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фізічных праблем імя А. Н. Сеўчан
кі» Бяляеву Барысу Іларыёнавічу; 
дацэнту кафедры вышэйшай матэ
матыкі Задворнаму Барысу Валян
цінавічу; загадчыку кафедры 
інфарма цыйных сістэм кіравання 
Краснапрошыну Віктару Уладзімі
равічу; загадчыку кафедры філа
софіі культуры Лягчыліну Анатолю 
Аляк сандравічу; загадчыку кафед
ры генетыкі Максімавай На таллі 
Паў лаўне; дэкану факультэта між
на родных адносін Шадурскаму 
Віктару Генадзьевічу.

Чытайце  
ў нумары:

Весткі  
з рэктарата

да 90-годдзя бду

АДГУЧАЛА НАША СВЯТА
Прыгадваем асноўныя падзеі 

святкавання 90годдзя БДУ 

Стар. 2

СЁЛЕТА Ў ТРОХ 
НАМІНАЦЫЯХ

На ўрачыстым пасяджэнні Ву
чонага савета БДУ 26 кастрычніка 
раздадзены галоўныя навуковыя 
ўзнагароды ўніверсітэта – прэміі 
імя У. І. Пічэты і А. Н. Сеўчанкі за 
2011 год

Стар. 3

ПА СТАРОНКАХ  
ГІСТОРЫІ БДУ: ПАЕЗДКА 

НА СХОДНЮ
Напярэдадні дня нараджэння 

альмаматар на Маскоўшчыне 
была ўсталявана мемарыяльная 
дошка БДУ

Стар. 4

За шматгадовую добрасумлен
ную працу, высокі прафесіяналізм, 
вялікі асабісты ўклад у развіццё 
адукацыі і навукі краіны Указам 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 
26 кастрычніка 2011 г. ганаровае 
званне «Заслужаны работнік 
адукацыі Рэспублікі Беларусь» 
прысвоена загадчыку кафедры 
агульнай хіміі і методыкі выкладан
ня хіміі Лесніковічу Анатолю Іва
навічу.

Медаля Францыска Скарыны 
ўдастоены: дырэктар ДУА «Інстытут 
бізнесу і менеджменту тэхналогій» 
БДУ Апанасовіч Уладзімір Ула дзі
міравіч; першы прарэктар Жу раў
коў Міхаіл Анатольевіч; загадчык 
кафедры паліталогіі Рашэтнікаў 
Сяргей Васільевіч; дырэктар НДУ 
«Нацыянальны навуковадаследчы 
цэнтр фізікі часціц і высокіх энергій» 
БДУ Шумейка Мікалай Максімавіч.

Медаля «За працоўныя 
заслугі» ўдастоены: дырэктар УА 

Дарагія сябры!
Сардэчна віншую вас з 90-годдзем з дня заснавання Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
На працягу сваёй гісторыі галоўная навучальная ўстанова краіны годна падтрымлівае непарушны аўтарытэт найбуйней-

шага адукацыйнага, навукова-даследчага і культурнага цэнтра, аднаго з флагманаў вышэйшай адукацыі на тэрыторыі 
Садружнасці Незалежных Дзяржаў. Пацверджаннем міжнароднага прызнання БДУ з'яўляецца тое высокае месца, якое ён 
займае ў рэйтынгу ўніверсітэтаў планеты.

Ваша ВНУ дынамічна развіваецца, крочыць у нагу з часам. Адкрываюцца новыя спецыяльнасці, забяспечваецца цеснае 
супрацоўніцтва навукі і вытворчасці. У сценах БДУ падрыхтаваныя дзясяткі тысяч высокапрафесійных спецыялістаў, якія 
плённа працуюць у сістэме дзяржаўнага кіравання, рэальным сектары эканомікі і сацыяльнай сферы. Вынікі фундаменталь-
ных і прыкладных даследаванняў навукоўцаў адпавядаюць сусветным стандартам. Значны ўклад у павышэнне статусу сваёй 
альма-матар уносіць студэнцкая моладзь, перамагаючы ў розных міжнародных інтэлектуальных і спартыўных конкурсах.

Упэўнены, што і далей ваш калектыў будзе памнажаць найбагацейшыя традыцыі ўніверсітэцкай адукацыі і ўмацоўваць 
сваімі дасягненнямі прэстыж роднай ВНУ.

Жадаю ўсім вам добрага здароўя і шчасця, вялікіх здзяйсненняў і яркіх адкрыццяў, поспехаў у вучобе і працы на карысць 
роднай Беларусі.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь
Аляксандр ЛУКАШЭНКА

Каля 230 супрацоўнікаў БДУ адзначаны граматамі, ганаровымі граматамі, 
падзякамі і нагруднымі знакамі Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 
Савета Міністраў, Нацыянальнага сходу, Нацыянальнай акадэміі навук, Белару
скага экзархата, Мінгарвыканкама, Адміністрацыі Маскоўскага раёна Мінска, 

Міністэрства адукацыі і іншых міністэрстваў, Вышэйшай атэстацыйнай камісіі, Нацыяналь
нага інстытута адукацыі, ДКНТ, Генеральнай пракуратуры, Нацыянальнага цэнтра 
заканадаўства і прававых даследаванняў і іншых ведамстваў і арганізацый. 

Акрамя таго, ганаровым званнем «Заслужаны работнік БДУ» ўзнагароджаны 90 чалавек, 
звыш 500 супрацоўнікаў адзначаны граматамі, ганаровымі граматамі БДУ і падзякамі  
рэктара.

Віншаванне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
калектыву Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Паводле інфармацыі
прэс-службы БДУ

Паводле інфармацыі
ўпраўлення кадраў

Дзяржаўныя ўзнагароды

«Інстытут перападрыхтоўкі і 
павышэння кваліфікацыі суд
дзяў, работнікаў пракурату
ры, судоў і ўстаноў юстыцыі 
БДУ» Гадуноў Валерый Мі
калаевіч; дэкан біялагічна га 
факультэта Лысак Уладзі мір 
Васільевіч, загадчык ка фед
ры гісторыі старажытнага 
све ту і сярэдніх вякоў Фядо
сік Віктар Анатольевіч; на 
чаль нік Галоўнага ўпраўлен
ня вучэбнай і навуковамета
дыч най работы Хухлындзіна 
Люд міла Міхайлаўна; загад
чык кафед ры біяфізікі Чаран
кевіч Сяргей Мікалаевіч. 

