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ведай нашых!

афіцыйна Чытайце  
ў нумары:

ФІЛІЯЛ БДУ Ў … 
НЯСВІЖЫ?

Пра чарговае выязное пася
джэнне рэктарата, гэтым разам 
у гістарычнай рэзідэнцыі буйных 
магнацкіх родаў Беларусі 

Стар. 2

ПРАДУГЛЕДЗЕЦЬ  
НА БУДУЧЫНЮ

Міністр унутраных спраў РБ 
Ігар Шуневіч распавёў у БДУ пра 
дзейнасць свайго ведамства 

Стар. 3

БДУ Ў ТВАІМ ФАРМАЦЕ
Падведзены вынікі конкурсу 

відэаролікаў і фатаграфій, ство
раных студэнтамі на тэму «БДУ 
ў тваім фармаце»

Стар. 4

весткі  
з рэктарата

Паводле інфармацыі
прэс-службы БДУ

РэктаР БДУ акадэмік Сяргей 
абламейка прыняў удзел у пра
цы сімпозіума ааН па выка
рыстанні касмічных тэхналогій 
для эфектыўнага сацыяльна
эканамічнага развіцця, які 
праходзіў з 12 па 16 лістапада ў 
г. Сант’яга (Рэспубліка Чылі). 

акрамя таго, Сяргей абла
мейка ўдзельнічаў у мерапры
емствах, прысвечаных 170
годдзю з дня заснавання чылій
скага ўніверсітэта, наведаў му
зей яго рэктара ў 1867–1883 гг. 
беларуса па паходжанні Ігната 
Дамейкі, прызнанага нацыя
нальным героем Чылі. 

таксама Сяргей абламейка 
абмеркаваў перспектывы су
працоўніцтва з рэктарам дадзе
нага ўніверсітэта прафесарам 
Віктарам Перэсам Верай. 

* * *
ПРафеСаРы Лодзінскага 

тэхнічнага ўніверсітэта (Поль
шча) Дэвід Стаўскі, Будапешц
кага ўніверсітэта тэхналогіі і эка
номікі (Венгрыя) Пітэр Міз сей, а 
таксама Інстытута хімічнай 
тэхналогіі (Чэхія) Павел Драшар 
выступілі па лініі Міжна роднага 
Вышаградскага фонду з лекцы
ямі перад сту дэнтамі хімічнага 
факультэта БДУ. 

* * *
ДВаНаццаць новых філіялаў 

кафедраў Беларускага дзяр
жаўнага ўніверсітэта зацвер
джаны 26 лістапада на пася   д жэн
ні Савета БДУ. 

Дзейнасць філіялаў кафедраў 
БДУ, а іх цяпер налічваецца 48, 
накіравана на павышэнне якасці 
прафесійнай падрыхтоўкі сту
дэн таў у рамках вучэбнамета
дычнай, арганізацыйнай і наву
ковадаследчай працы.

Зборная факультэта 
міжнародных адносін 
БДУ атрымала перамогу 
ў агульнакамандным 
заліку на першым 
міжнародным конкурсе 
«Мадэль СГА» (Сусветнай 
гандлёвай арганізацыі). 

У асабістым заліку студэнткі 5 
курса фМа аляксандра Бялегава і 
анастасія Бацечка таксама выйшлі 
пераможніцамі, заняўшы першае і 
другое месца. 

Гэты конкурс быў арганізаваны 
Усерасійскай акадэміяй знешняга 
гандлю Міністэрства эканамічнага 
развіцця Рф і ўяўляе сабой гуль
нявую імітацыю вырашэння між
дзяр  жаўных спрэчак па праве СГа. 

На папярэднім завочным этапе, 
які пачаўся 5 лістапада, у барацьбу 
ўключыліся 29 каманд з Расіі, ка
захстана і Беларусі. І ўжо тут збор
ная фМа БДУ, у якую ўваходзілі 
таксама пяцікурсніца Марыя Макас 
і студэнтка 3 курса Ганна кудравец, 
апярэдзіла апанентаў і атрымала 
46 балаў з 50 магчымых. Далей
шую барацьбу дзяўчаты працягнулі 

28 лістапада ў 
Міністэрстве замежных 
спраў Беларусі падпісана 
партнёрская дамова па 
ўдасканаленні падрыхтоўкі 
кадраў у сферы 
міжнароднай дзейнасці. 

Дакумент падпісалі міністр за
межных спраў Рэспублікі Беларусь 
Уладзімір Макей, міністр адукацыі 
Рэспублікі Беларусь Сяргей Мас
кевіч, рэктар БДУ Сяргей абламей
ка, рэктар БДэУ Уладзімір Шымаў 
і рэктар МДЛУ Наталля Баранава. 

