тым 2008 г.

Першапачаткова гарадскія ўлады прапана
ва лі БДУ варыянт 9павярховага 70кватэрнага 
дома з індывідуальным праектаваннем па вул. 
Бялецкага ў Малінаўцы, аднак па просьбе жыл
лёвага кааператыва была знойдзена прыдат
ная будаўнічая пляцоўка для больш габарытна
га будынка ў новым мікрараёне Дружба па між 
праспектам Дзяржынскага і МКАД на паў днё
вым захадзе сталіцы.

Заказчыкам новага дома выступіла УКБ 
адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска, а 
забудоўшчыкам – ААТ «МАПІД». Будаўніцтва вя
лося з мая 2010 г. з дзяржаўнай падтрымкай. 
Дом складаецца з тыпавых 1, 2, 3 і 4пакаёвых 
кватэр плошчай ад 45 да 105 м2. Канчатковы 
кошт квадратнага метра склаў 1 925 тыс. руб.

Разляцеліся па ўсім свеце

Начальніка ўпраўлення замеж
ных сувязяў Міністэрства адукацыі 
Беларусі Уладзіміра Шапурова ра
дуе, што ва ўніверсітэце захавалі ся 
добрыя традыцыі адукавання інша
земных грамадзян. У БДУ навуча
ецца больш за 2 тыс. грама дзян з 
розных краін – пятая частка ад усіх 
студэнтаўзамежнікаў у Бе ла русі. 
Гэта сведчыць пра прэстыж ВНУ. 
Ён паведаміў, што ў нас створана 
асацыяцыя выпускнікоў ВНУ, ня

даўна прайшоў міжнародны форум 
вы пускнікоў, і заклікаў далу чыц ца 
да дзейнасці па ўмаца ван ні супра
цоў ніцтва паміж краінамі.

Саветнік па культуры пасольст
ва РФ Сяргей Бярэзін перадаў ад 
імя Надзвычайнага і Паўнамоцнага 
Пасла Аляксандра Сурыкава най
лепшыя пажаданні ўсім, асабліва 
расійскім выпускнікам. У сваім на
казе ён падкрэсліў, што вышэйшая 
адукацыя ў Беларусі заўсёды ад

рознівалася высокай якасцю і вы
дат нымі традыцыямі, і выказаў упэў
ненасць, што маладыя спецыялісты 
будуць запатрабаваныя ў сябе на 
радзіме. 

Да імпрэзы была арганізавана 
выстава аб адукацыйнай дзейнасці 
БДУ. А самі выпускнікі паказалі на 
незабыўным развітальным вечары 
канцэртныя нумары.

Алена МАРЦУЛЕВІЧ

Абжываемся на Дружбе!
Такім чынам, больш за 100 сем'яў супра цоў

нікаў БДУ дзякуючы альмаматар абзавяліся 
ўласным жыллём. Многія навасельцы раней 
пражывалі ў маласямейным інтэрнаце БДУ па 
вул. Крапоткіна, які, у сваю чаргу, хутка прытуліць 
новых жыхароў.

Усяго ж у БДУ на ўліку тых, хто мае патрэбу ў 
паляпшэнні жыллёвых умоў, каля 700 сем'яў, 
сярод якіх каля 400 чалавек – выкладчыкі або 
навуковыя супрацоўнікі. Большая іх частка ад
но сіцца да катэгорыі «маладая сям'я».

Узвядзенне новага дома, безумоўна, здыме 
вастрыню жыллёвай сітуацыі ва ўніверсітэце, 
але не вырашыць яе зусім.

Таму наша кіраўніцтва робіць далейшыя за
хады па забеспячэнні супрацоўнікаў жыллём, у 
тым ліку з клопатам пра маладыя кадры. Па сло
вах намесніка старшыні прафсаюзнага камітэта 
Аляксандра Нікіценкі, БДУ выступае аргані
затарам міжуніверсітэцкага кааператыва для 
прафесарскавыкладчыцкага складу, пачатак 
будаўніцтва запланаваны на IV квартал 2011 г. 
Наша доля там – 25 кватэр. Акрамя таго, у 
адпаведнасці з планам сумесных мерапры ем
стваў па сацыяльнаэканамічным развіцці БДУ, 
зацверджаным рашэннем Мінгарвыканка ма     
№ 2614 ад 11 лістапада 2010 г., запланавана 

будаўніцтва жылога дома для работнікаў БДУ 
сіламі УКБ Мінгарвыканкама. Чакае свайго часу 
ўзвядзенне інтэрната для аспі рантаў побач з 
корпусам БДУ на Кальварыйскай, на што такса
ма атрымана згода кі раў ніка дзяржавы.

Сяргей ШАФАЛОВІЧ

Замежным выпускнікам БДУ–2011 урачысты вечар запомніцца на ўсё жыццё
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ніком універсітэта. 15 мая 1943 г. 
СНК СССР прыняў пастанову «Аб 
аднаў ленні работы Беларускага 
дзяржаў нага ўніверсітэта». Новым 
«месцам жыхарства» БДУ стаў па
сёлак Сходня пад Масквой (сёння 
ў межах горада). 

У распараджэнне ўніверсітэта 
быў перададзены будынак мясцо
вай школы і 40 дачных хатак. У шко
ле размяшчаўся галоўны навучаль
ны корпус, а дачы прызначаліся 
пад інтэрнат для студэнтаў і кватэ
ры для выкладчыкаў. Частка сту
дэнтаў займалася ў будынку Мас
коўскага дзяр  жаў нага ўнівер сі тэта 
(у прыват насці, 1 курс фізікама
тэматычнага факультэта, 2 курс 
біялагічнага, 4 і 5 курсы гіста рыч
нага факультэтаў).

Паведамленне аб аднаўленні 
дзейнасці БДУ выклікала водгук 
сярод беларускай моладзі, якая 
знаходзілася на неакупаванай тэ
рыторыі СССР. За кароткі тэрмін на 
імя рэктара было пададзена звыш 
1380 заяў з просьбамі аднавіць на
вучанне ў аlma mater. Усяго ж было 
залічана 582 чалавекі на шэсць 
факультэтаў (на філа лагічны – 160, 
гістарычны – 126, геаграфічны – 83, 
біялагічны – 47, хімічны – 70 і на 
фізікаматэматычны – 96 чалавек). 
Што тычыцца нацыянальнага 
складніка, то студэнты БДУ па
дзяляліся наступным чынам: бе
ларусы былі найбольш шматлікія 
(40,3 % ад агульнай колькасці сту
дэнтаў), другое мес ца па колькас
ці займалі яўрэі –  29,6 %, трэцяе 
рускія – 27 %, палякамі былі 4 сту
дэнты, або 1,4 %, іншыя нацыя
нальнасці – 1,7% (па даных на 25 
лютага 1944 г.).

Акрамя таго, заслугоўвае ўвагі 
той факт, што сярод студэнтаў 
БДУ тады налічвалася 37 (87?) 

інвалідаў Айчыннай вайны і былых 
партызан.

Будынак, вылучаны ўніверсітэту 
на Сходні, патрабаваў значнага 
рамонту, пачынаючы са шклення 
вокнаў і заканчваючы цэнтральным 
ацяпленнем. Праз немалыя нама
ганні да пачатку заняткаў рамонт
ныя работы былі зроблены. Тады ў 
«корпусе» размяшчаліся чытальня, 
рэктарат і восем пакояўаўдыто
рый для лекцый. Ніжні паўпад валь
ны паверх будынка апы нуўся цал
кам непрыдатным для за нят  каў і 
быў пераабсталяваны пад кухню і 
сталовую.

Важнай задачай пры падрых
тоўцы да навучальнага года было 
стварэнне бібліятэкі. Кніжны фонд 
НКІ РСФСР, бібліятэка вучэбнай 
літаратуры імя М. Горкага пры МДУ 

і шэраг іншых вы
шэйшых навучаль
ных устаноў пе ра
далі БДУ каля 18 
тысяч тамоў наву
ковай літаратуры, а таксама знач
ную колькасць навучальнага і наву
ковага абсталявання.

Вучэбныя планы на 1943/1944 
навуч. г. былі складзены факуль
тэтамі ў перыяд падрыхтоўкі да за
няткаў. За аснову былі ўзятыя стан
дартныя планы для расійскіх ВНУ з 
не каторымі зменамі ў дачы ненні да 
ўмоў працы БДУ і ваеннага часу.

Асноўным адрозненнем наву
чальных планаў БДУ стала наяў
насць практычных заняткаў для 
студэнтаў малодшых курсаў па бе
ларускай і рускай мовах. Прычым 
на рускую мову адводзілася 140 
навучальных га дзін, з іх 100 гадзін 
на першым і 40 гадзін на другім 
курсе; на беларускую ж мову ад
ведзена 280 гадзін; з іх на першым 
курсе 120, на другім і трэцім курсах 
па 80 гадзін.

У адрозненне ад стандартнага 
плана замест 282 навучальных 
гадзін, якія адводзіліся на ваенную 
справу (140 гадзін) і фізкультуру 
(142 гадзіны), на ваеннафізкуль
турную падрыхтоўку ў навучальным 
плане 1943/1944 навуч. г. было ад
ведзена 800 вучэбных гадзін на 
першых чатырох курсах (па 200 на 
кожным курсе).

Афіцыйна заняткі пачаліся 11 
кастрычніка 1943 г. Спачатку ў 
БДУ вучылася 289 студэнтаў, але 
камплектацыя працягвалася і паз
ней, і ў снежні было каля 500 чала
век. На 1 снежня 1943 г. у БДУ 
працавалі 40 выкладчыкаў.  Сярод 
іх шмат тых, хто дзейнічаў ва 
ўніверсітэце і да вайны: акадэмік 
М. М. Нікольскі; прафесары Ф. Г. 
Асіпенка, І. А. Вятохін, Ц. М. Годнеў, 
Л. А. Зінкевіч, А. І. Лур'е, М. Е. Ма
кушок, У. М. Перцаў, М. А. Пры
ляжа еў, М. Ф. Ярмоленка; дацэнты 
М. Р. Ларчанка, А. Н. Нахімоўская, 
Л. В. Шашкоў, Л. М. Шнеерсон і 
інш. Цікава, што ў будучым зна ка
міты беларускі пісьменнік І. П. Ме
леж быў прызначаны загадчыкам 
кафедры ваеннафізкультурнай пад
рых тоўкі, адначасова з'яўля ючыся 
студэнтам 3 курса філфака.

Навучальны працэс меў сваю 
спецыфіку: пакояў для заняткаў 
было толькі 8, а факультэтаў 6 (з 
агульнай колькасцю груп 22), таму 
навучальны працэс праходзіў у 
дзве змены, а акадэмічная гадзіна 
была скарочана да 45 хвілін.

да 90-ГОддзя Бду

Падчас вайны БДУ быў 
змушаны адкрыць выязную 
старонку свайго жыцця на 
станцыі Сходня пад Ма-
сквой.

У чэрвені 1941 г. БДУ рыхтаваўся 
адзначыць сваё дваццацігоддзе. За 
гэты час універсітэт падрыхтаваў 
5240 спецыялістаў. У ім працавала 6 
факультэтаў і 33 кафедры. У планах 
было стварэнне кафедраў белару
скай мовы, літаратуры і гісторыі 
Беларусі. У БДУ вучылася 1337 сту
дэнтаў і 69 аспірантаў. Педа гагіч
най і навуковай працай займа ліся 
17 прафесараў, 41 дацэнт, 42 стар
шыя выкладчыкі, 28 выклад чыкаў, 
23 асістэнты. З іх 60 чалавек – вы
пускнікі БДУ. Перад новым набо
рам студэнтаў у рэктарат паступа
лі лісты ад выпускнікоў сярэдніх 
школ з Украіны, асобных абласцей 
РСФСР і нават з Грузіі, якія прасілі 
выслаць праграмы і правілы прыё
му. Гэта, безумоўна, сведчыла, што 
прэстыж БДУ ў тагачасным СССР 
уз няўся высока. Аднак паступаль
нае развіццё Беларускага дзяр
жаў   нага ўніверсітэта было раптоў
на перапынена вайной. 

Ужо 22 чэрвеня тыя студэнты і 
выкладчыкі, што падлягалі прызы
ву, з’явіліся ў ваенкаматы. Лічыцца, 
што іх было каля 450 чалавек. Іншая 
група гуртавалася вакол рэктара 
Парфёна Савіцкага, які пастаянна 
знаходзіўся ва ўніверсітэце. З ра 
ні цы 24 чэрвеня Мінск стаў пад
вяргацца масіраваным бам бар
дзіроўкам, узнікла паніка, спынілі 
работу прадпрыемствы, пачаўся 
сыход насельніцтва. Віда вочна, 
што ніякіх планаў дзеянняў БДУ ў 
надзвычайных абставінах не было. 
Парфён Пятровіч недзе здолеў 
знайсці грузавік, на якім было вы
рашана вывезці бацькоў, жонак і 
дзяцей супрацоўнікаў уні вер сітэ 
та, і 25га яны пакінулі горад. У 
Магілёве рэшткі групы пера селі на 
цягнік, якім даехалі да стан цыі 
Сухінічы, а адтуль – у Маскву. 

Неўзабаве П. П. Савіцкі атрымаў 
прызначэнне ў Ніжні Тагіл (Свярд
лоўская вобласць РФ) на пасаду 
дырэктара педагагічнага інстытута. 
Падчас працы там Парфён Пятровіч 
на ладзіў сувязь з пастпрэдствам 
БССР, расшукваючы выкладчыкаў 
БДУ, раскіданых у эвакуацыі. Гэта 
дапамагло ў далейшым. 

Яшчэ 2 чэрвеня 1942 г. Бюро  
ЦК КП(б)Б абмеркавала пытанне 
аб аднаўленні Беларускага дзяр
жаў нага ўніверсітэта ў складзе 
трох факультэтаў – філалагічнага, 
гіста рычнага і геаграфічнага. У   
гэты час, аднак, ішлі жорсткія баі 
на франтах, і ў кіраўніцтва СССР 
былі іншыя клопаты. Сітуацыя змя
нілася ў канцы 1942 г. падчас контр
наступлення Чырвонай Арміі.

У студзені 1943 г. СНК БССР 
звярнуўся да СНК СССР з хадай
ніцтвам аб аднаўленні БДУ ў час 
вай  ны. Гэта матывавалася тым, што 
для адраджэння гаспадаркі і куль
туры БССР будзе вялікая патрэба ў 
высокакваліфікаваных спецыя ліс
тах, а ў час вайны дасць магчы
масць сканцэнтраваць вакол уні вер 
сітэта хоць бы асноўную групу на
вукоўцаў як БДУ, так і іншых ВНУ 
Беларусі, што дазволіць захаваць 
ранейшыя кадры і падрыхтаваць 
но выя, каб пасля лягчэй было адна
віць сетку ВНУ. Нарэшце, была ат
ры мана згода і распачалася праца. 

Пытанне наконт рэктара, мусіць, 
не ўзнікла. У студзені 1943 г.  
П. П. Са віцкі быў адкліканы ў Ма
скву і 16 лютага прызначаны кіраў

СХОДНЯ – ВАЕННЫ  
ПРЫТУЛАК БДУ

Першая змена пачынала заняткі 
ў 8 гадзін раніцы і заканчвала іх у  
13 ці нават у 14 гадзін 45 хвілін. 
Другая, вячэрняя, змена пачынала 
заняткі ў 15 гадзін, а заканчвала ў 
19 гадзін 20 хвілін ці нават у 20 
гадзін 15 хвілін. Аднак і пры дзвюх 
зменах не хапала памяшканняў  
для ўсіх груп. Прыйшлося кары
стацца свабоднымі класнымі па
коямі ў сярэдняй школе, размеш
чанай паблізу.