За шматгадовую плённую 
навуковапедагагічную дзей
насць, вялікі асабісты ўклад у 
падрыхтоўку высокаквалі фі
каваных спецыялістаў Рас
пара джэннем Прэзідэнта Рэс публікі 
Беларусь ад 11 кас трычніка 2011 г. 
аб'яўлена Падзяка Прэзі дэнта 

Рэспублікі Беларусь загадчыку 
лабараторыі дыстанцыйнай фота
мет рыі НДУ «Інстытут прыкладных 

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь падпісаў Указ аб 
узнагароджанні найлепшых работнікаў краіны. У іх ліку 
і работнікі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

ІГУМеН Ватапедскага мана
стыра Святой Гары Афон архі
ман дрыт Яфрэм 16 лістапада 
наведае БДУ. Ён сустрэнецца з 
выкладчыкамі і слухачамі РІВШ 
(11.30–14.00). Тэма: «Рэлігія і 
свецкая навука: пошук шляхоў 
супрацоўніцтва». Затым архі ман
дрыт выступіць у зале пасяджэн
няў Вучонага савета БДУ перад 
студэнтамі (14.00–15.00). Тэма: 
«Пераадоленне наступстваў атэ 
істычнай эпохі. Місія Права слаў
най царквы ў сучасным свеце». 

ФОРУМ «Беларусь–Кітай» 
адкрыецца 17 лістапада ў БДУ 
(вул. Бабруйская, 5а). На фору
ме будзе абмяркоўвацца бела
руска–кітайскае навукова–тэх
ніч нае супрацоўніцтва на пры
кладзе рэалізацыі сумесных 
праектаў. У працы форуму возь
муць удзел беларускія і кітайскія 
вучоныя, а таксама прадстаўнікі 
дзяржаўных і камерцыйных прад
прыемстваў і арганізацый.

РЭКТАР БДУ акадэмік НАН 
Беларусі Сяргей Абламейка аб
раны дзейным членам еўрапей
скай акадэміі (Academia Euro
paea). Ён стаў першым беларус
кім навукоўцам у складзе гэтай 
прэстыжнай навуковай арганіза
цыі. Аб гэтым было абвешчана 
20 верасня на сходзе акадэміі ў 
Парыжы.

Еўрапейская акадэмія (Aca
de mia Europaea) – грамадская 
няўрадавая арганізацыя, заклі
ка ная аб'яднаць навукоўцаў усіх 
еўрапейскіх краін. Створана ў 
1988 г. Штабкватэра знахо дзіц
ца ў Лондане. Акадэмія ўключае 
2300 выдатных наву коўцаў, у 
тым ліку звыш 40 нобелеўскіх 
лаўрэатаў, з 35 еўрапейскіх кра
ін і 8 нееўрапейскіх дзяржаў
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Прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч уручае медаль «За пра-
цоўныя заслугі» дэкану біялагічнага факультэта Уладзіміру Лысаку
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Нядаўна вядучая ВНУ краіны год-
на адзначыла сваё 90-годдзе. Свята 
атрымалася ўнушальным, пра што 
сведчыць і колькасць гасцей, і ўвага 
да гэтай падзеі з боку СМІ, а так-
сама пашана дзяржаўных органаў. 
Прыгадаем найбольш адметныя мо-
манты апошняга бурлівага месяца. 

Пачаліся святочныя мерапрыемствы ад
крыццём у панядзелак 24 кастрычніка Тыдня 
моладзевай навукі і выставы навуковатэх
нічных дасягненняў універсітэта.  

25 кастрычніка прайшло ўрачыстае наба
жэнства ў гонар 90годдзя БДУ ў Мінскім 
СвятаДухавым кафедральным саборы, а 
таксама сустрэча рэктара акадэміка Сяргея 
Абламейкі з заслужанымі ветэранамі БДУ.  

26 кастрычніка ўрачыста адкрыты мема

Адгучала наша свята
рыяльныя дошкі знакамітым рэктарам У. І. Пі
чэту і А. Н. Сеўчанку, адбылася прэскан
ферэнцыя кіраўніцтва ўніверсітэта і ўзна
гароджанне журналістаў рэспубліканскіх 
СМІ граматамі БДУ. У гэты ж дзень прайшло 
ўрачыстае пасяджэнне Вучонага савета 
ўніверсітэта, у якім прыняў удзел міністр 
адукацыі нашай краіны Сяргей Маскевіч, 
намеснік старшыні Прэзідыума НАН Беларусі 
Сяргей Рахманаў, cтаршыня ВАК Беларусі 
Анатоль Афанасьеў, міністр па надзвычай
ных сітуацыях Беларусі Уладзімір Вашчанка, 
першы намеснік старшыні Выканкама СНД 
Уладзімір Гаркун і іншыя афіцыйныя асобы. 
Увечары супрацоўнікі і студэнты БДУ паве 
ся ліліся на мегаdanceшоу «Нам – 90!» у 
Палацы спорту. 

27 і 28 кастрычніка прайшла юбілейная 
кан ферэнцыя «Універсітэт, грамадства, іна
ва цыйнае развіццё», а таксама шматлікія су

стрэчы рэктара з дэлегацыямі ўнівер сі тэтаў, 
міністэрстваў, ведамстваў, аргані за цый і 
прадпрыемстваў. Увечары 27 кастрыч ніка 
для гасцей універсітэта адбыўся канцэрт 
класічнай музыкі ў Белдзярж філар моніі. 

