
  Газета  Беларускага  дзяржаўнага  ўніверсітэта www.gazeta.bsu.by

Пераможца V Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМI  
«Залатая лiтара» ў намінацыі «Найлепшая шматтыражная газета» 30 лістапада 2011 года, № 18 (2056)

Чытайце  
ў нумары:

Весткі  
з рэктарата

Візіты

cупрацоўніцтВа

Паводле інфармацыі
прэс-службы БДУ

УЗАЕМНЫ ПЛЁН  
І ПТУШЫНАЙ МОВАЙ

Гутарка з маладымі навукоў
цамі – лаўрэатамі прэмій імя  
У. Пічэты і А. Сеўчанкі 2011 г. 

Стар. 2

ЗАСНАВАЛЬНІКУ  
КАФЕДРЫ САЦЫЯЛОГІІ БДУ  

ПРАФЕСАРУ АЛЬБЕРТУ 
ЕЛСУКОВУ – 75 ГАДОЎ!

Стар. 3

ДЛЯ КАГО ЗАЦВІЛА 
ПАПАРАЦЬКВЕТКА?
Лаўрэаты штогадовай універ

сі тэцкай віктарыны сёлета вылу
чыліся ў адшукванні малавядо
мых фактаў з гісторыі БДУ

Стар. 4

ПЕРШЫ прарэктар БДУ Міхаіл 
Жураўкоў і прарэктар па эканомі
цы і інвестыцыях Уладзімір Пана
радаў наведалі Кубу з 23 па 29 
лістапада. Адной з галоўных па
дзей стала сустрэча з першымі 
выпускнікамі факультэта даўні
версітэцкай аду кацыі БДУ. Гра
мадзяне вострава Свабоды сталі 
слухачамі ФДА ў 1961 г. і паклалі 
пачатак пад рыхтоўцы замежных 
спецыяліс таў у Беларусі. Госці 
правялі перамовы ў Міністэрстве 
адукацыі, а таксама наведалі вя
дучыя ўніверсітэты.

БДУ разам з Беларускім 
інавацыйным фондам і Пар
тызанскім райвыканкамам сталі
цы выступілі заснаваль нікамі 
Мінскага гарадскога тэхнапарка, 
які быў зарэгістраваны 28 ве
расня.

Праект скіраваны на стварэн
не спрыяльных умоў для раз віцця 
інавацыйнага бізнесу і высо
катэхналагічных вытвор час цяў. 
Рэзідэнты тэхнапарка будуць ка
рыстацца льготамі і прэ ферэн
цыямі, вызначанымi закана
даўствам. Склад засна вальнікаў 
тэхнапарка (прадстаў нікі мясцо
вых органаў улады, фінансавая 
арганізацыя і ВНУ) сведчыць пра 
стварэнне ў краіне структуры, 
якая цалкам адпавядае еўра
пейскім аналагам.

ЧАЦВЁРТАЯ міжнародная на
вуковая канферэнцыя «Кітай у 
сучасным свеце» прайшла ў БДУ 
з 24 па 26 лістапада. Яе 
ўдзельнікамі сталі больш за 50 
кітаязнаўцаў, культуролагаў, 
гісто  рыкаў, эканамістаў і педа
гогаў з Беларусі, Расіі і Кітая. У 
рамках канферэнцыі быў таксама 
ар га нізаваны другі форум мала
дых навукоўцаў «Вопыт і да
сягненні сучаснага Кітая». 
Арганізатар – Рэспубліканскі ін
стытут кітаязнаўства імя Канфу
цыя БДУ.

У адпаведнасці з Прагра
май мерапрыемстваў Бела
рускага інавацыйнага тыдня 
17 лістапада ў Беларускім 
дзяржаўным універсітэце 
сумесна з БДУІР быў пра
ведзены форум «Беларусь–
Кітай».

У форуме прынялі ўдзел 
прадстаўнікі дзяржорганаў кіра
вання (намеснік старшыні ДКНТ 
А. А. Сільчанка) і Пасольства КНР 
у Беларусі (першы сакратар па 
пытаннях навукі Чжан Мін), дэле
гацыя Народнага ўрада г. Харбін 
на чале з намеснікам начальніка 
Упраў лення навукі і тэхнікі Сун Бая
нем, прадстаўнікі кітайскіх даслед
чых арганізацый, буйных ITкам
паній, кітайскія і беларускія ас
піранты і студэнты, прадстаўнікі 
беларускіх навуковых і прамысло
вых арга нізацый.

Была разгорнута планшэтная 
выстава з навуковымі распра
цоўкамі БДУ і БДУІР. Прагучала 
больш за 20 дакладаў па перада
вых навуковатэхнiчных распрацоў
ках з галін фізікі, хіміі, матэматыкі, 
інфарматыкі, радыётэхнікі і элек
тронікі.

І г у м е н  В а т а п е д с к а 
га манастыра святой га
ры Афон архімандрыт Яф
рэм 16 лістапада наведаў 
наш універсітэт. Ён су
стрэў ся з выкладчыкамі і 
слухачамі Рэспубліканскага 
інстытута вышэйшай шко
лы, а таксама выступіў у 
зале пасяджэнняў Вучонага 
савета БДУ.

На сустрэчы са студэнтамі ай
цец Яфрэм выказаў занепакое
насць, што сёння людзі звернутыя 
больш на навакольны свет, а не на 
духоўнасць. Паводле яго слоў, 
знайсці свае ўнутраныя скарбы не 
дае тэхналагічны прагрэс, які 
імкліва развіваецца ў сучаснасці. 
Айцец ігумен таксама адзначыў 
велізарную місію праваслаўнай 
царквы па пераадоленні наступ
стваў атэістычнай эпохі.

Дарэчы, як распавёў архі
мандрыт Яфрэм, у манастыр ча
лавек iдзе не таму, што ён 
расчараваўся ў гэтым свеце ці ў 
яго не склалася асабістае жыццё – 
сёння большасць манахаў Вата
педскай абіцелі (каля 80 %) маюць 

Пра місію праваслаўнай царквы і цуды 
Ватапеда

НА ПАДЫХОДЗЕ СУПЕРКАМП'ЮТАР АД INSPUR

Па выніках форуму падпісана 
папярэдняе пагадненне аб сумес
ным праекце па стварэнні ў БДУ 
новага суперкамп’ютара. Партнё
рам з кітайскага боку выступае 
кампанія INSPUR – адна з найбуй
нейшых у свеце IT. Мяркуецца, што 

гэты праект будзе ўключаны ў між
дзяржаўную Праграму навуко ва
тэхнічнага супрацоўніцтва на 2012 г. 
Акрамя таго:

• Падпісаны мемарандумы па
між БДУ і Упраўленнем навукі і тэх
нікі Народнага ўрада г. Харбін аб 

адкрыцці офісаў Беларускакітай
скага інавацыйнага цэнтра ў Харбі
не і Мінску, а таксама аб сумеснай 
падрыхтоўцы да ўдзелу ў Харбін
скай міжнароднай выставе наву
коватэхнічных дасягненняў, якая 
плануецца ў чэрвені 2012 г.;

• Паміж БДУ і Інстытутам наф
тахіміі Акадэміі навук правінцыі 
Хэйлунцзян дасягнута пагадненне 
аб сумесным выкананні праекта 
«Ізаляцыйныя пакрыцці, якія 
вытрымліваюць тэмпературу да 
1500° С»;

• Падпісана пагадненне паміж 
Ханжоўскім універсітэтам электро
нікі (правінцыя Чжэцзян) аб ства
рэн ні сумеснага Беларускакітай
скага цэнтра ў правінцыі Чжэцзян;

• Паміж БДУ і Чжэцзянскім 
акіянаграфічным універсітэтам да
сягнута дамоўленасць аб адкрыцці 
сумеснай навуковай лабараторыі 
марскіх тэхналогій. Зараз у гэтай 
кітайскай ВНУ знаходзіцца даслед
чая група з БДУ, якая выконвае ра
боты па стварэнні эфектыўных 
антыкаразійных саставаў для аба
роны марскіх судоў і берагавых 
збу даванняў.

Паводле інфармацыі 
Беларуска-кітайскага 

інавацыйнага цэнтра БДУ

вышэйшую адукацыю. У манастыр 
прыходзяць урачы і суддзі, за пля
чыма якіх дыпломы і доктарскія 
працы.

Затым архімандрыт Яфрэм 
расказаў пра цуды, якія здзяйсня
юцца ў сценах манастыра бласла
веннем пачэснага пояса Найсвя
цейшай Багародзіцы. Некалькі 
дзён пояс Маці Божай знаходзіў ся 
ў Маскве, дзе ля Храма Хрыста 
Збаўцы сабраліся тысячы верні
каў, якія хацелі дакрануцца да 
ўнікальнай хрысціянскай рэліквіі. 

У канцы сустрэчы айцец адказаў 
на пытанні студэнтаў. Маладых 
людзей цікавіла, якія грахі лічацца 
смяротнымі, як загладзіць грэх 

абор ту і як гарманічна спалучаць 
кар'еру і сям'ю. Адказваючы на 
апош няе пытанне, архімандрыт 
Яф рэм заўважыў, што разумная 
жанчына зможа сумяшчаць і працу,  

і сямейнае прызначэнне. «Тая, 
якая мае шмат дыпломаў, але 
грэбуе дзецьмі, для мяне ня 
 ў дачніца», – падкрэсліў манах.