Безумоўна, асаблівасці ваенна
га часу наклалі адбітак на працэс 
навучання. І прафесары, і выклад
чыкі, і студэнты былі вымушаныя 
выконваць працы па са маабслу
гоўванні (дастаўка пра дуктаў і хле
ба з Хімак на Сходню, нарыхтоўка 
дроў, снегаачысткі на чыгунцы і да 
т. п.). Акрамя таго, разпораз бры
гады студэнтаў ездзілі ў Маскву па 
кнігі для бібліятэкі і прадукты хар
чавання. Навучальны працэс мог 
зрывацца і па іншых аб'ек тыўных 
прычынах: пасяджэнні вучонага 
савета, якія праходзілі звычайна ў 
вя чэрнія змены; ня спраў насці ў 
электраправодцы; выключэнне мі
лі цыяй святла зза нездавальняю
чай свят ломаскі роў кі; выхад таго 
ці іншага курса на працы па нара
дах і г. д.

Да студэнтаў, якія прапускалі 
заняткі, ужываліся розныя меры 
ўздзеяння, аж да выключэння з 
універсітэта ў залежнасці ад коль
касці прапушчаных гадзін.

У жніўні 1944 г., пасля вызвален
ня Беларусі, «сходненскі» перыяд 
дзейнасці ўніверсітэта скончыўся.  
І першая група студэн таў (26 ча
лавек) на чале з рэктарам прыбыла 
ў Мінск. Яшчэ ў 1941 г. салдаты 
вермахта разрабавалі і панішчылі 
абсталяванне лабараторый і ка
біне таў, бібліятэкі, музеяў. З ву
чэбных карпусоў у нармальным 
стане захаваўся толькі фізіка
матэ ма тычны (сучасны рэктарат), 
у якім у час вайны знаходзілася 
тэлефонная станцыя. Біялагічны і 
хімічны згарэлі пасля бамбёжкі ў 
1944 г. Неабходна было ўсё па
чынаць спачатку… Студэнты пра
цавалі не толькі над адраджэннем 
універ сітэта – яны дапамагалі 
аднаўляць Мінск.

Па матэрыялах  
Музея гісторыі БДУ

Парфён Пятровіч Савіцкі. Рэктар БДУ ў 1938–1946 гг.

Разбураны будынак былога хімічнага факультэта (зараз НДІ ядзерных праблем)
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АВыдавецкая дзейнасць 

у БДУ пачалася амаль ад-
начасова са стварэннем 
універсітэта – у 1921 г. 
пабачыў свет навуковы 
часопіс «Працы Беларус-
кага дзяржаўнага ўні вер-
сітэта ў Менску». З тых 
часоў выраслі і патрэбы, 
і магчымасці выдавецкай 
дзейнасці. У гэтым годзе 
17 ліпеня Рэспубліканскае 
ўнітарнае прадпрыемства 
«Выдавецкі цэнтр БДУ» 
святкуе 10-годдзе. Як сён-
ня арганізавана праца вы-
давецтва, распытаем яго 
кіраўніцтва – в.а. дырэк-
тара Аляксандра ІВАНОВА 
і галоўнага рэдактара Тац-
цяну ЯНЧУК.

– Выдавецкі цэнтр ажыццяў
ляе заказы ад Міністэрства 
адукацыі – рыхтуе і друкуе 
падручнікі для агульнаадука
цыйных школ. Наколькі разу
мею, атрыманне такіх заказаў 
роўнае прызнанню якасці выда
вецкай працы?

– Сапраўды так. Усе існуючыя 
выдавецтвы змагаюцца за права 
выпускаць падручнікі для школ: 
Нацыянальны інстытут адукацыі 
абвяшчае тэндар, выдавецтвы 
прапаноўваюць свае ўмовы, сярод 
якіх галоўныя – кошт і тэрмін выка
нання працы. Прытым, калі якасць 
выпушчанай прадукцыі выклікае 
нараканні, тэндарная камісія мае 
права наступным годам адхіліць 
такога выдаўца ад удзелу ў конкур
се. Мы выдаём падручнікі з 2002 г.,  
і нараканняў па іх ніколі не было. 
Летась упершыню сталі рабіць пад
ручнікі і для спецыяльных школ. 
Безумоўна, усё гэта надзвычай ад
казная справа – высокія патраба
ванні да рэдактарскакарэктарскай 
апрацоўкі тэксту, стварэння арыгі
наламакета, паліграфічнага выка
нання... Працы шмат, і карпатлівай, 
але ў выніку кнігі атрымліваюцца 
цікавыя, даступныя, яркія. Дасюль 
спраўляліся, і зніжаць узровень не 
збіраемся.

Праца кіраўніцтва Выдавецкага цэнтра БДУ не спыняецца 
нават падчас інтэрв'ю

Ад заказаў да ўласных ініцыятыў

– У БДУ дзейнічаюць 
выдавецкі цэнтр і ўпраўленне 
рэдакцыйнавыдавецкай рабо
ты. Патлумачце, калі ласка, у 
якіх стасунках знаходзяцца  
гэтыя дзве ўстановы, хто якія 
функ цыі выконвае.

 – Гэта дзве асобныя структуры, 
кожная з якіх мае сваю выдавец
кую ліцэнзію. УРВР займаецца, як 
пра віла, забеспячэннем патрэб 
БДУ, навучальнага працэсу павод
ле тэматычнага плана: вучэбная 
літара ту ра для студэнтаў БДУ і на
вуковыя выданні. УРВР рыхтуе 
арыгіналмакет, мы ўдзельнічаем 
у тэндары і, калі выйграём (як за
звычай бывае), атрымліваем гато
вае да друку выданне і выступаем 
толькі ў якасці паліграфістаў – ро
бім тыраж.

– Значыць, частка заказаў 
выдавецкага цэнтра паступае ад 

Міністэрства адукацыі, частка – 
ад БДУ. А якую частку вы дан няў 
складаюць іншыя заказы? І хто 
гэтыя заказчыкі?

– Тут можна вылучыць дзве 
катэгорыі. Папершае, ініцыятарам 
выдання можа з’яўляцца наш 
выдавецкі цэнтр: мы задумваем 
нейкі праект, запрашаем аўтараў, 
наш аддзел маркетынгу і збыту вы
святляе, хто магчымы спажывец 
гэтага выдання. Тады заключаем 
дамову з аўтарам, робім тыраж  і 
самі яго распаўсюджваем. Па
другое, ёсць заказчыкі, якім трэба 
нешта апублікаваць – матэрыялы 
канферэнцый, манаграфіі. У гэтым 
выпадку аўтар, звычайна навуко
вец, прыносіць нам рукапіс,  а мы 
ажыццяўляем рэдактуру, карэкту
ру, вёрстку, друк – усё, што нале
жыць. Прытым аўтар не абавязкова 
павінен быць з БДУ, з намі супра

цоўнічаюць іншыя ўстановы (на
прыклад, НАН Беларусі, Музей су
часнага беларускага мастацтва), 
заказчыкі з іншых гарадоў — Ма
гілёва, Гродна… З пункту гледжан
ня паліграфіі каля 60 % выдадзе
нага займае прадукцыя БДУ: тут і 
пад рыхтаваныя УРВР выданні, і пе
рыядычны друк, напрыклад, газета 
«Універсітэт»,  часопіс «Веснік БДУ», 
рэкламная і бланкавая прадукцыя. 
Астатнія 40 % даюць іншыя за каз
чыкі, у тым ліку Мінадукацыі, пры 
ватныя асобы, іншыя ВНУ, а такса
ма нашы ўласныя ініцыятывы.

– Якімі бачацца перспектывы 
Выдавецкага цэнтра БДУ, што 
трэба зрабіць, каб і надалей вы
пускаць кніжкі хутка, якасна і не 
дужа дорага?

– Пачаць, напэўна, трэба з на
шых паліграфічных магчымасцяў. У 
нас састарэлае абсталяванне. Ёсць 
нават такое, да якога ўжо не выпу
скаюцца запчасткі, таму даводзіц
ца выточваць неабходныя дэталі  
на заводах і даволі часта раманта
ваць. Рызографы — 1980х гадоў, 
наша карміцелька – двухколерная 
полімашына – таксама ўжо не ма
ладая, канца дзевяностых, і пера
плётнае абсталяванне… Грошай на 
закупку новага пакуль няма, таму 
абыходзімся наяўнымі магутнас
цямі, спрабуем зарабіць грошы, 
каб пачаць абнаўляць тэхніку. Але, 
як разумееце, зарабіць на старым 
абсталяванні таксама досыць скла
дана. Таму без дапамогі БДУ нам 
не справіцца. Можам купляць 
толькі нешта параўнальна недара
гое – вось набылі новы ламінатар. 
Аднак поўнасцю перарабіць пера
плётны цэх – гэта вялікія затраты. 
Акрамя таго, трэба пераходзіць, як 
увесь свет, на СТР (computer to 
plate) – сучасную сістэму вываду 
пласцін, а мы дасюль уручную 
праяўляем плёнку, потым праяў
ляем пласціны, мыем іх, і ўсё гэта 
праца са шкоднай хіміяй, патрэб
ныя спецыяльныя памяшканні з 
добрай вентыляцыяй. А машына 
СТР адразу пераносіць камп’ ютар
ны арыгіналмакет на друкарскую 
пла с ціну – хутка і эканомна, і са бе
кошт прадукцыі памяншаецца. Та
кая машына каштуе каля 100 тыс. 

до лараў, але яна акупіцца за 5 га
доў. Гэта пакуль наша блакітная ма
ра. А вось наш партнёр Мінская 
фабрыка каляровага друку, дзе мы 
друкуем вялікія тыражы, ужо пра
цуе з такой сістэмай. Што даты
чыць па мяш канняў – у нас, вядома, 
цеснавата, затое месцімся ў са
мым цэнтры горада, вельмі зручна 
для заказ чыкаў.

– Пагаворым пра далейшы 
лёс выдадзенай у вас кнігі…

– Мы ажыццяўляем для БДУ 
толькі паліграфічныя паслугі і ўсе 
надрукаваныя кнігі адгружаем уні
версітэту. Рэалізацыяй гэтых кніг 
займаецца сама ВНУ. Калі частку 
выдадзенага тыражу БДУ вырашае 
пусціць на рэалізацыю ў нашы па
вільёны ў галоўным корпусе і на 
юрфаку, мы бяром і ў гэтых кіёсках 
прадаём. Калі ж нехта жадае вы
даць сваю кнігу і пры гэтым хо ча 
атрымаць ганарар за сваю 
інтэлектуальную працу, ён можа 
наўпрост прыходзіць да нас. Мы 
разглядаем усе прапановы. І, калі 
выпускаем кнігу як сваю прадук
цыю, тады і рэалізуем самі: пра
даём бібліятэкам, збываем «Бел
кнізе», якая рэалізоўвае выданне 
праз сетку сваіх крам, і г. д. Вучэб
ную літаратуру даволі няпроста 
прадаваць – гэта ж не дэтэктывы. 
Да ўсяго, зараз інтэрнэт стварае 
вялікую канкурэнцыю ўсім вы даў
цам – кнігі выкладаюцца ў сеці ве 
бясплатна ці за невялікую плату, 
адзін купіць электронную кніжку і 
сябрам бясплатна тыражыруе… 
Хаця калі мы ўгадалі з тэмай, калі 
кніжка актуальная і маркетынг уда
лы – выданне разыходзіцца вельмі 
добра. Так было, напрыклад, з 
падручнікам для ВНУ «Гісторыя 
сярэдніх вякоў» – да нас па яго 
прыязджалі нават з іншых гарадоў, 
бо ён добра напісаны, пад тыпавую 
праграму падыходзіць і  да таго ж 
даступны па цане… На такія 
падручнікі ёсць попыт, іх можна 
прадаваць на ўсю рэспубліку. Мы 
заўжды дбалі пра якасць. Ёсць 
брэнд БДУ, мы яго прадстаўляем 
на кніжным і палі графічным рынку, 
таму трымаем планку высока. 

Гутарыла
Маргарыта АЛЯШКЕВІЧ

Міжнародная летняя школа (семінар) «Альтэрнатыўныя спосабы 
вырашэння прававых канфліктаў» працавала з 22 па 24 чэрвеня на 
юрыдычным факультэце БДУ.

Адкрыў яе дэкан юрфака прафесар Сяргей Балашэнка. Да ўдзельнікаў 
з Беларусі, Францыі і Германіі звярнуліся прафесар Отмар Зойль 
(універсітэт Парыж ЗахадНантэрДэфанс) і прафесар Уве Хельман 
(універсітэт Патсдам).

З асноўным дакладам выступіў Старшыня Вышэйшага Гаспадарчага 
Суда Беларусі загадчык кафедры фінансавага права і прававога рэгуля
вання гаспадарчай дзейнасці БДУ Віктар Камянкоў.

Афіцыйная цырымонія закрыцця школы прайшла 24 чэрвеня з удзелам 
пасла Францыі ў Беларусі Мішэля Рэнеры.

Юбілейны – пяцідзясяты – выпуск слухачоў факультэта 
даўніверсітэцкай адукацыі БДУ адбыўся 20 чэрвеня. 

Сёлета на ФДА па розных праграмах навучалася 452 чалавекі з 30 
краін, у тым ліку 194 слухачы з Кітая, 86 – з Туркменістана, 44 – з Турцыі, 
18 – з Ірака, 17 – з Паўднёвай Карэі, 16 – з Нігерыі. Выпускнікі не толькі 
прымалі віншаванні, але і прадэманстравалі дасягнутыя поспехі, вы
канаўшы песні і вершы на рускай мове.

Усяго ж за паўстагоддзя дзейнасці факультэт скончылі 8 868 замеж
ных слухачоў са 120 краін свету.

Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій БДУ атрымаў 
сертыфікаты сістэмы менеджменту якасці на адпаведнасць патра-
баванням міжнароднага стандарту ІСО 9001 у нацыянальнай 
сістэме сертыфікацыі і ў нямецкай сістэме сертыфікацыі TGA.

Валоданне гэтымі дакументамі павышае статус і прэстыж дыплома 
ІБМТ БДУ ў сусветнай адукацыйнай прасторы.

Сістэма менеджменту якасці функцыянуе ў ІБМТ з 15 чэрвеня 2010 г. 
Тут дзейнічаюць 19 стандартаў i дапаможнік па якасці.

Анастасія ГАЛУБОВІЧ

аБ'яВы
ІнСтытУт БІзнЕСУ І МЕнЕДжМЕнтУ тэхнАЛОГІй БДУ АБ’ЯўЛЯЕ КОнКУРС нА зАМЯШЧэннЕ ПАСАД:
ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: бізнесадміністравання, лагістыкі, эканомікі і фінансаў, бізнескамунікацый, менеджменту 

тэхналогій. Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы. 
Адрас: г. Мінск, вул. Кастрычніцкая, 4, каб. 205, тэл. 210-41-06. Е-mail: SBMT@BSU.BY, www.sbmt.by

ІнСтытУт ПРыКЛАДных ФІзІЧных ПРАБЛЕМ ІМЯ А. н. СЕўЧАнКІ АБ’ЯўЛЯЕ КОнКУРС нА зАМЯШЧэннЕ ПАСАДы
ЗАГАДЧЫКА ЛАБАРАТОРЫІ спектраскапіі.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы. Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 7; тэл.: 212-48-43

Круглы стол па праблемах выха-
вання адораных дзяцей з удзелам 
дырэктара ліцэя БДУ В. Матуліса – 
«СББеларусь сегодня», sb.by (23.06).

Баль выпускнікоў БДУ – «Минск
новости» (22.06); БелаПАН (22.06).

Каментар дэкана эканамічнага 
факультэта М. Кавалёва наконт 
фінансава-эканамічнай сітуацыі ў 
краіне – «СББеларусь сегодня» (10.06, 
17.06); «Народная газета (08.06); 21.by 
(13.06); БелТА (17.06); 21.by (07.06); 
tut.by (07.06); «Звязда» (09.06, 18.06); 
Інтэрфакс (08.06); БелаПАН, (17.06).

