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актуальнада ўвагі!

ушанаванні Чытайце  
ў нумары:

ПРАФЕСАРСКІ СХОД
Гэта ўнікальная супольнасць 

мае намер уплываць на працэ
сы ўнутры ўніверсітэта і за яго 
межамі

Стар. 2

НАНАСПАДАРОЖНІКУ 
БЫЦЬ!

Пра абвешчаны конкурс і 
стан касмічнай галіны распавя
дае дырэктар НМЦ аэра
касмічнай адукацыі Уладзімір 
САЕЧНІКАЎ

Стар. 3

А ЦІ ПРАЎДА, ШТО…
Каверзнае апытанне дэканаў 

да Міжнароднага дня студэнта
Стар. 4

Першы прарэктар БДУ Міхаіл ЖУраўкоў 
абраны старшынёй Беларускай 
асацыяцыі студэнцкага спорту. 

Устаноўчы сход гэтага новага аб'яднання адбыўся 
8 лістапада ў Мінску з удзелам намесніка прэм'ер
міністра Беларусі Анатоля Тозіка, міністра адукацыі 
Сяргея Маскевіча, прадстаўнікоў НАК Беларусі, 
Міністэрства спорту, іншых афіцыйных асоб. У пра
цы сходу прынялі ўдзел таксама прадстаўнікі 54 
устаноў вышэйшай адукацыі, дырэктары спартыўных 
клубаў, студэнты, якія маюць высокія дасягненні ў 
спорце. 

Беларуская асацыяцыя студэнцкага спорту – до
браахвотнае аб'яднанне ўстаноў вышэйшай адука
цыі нашай краіны, камерцыйных і некамерцыйных 
арганізацый, якія займаюцца развіццём і папуляры
зацыяй студэнцкага спорту як аднаго з напрамкаў 
дзяржаўнай палітыкі. Мэтай дзейнасці асацыяцыі 
з'яўляецца кансалідацыя намаганняў устаноў вы
шэйшай адукацыі, а таксама зацікаўленых арга ні
зацый у развіцці і папулярызацыі фізічнай культуры 
і спорту. 

У выканаўчы камітэт асацыяцыі ўвайшлі рэктары, 
выкладчыкі, трэнеры і спартсмены. А на першым эта
пе працы ў кожнай вобласці з'явяцца рэгіянальныя 
прадстаўніцтвы. 

Зусім нядаўна на неабходнасць развіцця сту
дэнцкага спорту звярнуў увагу Прэзідэнт Беларусі 
на пасяджэнні Нацыянальнага алімпійскага камітэ
та. ВНУ павінны падтрымліваць студэнтаў, якія па
казваюць высокія спартыўныя вынікі. У перспекты ве 
– гэта перамогі нацыянальных каманд на міжна
роднай арэне. 

Міністэрствам адукацыі падрыхтаваны праект 
указа, у якім прадугледжана права кіраўнікоў ВНУ 
даваць скідкі ў памеры 60 % студэнтам і навучэнцам, 
якія з'яў ляюцца прызёрамі Алімпійскіх гульняў, 
чэмпіянатаў Еўропы, свету і Сусветнай універсіяды. 
На сходзе было адзначана, што ВНУ працягнуць 
стварэнне і клубаў (каманд) па гульнявых відах спор
ту. Магчыма, да 2014 г. у краіне будзе каля 50 такіх 
клубаў. Плануецца дадаткова ўвесці трэнерскія стаўкі 
ў ВНУ, якія выбралі профільным відам гульнявыя віды 
спорту. У най бліжэйшыя два–тры гады ў беларускіх 
ВНУ плануецца ўвесці ў эксплуатацыю 14 спартыўных 
збудаванняў, а таксама працягнецца правядзенне 
студэнцкіх ліг па гульнявых відах спорту. 

Такое рашэнне прынята 30 
кастрычніка на пасяджэнні бюро 
прэзідыума гэтай міжрэгіянальнай 
арганізацыі як акт прызнання аса
бістых заслуг Сяргея Абламейкі ў 
справе асваення касмічнай пра
сторы, умацавання навуковых і вы
творчых сувязяў прадпрыемстваў і 
арганізацый касмічнай галіны Расіі 
і Беларусі. 

Як распавёў прэсслужбе БДУ 

За заслугі ў касмічнай галіне

галоўны вучоны сакратар акадэміі 
Юрый Цюкалаў, членамі Расійскай 
акадэміі касманаўтыкі могуць быць 
акадэмікі (правадзейныя члены) і 
членыкарэспандэнты, якія выбі
раюцца з грамадзян Расіі. Замеж
нікі і асобы без грамадзянства вы
бі раюцца ганаровымі членамі, іх на 
сёння 14, гэта выхадцы з Кітая, 
Індыі, Канады, Францыі і Беларусі. 
Прычым з нашай краіны толькі 

Сяргей Абламейка ўдастоены та
кога гонару. 

Адзначым, што раней Сяргей 
Уладзіміравіч быў узнагароджаны 
знакам Расійскага авіяцыйнакас
мічнага агенцтва «За міжнароднае 
супрацоўніцтва ў галіне касма наў
тыкі» (2004), медалём імя Ю. А. Га
гарына Федэрацыі касманаўтыкі 
Расіі (2007), юбілейным медалём 
Расійскага касмічнага агенцтва «50 
гадоў касмічнай эры» (2007), меда
лём імя Г. С. Цітова Федэрацыі 
касма наўтыкі Расіі (2008) і знакам 
Расійскага касмічнага агенцтва «За 
заслугі ў касманаўтыцы» (2009). 

алена МарЦУЛЕВІЧ 

рэктар Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта акадэмік НаН Беларусі 
Сяргей аБЛаМЕйка абраны 
ганаровым членам расійскай акадэміі 
касманаўтыкі імя к. Э. Цыялкоўскага. 