Кульмінацыяй святкавання стала ўрачыс
тае пасяджэнне, прысвечанае 90годдзю 
БДУ, у Палацы Рэспублікі. Віншаваль ны 
адрас ад Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
Аляксандра Лукашэнкі зачытаў першы на
меснік главы Адміністрацыі Прэзідэнта РБ 
Аляксандр Радзькоў. Павіншавалі ўніверсітэт 
з трыбуны Старшыня Савета Рэспублікі На
цыянальнага сходу Анатоль Рубінаў, намес
нік прэм'ерміністра Анатоль Тозік, першы 
намеснік міністра адукацыі Аляксандр Жук, 
старшыня Прэзідыума Нацыянальнай ака
дэміі навук Беларусі Анатоль Русецкі, рэктар 
МДУ акадэмік РАН Віктар Садоўнічы, Надз
вычайны і Паўнамоцны Пасол КНР у Беларусі  

сп. Лу Гуйчэн, рэктар Харбінскага ўнівер
сітэта навукі і тэхналогій прафесар Лі Дэёнг, 
двойчы Герой Савецкага Саюза лётчыккас
ма наўт СССР Уладзімір Кавалёнак, рэктар 
БДЭУ, старшыня Рэспубліканскага савета 
рэктараў ВНУ РБ, прафесар Уладзімір Шы
маў. Пры гэтым многія супрацоўнікі БДУ бы
 лі ўзнагароджаны граматамі і падзякамі ад
паведных міністэрстваў і ведамстваў.  

Рэктар БДУ акадэмік Сяргей Абламейка 
падзякаваў паважаным гасцям за віншаванні  
і  добрыя  пажаданні. Асаблівую ўдзячнасць 
ён выказаў замежным дэлегацыям каля 40 
універсітэтаў і ўстаноў, якія адмыслова пры
ехалі ў нашу краіну, каб адсвяткаваць 90
год дзе БДУ разам з намі. 

Пасля афіцыйнай  часткі  адбыўся святоч
ны  канцэрт з удзелам зорак эстрады і твор
чых калектываў БДУ.

Сяргей ШАФАЛОВІЧ

З высокай трыбуны
Аляксандр РАДЗЬКОЎ, першы намеснік главы 
Адміністра цыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

Анатоль РУБІНАЎ, старшыня Савета Рэспублікі 
Нацыянальнага сходу

«БДУ – высокі эталон 
адукацыі і падрыхтоўкі бела
рускай эліты... 90 – гэта 
ўзрост мудрасці, арыенцір 
для іншых ВНУ, які трэба пе
раймаць не толькі беларус
кім навучальным установам, 
але і замежным калегам. У 
Беларусі, напэўна, няма 
сям'і, якая не была б звяза
ная гістарычна, духоўна, на
вукова з галоўнай ВНУ 
краіны».

«У апошні час мы сталі ад
чуваць востры недахоп якас
най падрыхтоўкі выпускнікоў 
сярэдняй агульнаадукацый
най школы. У гэтым годзе ў 
Расіі вырашылі праводзіць 
не проста з'езды настаўнікаў, 
а з'езды настаўнікаўпрад
мет нікаў, якія на іх абмяр
коўваюць і выпрацоў ваюць 
новыя канцэпцыі выкладан
ня прадметаў, новыя стан
дарты і падыходы да наву

Аляксандр ЖУК, першы намеснік міністра адукацыі 
Рэспублікі Беларусь

«Міністэрства адукацыі 
выдаткуе каля 500 млн руб. 
на абсталяванне хімічнага 
факультэта БДУ і звернецца 
ва ўрад з прапановай вылу
чыць БДУ яшчэ адзін корпус 
у Студэнцкай вёсцы з дзі ця
чым садком на 70 мес цаў. 
...Урэшце, у хуткай буду чыні 
БДУ стане не толькі вядучым 
цэнтрам адукацыі і навукі 
Беларусі, але ўвойдзе ў сот
ню найлепшых ВНУ свету».

Анатоль Тозік уручыў га
наровыя граматы і падзякі 
ад імя ўрада. 

Віцэпрэм'ер адзначыў: 
«Сённяшняя падзея значная 
для ўсёй краіны, бо гісто рыя 
БДУ тысячамі нітак перапле
цена з гісторыяй Беларусі». 
Ён ганарыцца, што сам  
выпускнік БДУ, і пажадаў 
альмаматар новых навуко
вых дасягненняў і якаснай 
адукацыі.

Анатоль ТОЗІК, намеснік Прэм'ер-міністра Рэспуб-
лікі Беларусь

Віктар САДОЎНІчы, рэктар Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М. В. Ламаносава

чання дзяцей», – распавёў 
рэктар МДУ.

Віктар Садоўнічы прапа
наваў распаўсюдзіць такую 
практыку на ўзровень Саюз
най дзяржавы і праводзіць 
сумесныя пасяджэнні нас
таў нікаўпрадметнікаў Бе ла
русі і Расіі. «Я ўпэў нены, што 
вы ў Беларусі таксама адчу
ваеце праблему падрыхтоў кі 
будучых студэнтаў, а зна
чыць, мы можам паспраба

ваць знайсці агульныя пады
ходы да яе рашэння».

Гэта агульная праблема 
практычна ўсіх ВНУ свету. 
Глабальная інфарматыза цыя 
прыводзіць да таго, што са 
школьнай праграмы сыхо
дзіць аналіз: за плынню 
інфармацыі дзеці не паспя
ваюць вучыцца рабіць вы
сновы, аналізаваць і сістэ
матызаваць атрыманыя 
звес т кі», – сказаў ён.

Герой Украіны, рэктар Таўрычаскага нацыянальнага 
ўніверсітэта імя У. І. Вярнадскага, акадэмік Мікалай 
Багроў уручае пасведчанне аб адкрыцці зоркі, назва-
най у гонар БДУ 

Рэктар Сяргей Абламейка разам з новы мі гана ро-
вымі прафесарамі БДУ – рэктарам Расій ска га 
ўніверсітэта дружбы народаў Уладзімірам Фі лі-
павым і рэктарам Харбінскага ўні вер сітэта навукі   
і тэхналогій Лі Дэёнгам

Нацыянальная бібліятэка Беларусі 28 каст рычніка 
была аздоблена сімволікай БДУ

Аляксандр Радзькоў за
чы таў віншавальны адрас ад 
імя Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь Аляксандра Лука
шэнкі і ўручыў узнагароды 
Адміністрацыі Прэзідэнта. 

