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Як паведаміў кіраўніку дзяржа
вы рэктар ВНУ Сяргей Абламейка, 
у склад БДУ ўва ходзяць 16 фа
культэтаў, 10 адукацыйных інсты
тутаў, ліцэй і каледж, 4 навукова
даследчыя інстытуты, 9 навуковых 
цэнтраў, 41 НДЛ, 11 вытворчых 
прадпрыемст ваў, 178 ка федраў, 3 
вучэбнавопытныя стан цыі, 3 музеі. 
У су светным рэйтынгу ВНУ БДУ 
ўва ходзіць у 600 най леп шых уні
версі тэтаў. Дзейніча юць больш за 
270 дамоў аб між на род ным супра
цоўніцтве з уні вер сі тэ тамі і аргані
зацыямі больш чым 50 краін. Цяпер 
у ВНУ навучаюцца каля 2 тыс. за
межных грамадзян з 53 краін. У 
2011/2012 навуч. г. у БДУ наліч
валася звыш 25,5 тыс. студэнтаў, 
820 аспірантаў, 21 дактарант. Пла
нуецца, што ў 2012 го дзе даходы 
БДУ складуць амаль Br 900 млрд. 
Рэктар распа вёў таксама пра пер
спектывы развіцця БДУ, у прыват
насці пра ідэю будаўніцтва сацы
яльнакуль турнага цэнтра для вык
лад чыкаў і супрацоўнікаў. 

Гэта больш, 
чым факультэт

Аляксандр Лукашэнка азнаё
міўся з матэрыяльнатэхнічнай ба
зай ФМА, навучальным працэсам, 
пагутарыў са студэнтамі. Так, у ад
ной з аўдыторый, дзе ішлі заняткі 
на тэму ролі і месца Беларусі ў сі
стэме рэгіянальнай і міжнароднай 
бяспекі, Прэзідэнт актыўна ўклю
чыўся ў дыскусію і ўзяў на сябе ро
лю лектара. Ён выслухаў меркаван
ні розных выступоўцаў і сам на 
працягу паўгадзіны распавядаў пра 
асаблівасці знешняй палітыкі кра

падзея

Аляксандр ЛУКАШЭНКА: 

«Любы чалавек,  
любы спецыяліст –  
дыпламат, фізік, 

матэматык, філолаг  
ці гісторык – павінен 
служыць сваёй зямлі» 

іны ў дачыненні да пазначанай тэ
мы. «Беларусь знаходзіцца ў цэн
тры Еўропы, і гэтым ужо наканава
на, што ніякую бяспеку, прынамсі 
рэгіянальную, без Бела русі нельга 
забяспечыць», – адзначыў кіраўнік 
дзяржавы. 

Адсюль узрастае і значнасць 
факультэта, які рыхтуе спе цы яліс
таўміжнароднікаў. «Тут бу дзе дзяр 
жаўны цэнтр па падрых тоўцы між
народных спецыялістаў і дыпла
матаў. Гэта больш, чым факультэт. 
І значнасць гэтаму цэнтру мы 
нададзім сур'ёзную. Падбор тут 
павінен быць выключны», – сказаў 
кіраўнік дзяржавы. 

На памяць Аляксандр Лукашэн
ка пакінуў запіс у Кнізе ганаровых 
гасцей: «Ваш факультэт з самога 
дня засна ван ня быў прадметам  
маёй асаблівай увагі і клопату.  
Бо перад яго выпускнікамі стаіць 
задача дзяржаўнай важнасці –  
абарона і прасоўванне нацыяналь
ных інтарэ саў суверэннай Беларусі  
ў свеце».

 
Вы паВінны быць 

патрыётамі! 
Прэзідэнт прыняў удзел такса

ма ў свяце, прысвечаным Дню ве
даў, якое прайшло ва ўнутраным 
дворыку БДУ. Ён цёпла павінша
ваў першакурснікаў, студэнтаў і вы 
кладчыкаў ВНУ. Назваў знакавай 
падзеяй адкрыццё новага наву
чальнага корпуса ФМА не толькі 
для БДУ, але для ўсёй краіны. 
«Уласная незалежная знешняя 
палітыка – аснова суверэнітэту», – 
падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. 
На яго думку, вялікі гонар прад

стаўляць усю нацыю і краіну выпа
дае нямногім людзям. У іх ліку буй
ныя навукоўцы, вынаходнікі, спарт
сменыалімпійцы. Такая ж місія 
ўскладзена і на дыпламатаў. «Яны 
твар дзяржавы, а не проста яго 
фармальнаюрыдычныя прадстаў
ні кі за мяжой. Дыпламат павінен 
быць паслядоўным, неабыякавым 
абаронцам інтарэсаў Беларусі, на
шага народа і нашага шляху раз
віцця. А для гэтага мала быць про
ста разумным, пісьменным і начы
таным чалавекам», – лічыць Прэ зі
дэнт, дадаўшы, што гэта тычыцца 
кожнага студэнта, таму што ме
навіта маладому пакаленню вы
значаць будучыню краіны. Аляк
сандр Лукашэнка пажадаў моладзі 
поспе хаў у вучобе і падкрэсліў: 
«Нам вельмі патрэбны вашы розум 
і сэрца, вашы ўнутраныя пера ка

нанні. Вы павінны быць патрыётамі. 
Гэта сёння важна». 