Даведка
Акадэмія касманаўтыкі імя  

К. Э. Цыялкоўскага створана 28 
сакавіка 1991 г., з 1999 г. стала на
зывацца Расійская акадэмія 
касманаўтыкі імя К. Э. Цыял коў
скага. Гэта міжрэгіянальная гра
мадская арганізацыя, з'яў ляецца 
добраахвотным самакі равальным 
некамерцыйным фар міраваннем. 
Арганізацыя прымае ў ганаровыя 
члены асоб, якія зрабілі важкі 
ўнёсак у развіццё навук аб косма
се, распрацоўку тэхнічных сістэм, 
стварэнне праектаў і праграм 
развіцця касманаўтыкі і актыўна 
ўдзельнічаюць у працы акадэміі. 

АСНОЎНАЯ СІЛА СПОРТУ

Міхаіл Жураўкоў, старшыня Беларускай 
асацыяцыі студэнцкага спорту: 
Студэнцкі спорт ёсць. Але цяпер стаіць за-
дача яго неяк аб'яднаць, знайсці добрую 
фінансавую падтрымку для таго, каб у на-
шых універсітэтах, як ва ўсіх краінах све-
ту, студэнцкі спорт не асацыяваўся толькі з 
фізкультурай, з масавым спортам. Усё ж такі 
студэнты – гэта асноўная рухальная сіла 
спорту вышэйшых дасягненняў. 

Рэспубліканская студэнцкая ўніверсіяда ладзіцца 
штогод па 29 відах спорту, у тым ліку 18 алімпійскіх і 
11 неалімпійскіх. З гэтага года ўні версіяда будзе 
праведзена ў новым фармаце – ВНУ дадзена права 
выбару пераліку дысцыплін, у якіх яны змогуць пры
няць удзел. Пра тое, што студэнцкі спорт актыўна 
развіваецца, кажа і той факт, што ў Беларусі значна 
ўзрасла колькасць ВНУ і студэнтаў, якія выступаюць 
на 1 этапе ўнутрыўніверсітэцкіх спаборніцтваў. За 
апошнія 3 гады больш чым на 2 тыс. пабольшала 
ўдзельнікаў фінальных спабор ніцтваў універсіяды. 

 
Дар'я ЧарНЯўСкаЯ Падрабязнасці на 3-й паласе 
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няецца ва ўніверсітэтах: маўляў, 
яна  разлічана на вытворчыя прад
прыемствы, а не на адукацыйныя 
ўстановы. Прафесары заклапоча
ны і тым, як не дапусціць дэ валь
вацыі вышэйшай адукацыі, іх не па
коіць пераход на 4гадовы тэрмін 
навучання, планы па адмене 
спецыялізацый і іх замене прак
тыкаарыентаванымі курса вымі і 
дыпломнымі праектамі. Крытыка 
прагучала і на адрас апарату БДУ, 
дапаможных службаў: затрымкі 
афармлення камандзіровак, невы
кананне прынцыпу «аднаго акна», 

недаступнасць 
чыноўнікаў – гэ
та хоць і тэх ніч
ныя, але вельмі 
актуальныя рэ
чы. Увогуле, на
ву   коўцы лічаць, 
што апарат чы
ноў нікаў універ
сітэта занадта 
вялікі. Яны ад
значаюць такса
ма, што ў БДУ 
павінна рэалі
зоўвацца больш 
м і ж н а р о д н ы х 
на вуковых пра
ектаў. Прафеса
ры звярнулі ўва
гу на праблемы 

з першых крыніц

ЯкіЯ праблемы трапілі 
ў поле зроку прафесуры?
Па словах старшыні прэзідыума 

прафесарскага сходу, акадэміка 
НАН Беларусі, доктара хімічных на
вук, прафесара А. І. Лесніковіча, 
адна з задач сходу – вывучэнне і 
абагульненне грамадскай думкі па 
жыццёва важных для БДУ пытан
нях. Менавіта з гэтага пачаў працу 
сход, створаны ў лютым 2012 г. Ад 
таго часу адбыліся сустрэчы на фа
культэтах, прайшло пасяджэнне 
прэзідыума з удзелам міністра 

аду кацыі С. А. Маске віча, рэктара 
РІВШ М. І. Дземчука, прадстаўнікоў 
Нацыянальнай акадэ міі навук 
Беларусі.

Падчас сустрэч выявілася, што 
шэраг праблемных пы танняў 
знахо дзіцца паза кампетэнцыяй 
універ сітэта. Гэта, напрыклад, 
сацы яльная абарона пра фе суры – 
медыцынскае абслу гоўванне, 
узровень заработнай платы, 
пенсійнае забеспячэнне. Хаця, 
лічаць прафесары, пытанне зароб
ку часткова можна вырашыць на 
ўніверсітэцкім узроўні – праз да
платы навукоўцам за індэкс цыта
вання, падрыхтоўку замежных 
магістрантаў і аспірантаў (бо яны 
плацяць за навучанне), за званне 
заслужанага работніка ўніверсітэ
та, абарону кандыдацкай дысер та
цыі аспіранта ў тэрмін.

Ёсць нараканні да сістэмы ме
неджменту якасці, якая ўкара

ПРАФЕСАРСКІ СХОД
Гэтая ўнікальная супольнасць мае намер уплываць на працэсы  

ўнутры і паза межамі ўніверсітэта
Нядаўна Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
адзначыў дзевяноста першы дзень нараджэння. 
Дата хоць і не круглая, але набліжае ўніверсітэт 
да 100-гадовага юбілею, сустрэць які БДУ 
збіраецца абсалютным лідарам.
Напярэдадні свята ў БДУ адбылося пасяджэнне 
прафесарскага сходу –  аб’яднання, створанага 
для таго, каб найбольш аўтарытэтная частка 
супрацоўнікаў – дактары навук, прафесары 
– магла ўплываць на важныя працэсы і 
ўнутры ўніверсітэта і па-за яго межамі.