Ад сябе ён дадаў: «Мяне 
заўсёды прывабліваў у БДУ 
творчы дух і жаданне атры
маць вынік». У заключэнне 
Аляксандр Радзькоў павін
шаваў БДУ са святам і па зы
чыў поспехаў і росквіту. 
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На ўрачыстым пасяджэнні Ву-
чонага савета БДУ 26 кастрычніка 
рэктар акадэмік Сяргей Абламейка 
нароўні з граматамі выкладчыкам 
і супрацоўнікам у гонар 90-годдзя 
БДУ ўручыў і галоўныя навуковыя 
ўзнагароды ўніверсітэта – прэміі 
імя У. І. Пічэты і А. Н. Сеўчанкі за 
2011 год.

Лаўрэаты прэміі імя У. І. Пічэты ў га лі-
не сацыяльных і гуманітарных навук:

у намінацыі «Навука» – Таццяна Арлова, 
прафесар кафедры літаратурнамастацкай 
крытыкі Інстытута журналістыкі БДУ, доктар 
філалагічных навук (за цыкл навуковых 
манаграфій і навучальных дапаможнікаў па 
тэорыі і методыцы журналісцкай творчасці, 
гісторыі тэатральнага мастацтва);

у намінацыі «Адукацыя» – Віктар Іўчанкаў, 
прафесар, загадчык кафедры стылістыкі і 
літаратурнага рэдагавання Інстытута журна
лістыкі БДУ, доктар філалагічных навук (за 
цыкл навуковаадукацыйных дапамож нікаў 
па гісторыі і тэорыі беларускай арфа графіі і 
пунктуацыі);

маладым навукоўцам у галіне сацыяль
ных і гуманітарных навук – Анжаліка Са
доўская, дацэнт філалагічнага факультэта, 
кандыдат філалагічных навук (за манаграфію 
«Фразеалагiзмы з кампанентамiарнiтонi
мамi ў беларускай мове: этналiнгвiс тычны 
аспект»).

Лаўрэаты прэміі імя А. Н. Сеўчанкі ў га-
 ліне прыродазнаўчых і тэхнічных навук:

у намінацыі «Навука» – Сяргей Максіменка, 
загадчык лабараторыі электрадынамікі не
аднародных асяроддзяў НДІ ЯП, дацэнт, док
тар фізікаматэматычных навук,

Рыгор Сляпян, галоўны навуковы 
супрацоўнік лабараторыі электрадынамікі 

БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

ураЧыстасці аб'яВы

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ
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Узнагароды спецыяльна-
га фонду Прэзідэнта Рэ с-
публікі Беларусь па сацы-
яльнай падтрымцы адора-
ных навучэнцаў і студэнтаў 
уручаны 12 кастрычніка вы-
кладчыкам, супрацоўнікам, 
студэнтам і магістрантам 
Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта (69 чал.).

Урачыстая цырымонія прайшла 
ў зале пасяджэнняў Вучонага саве
та БДУ. У ёй прыняў удзел старшы
ня савета спецыяльнага фонду 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па 
сацыяльнай падтрымцы адораных 
навучэнцаў і студэнтаў намеснік 
старшыні Савета Рэспублікі НС РБ 
Уладзімір Патупчык, першы намес
нік міністра адукацыі нашай краіны 
Аляксандр Жук, рэктар БДУ ака
дэмік Сяргей Абламейка, сакратар 
савета прэзідэнцкага фонду Юлія 
Пашкевіч.

Нагруднымі знакамі і пасведчан

Сёлета ў трох намінацыях

неаднародных асяроддзяў НДІ ЯП, доктар 
фізікаматэматычных навук,

Паліна Кужыр, вядучы навуковы супра
цоўнік лабараторыі электрадынамікі неадна
родных асяроддзяў НДІ ЯП, кандыдат фізіка
матэматычных навук,

Канстанцін Батракоў, вядучы навуковы 
супрацоўнік лабараторыі ядзернай оптыкі і 
космамікрадынамікі НДІ ЯП, кандыдат фізіка
матэматычных навук (за цыкл прац «Элек
трамагнетызм нанаструктур»);

у намінацыі «Адукацыя» – Уладзімір Котаў, 
загадчык кафедры дыскрэтнай матэматыкі і 
алгарытмікі, доктар фізікаматэматычных 
на  вук, прафесар,

Уладзімір Машчэнскі, дацэнт кафедры 
дыскрэтнай матэматыкі і алгарытмікі, канды
дат фізікаматэматычных навук,

Алена Сабалеўская, дацэнт кафедры ды
скрэтнай матэматыкі і алгарытмікі, кандыдат 
фізікаматэматычных навук (за цыкл наву
чальнаметадычных дапаможнікаў па ды
скрэтнай матэматыцы, праектаванні і аналізе 
алгарытмаў);

маладым навукоўцам у галіне прыро да
знаўчых і тэхнічных навук – Ксенія Ермаліц
кая, загадчык лабараторыі неліней най оптыкі 
і спектраскапіі фізічнага факультэта, канды
дат фізікаматэматычных навук,

Наталля Паляк, дацэнт кафедры фізікі 
цвёрдага цела фізічнага факультэта, канды
дат фізікаматэматычных навук (за цыкл 
прац «Склад, структура і механічныя ўласці
васці шматкампанентных канструкцыйных 
сплаваў»).

Паводле інфармацыі НДЧ–ГУН

АВАНС ПА ЗАСЛУГАХ
нямі фонду ўзнага роджаны 9 выха
ванцаў факультэта прыкладной 
матэматыкі і інфарматыкі – пера
можцы XVII міжнароднай студэнцкай 
алімпіяды па матэматыцы 2010 г.: 
Руслан Максімаў (выпускнік); 
Міхаіл Глушчанка і Дзяніс Пірштук 
(4 курс), а таксама трэцякурснік 
Арцём Говараў; пераможцы між
народнай студэнцкай алімпіяды па 
праграмаванні 2010 г.: Павел Ір
жаўскі, Філіп Пронін і Дзяніс Ярац 
(выпускнікі); Юрый Пісарчык і Ра
ман Удавічэнка (4 курс).

