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Весткі  
з рэктарата

Чытайце  
ў нумары:

Паводле інфармацыі
прэс-службы БДУ

Ведай нашых!

УЗОР СЛУЖЭННЯ СЛОВУ
Да 70-годдзя прафесара Вя-

часлава РАГОЙШЫ, доктара 
філалагічных навук, акадэміка 
Міжнароднай акадэміі навук 
Еўразіі 

Стар. 2

«пРыВітаННе» 

З падНЯбеСНай
У Шанхаі адкрыты цэнтр вы-

вучэння Беларусі – першы на 
тэрыторыі Кітайскай Народнай 
Рэспублікі 

Стар. 3

ДАМОВУ аб супрацоўніцтве 
паміж БДУ і Чувашскім дзяр-
жаўным універсітэтам імя І. М. 
Ульянава (Расія) падпісалі кі-
раў нікі ВНУ акадэмік Сяргей 
Абламейка і прафесар Усева-
лад Агакаў. 

* * *
ЗАГАДЧЫК кафедры славян-

скіх літаратур філалагічнага фа-
культэта БДУ Іван Чарота гана-
раваны Патрыяршай літаратур-
най прэміяй імя святых роўна-
апос тальных Кірылы і Мяфодзія. 
Уручыў яе 28 мая ў Маскве Най-
свяцейшы Патрыярх Кірыл пад-
час урачыстай цырымоніі ўзна-
гароджання лаўрэатаў.

Чарота Іван Аляксеевіч – 
навуковец-славіст, перакладчык, 
грамадскі дзеяч, доктар філа-
ла гічных навук, ака дэмік Серб-
скай акадэміі навук і мастацтваў, 
акадэмік Міжна роднай Славян-
скай акадэміі навук, адукацыі, 
мастацтва і культуры, старшыня 
Экспертнага савета Вышэйшай 
атэстацыйнай камісіі Рэспублікі 
Беларусь, навуковы кансуль-
тант «Беларускай Энцыкла-
педыі» па комплексе пытанняў, 
якія тычацца Сербіі, Югаславіі і 
славянства ў цэлым. 

* * *
ГАНАРОВАЙ граматай Нацы-

янальнага сходу Рэспублікі Бе-
ларусь узнагароджаны загад-
чык кафедры ўраўненняў матэ-
матычнай фізікі механіка-матэ-
матычнага факультэта БДУ 
Мі ка лай Юрчук. Гэтай узнагаро-
ды ён удастоены за шматгадо-
вую плённую навукова-педага-
гічную дзейнасць і асабісты 
ўнёсак у падрыхтоўку высока-
кваліфікаваных спецыялістаў.

Юрчук Мікалай Іосіфавіч – 
доктар фізіка-матэ матычных на-
вук, акадэмік Пятроўскай ака-
дэміі навук і мастацтваў, лаў рэат 
Дзяр жаўнай прэміі Рэспублікі 
Беларусь у галіне навукі і тэхнікі 
(1996), заслужаны дзеяч навукі 
нашай краіны. Узнагароджаны 
ордэнам «Знак Пашаны» (1987). 
Аўтар звыш 150 навуковых 
публікацый.

Каманда факультэта 
прыкладной матэматыкі 
і інфарматыкі БДУ стала 
сярэбраным прызёрам 
чэмпіянату свету па 
праграмаванні сярод 
студэнтаў (The ACM 
International Collegiate 
Programming Contest), 
а каманда факультэта 
камп’ютарных 
сістэм і сетак БДУІР 
заваявала «бронзу». 

Фінальны тур праходзіў у Вар-
шаве з 14 па 18 мая. Хлопцы з БДУ 
дасягнулі выдатнага поспеху, за-
няў шы 5 месца. У складзе каманды 
трэцякурснікі Дзмітрый Багда наў, 
Юрый Пісарчык і Сяргей Собаль. 

Пераможцамі сталі каманды 
Санкт-Пецярбургскага нацыяналь-
нага даследчага ўніверсітэта ін-
фар мацыйных тэхналогій, меха нікі 
і оптыкі, а таксама Варшаўскага 
ўні версітэта, якія вырашылі па 9 за-
дач. 8 задач «паддаліся» камандзе 
Маскоўскага фізіка-тэхналагічнага 
інстытута. Каманда БДУ вырашыла 
7 задач, саступіўшы яшчэ адным 
за латым медалістам з Шанхайска-
га Джыа-Тонг універсітэта толькі 
120 штрафных хвілін. Сярэбраныя 
медалі заваявалі яшчэ каманды 
Zhongshan (Sun Yat-sen) University 
(Кітай), Harvard University (ЗША) і 
Chinese University (Ганконг), якія 
таксама вырашылі па 7 задач. 

Бронзавыя медалі атрымалі ча-
тыры найлепшыя каманды, якія 
вырашылі па 6 задач. Гэта ўні вер-
сітэт Waterloo (ЗША), МДУ (Расія), 
Такійскі ўніверсітэт (Японія) і БДУІР. 
Дарэчы, каманда БДУІР (Данііл 
Беражноў, Ігар Брукаў, Аляксей 
Ропан) упершыню выступала ў 
фінале ад нашай краіны і заняла 
12 месца ў выні ковай табліцы. 

Беларускія студэнты ў вочнай 
барацьбе перамаглі каманды такіх 
прызнаных праграмісцкіх школ, як 
Санкт-Пецярбургскі і Саратаўскі 
ўніверсітэты Расіі, Масачусецкі, 
Стэндфардскі і Прынстанскі ўні-
вер сітэты ЗША, Пекінскі ўні версі-
тэт Кітая і многіх іншых. 

У фінале сусветнага першын-
ства ўдзельнічалі каманды 112 
універсітэтаў свету – пераможцаў 
адборачных і рэгіянальных спа-
борніцтваў. 

Камандны чэмпіянат свету па 
праграмаванні пад эгідай АСМ 
(Association of Computing Machi-
nery) – самыя прэстыжныя між-
народныя спаборніцтвы маладых 
праграмістаў. У адборачных турах 
чэмпіянату стартавалі больш як 
25000 студэнтаў з 2219 уні-
версітэтаў 85 краін 6 кантынентаў. 
Беларусь удзельнічае ў чэмпіянаце 

У КРОКУ ад ЗОЛата

свету па праграмаванні ўжо больш 
за 15 гадоў, і толькі студэнты БДУ 
дамагаліся права ўдзелу ў фі-
нальных спаборніцтвах, дзе рэгу-
лярна паказвалі годныя вынікі: у 
2004 г. у Чэхіі – залатыя медалі  
(3 месца), а ў 2008 г. у Канадзе – 
бронзавыя медалі (12 месца). 