Арганізацыя студэнцкіх атрадаў 
БДУ – БелТА (20.06); «Знамя юности» 
(20.06); «Звязда»/«Чырвоная змена» 
(22.06).

Дабрачынны клубнічны фесты-
валь – БелаПАН, naviny.by, 21.by (18.06, 
21.06), sb.by (19.06).

Выпускны баль БДУ для 
студэнтаў з замежных краін – ale.by 
(16.06); «Минскновости» (16.06); Бе

лаПАН (21.06); БелТА (21.06); 
«Звязда»/«Чырвоная змена» (22.06). 

Фотавыстава «Кітай сёння» ў  
БДУ – БелТА (14.06); «Минскновости» 
(14.06).

Прыёмная кампанія ў БДУ – пра 
падрыхтоўчыя курсы – Інтэрфакс (06.06); 
да ЦТ па матэматыцы – Інтэрфакс (23.05); 
open.by (24.05; 25.05); tut.by, 21.by 
(24.05, 03.06, 15.06); «АиФ» (24.05); 
«Звязда»/«Чырвоная змена» (25.05); «За
ра», Брэст (26.05); «Минскновости» 
(03.06); «СББеларусь сегодня», sb.by 
(15.06); «Рэспубліка», respublika.info 
(15.06). 

загадчык кафедры гісторыі бела-
рускай мовы БДУ М. Прыгодзіч пра 
беларускі правапіс – «Настаў ніцкая га
зета» (11.06).

Пра дзейнасць электроннай 
бібліятэкі дырэктар Фундаменталь-
най бібліятэкі БДУ П. Лапо і дырэктар 
ЦІт БДУ Ю. Варатніцкі – «Настаўніцкая 
газета» (07.06).

Каментар выкладчыка Інстытута 
бесперапыннай адукацыі БДУ пра-
фесара Г. Грыца наконт фінансава–
эканамічнай сітуацыі ў краіне – Бел
ТА (05.06); «Звязда» (07.06); ale.by 
(13.06); «Народная газета», «СБ
Беларусь сегодня»  (17.06).

Гутарка з выкладчыкам кафе-
дры тэорыі літаратуры БДУ, прафе-
сарам, пісьменнікам А. Андрэ евым 
– «Настаўніцкая газета» (04.06).

Дырэктар ЦСПД БДУ Д. Ротман 
пра даследаванні ў межах міжна-
род нага праекта «здароўе насель-
ніцтва ў пераходны перыяд» – «На
родная газета», 21.by (03.06).

загадчык кафедры славянскіх 
літаратур БДУ І. Чарота пра гіста-
рычны і культурны патэнцыял інтэ-
гра цыі – «Народная газета» (02.06).

Дэкан эканамічнага факультэта 
М. Кавалёў – госць «народнай газе-
ты» – «Народная газета» (02.06). 

Удзел навуковых распрацовак 
БДУ ў выставе ўзбраення і ваеннай 
тэхнікі «MILEX–2011» – «Настаў ніцкая 
газета» (28.05).

Паводле інфармацыі 
прэс-службы БДУ
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БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ
Інстытут журналістыкі

Факультэт павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў

аб'яўляе набор
слухачоў з няпрофільнай вышэйшай адукацыяй

на перападрыхтоўку па спецыяльнасці 

«Літаратурна-мастацкая творчасць»
2 гады завочнай формы навучання (18 месяцаў)

Навучанне платнае
Залічэнне па выніках сумоўя

Па заканчэнні навучання выдаецца дыплом дзяржаўнага ўзору
з прысваеннем кваліфікацыі  

«Спецыяліст па літаратурнай рабоце»
Дакументы прымаюцца да 6 верасня 2011 г.

Тэл./факс: 259-70-16, 259-70-72, 209-70-15
http://www.journ.bsu.by, e-mail: jorn_fpk@bsu.by

Інстытут журналістыкі 
БДУ ў гэтым навучаль-
ным годзе прапанаваў сту-
дэнтам яшчэ дзве новыя 
спецыяльнасці. Адна з іх 
– «Літаратурная рабо-
та. Творчасць» – аб’яднае 
пад сваімі крыламі буду-
чых беларускіх паэтаў і 
празаікаў, крытыкаў і дра-
матургаў. Словам, усіх 
тых, для каго літаратура 
з’яўляецца не проста бу-
дучай прафесіяй, а споса-
бам мыслення і ладам жыц-
ця. За творчымі поспехамі 
студэнтаў назірае кафедра 
літаратурна-мастацкай 
крытыкі. 

Ці можна навучыцца пісаць 
вершы, альбо паэтам трэба на
радзіцца? Пытанне, безумоўна, 
спрэчнае. З аднаго боку, паэтычны 
твор можа скласці любы чалавек, 
прачытаўшы некалькі падручнікаў 
па тэорыі літаратуры. З іншага – 
вершы не толькі ўменне складаць 
словы ў сказы і рыфмаваць іх, але і 
вынік доўгай працы розуму і душы 
чалавека. Пра працэс навучання 
будучых літаратараў газеце раска
зала Людміла САЯнКОВА, кан
дыдат філалагічных навук, дацэнт, 
загадчык кафедры літаратурна
мастацкай крытыкі Інстытута жур
налістыкі БДУ. 

– У гэтым навучальным годзе 
мы набіралі студэнтаў не толькі на 
стацыянарнае аддзяленне, але і на 
факультэт павышэння кваліфікацыі 
і перападрыхтоўкі кадраў. На дзён
най форме ў нас вучылася адзі
наццаць чалавек, бо на гэтую спе
цыяльнасць, на мой погляд, і не 
патрэбна шмат людзей, таму што 
будучая прафесія гэтых студэнтаў 
не з’яўляецца масавай.

– Як узнікла ідэя адкрыцця 
новай спецыяльнасці? Ці была  
ў гэтым сапраўды патрэба?

– На факультэце журналістыкі 
заўсёды была патрэба ў літа
ратурнай творчасці, многія нашы 
студэнты стваралі і працягваюць 
ствараць празаічныя і паэтычныя 
творы. Шмат выпускнікоў пасля за
канчэння ўніверсітэта працуюць 
рэдактарамі кіно, загадчыкамі лі
таратурных частак тэатраў, некато
рыя пайшлі вучыцца ў Інстытут 
кінематаграфіі ў Маскве і сталі кі
надраматургамі. На нашым фа
культэце вельмі спрыяльнае ася
роддзе для развіцця творчых 
задаткаў тых студэнтаў, якія жада
юць пісаць не толькі журналісцкія 
матэрыялы, але і творы літа ра тур
нага кшталту. А патрэба ўзнік ла з 
таго, што, з аднаго боку, у нас былі 
студэнты, якія хацелі займацца 
творчасцю, а з другога – у нас былі 
выкладчыкі, якія маглі задаволіць 
гэтую патрэбу.

Безумоўна, «кавальняй кадраў» 
будучых пісьменнікаў заўсёды быў 
філалагічны факультэт. Але гэта не 
значыць, што пасля журфака не 
было тых, хто б займаўся літа
ратурай. І Пташнікаў, і Чыгры наў,      
і Зуёнак – усе яны журналісты па 
адукацыі. 

– У якіх навучальных устано
вах Беларусі, акрамя журфака 

з першых крыніц

Ці можна навучыцца творчасці?

БДУ, ёсць падобныя спецыяль
насці? Не баіцеся канкурэнцыі 
з іх боку? 

– Я ведаю, што Акадэмія мас
тацтваў таксама ў гэтым годзе ад
крыла новы факультэт – факультэт 
экранных мастацтваў. Ва ўнівер
сітэце культуры раней былі курсы 
кінадраматургаў. Канкурэн цыі з іх 
боку не баюся, бо мне здаецца, 
што, калі кожная з гэтых устаноў 
будзе выпускаць пэўную колькасць 
студэнтаў, зможа атрымацца ней
кая якасць. Адзін аднаму ні ў якім 
разе не перашкаджаем, тым больш 
што наборы на такія спецыяльнасці 
невялікія.

– Па якіх напрамках літа
ратурнай творчасці ідзе праца  
ў Інстытуце журналістыкі? Ці 
толькі паэтамі і празаікамі змо
гуць стаць будучыя выпуск нікі?

– Гэта спецыяльнасць даволі 
шырокая, яна прадугледжвае тое, 
што студэнты могуць абраць лю
бую спецыялізацыю: не толькі про
за ці паэзія, але і драматургія, 
мастацкі пераклад і літаратурна
мастацкая крытыка розных відаў – 
кінакрытыка, тэатральная крытыка 
і літаратурная крытыка. Акрамя та
го, выпускнікі могуць працаваць 
аглядальнікамі па культуры ў маса
вых альбо спецыялізаваных выдан
нях. Там таксама патрэбныя квалі
фікаваныя журналісты, якія будуць 
добра адукаваныя ў галіне культу
ры. Таму студэнты абавязкова  вы
вучаюць і журналісцкія дысцыпліны. 
І, безумоўна, у нас ёсць літара тур
ныя курсы, шмат практычных за
няткаў, майстаркласы па паэзіі, 
прозе і драматургіі.

– Ці можна, на Ваш погляд, 
навучыць чалавека быць пісь
меннікам? Талент – рэч неаб
ходная?

– Кожны з нас ад нараджэння 
атрымлівае пэўны талент, не тале
навітых людзей увогуле няма. Паэ
там нельга нарадзіцца, але да гэ
тага можна прыйсці свядома. На
вучыць таксама нельга. Можна 
проста паказаць, як складаецца 
рыфма і расказаць пра выкары
станне мастацкіх сродкаў. Калі ў 
вас няма ніякага жадання займац
ца той ці іншай справай, а вас 
накіроўваюць бацькі, то нічога до
брага з гэтага не атрымаецца. Вы 
адседзіце пяць гадоў ва ўнівер
сітэце, але працаваць пасля не 
будзеце, таму што вам гэта будзе 

не даспадобы. У чалавека павінна 
быць унутраная патрэба пісаць. Я, 
напрыклад, ніколі не пісала і не бу
ду пісаць вершы, таму што ў мяне 
проста няма такой патрэбы. 

Я разлічваю на тое, што, можа, 
не ўсе, але пэўны працэнт з гэтых 
студэнтаў будзе людзьмі ў твор
чым плане цікавымі. Хочацца,  
каб яны выйшлі ад нас з творчым 
натхненнем, жаданнем і пэўнымі 
ведамі. Дзеля гэтага мы сёння і 
працуем.

***
А чаго чакаюць ад будучых 

«майстроў слова» пісьменнікі 
сённяшнія? Ці сапраўды адкрыццё 
спецыяльнасці «Літаратурная ра
бота. Творчасць» дапаможа заз
зяць на творчым небасхіле новым 
імёнам? Сваё меркаванне выка
зала культурны аглядальнік газе
ты «СБ. Беларусь сегодня» вядо
мая пісьменніца Людміла РУБ-
ЛЕўСКАЯ.

– Я не стаўлюся ні адмоўна, ні 
станоўча да адкрыцця такой 
спецыяльнасці на факультэце жур
налістыкі. Сам па сабе дыплом, дзе 
будзе значыцца «паэт» ці «празаік», 
на мой погляд, не значыць нічога. 
Таму што, калі чалавек не мае та
ленту і  вялікай праца здольнасці, 
ніякае навучанне поспеху не пры
нясе. Гэта ўсё роўна што вучыць 
музыцы таго, у каго няма музычна
га слыху. Калі, напрыклад, у хлопца 
ад прыроды слабы голас, то з пэў
нымі намаганнямі яго, канешне, 
можна навучыць спяваць, але з 
вялікімі спевакамі свету ён ніколі 
не зможа цягацца. Тое самае і ў 
літаратуры. Даведацца, што такое 
рыфма і рытм, можа кожны. Тых, 
хто піша, зараз шмат, і іх колькасць 
скарачацца не збіраецца. Іншая 
справа, што сапраўдны літаратур
ны талент сустракаецца сёння не 
часцей, чым ён выяўляўся сто ці 
пяцьдзясят гадоў таму.

Станоўчы бок новай спецыяль
насці заключаецца ў тым, што яна 
дае магчымасць моладзі патрапіць 
у творчы асяродак. Творы абавяз
кова павінны быць прадстаўлены 
публіцы і прайсці рэдагаванне. І я 

не хачу чакаць пяць год, каб па
глядзець, ці будзе з гэтых дзяўчат і 
хлопцаў хоць адзін таленавіты. Калі 
яны паступілі на гэтую спецыяль
насць, я павінна ўжо дзесьці чуць іх 
імёны, бо я пільна сачу за пуб лі
кацыямі маладых аўтараў. У любым 
выпадку вельмі хочацца, каб з гэта
га атрымалася нешта добрае.

***
А вось што гавораць пра абра

ную спецыяльнасць студэнты.
Вікторыя Аскера: «Спецыяль

насць «Літаратурная работа. Твор
часць» я выбрала не проста так. 
Вялікую ролю адыграла праграма, 
якую я ўбачыла, вельмі насычаная   
і цікавая. Разлічваю стаць тэа
тральным або кінакрытыкам. Вель
мі люблю пісаць, і да адкрыцця но
вай спецыяльнасці планавала па
ступаць на «Друкаваныя СМІ». 

Яўген Сінічэнка: «Першапачат
кова стаць журналістам я не пла
наваў. Аднак мяне заўсёды вабіла 
літаратурная творчасць, таму стаў 
складаць вершы і пісаць прозу. Але 
я не бачу сябе пісь меннікам, мне 
больш даспадобы крытыка, асаб
ліва ў галіне музыкі і кіно. У гэтым 
плане буду імкнуцца раўняцца на 
крытыкаў расійскага часопіса 
Rolling Stone». 

Марына Елістратава: «Два га
ды таму вырашыла паступаць у 
БДУ і толькі на журфак. Разлічваю 
стаць культурным агля дальнікам, 
бо ў мяне такая мара. Паспрабую 
сумясціць здольнасць да напісан ня 
тэкстаў і свой уласны інтарэс у ад
ной справе. Узорам сапраўднай 
творчасці для мяне з’яўляецца 
дзейнасць журналістаў газеты 
«Літаратура і мастацтва». Вельмі 
хацелася б працаваць з імі ў бу
дучыні. Акрамя таго, люблю твор
часць Навума Гальпяровіча і Люд
мілы Рублеў скай».

Васіліса Валодзькіна: «Спа
чатку я планавала падаваць даку
менты на «Міжнародную журна
лістыку». Але пасля даведалася, 
што адкрылася новая спецыяль
насць, і падумала: «А чаму б не па
спрабаваць?» Асабліва мяне пры
цягнула слова «творчасць» у назве 
спецыяльнасці, бо я люблю пры
думляць нешта новае і незвычай
нае. У будучыні бачу сябе пісь
меннікамраманістам. У мяне на
ват ёсць задума зрабіць цыкл з 23 
раманаў, з якіх я пакуль напісала 
толькі два. Але я ўпэўнена, што ўсё 
яшчэ наперадзе». 

Гутарыла
Юліяна ЛЕАнОВІЧ

Людміла Саянкова

Будучыя літаратары, драматургі і крытыкі са сваім куратарам Уладзімірам Капцавым
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ініцыятыВы

Моладзь, выхаваная ў ду-
ху патрыятызму, з'яўляецца 
гарантам годнай будучыні 
любой дзяржавы.