Мэтай пагаднення з'яўляецца 
супрацоўніцтва Міністэрства за
межных спраў, Міністэрства аду
кацыі і вышэйшых навучальных 
устаноў у справе ўдасканалення 
падрыхтоўкі кадраў па спецыяль
насцях у сферы міжнароднай 
дзейнасці, якія б валодалі глыбо
кімі прафесійнымі ведамі, высокай 
агульнай культурай і цвёрдымі 
патрыятычнымі перакананнямі, 
былі б здольныя да дзяржаўнага 
мыслення, да ўсведамлення нацы
янальных інтарэсаў. 

У прыватнасці, у рамках 
рэалізацыі пагаднення прадугле
джана ўзмацненне ўзаемадзеяння 
міністэрстваў і ВНУ па ўдаска
наленні навучальных праграм і 
планаў, стварэнне дзейснай сіс

Студэнты біялагічнага 
факультэта БДУ занялі 
абсалютнае першае 
месца на II Міжнароднай 
біялагічнай універсіядзе. 

У складзе каманды пяцікурсніцы 
кацярына кастагладава і аксана 
кір санава, чацвёртакурснікі антон 
кавалеўскі і арцём Маргуноў і трэ
ця курснік андрэй Сухарэўскі. Пад
рыхтоўкай кіраваў дацэнт кафедры 
генетыкі біяфака Васіль Грынёў. 

Змадэлявалі СГА
ўжо ў Маскве 26–28 лістапада ра
зам з 16 найлепшымі камандамі. У 
выніку каманда фМа БДУ з 168,52 
баламі здолела апярэдзіць сваіх 
прынцыповых апанентаў з МДІМа, 
у якіх 165,29 балаў. Затым з вялікім 
адставаннем ранжыраваліся ка
занскі (Прыволжскі) федэральны 
ўніверсітэт (132,2), СПбДУ – 
122,71. Маскоўскі дзяржаўны ўні
версітэт, да прыкладу, толькі на 
дзявятым месцы з 90,57 баламі. 

Пераможцам уручаны граматы і 
каштоўныя прызы. 

Паспяховае выступленне ка
манды фМа стала магчымым дзя
куючы самаадданай працы ўсіх яе 
ўдзельнікаў пад кіраўніцтвам стар
шага выкладчыка кафедры між
народнага прыватнага і еўра пей
скага права фМа аляксея аніш
чанкі. Неацэнную дапамогу ў 
падрыхтоўцы аказалі выпускнікі гэ
тага факультэта мінулых гадоў – 
алена кумашова, Марыя Ягорава, 
алеся цябус і андрэй Мачалаў, а 
таксама выкладчык юрфака БДУ 
тамара Сакольчык, а аргані зацый
нае і метадычнае садзей нічанне – 
міжнародная юрыдычная фірма 
SORAINEN. 

Дар'я ЧАРНЯЎСКАЯ

Чэмпіёнская хада
Універсіяда праходзіла 23 і 24 

лістапада ў Маскоўскім дзяржаў
ным універсітэце імя М. В. Ламано
сава па ініцыятыве яго рэктара 
акадэміка Віктара Садоўнічага. У 
спабор ніцт вах прынялі ўдзел 17 ка
манд з Расіі, Украіны і Беларусі. 

Дарэчы, нашы студэнты высту
палі ў гэтых спаборніцтвах упер
шыню і адразу ж паказалі сваю пе
равагу. Сярод іх ёсць пераможцы 
міжнародных алімпіяд па біялогіі 
розных гадоў. 

Таццяна МАЛЯРОВА

А. Кавалеўскі, А. Кірсанава, К. Кастагладава, А. Сухарэўскі,  
А. Маргуноў

Партнёрства ў міжнароднай дзейнасці

тэмы прафесійнага адбору студэн
таў для далейшай працы ў сферы 
міжнароднай дзейнасці, спрыянне 
навучальным установам ў пашы
рэнні міжнародных кантактаў і по
шуку новых магчымасцяў арга
нізацыі стажыроўкі студэнтаў. ад

ным з важных напрамкаў узаема
дзеяння стане таксама правядзен
не фундаментальных і прыкладных 
навуковых даследаванняў у галіне 
міжнароднай праблематыкі. 

Пагадненне падпісана тэрмінам 
на пяць гадоў з магчымасцю пра

лангацыі. Дэталізацыя палажэнняў 
дакумента знойдзе адлюстраванне 
ў штогадовых працоўных прагра
мах сумеснага ўзаемадзеяння МЗС 
і вышэйшых навучальных устаноў. 

Паводле інфармацыі  
БелТА
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з першых крыніц

выСТавы навацыі

У апошні час кіраўніцтва 
нашага ўніверсітэта стала 
рэгулярна праводзіць 
выязныя пашыраныя 
пасяджэнні рэктарата, 
прычым геаграфія іх 
шырокая: ад сумесных 
адукацыйных калегій  
у Туле і Гродне  
да вытворчай нарады  
ў Салігорску на  
ПА «Беларуськалій». 
Гэтам разам пераважала 
культуралагічная місія ў 
Нясвіжы, у гістарычнай 
рэзідэнцыі буйных 
магнацкіх родаў 
Беларусі. 