Акадэмік С. У. Абламейка

Акадэмік А. І. Лесніковіч

Прафесар А. К. Фядотаў

навучання замежных грама дзян: у 
часткі з іх ёсць праблемы з рускай 
мовай, што адбіваецца на якасці 
адукацыі. Таму прапа ноў ваецца 
ўвесці дадатковыя моўныя курсы 
на платнай аснове, платную пера
здачу экзаменаў і залікаў, каб 
нацэліць замежнікаў на больш 
інтэнсіўную і адказную вучобу. Да
волі востра стаіць пытанне нас
трыфікацыі дыпломаў кан ды да таў і 
дактароў навук на тэрыторыі 
Беларусі і Расіі. Ці патрэбная гэтая 
працэдура ўвогуле, калі краіны ў 
адзінай адукацыйнай і навуковай 
прасторы?

Такім шырокім спектрам 
пытанняў зоймуцца тэматычныя 
камісіі, якія былі створаны пры 
прэзідыуме прафесарскага сходу. 
Напрыклад, пытанні, якія не могуць 
быць вырашаны толькі на ўзроўні 
ўніверсітэта, узяла на сябе камісія 
па ўзаемадзеянні з органамі 
дзяржаўнай улады. Яе ўзначаліў 
доктар юрыдычных навук прафе
сар Р. А. Васілевіч. Менавіта Рыгор 
Аляксеевіч з’яўляецца галоўным 
распрацоўшчыкам законапраекта 
аб унясенні змен у закон «Аб пен
сійным забеспячэнні», які праду
гледжвае захаванне надбавак за 
ступені і званні пры выхадзе на
вукоўца на пенсію; гэта, бадай, 
найважнейшы вынік дзейнасці 

схо  ду за 9 ме
сяцаў існаван ня. 
Праект накірава
ны ў Міністэрства 
адукацыі, і пра
фесары БДУ спа
дзяюцца, што іні
цы   ятыва не за
станецца ляжаць 
пад сукном.

Прафесарская 
супольнасць мае 
намер надаць 
увагу школьнай 
адукацыі. На ву
коўцаў непа коіць 
узровень пад рых
тоўкі вуч няў ся
рэдняй школы. 
Гэтае пытанне бя
рэ на кантроль ка
місія па прабле
мах вышэйшай і 
сярэдняй адукацыі, сацыяльнай 
абароне. Яе ўзначаліў прафесар 
Васіль Іванавіч Стражаў.

Мяркуючы па напрамках дзей
насці камісій, прафесура надае вя
лікае значэнне супрацоўніцтву з 
Нацыянальнай акадэміяй навук, 
укараненню ў вучэбны працэс 
інфармацыйных тэхналогій, матэ
рыяльнатэхнічнаму забеспячэн
ню, міжнародным сувязям, узае
мадзеянню са сродкамі масавай 
інфармацыі.

Камісіі – пэўныя рабочыя орга
ны прафесарскага сходу. Наступны 
іх крок – пошук рашэнняў узнятых 
праблем.

бДу прэтэнДуе на статус
 нацыЯнальнага ўніверсітэта

Рэктар БДУ С. У. Абламейка 
зазначыў, што моц універсітэта – 
гэта заслуга прафесуры, бо за ёй 
стаяць навуковыя школы, вучні, іх 
шматгадовая дзейнасць вызначы
ла цяперашні выгляд універсітэта.

Унікальнасць прафесарскага схо 
ду БДУ ў тым, што ён знаходзіцца 

Даведка. Прафесарскі сход – гэта 
супольнасць навуковапедагагічных 
работнікаў комплексу БДУ. Ён створа
ны для кансалідацыі навукоўцаў і 
педагогаў, пакліканы садзейнічаць 
фарміраванню пазітыўнай грамадскай 
думкі, рэалізацыі праграм і планаў 
універсітэта, забеспячэнню гарантый 
якаснай падрыхтоўкі спецыялістаў і 
кадраў вышэйшай навуковай 
кваліфікацыі, а таксама актыўнаму 
ўваходжанню БДУ ў сусветную адука
цыйную прастору.

адзін з найважнейшых 
вынікаў дзейнасці прафесар-
скага сходу – падрыхтоўка 
законапраекта аб унясенні 
змен у закон «аб пенсійным 
забеспячэнні», дзе праду-
гледжваецца захаванне над-
бавак за ступені і званні пры 
выхадзе навукоўца на 
пенсію.

Прафесура БДУ прапаноўвае ўвесці даплаты за індэкс цытавання, падрыхтоўку замежных 
магістрантаў і аспірантаў, за званне заслужанага работніка ўніверсітэта.

Па словах рэктара С. У. абламейкі, зараз ва ўніверсітэце распрацавана палажэнне, згодна з 
якім ужо па выніках 2012 г. будуць матэрыяльна заахвочвацца навукоўцы з самым высокім 
індэксам цытавання. Навуковыя кіраўнікі замежных аспірантаў у БДУ ўжо атрымліваюць больш, 
чым кіраўнікі беларусаў, але адміністрацыя шукае магчымасць яшчэ павысіць аплату іх працы. 
Практыкуецца таксама даплата кіраўнікам аспірантаў, калі тыя абараняюць кандыдацкую дысер-
тацыю ў тэрмін.

нібы панад адмі ністрацыяй – можа 
ўплываць на кі раўніцтва, прапа
ноўваць і рэкамендаваць. Таму 
Сяргей Уладзіміравіч Абламейка, 
акадэ мік НАН Беларусі, доктар 
тэхнічных навук, прафесар, да
кладаў перад сходам справаздачу 
як менеджар.

Рэктар паве даміў, што зараз ва 
ўніверсітэце распрацавана пала
жэнне, згодна з якім плануецца 
матэрыяльна заахвочваць наву
коўцаў з самым высокім індэксам 
цытавання. Навуковыя кі раў нікі за
межных аспірантаў ужо атрым
ліваюць больш, чым кіраўнікі 
беларусаў, але ў БДУ шукаюць маг
чымасць яшчэ павысіць аплату іх 
працы. Практыкуецца даплата 
кіраўнікам аспірантаў, калі тыя 
абаранілі кандыдацкую дысерта
цыю ў тэрмін.