Акрамя таго, 9 студэнтам, 
выпускнікам і магістрантам БДУ 
ўручаны пасведчанні аб прыз
начэнні стыпендыі Прэзідэнта Рэ с
публікі Беларусь. Такой узнагаро
ды ўдастоены: Ганна Гарбузова (вы 
пускніца эканамічнага факультэта); 
Аляксей Гурэўскі (5 курс ММФ); 
Юрый Картыннік (4 курс ФПМІ); 
Кірыл Лапцеў (4 курс юрыдычнага 
факультэта); Кірыл Мікітчук (5 курс 
ФРКТ); Вольга Нячаева (5 курс фа
культэта журналістыкі); Сцяпан Ра

мнёў (4 курс ФМА); Павел Чул кін (4 
курс хімічнага факультэта); Яўген 
Глінскі (магістрант гістарычнага фа
культэта).

Пасведчанні фонду атрымалі 15 
выкладчыкаў і супрацоўнікаў БДУ, 
якія ўнеслі значны асабісты ўклад у 
развіццё здольнасцяў таленавітай 
моладзі ў 2009/10 навуч. г.: дэкан 
ФПМІ Павел Мандрык; дацэнт 
ФПМІ Дзмітрый Базылеў; дацэнт 
фізічнага факультэта Леанід Бураў; 
дацэнт ММФ Ігар Варановіч; да
цэнт Сяргей Кашкевіч; дацэнт 
ФПМІ Барыс Камракоў; загадчык 
кафедры дыскрэтнай матэматыкі і 
алгарытмікі ФПМІ Уладзімір Ко
таў; загадчык кафедры вышэйшай 
матэматыкі ФПМІ Сяргей Мазанік; 
дацэнт біялагічнага факультэта На
талля Максімава; старшы выклад
чык ФПМІ Кацярына Пазюра; да
цэнт хімічнага факультэта Таццяна 
Савіцкая; загадчык кафедры мето
дыкі выкладання фізікі і інфарматы
кі фізічнага факультэта Анатоль 
Слабадзянюк; дацэнт ФПМІ Юрый 
Сыроід; дацэнт хімічнага факуль
тэта Віктар Хвалюк; дацэнт ФПМІ 
Барыс Задворны.

Пасведчанні фонду былі ўруча
ны таксама 37 пераможцам Рэс
пуб ліканскага конкурсу навуковых 
прац студэнтаў вышэйшых наву
чальных устаноў Рэспублікі Бела
русь (27 чал.), пераможцам Бела
рускай студэнцкай юрыдычнай 
алімпіяды 2010 г. (2 чал.), пера
можцам XV Усерасійскай алімпія
ды студэнтаў па інфарматыцы і пра
  грамаванні (6 чал.) і 2 пераможцам 
алімпіяды па эканамічных, фінан
савых дысцыплінах і пытаннях кі
равання (Расія, 2010).

Паводле інфармацыі  
НДЧ–ГУН

ушанаВанні

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ

АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД:

ЗАГАДЧЫКАЎ КАФеДРАЎ: філасофіі і метадалогіі 
навукі, сучаснай беларускай мовы, гісторыі Беларусі 
старажытнага часу і сярэдніх вякоў, агульнай 
экалогіі і методыкі выкладання біялогіі, 

ПРАФеСАРА  КАФеДРЫ  батанікі, 
ДАЦЭНТАЎ КАФеДРАЎ: беларускай літаратуры і 

культуры, класічнай філалогіі, філасофіі культуры, 
англійскай мовы гуманітарных факультэтаў, фізіч
нага выхавання і спорту, гісторыі Беларусі новага і 
найноўшага часу, фізіялогіі чалавека і жывёл, інфар
матыкі і камп'ютарных сістэм, геаграфічнай экалогіі, 
дынамічнай геалогіі, эканамічнай геаграфіі замеж
ных краін,

СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФеДРАЎ:  псіха
логіі, англійскай мовы гуманітарных факультэтаў, 
фізічнага выхавання і спорту, раманскага мова
знаўства, тэарэтычнай і інстытуцыянальнай экано
мікі, грамадзянскага працэсу і працоўнага права, 
генетыкі, англійскай мовы прыродазнаўчых факуль
тэтаў,

ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФеДРАЎ:  псіхалогіі, грама
дзянскага працэсу і працоўнага права, агульнага 
землязнаўства і гідраметэаралогіі, 

АСІСТЭНТАЎ КАФеДРАЎ: інтэлектуальных 
сістэм, інфарматыкі і камп'ютарных сістэм, агуль
най экалогіі і методыкі выкладання біялогіі.

Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiка
вання аб'явы.

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

НДІ ПРЫКЛАДНЫХ ФІЗІЧНЫХ ПРАБЛЕМ 
ІМЯ А. Н. СЕЎЧАНКІ БДУ

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАДЫ:

СТАРШАГА НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНІКА 
лабара торыі спецыялізаваных вылічальных сістэм 
па спецыяль насці «вылічальная матэматыка» 
(01.01.07).

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублі
кавання аб’явы.

Дакументы накіроўваць на адрас: г. Мінск, вул. 
Курчатава, 7. Тэл. 2124843.

РЭСПУБЛІКАНСКІ ІНСТЫТУТ  
ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД:

ЗАГАДЧЫКА КАФеДРЫ гісторыкакультурнай 
спадчыны Беларусі  – 1;

ДАЦЭНТА КАФеДРЫ гісторыкакультурнай спад
чыны Беларусі  – 1;

СТАРШАГА ВЫКЛАДЧЫКА кафедры аховы 
працыі заканадаўства аб працы  – 2.

Тэрмін конкурсу — адзін месяц з дня апублі
кавання аб’явы.

Адрас: 220001, г. Мінск, вул. Маскоўская, 15, 
аддзел кадраў, каб. 120. Тэл. 2009107.