Звяртаючыся да выкладчыкаў, 
кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што 
ім выпала ганаровая місія – за
кладваць інтэлектуальны, духоўны 
падмурак маладога пакалення, за 
якім будучыня Беларусі. «Вам трэ
ба не проста рыхтаваць выдатных 
прафесіяналаў, але асабістым пры
кладам, сілай сваіх перакананняў 
выхоўваць годных грамадзян, га
товых узяць на сябе адказнасць за 
лёс радзімы», – адзначыў Аляк
сандр Лукашэнка. 

Студэнты паднеслі кіраўніку 
дзяржавы падарунак – дзейны пра
татып студэнцкага нанаспа дарож
ніка, распрацаванага ў цэнтры 
аэракас мічнай адукацыі БДУ. «Тое, 
што ў БДУ развіваюцца касмічныя 
праграмы, – гэта вялікая справа. 

Космас, атамная станцыя, IT
тэхналогіі – гэта перспектыва. Без 
гэтага нацыі быць не можа. Таму 
мы чакаем ад вас добрых распра
цовак», – сказаў Прэзідэнт. 

Ва ўсіх мерапрыемствах бралі 
ўдзел першы намеснік кіраўніка 
Адміністрацыі Прэзідэнта Аляк
сандр Радзькоў, віцэпрэм'ер Ана
толь Тозік, міністр замежных спраў 
Уладзімір Макей, міністр адукацыі 
Сяргей Маскевіч і мэр Мінска Мі
калай Ладуцька. 

Па выніках візіту Прэзідэнта 
краіны рыхтуецца пратакол дару
чэнняў. У ім будуць зацверджаны 
планы капітальнага рамонту га
лоўнага корпуса БДУ, а таксама 
дадзены канкрэтныя распара
джэнні па развіцці нашай ВНУ.

 
Сяргей ШАФАЛОВІЧ 

Дзень ведаў 1 верасня прайшоў у Беларускім 
дзяржаўным універсітэце асабліва ўрачыста. 
Новы будынак факультэта міжнародных адносін БДУ, 
які адкрыўся да гэтага навучальнага года, наведаў 
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр ЛУкАШэНкА. 

Ф
от

а 
Б

ел
ТА



13 верасня 2012 года, № 15 (2074)

2

маніторынг

Знайсці адказы на гэтыя пытанні 
паспрабавалі студэнткі аддзялення 
сацыялогіі ФФСН Казачук Яніна, 
Несцер Анастасія, Патоцкая Юлія, 
Саковіч Анжэла, Ціка Ліяна і Фурс 
Кацярына, правёўшы сацыяла
гічнае даследаванне пад кіраўніцт
вам дацэнта кафедры сацыялогіі 
С. Н. Буравай у рамках курса «Ме
тадалогія і метады параўналь ных 
сацыялагічных даследаванняў». 
Для гэтага мы папрасілі 20 сту дэн
таў з Беларусі і Германіі напісаць 
пра тое, як яны ўяўлялі сабе краіну 
і яе жыхароў да прыезду і наколькі 
гэтыя ўяўленні пацвердзіліся, як 
яны могуць ахарактарызаваць ты
повых прадстаўнікоў краіны зна
ходжання і ўзаемаадносіны паміж 
імі, якое было стаўленне да іх як 
замежнікаў. Нарэшце, што агуль
нага ў нашых культурах, а ў чым мы 
кардынальна адрозніваемся. Выні
кі здаліся нам вельмі цікавымі, а 
многае з таго, што было сказана, 
на ват нечаканым таму, што мы 
ўпершыню атрымалі магчымасць 
зірнуць на сябе і на прадстаўнікоў 
Германіі пад іншым ракурсам. 

Вось некаторыя вынікі дасле
давання. 

тыпоВасці
Што тычыцца ўяўленняў немцаў 

пра беларусаў да іх першага пры
езду ў краіну, як правіла, асацыяцыі 
былі наступныя: «беларусы нічым 
не адрозніваюцца ад рускіх», «усе 
маладыя жанчыны носяць кароткія 
спадніцы і высокія абцасы і любяць 
хадзіць на дыскатэкі», «беларускія 
мужчыны альбо худыя і цыбатыя, 
альбо натрэніраваныя, як Клічко», 
«усе беларускія бабулі ходзяць у 
хустачках і фартушках і вараць 
беларускія пельмені». 

Пасля прыезду многія са здзіў
леннем выявілі, што Беларусь 
ніякая не Расія, пельмені зусім не 
нацыянальная страва, а Клічко – 
украінец. Зрэшты, беларусы былі 
такімі рознымі, што нават пасля 
працяглага знаходжання ў краіне 
нямецкім студэнтам цяжка было 
сфарміраваць вобраз «тыповага 
беларуса». Але ў любым выпадку 
большасці хлопцаў і дзяўчат бела
русы запомніліся сваёй самабыт
насцю, неверагоднай гасціннасцю, 
адкрытасцю і лагоднасцю. 