Патрыятызм – магутнае па сва
ёй сэнсавай нагрузцы слова. Гэта і 
адданасць, і любоў, і павага, і пра
цавітасць, і вернасць. Можна доў
га разважаць пра сапраўднае па
чуццё патрыятызму, прыводзіць 
велізарны пералік яго складнікаў. 
Аднак колькасцю прыгожых слоў 
дадзенае пачуццё не вымяраецца, 
хутчэй – колькасцю перапоўненых 
ім душ маладых людзей. І па
сапраўднаму важным з'яўляецца 
ўсведамленне таго, што ўключае ў 
дадзенае паняцце сучасная мо
ладзь, з чаго складаецца іх пачуц
цё патрыятызму.

Для краіны, як і для ўсяго гра
мадства, важна выхаваць моладзь 
з пэўным светапоглядам. І тут га
ворка не ідзе менавіта пра «па
трэбны» для дзяржавы светапо
гляд, гаворка ідзе пра ўяўленні, 
якія ставяць юнага чалавека на 
праўдзівы шлях у імкненні жыць і 
працаваць на карысць Радзіме і ў 
імя яе росквіту.

Патрыятычнае выхаванне мо
ладзі заключаецца ў развіцці не 
толькі яго грамадзянскіх пачуццяў, 
павагі да гісторыі і традыцый род
най зямлі. Яно – у развіцці такіх 
навыкаў, якія будуць садзейнічаць 

Бяспека і здароўе людзей – адзін з прыяры-
тэтаў дзяржаўнай палітыкі нашай краіны. 
У большасці краін Еўропы ўжо даўно існуюць 
сур'ёзныя абмежаванні для грамадзян, якія ку-
раць.

Захады па абмежаванні спажывання тытунёвых вырабаў 
прадугледжаны і ў нашай краіне. На падставе Дэкрэта Прэ
зідэнта Рэспублікі Беларусь ад 17 снежня 2002 г. курэнне ў мес
цах грамадскага карыстання забаронена, за выключэннем 
месцаў, спецыяльна прызначаных для гэтай мэты:

– Ва ўстановах аховы здароўя, культуры, адукацыі, спор
ту, на аб'ектах гандлю і бытавога абслугоўвання;

– У аб'ектах грамадскага харчавання, акрамя аб'ектаў, 
якія рэалізуюць тытунёвыя вырабы і маюць памяшканні з 
дзейнай сістэмай вентыляцыі;

– У памяшканнях органаў дзяржаўнага кіравання, мясцо
вых выканаўчых і распарадчых органаў, арганiзацый;

– На ўсіх відах вакзалаў, у аэрапортах, падземных перахо
дах, на станцыях метрапалітэна;

– Ва ўсіх відах грамадскага транспарту, вагонах цягнікоў, 
на суднах, у самалётах.

У Беларусі плануецца павялічыць колькасць месцаў, у якіх 
будзе ўведзена поўная забарона на курэнне. У краіне абме
жавана рэклама тытунёвых вырабаў. Нядаўна зроблены за
хады па павелічэнні цэн на тытунёвыя вырабы. 

Па звестках Міністэрства аховы здароўя, у Беларусі ку
рыць больш за 30 % насельніцтва. Міністэрства аховы 
здароўя папярэджвае, што курэнне выклікае анкалагічныя і 
сардэчнасасудзістыя захворванні, хранічныя захворванні 
лёгачнай сістэмы, парушэнні мазгавога кровазвароту, язва
вую хваробу страўніка, падаўленне імунітэту і інш. У Беларусі 
рак лёгкіх у мужчын знаходзіцца на першым месцы ў струк
туры анкалагічных захворванняў, 97 % хворых на рак лёг
кага – актыўныя курцы.

Па інфармацыі Міністэрства аховы здароўя, штодня ў 
Беларусі паміраюць 42 чалавекі ад хвароб, звязаных з ку
рэннем тытуню.

Павел тРыГУБОВІЧ,  
інспектар Маскоўскага раённага аддзела  

па надзвычайных сітуацыях

Каманда БДУ па пла ван-
ні заняла першае месца на Рэс-
публіканскай універсіядзе–
2011. Адным з «кітоў» нашай 
зборнай з’яўляецца студэнт  
геафака, неаднаразовы прызёр 
кубкавых этапаў па плаванні 
ў Венгрыі, Турцыі ды Іспаніі, 
бронзавы прызёр апошняга 
чэмпіянату Еўропы па пад-
водным плаванні ў Казані,  
м а й с т а р  с п о р т у  А л я к с е й  
СКАЛАЗУБ. 

– Аляксей, што можаце прыга
даць са спаборніцтваў у педага
гічным універсітэце?

– Вядома, нашу перамогу! І адсут
насць электронікі, якая б дакладна 
фіксавала, хто і з якім часам праплыў 
сваю дыстанцыю, бо хапала даволі 
спрэчных момантаў. Чалавечы фактар 
ніхто не адмяняў. Ды сам тамтэйшы ба
сейн мусіць быць дапрацаваным да 
адпаведных стандартаў. Але мы пера
маглі, прычым без варыянтаў. 

– Дарэчы, а як Вам наш басейн у 
спарткомплексе «Універсітэцкі»?

– Даволі неблагі. Адзінае толькі – не 
хапае спецыялізаваных тумбачак для 
адпрацоўкі старту. А так для трэніровак 
усё прадугледжана.

– Ваш шлях у спорт не выпадко
вы?

– Так, у мяне і мама, і бабуля займа
ліся плаваннем. Мама яшчэ ў часы 
СССР была чэмпіёнкай краіны. Мена
ві та яна і прывіла гэтую любоў. Сам па
чаў цікавіцца водным спортам недзе ў 
другім класе.

– А калі ў Вас пачаліся першыя 
сур’ёзныя выступы?

– На VIII летнім алімпійскім фестыва
лі моладзі Еўропы ў Італіі. Быў я тады ў 
дзявятым класе. Спецыялізаваўся на 
брасе і ў гэтай дысцыпліне на сто
метроўцы заняў дванаццатае месца. 

здарОўе

спОртпляцОўка

Аб выхаванні патрыятызму ў актыўнай форме
плённай працоўнай дзейнасці. 
Такімі можна прызнаць уменне 
камунікаваць, адчуваць адказнасць 
за свае ўчынкі і словы, імкнуцца 
быць найлепшым, выхоўваць у са
бе лідарскія якасці. Акрамя таго, 
патрыятычнае выхаванне праду
гледжвае развіццё спартыўнага 
складніка, добраахвотную дапамо
гу тым, хто жыве ў нястачы, ціка
васць да добрай адукацыі.

Камітэт БРСМ БДУ ў межах па
трыятычнага выхавання право
дзіць шмат мерапрыемстваў, якія 
адносяцца да зусім розных на
прамкаў. Але яны аб'яднаныя адзі
най мэтай: выпусціць са сцен уні
версітэта годнага чалавека і гра
мадзяніна. Сутнасць галоўнага 
прынцыпу зыходзіць з самога зна
чэння слова «ўніверсітэт» – шыро
кая, шматгранная падрыхтоўка 
спецыялістаў і выхаванне розна
бакова развітай асобы.

Аб’яднанне «БРСМ» юрыдыч-
нага факультэта БДУ сумесна з 
Пастом № 1 горада-героя Мінска 
аргані за ва лі шэраг пазнаваль-
ных акцый.

Канцэртная праграма да Дня 
абаронцы Айчыны «Зямлі, што 
выгадавала абаронцаў, на вер
насць сэрцам прысягну...». 
Асноўнай задачай было віншаван
не са святам мужчын юрыдычнага 
факультэта, асабліва ветэранаў 
Вялікай Айчыннай вайны. У дачы
ненні да маладога пакалення – 

студэнтаў – развіццё цікавасці да 
музычнай, фальклорнай спадчыны 
СССР, дэманстрацыя важнасці вы
канання воiнскага абавязку, прэ
стыжнасці ваеннай службы.

Праект «Гадзіна суда», пры
меркаваны да Дня Канстытуцыі, – 
інсцэніроўка судовага пасяджэн
ня з элементамі тэатралізаванага 
прадстаўлення. Мэта: павышэнне 
прававой культуры моладзі, тлу
мачэнне асобных момантаў 
заканадаўства ў гульнявой і ма к
сімальна даступнай форме, фар
міраванне каштоўнасці правасуд
дзя і законнасці ў агульнай сістэме 
духоўных арыенціраў моладзі.

Заняткі па ідэалагічнай пад
рыхтоўцы з элементамі інтэр
актыўнай гульні «Патрыятызм – 
гэта...», «Роля моладзі ў жыцці 
краіны». Вынікам дадзенага мера
прыемства стала павышэнне 
цікавасці старшакласнікаў да аб
меркаваных праблем; акрамя таго, 
пераадоленне страху публічных 
выступленняў, адстойванне сваёй 
пазіцыі ў нестандартнай абста
ноўцы, выхаванне ў сабе паваж
лівага стаўлення да суразмоўцы і / 
або апанента, знаёмства з некато
рымі тэхнічнымі прыёмамі публіч
нага выступлення.

Эрудытлато «Ведаць свой 

горад – ганаровы абавязак кож
нага». На прыкладзе пытанняў па 
розных аспектах жыцця горада па
казана яго прывабнасць і ўні
кальнасць. Старшакласнікі змаглі 
выявіць прабелы ў сваіх ведах, 
паўдзельнічалі ў жывым абмер
каванні правільных адказаў. Хлоп
цам і дзяўчатам будзе што раска
заць гасцям сталіцы пра цікавыя 
славутасці.

Патрыятычная акцыя да Дня 
настаўніка. Школьнікі, якія на
ведалі ветэрана ВАВ, настаўніцу 
астрашыцкагарадзецкай школы, 
выкладчыка БДУ, былі ўражаныя 
аповедам пра яе ваенных аднаго
дак, іх мужнасць, стойкасць духу і 
любоў да Радзімы; пра тое, як пра
ходзілі заняткі ў даваеннай школе, 
пра вучобу дзяцей тых га доў. А 
словы ветэрана, што калі пра яе 
памята юць вучні, цікавяцца зда
роўем, справамі, то гэта – найлеп
шая падзяка, даказалі ўдзель нікам 
сустрэчы неабходнасць і ва ж насць 
такіх простых рэчаў, як удзячнае 
стаўленне да людзей, якія супра
ваджаюць нас па жыцці.

Мы, прадстаўнікі актыўнай 
моладзі Беларусі ХХІ стагоддзя, 
сваёй штодзённай працай паказ
ваем, як на практыцы пра яўляецца 
пачуццё патрыятызму і як можна 
развіваць яго ў моладзі.

Анастасія ВАЛОжынСКАЯ,
Ларыса БЕЛЯнКОВА

На праекце «Гадзіна суда» студэнты вучыліся палемізаваць

Жыццё без дыму

СПРАКТЫКАВАНЫ Ў ЛАСТАХ

Яшчэ спрабаваў паказаць сябе ў ком
плексным відзе на 200 метраў, але 
прамарудзіў на старце. 

– Зараз Вы падводны плывец. 
Чаму вырашылі перакваліфікавац
ца, і патлумачце, калі ласка, што гэ
та такое – падводнае плаванне ў ла
стах?

– Ёсць падводнае плаванне з адным 
ластам, які абуваецца на ногі, а рукі не
абходна трымаць за галавой, а ёсць 
іншы від: неабходна проста праплыць 
пад вадой 50 метраў ці ўжо на боль
шую дыстанцыю з паветраным бало
нам. З 2006 г. увялі яшчэ і біласты (на 
абе дзве нагі). Акурат у гэтым відзе я і 
ўзяў бронзавы медаль на апошнім 
чэм пі янаце Еўропы. 

Калі займаўся проста плаваннем – 
перамагаў на рэспубліцы, але гэтых 
вынікаў не хапала, каб паехаць на між
народныя старты. Перайшоўшы ў пад
воднікі, адразу выйграў чэмпіянат 
краіны. І паспеў ужо ўзяць медалі ўсіх 
відаў на этапах кубка свету ў Турцыі, 
Венгрыі і ў фінале ў Валенсіі. А на чэм

піянаце Еўропы ў Казані ўпершы ню за 
доўгі час Беларусь узяла бронзу на 
дыстанцыі ў 50 метраў у біластах.

– Ці атрымалі Вашы поспехі ад
паведнае прызнанне ? 

– Яшчэ плыўцомбрасістам у 8м 
класе я стаў кандыдатам у майстры 
спорту, а ў 9м выканаў майстарскі 
нарматыў. Пасля пераходу ў падводнікі 
адразу ж праплыў на майстра. Раней, 
каб атрымаць майстра міжнароднага 
ўзроўню, неабходна было заняць пры
завое месца на турніры рангам не 
ніжэйшым за чэмпіянат Еўропы з удзе
лам як мінімум 8 зборных. Але паводле 
новых правілаў такіх зборных мусіць 
быць 12. У Казані іх было 11. Не хапіла 
зусім трошку.

– А якой бачыце перспектыву 
плавання як спартыўнай дысцы плі
ны ў Беларусі? 

– На жаль, у сталіцы вельмі востра 
стаіць праблема з адпаведнымі вод ны
мі комплексамі. Параўноўваючы з 
краінамі, якія мне выпала наведаць, 
Беларусь адстае па ўсіх напрамках. Ха
ця водны комплекс у Брэсце – прыем
нае выключэнне. Адзіны яго мінус – ад
сутнасць паблізу гасцініцы. Далёка 
хадзіць ад месца адпачынку да месца 
трэніроўкі. 

– Вольнага часу ў Вас як у 
прафесійнага спартсмена, нату
ральна, бракуе… 

– Па дзве трэніроўкі на кожны дзень 
плюс спартзала. Кожны месяц зборы 
па 18 дзён дзенебудзь у Брэсце, Пін
ску ці Бабруйску. Вольны толькі на вы
хадныя. Летняя, ужо чацвёртая па ліку, 
сесія праходзіць неяк без мяне. 

Наконт будучыні пакуль не хочацца 
заракацца. Зараз ідзе інтэнсіўная 
падрыхтоўка да чэмпіянату свету ў 
Венгрыі, які адбудзецца напрыканцы 
ліпеня. Разлічваю на найвышэйшыя 
ўзнагароды і паспрабую выправіць тую 
недарэчнасць у Казані.

Гутарыў  
Алесь нОВІКАў
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Мінулае стагоддзе рассеяла беларусаў 
па свеце – а цяперашняе збірае. Найбольш 
тут шанцуе літаратарам: з аднаго боку, 
эміграцыя дае бясцэнны досвед жыцця ў 
іншай культуры, настальгію як крыніцу нат
хнення; з іншага – публічнасць прафесіі 
спрыяе таму, што імёны нашых землякоў не 
знікаюць, а напісанае імі з цягам часу вярта
ецца і папаўняе нашу культурную спадчыну. 
Праўда, для гэтага патрэбныя намаганні 
сваякоў, сяброў, неабыякавых людзей, якія 
захоўваюць памяць пра яшчэ аднаго слаў
нага беларуса.

Такія людзі знайшліся і ў БДУ – супрацоўні
кі Фундаментальнай бібліятэкі сумесна з 
вык ладчыкамі і выпускнікамі хімічнага фа
культэта працуюць разам, каб вярнуць у аб
шар нашай літаратуры пісьменніка Івана Ла
скова.

Гэты паэт, празаік, перакладчык, літара
турны крытык палову свайго жыцця правёў у 
Якуціі і нават стаў там кшталту героя – дапа
мог апрацаваць і выдаць якуцкі народны 
эпас, за што ўзнагароджаны Ганаровай гра
матай Якуціі і любоўю тамтэйшых рыбакоў.   
А нарадзіўся Іван Ласкоў у Гомелі, закончыў 
хімфак БДУ (1964), працаваў па размер
каванні пад Дзяржынскам, затым на Бела
рус кім радыё і ў газеце «Зорька» – любоў да 
хіміі ў яго заўжды спалучалася і нават спа
борні чала з любоўю да слова. Адсюль і вучо
ба дыпламаванага хіміка ў маскоўскім 

Японскія навукоўцы спра-
буюць аднавіць маманта. 
Фінскія здольныя па камару, 
які напіўся крыві чалавека, 
распазнаць, каго менавіта 
ён укусіў. Англійскія могуць 
высветліць схільнасць буду-
чага дзіцяці да тых або іншых 
захворванняў на ўзроўні 
8-клетачнага эмбрыёна. А 
чаго каштуе расшыфроўка 
геному неандартальца? 
Бе ла рускім навукоўцам-
генетыкам таксама ёсць 
чым ганарыцца.