21 мая ў Міністэрстве аду
кацыі Беларусі адбылася ўра
чыстая цы рымонія ўшаноў вання 

прызёраў чэмпіянату свету па 
праграмаван ні сярод студэнтаў. 
У ёй бралі ўдзел міністр адукацыі 
С. А. Ма скевіч, першы намеснік 
міністра  А. І. Жук, рэктар БДУ С. У. 
Абламейка, рэктар БДУІР М. П. Ба-
тура, кіраўнікі камандаў БДУ і 
БДУІР дэкан факультэта прыклад-
ной ма тэ матыкі і інфарматыкі П. А. 
Ман дрык і намеснік дэкана ФКСІС 
А. Я. Лешчаў. 

Міністр адзначыў, што перамога 
студэнтаў-праграмістаў не толькі 
парадавала ўсіх, але і даказала 
канкурэнтаздольнасць сістэмы 
аду   кацыі нашай краіны. 

Далей студэнты і кіраўнікі ка-
манд падзяліліся ўражаннямі ад 
удзелу ў чэмпіянаце, распавялі пра 
складаны працэс падрыхтоўкі да 
спаборніцтваў такога ўзроўню, 
выказалі прапановы па далейшым 
удасканаленні сістэмы падрых-
тоўкі. 

Рэктар БДУІР М. П. Батура ад-
даў даніну павагі БДУ, студэнты 
якога прымаюць удзел у чэмпіяна-
це свету з 1995 г. і заўсёды гатовыя 
падзяліцца вопытам. 

Напрыканцы міністр яшчэ раз 
падзякаваў хлопцам, трэнерам ка-
манд, кіраўніцтву ВНУ і пажадаў 
далейшых поспехаў. 

Пасля цырымоніі героі чэм пі-
янату адказалі на пытанні шматлі-
кіх жур налістаў. 

25 мая Дзмітрый Багданаў, 
Юрый Пісарчык і Сяргей Собаль 
удастоіліся яшчэ адной пашаны. 
Трэцякурснікі ФПМІ сталі 
лаўрэатамі спецыяльнага фонду 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 
А 28 мая яны ўдзельнічалі ў  
сустрэчы Прэзідэнта Беларусі 
Аляксандра Лукашэнкі з наву-
чэнцамі і студэнтамі – пера-
можцамі міжна родных прадмет-
ных алімпіяд, творчых конкурсаў   
і фестываляў. 

Сяргей ШАФАЛОВІЧ
Каманды БДУ і БДУІР на фінальным турніры чэмпіянату све
ту па праграмаванні ў Польшчы

Студэнты ФПМІ – сярэбраныя прызёры чэмпіянату свету па праграмаванні на сустрэчы  
з міністрам адукацыі Сяргеем Маскевічам 
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асобы

прэзентацыі

З'яўленне групы вядучых 
са цыёлагаў у музеі гісторыі 
тэатральнай і музычнай 
культуры Рэспублікі 
Беларусь, які размешчаны 
ў будынку з інтрыгуючай 
назвай Дом масонаў, 
не быў выпадковым. 

З аднаго боку, сацыёлагі – на-
род цікаўны, далучэнне да гі-
старычнай культурнай спадчыны, 
прасякнутай таямнічасцю і загад-
кавасцю, факт займальны сам па 
сабе. Не кажучы ўжо пра тое, што 
звыклы афіцыёз навукі вельмі не 
падыхо дзіў да сюжэту – прэ зен-
тацыі кнігі калегі і сябра – Лідзіі 
Новікавай, вобраз якой выбіваўся 
са строгіх рамак акадэ мічнасці сва-
ёй аголенай духоўнасцю, эмацыя-
нальнасцю, паэтычнасцю і неарды-
нарнасцю. Таму замест хвіліны 
маўчання музыка Баха, якая гучыць 
з асаблівай прыгажосцю пад 
скляпеннямі будынка, пабудавана-
га ў 1810 г., у якім пражываў Чэслаў 
Манюшка – бацька Станіслава 
Манюшкі, Тамаш Зан – сябар Ада-
ма Міцкевіча. Уся гэтая авеяная 
легендамі гісторыя будынка, пра 
якую распавяла дырэктар музея 
Зінаіда Кучар, як мага лепш ства-
рала атмасферу высокай духоў-
насці, гарманічнай памяці сяброўкі, 
раптоўны сыход з жыцця якой быў 
заўчасным і драматычным. 

Ёсць людзі ў навуцы, жыццё якіх 
не адзначана высокімі рэгаліямі, 
прэстыжнымі званнямі і ўражлівым 

Плён навуковай і педа-
гагічнай працы Вячаслава 
Пятровіча, яго культурнай, 
грамадскай дзейнасці, лі-
таратурнай творчасці – ба га-
ты ўнёсак у духоўную скарб-
ніцу не толькі бела русаў, але 
і ўсяго ўсход неславянскага 
свету. Унёсак гэты стаў маг-
чымым дзякуючы багаццю 
духоўнага свету самога пра-
фесара Рагойшы. Менавіта 
пра гэтае багацце і хочацца 
зараз сказаць, бо сухое 
пералічэнне ўсіх да сягнен-
няў, прац, узнагарод, пасад, 
бясспрэчна, краса моўна 
сведчыла б пра значнасць 
постаці навукоўца, але я ха-
чу гаварыць, хоць і далёка 
не поўна, пра Асобу і пра 
Настаўніка.

Асоба Вячаслава Рагой-
шы ў пэўным сэнсе легенда. 
Але толькі ў пэўным. Бо гэта 
чалавек абсалютна зямны, 
інтэлігентна-сціплы, у якім 
нашы нацыянальныя грун-
тоўнасць, заглыбленасць і 
разам з тым простасць паў-
стаюць у фенаменальнай 
гармоніі. Тут і погляд на сту-
дэнта, аспіранта як на кале-
гу, і ўменне так падысці да 

УЗОР СЛУЖЭННЯ СЛОВУ

выхавання будучага даслед-
чыка, каб не ўзнікла нават 
мінімальнага ўражання на-
ціску аўтарытэту, так дапа-
магчы і падтрымаць, каб гэта 
не выглядала чымсьці зму-
шаным. А гэта значыць – вы-
хаванне самастойнасці, ад-
казнасці, выхаванне мыс-
лення, без чаго немагчымае 
развіццё навукі. Такі пады-
ход асобы да асобы, са-
праўднае майстэрства пе-
дагога.