Як правіла, вобраз тыповага 
немца ўсе беларускія студэнты да 
прыезду ў Германію апісвалі на
ступным чынам: немцы пунктуаль
ныя, акуратныя, цэняць парадак і 
любяць працаваць. Наколькі гэтыя 
ўяўленні пацвердзіліся? Большасць 
беларусаў адзначае, што ў цэлым 
немцы апынуліся амаль такімі, які
мі яны іх сабе ўяўлялі, хіба што 

Немцы і беларусы  
вачыма адзін аднаго

Штогод Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт накіроўвае 
ў нямецкія ВНУ ў рамках праграм акадэмічнага 
абмену дзясяткі студэнтаў. У сваю чаргу нямецкія 
студэнты прыязджаюць у Беларусь для навучання 
на факультэтах ці моўных курсах БДУ. Большасць з 
іх трапляюць у нашу краіну ўпершыню, не ўяўляючы, 
што іх тут чакае, якія яе мясцовыя жыхары. У такой 
жа сітуацыі апынаюцца і беларускія студэнты, якія 
на семестр або год адпраўляюцца ў адзін з нямецкіх 
універсітэтаў. Цікава было б даведацца, якія ўражанні 
застаюцца ў беларускіх студэнтаў ад навучання 
ў Германіі і размоў з жыхарамі гэтай краіны, а ў 
нямецкіх студэнтаў – ад знаходжання ў Беларусі. 

выявілася шмат адрозненняў у 
залежнасці ад рэгіёна (як выс вет
лілася, распаўсюджаныя стэрэа
тыпы хутчэй адносяцца да заходніх 
немцаў, чым да ўсходніх), ад узро
сту і сацыяльнага статусу (студэнц
кая моладзь менш адпавядала тра
дыцыйным уяўленням пра немцаў, 
чым прадстаўнікі старэйшага пака
лення) і г. д. 

мужчыны і жанчыны
Узаемаадносіны паміж мужчы

намі і жанчынамі ў Беларусі і 
Германіі – яшчэ адно культурнае 
ад розненне, на якое звяртаюць 
увагу як беларускія, так і нямецкія 
студэнты. Безумоўна, многія бела
русы яшчэ да прыезду ў Германію 
чулі пра так званую «гендарную 
роўнасць» і незалежнасць нямецкіх 
жанчын, але тым не менш былі 
вельмі шакіраваныя тым, якіх 
маштабаў дасягнула там жаночая 
эмансіпацыя. Так, студэнтка між
народнага права Вольга адзначае: 
«Адрозненні ва ўзаемаадносінах 
паміж мужчынамі і жанчынамі ў на
шых краінах – першае, на што я 
звяр нула тут увагу! У Германіі ад
сутнічае джэнтльменскае стаў лен
не да жанчыны: ёй не прынята са
ступаць месца, прапускаць напе
рад у дзвярах, дарыць кветкі. Ніколі 
табе не дапамогуць данесці чама
дан, калі сама не папросіш». У той 
жа час адносіны ў Германіі больш 
свабодныя, немцы менш зважа
юць на разнастайныя стэрэатыпы. 
Больш развітае сяброўства паміж 
мужчынам і жанчынай, што ў Бела
русі даволі рэдкі выпадак. 

Нямецкіх жа студэнтаў, асаблі
ва дзяўчат, здзіўляла ў беларусах 
тое, якое вялікае значэнне ва 
ўзаема адносінах палоў яны нада
юць вонкаваму выгляду. А таксама 
якія ты танічныя намаганні гатовыя 
прыкладаць у дачыненні да сваёй 
знешнасці беларускія жанчыны 
для заваёвы і падтрымання да ся
бе цікавасці прадстаўнікоў су
працьлеглага полу. Акрамя таго, 
амаль усе нямецкія студэнты 
адзначалі наяўнасць у беларускім 
грамадстве больш жорсткіх 
стандартаў паводзін для мужчын і 
жанчын, чым у Германіі. Студэнтка 
паліталогіі Магда з Лейпцыга ад
значае: «У час майго знаходжання 
ў Беларусі я заўважыла, што ген
дарныя ролі тут выконваюцца 
больш строга, чым на Захадзе. 
Адсюль і непрыязнае стаў ленне 
беларусаў да гомасек суальнасці. 
Мяркуецца, што жанчыны павінны 
быць апранутыя і паводзіцца «па
жаноцку», а мужчыны – «памуж
чынску». Тыя дрэскоды, якія ўста
ноўлены, напрыклад, у мінскіх клу

бах, у Германіі здаліся б вельмі 
дзіўнымі». 

Дыстанцыйнасць 
і спаГаДліВасць

Якое было стаўленне да 
беларускіх студэнтаў у мясцовых 
жыхароў? У дадзеным выпадку, 
безумоўна, многае залежала ад 
камунікабельнасці самога студэн
та, а таксама ад таго асяроддзя, у 
якое ён трапляў. Як правіла, калі 
беларусы вучыліся ў буйных уні
версітэтах, дзе шмат студэнтаў з 
іншых краін, дзе самі немцы мелі 
багаты вопыт зносін з замежнікамі, 
то стаўленне да іх было цалкам 
прыязнае. Але ўсё ж у цэлым бе
ларусы апісваюць прадстаўнікоў 
Германіі як «зычлівых, але дыстан
цыяваных». Напрыклад, студэнт 
хімічнага факультэта г. Лейпцыг 
Дзмітрый кажа пра свой досвед 
зносін з мясцовым насель ніцт вам: 
«Немцы здаліся мне залішне зам
кнёнымі ў сабе. Да мяне ставіліся 
заўсёды пазітыўна і прыязна, але 
не больш за тое. Гэта значыць 
заўсёды заставаліся ў рамках афі
цыйнай ветлівасці. У Германіі я ма
ла калі бачыў адкрытую пагарду да 
прадстаўнікоў ін шых нацыя наль
насцяў альбо нешта падобнае. У 
большасці людзей стаў ленне ней
тральнае. Але і надзвычайную заці
каўленасць у табе як у iнша земцу 
назіраеш таксама рэдка». 