Ішла размова і пра сайт 
www.pemptousia.ru (інтэр нэт
выданне грамадства сяброў 
Свяшчэннай Вялікай Абіцелі 
Ватапед), дзе ў раздзел «На
вука» могуць дасылаць свае 

пра цы маладыя навукоўцы.
Акрамя таго, студэнты змаглі на 

некалькі хвілін аку
нуцца ў атмасфе
ру Ватапедскага 
манастыра дзяку
ючы дакументаль
наму фільму пра 
абіцель «Пояс Ба
га   родзі цы».

На развітанне 
архімандрыт Яф
рэм перадаў пра
рэктару па вучэб
най рабоце БДУ 
Уладзіміру Клюню 
спіс іконы «Ра
дасць і суцяшэн
не».

Наведванне БДУ адбылося ў 
рамках візіту ў Беларусь грэчас
кай дэлегацыі па запрашэнні 
Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага 
Філарэта, Патрыяршага Экзарха 
ўсяе Беларусі. 

Святлана ВАСІЛЕЎСКАЯ

P.S. Ватапедскі манастыр – 
другі па іерархіі на Афоне, уяўляе 
сабой адасобленую манаскую 
рэспубліку ў складзе Грэцыі. 
Афонскія манастыры не з'яў ля
юцца часткай Грэчаскай (Элад
скай) царквы, а знахо дзяцца ў 
юрысдыкцыі Усяленска га Кан
стан цінопальскага патрыярхату.

Прарэктар па навуковай рабоце БДУ акадэмік Алег Івашкевіч 
падпісаў пагадненне з намеснікам начальніка Упраў лення навукі 
і тэхнікі Народнага ўрада г. Харбін Сун Баянем
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ІнСтытУт жУрнАЛІСтыКІ 
ФАКУЛьтэт ПАВышэннЯ 

КВАЛІФІКАцыІ І ПЕрАПАДрыхтоЎКІ 
КАДрАЎ

аб’яўляе набор слухачоў на 
перападрыхтоўку па спецыяльнасцях:

«Сродкі масавай інфармацыі»
з прысваеннем кваліфікацыі  

«журналіст»
Праграма навучання грунтуецца на сучас
ных эфектыўных формах і метадах наву
чання з выкарыстаннем сучаснай 
камп’ютарнай, відэа, мультымедыятэхнікі 
і найноўшых тэхналогій, дыдактычных і 
метадычных матэрыялаў.

• Навучанне ажыццяўляецца па завочнай 
форме на платнай аснове. 
• Тэрмін навучання – 20 месяцаў (4 сесіі).
• Тэрміны прыёму дакументаў з 1 верасня 
да 20 студзеня.
• Тэрмін залічэння на перападрыхтоўку да 
1 лютага. 
• Графік вучэбнага працэсу (сесіі) – люты, 
верасень.
Па  заканчэнні навучання выдаецца ды-
плом дзяржаўнага ўзору.

НА ПЕРАПАДРЫХТОЎКУ ЗАПРАШАюЦЦА:
• асобы, якія маюць вышэйшую адука
цыю;
• студэнты дзённай формы навучання 
двух апошніх курсаў;
• асобы, якія навучаюцца ў магістратуры і 
аспірантуры.

«Камунікацыя ў сферы грамадскіх 
сувязяў»

з прысваеннем кваліфікацыі  
«Спецыяліст па камунікацыі  

ў сферы грамадскіх сувязяў»

• Навучанне ажыццяўляецца па завочнай 
форме на платнай аснове. 
• Тэрмін навучання – 20 месяцаў (4 сесіі).
• Тэрміны прыёму дакументаў з 1 верасня 
да 26 лютага.
• Тэрмін залічэння на перападрыхтоўку да 
26 лютага. 
• Графік вучэбнага працэсу (сесіі) – 
сакавік, кастрычнік.
Па  заканчэнні навучання выдаецца ды
плом дзяржаўнага  ўзору.

НА ПЕРАПАДРЫХТОЎКУ ЗАПРАШАюЦЦА:
• менеджары і спецыялісты з вышэйшай 
адукацыяй;
• практыкі, якія працуюць у сферы 
грамадскіх сувязяў і не маюць прафесійнай 
падрыхтоўкі;
• асобы, якія маюць вышэйшую адука
цыю;
• студэнты дзённай формы навучання 
двух апошніх курсаў;
• асобы, якія навучаюцца ў магістратуры і 
аспірантуры.
Мэта праграмы – прафесійная падрых
тоўка PRспецыялістаў для арганізацый 
Рэспублікі Беларусь.

Адрас: г. Мінск, вул. Кальварыйская, 
9, каб. 416, 417, 503 

Кантактныя тэлефоны: 259-70-72, 
259-70-15

тэл./факс: 259-70-16
E-mail: jour_fpk@bsu.by 
http://www.journ.bsu.by

МаЛаДаЯ наВуКа
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Пра фразеалагізмы з 
кампанентаміарні то ні ма
мі (назвамі птушак), сіні
цу ў руках і жураўля ў не
бе распытваем дацэнта 
філа лагічнага факультэта  
кандыдата філалагічных  
навук Анжаліку САДОЎ
СКУЮ – лаўрэата прэміі 
імя У. І. Пічэты для мала
дых вучоных.

– Палова Вашай кнігі прысве
чана тэарэтычным пытанням – 
што такое этналінгвістыка, 
этнафразеалогія, якія навуко
выя школы існуюць у славянскіх 
народаў, якія сфарміраваліся 
асноўныя напрамкі беларускай 
этналінгвістыкі… А другая па
лова – непасрэдны этналінгвіс
тычны аналіз фразеалагічнага 
фрагмента. Чаму менавіта з 
«птушыным» кампанентам?

– Менавіта ім – птушкам – ад
ведзена асаблівая роля ў мі
фапаэтычнай карціне свету, бо іх 
вобразы нясуць у сабе сляды глы
бокай міфалагічнай архаікі і ў той 
жа час поўняцца назіраннямі над 
наваколлем, над жывёламі і над 
самім чалавекам. Да таго ж, назвы 
птушак, як і назвы жывёл наогул, 
выступаюць істотным фразема
ўтва ральным элементам, што дык
туецца значнасцю адпаведных 
рэалій у практычным і духоўным 
жыцці чалавека. У «птушынай» 
фразеалогii знаходзяць адлюстра
ванне i ацэначную характарыстыку 
(згодна са складзенымi спрадвеку 
грамад скiмi нормамi) такiя ўнiвер
сальныя пласты карцiны свету, як 
«узаема адносiны мужчыны – жан
чыны», «узаемаадносiны бацькоў – 
дзяцей», «адносiны да ўласнага до
ма, да радзiмы»; «жыццёвыя прыя
рытэты» i iнш. Птушка выступае ў 
беларусаў як мiфапаэтычны кла
сi фi  катар i сiмвал божай iс насцi, 

Загадчык лабараторыі 
нелінейнай оптыкі і спект
ра скапіі фізічнага факуль
тэта кандыдат фізікама
тэ матычных навук Ксенія 
ЕРМАЛІЦКАЯ разам з да
цэнтам кафедры фізікі 
цвёр дага цела фізічнага фа
к у л ь т э т а  к а н д ы д а т а м 
фізікаматэматычных на
в у к  Н а т а л л я й  П О Л Я К 
сталі лаўрэатамі прэміі 
імя А. Н. Сеўчанкі за цыкл 
прац «Склад, структу
ра і механічныя ўласцівасці 
шматкампанентных кан
струкцыйных сплаваў». 

– У якіх галінах ваша 
распрацоўка можа атрымаць 
прымяненне?

Наталля Поляк: Наша сумесная 
з Ксеніяй работа прысвечана вы
вучэнню аднаго з найбольш 
перспектыўных класаў металічных 
матэрыялаў, якія атрымалі назву 
дысперсійна цвярдзеючых. Гэтыя 
сплавы шырока прымяняюцца ў 
авіябудаўніцтве і тэхніцы, у тым 
ліку атамнай і касмічнай галінах. 
Нашы даследаванні былі 
накіраваны на стварэнне методык, 
якія дазваляюць вызначаць эле
ментны склад і канцэнтрацыю 
прымесяў у гатовым вырабе пры 
мінімальным пашкоджанні яго 

Надоечы ў БДУ былі ўручаны галоўныя навуковыя ўзнагароды – прэміі У. І. Пічэты ў галіне сацыяльных і гуманітарных 
навук і А. Н. Сеўчанкі ў галіне прыродазнаўчых і тэхнічных навук за 2011 год. Сярод прызнаных навукоўцаў у адмыс-
ловай намінацыі традыцыйна адзначаны і маладыя. Прадстаўляем гэтых таленавітых асоб вашай увазе. 

УЗАЕМНЫ ПЛЁН У ФІЗІЦЫ

паверхні. Акрамя гэтага, намі былі 
вывучаны структура і фізіка
механічныя ўласцівасці сплаваў 
пры розных знешніх уздзеяннях.

– Як завязалася ваша сумес
ная праца?