Віншаванне Прэзідэнта Беларусі з 90-годдзем БДУ – «СБ–Беларусь сегод
ня», sb.by (28.10); belta.by; 21.by, «Звязда», zvyazda.minsk.by (28.10); «Рэспубліка», 
respublika.info (29.10), «Знамя юности», zn.by (28.10), mirtvr.by (28.10).

Інтэрв’ю з рэктарам БДУ акадэмікам Сяргеем Абламейкам («В начале 2012 
года в БГУ планируется открыть «аудиторию будущего») – БелТА (31.10).

«Научный фундамент БГУ» – «Веды» (31.10).
Інтэрв’ю з рэктарам БДУ акадэмікам Сяргеем Абламейкам («Без десяти 

сто») – «Народная газета», ng.by, 21.by (29.10).
Пяць падзей тыдня вачыма рэктара БДУ Сяргея Абламейкі – «СБ–Беларусь 

сегодня», sb.by (29.10), 21.by (29.10).
«БГУ: от войны до войны» – tut.by (29.10).
Iнтэрв’ю з рэктарам БДУ Сяргеем Абламейкам («Белдзяржуніверсітэт – гэта 

нацыянальны брэнд») – «Звязда», zvyazda.by (26.10).
Iнтэрв’ю з рэктарам БДУ Сяргеем Абламейкам («Мы ставим целью войти в 

топ–100 вузов мира») – tut.by (26.10).
Oнлайн-канферэнцыя з рэктарам БДУ Сяргеем Абламейкам – БТ (25.10).
«Свята на ўніверсітэцкай вуліцы» – «СБ–Беларусь сегодня», sb.by (28.10).
Інтэрв’ю з першым прарэктарам БДУ Міхаілам Жураўковым – ЛіМ (28.10).
«Десять удивительных фактов из жизни старейшей альма-матер Белару-

си» – «Минский курьер», mk.by, open.by (29.10).
Абранне рэктара БДУ акадэмікам Еўрапейскай акадэміі – БелаПАН (24.10); 

open.by (24.10); tut.by (24.10); 21.by (24.10); «Минскновости» (26.10); «Звязда» 
(26.10); «Витебский рабочий» (27.10).

Інтэрв’ю з рэктарам БДУ акадэмікам Сяргеем Абламейкам («Не только сло
вом, но и делом») – «Рэспубліка», respublika.info (22.10).

Інтэрв’ю з рэктарам БДУ акадэмікам Сяргеем Абламейкам («Вядучы ў краіне 
ўніверсітэт мае намер паспаборнічаць за лідарства і на міжнароднай арэне») – 
«Настаўніцкая газета», nastgaz.by (20.10).

Перамога каманд БДУ ў чвэрцьфінале чэмпіянату свету па праграмаванні – 
tut.by (27.10); 21.by (27.10); БелаПАН, naviny.by (27.10); date.bs (27.10).

Інтэрв’ю з загадчыкам лабараторыі нанахіміі НДІ ФХП БДУ Міхаілам 
Арцем’евым – «Настаўніцкая газета» (20.10). 

Пра мерапрыемствы БДУ да 90-годдзя – БелаПАН (09.10, 24.10, 25.10, 26.10, 
28.10); novostimira.com (09.10, 18.10, 28.10); date.bs (09.10, 18.10); naviny.by (09.10, 
18.10, 26.10, 28.10); 21.by (09.10, 18.10, 24.10, 26.10); kstati.by (09.10); reporter.by 
(10.10); generation.by (11.10); govorim.by (17.10); open.by (17.10, 26.10); «Минск
новости» (17.10, 19.10, 25.10); БТ (18.10, 23.10, 24.10, 26.10, 28.10, 30.10); ОНТ 
(24.10, 28.10); «Знамя юности», zn.by (26.10, 28.10); БелТА (26.10, 28.10); 
«Настаўніцкая газета» (27.10); «Вечерний Минск», vminsk.by (27.10); tut.by (28.10); 
«Беларуская ніва», belniva.by (29.10); kp.by (30.10).

Аб стварэнні ў БДУ цэнтра сертыфікацыйнага тэсціравання на веданне ру-
скай мовы як замежнай – БелТА (18.10); tut.by (18.10); 21.by (18.10); СТВ (30.10); 
ВоенТВ (30.10).

БДУ ў рэйтынгу QS Word University Rankings – «Обозреватель» (14.10); «Мин
ский курьер», mk.by (19.10).

Інтэрв’ю з загадчыкам кафедры беларускай літаратуры і культуры БДУ док-
тарам навук Таццянай Шамякінай («Заталы ланцужок вечнасці») – ЛіМ (14.10).

Пра студэнтак БДУ–маладых мам – «Рэспубліка», respublika.info, (14.10).
Узнагароды студэнтам БДУ–лаўрэатам спецфонду Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь – БелТА (12.10); ОНТ (12.10), БТ (12.10).
Стварэнне Інстытута нямецкіх даследаванняў БДУ – БелТА (04.10); БелаПАН 

(04.10); 21.by (04.10); naviny.by (04.10); novostimira.com (04.10); moyby.com (04.10); 
belanews.ru (05.10); mogilev.by (05.10); ОНТ (05.10); reporter.by (05.10); «Минск
новости» (05.10).

Уручэнне электроных планшэтаў ліцэістам БДУ – «Минскновости» (04.10); 
21.by (04.10, 17.10); ОНТ (04.10); БелТА (04.10); tut.by (04.10); 21.by (04.10); «Звязда» 
(05.10); «Минский курьер» (05.10); «Рэспубліка» (06.10); «Знамя юности» (07–13.10); 
«Настаўніцкая газета» (11.10); «СБ–Беларусь сегодня», sb.by (18.10).

Падпісанне пагаднення аб супрацоўніцтве паміж БДУ і Баранавіцкім 
універсітэтам – БелаПАН (03.10); 21.by (03.10); «Зара» (06.10).