Хто быў вельмі прыемна здзіў
лены стаўленнем да сябе, дык гэта 

нямецкія студэнты, якія пабылі ў 
Беларусі. Большасць з іх і не мер
кавалі, што сваім з'яўленнем 
выклічуць такую ажыўленую ціка
васць з боку беларусаў. Як 
успамінае Сінція, студэнтка Ен
скага ўніверсітэта, «я зусім не ча
кала, што беларусы апынуцца та
кімі адкрытымі і гасціннымі. Мно
гія, асабліва моладзь, пра яўлялі да 
нас, замежнікаў, вялікую цікаў
насць, падыходзілі проста на 
вуліцах і пыталіся, адкуль мы. Не
каторым мы здаваліся простатакі 
экзатычнымі зза таго, што былі 
паіншаму апрануты і казалі на не
зразумелай мове. Многія былі 
вельмі рады прыезду замежных 
турыстаў, з задавальненнем па
каз валі сваю краіну, запрашалі на 
вячэру і стараліся пагутарыць з 
намі, нават нягледзячы на нашу не 
надта добрую рускую мову». 

мэтаскіраВанасць
Сярод іншых адрозненняў у 

нямецкім і беларускім грамадстве 
адзначалася рознае стаўленне да 
адукацыі: «У Германіі падыход да 
выбару спецыяльнасці ва ўнівер
сітэце больш усвядомлены. Сту
дэнты больш працавітыя, не пра
гульваюць, вельмі сур'ёзна ста
вяцца да вучобы. Большасць нем
цаў, паступаючы ва ўніверсітэт, 
выразна ўяўляюць сабе, навошта 
ім патрэбны той ці іншы прадмет. 
Адпаведна, і да вывучэння пады
ходзяць свядома. Акрамя таго, ня

мецкаму студэнту даецца больш 
акадэмічнай свабоды. Гэта тычыц
ца і выбару курсаў і выкладчыкаў, 
і складання навучальнага плана, і 
камбінавання прадметаў. Дарэчы, 
нямецкі студэнт, як правіла, не 
абмяжоўваецца вывучэннем адна
го прадмета, а бярэ 1–2 дадат
ковыя. Але свабода прадугле
джвае і адказнасць: калі студэнт 
сам абраў той ці іншы курс, ён па
вінен надаць гэтаму курсу шмат 
увагі і часу. Таму нямецкая сістэ
ма аду кацыі разлічана ў першую 
чаргу на людзей арга нізаваных і 
самастойных». 

Да самастойнасці немцаў пры
вучаюць з маленства. Многія бела
рускія студэнты звярталі ўвагу, як 
моцна ў гэтым сэнсе адрозніваюц
ца падыходы да выхавання дзяцей 
у нашых краінах: «Немцы з самага 
маленства прывучаюць дзіця да 
самастойнасці: зваліўся – сам ус
та  вай, ударыўся – нічога страшна
га. Беларускія ж мамы занадта 
клапоцяцца пра дзяцей: заўсёды 
кажуць пра асцярожнасць, не пу
скаюць, забараняюць, толькі б 
дзіця не ўдарылася, не падрапа
лася. Занадта няньчацца з ім. А ў 
нямецкіх сем'ях дзяцей прывуча
юць разлічваць на саміх сябе». 

паДсумуем
Тут прыведзены толькі некато

рыя прыклады культурных асаблі
васцяў, з якімі давялося сутыкнуц
ца беларускім і нямецкім студэн
там. Але ў цэлым, нягледзячы на 
істотныя адрозненні паміж нашымі 
краінамі, студэнты і Беларусі, і Гер
маніі адгукаліся пра знаходжанне 
за мяжой вельмі станоўча. Па іх 
словах, такі вопыт даў ім магчы
масць не толькі паглыбіцца ў чу
жую культуру і тым самым разве
яць стэрэатыпы, але і лепш зразу
мець сябе і ўласную культуру,  
гэта значыць усвядоміць, што  
з'яў ляецца тыповым для іх як  
прад стаў нікоў той ці іншай нацыя
нальнасці, а ў чым яны падобныя 
да іншых. Галоўнае, што, насупе
рак адрозненням, дзякуючы такім 
абменам, студэнтам абедзвюх кра
ін удаецца знаходзіць агульную 
мову і паразуменне і завязваць 
паміж сабой працяглыя сяброўскія 
кантакты. 

Яніна кАЗАЧУк

Нямецкія студэнты на экскурсіі ў яўрэйскім музеі ў Мінску

Студэнты БДУ на беларускай вечарыне ў Германіі
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БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

навуковы інтарэс

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

конкурсы

аб'явы
ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ 

кІРАВАННЯ  
І САЦЫЯЛЬНЫХ ТэХНАЛОГІЙ 

БДУ

АБ’ЯЎЛЯе кОНкУРС  
НА ЗАмЯШЧэННе ПАСАД:

• Дацэнта кафедры прававых 
дысцыплін (1)

• Прафесара кафедры эканомікі і кі
равання бізнесам (1)

• Дацэнта кафедры  мастацтваў (2)

• Старшага выкладчыка кафедры  
кіравання маёмасцю (1)

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

Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпа
лерная, 7, Дзяржаўны інстытут кіра
вання і сацыяльных тэхналогій БДУ, ад
дзел кадраў, тэл. 3060028.