Ксенія Ермаліцкая: Мы з Натал
ляй сустракаліся на навуковых кан

ферэнцыях і мерапрыемствах, у 
тым ліку і тых, якія праводзіліся са
ветам маладых вучоных фізічнага 
факультэта. Абмяркоўваючы роз
ныя пытанні, мы нечакана выс
ветлілі, што даследуем адны і тыя ж 
аб’екты, калі так можна сказаць, з 
розных бакоў. Так, мяне ў большай 
ступені цікавіла магчымасць мала
разбуральнага колькаснага аналізу 
гатовых вырабаў з бірыліевай 
бронзы і дзюралюмінію. Наталля ж 
займалася даследаваннем змя
ненняў структуры і ўласцівасцяў 
гэтых сплаваў пры розных знешніх 
уздзеяннях. Практычна адразу ж 
узнікла ідэя сумеснай навуковай 
працы, якую падтрымалі нашы на
вуковыя кіраўнікі – Віктар 
Міхайлавіч Анішчык і Яўген Сямё
навіч Варапай. У выніку з’явіўся 
цэлы цыкл прац, а я пры гэтым 
значна пашырыла свае веды ў 
фізіцы цвёрдага цела, Наталля ж 
шмат новага здабыла для сябе ў 
лазернай спектраскапіі.

– Для такіх даследаванняў 
неабходнае адпаведнае абста
ляванне…

Ксенія Ермаліцкая: Наша дасле
даванне адносіцца да прыкладной 
навукі і амаль цалкам заснавана на 
эксперыментах. Таму нават наш 
сумесны з Наталляй энтузіязм, а 

таксама вопыт і веды нашых 
кіраўнікоў, без адпаведнай матэ
рыяльнай базы не дазволілі б вы
канаць і сотай долі тых даследа
ванняў, якія намі былі праведзены. 
Практычна ўся праца выконвалася 
ў Беларускім міжуніверсітэцкім 
цэнтры абслугоўвання навуковых 
даследаванняў, які быў створаны 
на базе фізічнага факультэта, на 
прыборах кафедры лазернай фізікі 
і спектраскапіі, кафедры фізікі 
цвёрдага цела і лабараторыі 
нелінейнай оптыкі і спектраскапіі.

– Якія вашы далейшыя твор
чыя планы?

Наталля Поляк: Атрыманыя 
вынікі будуць садзейнічаць развіц
цю ўяўленняў пра заканамернасці і 
механізмы структурнафазавых 
змяненняў у сплавах, неабходных 
пры распрацоўцы тэхналагічных 
працэсаў стварэння матэрыялаў. 
Распрацаваныя методыкі даследа
вання даволі ўніверсальныя, бо мо
гуць прымяняцца для вывучэння і 
іншых сплаваў. Такіх аб’ектаў дас
ледавання вялікая колькасць. Таму 
мы плануем сканцэнтраваць увагу 
на рашэнні канкрэтных задач, якія 
існуюць у беларускай металургіч
най прамысловасці.

Гутарыла 
Ганна ЛАГУн

ПТУШЫНАЙ МОВАЙ
верху, неба, прыродных 
стыхiй i з’яў (сонца, гро
му, ветру, хмары, маланкi, 
агню), свабоды, волi, вы
звалення, жыцця, урад
лiвасцi, шчасця i багацця, 
прадказання, су вя зi па
мiж касмiчнымi зонамi, 
душы, духу жыцця, веч
насцi i бессмярот насцi і 
інш.

– Дазвольце адра
саваць Вам улюбёнае 
пытанне сённяшняй 
грамадскасці да наву
коў цаўгуманіта рыяў: 
ці ёсць практычная ка
рысць у Вашым дасле
даванні – вывучэн ні 
фра зеалагізмаў?

– Даследаванне выка
нана ў рэчышчы двух но
вых міждысцыплінарных 
навуковых кірункаў – 
этналінгвістыкі і этна
фразеалогіі. Гэта пер
спек тыў ныя напрамкі, бо 
для сучасных беларусаў праблема 
захавання і вывучэння духоўнай 
спадчыны вельмі актуальная: на
цыянальная мова з яе генетычнай 
народнакультурнай асновай для 
сённяшняй пасіўнай большасці 
страчвае, на жаль, свой глыбока 
этнічны сімвалічны змест, што па
гражае прывесці да разбурэння 
беларускай этнакультурнай пра
сторы ўвогуле. Сучасная моладзь 
апынулася ў сітуацыі этычнага 
плюралізму, што прыводзіць у 
сваім негатыўным праяўленні 
ўвогуле да ігнаравання прынцыпаў 
натуральнага маральнага закону, 
выпрацаванага нашымі продкамі. 
Для самазахавання ў такой сітуа
цыі мы мусім звяртацца да думак i 
светаўспрымання сваiх продкаў, да 

iх духоўнай спадчыны і маральна
этычных каштоўнасцяў, разгубіўшы 
якія, сучаснае грамадства пакуль 
не выпрацавала больш даскана
лых. Этналінгвістыка ж якраз і мае 
на мэце семантычную рэканструк
цыю традыцыйнай (архаічнай, 
міфапаэтычнай у сваёй аснове) 
карціны свету, светапогляду, сі стэ
мы каштоўнасцяў. 

Разам з тым, прапанаваную 
манаграфію можна разглядаць не 
толькі як навуковае даследаванне, 
у якім асвоены цэлы пласт фра
зеалагізмаў з кампанентам
арнітонімам, даюцца шматлікія 
культурнагістарычныя звесткі, 
каштоўныя для фразеалагічнай 
этымалогіі, але і як вучэбны да
паможнік па распрацаваных мной 

вучэбным курсе «Беларуская 
этналінгвістыка» і навуковым се
мінары «Нацыянальнакультурны 
кампанент беларускай фразеа
логіі», якія выкладаюцца на філа
лагічным факультэце. Таму кніга 
ўжо знайшла свайго адрасата і 
скіравана ў тым ліку на паглыблен
не, паляпшэнне ведаў і кругагляду 
нашых выпускнікоў. А жывы ілюс
трацыйны матэрыял, прааналі за
ваны ў манаграфіі, шчыра спа дзя
юся, здольны абудзіць цікавасць і 
павагу да роднага слова і духоў
най спадчыны нашых таленавітых 
продкаў у кожнага чытача. 

– Як пачуваецца сёння мала
ды вучоны ў БДУ?

– І арганічна, і гарманічна. З ад
наго боку, відаць, таму, што ў 
апошнія гады цікавасць і ўвага ў 
БДУ да асобы маладога вучонага 
значна ўзрасла. Два гады таму 
створаны савет маладых вучоных 
БДУ, такія ж саветы арганізаваны і 
дзейнічаюць на ўсіх факультэтах, 
нас усебакова падтрымліваюць кі
раўніцтва ўні версітэта і факультэ
та, ну і, зразумела, калегі… Мала
дому вучонаму не так шмат трэба – 
добрае слова ў час, і ён усі мі сіламі 
імкнецца апраўдаць ат рыманы 
авансам давер. Сведчаннем тако
га даверу з’яўляецца і намі нацыя 
«маладыя вучоныя» ў конкурсе на 
атрыманне ганаровай прэміі У. І. 
Пічэты. З іншага боку, маральны 
абавязак кожнага чалавека – 
гарманічна і ўтульна адчуваць сябе 
на тым жыццёвым шляху, які ён 
сам сабе свядома выбірае. Так і я, 
радасць жыцця бачу ў яго спа сці
жэнні, а дасягненне – гэта таксама 
хараство спасціжэння.

Гутарыла  
Маргарыта АЛЯшКЕВІЧ
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БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

ВіншуеМ!

у ВоЛьны Час

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

стуДэнцКі інтарэс

У  к а с т р ы ч н і к у  н а 
ш а м у  ў н і в е р с і т э т у 
споўнілася 90 гадоў, фа
к у л ь т э т  м і ж н а р о д н ы х 
адносін адзначаў свае 16, 
а кафедра англійскай мо
в ы  э к а н а м і ч н ы х  с п е 
цыяльнасцяў – дзесяці
годдзе. 

Таму студэнты, якія вывучаюць 
менеджмент у сферы міжнародна
га турызму, у гонар такога трай
нога свята ўспомнілі сваю ўлю
бёную англійскую прымаўку all 
work and no play makes Jack adull 
boy (ад адной працы без забавак 
засмуткуе і Джэк) і падрыхтавалі 
вясёлы студэнцкі канцэрт, дзе 
пера мя шаліся сцэны з класічных 
англій скіх п'ес і нумары, у якіх ві
равалі студэнцкая выдумка, запал 
і гумар.

Заснавальніку кафедры 
сацыялогіі БДУ прафесару 
Альберту ЕЛСУКОВУ – 75 
гадоў!

Альберт Мікалаевіч падышоў да 
свайго юбілею прызнаным наву
коўцам, патрыцыем філасоф скай і 
сацыялагічнай думкі. Як і яго 
любімы антычны мысляр Платон, 
ён у сталым узросце перажывае 
пару творчага росквіту. Па
ранейшаму шмат працуе, штогод 
зпад яго пяра выхо дзяць новыя 
кнігі, падручнікі, навуковыя арты
кулы. У ім гарманічна спалучаец
ца яркі лектар, уважлівы слухач і 
разумны суразмоўца. Пасля сара
ка гадоў працы ў БДУ прафесар 
А. М. Елсукоў – годны прыклад 
працавітасці і высакарод насці.