Па звестках на верасень, сярэд
няя заработная плата ва ўнівер
сітэце склала 5,15 млн руб., а 
сярэдні заробак прафесарска
выкладчыцкага складу – 6,7 млн. У 
зарплаты мноства складнікаў (да
платы за ступень, званне, стаж, 
факультэцкія і агульнаўніверсітэц
кія прэміі і г. д.), таму яна можа 
вельмі істотна адрознівацца ў роз
ных прафесараў і вагацца ад 6–7 
да 15–20 млн. Па словах С. У. Аб
ламейкі, больш за іншых зарабля
юць выканаўцы прыбытковых наву
ковых праектаў.

Рэктар расказаў, што да канца 
года мяркуецца распрацаваць ком
плекс захадаў да святкавання 100
гадовага юбілею ўніверсітэта. Клю
чавы момант у тым, што да гэтай 
даты БДУ мае намер падысці ў 
статусе нацыянальнага ўніверсі
тэта. У БДУ разумеюць, што не ва 
ўсіх такія амбіцыі выклічуць ста
ноўчую рэакцыю, але ўпэўнены, 
што ўніверсітэт гэтага заслугоўвае, 
бо з’яўляецца лідарам у белару
скай вышэйшай школе, умацоўвае 
аўтарытэт на міжнароднай арэне. 
Паводле рэйтынгу Webometrics, 
БДУ ўваходзіць у 600 найлепшых 
універсітэтаў свету, а ў Quacquarelli 
Symonds другі год запар зна хо
дзіцца ў групе з 501 па 550 месца. 
Белдзяржуніверсітэт з вялікім 
адрывам перамагае іншыя бела
рускія ўніверсітэты і па колькасці 
публікацый супрацоўнікаў у прэ
стыжных міжнародных часопісах.

Іна НІкІЦЕНка,
«Настаўніцкая газета»

Фота алега ІГНаТоВІЧа
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памяць

ініцыятывы аб'явы
БЕЛарУСкІ  ДЗЯрЖаўНЫ  

ўНIВЕрСIТЭТ

аБ'ЯўЛЯЕ коНкУрС 
На ЗаМЯшЧЭННЕ ПаСаД:

ЗАГАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ:  англій
скай мовы і моўнай камунікацыі, 
аналітычнай хіміі, 

ПРАФЕСАРАЎ  КАФЕДРАЎ: гісторыі 
Беларусі новага і найноўшага часу, 

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: фізічнай 
электронікі і нанатэхналогій, неарга
нічнай хіміі, арганічнай хіміі, радыяцый
най хіміі і хімікафармацэўтычных 
тэхналогій, філасофіі і метадалогіі 
навукі, грамадзянскага працэсу і 
працоўнага права, крыміналістыкі, 
банкаўскай і фінансавай эканомікі, 
этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацт
ва, гісторыі Беларусі новага і 
найноўшага часу, экалогіі чалавека,

СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕД
РАЎ: фізічнага выхавання і спорту, 
англійскай мовы гуманітарных факуль
тэтаў, англійскай мовы і моўнай 
камунікацыі, інфармацыйных тэхна
логій, германскіх моў, міжнароднага 
прыватнага і еўрапейкага права, раман
скіх моў, мовазнаўства і краіназнаўства 
Усходу,  

ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ:  філасо
фіі і метадалогіі навукі, псіхалогіі, 
англійскай мовы гуманітарных факуль
тэтаў, раманскіх моў,

АСІСТЭНТА  КАФЕДРЫ  сістэмнага 
аналізу і камп’ютарнага мадэлявання.

Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня 
апублiкавання аб'явы.

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

нашы юбіляры
2 лістапада Ісачэнка аляк-

сандр Мікалаевіч, дацэнт кафе
дры інфармацыйных сістэм 
кіравання 

7 лістапада Гарнік антаніна 
Васільеўна, дацэнт кафедры 
класічнай філалогіі 

11 лістапада Глушан Сяргей 
Вітальевіч, дацэнт кафедры 
генетыкі 

12 лістапада Хадасевіч Ганна 
Сяргееўна, дацэнт кафедры 
гісторыі Беларусі новага і най
ноўшага часу 

14 лістапада Парэчына Свят-
лана Генадзьеўна, дацэнт кафе
дры паліталогіі 

14 лістапада Екадумаў ан-
дрэй Іванавіч, дацэнт кафедры 
філасофіі і метадалогіі навукі 

16 лістапада Філінская Лары-
са Уладзіміраўна, дацэнт кафе
дры сацыялогіі 

19 лістапада Урбан Марыя 
Марцінаўна, дацэнт кафедры 
міжнародных эканамічных адносін 

20 лістапада камяк анатоль 
Іванавіч, прафесар кафедры ла
зернай фізікі і спектраскапіі 

25 лістапада Саковіч Марыя 
Уладзіміраўна, дацэнт кафедры 
тэарэтычнай і інстытуцыянальнай 
эканомікі 

27 лістапада кемброўская 
Наталля Генадзьеўна, дацэнт ка
федры агульнай фізікі 

Маскоўскі раённы аддзел па 
надзвычайных сітуацыях нагад-
вае: 

каб асеннезімовы перыяд 
прайшоў у цяпле і ўтульнасці, не 
выкарыстоўвайце абагравальныя 
прыборы саматужнай вытворчасці, 
не сушыце адзенне над газавай і 
электрычнай плітой, а таксама на 
абагравальніках. Парушэнне праві
лаў пажарнай бяспекі прыводзіць 
да ўзнікнення пажару, а пасля і 
гібелі людзей. Тэлефон службы 
выратавання – 101. 

Паводле інфармацыі 
ўпраўлення кадраў БДУ

Спіс усіх імяніннікаў размешча
ны на сайце БДУ www.bsu.by ў 
раздзеле «Нашы юбіляры». 

на заметку

Уваход у трэцяе 
тысячагоддзе супаў з 
новым этапам развіцця 
тэхналогій мініяцюрных 
касмічных апаратаў-
нанаспадарожнікаў 
(апараты вагой 
менш за 10 кг). 