Супрацоўнікі БДУ трапілі ў 
лік 9 беларускіх вучоных, 
якія былі адзначаны 
прэміямі нацыянальных 
акадэмій навук Беларусі, 
Украіны і малдовы за 
выдатныя навуковыя вынікі 
ў сумесных даследаваннях. 

Конкурс быў арганізаваны На
цыянальнай акадэміяй навук Бе
ларусі за 2011 год. Прарэктар па 
эканоміцы і інвестыцыях БДУ кан
дыдат фізікаматэматычных навук 
Уладзімір Панарадаў, дэкан фі
зічнага факультэта доктар фізі ка
матэ матычных навук Віктар Аніш
чык, а таксама супрацоўнік НВП 
«Інтэ грал» і прафесар фізічнага 
факультэта па сумяшчальніцтве, 
членкарэспандэнт НАН Рэспублікі 
Беларусь, доктар тэхнічных навук 
Уладзімір Піліпенка атрымалі 21 
чэрвеня дыпломы з рук старшыні 
Прэзідыума НАН Беларусі Анато
ля Русецкага. Свае навуковыя да
сле даванні яны праводзілі разам 
з калегамі з Інстытута фізікі паў 
пра ваднікоў імя В. Я. Лашка рова 
НАН Украіны і навуковавыт
ворчага прадпрыемства «Арыён» 
(Украіна).

Тэматыка сумесных даследа
ванняў звязана з распрацоўкамі 
найноўшых супермагутных мікра
хвалевых актыўных элементаў. 
Яны могуць прымяняцца ў сістэ мах 
сачэння за рухомымі аб'ектамі, а 
таксама ў складанафункцыяналь
ных мікракантролерах і відэа пра
цэсарах.

 Для таго, каб электронная 
тэхніка якасна і надзейна выка
рыстоўвала гэтыя мікрахвалевыя 
актыўныя кампаненты, спатрэбілі
ся ўнікальныя даследаванні фізі
кахімічных, структурных і элек
тронных працэсаў, якія адбыва
юцца на межах падзелу метал

Адрас рэгістрацыі  
ў г. мінску

Нумар і адрас  
выбарчага ўчастка

Выбарчая 
акруга

Студэнты інтэрнатаў 
№ № 2, 5, 6, 7 
(вул. Кастрычніцкая, 2, 
4, 10, 10 а)

Участак № 156, 
вул. Кастрыч ніцкая, 10 
(інтэрнат № 6 БДУ)

Купалаўская 
выбарчая 
акруга № 95 

Студэнты інтэрната  
№ 1 
(вул. Свярдлова, 34)

Участак № 179, 
вул. Свярдлова, 30 (ДУА 
«Гімназія № 75 г. Мінска»)

Чкалаўская 
выбарчая 
акруга № 96 

Студэнты інтэрната  
№ 10 
(вул. Курчатава, 8)

Участак № 306, 
вул. Курчатава, 8 
(інтэрнат № 10 БДУ)

Паўднёва
Заходняя 
выбарчая 
акруга № 99 

Студэнты інтэрната  
№ 11 
(пр. Дзяржынскага, 87)

Участак № 312, 
пр. Дзяржынскага, 87 
(інтэрнат № 11 БДУ)

Паўднёва
Заходняя 
выбарчая 
акруга № 99 

Час працы ўчастковых камісій па правядзенні выбараў дэпутатаў Палаты 
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага 
склікання: 

ПРЫЁм ВЫБАРШЧЫкАЎ: 7, 10–14 і 17 верасня 2012 з 18.00 да 20.00 
гадзін, 8 і 15 верасня 2012 г. (па суботах) з 10.00 да 12.00 гадзін 

ДАТэРмІНОВАе ГАЛАСАВАННе: 18–22 верасня 2012 
з 10.00 да 14.00 гадзін і з 16.00 да 19.00 гадзін 

ДЗеНЬ ВЫБАРАЎ: 23 верасня 2012 г. з 8.00 да 20.00 

Вынікі першага тура 
конкурсу па прысуджэнні 
прэмій імя У. І. Пічэты 
і А. Н. Сеўчанкі 

У заключны тур конкурсу па 
прысуджэнні прэміі імя У. І. Пічэты ў 
намінацыі «Адукацыя» (старшыня 
прэзідыума камісіі прарэктар па 
вучэбнай рабоце Данільчанка А. В.) 
выйшлі наступныя працы: 

• «Філалогія і журналістыка» 
комплекс вучэбных дапамож

нікаў па сучаснай беларускай мо
ве, аўтар дацэнт Рамза Таццяна 
Расціславаўна (філалагічны фа
культэт) 

• «Правазнаўства і міжна род
ныя адносіны» 

цыкл падручнікаў і вучэбных 

ТЭХНАЛОГІЯ ДЛЯ РАЗВІЦЦЯ 
ПАЎПРАВАДНІКОВАЙ ЭЛЕКТРОНІКІ

паўправаднік і ў пластах металіза   
цыі. Гэтыя даследаванні ў мно гім 
вы значаюць прагрэс у развіцці 
паўправадніко вай электронікі і кан
курэнтаздольнасць яе вырабаў на 
сусветным рынку. Напрыклад, но
выя тэхна лагічныя працэсы з’яў
ляюцца ба завымі для распрацоўкі 
найноўшых дыскрэтных прыбораў і 
звышвялікіх інтэгральных схем 
(ЗВІС) на аснове крэмнію і інш. 