А калі ўжо гаварыць пра 
легендарнасць, то і тут нас 
чакае ўсё тое ж загадкавае 
праламленне адраджэнcка-
асветніцкага напору, моцы, 
пасіянарнасці ў з’явах абса-
лютна канкрэтных, зямных. 
Так, патрыятызм Вячаслава 
Рагойшы – гэта канкрэтныя 
справы: ім створаны Музей 
поліэтнічнай культуры род-
нага Ракава, Ракаўскія 
чытанні, газета «Ракаўскі 
шлях»… А такія катэгорыі, як 
духоўнасць, гісторыя, куль-
тура і мова народа, для       
Вячаслава Пятровіча ўва-
сабляюцца ў канкрэтыцы – 
зноў жа – надзвычай адчу-
вальнай – у гісторыі ўласнай 

сям’і, якую ён гэтак любіць 
расказваць, беспамылкова 
адчуваючы, што менавіта так 
і ствараецца гісторыя «вя-
лікая». І тое ж самае адчу-
ванне ў радках Рагойшы-
паэта: «Навучы роднай мове 
сына, навучы роднай мове 
ўнука!»

А хіба не легенда «Паэ-

«Сацыялогія як лёс...»

кар'ерным узлётам. Больш за тое, 
гэтым шараговым працаўнікам 
навукі наогул не ўласцівыя кар'-
ерныя намеры. Аднак усяму таму, 
пра што яны кажуць і пішуць у наву-
цы і для навукі, характэрнае галоў-
нае – пераадоленне таго якаснага 
парога, за якім стаіць прырост 
ведаў. На такіх людзях, шчыра кажу-
чы, і трымаецца гэтае магутнае, 
якое пайшло каранямі ў глыбіню, 
галінастае дрэва айчыннай навукі. 
Пра такіх людзей звычайна кажуць: 
«Талент ад Бога!» 

Менавіта такім аўтарытэтам у 
беларускай сацыялогіі была і за-
стаецца Лідзія Новікава. Аўта-
рытэтам, прызнаным па сутнасці 
справы і яе вынікаў. Такі вердыкт 
вынес самы строгі суддзя – 
прафесіяналы-цэхавікі, якія сабра-

ліся на ініцыяваным кафедрай 
сацыялогіі ФФСН мерапрыемстве 
– прэзентацыі кнігі Лідзіі Нові ка-
вай «Сацыялогія як лёс...» (Мінск, 
«Беларуская навука», 2012 г.). 

Кніга атрымалася знакавай ва 
ўсіх сэнсах. 

Па-першае, з пункта гледжання 
якасці навуковай прадукцыі. Да-
статкова перачытаць змест канды-
дацкай дысертацыі Л. Г. Новікавай 
«Навуковая фантастыка і яе роля ў 
фарміраванні вобразу навукі 
будучыні» (прадстаўленай у пер-
шай частцы), каб пераканацца ў 
галоўным: час не ўладарыць над 
неардынарнасцю мыслення, 
глыбінёй аналізу, якія напоўнілі 
працу арыгінальнасцю і магутным 
зарадам эўрыстычнасці мерка-
ванняў. 

Сімвалічна і тое, што аўтарам 
самой ідэі выдання кнігі і 
неабходнасці ўключэння прац  
Л. Новікавай у актуальны навуко- 
вы кантэкст стаў Аляксандр 
Мікалаевіч Данілаў. Яго прагноз 
стаў дакладным: прэзентацыя  
прац Л. Новікавай у канцэнтрава-
ным выглядзе ў фармаце адзінай 
аўтарскай манаграфіі сябе ап раў-
даў. Пры гэтым трэба мець на 
ўвазе, што рэальны спектр прад-
стаўленай тут сацыяльнай праб-
лематыкі досыць шырокі: ад рэлі-
гійных тэндэнцый у Беларусі на мя-
жы стагоддзяў (другая частка) да 
вострых праблем сацыяльнай 
дыферэнцыяцыі ў сучасным гра-
мадстве, сацыялізацыі моладзі  
і анталогіі дэвіянтных паводзін у 
моладзевым асяроддзі (трэцяя 
частка). 

Глыбока сімвалічны і маральны 
сэнс падзеі. Вядома, сказаць до-
брыя словы калегу пры жыцці на-
шмат прыемней. А пасля сыходу – 
пазбаўлена прагматычнага сэнсу. 
Тым не менш, засталіся яшчэ ся-
род нас людзі, матываваныя вы-
ключна меркаваннямі духоўнасці і 
гонару. Застаецца спадзяванне, 
што ў паўсядзённай мітусні ба-
рацьбы за якасць адукацыі і рэ-
фармаванне вышэйшай школы, 
якія ўзялі пад прыцэл гумані та-
рыстыку = чалавекалюбства, нам 
удасца не знішчыць да канца гэтыя 
цудам ацалелыя парасткі мараль-
нага пачатку ў асяроддзі нашай 
творчай інтэлігенцыі. 

Дацэнт  
Жанна ГРыШЧАнКА 

Сёлета 5 чэрвеня споўнілася 70 гадоў 
Вячаславу РАГОйШУ, доктару філалагічных 
навук, прафесару, загадчыку  
(і стваральніку) кафедры тэорыі літаратуры 
філалагічнага факультэта БДУ, акадэміку 
Міжнароднай акадэміі навук Еўразіі. 

тычны слоўнік» Рагойшы? 
Нездарма аўтара называюць 
энцыклапедыстам: слоўнік 
вытрымаў тры выданні, і 
кожны раз папаўняўся, уда-
сканальваўся, а на яго пад-
ставе былі створаны яшчэ 
некалькі энцыклапедычных 
даведнікаў. Вучні Вячаслава 
Пятровіча, якія пачыналі вы-

вучаць вершазнаўства па 
першым выданні «Паэтычна-
га слоўніка», у трэцім зна-
ходзілі ўласныя проз вішчы і 
спасылкі на ўласныя працы. 
А гэта ўжо азначае, што ле-
генда не ператварылася ў 
паданне – гісторыя працяг-
ваецца, робіцца на нашых 
вачах. Замест сухіх слоў пра 
навуковую школу тут трэба 
гаварыць пра стварэнне цэ-
лага сусвету, космасу ці До-
му, у які гаспадар не проста 
шчыра запрашае, а сапраў-
ды ўводзіць сваіх вучняў, 
робячы гэты сусвет іх сус-
ветам.

Але навуковы космас        
В. П. Рагойшы – гэта не 
толькі вершазнаўства. Гэта    
і тэорыя перакладу, і бела-
рус ка-славянскія літара тур-
ныя ўзаемасувязі, сапраўд-
ныя навуковыя адкрыцці ў 
гіс торыі беларускай літара-
туры, звязаныя з даследа-
ваннем творчасці Я. Купалы 
(немагчыма абмінуць працу 
Вячаслава Пятровіча ў якас-
ці старшыні Міжнароднага 
фонду Янкі Купалы), а такса-
ма Я. Коласа, М. Багдановіча, 
С. Палуяна, М. Танка, іншых 
беларускіх паэтаў. А побач з 
фундаментальнай навукай – 
заўсёдны клопат пра школь-
ную адукацыю, напружаная 
грамадская дзейнасць… 
Вячаслаў Пятровіч узнага-
роджаны нагруднымі знакамі 
«Выдатнік адукацыі» і 
«Выдатнік друку Беларусі», 

Ганаровай граматай Савета 
Міністраў, медалём Фран-
цыска Скарыны.