Гэтыя касмічныя апараты ўжо 
актыўна выкарыстоўваюцца для 
дыстанцыйнага зандзіравання 
Зямлі, экалагічнага маніторынгу, 
прагнозу землятрусаў, даследа
вання іанасферы. 

Адметнымі асаблівасцямі і 
перавагамі звышмалых касмічных 
апаратаў з'яўляюцца: нізкая маса 
КА, параўнальна невялікія затраты 
на рэалізацыю праекта; выкары
станне самых простых станцый 
прыёму і апрацоўкі інфармацыі; 
параўнальна кароткі тэрмін ства
рэння вырабу (да 2 гадоў ад пачат
ку фінансавання да выхаду пер
шага лётнага ўзору на арбіту), эка
лагічнасць і інш.

Калі ў 90я гг. мінулага стагод
дзя стварэннем мініяцюрных 
касмічных апаратаў займаліся, 
галоўным чынам, універсітэты і 
невялікія прыватныя кампаніі, то ў 

Няўлоўна ляцяць гады, нібы пясок 
скрозь пальцы, і вось ужо прайшла 
другая гадавіна з дня смерці 
Гаруновіча Сяргея Аляксандравіча 
– дацэнта, кандыдата фізіка-
матэматычных навук, а для нас 
проста ўлюбёнага выкладчыка 
вышэйшай матэматыкі. 

Зусім юны, ён жыў насуперак, бо пры 
нараджэнні дактары сказалі, што ён не выжы
ве. Аднак вышэйшыя сілы далі яму дар 
даўжынёю ў жыццё. 

Рос будучы дацэнт у досыць беднай і про
стай сям'і, дзе дастатку не было, таму з ранніх 
гадоў ён зразумеў, што дасягнуць вышынь 
зможа толькі сваімі ведамі і талентамі. У школе 
вучыўся добра: быў адораным дзіцём, не 
пускаў вучобу на самацёк. Любоў да дакладных 
навук прышчапіла школьная настаўніца 
матэматыкі, якая ўсяліла веру і ўмацавала ве
ды, ды так, што ў БДУ ўдалося паступіць з лёг
касцю. У 1972 г. Сяргей Аляксандравіч скончыў 
матэматычны факультэт БДУ ў першай дзясят
цы найлепшых студэнтаў. 

Сяргей Аляксандравіч быў культурным, 
далікатным, сціплым, добрым, разумным, 
таленавітым чалавекам, і гэтыя якасці нязмен

Не быць забытым
на нёс па жыцці. Гэта чалавек, які ў жыцці ўсяго 
дасягнуў сам, сваёй галавой. Захапляўся 
псіхалогіяй, фатаграфіяй, ёгай, маржаваннем, 
музыкай, турызмам, кулінарыяй і вельмі любіў 
дзяцей, бо яны да яго цягнуліся. Педагог ад 
Бога, умеў данесці складаныя рэчы зразуме
лай і даступнай мовай. Вылучаў важныя думкі, 
быў тактоўны ў зносінах, вельмі эрудзіраваным, 
валодаў пачуццём гумару, пры гажосцю логікі, 
усяляў веру ва ўласныя сілы. Верыў у добрае ў 
людзях. Да ўсіх ставіўся аднолькава, не вылу
чаючы людзей па рангах і статусах. Марыў пра 
сваю сям'ю, што і ўвасобіў у жыццё: стаў до
брым сем'янінам, клапатлівым татам і мужам. 
«Сапраўдны сябар! Мужчына з вялікай літары, 
ён заўсёды быў гатовы дапамагчы і ніколі не 
падводзіў. Ці шмат знойдзецца вы клад чыкаў, з 
якімі студэнты працягваюць пад трым ліваць 
добрыя адносіны, вітацца, ды і проста памя
таць у твар пасля таго, як здалі экзамен? А 
вось Сяргея Аляксандравіча яны лю бі лі па
сапраўднаму!» – сказала Алена Эдуар даўна 
Васільева, намеснік дэкана ЭФ БДУ. 

Сяргей Аляксандравіч Гаруновіч пайшоў з 
жыцця, але застаўся з намі, студэнтамі, і з усімі 
любімымі, роднымі і блізкімі, з тымі, хто ўмеў, 
як ён, прымаць жыццё такім, якім яно ёсць. Ён 
не любіў пампезнасці, не цярпеў хамства і 

НАНАСПАДАРОЖНІКУ БЫЦЬ! 
У БДУ аб'яўлены конкурс на найлепшы праект 
універсітэцкага нанаспадарожніка і яго назву

2000х да падобных распрацовак 
актыўна і паспяхова падключылі 
ся буйныя карпарацыі. Толькі за 
апошнія дзесяць гадоў каля 
дваццаці краін свету запусцілі 
больш за сто піка– і нана
спадарожнікаў на калязямную 
арбіту. 

БДУ назапасіў вялікі досвед у 
галіне распрацоўкі і стварэння 
апаратуры для спадарожнікаў і ў 
галіне прыёму і апрацоўкі кас
мічнай інфармацыі. Для каар ды
нацыі падрыхтоўкі і перапад рых
тоўкі кадраў для касмічнай галіны 
Рэспублікі Беларусь у студзені 
2008 г. быў створаны цэнтр 
аэракасмічнай адукацыі на базе 
факультэта радыёфізікі і камп’
ютарных тэхналогій. З 2009 г. на 
кафедры фізікі і аэракасмічных 

тэхналогій у рамках спецыяльнас
ці «радыёфізіка» ажыццяўляецца 
падрыхтоўка па спецыялізацыі 
«Спадарожнікавыя інфар мацый
ныя сістэмы і тэхналогіі». З верас
ня 2010 г. на ФРКТ адкрыта новая 
спецыяльнасць «Аэракасміч ныя 
радыёэлектронныя і інфар мацый
ныя сістэмы і тэхналогіі». Цэнтр 
аэракасмічнай адукацыі працуе па 
трох асноўных напрамках: адука
цыя, дыстанцыйнае зандзіраванне 
і ўніверсітэцкі нанаспадарожнік. 