Кожны навуковец зрабіў свой 
асабісты ўнёсак у гэтую працу. 

Уладзіміру Піліпенку належыць 
ініцыятыва па правядзенні дасле
даванняў у галіне кіруемай мады
фікацыі ўласцівасцяў паўпра
ваднікоў, тонкіх плёнак металаў і 
дыэлектрыкаў шляхам уздзеяння 
на іх магутнымі імпульсамі свет
лавога патоку для мэт мікра
электронікі. Ім распрацавана тэх
налогія стварэння інтэгральных 
мікрасхем на базе хуткіх тэрмічных 
апрацовак. Яна абаронена 20 
аўтарскімі пасвед чаннямі СССР 
на вынаходствы і 2 патэнтамі РБ. 
За апошнія 5 гадоў Уладзімір 
Аляк санд равіч надру каваў у суаў
тарстве 57 навуковых прац, у якіх 
эксперыментальна пацвердзіў 
эфектыў насць прымянення хуткіх 
тэрмічных апрацовак для розных 
мэт мікраэлектронікі. Новая 
тэхналогія была асвоена на НВП 
«Інтэграл».

Віктарам Анішчыкам праведзе
ны даследаванні структурнафаза
вых змен як у плёнках нітрыдаў 
тугаплаўкіх металаў, так і на аснове 
іх цвёрдых раствораў, атрыманых з 
выкарыстаннем іонных і плазмен

ных пучкоў. Віктар Міхайлавіч 
прапанаваў фізічныя мадэлі, якія 
апісваюць працэсы ў плёнках і па
верхневых слаях металаў, што пад

вяргаюцца ўздзеянню кампрэ
сійных плазменных пучкоў. За 
апошнія 5 гадоў у вядучых часопі
сах і працах міжнародных канфе

рэнцый ім было надрукавана 
больш за 80 прац па мадыфікацыі 
ўласцівасцяў паверхневых плас
тоў матэрыялаў іоннымі і плазмен
нымі пучкамі.

Сфера навуковых інтарэсаў 
Уладзіміра Панарадава ляжала ў 
галіне стварэння новых матэ
рыялаў з палепшанымі фізіка
матэматычнымі і хімічны мі ўлас
цівасцямі. Ён упершыню вызначыў, 
што лазернае гетэрыраванне да
зваляе паменшыць у два разы 
каэфіцыент запаўнення крэмніевых 
пласцін лініямі слізгання. Уладзімір 
Васільевіч за апошнія 5 гадоў стаў 
суаўтарам больш як 30 навуковых 
прац, у якіх прадстаўлены экспе
рыментальныя вынікі ўздзеяння 
лазерных і плазменных тэхналогій 
для паляпшэння структуры і ма
дыфікацыі паверхневых улас ці
васцяў металаў і сплаваў, а такса
ма крэмнію і яго мяжы падзелу з 
двухвокісам крэмнію.

У выніку нашы вучоныя сумесна 
з украінскімі калегамі стварылі 
найноўшую тэхналогію кантактнай 
металізацыі для звышвялікай 
інтэгральнай схемы і звышчастот
ных выпраменьванняў мікра хва
левых цвёрдацельных актыўных 
элементаў. Матэрыялы цыкла 
даследаванняў за 2006–2010 гады 
былі абагульнены ў манаграфіі 
«Фа  зы ўкаранення ў тэхналогіі паў
правадніковых прыбораў і ЗВІС», 
20 артыкулах, 3 патэнтах і дак лад
валіся больш чым на 50 між на
родных, рэгіянальных і рэс пуб лі
канскіх канферэнцыях.

Ганна ЛАГУН 

Уладзімір Панарадаў, Віктар Анішчык і Уладзімір Піліпенка

Па выніках візіту ў Дзень ведаў Прэзідэнта Беларусі Аляксандра 
Лукашэнкі ў БДУ – СТБ, АНТ, БелТА, BelarusTV, Інтэрфакс, tut.by, naviny.by, 
open.by, ИТАРТАСС (01.09); БТ1 (01.09, 02.09); 21.by, zn.by, telegraf.by (02.09); 
regnum.ru, rbk.ru, gorod.lv, «СББеларусь сегодня», sb.by (03.09, 04.09); 
БелаПАН (01.09, 03.09); «Народная газета», ng.by, «Рэспубліка», respublika.info, 
«Настаўніцкая газета», «Минский курьер», «Звязда», zvyazda.minsk.by (04.09).

Поспех студэнта ІБмТ БДУ Ігара Бокія на Паралімпійскіх гульнях у 
Лондане – БелТА, БТ–1 (03.09, 04.09, 05.09), «Рэспубліка», respublika.info, «СБ 
Беларусь сегодня», sb.by, (04.09), «Народная газета», ng.by (04.09, 06.09); 
«Звязда», zvyazda.minsk.by (06.09).

Гутарка з дырэктарам Інстытута журналістыкі БДУ Сяргеем Дубовікам 
– «Звязда», zvyazda.minsk.by (06.09).

Фотарэпартаж пра новы будынак ФмА – 21.by (05.09); tut.by (07.09).
Прэзентацыя праекта «Садзейнічанне ўдасканаленню судовай 

сістэмы Рэспублікі Беларусь праз развіццё спецыялізацыі судоў» 
Інстытута перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў 
пракуратуры, судоў і ўстаноў юстыцыі БДУ» – БелТА, «Минскновости» 
(04.09).