У 1958 г. Альберт Елсукоў 
паступіў на гістарычны факультэт 
БДУ. Асаблівую цікавасць у яго 
выклікалі лекцыі па гісторыі фі
ла софіі, якія чытаў прафесар  
І. М. Лушчыцкі, і лекцыі па дыялек
тычным матэрыялізме прафесара 
П. Ф. Пратасені. Хапала часу і для 

Надоечы ў межах дысцыпліны 
«Канстытуцыйнае права» выклад
чыкамі кафедры канстытуцыйнага 
права юрыдычнага факультэта – 
дацэнтамі А. В. Шаўцовай,  
Т. С. Маслоўскай і старшым вы
кладчыкам Т. У. Навумовіч пра
водзіліся семінарскія заняткі ў 
студэнтаў 2 курса па тэме «Ад
міністрацыйнатэрытарыяльны лад 
Рэспублікі Беларусь». Яны атры
маліся настолькі займальнымі і 
інфарматыўнымі, што мы вырашы
лі падзяліцца сваімі ўражаннямі з 
чытачамі газеты.

Студэнты павінны былі не толькі 
прааналізаваць дзейнае закана
даўства ў гэтай галіне і азнаёміцца 
з дыскусійнымі навуковымі пы тан
нямі, але таксама падрыхтаваць 
аповед пра свой родны горад, мя
стэчка, вёску – пра сваю малую 
радзіму. Такі «асабісты» падыход 
выклікаў асаблівую зацікаўленасць 
у студэнтаў, бо інфармацыя насіла 
не проста тэарэтыкаправавы ха
рактар, але была часткай уласнай 
біяграфіі кожнага.

Стварэнне Мінскага гарадскога тэхнапарка, адным з заснавальнікаў яко-
га стаў БДУ – БелТА, rambler.ru, 100storon.ru, reporter.by, telegraf.by, novostimira.
com (17.11), БелаПАН, naviny.by, 21.by (18.11).

Правядзенне Дзён псіхалогіі ў БДУ – «Минскновости» (14.11), «Настаўніцкая 
газета» (17.11).

Форум маладых выкладчыкаў рускай мовы, аспірантаў і студэнтаў-
русістаў у БДУ – БелТА, 21.by, zn.by (16.11), «Минскновости» (17.11), soyuz.by 
(20.11), poisknews.ru (18.11), russkie.org (17.11), rg.ru (17.11), spravda.ru (17.11).

Да Міжнароднага дня студэнта – tut.by (16.11, 17.11), 21.by (17.11).
Праграма бібліятэкі Інстытута журналістыкі «ноч у бібліятэцы» – 

«Рэспубліка», respublika.info, 21.by (15.11).
Адкрыццё выставы «Студетство», падрыхтаванай Студэнцкім саюзам 

БДУ да 90-годдзя БДУ – «Минскновости» (15.11), БелаПАН (16.11), «Настаўніцкая 
газета» (17.11); tut.by (17.11), «Вечерний Минск» (19.11), vminsk.by (21.11).

Форум «Беларусь–Кітай», арганізаваны БДУ і БДУІр – radiominsk.by (10.11), 
govorim.by (14.11); myminsk.ru, «Минскновости», 21.by (14.11, 17.11); zn.by, БелТА 
(17.11). 

Пра дзейнасць дзённых і завочных школ  для абітурыентаў на фізічным 
факультэце БДУ – «Настаўніцкая газета» (10.11). 

Поспехі студэнтаў-праграмістаў БДУ на міжнародных спаборніцтвах – 
БелТА, «Минскновости», zn.by, sb.by, 21.by, tut.by, raskrutka.by, bna.by, ehu.by, 
govorim.by, anianews.info, moyby.com (10.11), newskey.ru (11.11), techlabs.by, 
freesmi.by (11.11), «Рэспубліка», respublika.info (12.11).

Першы прарэктар БДУ Міхаіл жураўкоў распавядае пра новы корпус БДУ 
на  Прывакзальнай плошчы – ej.by, date.bs, tut.by, 21.by (08.11); АТН БТ (10.11).  

Пра прэпарат «цысплацэл», распрацаваны нДІ фізіка-хімічных праблем 
БДУ – БелТА, open.by, БелаПАН, naviny.by (08.11), reporter.by (09.11).

Перамога ліцэісткі БДУ Марыі Кульбіцкай у алімпіядзе для школьнікаў 
Беларусі і расіі па рускай мове і літаратуры – БелТА, naviny.by (06.11); «Минск
новости» (09.11), sb.by (06.11, 10.11), «Народная газета» (17.11), 21.by (06.11, 
24.11), «7 дней» (24.11).

Каментарый дэкана эканамічнага факультэта БДУ Міхаіла Кавалёва на-
конт фінансава-эканамічнай сітуацыі ў Беларусі – «Звязда», tut.by (01.11), Бел
ТА (11.11), «Народная газета», ng.by, 21.by (17.11, 18.11), open.by (18.11).

аБ'ЯВы
БЕЛАрУСКІ  ДЗЯржАЎны  

ЎнIВЕрСIтэт
АБ'ЯЎЛЯЕ КонКУрС  

нА ЗАМЯшЧэннЕ ПАСАД:

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: вышэйшай 
матэматыкі, гісторыі паўднёвых і заходніх 
славян, этналогіі, музеялогіі і гісторыі 
мастацтва, крыніцазнаўства, рыторыкі і 
методыкі выкладання мовы і літаратуры, 
тэарэтычнага і  славянскага мова
знаўства, 

СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕД
РАЎ:  гісторыі Расіі, тэарэтычнага і сла
вянскага мовазнаўства, сучаснай бела
рускай мовы,

ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ:  крыні
цазнаўства, нямецкага мовазнаўства, 
прыкладной лінгвістыкі, раманскага 
мовазнаўства.  

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

Адрас:  220030, г. Мiнск, вул. Бабруй
ская‚ 5а, упраўленне кадраў, тэл. 20954
36.

ДЗЯржАЎны ІнСтытУт 
КІрАВАннЯ І САцыЯЛьных 

тэхнАЛоГІЙ БДУ
АБ’ЯЎЛЯЕ КонКУрС  

нА ЗАМЯшЧэннЕ ПАСАД:

СТАРШАГА ВЫКЛАДЧЫКА кафедры 
прававых дысцыплiн – (1),

СТАРШАГА ВЫКЛАДЧЫКА  кафедры 
мастацтваў – (1).

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня 
апублікавання аб’явы.

Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалер
ная, 7, ДІКСТ, аддзел кадраў, тэл.:  
3060028.

Патрыцый філасофскай і сацыялагічнай думкі

грамадскай працы: спяваў у 
акадэмічным хоры Палаца культу
ры прафсаюзаў, займаўся спортам 
(меў першы спартыўны разрад па 
фехтаванні), усе канікулы працаваў 
у піянерскіх лагерах, быў удзель
нікам студэнцкіх будаўнічых атра
даў. На старэйшых курсах працаваў 

на грамадскіх пачатках кіраўніком 
лектарскай групы Мінскага гарка
ма камсамола. Універсітэт падрых
таваў Альберта Мікалаевіча да са
мастойнага жыцця, таму ён спа
койна прыняў сваё размеркаванне 
настаўнікам у далёкую сельскую 
школу. Там ён пазнаёміўся са сва
ёй будучай жонкай, якая таксама 
прыбыла туды пасля заканчэння 
філфака БДУ.

Усё далейшае жыццё Альберт 
Мікалаевіч вучыўся і вучыў іншых: 
настаўнічаў у пасёлку Опса Брас
лаўскага раёна, выкладаў філа
софію ў Беларускім політэх нічным 
інстытуце. У 1966 г. ён паступіў у 
аспірантуру філасофскага факуль
тэта МДУ імя М. В. Ламаносава. 
Там вызначылася цікавасць А. М. 
Ел сукова да праблем гісторыі, 
філа софіі і метадалогіі навукова
пазнавальнай дзейнасці. Пасля па
спяховай абароны кандыдацкай 
дысертацыі ў 1969 г. ён вярнуўся ў 
БПІ.

З 1973 г. жыццё А. М. Елсукова 
звязана з БДУ. Ён пачаў працу на 
кафедры марксісцкаленінскай 
філасофіі гуманітарных факуль тэ

таў, дзе сабралася шмат цікавых 
выкладчыкаў, якія мыслілі пасу
часнаму, і перш за ўсё прафесары 
Г. П. Давідзюк і В. С. Сцёпін, а так
сама шмат таленавітай моладзі. 
На чале з В. С. Сцёпіным пачала 
фарміравацца беларуская школа 
метадалогіі навуковага пазнання, 
якая дзейнічала ў 1970–1980ыя 
гады. Дзякуючы ёй універсітэт 
стаў усесаюзным цэнтрам па вы
вучэнні праблем гісторыі і мета
далогіі на вукі. На кафедры сталі 
рэгулярна праводзіцца міждыс
цыплінарныя канферэнцыі, мета
далагічныя се мінары, з'яўляц ца 
сур'ёзныя навуковыя публікацыі, 
падрыхтаваныя сумесна з вяду
чымі навукоўцамі Масквы і Ленін
града. У 1985 г. А. М. Елсукоў аба
раніў доктарскую дысертацыю, 
якая знайшла сваё адлюстраван
не ў мана графіі «Эмпі рычнае паз
нанне і факты навукі» (1981).