Распрацоўка і запуск нанаспа
дарожніка БДУ з'яўляецца пер
спектыўным і інавацыйным для 
Беларусі напрамкам касмічнай 
дзейнасці. Нанаспадарожнік 
БДУ – гэта не толькі арбітальная 
навуковая лабараторыя з сап
раўднымі прэцызійнымі прыбо

рамі, якія перадаюць каштоўную 
інфармацыю пра стан Зямлі і ка
лязямной вобласці Сусвету, але і 
паўна вартасны, поўнафункцыя
наль ны касмічны апарат, па сваім 
інжынернатэхнічным выкананні 
адпаведны самаму перадавому 
ўзроўню тэхнікі. 

Дзякуючы гэтаму праекту сту
дэнты атрымаюць магчымасць 
падчас перыяду распрацоўкі і 
эксплуатацыі ўдзельнічаць у поў
ным цыкле прац над рэальным 
касмічным праектам: ад выпра
цоўкі канцэпцыі, канструявання, 
вырабу і наземных выпрабаванняў 
да эксплуатацыі спадарожніка на 
арбіце. БДУ атрымае багаты до
свед па распрацоўцы звышмалых 
касмічных апаратаў, створыць 
інфраструктуру выпрабавальных 
лабараторый касмічных апаратаў 
звышмалога класа, комплекс 
кіравання піка– і нанаспадарож ні
камі і адпрацоўкі бартавых сістэм 
касмічных апаратаў, які ў далей
шым дазволіць удзельнічаць у ка
мерцыйных праектах па рас пра
цоўцы касмічных апаратаў. 

Прафесар 
Уладзімір СаЕЧНІкаў,   

дырэктар НМЦ аэракасмічнай 
адукацыі 

заўсёды ўмеў ставіць студэнта на месца. Ча
лавек мудры і рэальны, ён жыў разам з намі – 
радуючыся агульнай весялосці і хварэючы 
ду шой за ўсе несправядлівасці нашага неда
сканалага жыцця. Неяк з усмешкай ён няўзнак 
сказаў: «Дарогу здужае той, хто ідзе: ніколі не 
адчайвайцеся і не здавайцеся, нягледзячы на 
ўсе цяжкасці!»

Ён сышоў не развітаўшыся, паабяцаўшы 
застацца ў душы назаўсёды. 

Вечная адданасць, памяць і любоў! 
Ганна БаМБУраВа 

веСткі з ФакультЭтаў

З найлепшага боку
У канцы кастрычніка на 
ФМА ўпершыню ў новым 
агульнафакультэцкім 
фармаце прайшоў 
Дзень кар'еры. Вынік 
перасягнуў чаканні.

На запрашэнне факультэта 
паўдзельнічаць у Дні кар'еры ад
гукнулася больш за 50 прад
прыемстваў і ўстаноў. У якасці па
тэнцыйных працадаўцаў выступілі 
прадстаўнікі Міністэрства замеж
ных спраў і Міністэрства юстыцыі 
Рэспублікі Беларусь, Нацыяналь
нага агенцтва інвестыцый і прыва
тызацыі, ААТ «Белзамежбуд«, Пар

«Мы былі прыемна здзіўленыя 
высокім узроўнем арганізацыі 
Дня кар'еры на ФМА, што якасна 
ад рознівалася ад падобных ме
рапрыемстваў у іншых універ
сітэтах нашай краіны», – па дзя
ліўся ўражаннямі прадстаў нік 
кам  паніі «Данон».

Дадзеная ініцыятыва пацвер
дзіла сваю значнасць і мэтазгод
насць.

аляксандра шкоДа

ка высокіх тэхналогій, Эканаміч
нага суда СНД, ААТ «БелАЗ», ААТ 
«Белшына», БМЗ, ЗТАА «Данон», 
прадстаўніцтваў транснацыяналь
ных аўдытарскіх кампаній і шмат
лікіх іншых прадпрыемстваў і 
фірмаў.

Мерапрыемства выклікала жы
вую зацікаўленасць працадаўцаў 
у спецыялістахміжнародніках, вы
пускніках ФМА.

Студэнты таксама прынялі 

актыўны ўдзел у Дні кар'еры, 
скарысталі магчымасць асабіста 
пагутарыць з патэнцыйнымі най
мальнікамі. Зносіны атрымаліся 
плённымі: месцы для праходжан
ня практыкі – а ў некаторых выпад
ках і для працаўладкавання – былі 
знойдзены.

Станоўчыя водгукі пра Дзень 
кар'еры гучалі з боку як студэнтаў, 
так і прадстаўнікоў арганізацый
удзельніц.
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рэдактар Сяргей шаФаЛоВІЧ

Карэктар Ганна РАК

эфект ных рэакцый, каб 
усё бурліла і кіпела... 

– Сапраўды, існуе магія 
хімічнага эксперыменту, бо 
менавіта зачаравальная 
карціна раствораў, якія змя
няюць колер, выпадання 
асадкаў і зіхатлівых крыш
таляў прывяла многіх з нас у 
сцены хімічнага факультэта. 
Але насамрэч для са
праўднага хіміка ўсё гэта 
другаснае, самым важным 
для яго з'яўляецца канчат
ковы вынік, а менавіта атры
манне новага рэчыва. Таму 
яго цяга да эфектаў – гэта не 
свавольства, а любоў да 
Хіміі!

Дырэктару Інстытута 
журналістыкі Сяргею 
ДУБоВІкУ:

– Кажуць, што студэн
таў журфака пасля трэця
га курса не злавіць на за
нятках, бо ўсе яны нібыта 
працуюць, і што журфак – 
гэта арэал чутак…

– Пэўная колькасць 
студэнтаў пасля 3га курса 
стала працуе ў СМІ. Як нель
га навучыць урача без баль
ніцы, так нельга падрыхта
ваць журналіста без рэ
дакцыі. Але наведванне 
заняткаў, як правіла, абавяз
ковае. Некаторыя выклад
чыкіпрактыкі праводзяць 
заняткі непасрэдна ў СМІ. 
Гэта дазваляе да 5га курса 
падрыхтаваць не журналіс
тастажора, а сапраўднага 
спецыяліста, якому не трэба 
час для адаптацыі.