Рэктар БДУ С. Абламейка ўзнагароджвае Паліну Кужыр з НДІ ЯП
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Рэдактар Сяргей ШАФАЛОВІЧ

Карэктар Ганна РАК

ВЕдаЙ нашыХ!ВіншуЕм!

з нагоды

Напярэдадні дня нара-
джэння альма-матар сту-
дэнцкі актыў Студгарад-
ка БДУ зладзіў паездку на 
падмаскоўную станцыю 
Сходня. Менавіта тут у 
вайну знаходзіўся Беларускі 
штаб партызанскага ру-
ху, а з 1943 г. працаваў эва-
куяваны з Мінска Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт. 
Мэтай паездкі стала ўра-
чыстае адкрыццё мемары-
яльнай до шкі.

У Хімкі дэлегацыя БДУ прыехала 
ўранку. Адміністрацыя школы, у бу
дынку якой працаваў універсітэт у 
гады вайны, арганізавала сардэч
ны прыём, а школьнікі падрыхтава
лі канцэрт на ваенную тэматыку і 
павіншавалі наш універсітэт з 90
годдзем. Мы былі прыемна здзіў
лены такой кранальнай сустрэчай, 
а наперадзе нас чакала яшчэ шмат 
сюрпрызаў. Спачатку мы з ціка
васцю прайшліся па залах края
знаўчага музея, дзе нам рас павялі 
шмат цікавых фактаў пра БДУ ў пе
рыяд эвакуацыі. Пазней сустрэлі ся 
з ветэранамі, чые лёсы пера ся

Зборная каманда БДУ 
па футболе заняла 3-е 
месца ў Рэспубліканскай 
універсіядзе–2011 па 
футболе. 

У спаборніцтвах прынялі 
ўдзел 27 каманд, якія згодна з 
леташнім вынікам былі раз
бітыя на тры дывізіёны. БДУ 
выступаў у дывізіёне «А», які 
складаўся з 12 каманд. Матчы 
першага дывізіёна прайшлі з 
19 па 25 кастрычніка 2011 г. 
на спартыўнай базе БДАТУ і 
РЦАП БДУ. На першым этапе 
каманды былі падзеленыя на   
3 групы – па 4 у кожнай. Пера
могшы каманду ГрДАУ (Гро
дзенскі дзяржаўны аграрны 
ўнівер сітэт) з лікам 2:1 і 
згуляўшы ўнічыю 1:1 з ГрДУ 
(Гродзенскі дзяржаўны ўні
версітэт імя Я. Купалы) і ГДУ 
(Гомельскі дзяржаўны ўні вер
сітэт імя Ф. Скарыны), наша 
каманда выйшла ў наступную 
стадыю турніру, у якой разам 
з наймацнейшымі камандамі 
іншых груп разыгрывала мес
цы з 1га па 6е.

Вынікі матчаў:
БДУ – МДУ (Магілёўскі 

дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. 
Куляшова) – 1:0 (гол – М. Шку
раценка);

БДУ – БДУФК (Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай 
культуры) – 1:1 (гол – А. Пра
копчык);

БДУ – БДПУ (Беларускі 
дзяржаўны педагагічны ўні
версітэт імя Максіма Танка) – 
0:1;

БДУ – БНТУ (Беларускі на
цыянальны тэхнічны ўнівер
сітэт) – 2:0 (галы – Я. Пракоп
чык, Д. Трапашко).

Нашы студэнты бліскуча выступілі на 
1/4 фіналу чэмпіянату свету па прагра-
маванні сярод студэнтаў Заходня-
га рэгіёну. Спаборніцтвы праходзілі з 25 
па 27 кастрычніка ў БДУ. Уладальнікамі 
дыпломаў 1 ступені сталі 4 каманды 
БДУ, а таксама каманда Латвійскага 
ўніверсітэта, якія рашылі ад 8 да 6 задач.

Сярод тых, хто атрымаў дыпломы 2 і 3 ступені, 
яшчэ дзве каманды БДУ, каманды БДУІР, Уні
версітэта Латвіі (Рыга), Вільнюскага ўніверсітэта, 
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта і Каўнас
кага тэхналагічнага ўніверсітэта (Літва). Студэнты 
гэтых ВНУ (усяго 10 найлепшых каманд) будуць 
прад стаўляць рэгіён на паўфінальных спабор
ніцтвах чэмпіянату свету. Дыпломы 3 ступені 
атрымалі таксама каманды Універсітэта Тарту 
(Эстонія) і Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Усяго ў турніры бралі ўдзел 53 каманды вядучых 
ВНУ Беларусі, Латвіі, Літвы, Эстоніі і Калінінградскай 
вобласці РФ.

Вынікі зборнай БДУ сталі самымі лепшымі на 
чвэрцьфінальных спаборніцтвах за ўсе 14 гадоў 
пра   вядзення, што можна лічыць падарункам да 
90годдзя БДУ. Усе пяць каманд БДУ, якія 
складаліся са студэнтаў ФПМІ, увайшлі ў шасцёрку 
найлепшых. Сярод пераможцаў – фіналісты чэм
піянатаў свету мінулых гадоў: студэнты старэйшых 
курсаў Юрый Пісарчык, Раман Удавічэнка, 
Дзмітрый Багданаў, Сяргей Ціхан, Дзмітрый Ру
доль. Упершыню ў складзе зборнай БДУ выступа
лі студэнты Тарас Класкоўскі, Вікторыя Чайко і Ві к
тар Касяновіч.

Поспех выхаванцаў БДУ быў бы немагчымы без 
пастаяннай і карпатлівай працы выкладчыкаў ФПМІ, 
якія забяспечваюць тэарэтычную і практычную 
падрыхтоўку студэнтаў і школьнікаў у галіне тэорыі 
алгарытмаў і праграмавання. Разам з вопытнымі 
педагогамі актыўна працуюць з моладдзю вы
пускнікі, а цяпер – маладыя выкладчыкі Павел 
Іржаўскі і Аляксей Толсцікаў, якія маюць вялікі до
свед выступленняў і перамог на розных міжнарод
ных спаборніцтвах праграмістаў.