У чарговым выязным пасяджэнні 
прынялі ўдзел дэканы факультэтаў 
і начальнікі ўпраўленняў БДУ, якія 
разам з дырэкцыяй знакамітага 
пала цавазамкавага комплексу аб
мер кавалі прэзентацыю сучасных 
маг чы масцяў вядучай навучальнай 
установы нашай краіны. 

З цікавым дакладам «Гісторыя 
стварэння ўніверсітэтаў ва Усход
няй еўропе: ад мінулага да сучас
насці» выступіў рэктар акадэмік 
Сяргей абламейка. У 30я гады ХХ 
стагоддзя князь альбрэхт Радзівіл 
аддаў правае крыло замка пад 
настаўніцкую семінарыю. І цалкам 
магчыма, што невыпадкова пася
джэнне супрацоўнікаў вядучай ВНУ 
краіны праходзіла менавіта ў гэтых 
апартаментах. Хочацца падкрэс
ліць, адмысловы шарм і дзівосную 
атмасферу мерапрыемству нада
ваў антураж адрэстаўраваных у 

Два пагадненні аб 
супрацоўніцтве ў 
адукацыйнай і навуковай 
сферах і тры пратаколы 
аб намерах падпісаны 
Белдзяржуніверсітэтам 
падчас працы 32-га 
Індыйскага міжнароднага 
гандлёвага кірмашу, 
якая праходзіў у Нью-
Дэлі з 14 па 27 лістапада. 
Дэлегацыю БДУ 
ўзначальваў прарэктар па 
эканоміцы і інвестыцыях 
Уладзімір Панарадаў. 

Першае пагадненне тычыцца 
супрацоўніцтва БДУ і Універсітэта 
імя Джавахарлала Неру. У ім вы
значаны канкрэтныя задачы гума
нітарнага плана: вывучэнне сан
скрыту і рускай мовы, даследаван
не літаратуры і культуры дзвюх 
краін, вывучэнне сучасных грамад
скіх дысцыплін з акцэнтам на дас
ледаванне розных сацыяльных 
сфер Індыі. 

Другое пагадненне замацоў вае 
партнёрства паміж БДУ і Абарон-
ным інстытутам перадавых 
даследаванняў (АІПД) г. Пуна ў 
правядзенні сумесных навуковых 
пошукаў у галіне нанаэлектрамаг
нетызму. Плануецца стварэнне су
меснай лабараторыі на базе БДУ, 
падрыхтоўка аспіран таў, магіст
рантаў і суіскальнікаў дзвюх краін. 
У аІПД перад выклад чыкамі і ас

Першая міжнародная 
інтэрнэт-канферэнцыя 
«Інфармацыйна-тэхнала-
гіч нае забеспячэнне 
аду ка  цый нага працэсу 
дзяржаў-удзельніц СНД»
завяршылася ў БДУ. 

арганізавалі яе Міністэрства 
аду кацыі нашай краіны і БДУ. Вы
нікі падвялі 30 лістапада. 

На канферэнцыю было даслана і 
размешчана на адпаведным сайце 
62 даклады навукоўцаў з Беларусі, 
Расіі, Украіны, казахстана і аўстра
ліі. У дыскусіях удзельнічалі каля 
150 чалавек. На форумах актыўна 
абмяркоўваліся пытанні, якія ты
чацца распра цоўкі новых мета да
логій, канцэпцый і мадэляў аргані
зацыі навучання, выкарыстання ў 
адукацыйных практыках сучасных 
сістэм кіра вання. Удзельнікі па
дзяліліся ўлас ным бачаннем ін
фармацыйнай палітыкі ВНУ. 

На думку арганізатараў, дадзе
нае мерапрыемства прадэман
стравала перавагі правядзення на
вуковых канферэнцый у сусветнай 
павуціне. Гэта новыя маг чы масці 
больш эфектыўнага міжнароднага 
супрацоўніцтва ў сферы адукацыі і 
навукі; забеспячэння сусветных 
стандартаў пад рых тоўкі спецыя
лістаў; аператыўнага абмену 
навуковатэхнічнай інфар мацыяй, 
а таксама развіцця агульнай наву
коваадукацыйнай прасторы. 

ФІЛІЯЛ БДУ Ў… НЯСВІЖЫ?