На кафедры генетыкі біялагіч
нага факультэта, якой кіруе прафе
сар Наталля МАКСІМАВА, дасле
да ванні вядуцца па трох кірунках – 
генетыка раслін, біятэхналогія мі
кра   ар га нізмаў, малекулярная 
ге не тыка чалавека. Апошнія два 
кірункі зусім новыя. Навукоўцы 
сцвярджаюць, што маніпуляваць 
генамі ў прабірцы значна прасцей, 
чым ставіць эксперыменты з 
цэлымі арганізмамі: у выпадку з 
раслінамі вынік можна атрымаць 
толькі праз гады, з чалавекам жа 
праводзіць вопыты наогул забаро
нена.

З біятэхналогіяй і практыкай 
найбольш блізка звязана малеку
лярная генетыка мікраарганіз маў. 
На кафедры даследуюцца  рыза
сферныя бактэрыі – яны ў стане 
актыўна размнажацца на паверхні 

«Вы можаце прымусіць чалаве-
ка паступіць ва ўніверсітэт, але 
ніколі не прымусіце яго мысліць, 
усвядоміць, наколькі гэта важ-
на». Гэтыя словы мысліцеля Файнлі 
Пітэра Дана навялі дацэнта кафе-
дры беларускай літаратуры і куль-
туры Уладзіміра НАВУМОВІЧА на 
ідэю распрацаваць новы вучэбны 
курс «Універсітэтазнаўства», па 
якім ён ужо тры гады чытае лекцыі 
студэнтам філалагічнага і бія ла-
гічнага факультэтаў БДУ. 

Многім разумным людзям ва ўсе часы не 
раз прыходзіла думка згуртоўвацца дзеля 
высокіх ідэалаў. «Заўважана, што ў чалавека 
ёсць патрэба адчуваць сваю прыналежнасць 
да пэўнай суполкі. Нездарма апошнім часам 
стала модным слова карпаратыўнасць. Роз
ныя ўстановы і арганізацыі трацяць нямала 
сродкаў і сіл, каб займець уласныя лагаты
пы, таварныя знакі, эмблемы, гербы, якія 
падкрэслівалі б іх адметнасць сярод іншых, 
– гаворыць Уладзімір Аляксандравіч. – Для 
мяне, калі быць у нейкай суполцы, то толькі ў 
суполцы ўніверсітэта, калектыве разумных, 
адукаваных і таленавітых людзей. Сустрэ
неш такога – на сэрцы лягчэй».

Уладзімір Навумовіч лічыць, што кожны 
выкладчык і студэнт БДУ павінен з гонарам 
усведамляць сваю прыналежнасць не толькі 
да альмаматар, якая яго ўзгадавала, але да 
ўсёй універсітэцкай супольнасці. Невыпад
кова яго кніжка, якая нядаўна пабачыла свет 
і прысвечана студэнцтву, называецца  «Уні
версітэт – феномен цывілізацыі». «Уні вер
сітэты фарміруюць новага індывідуума, гра
мадства ў цэлым, іншую, больш дасканалую, 
цывілізацыю», – рэфрэнам гучыць у яго но
вым творы. «Са з'яўленнем універсітэтаў 
новымі станавіліся адносіны людзей у гра
мадстве. «Гарады ў гарадах», «рэспублікі 
вучонасці» – так называлі ўніверсітэты ў Ся

рэднявеччы, гэ
тыя «studia ge
neralia» актыў на 
ўплывалі (і 
ўплываюць па 
сёння) на эка
логію духу, ста
наў ленне чала
века як сацы
яльнай адзінкі», 
– чытаем далей.

У канцы аўтар 
прыводзіць хра
налогію ства
рэння ўніверсітэтаў свету, якая патрапіла
ся яму ў Кембрыджы. З яе відаць, што 
ўзнікненне такіх устаноў магло санкцыяна
вацца папскімі буламі і манархамі. Гэта 
сведчыць пра тое, што грамадства яшчэ ў 
Сярэднявеччы адчувала вострую патрэбу ў 
аду кацыі, у росце навукі і культуры.

Безумоўна, пры напісанні кнігі «Уні
версітэт – феномен цывілізацыі» Уладзімір 
Аляксандравіч кіраваўся гістарычнымі 
звесткамі. Аднак ён, як член Саюза пісь
меннікаў Беларусі, не мог абысціся і без 
узнёслых эсэ ў адрас студэнтаў. Асабліва 
ўразіла яго паэзія вагантаў – шкаляроў, якія 
вандравалі, каб здабыць веды. «Паэзія 
вагантаў можа быць карысная для студэн
цтва пачатку XXI ст. сваёй непасрэднасцю, 
чысцінёй і адухоўленасцю пачуццяў, раз
настайнасцю тэматыкі, а больш за ўсё сва
ёй раскаванасцю і гарэзлівасцю», – да
водзіць Уладзімір Аляксандравіч. 

«Універсітэты фарміруюць асобу крэ
атыўную», – нагадвае Уладзімір Навумовіч 
сучасным студэнтам. «Кожны з нас, дарагія 
сябры, прыходзіць у БДУ ў пошуках кветкі 
шчасця, кветкі папараці… Хто адшукае яе, 
набудзе цудадзейную сілу, мысліць стане 
глыбей і адчуваць вастрэй», – прарочыць вы
кладчык тым, хто, як і ён, свой лёс захоча 
звязаць з БДУ.

Ганна ЛАГУн

наВукОВы інтарэс

СЛОВА – ЗА ВУЧОНЫМІГЕНЕТЫКАМІ
каранёў і ствараць так званую 
біяплёнку. Навукоўцы называюць іх 
прыроднымі фабрыкамі карысных 
рэчываў. Беларускіх даследчыкаў 
турбуюць дзве праблемы: як ства
рыць у прыкарнявой зоне сельска
гаспадарчай культуры неабходную 
канцэнтрацыю гэтых бактэрый, каб 
узнікла патрэбная біяплёнка, і якім 
чынам павысіць яе актыўнасць па 
выпрацоўцы біялагічна актыўных 
злучэнняў. 

Рызасферныя бактэрыі здоль
ныя сінтэзаваць антыбіётыкі для 
знішчэння шкодных бактэрый, 
утвараць складаныя рэчывы для 
стымуляцыі росту раслін, выпра
цоўваць вітаміны, аміяк. Карысныя 
бактэрыі ў стане сінтэзаваць флуа
рэсцэнтныя пігменты – піявердзіны, 
якія звязваюць іоны жалеза і за
бяспечваюць імі раслінны арга
нізм. Гэтыя пігменты сталі тэмай 
ды сер тацыі навуковага супрацоў
ніка лабараторыі генетыкі і бія
тэхналогіі Юліі Куляшовай. Праца 
праводзілася ў рамках рэспу
бліканскай праграмы «Біялагічна 
актыўныя рэчывы». Штамыпра
дуцэнты піявердзінаў, якія былі 
рас працаваны навукоўцамі, прапа
наваны для стварэння новага 
біяпестыцыднага прэпарата «не-
мацыд», якi сёння выпускаецца на 
Наваполацкім заводзе бялкова
вітамінных канцэнтратаў. 

Некалькі гадоў у лабараторыі 
вядуцца працы па атрыманні 
штамаўпрадуцэнтаў найбольш 
актыўных – феназіўных – анты

біётыкаў, якія сінтэзуюцца рыза
сфер нымі бактэрыямі. Піянерам у 
гэтай галіне стала загадчыца 
лабараторыі Ірына Фяклістава – 
аўтар біялагічнага прэпарата 
«Аўрын», які заваёўваў высокія 
ўзнагароды на інавацыйных выста
вах за мяжой і карыстаецца вялікім 
попытам у айчынных вытворцаў 
сельгаспрадукцыі. 

Сёння можна гаварыць яшчэ 
пра адну цікавую распрацоўку. Бы
лая аспірантка кафедры генетыкі, а 
зараз асістэнт Кацярына Вераме-
енка з дапамогай генетычных і 
геннаінжынерных падыходаў ат
ры мала яшчэ адзін від праду цэн
таў феназіўных антыбіё тыкаў. Каб 
павысіць прадуктыўнасць штамаў, 
яна прапанавала выкарыс тоўваць 
пры атрыманні мiкробнага прэпа

рата такую актыўную анты ак сі
дантную дабаўку, як соевае мала
ко. Гэта дазволiла павысiць 
выпрацоўку антыбiётыкаў больш 
чым у 2 разы. Адзін з унiкальных 
штамаў суперпрадуцэнтаў фена
зіўных антыбіётыкаў прапанаваны 
ў якасці кампанента новага ім
партазамяняльнага біяпесты цыд
нага прэпарата «Прафібакт-Фіта». 
Праца па яго стварэнні вядзецца 
сумесна з калегамі Iнстытута 
генетыкі і цыталогіі НАН Беларусі. 
Усяго пад кіраўніцтвам загадчыцы 
кафедры генетыкі Наталлі Максі
мавай укаранёны ў вытворчасць 
тры інавацыйныя распрацоўкі і яш
чэ тры на падыходзе. Сярод пер
шых – высокаэфектыўны экалагічна 
бяспечны біяпрэпарат для абаро
ны раслін ад бактэрыёзаў і грыб

ных інфекцый «Бактаген», якi пачаў 
выпускацца ў 2009 г., а таксама 
«Аўрын», якi па сваёй актыўнасці 
пераўзыходзіць усе вядомыя 
біяпестыцыды. Пачаў выпускацца і 
актыўны ў адносінах да нематоды 
агародніны біяпестыцыд на аснове 
рызасферных бактэрый «Нема
цыд». 

Мiж тым, чакаюць сваёй чаргi 
новыя бiяпрэпараты. «Стымул» 
вылучаецца надзвычай высокай 
актыўнасцю па стымуляцыі росту 
раслiн. Кампазiцыйны прэпарат 
«Гулiвер» адметны тым, што ўклю
чае побач з рызасфернымі мiкра
арганiзмамі і гiдрагумат (прадукт 
хiмiчнай перапрацоўкi торфу). Ён 
распрацоўваецца разам з кале га
мі Iнстытута прыродакарыстання 
НАН Беларусі. Вытворчасць прэ
паратаў «Стымул» i »Гулiвер» у 
хуткім часе збіраюцца наладзіць  
на РУП «Гідролізны завод» у Баб
руйску. Не за гарамi выпуск прэпа
рата «ПрафібактФіта».

«Сёння, калi экалагiзацыя нава
кольнага асяроддзя i імпартаза
мяшчэнне вытворчасці з’яўляюцца 
праблемамі першачарговай важ
насці для нашай дзяржавы, біятэх
на лагічныя распрацоўкі кафедры 
генетыкі біялагічнага факультэта 
становяцца асабліва актуальнымі. 
Без сумнення, будучыня – за бія
лагі зацыяй айчыннай сельскай 
гаспа даркі. І слова – за вучонымі
генетыкамі», – упэўнена Наталля 
Паўлаўна.

 Ганна ЛАГУн

не прамініце!

імпрэзы

КАБ МЫСЛІЦЬ ГЛЫБЕЙ

Якуцкі беларус
Літінстытуце (скончыў у 1971 г.), дзе Іван 
Ласкоў знайшоў жонку, а з ёй і новую радзіму. 
Якутка Валян ціна Гаўрыльева, празаік і ся
бар СП СССР з 1973 г., магчыма, і стала той 
«прысухай», зза якой наш зямляк паехаў на 
край свету. 

Творчасць І. Ласкова надзвычай разна
стайная, выдадзена 11 яго кніг. Тут і зборнікі 
паэзіі на рускай і беларускай мовах, прытым 
грамадзянскі пафас вершаў часта скіраваны 
супраць хібаў савецкай рэчаіснасці. Тут і 
аповесць «Пішчальнікі не пішчаць», у якой 
паказаны гвалт пры далучэнні Якуціі да Расіі. 
Тут і лінгвістычныя, і этнаграфічныя дасле
даванні – напэўна, у далечыні ад роднай 
старонкі аб вастраецца цікаўнасць да 
пытанняў нацыянальнай свядомасці, бела
рускіх каранёў. Тут і пераклады – з якуцкай, 
рускай, беларускай ва ўсіх магчымых спалу
чэннях. Тут і такая, здавалася б, дробязь, як 
гімн хімфака БДУ…

Ініцыятарам вечарыны памяці І. Ласкова 
31 мая стаў выкладчык Канстанцін Лапко з 
дапамогай ФБ і Дзяржаўнага архівамузея 
літаратуры і мастацтва. Дырэктар апошняга 
Ганна Запартыка прадэманстравала фонда
вы вопіс І. Ласкова, дзе больш за 800 да
кументаў. Спадзяёмся, фонд будзе папаў
няццца, бо шмат хто з прысутных на вечары
не меў унікальныя звесткі пра жыццё і твор
часць Івана Ласкова. 

Маргарыта АЛЯШКЕВІЧ

Іван Ласкоў у рыбакоў. 1986 г. 
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Наталля Максімава даследуе феназіўные антыбіётыкі 
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У аспірантуру прымаюцца асобы, якія маюць 
дыплом аб вышэйшай адукацыі (за выключэн
нем дыплома бакалаўра) і (або) дыплом магістра, 
схільнасць да навуковых даследаванняў, што 
пацвярджаецца наву ковымі публікацыямі, патэн
тамі, дакументамі аб удзеле ў навуковадаслед
чых і інавацыйных праектах, навуковапрактыч
ных канферэнцыях, семінарах і іншымі матэрыя
ламі. Тыя, хто паступае, павінны мець вопыт 
практычнай працы не менш за два гады альбо 
рэкамендацыю вучонага савета факультэта ВНУ.

У аспірантуру па спецыяльнасцях педа га
гічнай галіны прымаюцца асобы, якiя маюць 
стаж працы па спецыяльнасці ў сферы адукацыі 
не менш за 2 гады.

Навучанне ў аспірантуры БДУ ажыццяўляецца 
як за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, 
так і на платнай аснове.

Усе, хто паступае ў аспірантуру, павінны прай
сці сумоўе з загадчыкамі кафедраў і мерка 
ванымі навуковымі кіраўнікамі.

Тыя, хто паступае ў аспірантуру, здаюць 
уступныя экзамены па:

• спецыяльнасці,
• замежнай мове,
• філасофіі
ў аб'ёме дзейных праграм для ўстаноў вы

шэйшай адукацыі. З праграмамі можна аз
наёміцца на адпаведных кафедрах. Пераздача 
ўступных экзаменаў не дапускаецца.

Ацэнка ведаў тых, хто паступае, ажыц
цяўляецца па дзесяцібальнай шкале.

Асобы, якія здалі кандыдацкія экзамены па 
філасофіі і замежнай мове, вызваляюцца ад ад
паведных уступных экзаменаў.