Сярод дасягненняў прафесара 
А. М. Елсукова вылучаецца яго 
ўдзел у адкрыцці ў 1989 г. першага 
ў Беларусі сацыялагічнага аддзя
лення і кафедры сацыялогіі на но
вым філасофскаэканамічным фа

культэце БДУ, які прыйшлося ства
раць з нуля.

БДУ даў Альберту Елсукову 
пуцёўку ў жыццё. Тут ён здолеў 
дарасці да прафесара, загадчыка 
кафедры і дэкана. За плячыма         
А. М. Елсукова каласальны вопыт 
педагагічнай і навуковай дзей
нас ці. Ён умее ладзіць з людзьмі, 
ніко лі не адмаўляецца дапамаг чы 
калегам па працы, студэнтам і ас
пірантам (пад яго навуковым 
кіраўніцтвам абаронена больш за 
30 дысертацый). А. М. Елсукоў – 
выдатнік адукацыі Рэспублікі Бе
ларусь (2006), лаўрэат прэміі імя 
У. І. Пічэты БДУ (2009).

З нашай першай сустрэчы Аль
берт Мікалаевіч застаецца для мя
не чалавекам, непадуладным уп
лыву часу: як заўсёды, паспар
тыўнаму падцягнуты, рашучы, заў
сёды галантны і артыстычны. Ён і 
цяпер увесь у працы і, як правіла, 
кудысьці спяшаецца. У такім вы
падку застаецца толькі пажадаць 
нашаму юбіляру: «Так трымаць»…

Прафесар Аляксандр ДАнІЛАЎ, 
загадчык кафедры сацыялогіі 

Віртуальнае падарожжа
Кожны са студэнтаў з натхнен

нем прадстаўляў месца, дзе на
радзіўся і вырас, шматлікія высту
пленні супра ваджаліся маляўнічы
мі прэ зен та цыямі. Хлопцы і дзяў
чаты знаё мілі адзін аднаго з 
раз віццём гаспа даркі, дэмаграфіі, 
адукацыі, а таксама з гісторыяй і 
славутасцямі сваіх населеных 
пунктаў. Некаторыя студэнты, па іх 
словах, дзякуючы такому заданню 
ўпершыню даведаліся шмат но вага 
пра родныя мясціны.

Такі падыход да засваення ву
чэбнага матэрыялу не толькі спры
яе фарміраванню прафесійных на
выкаў, прывыканню да юрыдычнай 
лексікі, але і ўзмацняе патрыятыч
ныя пачуцці моладзі. 

Пасля такіх цікавых заняткаў 
студэнты падзякавалі сваім вы
кладчыкам, а таксама выказалі па
жаданне далей вывучаць кансты
туцыйнае права праз асабісты во
пыт і ўдзел.

Аліна БАГАЛЕЙКА,
выкладчык юрыдычнага 

факультэта

Перш папрацуй, а тады й патанцуй
Па традыцыі на канцэрт з 

віншаваннямі прыйшлі «дзеткі» з 
дзіцячага садка з паглыбленым 
вывучэннем англійскай. У бантах, 
дзіцячых штоніках, караценькіх 
спаднічках і з любімымі цацкамі 
пад агульны рогат выступілі, вядо
ма, самі студэнты. Яны прадэ
манстравалі сваё супервалоданне 
класічнымі англійскімі скорага
воркамі і дзіцячымі вершамі. Пры 
гэтым студэнты выявілі не толькі 
добрае валоданне мовай, але і ве
данне культуры Вялікабрытаніі.

Перад гледачамі ў пышных стро
ях канца XVIII–пачатку XX стст. 
прадстаўлены сцэны з класічных 
п'ес Р. Шэрыдана і О. Уайль да 
«Школа зласлоўя» і «Як важна быць 
сур'ёзным» у выдатным творчым і 
моўным выкананні студэнтаў 4–5 
курсаў А. Несцяронка, М. Казары
най, Я. Корсак, Д. Вара нец, К. Ян
чогла, А. Кап’ёва, Я. Бадак, А. Зу
бракова, Г. Драздова.

А потым уся зала падпявала 
квартэту студэнтак 5 курса, якія 
прафесійна на некалькі галасоў 
выканалі на англійскай мове ме

ладычныя песні і проста зачара
валі слухачоў.

А яшчэ, памятаючы пра тое, 
што нашы студэнты – міжнароднікі, 

яны прыдумалі інсцэніроўку «палі
тычна карэктнага перакладу» 
дзіцячай казкі «Тры парасяты».

Гледачы доўга не адпускалі ра
дасных і крыху збянтэжаных 
выканаўцаў. Канцэрт быў падрых
таваны студэнтамі з душой, і, як 
кажуць, what comes from  heart goes 
straight to heart. Бо, па сутнасці, у 
памяці застаецца не толькі ін
фармацыя, якую мы набываем, вы
вучаючы прадметы, але больш за 
ўсё нашы пачуцці, перажыванні, 
г. зн. тое, што так ці інакш звязана 
з сэрцам. І яшчэ падумалася, як 
усёткі шмат у нас на факультэце 
таленавітых, здольных людзей, але 
яны часам саромеюцца праявіць 
свае таленты, сціпла сябе паво
дзяць, аднак калі ўжо разгорнуц
ца – то дзіву даешся!

Дацэнт Альбіна тАржоК, 
кіраўнік студэнцкага тэатра  

на англійскай мове



30 лістапада 2011 года, № 18 (2056)

30 лістапада 2011 года
Падпісана да друку 28.11.2011 г.

Зак.      . Тыраж 2000 экз.
Надрукавана ў РУП «Выдавецкі цэнтр БДУ»

ЛП № 02330/0494178 ад 03.04.2009. 
220030, г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6

Выдаецца з 1929 года

Заснавальнік газеты – 
Беларускі  дзяржаўны ўніверсітэт 

Газета ўзнагароджана Ганаровай граматай 
Вярхоўнага Савета БССР

Выданне  зарэгістравана Міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Рэгістрацыйнае пасведчанне № 1082
ад 21 студзеня 2010 года 

Адрас рэдакцыі: 220030, Мінск, прасп. Незалежнасці, 4
Прыёмная: вул. Кальварыйская, 9, каб. 102, тэл. 2597077, 

email: gazeta@bsu.by; www.gazeta.bsu.by

рэдактар Сяргей шАФАЛоВІЧ

Карэктар Ганна РАК

Ф
от

а 
Д

зм
іт

ры
я 

ГА
Ш

К
О

шуКаеМ таЛенты

ДаЛуЧайцесЯ!

ВыстаВы

Віктарына «Папа
рацькветка зацвітае 
для цябе ў БДУ» што
год праходзіць сярод 
студэнтаў дзённай 
формы навучання па 
ініцыятыве ўпраўлен
ня выхаваўчай рабо
ты з моладдзю і ка
федры беларускай лі
таратуры і культуры 
філалагічнага факуль
тэта.

Сёлета віктарына была 
прысвечана 90годдзю ўні
версітэта. Па яе выніках І 
месца заняла студэнтка 5 
курса біяфака юлія Шылава. 
II месца прысуджана Марыі 
Купрыянавай, студэнтцы 3 
курса эканамфака. III месца 
падзялілі трэцякурснік эка

У Міжнародны дзень сту
дэнта, 17 лістапада, адбыў
ся юбілейны «капуснік» – 
спа бор ніцтва сярод перша
курснікаў за кубак рэкта
ра БДУ, арганізаваны Сту
дэнцкім саюзам БДУ пры 
падтрымцы ўпраўлення вы
ха ваўчай работы з молад
дзю і ўпраўлення па справах 
культуры. 

Традыцыйна кожны з факуль
тэтаў прадставіла зборная каман
да першакурснікаў. Усяго за тры з 
паловай хвіліны хлопцы і дзяўчаты 
павінны былі паспець паказаць 
свае таленты, у найлепшым выгля
дзе прэзентаваць любімы факуль
тэт, завесці залу, а галоўнае – спа
дабацца аўтарытэтнаму журы.

Задача не з лёгкіх, але першы 
курс справіўся з ёй на ўсе 10 балаў. 
Адразу відаць, крэатыву яму не па
зычаць. На сцэне з'яўляліся клюш
кі, шырма з дзясяткам устаў леных 
у яе «танцуючых» далоняў і вялікі 
ружовы заяц. Але справа нават не  
ў рэквізіце. Першакурснікі здзівілі 
выдатнай падрыхтоўкай. Жарты 
былі смешныя, вобразы цікавыя, 
танцы сінхронныя, а ўборы праду
маныя. ФПМІ вылучаўся з агульнай 
масы яркааранжавымі майкамі, 
прадстаўнікі геагра фічнага факуль
тэта ўсе як адзін выйшлі на сцэну ў 
падцяжках, а ваенныя бадай што 
зусім распрануліся.