І, бясспрэчна, духоўны 
свет Вячаслава Рагойшы 
нельга ўявіць без паэтычнай, 
перакладчыцкай, публі цыс-
тычнай творчасці. За пера-
клады твораў украiнскай 
класiкi на беларускую мову, 
грунтоўныя даследаваннi 
беларуска-ўкраінскіх лiта-
ратурных сувязяў ён быў 
узнагароджаны Мiжна род-
най лiтаратурнай прэмiяй iмя 
Iвана Франко. 

Для нас, вучняў, Вячаслаў 
Пятровіч – узор служэння 
слову, той любові да яго, 
якая закладзена ў слове 
«філалогія». Вось яго погляд 
на навуковую працу: трэба 
абраць сваю дзялянку і спа-
койна працаваць на ёй. Гэта 
параўнанне працы даслед-
чыка літаратуры, культуры з 
працай земляробчай над-
звычай красамоўнае, бо 
культура азначае «земля-
робства». А значыць, каб 
атрымаць плён, трэба гэтак-
сама спакойна, упарта, 
сціпла і сумленна працаваць 
на сваёй дзялянцы…

Віншуючы Вячаслава Пят-
ровіча з юбілеем, зычу зда-
роўя, доўгіх гадоў жыцця, 
душэўнага ладу, духоўнай 
моцы. Урэшце, гэтаму мы 
вучымся ад Вас, дарагі 
настаўнік!

Дацэнт  
Алесь ДУБРОўСКІ

на конкурс па прысуджэнні 
прэміі імя У. І. ПІЧэты ў намінацыі 
«Адукацыя» ў 2012 г. пададзена 8 
прац, прычым адна праца ад мала-
дых навукоўцаў. 

«ФІЛАЛОГІя І ЖУРнАЛІСтыКА» 
•Комплекс навучальных дапа

можнікаў па сучаснай беларускай мо-
ве (Рамза Т. Р., філалагічны факультэт) 

• Цыкл навучальных дапаможнікаў 
па тэорыі і гісторыі літаратуры (Рагой-
ша В. П., філалагічны факультэт) 

• Вучэбнаметадычны дапаможнік 
па лацінскай мове для замежных 
студэнтаў (Зарэмба В. С., Пракапчук 
В. Г., філалагічны факультэт) 

«ПРАВАЗнАўСтВА 
І МІЖнАРОДныя АДнОСІны» 
• Комплекс падручнікаў і вучэбных 

дапаможнікаў «Менеджмент у сферы 
міжнароднага турызму» (Гайдукевіч Л. 
М., Хоміч С. А., Аношка Я. І., Рашэтнікаў 
Д. Г., Мазгавая В. С., Паляшчук Н. І., 
факультэт міжнародных адносін) 

• Серыя падручнікаў і навучальных 
дапаможнікаў па канстытуцыйным 
праве (Васілевіч Р. А., юрыдычны фа-
культэт) 

«ГІСтОРыя, ФІЛАСОФІя 
І эКАнОМІКА» 
• Сумесная праца па выданні 

вучэбна-метадычных матэрыялаў па 
гісторыі рэлігій і рэлігіязнаўстве (Кор-
зун М. С., Круглоў А. А., гістарычны 
факультэт) 

• Праграмнаметадычны комплекс 
па псіхалогіі дзяцей з парушэннямі 
паводзін (Фурманаў І. А., ФФСН) 

• Комплекс навучальных 
дапаможнікаў у галіне банкаўскай 
эканомікі і фінансаў (Тарасаў У. І., 
эканамічны факультэт) 

на конкурс па прысуджэнні 
прэміі імя А. н. СЕўЧАнКІ ў 
намінацыі «Адукацыя» ў 2012 г. па-
дадзена 2 працы. 

«ФІЗІКА» 
•Камплект навучальных дапа мож

нікаў «Комплекс навучальнага абста-
лявання па лазернай фізіцы» (Толсцік 
А. Л., Мельнікава А. А., Агішаў І. М., 
фізічны факультэт; Васільеў М. М., бю-
ро лазерных сістэм СП «ЛОТІС-ТІІ») 

«БІяЛОГІя І ГЕАГРАФІя» 
• Серыя навучальных дапаможнікаў 

па метэаралогіі і кліматалогіі (Каўрыга 
П. А., геаграфічны факультэт). 
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нАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАя ўСтАнОВА «ІнСтытУт ПРыКЛАДных 
ФІЗІЧных ПРАБЛЕМ ІМя А. н. СЕўЧАнКІ»  БДУ

АБВяШЧАЕ КОнКУРС нА ЗАМяШЧэннЕ ВАКАнтных ПАСАД
НаВуКоВага СуПраЦоўНіКа па спецыяльнасці 01.04.01 (прыборы і метады экс-

перыментальнай фізікі) – 1; 
НаВуКоВага СуПраЦоўНіКа па спецыяльнасці 01.04.04 (фізічная электроніка – 1.
Тэрмін конкурсу – месяц з дня апублікавання аб'явы. 
Дакументы накіроўваць на адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 7. Тэлефон: 212-48-43 

БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

супрацоўніцтВа

Віншуем!

канферэнцыі

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

Удзел студэнтаў БДУ у фінале чэмпіянату свету па праграмаванні і атры-
манне сярэбраных медалёў – БелТА, (11.05, 18.05, 21.05); tut.by (16.05, 17.05, 
21.05); 21.by (11.05, 17.05, 18.05, 19.05, 21.05, 22.05, 28.05); Інтэрфакс, date.bs, 
habrahabr.ru (18.05); naviny.by (18.05, 21.05); АНТ (18.05, 21.05); Беларусь-1(19.05, 
28.05); СТБ (19.05); «Настаўніцкая газета» (22.05); «Народная газета»(22.05); 
«Звязда», zvyazda.minsk.by (22.05); «Знамя юности» (25-05-31.05); zn.by (28.05).

Летняя школа журналістыкі ў БДУ – Беларусь-1, АНТ, 21.by, ej.by (30.05); 
«Народная газета», ng.by, «СБ-Беларусь сегодня», sb.by (31.05); 21.by (30.05, 
31.05).