2010 годзе залаў: інкруставаныя 
пазалотай дзвярныя ручкі і ўпры
гожаныя мудрагелістай ляпнінай 
столі, мармуровыя калоны і пар
трэты прадстаўнікоў дынастыі 
Радзі вілаў у стылі ракако, срэбныя 
і парцалянавыя прадметы побыту, 
гарнітуры і асабістыя рэчы маг
натаў… Як вядома, асабліва 
каштоў ныя прадметы культурнай 
спад чыны ў Беларусі стаяць асоб
ным радком. У гэты «VIPрэестр» 
трапляюць перш за ўсё тыя пом ні
кі куль туры і гісторыі, якія ўва
ходзяць у спіс Сусветнай спадчы
ны. Штогод ён папаўняецца новымі 
аб'ектамі. 

Нясвіжскі замак у спіс ЮНеСка 
ўнеслі ў 2005 годзе. Палацава
замкавы комплекс у Нясвіжы – 
адзін з найцікавейшых помнікаў 
архі тэктуры Беларусі – узводзіў 
італь янскі архітэктар Джавані Ма
рыя Бернардоні. а ініцыятыва ства
рэння каменнага замка належыць 
першаму нясвіжскаму ардынату 
Мікалаю Хрыстафору Ра дзі вілу 
Сі ротку. Пачатак будаў ніцтва ад но
сіц ца да 1583 года. Бальная, 
камінная, малая сталовая залы... У 
белай бальнай зале з радзівілаў
скіх часоў добра захаваліся панэлі, 
калоны, ляпніна па перыметры 
столі і над люстрамі, дапаўняе ін

тэр'ер салонны гарнітур XIX ста
годдзя, адмыслова набыты для гэ
тага памяшкання. Дарэчы, як 
высветлілася падчас экскурсіі, 
большасць экспанатаў з вялікімі 
цяжкасцямі былі выкуплены і зусім 
нядаўна прывезены ў Беларусь з 
прыватных калекцый і музеяў з 
сусветнымі імёнамі. Паколькі су
часныя законы еўрапейскіх краін 
не дазваляюць вывозіць гістарыч
ныя каштоўнасці з краіны нават 
пры наяўнасці  суправаджальных 
дакументаў, шматлікія спрадвечна 
нашыя музейныя рарытэты сёння 
«стаяць» у чарзе, каб вярнуцца на 
сваю гістарычную радзіму. Зрэш

ты, як распавёў дырэктар Нацыя
нальнага гісторыкакультурнага 
музеязапаведніка «Нясвіж» Сяр
гей клімаў, як высветлілася, вы
пускнік гістфака БДУ, у першыя 
дзевяць месяцаў 2012 года замак 
наведалі аж 290 тысяч чалавек, а 
чакалася, што за год у цэлым ён 
прыме 300 тысяч экскурсантаў. 
Пры гэтым максімальная прапуск
ная здольнасць замка – 500 тысяч. 
калі перавысіць гэту планку, паў
ста не небяспека для захаванасці 
экспанатаў… Як вы разумееце, 
музейзамак пры ўсім тым, што 
мае сёння – вельмі і вельмі пры
вабны для навукоўцаў і турыстаў. 
Удзельнікі пасяджэння пашырана
га рэктарата і навуковыя супра
цоўнікі музеязапаведніка адна
душна прыйшлі да меркавання, 
што студэнты Беларускага дзяр
жаўнага ўнівер сітэта могуць і па
вінны выконваць тут розныя дас
ледчыя і практычныя працы. І што 
ў найбліжэйшай бу дучыні цалкам 
лагічна і апраўдана будзе стварэн
не на базе Нацыянальнага гісто
рыкакультурнага музеязапавед
ніка «Нясвіж» фі лі яла кафедры 
гістарычнага факультэта… І акту
альнасць паднятага пытання 
пацвердзіў выступ маладога вы
кладчыка гістфака БДУ аліны Ве
рамейчык – ураджэнкі Нясвіжа.  У 
каміннай зале яна таксама прачы
тала лекцыюпрэзентацыю, якая 
адпавядала агульнай тэме і анту
ражу: пра гістарычную спадчыну 
Радзівілаў і іх уплыў на развіццё 
адукацыі. Больш падрабязна пра 
перспектывы супра цоўніцтва на
шага ўніверсітэта з музеемзапа
вед нікам мы распавядзём у нас
тупных нумарах.

Жанна ВАСАНСКАЯ

Індыйскі міжнародны кірмаш

пірантамі выступіў з лекцыяй за
гадчык лабараторыі электра дына
мікі неаднародных асяроддзяў НДІ 
ядзерных праблем БДУ прафесар 
Сяргей Максіменка. Ён распавёў 
пра напрамкі дасле даванняў у 
галіне нанаэлектрамагнетызму, 
стварэнне электрамагні тных па
крыццяў і праводных кера мік, што 
выконваюцца сумесна навукоўцамі 
НДІ ядзерных праблем і фізіка
хімічных праблем БДУ. 