Фотавыстава «Студет-
ство» стала першай сту
дэнцкай выставай у гісторыі 
беларускага Нацыяналь
нага мастацкага музея. 45 
фатаграфій студэнтаў, 
выпускнікоў і супрацоўнікаў 
БДУ зрабіліся здабыткам 
краіны і на цэлы ты дзень 
ператварыліся ў экспана
ты галоўнай мастацкай 
скарбніцы. 

На адкрыцці выставы прарэктар 
БДУ Уладзімір Сувораў расказаў, 
як студэнты трымаюць слова, а 
намеснік міністра культуры Тадэ
вуш Стружэцкі прызнаўся, што ма
рыў правесці сваю фота выставу.

Усе працы абсалютна розныя, 
але іх аб'ядноўвае адно – БДУ. 
Ідэя выставы належыць Студсаю
зу, які падтрымала кіраўніцтва ўні
версітэта. Куратар праекта юрый 
Іваноў – знакаміты фотамастак, 
загадчык аддзела ілюстра цый га
зеты «Культура». Тое, што выстава 
праходзіла ў «храме культуры» 
Беларусі, відавочна кажа пра яе 
высокі ўзро вень. 

15 лістапада, 11:00. У Нацыя
нальным мастацкім музеі сабрала
ся нямала народу, усё праходзіць 
пад меладычныя гукі фартэпіяна і 
саксафона, што стварае атмасфе
ру сапраўднага свята. Уступныя 
словы ад чароўнай вядучай. Пасля 
чаго мікрафон перада дзены ў рукі 
знакамітых гасцей: гэта прарэк
тар БДУ Уладзімір Су во раў, фота
мастак юрый Іваноў, намеснік 
міністра культуры Тадэвуш Стру
жэцкі, народны артыст СССР Ігар 
Лучанок, паэт Пётр Баравой, ды
рэктар музея Уладзімір Пракапцоў 
і іншыя.

Уладзімір Сувораў павіншаваў 
арганізатараў з адкрыццём выста
вы і адзначыў, што «Студетство» – 
рэальны доказ таго, што студэнты 
БДУ трымаюць слова, нагадаўшы, 
што ўпершыню ідэя фотавыставы 
была агучана на сустрэчы рэктара 

Для каго зацвіла папарацькветка?
намфака Павел Князеў і 
першакурсніца філфака Па
ліна Галушка. Спецыяльны 
прыз «За грунтоўны пады
ход і крэатыўнасць» атрыма
ла Анастасія Лашук, сту
дэнтка 2 курса гуманітар на
га факультэта.

Акрамя таго, заахвоч ван
няў удастоіліся: Святлана 
Сымановіч (4 курс Інстытута 
журналістыкі), Валерыя Літ
віна (1 курс ФРКТ), Марына 
Кузьміч (3 курс эканамічнага 
факультэта), Таццяна Чарна
вец (2 курс гуманітарнага 
факультэта), Таццяна Да
брыян (4 курс гістарычнага 
факультэта).

«Удзел у віктарыне ў гэ
тым годзе прынялі прад
стаўнікі многіх факуль тэтаў, 
– распавядае метадыст ад
дзела моладзевых праграм   
і праектаў УВРМ Наталля 

Капацэвіч. – Усе прад стаў
леныя працы былі годнымі: 
па правільнасці адказаў яны 
былі на высокім узроўні і ад
розніваліся адна ад адной 
усяго на 1–3 балы. Таму мы 
звярталі ўвагу на афармлен

не і выкарыстанне дадатко
вых звестак пры адказе. На
прыклад, адзін студэнт узяў 
даведку з архіва, другая сту
дэнтка знайшла рэдкую 
фатаграфію, трэцяя дала ад
казы на пы танні віктары ны ў 
выглядзе газеты».

Юлія Шылава не першы 
раз прымае ўдзел у вік та
рыне. У мінулым годзе яна 
заняла II месца, а ў гэтым 
стала пераможцам. «Удзел у 

конкурсе дапама
гае мне даведац
ца нешта новае і 
карыснае, – кажа 
юлія. – Пытанні 
заўсёды вельмі 
цікавыя, яны скі
роўваюць на по
шук. Напрыклад, 
я не ведала, што 
наш універсітэт 
займае даволі вы

сокія месцы ў міжнародных 
рэйтынгах, і была вельмі 
здзіўленая, што БДУ ўва
ходзіць у 10 % найлепшых 
навучальных устаноў свету 
па версіі рэйтынгава га аген
цтва Webometrics».

Марыя Купрыянава здзі
віла членаў экспертнай ка
місіі рэдкім фотаздымкам  
І. Каракулькі. «Мяне пад
штурх нуў паўдзельнічаць у 
вікта рыне намеснік дэкана 

майго факультэта, – распа
вядае Марыя. – Я рэдактар 
факультэцкай газеты, таму 
ён увесь час інфармуе мяне 
пра розныя конкурсы. Так я 
вырашыла паспрабаваць ся
бе ў віктарыне «Папараць
кветка зацвітае для цябе ў 
БДУ». А здымак першага 
выпускніка БДУ я знайш ла 
ў адной з кніг па гісторыі 
ўніверсітэта».

Прызавы фонд віктарыны 
склаў 2 млн руб. За I месца – 
400 тыс. руб.; II месца – 300 
тыс. руб.; III месца – 250 тыс. 
руб.; спецыяльны прыз – 250 
тыс. руб.; заахвочвальныя 
прэміі – па 110 тыс. руб.

Арганізатары дзякуюць 
складальніку пытанняў да
цэнту У. А. Навумовічу, а так
сама членам экспертнай ка
місіі.

таццяна БАБУшКІнА

Юлія Шылава

Марыя Купрыянава

Пераможца Капусніка–2011 – Інстытут журналіс тыкі

РасPRылі «капуснік»
Радыёфізікі вырашылі, што іх 

любяць у любым выглядзе, бо яны 
некалькі разоў запар забіралі кубак 
сабе. У сваім нумары яны прывялі 
дастаткова аргументаў, чаму 
менавіта яны павінны перамагчы і ў 
гэты раз. Але, мабыць, журы выра
шыла, што гэтага недастаткова, та
му ФРКТ у гэтым годзе ганарава лі 
толькі 3м месцам. Другое мес ца 
ўзяў біяфак, мабыць, журы ўсётакі 
разглядзела ў іх акрабатычных 
эцюдах літары БІЯ.  А першае мес
ца заслужыў Інстытут журналістыкі. 
Ужо пасля мерапрыемства многія 
казалі, што гэта вельмі незвычай
ная перамога. Бо за ўвесь нумар 
са сцэны не прагучала ніводнага 
жарту, уласцівага «капусніку». Сё
лета жур факаўцы вырашылі пака
заць мюзікл і не памыліліся. Яны 
пры неслі свайму факультэту кубак 
рэктара БДУ, а таксама выйгралі 
бясплатны паход у боўлінг усёй 
кампаніяй. Яшчэ адзін нетыповы 
факт для гэтага аглядуконкурсу: 
каманда пераможцаў уяўляла са
бой не зборную факультэта, а ўся
го толькі адну групу спецыяльнас
ці «Інфармацыя і камунікацыя».

Такім чынам, кубак знайшоў 
свайго пераможцу, каманды він
шуюць адна адну, вакол пстрыка
юць фотакамеры, у зале скан дзі
руюць ужо не крычалкі ў падтрым
ку сваіх факультэтаў, а адным ма
гутным зыкам – «БДУ!».

Яна ЕЎДАКІМоВІЧ

БДУ ў Нацыянальным 
мастацкім музеі

са студэнцкім актывам БДУ. І вось 
яе вынік.

Юрый Іваноў адразу папярэ
дзіў, што фатаграфіі могуць спа
дабацца не ўсім. І прапанаваў 
наведнікам проста ўспомніць ся
бе ў ма ладосці. Менавіта ў тых 
успамінах і трэба шукаць трактоў
ку прад стаўленых здымкаў. 

Тадэвуш Стружэцкі павіншаваў 
БДУ з юбі леем і падкрэсліў, што 
«Студетство» – першая ў гісто рыі 
музея студэнцкая выстава. «І гэта 
сведчыць пра давер і прызнанне 
галоўнай ВНУ краіны. Выпускнік 
БДУ павінен быць не проста до
брым фізікам або хімікам, але і 
творча развітым чалавекам. Тады 
гэта пасапраўд наму здатны 
спецыяліст». Намеснік міністра 
культуры пры знаўся, што сам у ма
ладосці быў актыўным студэнтам, 

на месцы не сядзеў – удзельнічаў і 
ў аматарс кіх тэатрах, і ў студэнцкіх 
атрадах і «зарніцах». У самога 
вельмі шмат фатаграфій студэнц
кага жыцця. Нават была ідэя 
зрабіць нешта падобнае да такой 
выставы, толькі з фатаграфіямі 
студэнцкага жыцця 80х гадоў. Га
ворачы пра свае ўражанні, Тадэвуш 
Стружэцкі заў важыў, што выстава 
прадставіла розныя бакі студэнц
кага жыцця: «Тут і экзамены, і воль
ны час, і каханне, і заняткі. І мне 
хацелася б, каб гэтую выставу 
паглядзелі студэнты не толькі БДУ, 
але і іншых ВНУ нашай краіны».