А што тычыцца чутак, то 
чуткі – гэта неад’емная част

17 лістапада ўсё прагрэсіўнае студэнцтва адзначае Міжнародны дзень студэнта.  
Хто, як не дэканы, найбольш ведае сваіх выхаванцаў? Мы звярнуліся да некаторых кіраўнікоў  

з жартаўлівым пытаннем наконт стэрэатыпаў, якія датычацца таго ці іншага факультэта.

маніторынг

Дэкану факультэта між-
народных адносін Віктару 
шаДУрСкаМУ:

– Існуе меркаванне, 
што ФМА рыхтуе нявест 
для замежных жаніхоў, а 
таксама што ўсе вашы сту
дэнты ездзяць на заняткі 
на інша марках...

– Цяжка коратка прака
ментаваць няслушныя стэ
рэатыпы, якія фарміравалі
ся дзесяцігоддзямі. Аднак 
паспрабую. 

Па першым пытанні: 
– Каханне не ведае межаў. 

Яно непадуладнае загадам, 
нават дэкана. Калі мы не мо
жам змяніць сітуацыю, мы 
павінны паспрабаваць выка
рыстаць яе ў сваіх інтарэсах! 
Прапаную 2 слоганы: 

Жанчыны кахаюць пас
пяховых мужчын. Беларускія 
мужчыны, дамагайцеся по
спеху, і ўсе жанчыны свету 
да вас пацягнуцца! 

– Беларускія дзяўчаты, 
выходзячы за паспяховых 
мужчын, ператварайце іх у 
інвестараў для беларускай 
эканомікі! 

Па другім пытанні: 
Калі б было магчыма, 

большасць студэнтаў ФМА 
ездзіла б на вучобу на вела
сіпедах! 

Дэкану факультэта 
прыкладной матэматыкі і 
інфарматыкі Паўлу МаН-
ДрЫкУ:

– Лічыцца, што факуль
тэт прыкладной матэма
тыкі і інфарматыкі выключ
на мужчынскі, бо прагра
маванне не стасуецца з 
жаночай логікай... 

– Што тычыцца так зва
най «гендарнай харак та
рыстыкі» ФПМІ, то, наадва
рот, гадоў 15–20 таму аб рэ
віятуру нашага факультэта 
жартам (а, як вядома, у кож
ным жарце ёсць доля жарту) 
часта расшыфроўвалі як 
«Факультэт, Пакінуты Муж
чынамі», таму што на 20 
дзяўчат было толькі 5 
хлопцаў. Цяпер сітуацыя 
крыху лепшая, і хаця дзяўчат 
на ФПМІ толькі 25 % ад усёй 
колькасці студэнтаў, затое 
гэта лепшая іх частка. Па
няцце «жаночая логіка» не 
ўсім зразумелае, зрэшты, як 
і паняцце «матэматычная 

А ЦІ ПРАЎДА, ШТО…
логіка». Ды справа ж не ў на
зве – важна, што лагічнае 
мысленне з'яўляецца аба
вязковым і неабходным для 
кожнага выпускніка ФПМІ, а 
нашы выдатныя выпускніцы, 
як правіла, абвяргаюць няс
лушныя стэрэатыпы, працу
ючы матэматыкаміпрагра
містамі, матэма тыкаміэка
на  містамі, спецыялістамі па 
аба роне інфармацыі, бізнес
аналітыкамі і да т. п., і разам 
з гэтым перамагаючы ў кон
курсах прыгажосці.

Дэкану гістарычнага фа-
культэта Сяргею ХоДЗІНУ:

– Ці праўда, што на 
гістарычны факультэт па
ступаюць прыхаваныя 
авантурысты і шукальнікі 
скарбаў, якія цікавяцца 
мінулым, толькі каб ве
даць, дзе капаць?

– Адкажам як гісторыкі. 
Мы вывучаем гісторыю лю
дзей, а ў кожнага з іх свая 
праўда, нават такая, як у 
пытанні. Гісторык – як след
чы: бачыць, але шукае дока
зы для абгрунтавання. Таму 
авантурысты выяўляюцца 
адразу. А шукальнікаў скар
баў адразу забіраем на ар
хеалагічную практыку. Яны 
там капаюць дзень і ноч. 
Прыходзіцца нават не толькі 
капаць, але і апрацоўваць 
кожны знойдзены фрагмент 
пры дапамозе ўсё той жа 
славутай зубной шчоткі. Пас
ля гэтага хочаш не хочаш, а 
зразумееш, што гісторыя, у 
тым ліку археалогія, не толь
кі рамантыка, але і цяжкая, 
складаная навука.

А яшчэ студэнты з цягам 
часу даведваюцца, што та
кое сапраўднае сяброўства. 
Нават зацятыя шукальнікі 
скарбаў пачынаюць зга
джацца, што галоўны скарб 
нашай зямлі – гэта людзі, 
якія жывуць і працуюць. А 
наша родная зямля вельмі 
багатая на такія чалавечыя 
скарбы.

Дэкану хімічнага фа-
культэта Дзмітрыю СВІ-
рЫ ДаВУ:

– Няўжо на хімфак  
паступаюць заўзятары 

ка прафесіі рэпарцёра, так 
бы мовіць, праверка жур
налісцкіх інстынктаў і добрае 
практыкаванне для розуму. 
Журналіст без плёткі, як сал
дат без вінтоўкі.  