Вынікі прыёмнай кампаніі ў ліцэй БДУ – tut.by; 21.by (28.05); Інтэрфакс 
(28.05); «Звязда», zvyazda.minsk.by (30.05).

Размова са старшым выкладчыкам кафедры агульнай і клінічнай 
псіхалогіі гуманітарнага факультэта Юліяй Чэпік – «Настаўніцкая газета» 
(22.05).

Студэнты-грамадзяне КнР пра сваё навучанне на журфаку БДУ – tut.by, 
21.by (18.05).

Правядзенне ў БДУ навуковай канферэнцыі «Фундаментальны і пры-
кладны нанаэлектрамагнетызм» – «Минск-новости» (21.05); tut.by (22.05); 
Беларусь-1 (22.05); БелТА (22.05); БелаПАН (22.05); 21.by (22.05).

Па матэрыялах навуковай канферэнцыі ў БДУ «Айчынныя 
супрацьпухлінныя прэпараты» – «Минск-новости» (16.05, 18.05); Інтэрфакс 
(16.05);21.by, БелаПАН, moladz.org, БелТА, naviny.by, date.bs, 21.by (17.05, 23.05); 
iMedic.by (18.05); «Минский курьер», mk.by (22.05); sb.by (22.05); onliner.by (22.05); 
ej.by («Ежедневник», 23.05).

Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні ў БДУ – БелТА, 21.by (14.05, 16.05), «Минск-
новости» (15.05); АНТ (16.05); «ЛіМ» (25.05).

Падпісанне дамовы аб супрацоўніцтве паміж БДУ і Бялградскім 
універсітэтам – «Минск-новости», naviny.by, date.bs (11.05).

Пра манаграфію навукоўцаў геграфічнага факультэта БДУ 
«Космагеалагічныя метады пошукаў карысных выкапняў» – tut.by, 
«Рэспубліка» (08.05), date.bs (13.05).

«Серабро» ліцэістаў БДУ ў фінале першага расійскага чэмпіянату CanSat 
– БелТА, 21.by, novostimira.com (07.05); bybanner.com, «Минск-новости» (08.05); 
«Народная газета», ng.by, tut.by, 21.by (11.05); 

Падпісанне дамовы аб супрацоўніцтве паміж БДУ і шведскім 
Універсітэтам Карла Лінея – naviny.by, БелаПАН, date.bs, 21.by (07.05. 08.05).

Міжнародная навуковая 
канферэнцыя 
«Фундаментальны 
і прыкладны 
нанаэлектрамагнетызм 
(FANEM' 12)» прайшла 
з 22 па 25 мая ў БДУ.

Удзельнікамі форуму сталі 
больш за 90 вядучых навукоўцаў з 
Беларусі, Расіі, Украіны, Грузіі, 
Бельгіі, Балгарыі, Грэцыі, Германіі, 
Венгрыі, Італіі, Латвіі, Вяліка-
брытаніі, ЗША і Фінляндыі. Аргані-
затар мерапрыемства – Інстытут 
ядзерных праблем БДУ.

Адбыліся дыскусіі, накіраваныя 
на выпрацоўку агульнай навуковай 
мовы і фармулёўку праблем элек-
трамагнетызму і фатонікі, выяў-
ленне найболей прывабных галін 
будучых даследаванняў і выкары-
станне ў нанаэлектроніцы і радыё-
тэхніцы ўжо распрацаваных тэхна-
логій, метадаў і фізічных эфектаў. 
Удзельнікі абмеркавалі і пытанні, 
датычныя ўжывання нанаструктур   
у розных галінах жыццядзейнасці 
чалавека. Заяўленыя задачы і пра-
блемы з'яўляюцца добрай «ежай 
для розуму» для навукоўцаў, якія 
працуюць над тэхналогіямі выт-
вор часці ультрамалых прылад і 

Удзел у ёй бяруць спецыялісты 
шэрагу міністэрстваў і ведамстваў 
Беларусі, Нацыянальнай акадэміі 
навук, Беларускага геаграфічнага 
таварыства і Беларускага тавары-
ства глебазнаўцаў і аграхімікаў; 
спецыялісты юрфака па эка-
лагічных пытаннях; госці з Расіі і 
Украіны. У рамках канферэнцыі 
будзе праведзена палявая экс-
курсія на Мінскае ўзвышша Ла-
гойскага раёна для ацэнкі зямель 
і глебаў ва ўмовах рэкрэацыі, 
ахоўных і сельскіх зон, таксама 
госці наведаюць гістарычныя  

«прывітанне» з паднябеснай
У Шанхаі адкрыты 
цэнтр вывучэння 
Беларусі – першы на 
тэрыторыі Кітайскай 
народнай Рэспублікі.

27 красавіка ва Усходнекітайс-
кім педагагічным універсітэце пры 
ўдзеле супрацоўнікаў гістарычнага 
факультэта адбылося ўрачыстае 
адкрыццё першага ў КНР цэнтра 
вывучэння Беларусі. Яго дзейнасць 
накіравана на даследаванне пытан-
няў культуры, палітыкі, гіс торыі на-
шай краіны. Цэнтр будзе займацца 
пашырэннем адукацыйных, навуко-
вых і культурных кантактаў паміж 
Кітаем і Беларуссю.

 Заснавальнік і дырэктар цэнтра 
– прафесар Бэй Вэнлі. Ён доўгі час 
працаваў у Мінску, узначальваў ад-
дзел адукацыі Пасольства КНР у 
Беларусі. Шчыра закаханы ў Бела-
русь, прафесар Бэй накіраваў сваю 
энергію на тое, каб нашы краіны 
сталі бліжэйшымі праз узаемнае 
пазнаванне і паразуменне.

 На адкрыцці цэнтра сабраліся 
прадстаўнікі Міністэрства замеж-
ных спраў КНР, Генеральнага кон-
сульства Рэспублікі Беларусь у 

Шан хаі, Інстытута вывучэння Еўра-
зіі пры Дзяржаўным Савеце КНР, 
Кітайскай асацыяцыі спецыялістаў 
па вывучэнні міжнароднай стратэ-
гіі, кітайскія і беларускія навукоў-
цы, выкладчыкі ВНУ, журналісты.

 Права адкрыць цэнтр было да-
дзена рэктару УКПУ спадару Юй 
Лічжуну і генеральнаму консулу на-
шай краіны ў Шанхаі Уладзіміру 
Вераб’ю. Перад тым, як зняць чыр-
воную тканіну з шыльды цэнтра, 

спадары Юй Лічжун і Уладзімір    
Верабей звярнуліся да прысутных 
з прамовамі, у якіх адзначылі іс-
тотнасць падзеі для нашых краін.  
Віншавальнае слова на адкрыццё 
цэнтра даслаў рэктар БДУ акадэмік 
Сяргей Абламейка.