Табліцу выніковых вынікаў чвэрцьфінальных 
спаборніцтваў можна паглядзець на старонцы 
чэмпіянату: www.fpmi.bsu.by/ru /?guid=12244

Святлана ВАСІЛЕЎСКАЯ

Па старонках гісторыі БДУ: паездка на Сходню

каліся з лёсам універсітэта ў тыя 
цяжкія часы, праехалі разам з імі па 
вуліцах Сходні, наведалі памятныя 
месцы.

Мы не заўважылі, як праляцеў 
час, і вось мы ўжо стаім на тым са
мым месцы, дзе ў будынку школы ў 

1943–44 гг. размяшчалася наша 
аlma mater. Зараз там знаходзіцца 
Расійская міжнародная акадэмія 
турызму.

Пакуль мы чакалі ўрачыстага ад
крыцця мемарыяльнай дошкі ў го
нар БДУ на будынку Расійскай 

міжнароднай акадэміі турызму, 
чамусьці думалася пра пераем
насць пакаленняў студэнцтва БДУ і 
пра тое, што вельмі важна ведаць 
гісторыю, гісторыю свайго ўнівер
сітэта.

На цырымоніі адкрыцця 
сабраліся прадстаўнікі не толькі 
акадэміі турызму, студэнты і 
выкладчыкі, але і высокія госці з 
Адміністрацыі гарадской акругі 
Хімкі. Было прыемна ўсведамляць, 
што БДУ да гэтага часу памятаюць 
у Хімках, і ўсе прысутныя, як і мы, 
разумеюць важнасць і сімваліч
насць гэтага моманту.

Пасля ўрачыстых мерапрыем
стваў мы пагутарылі са студэнтамі і 
выкладчыкамі Расійскай міжна
роднай акадэміі турызму. А далей 
нас чакала займальнае падарожжа 
па славутасцях Хімкінскай акругі.

Нашым уражанням не было мя
жы, калі мы хадзілі па сядзібе 
Сераднікова, дзе ў гады сваёй 
маладосці жыў М. Ю. Лермантаў. 
Слухаючы экскурсавода, мы ад
чувалі дух таго часу, хацелася вяр
нуцца туды, прайсціся ў бальнай 
сукенцы па дарозе, якая вядзе ўніз 
скрозь цяністыя дрэвы да во зера. 
Эмоцыі перапаўнялі.

І, вядома ж, мы не маглі не на

ведаць горад сямі мораў – Маскву. 
Аглядная экскурсія па горадзе не 
пакінула абыякавым нікога. Чаго 
мы толькі не ўбачылі! Чырвоная 
плошча, знакаміты ГУМ, Аляк
сандраўскі сад, фантан «Гейзер і 
чатыры кані», які сімвалізуе чатыры 
пары года. Прайшлі праз Васкра
сенскія вароты, наведалі Сабор 
Васіля Блажэннага, заха піліся вы
глядам Масквы з Вараб'ёвых гор...

Два дні праляцелі неўзаметку, 
але паездка на падмаскоўную 
станцыю Сходня стала яркай і не
забыўнай падзеяй у маім жыцці.

Аўтобус хутка бег па дарозе, 
якая вяла назад у Мінск. Яркія 
восеньскія пейзажы змянялі адзін 
аднаго. Лёгкая стомленасць і зада
воленасць чыталася на тварах маіх 
сяброў і кіраўнікоў, а ў маёй душы 
палаў агонь гонару за тое, што мы 
не забываем гісторыю свайго ўлю
бёнага ўніверсітэта, ведаем яе та
кой, якая яна ёсць, памятаем пра 
тых, хто стварыў Беларускі дзяр
жаўны ўніверсітэт, адстойваў яго 
годнасць, рабіў яго вялікім, магут
ным. Мы захавалі гэтую памяць, 
повязь часоў, і ўсё самае лепшае з 
нашай гісторыі мы перададзім на
шчадкам.
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ПЯЦЁРА  
Ў ШАСЦЁРЦЫ!

«Бронза» – у гонар 90годдзя!

Такім чынам, прайграўшы 
толькі адну сустрэчу, БДУ 
ўпершыню за доўгія гады 
выйграў медалі турніру, стаўшы 
бронзавым прызёрам. Пера
мог у спаборніцтвах БДУФК, 
якому наша каманда не прай
грала. «Серабро» дасталася 
БДПУ.

Найлепшым паўабаронцам 
турніру стаў гулец БДУ 
Уладзімір Крына.

Склад каманды:
Валерый Макарэвіч (гістфак, 

5 курс, завочнае)
Юрый Чаркасаў (гумфак,  

3 курс, завочнае)
Аляксандр Валаткевіч (гум

фак, 3 курс, завочнае)

Аляксандр Лемяшонак (эка
намфак, 1 курс, дзённае)

Віталь Каросцік (гумфак,  
4 курс, завочнае)

Т’енчэн Вобга (эканамфак, 
4 курс, завочнае)

Максім Шмаянкоў (юрфак,  
3 курс, дзённае)

Уладзімір Крына (эканам
фак, 2 курс, завочнае)

Яўген Пракопчык (юрфак,  
2 курс, дзённае)

Яраслаў Шкурко (эканам
фак, 2 курс, завочнае)

Арсеній Цюцюннік (ФМА,  
3 курс, дзённае)

Максім Шкураценка (гум
фак, 3 курс, завочнае)

Дзяніс Трапашко (гумфак,  

3 курс, завочнае)
Аляксей Луцэвіч (эканам

фак, 5 курс, дзённае)
Аляксандр Скарлыгін (ма

гістрант)
Сяргей Вяракса (юрфак,  

2 курс, дзённае)
Аляксандр Пракопчык (юр

фак, 3 курс, дзённае)
Юрый Акуленка (геофак,  

4 курс, дзённае)
Трэнерскі склад:
Віталь Крупіца – старшы вы

кладчык КФВіС БДУ
Анатоль Дзідзюля – старшы 

выкладчык КФВіС БДУ
Васіль Юшко – старшы вы

кладчык КФВіС БДУ
Алесь НОВІКАЎ 