23 верасня 2012 г.  
ВЫБАРЫ ДЭПУТАТАЎ 

ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ 
НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

дапаможнікаў па канстытуцыйным 
праве, аўтар прафесар Васілевіч 
Рыгор Аляксеевіч (юрыдычны фа
культэт) 

• «Гісторыя, філасофія і эка
но міка» 

комплекс навучальных дапа
можнікаў у галіне банкаўскай 
эканомікі і фінансаў, аўтар прафе
сар Тарасаў Уладзімір Іванавіч 
(эканамічны факультэт) 

У заключны тур конкурсу па 
прысуджэнні прэміі імя А. Н. Сеў
чанкі ў намінацыі «Адукацыя» (стар
шыня прэзідыума камісіі прарэктар 
па вучэбнай рабоце Толсцік А. Л.) 
выйшлі наступныя працы: 

• «Фізіка» 
комплекс вучэбных дапамож

нікаў па лазернай фізіцы, аўтарскі 

калектыў: прафесар Толсцік Аляк
сей Леанідавіч, дацэнт Мельнікава 
Алена Аляксандраўна, Агішаў Ігар 
Мікалаевіч (фізічны факультэт), 
Васільеў М. М. (СП «ЛОТІС ТІІ») 

• «Біялогія і геаграфія» 
серыя навучальных дапамож

нікаў па метэаралогіі і кліматалогіі, 
аўтар дацэнт Каўрыга Павел 
Антонавіч (геаграфічны факультэт) 

Паводле інфармацыі ГУН
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Рэдактар Сяргей ШАФАЛОВІЧ

Карэктар Ганна РАК

Цыкл манументальных 
прац, прысвечаных 
героям і ахвярам Вялікай 
Айчыннай вайны, вылучаны 
на Дзяржпрэмію. 

18 чэрвеня на пасяджэнні 
камітэта БРСМ БДУ прайшло гра
мадскае слуханне па падтрымцы 
цыкла манументальных работ «... І 
памятае свет выратаваны» ў якас
ці намінанта на прысуджэнне 
Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Бе
ларусь за 2012 год у галіне лі та
ратуры, мастацтва і архітэктуры 
(аўтары: Слабодчыкаў У. І., скульп
тар; Марозаў І. В., архітэктар) пры 
непасрэдным удзеле прафесара 
кафедры культуралогіі гумані
тарнага факультэта БДУ доктара 
культуралогіі Ігара Марозава. 

Ігар Вячаслававіч распавёў сту
дэнтам БДУ пра ідэйнамастацкі 

Дзевятнаццаты раз 
краіна адзначыла Дзень 
беларускага пісьменства. 

У гэтым годзе эстафету прыма
ла Віцебшчына, старажытны горад 
Глыбокае. Сёлета свята адметнае 
яшчэ і тым, што прайшло яно пад 
знакам аб’яўленага ў нашай краіне 
Года кнігі. З’ехаліся шматлікія госці 
і ўдзельнікі мерапрыемстваў з усёй 
рэспублікі, а таксама зза мяжы. У 
праграме значылася больш за 50 
мера прыемстваў, арганізатары 
паста раліся, каб яны былі пазна
вальнымі, забаўляльнымі, цікавымі 
як для дарослых, так і для дзяцей. 

Працавалі Дзіцячы, Тэатральны, 
Спартыўны і Маладзёжны пана
дворкі. Цэнтральныя вуліцы пера
тварыліся ў тракты, дзе можна бы
ло пазна ёміцца з гісторыяй і куль
турай Глыбоччыны, паглядзець і 
паслухаць выступленні самадзей
ных і прафесійных артыстаў, пача
ставацца рознымі прысмакамі, на
быць кнігі і сувеніры, а таксама паў
дзельнічаць у конкурсах і гульнях.

Як заўсёды, шумным і шматлюд
ным быў фестываль кнігі і прэсы з 
выставамі рэспубліканскіх СМІ, 
прэзентацыямі выдавецкіх праек
таў, сустрэчамі з пісьменнікамі і 
журналістамі. Адбывалася ўсё ў 
гістарычным сэрцы Глыбокага – на 
плошчы 17 Верасня. 

ініцыятывы

«... І памятае свет выратаваны» 
змест цыкла манументальных 
прац, гісторыю іх стварэння, пака
заў фотаздымкі. 

Цыкл уключае чатыры манумен
тальныя творы: мемарыяльны знак 
у былым канцэнтрацыйным лагеры 
Равенсбрук (Германія, 2006), ме
марыяльны знак у былым канцэн
трацыйным лагеры Заксенхаўзен 
(Германія, 2007), мемарыял на 
месцы брацкага пахавання воінаў, 
якія загінулі пры вызваленні 
Беларусі «Набат вечнай славы» 
(Салігорск, 2005), мемарыял «Дзе
цям вайны» (Магілёў, 2009). 

Усе названыя творы аб'яднаны ў 
адзіны цыкл, таму што маюць 
агульны ідэйнатэматычны змест, 
прысвечаны ўвекавечанню памяці 
беларускіх герояў і ахвяр фашысц
кай агрэсіі. 