На міжнародным кірмашы ў на
цыянальнай экспазіцыі Рэспублікі 
Беларусь было прадстаўлена бо
лей за 40 навуковатэхнічных рас
працовак навукоўцаў БДУ. 
асаблівую зацікаўленасць выкліка
лі тэхналогія ачысткі вады на асно
ве выкарыстання новых плёначна
тканкавых матэрыялаў і вугальнага 

сарбенту; сінтэтычныя алмазы; 
тэх налогія атрымання паліўных 
гранул з біямасы; комплексы аб
сталявання для вытворчасці выра
баў з пенаполіўрэтанаў і камп'ю
тарнаарыентаваныя прыборы. 

У дзень адкрыцця выставачны 
стэнд БДУ наведалі Прэм'ер
міністр Беларусі М. У. Мясніковіч і 
міністр гандлю Рэспублікі Індыя 
ананд Шарма (на здымку). 

За час знаходжання ў Індыі дэ
легацыя БДУ прыняла ўдзел у пра
цы беларускаіндыйскага бізнес
форуму, 8га пасяджэння савета 
дзелавога супрацоўніцтва «Бела
русь–Індыя» і кантактнакаапера
цый най біржы. З некалькімі індый
скімі кампаніямі былі падпісаны 
пратаколы аб намерах. 

Паводле інфармацыі ГУН

Адукацыю 
абмеркавалі online

Разам з тым выяўлены праблем
ныя палі ў рэалізацыі праграм ін
фарматы зацыі ўніверсі тэцкай аду
кацыі: адсутнасць узгод ненасці ў 
інфарма цый наадукацый най палі
тыцы ВНУ краін СНД, разнарод
насць праграмнага забеспячэння і 
тэхнічных рэсурсаў; недастатковая 
ўвага дзейных праграм інфарматы
зацыі да магчымасцяў адукацый
най платформы Moodle, якая шы
рока выка рыстоўваецца большас
цю заходніх універсітэтаў, і інш. 

Мяркуецца, што інтэрнэткан
ферэнцыя стане штогадовым на
вуковым мерапрыемствам, скіра
ваным на маніторынг, аналіз і 
ўдаска наленне інфармацыйна
тэхналагічнага забеспячэння вы
шэйшай адукацыі, што дазволіць у 
далейшым праводзіць такія фору
мы па розных актуальных тэматы
ках, эканомячы пры гэтым велі
зарныя сродкі. 

Па выніках канферэнцыі ўсе да
клады будуць апублікаваныя ў 
электронным выданні з прысваен
нем індэкса ISBN. Зборнік размеш
чаны ў адкрытым доступе ў элек
троннай бібліятэцы БДУ www.elib.
bsu.by. кожнаму дакладу прысвой
ваецца свой URL для спасылак.

Падрабязная інфармацыя пра 
канферэнцыю і яе вынікі размеш
чана ў відэаблогу рэктара БДУ 
акадэміка Сяргея абламейкі (www.
bsu.by/main.aspx?guid=437883). 

Юрый ПАЗНЯК,
начальнік аддзела ГУВНМР
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нашы юБіляры

Паводле інфармацыі ўпраўлення кадраў БДУ

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

БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

Міжнародная навуковая канферэнцыя ў гонар 90-годдзя з дня на-
раджэння доктара філалагічных навук прафесара Ефрасінні Бондара-
вай – «Звязда», 21.by (30.11). 

Навуковыя праекты БДУ, якія будуць рэалізаваны па лініі беларуска-
в’етнамскага інавацыйна-адукацыйнага цэнтра – Белта, 21.by (29.11).

Заняткі ў рэжыме online старшага выкладчыка кафедры эканаміч-
най інфарматыкі і матэматычнай эканоміі эканамічнага факультэта 
БДУ Паўла Кожыча – «Рэспубліка», respublika.info, tut.by (29.11).

Круглы стол па праблемах бесперапыннай адукацыі на механіка-
матэматычным факультэце БДУ – «Настаўніцкая газета» (29.11).

Шырмаўскія чытанні на філалагічным факультэце БДУ – Белта, 21.
by (28.11), «Минскновости» (29.11).

Пра методыкі Рэспубліканскага цэнтра праблем чалавека БДУ па 
выяўленні таленавітых дзяцей – «Народная газета», ng.by, 21.by (27.11).

Міжнародная навуковая канферэнцыя «Вайна 1812 года і Бела-
русь» – «Минскновости» (22.11), istpravda.ru (24.11), regnum.ru. (2324.11, 
27.11).

Перамога ліцэістаў БДУ на алімпіядзе Саюзнай дзяржавы «Россия 
и Беларусь: историческая и духовная общность» – «СБ–Беларусь сегод
ня (22.11). 

Круглы стол па праблемах адукацыі праграмістаў і іх далейшага 
лёсу – sb.by, «СБ–Беларусь сегодня» (22.11), «Народная газета» («Союзное 
вече», 0814.11).