Фотаздымак спыняе час і звяз
вае пакаленні. Зычым усім адчуць 
атмасферу «Студетство» – самай 
шчаслівай пары! 

Марына КАрнЕЙ
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Кубинский посол Альфредо Нье
вес Портуондо от имени первых 
кубинских студентов, окончивших 
Белгосуниверситет, поздравил со
трудников факультета с праздни
ком. Он отметил, что преподавате
ли БГУ не только обучили сотни ку
бинских студентов, но и внесли ве
сомый вклад в развитие науки, 
сыграли важную роль в становле
нии экономики Республики Куба. 
Посол пожелал коллективу факуль
тета успехов и процветания.

Первый секретарь по делам об
разования Посольства КНР Мэй 
Ханьчэн поблагодарил ФДО за 
подготовку высококвалифициро
ванных специалистов для Китая. 
Он выразил уверенность в даль
нейшем плодотворном сотрудни
честве и укреплении дружествен
ных связей между КНР и РБ.

Торжественное заседание нача
лось с исторического экскурса в 
историю факультета. Интересные 

Первыми слушателями факуль
тета были посланцы Республики 
Куба, которые прибыли в Минск  
26 ноября 1961 г. В декабре к за
нятиям приступил 61 слушатель. 
За 7 месяцев кубинские юноши и 
девушки овладели программным 
материалом по русскому языку, 
другим дисциплинам и были на
правлены на учебу в вузы Москвы, 
Ленинграда, Минска.

В целях качественной подготов
ки иностранных граждан в 1962 г. 
была создана кафедра естествен
ных дисциплин. Первым ее заве
дующим стал доцент В. Н. Стрель
ченко. Позднее была открыта ка
федра истории советского обще
ства, преподаватели которой 
го товили будущих специалистов к 
лекциям по соци альногума ни тар
ным дисциплинам. 
Заведующим стал до
цент М. К. Горбачев.

В 1971 г. образова

Факультет доуниверситетского 
образования бгу празднует 
полувековой юбилей

ФДО на карте мира
Факультет доуниверситетского образования 18 октября 

отметил свое 50летие. Приподнятая атмосфера царила в 
лицее БГУ, где состоялось торжественное заседание и кон
церт. Звучали многочисленные поздравления от диплома
тических миссий иностранных государств. Мероприятие 
почтили своим вниманием представители Азербайджана, 
Вьетнама, Ирака, Исламской Республики Иран, Китайской 
Народной Республики, Кубы и Туркменистана.

фотоматериалы рассказали о пер
вых студентах и преподавателях. 
Карта мира, расцвеченная флажка
ми разных государств, показала 

страны, откуда приезжали учиться 
студенты. Декан ФДО В. М. Моло
феев рассказал о сегодняшнем дне 
факультета и поделился планами. 
Особое внимание на вечере было 
уделено уважаемым ветеранам. Им 
были высказаны самые теплые сло
ва признательности за их благо
родный труд и вручены ценные по
дарки. Проректор БГУ по учебно
воспи тательной работе и социаль
ным вопросам В. В. Суворов, 
ко торый также был деканом ФДО, 
вручил грамоты университета.

Слушатели ФДО подготовили 

концерт, каждый номер которого 
был встречен овациями. Песню 
«Белоруссия» исполнила студент
ка филфака Билике Саймайти, сти
хи Пушкина «Я Вас любил» прочи
тал Гао Циньтянь, попурри народ
ных мелодий на домбре исполнил 
Жогсаланг Нурбол из Монголии, а 
китаянка Ду Бикунь продемон
стрировала виртуозное владение 

приемами кунгфу. В танцеваль
ном калейдоскопе зажигательных 
мелодий закружились парни и де
вушки из южной Кореи, Японии, 
Нигерии. Группа студентов из Тур
ции, Китая и южной Кореи посвя
тила стихи 50летию ФДО, которые 
всем очень понравились. Закон
чился праздничный концерт испол
нением гимна факультета.

На перекрестке культур
В юбилейный год БГУ отмечает еще одну знаменатель

ную дату – 50летие обучения иностранцев, которое нача
лось с открытием в 1961 г. подготовительного факульте
та для иностранных граждан. Деканом стал доктор исто
рических наук профес сор И. М. Игнатенко. Учебный процесс 
обеспечивала кафедра русского языка, которую возглавила 
доцент Т. П. Плещенко. Большую помощь в организации ра
боты оказали Университет дружбы народов им. Патриса  
Лумумбы и Киевский государственный университет  
им. Т. Г. Шевченко. 

на общеуниверситетская кафедра 
русского языка, которую возглавил 
до цент В. В. Ревицкий. Ее преем
ницей стала кафедра теории и ме
тодики русского языка как  ино          ст     
ран   ного ФМО (заведующий – до
цент С. И. Лебединский).

70е и 80е годы – один из са
мых динамичных периодов в под
готовке иностранных граждан в 
БГУ. Значительно увеличился кон
тингент иностранных граждан, 
улучшилась материальная база 
подготовительного факультета. 
Пре доставление качественных об
разовательных услуг и непрерыв
ное совершенствование всех ви
дов учебной деятельности, инте
ресных форм внеаудиторной рабо
ты способствовали формированию 
положительного имиджа универ

ситета и факуль
тета. В 1977 г. в 
БГУ обучались 
уже 544 студента, 
стажера и аспи
ранта из 59 стран 
Европы, Азии, Аф
рики и южной 
Америки. К этому 
времени более 
400 человек полу
чили диплом БГУ.

За заслуги в 
под готовке науч
ных и техниче
ских кадров БГУ  
в 1978 г. был на
гражден орденом 
Дружбы Социали
стической Респу
блики Вьетнам. В 
этой награде бы
ла и оценка труда 
преподавателей 
подготовительного фа  культета для 
ино странных граждан.

Факультет оказал большую по
мощь в подготовке национальных 
кадров не только в стенах БГУ, но и 
за рубежом. Более 60 преподава
телей трудились в 17 странах.

Самая многочисленная группа 
(28 чел.) работала в вузах Кубы:  
Н. Е. Бовдей, Л. М. Бытева, Л. С. 

Вашкевич, О. П. Во
дейко, Г. Г. Волохина,  
Г. Ф. Волосюк, Г. П. 
Жук, Л. М. Затурен

ская, З. Э. Иванова, С. И. Иванова, 
Р. И. Ковалева, З. Е. Кокошникова,  
Т. Н. Кузьминова, Ж. В. Лепехина,  
Г. С. Литвиненко, Т. Л. Малама,  
Л. А. Мицкевич, М. ю. Новоселова, 
Е. В. Ровба, Л. Ф. Саковец, Ж. С. Са
лова, А. В. Санникова, Т. З. Сафро
нова, М. И. Стогний, В. Н. Стрель
ченко, И. Д. Ташлыкова, Н. Г. Чума
кова, Л. А. Януш.

С распадом СССР была слома
на отлаженная система подготовки 
иностранных граждан. Ликвидиро
вались государственные програм
мы по обучению иностранцев. 
Мно  гие факультеты на постсовет
ском пространстве закрывались в 
связи с резким сокращением ино
странных учащихся. Однако, бла
годаря дальновидной политике ру
ководства БГУ – ректора Ф. М. Ка
пуцкого, старейший в республике 
факультет продолжал работу, тем 

На торжественном вечере чествовали первых преподавателей ФДО

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Куба Аль-
фредо Ньевес Портуондо

Первый секретарь по делам 
образования Посольства КНР 
Мэй Ханьчэн

Ректор БГУ А. Н. Севченко с преподавателями и первыми выпускниками (1962 г.)

самым были сохранены кадры и 
преемственность в обучении буду
щих специалистов.

Постепенно был внедрен меха
низм контрактного набора ино
странных учащихся, что позволило 
стабилизировать ситуацию. Коли
чество иностранных учащихся в 
БГУ стало расти. Если в 2005–
2006 уч. г. в университете обуча
лось 618 человек, то в 2008–2009 
уч. г. – более 1500.

БГУ сегодня – лидер в подго
товке иностранных специалистов в 
Беларуси. Около 2 тыс. студентов 
из более чем 50ти стран обучает
ся в университете по различным 
образовательным программам. 
ФДО попрежнему пользуется ав
торитетом во всем мире. 

т. н. КУЗьМиноВА,  
зав. кафедрой русского языка 

как иностранного
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Традиционно первым меропри
ятием является знакомство с уни
верситетом. Иностранные слуша
тели вместе с кураторами посеща
ют университетский дворик, где 
узнают о знаменитых белорусских 
просветителях Ефросинье Полоц
кой, Франциске Скорине, Николае 
Гусовском. В музее истории БГУ 
они впервые знакомятся с истори
ей вуза, его традициями, получают 
информацию о факультетах, о зна
менитых ученых.