Затым адбылася канферэнцыя, 
прысвечаная заснаванню цэнтра і 
20-й гадавіне ўсталявання дыпла-
матычных адносін паміж КНР і 
Рэспублікай Беларусь. Перад 
аўды торыяй выступілі былы пасол 
КНР у РБ спадар Лу Гуйчэн, які ця-
пер займае пасаду дырэктара 
Архіўнага ўпраўлення МЗС КНР, 
намеснік дырэктара Інстытута вы-
вучэння Еўразіі пры Дзяржаўным 
Савеце КНР Ван Сяньцзюй, у міну-
лым палітычны дарадца пасоль-
ства КНР у Мінску, былы ваенны 
аташэ пасольства КНР у Маскве Інь 
Вэйго, які цяпер выконвае абавязкі 
дырэктара цэнтра вывучэння 
Еўразіі пры Кітайскай асацыяцыі 
спецыялістаў па вывучэнні міжна-
роднай стратэгіі.

Таксама дацэнты гістарычнага 
факультэта БДУ Наталля Кошале-
ва і Яўген Красулін распавялі пра 
новыя тэндэнцыі ў вывучэнні бела-
рускай гісторыі. Даклад выклікаў 
вялікую цікавасць сярод прысут-
ных, многія з якіх выказалі жаданне 
больш падрабязна пазнаёміцца з 
адлюстраванымі пытаннямі.

Напрыканцы адбыўся канцэрт, 
зладжаны кітайскімі і беларускімі 
студэнтамі і аспірантамі, дзе гучалі 
беларускія і кітайскія спевы, вер-
шы, музыка. Кітайскія сябры ста-
ранна запісвалі ў свае нататнікі но-
выя беларускія словы, якія потым з 
ахвотай выкарыстоўвалі ў размо-
вах паміж сабой.

Неўзабаве адбудзецца візіт кі-
тайскай дэлегацыі ў Беларусь на 
чале з рэктарам Усходнекітайскага 
педагагічнага ўніверсітэта Юй Ліч-
жунам, мэтай якога будзе нала дж-
ванне абмену студэнтамі і вы клад-
чыкамі, а таксама навуковай інфар-
мацыяй з БДУ. 

Дацэнт яўген КРАСУЛІн

Уладзімір Верабей і Юй Лічжун урачыста адкрываюць цэнтр 
вывучэння Беларусі ў Шанхаі

НдЛ экалогіі ландшафтаў 50 гадоў
на геаграфічным факультэце 6–8 чэрвеня адбываецца 
міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 
«Глебава-зямельныя рэсурсы: ацэнка, устойлівае 
выкарыстанне, геаінфармацыйнае забеспячэнне», 
прымеркаваная да 50-годдзя нДЛ экалогіі ландшафтаў. 

месцы. Акрамя дакладаў будзе 
арганізаваны круглы стол. Працуе 
выстава нарматыўнай літа рату-
ры, кніг і манаграфій, кожнаму 
ўдзельніку канферэнцыі быў пе-
рададзены экалагічны плакат на 
тэму рэгулявання клімату. Для 
гасцей будзе праведзена экскур-
сія па Мінску. 

Навуковадаследчая лабара
торыя глебавай біягеахіміі была 
заснавана ў 1962 г. на чале з вя
домым навукоўцам у галіне 
глеба знаўства – акадэмікам І. С. 
Лу пі  но вічам. Яго пераемнікамі 

ста    навілі ся Г. П. Дубікоўскі, С. М. 
Зай ко, В. М. Яцухна. У 1972 г. бы-
ла афіцыйна зацверджана Пра-
блемная навукова-даследчая ла-
бараторыя меліярацыі ланд-
шафтаў пад кіраўніцтвам канды-
дата біялагічных навук С. М. 
Зайко. Прычынай стварэння 
лабараторыі стала развіццё 
меліярацыі балот у 60-70 гг. На 
базе ПНДЛ у 1995 г. была створа-
на НДЛ экалогіі ландшафтаў, за-
гадчыкам якой стаў дацэнт В. М. 
Яцухна. Цяпер у лабараторыі пра-
цуюць 33 чалавекі. 

За час існавання лабараторыі 
былі ўпершыню апублікаваная 
Ландшафтная карта БССР, праве-
дзена класіфікацыя ландшафтаў, 
складзена агульнарэспубліканская 
карта, на якой вылучаны 3 
прыродна-сельскагаспадарчыя 

правінцыі, 9 акруг і 73 прыродна-
сельска-гаспадарчыя раёны, пад-
рыхтавана мноства аналітычных 
дакладаў і аглядаў па тэматыцы 
даследаванняў. 

Навуковыя супрацоўнікі прымалі 
ўдзел у выкананні шэрагу міжна-
родных экалагічных праектаў. У 
2011 г. Еўрапейская камісія ўхваліла 
міжнародны праект «Менеджмент 
трансгранічных ААПТ Алітускага 
павета і Гродзенскай вобласці і іх 
інтэграцыя ў агульнаеўрапейскую 
экалагічную сетку» ў рамках пра-
грамы супрацоўніцтва «Латвія – 
Літва – Беларусь». Штогод вядучыя 

навуковыя супрацоўнікі прыцягва-
юцца да экспертнай ацэнкі наву-
ковых праектаў, якія вылучаюцца 
на конкурс, у якасці апанентаў 
удзельнічаюць у рэцэнзаванні на-
вуковых манаграфій, навучальных 
дапаможнікаў, артыкулаў іншых 
выданняў. 

Зараз важнымі задачамі для 
НДЛ з'яўляюцца: праблема заха-
вання тарфянікаў, вывучэнне ра-
цыянальнага выкарыстання глебаў 
і зямель у эканамічных умовах, а 
таксама падрыхтоўка маладых 
спецыя лістаў. 

настасся нАВАСАДАВА

FANEM' 12

ма   тэ рыялаў з новымі незвычай-
нымі ўласцівасцямі. 

Адмыслова для маладых да-
следчыкаў апроч традыцыйных 
стэндавых дакладаў і лекцый у пра-
граму была ўключаная сесія па 
сінтэзе і характарызацыі нанаву-
гляродных кампазіцыйных матэ-
рыялаў, у якой прынялі ўдзел на-
вукоўцы з сусветным імем. 

Па выніках канфе рэнцыі запла-
наваны спецвыпуск часопіса 
Journal of Nanophotonics.