Перамога каманды ліцэя БДУ на Рэспубліканскім турніры юных 
матэматыкаў – Белта (15.11), «Минскновости» (16.11), «Настаўніцкая 
газета» (17.11).

Гутарка з першым прарэктарам БДУ Міхаілам Жураўковым пра 
стварэнне ў БДУ цэнтра навук пра Зямлю – «Белорусская нива», 21.by 
(14.11).

Конкурс сярод студэнтаў на найлепшую ідэю нанаспадарожніка – 
Белта (01.11), 21.by, tut.by (13.11).

Экспарт адукацыйных паслуг БДУ – «Настаўніцкая газета» (01.11).
Да 20-годдзя ўпраўлення міжнародных сувязяў БДУ – «Настаўніцкая 

газета» (01.11).
Пра прафесарскі сход БДУ – «Настаўніцкая газета» (01.11).

2 снежня Саўко Эмілія Іосіфаўна, дацэнт кафедры фізвыхавання і 
спорту 

6 снежня Песнякевіч Аляксандр Георгіевіч, дацэнт кафедры 
мікрабіялогіі 

8 снежня Сакольскі Анатоль Аляксеевіч, дацэнт кафедры фізічнай 
інфарматыкі і атамнамалекулярнай фізікі 

22 снежня Янчук Алена Ігнацьеўна, дацэнт кафедры філасофіі і 
метадалогіі навукі 

27 снежня Далгарукаў Сяргей Валер’евіч, дацэнт кафедры 
крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду 

28 снежня Карасёва Святлана Генадзьеўна, дацэнт кафедры 
філасофіі культуры 

29 снежня Пратасавіцкі Сяргей Пятровіч, дацэнт кафедры грама
дзянскага права 

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ

АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД:

ЗаГаДЧыка  кафеДРы  агульнай матэматыкі і інфарматыкі,
ПРафеСаРаЎ  кафеДРаЎ: геадэзіі і картаграфіі, нелінейнага аналізу і 

аналітычнай эканомікі, матэматычнай кібернетыкі,
ДацэНтаЎ кафеДРаЎ: грамадзянскага права, англійскага мовазнаўства, 

гісторыі беларускай мовы, гісторыі беларускай літаратуры, арганічнай хіміі, 
геадэзіі і картаграфіі, агульнага землязнаўства і гідраметэаралогіі, дынамічнай 
геалогіі, замежнай журналістыкі і літаратуры, стылістыкі і літаратурнага рэдагаван
ня, агульнай матэматыкі і інфарматыкі, функцыянальнага аналізу, матэыматычнай 
кібернетыкі,

СтаРШыХ  ВыкЛаДЧыкаЎ  кафеДРаЎ: канстытуцыйнага права, археалогіі і 
спецыяльных гістарычных дысцыплін, англійскага мовазнаўства, неарганічнай 
хіміі, стылістыкі і літаратурного рэдагавання, 

ВыкЛаДЧыкаЎ  кафеДРаЎ: крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду, 
гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў, нямецкага мовазнаўства.

Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб'явы.
Адрас:  220030, г. Мiнск, вул.Бабруйская‚ 5 а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ ЎСТАНОВА  
«ІНСТЫТУТ ПРЫКЛАДНЫХ ФІЗІЧНЫХ ПРАБЛЕМ ІМЯ А. Н. СЕЎЧАНКІ» 

БДУ

АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС 

НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАДЫ

СтаРШаГа НаВУкОВаГа СУПРацОЎНІка па спецыяльнасці  01.04.01 (прылады 
і метады эксперыментальнай фізікі).

Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб'явы.
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 7
Тэлефон 212-48-43.

ІНСТЫТУТ ТЭАЛОГІІ ІМЯ СВЯТЫХ МЯФОДЗІЯ І КІРЫЛЫ БДУ 

АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ВАКАНТНЫХ ПАСАД 

ДацэНта кафеДРы рэлігіязнаўства (0,75 стаўкі па спецыяльнасці параўнальнае 
рэлігіязнаўства) 

ДацэНта кафеДРы біблеістыкі і хрысціянскага веравучэння (0,5 стаўкі па 
спецыяльнасці Новазапаветная біблеістыка). 

Тэрмін конкурсу – месяц з дня апублікавання аб'явы.
Адрас:  220030, г. Мiнск, прасп. Незалежнасці, 24, тэл. 220-23-55.

Міністр унутраных спраў 
РБ Ігар ШУНЕВІЧ выступіў 
27 лістапада ў БДУ і 
распавёў супрацоўнікам і 
навучэнцам пра дзейнасць 
падкантрольнага 
яму ведамства. 