Цыкл аб'ядноўвае ўнікальныя 
творы мастацтва, якія ўяўляюць са
бой арыгінальныя распрацоўкі на 

святую для кожнага беларуса тэму. 
Яны не маюць аналагаў ні па  
тэме, ні па мастацкавобразным 
рашэнні. 

Мемарыяльныя знакі ў Равенс
бруку і Заксенхаўзене – першыя 

манументальныя творы за мяжой, 
падараваныя ад імя Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь. 

Мемарыяльныя знакі, якія 
ўваходзяць у цыкл, размешчаны ў 
адным шэрагу з адпаведнымі 
знакамі іншых дзяржаў, але 
відавочна вылучаюцца сваім 
арыгінальным пластычным і сімва
лічным рашэннем. Дзякуючы гэта
му, яны сталі абавязковым аб'ек
там экспазіцыі для наведвання 
дэлегацыямі ўсіх краін. 

Па выніках пасяджэння камітэт 
БРСМ БДУ падтрымаў ідэю па 
прысуджэнні Дзяржаўных прэмій 
Рэспублікі Беларусь цыклу ману
ментальных прац «... І памятае свет 
выратаваны», які спрыяе прапа
гандзе гуманістычнай скіраванасці 
і мастацкаэстэтычнай свое асаб лі
васці нашага сучаснага манумен
тальнага мастацтва не толькі ў нас 
у краіне, але і за яе межамі. 

Ніна кАЛІТА,
намеснік сакратара БРСм БДУ

Нагадаем, што, рашэннем Вучонага савета БДУ на суісканне 
Дзяржаўнай прэміі нашай краіны ў галіне навукі і тэхнікі вылучаны 
цыкл навуковых прац «Новыя неарганічныя злучэнні і матэрыялы на 
аснове мікра і нанапамерных часціц: атрыманне, уласцівасці, пры
мяненне». Аўтары – вядомыя вучоныя: акадэмік Алег Івашкевіч (пра
рэктар па навуковай рабоце БДУ), акадэмік Анатоль Лесніковіч (за
гадчык кафедры агульнай хіміі і методыкі выкладання хіміі БДУ) і 
прафесар Міхаіл Арцем'еў (загадчык лабараторыі нанахіміі НДІ 
фізікахімічных праблем БДУ). 

конкурсы

Свята Кнігі
Супрацоўнікі ўпраўлення рэ

дак цыйнавыдавецкай работы ўжо 
дзявяты раз прадстаўлялі БДУ на 
рэспублі канскім мерапрыемстве. 
У экспа зіцыі «Сучасная беларус
кая кніга» стэнд БДУ традыцыйна 
змя шчаў кніжныя навінкі (вучэб
ныя дапа можнікі, вучэбнамета
дыч  ныя комплексы, курсы лекцый, 
кнігі з серый «Класічнае ўнівер
сітэцкае выданне», «Памяць і сла
ва» і інш.). Праведзена прэзента
цыя кнігі «Белорусский государ
ственный университет. 90 лет». 
Упершыню прадстаўлены элек
тронныя вы данні, усе часопісы 
ўніверсітэта: «Веснік БДУ», «Соци
ология», «Философия и социаль
ные науки», «Вышэйшая школа», 
«Беларускі гіста рычны часопіс», 
«Психологический журнал», «Фи
нансы. Учет. Аудит», часопіс 
Nonlinear Phenomena in Complex 
Systems, газета «Універ сітэт». 

Дзень беларускага пісьменст
ва – цудоўная магчымасць для бе
ла русаў адчуць адзінства друка
ванага слова з гісторыяй і культу
рай беларускага народа, сустрэц
ца з удзельнікамі творчага працэ  су 
стварэння кніг, газет, часопісаў, ад
даць даніну павагі продкам, якія 
заклалі фундамент пісьменства і 
друку на Беларусі.

Наталля ГеРАСІмОВІЧ,
начальнік УРВР

ПЯЦІРАЗОВЫ
ЧЭМПІЁН

ПАРАЛІМПІЯДЫ

Студэнт 1 курса Інстытута бізнесу і менеджменту тэхналогій БДУ Ігар БОкІЙ заваяваў 
5 залатых медалёў на Паралімпійскіх гульнях у Лондане! 

7 верасня з чарговым сусветным рэкордам ён выйграў дыстанцыю 200 м комплексным плаван
нем. Першае золата Ігар атрымаў 31 жніўня на дыстанцыі 100 м батэрфляем, 2 верасня папоўніў за
латую калекцыю на стометроўцы вольным стылем, 3 верасня выйграў з сусветным рэкордам на 100 м 
на спіне, 4 верасня стаў найлепшым на дыстанцыі 400 м вольным стылем, зноў усталяваўшы рэкорд 
планеты. Акрамя таго, 1 верасня ён стаў сярэбраным прызёрам на 50 м вольным стылем. 

Усяго 18гадовы бабруйчанін прыняў удзел у сямі фіналах, і ў шасці з іх ён падняўся на п’едэстал. 
Падчас спаборніцтваў фенаменальны малады атлет усталяваў 6 сусветных рэкордаў! 

Такім чынам, з 10 узнагарод беларускай каманды на Паралімпійскіх гульнях–2012 у Лондане 6 на 
рахунку Ігара Бокія! Віншуем з велізарным поспехам! 

Наступная мэта «залатога хлопчыка» – выступленне ўжо на Алімпіядзе ў РыадэЖанейра.
Дар'я ЧАРНЯЎСкАЯ