Упершыню тэрмін «нанаэлек-
трамагнетызм» як даследчая ды-
сцып ліна і навуковая канцэпцыя 
ўведзены ў навуковы ўжытак ву-

чонымі-фізікамі Інстытута ядзер-
ных праблем БДУ Сяргеем Мак-
сіменкам і Рыгорам Сляпянам у 
2004 г. Інстытут адным з першых у 
краіне ўключыўся ў даследаванне 
нанасвету і развіццё нана тэхна-
логій. Зараз лабараторыя электра-
дынамікі неаднародных асярод-
дзяў Інстытута ядзерных праблем 
БДУ з'яўляецца міжнарод на прыз-
наным лідарам у развіцці новага 
кірунку нананавукі – нанаэлектра-
магнетызму. Тут складаецца новая 
беларуская навуковая школа па 
вывучэнні электрамагнітных улас-
цівасцяў нанаструктур.

Аліна ЮДЗІнА
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Рэдактар Сяргей ШАФАЛОВІЧ

Карэктар Ганна РАК

наВукоВы інтарэс

у Вольны Час

тры дні напружаных 
спаборніцтваў, халодныя 
туманныя ночы  
ў палаткавым лагеры, 
а таксама запальны 
творчы вечар, бардаўскія 
песні пад гітару, мора 
сонца, усмешак і добрага 
настрою! Столькі  
і нават больш 
уражанняў засталося  
ва ўдзельнікаў студэнцкага 
турысцкага злёту  
БДУ–2012 з 18 па 20 мая. 

Сёлета БРСМ БДУ праводзіць 
турзлёт ужо ў чацвёрты раз і трэ ці 
на базе «Высокі бераг» Стаўб-
цоўскага раёна. 

Да пачатку рэалізацыі праекта 
было сфарміравана 13 каманд-
удзель ніц. Кожная каманда прад-
стаўляла пэўную краіну: Індыю, 
Італію, Грэцыю, Марока і інш. Свае 
палаткавыя лагеры яны таксама 
афармлялі ў адпаведнасці з тэма-
тыкай. У цэлым, узнікала адчуван-
не, што палова зямнога шара рэз-
ка зменшылася ў маштабах і змяс-
цілася на адной лясной паляне. 

Дзень першы. 
Пасля прыбыцця каманд і раз-

мяшчэння лагераў пачалося ўра-
чыстае адкрыццё турзлёту. Сакра-
тар БРСМ БДУ Сяргей Клішэвіч і 
яго намеснік Ніна Каліта распавялі 
ўдзельнікам, якія спаборніцтвы іх 

Каманда ліцэістаў БДУ 
заняла другое месца ў 
фінале першага расійскага 
чэмпіянату CanSat  
і заваявала адзіную 
ўзнагароду за самую 
навукова абгрунтаваную, 
грамадска-карысную  
і арыгінальную дадатковую 
задачу для спадарожніка. 

Фінальныя спаборніцтвы інава-
цыйнага адукацыйнага праекта 
«CanSat у Расіі» завяршыліся 4 мая 
ў Калузе (Расія). Нагадаем, што 
ўдзельнікам конкурсу неабходна 
было запусціць створаны імі са-
праўдны спадарожнік і станцыю 
прыёму, а асноўныя кампаненты 
касмічнага апарата (сістэма элек-
трасілкавання і перадачы тэлеме-
трычнай інфармацыі, разнастайныя 
датчыкі) павінны змяшчацца ў бля-
шанцы з-пад колы. Адсюль і назва 
конкурсу (ад англ. Can – бляшанка  
і Sat – скароч. ад Satellite – спа-
дарожнік). 

Сярэбранымі прызёрамі чэмпія-
нату сталі адзінаццацікласнікі Яў-
ген Новікаў, Андрэй Горбач і дзе-
сяцікласнікі Яўген Алейнікаў і Аляк-
сандр Зайцаў. Іх падрыхтоўкай зай-
маліся трэцякурснікі факультэта 
радыёфізікі і камп'ютарных тэхна-
логій БДУ Антон Саечнікаў, Павел 
Горбанаў і Аляксандр Мамойка. 

Створаны ліцэістамі БДУ спада-
рожнік CanSat быў прызначаны для 

Інстытут нямецкіх даследаванняў УМС БДУ праводзіць 
міжнародную летнюю школу «Падарожжа ў гісторыю Беларусі».

У беларускіх студэнтаў, маладых спецыялістаў і ўсіх, хто цікавіцца бе-
ларускай гісторыяй, ёсць выдатная магчымасць правесці два незабыўныя 
тыдні ў летняй школе разам з удзельнікамі з Германіі, Аўстрыі і Швейцарыі. 
Школа пройдзе з 3 па 19 жніўня 2012 г., заняткі будуць весці беларускія 
выкладчыкі на нямецкай мове, у праграме летняй школы запланаваны 
групавыя экскурсіі (у тым ліку і двухдзённыя) у Полацк, Гродна, Мір, 
Нясвіж і сустрэчы з мясцовымі экспертамі! 

Для ўдзелу ў летняй школе трэба падаць заяўку да 20 чэрвеня. 
неабходную інфармацыю вы зможаце знайсці на www.bsu.by/ifd 
альбо звярнуўшыся да нас у бюро: пр. незалежнасці 4 – 111, тэл. 
8-017-209-59-90. 

Студэнт 4 курса 
геаграфічнага факультэта 
Дзмітрый Валадзько 
абраны старшынёй 
грамадскага аб'яднання 
«Студэнцкі саюз БДУ». 

Яго кандыдатура была зацвер-
джана 15 мая на апошнім пася д жэн-
ні арганізацыі. Акрамя таго, быў вы-
значаны новы склад студэнцкага 
камітэта. У яго ўвайшлі ка ля 20 ча-
лавек, якія прадстаўляюць факуль-
тэты і інстытуты ВНУ. Варта адзна-
чыць, што перавыбранне стар шыні 
дадзенага аб'яднання ажыццяў-
ляецца адзін раз у тры гады.

«Студэнцкі саюз БДУ» заснава-
ны ў 1997 годзе. Гэта арганізацыя 
аб'ядноўвае найболей актыўных 
студэнтаў, аспірантаў і выпускнікоў, 
дзейнасць якіх накіравана на пад-
трыманне і развіццё студэнцкіх 
традыцый. Пры ўдзеле і падтрым-

вывучэння ніжніх слаёў атмасферы 
і паверхні зямлі, якая знаходзілася 
ў сферы бачнасці апарата. Для гэ-
тага спадарожнік абсталявалі дат-
чыкамі ўнутранай і знешняй тэм-
пературы, ціску і вуглякіслага газу. 
Спадарожнік CanSat быў запушча-
ны на вышыню 2 км каля Калугі (аэ-
радром Грабцава). Праз 213 се-
кунд ён удала прызямліўся на па-
рашуце, распрацаваным таксама 
хлопцамі з ліцэя. На працягу ўсяго 
спуску са спадарожніка паступала 
інфармацыя пра навакольнае ася-
роддзе на прыёмную станцыю. 