Асобы, якія паступаюць у аспірантуру, пада
юць на імя рэктара ўніверсітэта заяву вызнача
нага ўзору і дадаюць наступныя дакументы: пра
такол вынікаў сумоўя; асабісты лісток па ўліку 
кадраў; адну фатаграфію; аўтабіяграфію; меды
цынскую даведку па вызначанай форме; ксе
ракопіі дыплома аб вышэйшай адукацыі і дадат
ку; ксеракопіі дыплома магістра і дадатку (пры 
наяўнасці); ксеракопію пасведчання аб здачы 
кандыдацкіх экзаменаў і заліку (пры наяўнасці); 
ксеракопію працоўнай кніжкі (для асоб, якія пра
цуюць); ксеракопію пашпарта (стар. 1, 31, 32, 33 
і старонку з прапіскай (рэгістрацыяй)); рэка
мендацыю вучонага саве та факультэта ВНУ (яна 
выдаецца ў год выпуску і сапраўдная 2 гады); 
спіс і копіі апублікаваных навуковых прац, 
патэнтаў, спіс справаздач аб НДР, у якіх з'яўляўся 
выканаўцам (кіраўніком). Асобы, якія не маюць 
апублікаваных навуковых прац, вынаходстваў і 
патэнтаў, прадстаўляюць навуковыя даклады 
(рэфераты) па абранай тэме ў ад паведнасці са 
спецыяльнасцю. Навуковыя працы ці рэферат 
рэцэнзуюцца меркаваным навуковым кіраў
ніком; дазвол на навучанне ў аспірантуры (для 
асоб, якія знаходзяцца на дзяржаўнай службе).

 Асобы, якія паступаюць у мэтавую аспіран
туру, прадстаўляюць накіраванне арганізацыі.

Пашпарт, арыгіналы дыплома аб заканчэнні 
ВНУ і дакументаў аб здачы кандыдацкіх экза
менаў прад'яўляюцца асабіста.

Узор заявы, пратакол сумоўя размяшчаюцца 
на сайце аддзела аспірантуры www.bsu.by 
«Аспірантура / Тым, хто паступае ў аспірантуру».

Прыём дакументаў у аспірантуру ажыц-
цяў ляецца з 1 ліпеня па 15 верасня 2011 г.

Уступныя экзамены праводзяцца з 26 верас
ня па 14 кастрычніка 2011 г.

Пры аднолькавай суме балаў па выніках зда
чы ўступных экзаменаў пераважным правам 
залічэння ў аспірантуру карыстаюцца асобы, 
якія атрымалі больш высокую адзнаку па спецы
яльнай дысцыпліне.

Пераважным правам залічэння ў аспірантуру 
пры аднолькавых адзнаках уступных экзаменаў 
па спецыяльнасці карыстаюцца асобы:

– Якія здалі часткова ці цалкам кандыдацкія 
экзамены па агульнаадукацыйных дысцыплінах;

– Якія маюць вопыт практычнай работы не 
менш за два гады па профілі, які адпавядае той 
галіне навукі (групе спецыяльнасцяў), па якой 
ажыццяўляецца залічэнне ў аспірантуру;

– Якія паступаюць у аспірантуру па заяўках 
іншых арганізацый;

– Якія з'яўляюцца лаўрэатамі Рэспублікан
скага конкурсу навуковых прац студэнтаў вы
шэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Бела
русь, іншых рэспубліканскіх і міжнародных кон
курсаў навуковых работ;

– Якія з'яўляюцца лаўрэатамі спецыяльных 
фон даў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і ат ры
ма лі ўказаныя званні ў перыяд навучання ў 
ВНУ.

ПРАВІЛЫ ПРЫЁМУ Ў АСПІРАНТУРУ 
І ДАКТАРАНТУРУ НА 2011 ГОД У БДУ

Залічэнне ў аспірантуру з 1 лістапада 2011 г.
Колькасць месцаў у аспірантуры БДУ для на

вучання за кошт сродкаў рэспубліканскага бю
джэту па канкрэтных спецыяльнасцях сфар мі
равана па заяўках арганізацый, якія маюць па
трэбу ў кадрах вышэйшай квалі фікацыі. Аспірант, 
Заказчык (арганізацыя, якая падала заяўку) і 
Выканаўца (БДУ) заключаюць дамову (кантракт), 
у якой вызначаюцца абавязкі бакоў. Аспірантам 
дзённай формы атрымання адукацыі за кошт 
сродкаў рэспубліканскага бюджэту выплачваец
ца стыпендыя.

Колькасць месцаў у аспірантуры БДУ для на
вучання на платнай аснове вызначаецца 
кіраўніком установы. Заключаецца дамова аб 
платным навучанні.

Тэрмін навучання ў аспірантуры дзённай 
формы не больш за 3 гады, завочнай формы не 
больш за 4 гады.

Асобы, якія раней прайшлі аспіранцкую 
падрыхтоўку ў межах вызначанага тэрміну ці 
поўны курс падрыхтоўкі ў якасці суіскальнікаў 
вучонай ступені, не маюць права паўторнага на
вучання ў аспірантуры за кошт бюджэтных 
сродкаў.

У 2011 г. У аспірантУрУ БДУ 
ажыццяўляецца прыём 

па настУпных спецыяльнасцях:
ДзённАЯ ФОРМА нАВУЧАннЯ:
ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Тэарэтычная фізіка. Оптыка. Фізіка кандэнса

ванага стану. Фізіка паўправаднікоў. Лазерная 
фізіка. Біяфізіка.

МЕХАНІКАМАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Рэчыўны, комплексны і функцыянальны 

аналіз. Дыферэнцыяльныя ўраўненні, ды
намічныя сістэмы і аптымальнае кіраванне. 
Механіка дэфармаванага цвёрдага цела. 
Механіка вадкасці, газу і плазмы. Тэорыя і мето
дыка навучання і выхавання (па галінах і ўзроў
нях адукацыі)*.

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ 
І ІНФАРМАТЫКІ
Дыскрэтная матэматыка і матэматычная 

кібернетыка. Тэарэтычныя асновы інфарматыкі. 
Матэматычнае мадэляванне, лікавыя метады і 
комплексы праграм. Метады і сістэмы абароны 
інфармацыі, інфармацыйная бяспека.

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І КАМП’ЮТАРНЫХ 
ТЭХНАЛОГІЙ

Прыборы і метады эксперыментальнай фізікі. 
Радыёфізіка. Фізічная электроніка. Сістэмны 
аналіз, кіраванне і апрацоўка інфармацыі (па 
галінах).

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Неарганічная хімія. Аналітычная хімія. 

Фізічная хімія. Высокамалекулярныя злучэнні. 
Хімія высокіх энергій. Хімія цвёрдага цела.

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Малекулярная біялогія. Біяхімія. Фізіялогія і 

біяхімія раслін. Біятэхналогія (у тым ліку 
біянанатэхналогіі). Батаніка. Экалогія (па га
лінах)*.

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Эканамічная, сацыяльная, палітычная і рэ

крэацыйная геаграфія.
ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дакументалістыка, дакументазнаўства, 

архівазнаўства. Айчынная гісторыя. Усеагульная 
гісторыя (адпаведнага перыяду). Археалогія. 
Этнаграфія, этналогія і антрапалогія. Гіста
рыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарыч
нага даследавання. Музеязнаўства, кансерва
цыя і рэстаўрацыя гісторыкакультурных аб'
ектаў.

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Эканамічная тэорыя. Эканоміка і кіраванне 

народнай гаспадаркай (па галінах і сферах 
дзейнасці). Матэматычныя і інструментальныя 
метады эканомікі.

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫЯЛЬНЫХ 
НАВУК
Гісторыя філасофіі. Тэорыя, гісторыя і 

метадалогія сацыялогіі. Сацыялогія кіравання.
ІНСТЫТУТ ЖУРНАЛІСТЫКІ
Журналістыка.
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Руская літаратура*. Літаратура народаў краін 

замежжа (з указаннем канкрэтнай літаратуры). 
Беларуская мова. Руская мова. Славянскія мо
вы. Тэорыя мовы. Прыкладная і матэматычная 
лінгвістыка. Тэорыя і методыка навучання і вы
хавання (па галінах і ўзроўнях адукацыі)*.

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Тэорыя і гісторыя права і дзяржавы; гісторыя 

вучэнняў аб праве і дзяржаве. Грамадзянскае 

права; прадпрымальніцкае права; сямейнае 
права; міжнароднае прыватнае права. Працоў
нае права, права сацыяльнага забеспячэння. 
Прыродарэсурснае права; аграрнае права; 
экалагічнае права. Крымінальнае права і 
крыміналогія; крымінальнавыканаўчае права. 
Адміністрацыйнае права, фінансавае права; 
інфармацыйнае права. Грамадзянскі працэс; 
арбітражны працэс. Тэорыя і філасофія палітыкі, 
гісторыя і метадалогія палітычнай навукі. 
Палітычныя інстытуты, працэсы і тэхналогіі.

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН
Гісторыя міжнародных адносін і знешняй 

палітыкі. Сусветная эканоміка. Тэорыя мовы. 
Грамадзянскае права; прадпрымальніцкае пра
ва; сямейнае права; міжнароднае прыватнае 
права. Міжнароднае права; еўрапейскае права. 
Палітычныя інстытуты, працэсы і тэхналогіі.

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКІ І ПРАБЛЕМ РАЗВІЦЦЯ 
АДУКАЦЫІ

Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і 
адукацыі.

КАФЕДРА АНГЛІЙСКАЙ МОВЫ І МАЎЛЕНЧАЙ 
КАМУНІКАЦЫІ

Тэорыя мовы.
КАФЕДРА ФІЗІЧНАГА ВЫХАВАННЯ І СПОРТУ
Тэорыя і методыка фізічнага выхавання, 

спартыўнай трэніроўкі, аздараўленчай і 
адаптыўнай фізічнай культуры*.

* Мэтавыя месцы.

зАВОЧнАЯ ФОРМА нАВУЧАннЯ:
МЕХАНІКАМАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Рэчыўны, комплексны і функцыянальны 

аналіз.
ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ 
І ІНФАРМАТЫКІ
Дыскрэтная матэматыка і матэматычная 

кібернетыка*. Тэарэтычныя асновы інфарматыкі. 
Матэматычнае мадэляванне, лікавыя метады і 
комплексы праграм*. Матэматычныя і інстру
ментальныя метады эканомікі.

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І КАМП’ЮТАРНЫХ
ТЭХНАЛОГІЙ
Сістэмны аналіз, кіраванне і апрацоўка 

інфармацыі (па галінах)*.
ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Аналітычная хімія.
БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Біяхімія*. Біятэхналогія (у тым ліку 

біянанатэхналогіі).
ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Агульная і рэгіянальная геалогія. Фізічная 

геаграфія і біягеаграфія, геаграфія глебаў і 
геахімія ландшафтаў*. Эканамічная, сацыяль
ная, палітычная і рэкрэацыйная геаграфія. 
Геаэкалогія (па галінах)*.

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дакументалістыка, дакументазнаўства, 

архівазнаўства. Айчынная гісторыя. Усеагульная 
гісторыя (адпаведнага перыяду). Этнаграфія, 
этналогія і антрапалогія. Гістарыяграфія, 
крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследа
вання. Музеязнаўства, кансервацыя і рэстаў
рацыя гісторыкакультурных аб'ектаў.

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Эканамічная тэорыя. Эканоміка і кіраванне 

народнай гаспадаркай (па галінах і сферах 
дзейнасці).

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫЯЛЬНЫХ 
НАВУК
Анталогія і тэорыя пазнання*. Гісторыя 

філасофіі. Этыка*. Сацыяльная філасофія. Агуль
ная псіхалогія, псіхалогія асобы, гісторыя 
псіхалогіі. Сацыяльная псіхалогія. Тэорыя, ме
тадалогія і гісторыя сацыялогіі.

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па 

галінах і ўзроўнях адукацыі)*.
ІНСТЫТУТ ЖУРНАЛІСТЫКІ
Журналістыка.
ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Тэорыя і гісторыя права і дзяржавы; гісторыя 

вучэнняў аб праве і дзяржаве. Канстытуцыйнае 
права; муніцыпальнае права. Грамадзянскае 
права; прадпрымальніцкае права; сямейнае 
права; міжнароднае прыватнае права. 
Працоўнае права, права сацыяльнага забеспя
чэння*. Прыродарэсурснае права; аграрнае 
права; экалагічнае права*. Крымінальнае права і 
крыміналогія; крымінальнавыканаўчае права*. 
Крымінальны працэс, крыміналістыка; 
аператыўнавышуковая дзейнасць. Судовая 
ўлада, пракурорскі нагляд, арганізацыя 
праваахоўнай дзейнасці. Адміністрацыйнае пра
ва, фінансавае права; інфармацыйнае права. 
Грамадзянскі працэс; арбітражны працэс*. 

Палітычныя праблемы міжнародных адносін, 
глабальнага і рэгіянальнага развіцця*.

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН
Гісторыя міжнародных адносін і знешняй 

палітыкі. Сусветная эканоміка. Тэорыя мовы. 
Грамадзянскае права; прадпрымальніцкае пра
ва; сямейнае права; міжнароднае прыватнае 
права. Міжнароднае права; еўрапейскае права.

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКІ І ПРАБЛЕМ РАЗВІЦЦЯ 
АДУКАЦЫІ

Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і 
адукацыі. Тэорыя і методыка навучання і выха
вання (па галінах і ўзроўнях адукацыі).

КАФЕДРА ФІЗІЧНАГА ВЫХАВАННЯ І СПОРТУ
Тэорыя і методыка фізічнага выхавання, 

спартыўнай трэніроўкі, аздараўленчай і 
адаптыўнай фізічнай культуры.

* Мэтавыя месцы.

У дактарантуру прымаюцца асобы з вучонай 
ступенню кандыдата навук, якія маюць навуко
выя працы (артыкулы, манаграфіі, патэнты і 
іншыя матэрыялы, што пацвярджаюць уклад у 
навуку), якія складаюць у сукупнасці аснову для 
доктарскай дысертацыі.

тэрмін падачы дакументаў у дактаранту-
ру БДУ з 1 ліпеня па 15 верасня 2011 г.

Асобы, якія паступаюць у дактарантуру, пада
юць на імя кіраўніка арганізацыі, пры якой ство
рана дактарантура, заяву і дадаюць наступныя 
дакументы:

– Асабісты лісток па ўліку кадраў;
– Аўтабіяграфію;
– Медыцынскую даведку па форме, вызнача

най Міністэрствам аховы здароўя для тых, хто 
паступае ў ВНУ;

– Адну фатаграфію;
– Копію дыплома кандыдата навук;
– Копію працоўнай кніжкі;
– Спіс і копіі апублікаваных навуковых прац;
– План падрыхтоўкі доктарскай дысер та цыі, 

разлічаны на завяршэнне працы на працягу трох 
гадоў;

– Водгукі двух дактароў навук, кірункі дас
ледаванняў якіх блізкія да тэмы дысертацыі, з 
ацэнкай актуальнасці і навуковай абгрунтава
насці тэмы і прапанаванага плана падрыхтоўкі 
ды сертацыі і ўказаннем магчымасці яго выка
нання за тры гады.

– Дазвол на навучанне ў дактарантуры (для 
асоб, якія знаходзяцца на дзяржаўнай службе).

Пашпарт і арыгінал дыплома кандыдата на
вук прад'яўляюцца асабіста.

Колькасць месцаў у дактарантуры БДУ па 
канкрэтных спецыяльнасцях сфарміравана па 
заяўках арганізацый, якія маюць патрэбу ў ка
драх вышэйшай кваліфікацыі. Дактарант, Заказ
чык (арганізацыя, якая падала заяўку) і Вы
канаўца (БДУ) заключаюць домову (кантракт), у 
якой вызначаюцца абавязкі бакоў.

Дактарантам, якія навучаюцца за кошт 
сродкаў рэспубліканскага бюджэту, выплачва
ецца стыпендыя.

Асобы, якія раней прайшлі падрыхтоўку ў 
дактарантуры за кошт сродкаў рэспубліканскага 
бюджэту ў межах устаноўленага тэрміну ці поўны 
курс навучання ў форме суiскальнiцтва для атры
мання вучонай ступені доктара навук, права 
паўторнага паступлення ў дактарантуру за кошт 
сродкаў рэспубліканскага бюджэту не маюць.

Тэрмін навучання ў дактарантуры не больш 
за тры гады.