Дэкану механіка-матэ-
ма тычнага факультэта 
Дзміт рыю МЯДЗВЕДЗЕВУ:

– Лічыцца, што студэн
ты мехмата схільныя пра
ліч ваць усе крокі ў жыцці і 
правяраць з дапамогай 
ма  тэматычных формул… 

– Гатовы паспрачацца з 
тымі, хто так лічыць. 
Безумоўна, ёсць і такія ся
род нашых студэнтаў. Пры
чым яны дзеляцца на дзве 
нераўнаважныя групы. 
Вельмі малая група так 
сапраўды разважае, таму 
што інакш проста не можа. 
Гэта людзі, якія жывуць Ма
тэматыкай і размаўляюць 
менавіта яе мовай. Другая, 
значна больш шматлікая, 
робіць выгляд, што яны так 
разважаюць. Але менавіта 
робяць выгляд, перасле
дуючы свае інтарэсы, пры
чым далёка не заўсёды 
карыслівыя. Ну а большасць 
нашых студэнтаў – гэта су
часныя людзі, якія жывуць у 
ХXI ст. і ўвабралі ў сябе ўсе 
яго асаблівасці. Гэта вясё
лыя, творчыя, неабыякавыя 

дзяўчаты і юнакі, якія любяць 
і разумеюць не толькі матэ
матыку і механіку. На мехма
це ніколі не сумна.

Дэкану філалагічнага 
факультэта Івану роўДУ:

– Многія лічаць філала
гічны факультэт дзяво
чым, а філалогію – занят
кам, найбольш прыдат
ным для жаночага розу
му... 

– Сапраўды, філалагічны 
факультэт у асноўным дзя
вочы, а хлопцы тут амаль 
што рарытэтная з’ява. Таму 
стаўленне дзяўчат да муж
чынскай паловы (больш да
кладна, відаць, будзе ска
заць «часцінкі») нашага фа
культэта, як да ўсяго рэдкага 
і каштоўнага: іх любяць, ша
нуюць, хоць да дуэлі зза іх, 
наколькі мне вядома, не да
ходзіць. Хлопцам жа ў нас, 
думаю, няпроста. Калі вакол 
пануе такая прыгажосць, 
дзе ж тут будзеш думаць 
пра заняткі, асабліва ў цёп
лы перыяд года.

Для якога розуму 
філалогія больш прыдатны 
занятак? Гендарны падыход 
у дадзеным выпадку не кры
тэрый для адказу на пытан
не. Філалогія дае глыбокую 
гуманітарную адукацыю кож
наму чалавеку, які ёй захо
плены. Яна фарміруе грун
тоўныя веды ў галіне не 
толькі мовы і літаратуры, але 
і культуры, гісторыі, трады
цый свайго народа і народаў 
свету і робіць нашых прыго
жых філалагінь яшчэ больш 
прыгожымі не толькі знешне, 
але і ўнутрана, а філолагаў
хлопцаў – сапраўднымі ры
ца рамі і добрымі, ласка вымі, 
пяшчотнымі мужамі.

   
   
Дэкану біялагічнага фа-

культэта Уладзіміру ЛЫ-
СакУ:

– Распаўсюджана дум
ка, што студэнты біяла
гічнага факультэта – гэта 
навукоўцыбатанікі, якія, 
акрамя сваіх гербарыяў і 
матылёў, нічым больш не 
цікавяцца. 

– Мабыць, няма іншай та
кой навукі, якая спалучала б 
у сабе настолькі шырокія і 
разнастайныя галіны ведаў, 
як біялогія. Таму сёння сту
дэнт біялагічнага факультэта 
– гэта будучы спецыяліст у 
галіне біяінжынерыі і бія

інфарматыкі, аналітычнай 
біяхіміі, малекулярнай ге
нетыкі, біяхімічнай фар
макалогіі і г. д. Але самае 
галоўнае, што гэта вельмі 
актыўны, крэатыўны, шыро
ка эрудзіраваны малады ча
лавек, з творчым падыходам 
да вырашэння практычна 
любой задачы. Толькі нашы 
студэнтыбіёлагі вось ужо 
больш за 35 гадоў штогод 
прадстаўляюць як мінімум 
дзве прэм'еры «біятэатра» і 
ладзяць незабыўныя святы 
– Дзень біёлага, «Прысвя
чэнне ў першакурснікі», кон
курсы «Містэр біяфака» і 
«Міс біяфака», студэнцкія 
капуснікі і г. д. У нас больш 
за 60 гадоў выходзіць сту
дэнцкая газета Vita, па якой 
можна вывучаць гісторыю 
факультэта. Сярод студэн
таў біяфака майстры спорту 
па самба, універсальным баі, 

армрэстлінгу, спартыўнай 
акрабатыцы, плаванні і інш.; 
пераможцы і прызёры чэмпі
янатаў Беларусі і свету. Го
нар біяфака – каманда па 
спартыўнай аэробіцы. Сярод 
нашых выпускнікоў член Са
юза пісьменнікаў Беларусі 
(аўтар кніг у жанры гумары
стычнага фэнтэзі), член Са
юза кінематаграфістаў Расіі; 
рэжысёр, сцэнарыст, апера
тар, аўтар больш за 40 
фільмаў і сацыяльных відэа
ролікаў аб прыродзе; папу
лярная вядучая тэле– і ра
дыёпраграм, шэраг паспя
ховых бізнесменаў і многія 
іншыя надзвычай таленаві
тыя людзі, якія студэнтамі 
біяфака збіралі гербарыі і 
лавілі матылёў падчас летніх 
практык, што праходзяць у 
маляўнічых месцах нашай 
краіны. 

У жыцці студэнтабіёлага 
ёсць заходы і світанкі над ра
кой Бярэзінай і неза быўныя 
сустрэчы з жам чужынамі бе
ларускай прыроды – возерам 
Нарач, Бярэзінскім запа
веднікам, Налібоцкай пушчай 
і балотамі Палесся... Ёсць 
захапляльнае адчуванне да
лучэння да новага, невядо
мага падчас біялагічнага 
эксперыменту ў лабараторыі 
і падчас даследчай экскурсіі. 
І яшчэ – сустрэчы з цікавымі 
людзьмі: навукоўцамі, прак
тыкамі ахо вы прыроды, па
дарожнікамі... 

Падрыхтавалі
Сяргей шаФаЛоВІЧ,

Ганна ЛаГУН