«Сярэбранае» выступленне 

бела рус кіх хлопцаў дазваляе ім у 
наступным годзе распрацаваць 
спадарожнік вагой 1 кг і запусціць 
яго ракетай-носьбітам на вышыню 
ўжо 6 км. Акрамя таго, ліцэісты БДУ 
запрошаны на майстар-класы па 
спадарожнікабудаванні, якія прой-
дуць у Расіі і Еўропе летам і восен-
ню гэтага года. 

Нагадаем, што ў адборачным 
туры чэмпіянату спаборнічалі каля 
250 навучэнцаў з Расіі, Казахстана  
і Беларусі. У фінале выступілі толь-
кі 15 расійскіх каманд і адна бела-
руская.

Ілья тРАФІМАў

знаёмцеся!

CanSat – палёт нармальны!

цы Студсаюза ў БДУ праводзяцца 
такія праекты і мерапрыемствы, як 
«Капуснік», «Мая школа», 
«Восеньскі баль», «Міс БДУ», 
«Зімовая школа студэнцкай 
журналістыкі», «Святло Вялікай 
Перамогі», «Ты стараста» і інш.

Лепш адзін раз убачыць,  
чым сто разоў пачуць! 

Каманда ліцэістаў БДУ задаволена ўдалым запускам спа
дарожніка

 прыцемкам і з першымі промнямі

чакаюць у найбліжэйшыя тры дні, 
абвясцілі склад журы, нагадалі пра 
тэхніку бяспекі і, вядома, пажадалі 
поспеху і высокіх спартыўных да-
сягненняў. 

Першым выпрабаваннем стала 
начное арыентаванне. Перамагла ў 
ім каманда Студгарадка, другой 
стала каманда геаграфічнага фа-
культэта, а трэцімі – курсанты ва-
еннага факультэта. Уся праграма 
была распрацаваная спецыяльна 
для турзлёту выкладчыкамі кафе-
дры фізвыхавання і спорту БДУ – 
Сяргеем Астраўлянчыкам і Вікта-
рам Красільнікавым. 

Завяршыўся першы конкурсны 
дзень на вечары бардаўскай песні. 
Самымі «пявучымі» сталі ўдзельнікі 

каманды геаграфічнага факультэта 
з песняй пра студэнцкі турзлёт. 

Дзень другі. 
З самай раніцы каманды 

выправіліся на спаборніцтвы па 
тэхніцы пешаходнага турызму. 
Удзельнікі пераадолелі ўсе няпро-
стыя этапы: маятнік, бервяно, 
пад'ём на вышыню са страхоўкай і 
многія іншыя. Але ў выніку фіні-
шавалі ўсе! 

Бліжэй да поўдня наш лагер 
наведаў і рэктар БДУ акадэмік Сяр-
гей Абламейка разам з прарэкта-
рам па вучэбна-выхаваўчай рабоце 
і сацыяльных пытаннях Уладзімірам 
Суворавым і начальнікам ГУПЭІД 
Ірынай Антаневіч. 

Прадстаўнікі рэктарата наведа-

лі ўсе каманды ў рамках агляду-
конкурсу лагераў. Акрамя таго, 
рэктар прыняў удзел у таварыскім 
матчы па валейболе і ў спа бор-
ніцтвах па тэхніцы пешаходнага ту-
рызму! 

На турзлёт таксама прыбыў 
аўтар дадзенага праекта – 
папярэдні сакратар БРСМ БДУ, а 
цяпер намеснік дырэктара Студга-
радка па выхаваўчай рабоце 
Дзмітрый Мікулка. Ён таксама 
прыняў удзел у матчы па валейбо-
ле ў складзе каманды рэктарата. 

Наступнымі выпрабаваннямі, 
якія ўжо чакалі нашых «турыстаў», 
стала спартыўнае арыентаванне і 
вечар творчых прэзентацый ка-
манд. 

У гэтых спаборніцтвах перамога 
дасталася фізічнаму факультэту.

Творчы вечар скончыўся бліжэй 
да поўначы і плаўна перайшоў у 
дыскатэку з нязменным дыджэем 
турзлёту Максімам Клімовічам. Та-
му другі вечар падарыў усім мно-
ства станоўчых эмоцый. А самымі-
самымі ў творчасці апынуліся ка-
манды хімфака з творчым нумарам 
ад краіны Лапландыя і студгарад ка 
БДУ з іх экзатычным нумарам 
краіны Марока. Сапраўды запаль-
ныя ўсход нія танцы і навагодняя 
атмасфера з бенгальскімі агень-
чыкамі проста скарылі сэрцы гле-
дачоў і журы. 

Дзень трэці. 
Апошні этап спаборніцтваў – 

тэхніка воднага турызму, або гонкі 
на байдарках. Самымі хуткімі на 
вадзе сталі прадстаўнікі інтэр-

нацыя нальнай каманды – Мола-
дзевай лігі нацый БДУ і эканаміч-
на га факультэта. 

Усе мерапрыемствы скончыліся, 
і засталося падвесці вынікі. Каман-
ды па чарзе прыходзілі на паляну 
перад сцэнай на ўрачыстае за-
крыццё турзлёту. 

А вынікі былі нечаканымі і 
чаканымі адначасова: 

3-е месца ў агульным заліку бы-
ло аддадзена камандзе Студэнц-
кага гарадка БДУ пад кіраўніцтвам 
метадыста цэнтра педагагічных 
тэхналогій Таццяны Волчак. 

Другімі сталі фізікі (капітан ка-
манды – Вольга Бычко) і географы 
(капітан каманды – Антаніна Жы-
хар). 

А найбольшы поспех усміхнуўся 
камандзе хімічнага факультэта, 
якая прадстаўляла Лапландыю!!! 
Сапраўды, за гэтыя тры дні нашы 
хімікі паказалі сябе як самыя 
спартыўныя, крэатыўныя, вясёлыя 
і знаходлівыя. 

Усе ўдзельнікі былі ўзнага-
роджаны сувенірамі ад БРСМ. Спе-
цыяльным падарункам для ўсіх 
стаў творчы нумар ад аргкамітэта. 

Падчас закрыцця было сказана 
шмат слоў падзякі: ар ганізатарам 
турзлёту – камітэту БРСМ БДУ, 
упраўленню выхаваўчай работы з 
моладдзю, турысцкаму клубу БДУ, 
а таксама фатографу А. П. Снапку, 
дзякуючы якому былі захаваныя 
ўсе яркія і не забыўныя моманты.

 
ніна КАЛІтА, 

намеснік сакратара БРСМ БДУ
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