У асноўным гаворка ішла пра 
дзейнасць антытэрарыстычных сіл 
Беларусі – з гэтай нагоды ў пачатку 
сустрэчы быў паказаны дакумен
тальны фільм «На грані «алмаза», 
які распавядае пра вядомае эліт
нае падраздзяленне МУС – склад 
баявых груп, узбраенне, выбітныя 
аперацыі. 

«тэрарызм набыў сёння такія 
формы, якія, можна і трэба прыз
наць, дзяржавы пакуль не могуць 
цалкам нівеляваць», – прызнаўся 
Ігар анатольевіч. Найбольш небя
спечны экстрэмізм, які ў большасці 
выпадкаў з'яўляецца асновай тэра
рызму. Распавядаючы пра прычы
ны гэтых з'яў і іх мэты, міністр 
звярнуў асаблівую ўвагу на ролю 
«чацвёртай улады». Паводле яго 
слоў, «ласыя на тэрарыстычныя 
сенсацыі СМІ» лёгка становяцца 
асноўным інструментам тэрарыс
таў у дасягненні пастаў леных мэ
таў – запалохвання людзей і ўплы
ву на грамадскую думку. 

Праблема выхавання моладзі – 
адна з ускосных прычын росту 
экстрэмісцкіх настрояў, на якія, на 
думку міністра МУС, грамадскасці 
варта звярнуць увагу. З'яўленне 
такіх нефармальных рухаў, як 
скінхэды, анархісты, футбольныя 

На геаграфічным 
факультэце Мікалай 
ЧАРТКО працуе 50 гадоў. 
Ён прайшоў шлях ад 
малодшага навуковага 
супрацоўніка НДЛ 
біягеахіміі глебаў да 
прафесара кафедры 
глебазнаўства і ЗІС. 

Мікалай канстанцінавіч надру
каваў 295 навуковых артыкулаў, 
распрацаваў 11 навучальных кур
саў, сярод якіх геахімія ландшаф
таў, матэматычныя метады ў геа
гра фіі, фізіка глебаў і іншыя. 

Студэнты геафака ведаюць, што 
Мікалай Чартко вельмі патраба
вальны экзаменатар, а таму сур’
ёзна адносяцца да яго заняткаў. 
Свае лекцыі Мікалай канстанціна
віч, як сапраўдны даследчык род
нага краю, чытае пабеларуску. 
Менавіта беларускія ландшафты 
былі нанесены ім на карту.

Першая карта «Геахімічныя ланд
шафты», падрыхтаваная Міка лаем 
Чартко  для Нацыянальнага атласа 
Рэспублікі Беларусь 2002 г., для 
мяне стала падарункам. Бачна, 
што ёй папярэднічала вялікая пра
ца. карта стракаціць: пробы бра
ліся адусюль, з сельскагаспадар
чых зямель, у агародах, каля лесу, у 
поймах лугоў, на балоцістых мяс
цінах… Нават цяжка ўсвядоміць, 
што такое магчыма. Мікалай 
канстанцінавіч пацвярджае: гэта 
справа не аднаго дня і нават не ад
наго года.  каб вывучыць кругава
рот макра і мікра элементаў у пры
родных і аграландшафтах, ён ра
зам са студэнтамі старэйшых 
курсаў ездзіў па Бела русі пачына
ючы з 60х гадоў. Прывезеныя гле

Прадугледзець на будучыню

фанаты – вынік таго, што маладыя 
людзі сёння маюць шмат вольнага 
часу і не абцяжараныя клопатамі 
жыцця. Пагаршае сітуацыю 
мабільная і інтэрнэтзалежнасць, 
лічыць Ігар анатольевіч. 

тэме інтэрнэтпрасторы была 
нададзена асаблівая ўвага. 
Маніторынг інтэрнэтрэсурсаў, по
шук інфармацыі пра заклікі да ма
савых беспарадкаў – галоўныя за
дачы, якія ставяцца сёння перад 
сілавымі структурамі ў дачыненні 
да сеціва: «Для барацьбы з кібер
злачыннасцю і кібертэрарызмам, 
які выкарыстоўвае камп’ютар у 
сеціве, у нас створана і функцыя
нуе падраздзяленне ў структуры 
крымінальнай міліцыі МУС». 

Як «сурагатны прадукт» раз
гледжанай сацыяльнай з'явы 

міністр згадаў феномен тэле
фоннага тэрарызму: «толькі 
сёлета было зарэгістравана 33 
заведама лжывыя паведам
ленні аб закладзеных выбухо
вых прыладах на тэрыторыі 
Рэспублікі Беларусь», – ад з на
чыў Ігар анатольевіч. Практыч
на ўсе гэтыя справы раскрыты, 
але на такія выпадкі марна 
выдат коўваюцца вельмі вялікія 
сродкі, шмат часу, гэта дэста
білізуе дзейнасць уста ноў. та
му ўведзе на крымінальная ад
казнасць за такога роду дзе
янні. 