У 2011 г. У ДактарантУрУ БДУ
ажыццяўляецца прыём

па настУпных спецыяльнасцях:
ДзённАЯ ФОРМА нАВУЧАннЯ:
ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Фізіка кандэнсаванага стану*.
ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І 

ІНФАРМАТЫКІ
Тэорыя верагоднасцяў і матэматычная ста

тыстыка*.
ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Айчынная гісторыя*. Гістарыяграфія, 

крыніцазнаўства і метады гістарычнага дасле
давання*.

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Эканамічная тэорыя*. Матэматычныя і ін

струментальныя метады эканомікі*.
ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Адміністрацыйнае права, фінансавае права; 

інфармацыйнае права *.
ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН
Міжнароднае права; еўрапейскае права.
* Мэтавыя месцы.
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Рэдактар Сяргей ШАФАЛОВІЧ

Карэктар Ганна РАК

ушанаВанні

сустрэчы

у ВОльны час

кОнкурсы

Лета – шчаслівая пара 
для ўсіх, асабліва для дзя-
цей, у якіх з'яўляецца магчы-
масць забыцца пра нудныя 
школьныя будні і кардыналь-
на змяніць становішча. Для 
нашчадкаў супрацоўнікаў 
універсітэта самае жада-
нае месца – спартыўна-
аздараўленчы комплекс 
«Бры     ганціна» з яго цудоўнай 
прыродай.

Традыцыйна ў чэрвені–ліпені тут 
арганізуюцца тры змены адпачын
ку для дзяцей. Сюды часта з зада
вальненнем прыязджаюць у якасці 
важатых вядомыя асобы – такія, 
напрыклад, як Георгій Калдун і Па
вел Шастакоў. Сёлета «Брыганці
на» прытуліць больш за 900 чала
век! У першую змену тут рассла б
ляліся 323 дзіцяці ва ўзросце ад 
шасці да васямнаццаці гадоў.

26 мая ў будынку рэкта-
рата адбылася сустрэча 
галоўнага трэнера футболь-
нага клуба «БАТЭ» Віктара 
Ганчарэнкі са студэнтамі 
БДУ, якія пражываюць у ін-
тэрнатах.

Большую частку прысутных на 
сустрэчы, вядома ж, складалі хлоп
цы, аднак дзяўчат таксама было 
нямала. Сам факт, што дзяўчаты 
цікавяцца футболам, прыемна 
здзівіў трэнера «БАТЭ», і ён з аса б
лівым задавальненнем адказваў на 
пытанні прыўкраснай паловы. 
Зрэшты, на астатнія пытанні Віктар 
Міхайлавіч таксама адказваў ах
вотна, бо яны былі дастаткова 
разнастайнымі і цікавымі: ад сур'
ёзных, пра стратэгію і планы «БА
ТЭ» , да пытанняў, якія дзяўчаты – 
брунеткі або бландын кі – падаба
юцца больш. 

Галоўны трэнер распавёў, што 
«БАТЭ» будзе працягваць трэні
равацца, развівацца і перамагаць, 
нягледзячы на пэўныя няўдачы ў 
гэтым сезоне, і асабліва падкрэс
ліў, што скарачэнне дзяржаўнага 
фі нан савання спорту істотна не 
паўплывае на працу клуба. Віктар 
Ганчарэнка расказаў пра адносіны 
з гульцамі, трансферную палітыку і 
селекцыю. Чуткі пра прапановы ад 
іншых футбольных клубаў трэнер 
не пацвердзіў і дадаў, што пера
ходзіць у якінебудзь іншы клуб ён 
пакуль не мае намеру. Распавёў   
ён і пра асабістае, напрыклад, што 
апрача футбола захапляецца 
«Формулай–1», аддае перавагу гі
старычным фільмам і класічнай 
музыцы, а літаратуру чытае ў 
асноўным спецыяльную. Праўда, 
на пытанне, у якой сферы, не звя
занай з футболам, ён сябе бачыць, 
Віктар Міхайлавіч адказаць не змог, 
бо ніколі пра іншую працу не думаў, 

Па традыцыі ў канцы на-
вучальнага года Студэнцкі 
гарадок БДУ назваў імя 
най лепшага педагога-арга-
нізатара. Прэтэндэнты 
дэманстравалі маляўнічыя 
прэ зен тацыйныя папкі і пер-
санальныя метадычныя рас-
працоўкі, дзяліліся досведам 
укаранення інды ві дуальнага 
падыходу, новымі ідэямі па 
правядзенні выхаваўчых ме-
рапрыемст ваў – каб толькі 
здабыць лаўры першынства!

Не паспела ўсталя вацца насам
рэч летняе надвор'е, у студэнцкіх 
інтэрнатах запанавала сапраўдная 
спякота. І не дзіўна, бо да лета 
педагогіарганізата ры заў сё ды вы
ходзяць на фінішную прамую кон
курсу «Найлепшы педагог Студэн
цкага гарадка БДУ».

Конкурс складаецца з двух эта
паў і доўжыцца са студзеня да мая. 
Для ўдзелу ў конкурсе на мінантам 
неабходна было падаць заяўку, 
копіі дыпломаў і падзячных лістоў, 
характарыстыку, рабочы журнал, 
рэзюмэ, сцэнарый метадычнай 
распрацоўкі, а таксама правесці 
адкрытае мерапрыемст ва выха
ваўчага характару і прайсці псі хо
лагапедагагічнае тэсціра ван не. 

Прэміі Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта ўдастоены студэнты БДУ Максім 
Леаненя (магістрант факультэта радыёфізікі і камп’ютарных тэхналогій), Дар'я Шык 
(5 курс, механіка-матэматычны факультэт), Вольга Майсяёнак (5 курс, факультэт 
міжнародных адносін) і Аляксандр Вахавяк (4 курс, юрыдычны факультэт). Узнагароду 
яны заслужылі за актыўны ўдзел у навуковым, грамадскім і культурным жыцці горада 
Мінска. Цырымонія ўзнагароджання адбылася 15 чэрвеня ў Мінскай ратушы. У ёй прынялі 
ўдзел старшыня Мінгарвыканкама Мікалай Ладуцька, рэктар БДУ акадэмік Сяргей Абла-
мейка, прарэктар па вучэбна-выхаваўчай рабоце і сацыяльных пытаннях нашай ВНУ 
Уладзімір Сувораў і іншыя афіцыйныя асобы.

Куды прыводзяць жаданні
У лагеры дзеці актыўна займа

юцца спортам, у гуртках па ін
тарэсах: лепкай, маляваннем, 
шыццём, бісерапляценнем і тан
цамі. Акрамя таго, хлопцы і дзяў
чаты старанна рыхтуюцца да 
галоўнага мерапрыемства – ура
чыстага закрыцця «малых алім
пійскіх гульняў».

Вось ужо трэці раз запар нашых 
дзяцей радуе аматарскае спар
тыўнае таварыства Libertas. З да
памогай італьянскіх сяброў для 
трох узроставых груп былі арга
нізаваны спаборніцтвы па бегу, 
скачках і кіданнях. Усе ўдзельнікі 
спартландыі атрымалі прызы з 
рук прадстаўніка Libertas Ганны 
Шафаловіч, а прызёры і перамож
цы – медалі і сувеніры.

Такая ўвага – добры стымул для 
развіцця дзіцячых імкненняў, а так
сама праявы спартыўных талентаў. 
Дзякуй адміністрацыі «Брыганціны» 
за спагадлівасць і выдатную працу.

Вікторыя ВАРАтнІЦКАЯ

Удзельнікі спартландыі ў «Брыганціне» ў прадчуванні старту

Найлепшы  
педагогарганізатар

Аднак для таго, каб стаць найлеп
шым, недастаткова падрыхтоўкі на 
працягу аднаго навучальнага 
паўгоддзя. Для гэтага патрэбная 
штодзённая карпатлівая праца, 
любоў да таго, што ты робіш, са
маўдасканаленне і развіццё ў абра
най прафесіі.

На думку журы на чале з прарэк
тарам па вучэбнавыхаваўчай ра
боце і сацыяльных пытаннях Ула
дзімірам Суворавым, найлепшым 
педагогам 2011 г. стаў Валерый 
Цітарэнка з інтэрната № 5. Вале
рый Анатольевіч працуе ў студга
радку з 2005 г., мае 16гадовы 
педагагічны стаж, заўсёды жыцця
радасны і аптымістычна настрое
ны, яго вельмі любяць студэнты 
«пяцёркі». У рамках конкурснай 
праграмы фіналу Валерый Ціта
рэнка прадставіў токшоу «БДУ – 
90! Крокі ў гісторыю», што стала 
асабліва актуальным у год юбілею 
alma mater.

Дух спаборніцтва заўсёды грае 
станоўчую ролю, стымулюе ак
тыўнасць, павышэнне ўзроўню 
прафесійнага майстэрства педа га
гічных работнікаў інтэрнатаў, спры
яе выяўленню і ўкараненню ў прак
тыку інавацыйных падыходаў, да
памагае раскрыць, падтрымаць і 
заахвоціць таленавітых і творчых 
педагогаў.

Юлія САКАЛОВА

Формулы поспеху і няўдачы  
ад Віктара Ганчарэнкі

але з усіх факультэтаў БДУ па душы 
яму прыйшоўся б гістарычны. Так
сама галоўны трэнер «БАТЭ» ска
заў, што шпаргалкамі ніколі не 
карыстаўся, і раскрыў студэнтам 
формулу поспеху і формулу няў
дачы ў любой справе. Формула по
спеху, на яго думку, заключаецца ў 
адукацыі, багажы ведаў і ўпартасці, 
а формула няўдачы – у жаданні 
дагадзіць усім. Віктар Міхайлавіч 
адзначыў, што менавіта дзякуючы 
разуменню гэтых рэчаў яго праца ў 
якасці трэнера мае поспех.

Пасля таго, як усе пы
танні былі зададзены, 
Віктар Ганчарэнка па тра
дыцыі распісаўся на фут
больным мячы, які з'яў
ляецца экспанатам музея 
БДУ і на якім ужо стаіць аў
тограф галоўнага трэнера 
нацыянальнай зборнай Бе
ларусі па футболе Бернда 
Штанге. З пажаданнямі да
лейшых поспехаў дырэктар 

Студэнцкага гарадка Міхаіл 
Чарапеннікаў уручыў трэнеру ка
манды «БАТЭ» гадзіннік з лагаты
пам у гонар 90годдзя БДУ. У ад
каз Віктар Міхайлавіч паднёс імян
ную футболку «БАТЭ» ў падарунак 
музею БДУ. Ён прызнаўся, што яму 
было прыемна знаходзіцца ў «хра
ме ведаў» і паразмаўляць з «мала
дой і прыгожай аўдыторыяй». Пас
ля сустрэчы ўсе ахвотныя атрымалі 
аўтографы.

Юлія ЛАСІЦКАЯ
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"Зоркі" факультэтаў 2011 г.
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Факультэт радыёФізікі  
і камп’ютарных 

тэхналогій

МАхОРКІнА наталля. 
Удзельнік некалькіх м/н канфе
рэнцый. Старшыня ГА «Сту
дэнцкі саюз БДУ» факультэта. 
Арганізатар выязных адука
цыйных форумаў, школ і 
семінараў у рамках дзейнасці 
Студсаюза.

гуманітарны Факультэт

ДзЕМЯШКЕВІЧ Вольга.  
5 навуковых публікацый. У 
2009 г. прэміравана спецфон
дам Прэзідэнта Рэспублікі Бе
ларусь. Пераможца VI м/н 
алім піяды па эканамічных, 
фінан савых дысцыплінах і пы
таннях кіравання. Дыплом 1 
ступені ў міжуніверсітэцкай 
канферэнцыі «Эканамічныя, 
медыкасацыяльныя і хіміка
фармацэўтычныя праблемы 
XXI стагоддзя» (2010). Адзна
чана падзякай рэктара. Зане
сена на дошку гонару супра
цоўнікаў і студэнтаў БДУ.

інстытут тэалогіі імя  
св. мяФодзія і кірылы

ЛІтВІнАў Фёдар. Імянная 
стыпендыя прападобнай Еф
ра сінні Полацкай. Мае шэраг 
публікацый на рускай і замеж
ных мовах. Удзельнічаў у 
шматлікіх міжнародных семі
на рах, трэнінгах і валанцёрскіх 
праграмах.

Фізічны Факультэт

БУРАЧэўСКІ Андрэй. З 
2010 г. выкладае фізіку ў ліцэі 
№ 2 г. Мінска і рыхтуе вучняў 
старэйшых класаў да алімпіяд 
па фізіцы. Даклад на Рэспуб
ліканскай навуковаметадыч
най канферэнцыі «Сучасныя 
інфармацыйныя тэхналогіі ў 
сістэме навуковага і навучаль
нага эксперыменту: вопыт, 
праблемы, перспектывы» 
(Гродна).

Філалагічны Факультэт

зАЛЕСКАЯ Дар'я. Удзел у 
2 навуковых канферэнцыях 
(2010, 2011). Стыпендыят 
спецфонду Прэзідэнта Рэс
пуб лікі Беларусь. Салістка 
фальклорнаэтнаграфічнага 
ансамбля «Неруш». Лаўрэат 
Рэспубліканскага конкурсу 
«Галасы Радзімы» (2008). 
Лаўрэат Рэспубліканскага 
кон курсу «Зорка ўзышла над 
Беларуссю» (2010).

Біялагічны Факультэт

РУСАК Андрэй. 5 навуко
вых публікацый. Старшыня ад
дзялення біялагічных навук 
Цэнтра студэнцкіх навуковых 
ініцыятыў пры Савеце мала
дых вучоных НАН Беларусі. 
Старшыня ГА «Студэнцкі саюз 
БДУ» на факультэце. Засна
вальнік газеты біяфака Read
Me. Удастоены шматлікіх дып
ломаў за грамадскія і навуко
выя дасягненні.

ваенны Факультэт

КАРПОВІЧ Сяргей. Май
стар спорту Беларусі па 
гіравым спорце. Чэмпіён све
ту сярод юніёраў (2010). Пры
зёр чэмпіянатаў свету і 
Еўропы. Неаднаразовы пры
зёр чэмпіянатаў краіны і 
Узброеных Сіл. Сярэбраны 
прызёр сярод пагранічных 
ведамстваў краін СНД. Пера
можца конкурсу «Студэнт года 

БДУ» ў намінацыі «Спорт» 
(2008). Яму належаць 4 рэкор
ды Беларусі. Занесены на до
шку гонару супрацоўнікаў і 
сту дэнтаў БДУ.

іБмт

КРыВАБЛОЦКАЯ Вольга. 
Удзел у ІІ м/н бізнес
канферэнцыі «Планаванне 
міжнароднага бізнесу: вопыт 
Еўропы і Азіі». Старшыня ГА 
«Студэнцкі Саюз» ІБМТ. Узна
гароджана граматай ІБМТ за 
актыўны ўдзел у грамадскім 
жыцці і падзякай дырэктара 
ІБМТ. Лаўрэат фестывалю 
эстрады БДУ–2006.

механіка-матэматычны 
Факультэт

ШыК Дар'я. Удзельнік 
аргкамітэта алімпіяд і канфе
рэнцый для школьнікаў на фа
культэце (2006–2010 гг.). Гана
ровая грамата за асабісты 
ўклад у рэалізацыю дзяржаў
най моладзевай палітыкі ў 
Маскоўскім раёне г. Мінска. 
Кіраўнік праекта «Студэнцкая 
куратарская служба БДУ». Пе
раможца конкурсу «Студэнт 
года БДУ» ў намінацыі «Лідар» 
(2010). Лаўрэат Фестывалю 
эстрады–2007. Сцэнарыст, 
рэ жысёр, вядучая Мінскага 
гарадскога конкурсу патрыя
тычнай песні «Спяваю пра ця
бе, Перамога» (2009).