В начале учебного года на фа
культете проводится вечер «Да
вайте познакомимся!», на котором 
ребята рассказывают о себе, сво
ей стране, делятся первыми впе
чатлениями о жизни в Беларуси, 
демонстрируют свои таланты. В 
2010–2011 уч. г. ведущими вечера 
были бразилец Зини Жулиано и ки
таянка Лю Сяосун. Национальные 
костюмы, мелодии, танцы и песни 
разных народов мира — все это 
создает неповторимый колорит 
праздника дружбы. Рэп и брейк
данс в исполнении туркменских 
ребят Муллаева Данияра и юсупо
ва Бегенча, задорные песни, ис
крометные танцы, зажигательные 
мелодии вовлекали всех в мир ра
дости и веселья. Цуй Ин и Дун 
юань чудесно спели «Зимний сон» 
на русском языке. Китайский та
нец в национальном костюме ис
полнила Чжан Жуй.

Слушатели факультета тради
ционно участвуют в республикан
ском фестивале творчества ино
странных студентов «FART.bу». 

В своих работах все они выра
жают искренние чувства любви и 
уважения к нашей стране, БГУ, фа
культету доуниверситетского об
разования и к своим преподавате
лям. 

Артем Маркаров из Туркмени
стана написал: «Век живи — век 
учись! — это мой девиз, который 
помог мне определиться после 
окончания школы. Я решил продол
жить учебу в Беларуси, красивой, 
спокойной стране, познакомиться с 
ее культурой. А владение иностран
ными языками открывает границы 
между народами разных стран».

Неджатбахи Нима из Ирана: 
«Чувство «любовь» занимает 
огромное место в жизни каждого 
человека. Я люблю Беларусь, как 
мою родную страну, город Минск, 
как свой родной город. Когда я ре
шил ехать в эту страну, слово «под
фак» значило для меня русский 
язык, учеба, образование. Через 
два месяца я закончу ФДО, но в 
моей жизни подфак не закончится 
никогда, потому что он указал мне 
дорогу в будущее».

Зиммерер Габор из Венгрии: 
«…решение продолжать учебу в 
Беларуси, в прекрасном Минске 
оказалось одним из самых пра
вильных в моей жизни. В своем 
родном Будапеште я учился на фа
культете международных отноше
ний, где понял, как важно знать 
иностранные языки. Творчество 
русских писателей и поэтов явля
ется не только частью мировой 
культуры, но и дает человеку новое 

УЗНАЕМ БЕЛАРУСЬ!
Они готовят красочные стенды, 
рассказывающие об их учебе и 
жизни в Беларуси, и яркую кон
цертную программу. Лауреатами 
фестиваля в 2010 г. стали Мишель 
и Джон Поль Монхе из Эквадора, 
прекрасно исполнившие танец в 
стиле «латино». Из года в год фа
культет занимает первые места в 
разных номинациях.

Любимый праздник – Новый год. 
Иностранные слушатели готовят 
этот вечер совместно с белорус
скими друзьями. Главные герои — 
Дед Мороз и Снегурочка – им уже 
знакомы после посещения рези
денции в Беловежской пуще. Тан
цы у новогодней елки, веселые 
конкурсы, розыгрыши, ожившие 
герои сказок – все это оставляет 
не  изгладимые впечатления. Ино
странцы рассказывают, как празд
нуют Новый год на их родине. За
вершает вечер концерт.

Факультет тесно сотрудничает с 
посольствами разных стран. Осо
бые отношения сложились с по
сольством КНР и Республиканским 
институтом китаеведения им. Кон
фуция. На празднике Весны Чунь
цзе слушатели из Китая и Белару
си дали концерт, приветствовали 
всех преподавателей и гостей, на 
столах ждало вкусное угощение. В 
этом году открывал вечер секре
тарь по делам образования по
сольства КНР Мэй Ханьчэн. Вы
ступили студенты – отличники из 
БГУ Билике Саймайти и Миранда 
и Памела Икирико. Великолепным 
китайским танцем с веером пора
довала всех Бао Хансюй, а Ван 
Чжаоян покорил зрителей владе
нием кунгфу. Для праздника слу
шатели из Китая подготовили яр
кие плакаты и газеты, нарядно 
украсили зал.

юбилею ФДО была посвящена 
интересная программа на базе 
СОК «Бригантина». Футбольные 
команды арабских, китайских, тур
кменских, турецких слушателей 
разыграли главный приз соревно
ваний. Зрители одинаково поддер
живали все команды, аплодирова
ли и переживали за каждый пропу
щенный в ворота мяч.

В это же время в спортзале про
ходили соревнования по волейбо
лу. Интеллектуальные способности 
демонстрировали участники мини
чемпионата по шахматам из Ира
на, Китая, Туркменистана. Мара
фон вокруг спортивного комплекса 
собрал самых выносливых. Инте
ресным был и турнир по настоль
ному теннису. 

Победители соревнований по
лучили награды из рук декана: 
«олимпийские» медали, дипломы, 
ценные подарки. День факультета 
закончился большим галакон
цертом.

Завершает учебный год выпуск
ной вечер, который называется 
«Русский чай». Все слушатели по
казывают, чему они научились, как 
они могут говорить на изучаемом 
языке. На прощание вручаются 
грамоты за успехи в учебе, ино
странные слушатели благодарят 
своих преподавателей, звучат сти
хи и песни на русском и белорус
ском языках, произносятся самые 
трогательные слова.

Большой интерес у слушателей 
факультета всегда вызывают экс
курсии по Минску и другим горо
дам Беларуси, посещения музеев 
и театров, а также историко
культурного комплекса «Линия 
Ста лина».

Е. В. КишКЕВиЧ, 
зам. декана ФДо

Дорога в будущее

«Изучая язык, ты узнаешь 
Беларусь», — такая мысль 
заложена в основу воспита
тельной работы на факуль
тете. 

В рамках Дня ФДО в апреле–мае 2011 г. на факульте
те проводились конкурс чтецов, олимпиада по истории  
«Знаешь ли ты Беларусь?», конкурс эссе по русскому языку 
«Все начинается с подфака!», в котором приняли участие 
34 юноши и девушки из 20 стран.

мировоззрение. А местом, где мне 
удалось глубоко осознать все это, 
стал факультет доуниверси
тетского образования в БГУ. Это 
место, где образование отличного 
качества сочетается с интересной 
общественной жизнью студентов. 
Спасибо БГУ!».

Дунь Синь Синь из Китая: «Под
фак для меня — это мой первый 
класс, мои первые русские буквы и 
слова, моя первая русская препо
давательница. Это не только рус
ский язык с его трудными падежа
ми, это начало моей новой актив
ной жизни. Это мое первое знаком
ство с Беларусью, неза    бы  ваемые 
экскурсии, особенно в Хатынь. Ха
тынь — это святое место для бело
русского народа. Оно стало свя
тым и для меня».

Эмирова Гульнара из Туркмени
стана пишет, что русская речь на 
территории Центральной Азии до
статочно консервативна и сохра
няет форму 30х годов ХХ века: 
«Поэтому я приехала в Беларусь 
продолжить изучение русского 
языка. Я считаю, что русский – са
мый красивый и богатый в сред
ствах выражения язык в мире».

Мухтар Фатима из Нигерии: 
«ФДО готовит студентов к даль
нейшей учебе. Русский язык для 
меня — это не только средство по
лучения специальности, но и язык 
дружбы, благодаря которому у ме
ня много друзей из разных стран».

Примечательна работа слуша
теля из Японии Танаке Хитоси, ко
торый приехал в Беларусь через 

четыре дня после сильнейшего зе
млетрясения. Интерес к русско му 
языку проявился у него в 2004 г., 
когда он смотрел Олимпийские 
Игры в Афинах и следил за высту
плениями российских спорт сме
нов. Начал изучать русский язык в 
японском институте, затем прие
хал учиться в Минск. Он пишет: «В 
Беларуси, в Минске, мне нравится 
не только учеба на ФДО, но и об
щение с друзьями. Мне дорога 
каждая встреча с белорусскими и 
иностранными друзьями, потому 
что такие встречи производят на 
меня самые яркие впечатления. Я 
хочу стать учителем русского язы
ка и обучать ему японцев».

Все участники конкурса эссе по
лучили памятные сувениры, а побе
дителей  жюри наградило диплома
ми и фотоальбомами о Беларуси. 
Среди лауреатов — Танаке Хитоси 
(Япония), Мобаракабади Эбрагим 
(Иран), Ким Чжиен (Республика Ко
рея), Лю Чао (Китай).

Диплом I степени присужден 
Бегназаровой Гулжахан из Туркме
нистана, которая пишет: «Уезжая 
из дома, я понимала, что закончи
лось мое детство и опека моих ро
дителей, и начинается новая, са
мостоятельная для меня жизнь. 
БГУ произвел на меня хорошее 
впечатление. Здесь работают 
опытные преподаватели. Они так 
хорошо учат нас! После окончания 
ФДО я хочу поступить на геогра
фический факультет. Я мечтаю ра
ботать учительницей географии в 
своей родной школе. А сегодня я 
говорю: «Слава БГУ и моему люби
мому ФДО, который отмечает 50
летний юбилей!»

р. П. нАУМЧиК,
председатель жюри, 

ст. преподаватель 

ФДО на Днях русского языка и белорусской культуры

Давайте познакомимся!

Китайский народный танец

Самое красочное мероприятие – «Мисс ФДО»

Спорт – для самых активных

Урок–акция «Русский чай» – поем и говорим по-русски