Факультэт 
міжнародных адносін

МАйСЯёнАК Вольга. 
Распрацоўшчык і кіраўнік гу
ма ністычнага праекта «Ста
рыя». Лаўрэат Фестывалю 
эстрады БДУ 2008–2010 гг. 
Дыплом лаўрэата 2 ступені і 
медаль тэлевізійнага м/н 
фестывалюконкурсу «На вы
сокай хвалі–2009» (г. Сочы, 
Расія). Пераможца конкурсу 
«Студэнт года БДУ» ў намінацыі 
«Культура» (2010).

эканамічны Факультэт

БАРАнАВА Юлія. Дыпло
мы III і I ступені на Рэспуб
ліканскім конкурсе навуковых 
прац студэнтаў (2009, 2010). 
Тройчы стыпендыят Нацыя
нальнага банка РБ. I месца ў 
спаборніцтвах па кіраванні 
кампаніяй «GMC Student 
Belarus» (2009) і II месца на 
м/н спаборніцтвах па кіраванні 
банкамі «BanksBattle» (2010). 
Удзельнічае ў валанцёрскай 
дзейнасці ў ГДА «Беларускі 
дзіцячы хоспіс».

ФФсн

ФЕДАСЕнКА Антон. Да
клад на VI навуковамета
дычнай канферэнцыі «Прын
цып талерантнасці і яго пры
мяненне ў сучасным адука
цыйным працэсе» (г. Мінск, 
2009). Удзельнік зборнай фа
культэта па лёгкаатлетычным 
кросе, футболе.

хімічны Факультэт

САЛАМЕВІЧ Сяргей. Лаў
рэат і дыпламант Рэспублікан
с кага конкурсу навуковых прац 
студэнтаў (2009, 2010). Гра
маты за найлепшы даклад на 
м/н канферэнцыі «Ламаносаў» 
(2010, 2011). Аўтар 3 навуко
вых артыкулаў і 12 тэзісаў 
дакладаў. Супрацоўнік сту
дэнцкай службы бяспекі БДУ і 
ўдзельнік аператрада інтэр
ната № 2.

Фпмі

ВЕСЯЛОВА надзея. Стар
шыня ГА «Студэнцкі Саюз БДУ» 
ФПМІ. Намеснік старшыні ГА 
«Студэнцкі саюз БДУ». Кіраўнік 
праекта «Восеньскі баль», які 
стаў лаўрэатам конкурсу «Най
лепшы моладзевы праект» у 
2008 г. Сябра зборнай каман
ды факультэта па баскетболе.

юрыдычны  
Факультэт

МАГІЛЬны Ілья. І і ІІІ мес
ца ў складзе каманды Just
Cause на Беларускай студэнц
кай юрыдычнай алім піядзе 
(2010, 2011). Прэмія спецфон
ду Прэзідэнта Рэспублікі Бе
ларусь у 2011 г. Пераможца XI 
адкрытай міжуніверсітэцкай 
студэнцкай алімпіяды па пра
вавых навуках (2010). Сябра 
аргкамітэта м/н канферэнцыі 
«Праватворчасць і правапры
мяненні ў сучасным грамад
стве», Беларускай юрыдычнай 
алімпіяды ў 2008 і 2009 гг. 
Падзякі дэкана юрыдычнага 
факультэта БДУ (2007, 2008, 
2010).

геаграФічны  
Факультэт

ПРАКАПОВІЧ Сяргей. З 
красавіка 2009 г. узначальвае 
прафбюро студэнтаў геафака. 
Арганізатар і вядучы інтэлек
туальных гульняў «Што? Дзе? 
Калі?» на факультэце. Узнага
роджаны знакам «Ганаровы 
донар Рэспублікі Беларусь» у 
2010 г.

гістарычны  
Факультэт

ДАнЧАнКА Ягор. Удзель
нік каманды КВЗ гістарычнага 
факультэта. Уладальнік кубка 
гумару студгарадка ў 2006 г. 

Пераможца Фестывалю эстра
ды БДУ ў намінацыі «канфе
ранс». Член зборнай гістфака 
па футболе.

інстытут  
журналістыкі

МІСЮЛЯ Дзяніс. 6 наву
ковых публікацый у галіне 
журналістыкі і інтэрнэтжур
налістыкі. Дыплом конкурсу 
«DevGeneration–2009». Галоў
ны прыз адкрытага студэнцка
га PRфоруму «PRкветка» ў 
2010 г. Двойчы праходзіў 
стажыроўку ў СМІ Швецыі. З 
2010 г. – кіраўнік кампаніі «Су
часныя медыя сістэмы». Ства
ральнік інфар ма цыйнага пар
тала Yousmi.by. Уваходзіў у 
групу распрацоў шчыкаў кан
цэпцыі «МедыяСаюза» Рэс
публікі Беларусь.

дікст

СЛІжэўСКАЯ Валянціна. 
Даклад на канферэнцыі «Акту
альныя праблемы эканамічна
га развіцця Рэспублікі Бела
русь і яго прававое рэгуляван
не». Майстар спорту, удзельнік 
збор най каманды ўніверсітэта 
і Рэспублікі Беларусь па арм
рэстлінгу. I і II месцы па паўэр
ліфтынгу на рэспублі канскай 
універсіядзе (2010). Перамож
ца конкурсу «Студэнт года 
БДУ» ў намінацыі «Спорт» 
(2009).

юрыдычны каледж  
Бду

ШАўЧОнАК Ганна. III мес
ца ў складзе каманды на Бела
рускай студэнцкай юрыдыч
най алімпіядзе ў 2011 г. 
Удзельнічала з дакладамі ў на
вуковых канферэнцыях Юры
дычнага каледжа БДУ.
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Найлепшыя выпускнікі 2011 г.
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Факультэт радыёФізікі  
і камп’ютарных 

тэхналогій

ШЧАГРыКОВІЧ Дзміт-
рый. Суаўтар 7 навуковых 
публікацый. Удзельнік 5 міжна
родных навуковых канферэн
цый (2 дыпломы I сту пені). 
Капітан зборных факультэта 
па валейболе і настольным 
тэнісе. Па праграме Erasmus 
Mundus праходзіў стажыроўку 
ў Германіі (2010).

гуманітарны  
Факультэт

хОнЬКІнА Паліна. Лаўрэ
ат стыпендыі імя К. Крапівы.  
II месца на XVII Міжнароднай 
канферэнцыі «Ламаносаў–
2010». З 2010 г. узначальвае 
студэнцкі савет па якасці 
адукацыі.

інстытут тэалогіі імя  
св. мяФодзія і кірылы

РАМАШКА Алена. 10 на
вуковых публікацый. Імянная 
стыпендыя імя св. Мяфодзія і 
Кірылы ў 2009/2010 г. 3месяч
ная стажыроўка ў Германіі ў 
Інстытуце ўсходніх цэркваў. 
Грамата Мітрапаліта Мінскага 
і Слуцкага Філарэта, Патрыяр
шага Экзарха ўсяе Беларусі за 
актыўную сацыяльную працу.

Філалагічны  
Факультэт

ЧАРнЯўСКІ Сяргей. 
Сярэдні бал – 9,35. Стыпенды
ят Erasmus Mundus. Стажы
роўка у Інстытуце паланістыкі 
Паморскай акадэміі (г. Слупск, 
Польшча). Ганаровая грамата 
за актыўны ўдзел у навуковай 
працы факультэта. Удзельнік 
сумеснага праекта з Польскім 
Інстытутам у Мінску па выву
чэнні польскай мовы і культу
ры (2007–2009).

Фізічны Факультэт

ЛАГАЦКАЯ Марына. Ся
рэдні бал – 9,8. Дыпломы I і II 
ступені на Рэспубліканскім 
конкурсе навуковых прац 
студэнтаў; на VII міжнародным 
форуме студэнцкай і навучэн
скай моладзі «Першы крок у 
навуку–2010», на міжнароднай 
школеканферэнцыі маладых 
навукоўцаў «Сучасныя пра
блемы фізікі–2010»; на XIX 
міжнароднай канферэнцыі 
«Медыкасацыяльная экалогія 
асобы: стан і перспектывы–
2011».

Біялагічны Факультэт

ЧАРнЯўСКАЯ Марыя. 
Лаўрэат віктарыны, прысвеча
най 65годдзю Вялікай Пера
могі. Дыплом II ступені ў кон
курсе студэнцкай песні «Сярэ
браныя струны». Удзельнік 
штогадовых аглядаў мастац
кай самадзейнасці. Чэмпіён 
2008 г. і неаднаразовы прызёр 
першынстваў універсітэта па 
спартыўнай аэробіцы.

ваенны Факультэт

жУК Дзмітрый. Найлеп
шыя секцыйныя даклады на 
між  народнай навуковай кан фе
рэнцыі студэнтаў і аспіран таў 
БДУ (2007, 2008 гг.). У 2007 г. 
заняў III месца на ўнівер
сітэцкіх спаборніцтвах па фут
боле і атрымаў III дарослы раз
рад у бегу на 100 метраў.

іБмт

ШАСтАК таццяна. Каар
дынатар праекта ІБМТ «Курс 
маладога прадпрымальніка, 
або Стратэгія поспеху» ў 2008 і 
2010 гг. Стажыроўка ва Універ
сітэце Дэуста (Іспанія). Удзел 
у арганізацыі Рэспубліканска
га форуму маладых кіраўнікоў 
(2008 г.) Першы рэдактар фа
культэцкай газеты Young 
Leader. Занесена на дошку го
нару выкладчыкаў і студэнтаў 
БДУ.

механіка-матэматычны 
Факультэт

нОВІЧКАВА Дар'я. Сярэд
ні бал – 9,94. Даклады на 4 
міжнародных навуковых кан
ферэнцыях; на 3 канферэнцы
ях студэнтаў і аспірантаў БДУ; 
на Мінскім гарадскім навуко
вым семінары імя Ф. Д. Гахава. 
7 апублікаваных прац. У 2009 і 
2010 гг. – імянныя стыпендыі 
імя І. М. Сечанава.

Факультэт 
міжнародных адносін

СКРыБА Андрэй. Неадна
разовы пераможца рэспублі
кан скіх і міжнародных навуко
вапрактычных канферэнцый і 
алімпіяд. Пераможца конкурсу 
«Студэнт года БДУ» ў намінацыі 
«Навука» ў 2010/2011 навуч. г. 
Мае 26 публікацый у шэрагу 
айчынных і замежных выдан
няў.

эканамічны Факультэт

ЛАГУЦІн Іван. Двухразо
вы стыпендыят праграмы На
цыянальнага банка РБ па пад
трымцы адораных студэнтаў. 
Прызёр міжнароднай бізнес
алімпіяды Global Management 
Challenge (2011). Прызёр 
міжнароднай бізнесалімпіяды 
па кіраванні віртуальным бан
кам Banks Battle (2010).

Факультэт ФіласоФіі і 
сацыяльных навук

КАзАДОй Вольга. Сярэдні 
бал – 9,44. Удзельнік шматлікіх 
канферэнцый. Дыплом II катэ
горыі на Рэспубліканскім кон
курсе навуковых прац студэн
таў ВНУ. Дыплом III катэгорыі і 
грамата ад кафедры псіхалогіі 
за актыўны ўдзел у навукова
даследчай працы (2010). 

хімічны Факультэт

ФІРАГА Дзмітрый. Сярэд
ні бал – 9,57. Дыплом III ступені 
ў Міжнароднай інтэрнэталім
піядзе па хіміі (2008). Дыплом 
2 ступені на міжнароднай кан
фе рэнцыі «Ламаносаў–2010». 
Дыплом 2 ступені на 2й ад
крытай алімпіядзе па хіміі 
«Кісларод–2011». Дыплом II 
катэгорыі на Рэспубліканскім 
конкурсе навуковых прац 
студэнтаў.

Факультэт прыкладной 
матэматыкі і 
інФарматыкі

ПРОнІн Філіп. Чатырохра
зова прэміраваны са спец
фонду Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь. Тройчы прызёр 
Рэспубліканскай алімпіяды па 
матэматыцы сярод студэнтаў. 
4разовы прызёр паўфіналь
нага этапу каманднага чэмпія
нату свету па праграмаванні 
(ACMICPC). Абсалютны пера
можца міжнародных каманд
ных спаборніцтваў па прагра
маванні lEEEXtreme–2010.

геаграФічны  
Факультэт

ПАСРэДнІК Рыгор. Двой
чы лаўрэат конкурсу «Студэнт 
года» ў намінацыі «Лідар». 
Намеснік старшыні ГА «Сту
дэнцкі саюз БДУ». 2 месца ў 
складзе санітарнай дружыны 
ГА БДУ (камандзір звяна) у 
спаборніцтвах Маскоўскага 
раёна г. Мінска. Удзельнік 4га 
Усебеларускага народнага 
сходу. Занесены на дошку го
нару супрацоўнікаў і студэнтаў 
БДУ.

дікст

зАГРАДСКАЯ Ірына. Прэ
мія спецфонду Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь. Удзел у 
завочным туры I Нацыяналь
най алімпіяды студэнтаў ВНУ 
па менеджменце і эканоміцы. 
Даклад на канферэнцыі «Раз
віццё прадпрымальніцтва на 
рынку нерухомасці ў Рэспуб лі
цы Беларусь». Дыпломы за  
ўд зел у выставах «Свет твор
час  ці, свет захапленняў» (Саюз 
жанчын БДУ, 2006 і 2007 гг.)

інстытут  
журналістыкі

ІСМАІЛАВА Лейла. 
Удзель нік праграмы Erasmus 
Mundus. I месца ў конкурсе 
літа ратурных твораў, прысве
чаных 84годдзю БДУ. Ства
ральнік сацыяльнага праекта 
«Урокі маральнасці для пад
лет каў пры падтрымцы права
слаўнай царквы» ў рамках кон
курсу прыгажосці «Міс Мінск» 
(2009). Член зборнай факуль
тэта па аэробіцы. Вядучая 
«Новогоднего огонька на Пер
вом» (2011). Намінант VII На

цыянальнага тэлевізійнага 
конкурсу «Тэлевяршыня» ў на
мінацыі «Вядучы забаўляль
нага шоу».

юрыдычны  
Факультэт

ВЯЧОРКА Віталь. Дыплом 
за прамоўніцкае мастацтва на 
міжуніверсітэцкай студэнцкай 
канферэнцыі (2009). 1 і 2 мес
цы на Беларускай рэспублі
канскай студэнцкай юрыдыч
най алімпіядзе (2010, 2011). 
Міжнародныя гранты: Sweden, 
2009; Slovakia, 2010. Двойчы 
прэміраваны са спецфонду 
Прэзідэнта Рэспублікі Бела
русь. Найлепшы студэнт юры
дычнага факультэта – 2010. 
Занесены на дошку гонару 
БДУ (2011) супрацоўнікаў і 
студэнтаў БДУ.

гістарычны  
Факультэт

ПАўЛЮШЧыК Дзмітрый. 
Актыўны ўдзел у археалагічных 
раскопках стаянкі «Каваль
цы–4» (2006–2009). Стажы
роў ка ў Польскім інстытуце 
архе алогіі і этналогіі (Варша
ва, 2009). З 2008 г. уваходзіць 
у вучоны савет факультэта. 
Стар шыня ГА «Студэнцкі саюз 
БДУ» гістфака.

юрыдычны каледж  
Бду

жОЛУДзЕВА Ганна. Пе
раможца алімпіяды па гісторыі 
Юрыдычнага каледжа БДУ ў 
2008 г. 3е месца ў навукова
практычнай канферэнцыі «Гіс
торыя дзяржавы і права Бела
русі» (2009). 1е месца па гра
ма дзянскім праве (2010). 
Уладальніца тытула «Лэдзі ка
ледж». 2е месца ў першын
стве юркаледжа па агульна
фізічнай падрыхтоўцы (2010).