«Сёння ўвесь свет разумее, 
што мірыцца з забойствамі 
мірных грамадзян нельга, і з 
тэрарыстамі трэба абыходзіц
ца адэкватна», – у той жа час 
міністр прызнаўся, што ў 

сітуацыях, калі тэрарызм сябе ўжо 
выявіў, змагацца з наступствамі – 
самае простае ў дзейнасці 
спецслужбаў. Значна складаней 
апярэдзіць з'яўленне тэрарыста 
альбо прадухіліць прычыненне ім 
шкоды. «каб тэракты не паўта
раліся, палітыка дзяржавы павінна 
быць мудрай і ўзважанай, праду
гледжваць наступствы на будучы
ню», – сказаў Ігар анатольевіч на
прыканцы. 

Пасля выступу міністр адказаў 
на пытанні прысутных. У пры
ватнасці, падзяліўся інфармацыяй, 
што да стагоддзя беларускай 
міліцыі плануецца стварыць не
калькіх мастацкіх фільмаў і кніг. Ма
тэрыял, запэўнівае Ігар анатоль
евіч, назапасіўся багаты. 

Ілья ТРАФІМАЎ

БЕЛАРУСКІЯ КРАЯВІДЫ ПРАЗ ЖЫЦЦЁ

ба, вада і расліны да сле даваліся ў 
лабараторыі бія геа хіміі глебаў пры 
кафедры глеба знаў ства на ўтры
манне фізіялагічна значных мікра
элементаў, параўноў ваўся іх хіміч
ны склад. Затым дава ліся рэка
мендацыі па выкарыстанні гэтых 
прыродных рэсурсаў. Навуковыя 
абагульненні па аптымізацыі глебаў 
таксама далі свой плён. Пра фесар 
ганарыцца двума аўтар скімі пас
ведчаннямі. адно з іх тычыцца спо
сабу меліярацыі дзярно вапад
золістых паўгідраморфных гле баў, 
другое – спосабаў меліяра цыі тар
фяных глебаў нізіннага тыпу. 

Доктар геаграфічных навук Мі
ка  лай Чартко справядліва лічыц ца 
першаадкрывальнікам новага на
вуковага кірунку ў нашай краіне – 
геахіміі аграландшафтаў. Дзякую
чы гэтаму яму ўдалося распраца
ваць класіфікацыю і структуру, спо
сабы ацэнкі і аптымізацыі ландшаф
таў, а таксама нейтралізацыі так
січных элементаў і злучэнняў. 

Мікалай канстанцінавіч узгад
вае, што ў студэнцкія гады яго спа
чатку цікавілі праблемы фізічнай 
геаграфіі. аднак пасля лекцый 
маскоўскага прафесара Перэль
мана ён заняўся ў асноўным геа
хіміяй ландшафтаў. цяпер ён лі
чыць другі курс самым прыдатным 
для ўзнікнення навуковых інтарэсаў. 
так павялося, што студэнт, якога 
заўважыў Мікалай канстанцінавіч, 
абавязкова з цягам часу станавіўся 
кандыдатам або доктарам навук. 
Сярод яго вучняў – кандыдаты геа
графічных навук аляксандр кар
пічэнка і Павел Жумар, а таксама 
Лідзія Глазкова, Ганна таранчук, 
таццяна Мышлен. Доктарскую 
абараніў Яраслаў ку лі коў. За па
спяховае кі раўніцтва да следаван
нямі студэн таў М. к. Чартко ўзна
гароджаны Ганаровай граматай 
Міністэрства адукацыі РБ (2001). У 
2011 г. яму прысвоена зван не «За
служаны работнік БДУ».

Ганна ЛАГУН

Прафесар М. Чартко са сваімі вучнямі кандыдатамі геа гра
фічных навук А. Карпічэнкам (злева) і П. Жумарам (справа)
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Рэдактар Сяргей ШАФАЛОВІЧ

карэктар Ганна Рак

далУЧайцеСя!

Каманда студэнтаў БДУ заваявала 
права ўдзелу ў фінале чэмпіянату 
свету па праграмаванні. 

У СанктПецярбургу, Барнауле, тбілісі і 
ташкенце ў нядзелю 2 снежня адбыўся 
паўфінал студэнцкага каманднага чэмпіянату 
свету па праграмаванні ў ПаўночнаУсходнім 
еўрапейскім рэгіёне. Усяго ў спаборніцтвах 
удзельнічала 229 каманд вядучых ВНУ 12 
краін (Расія, Беларусь, Латвія, Літва, эстонія, 
арменія, азербай джан, Грузія, казахстан, 
Узбекістан, таджы кістан, туркменістан), якія 
заваявалі гэта права ў папярэдніх этапах 
спаборніцтваў. 

абсалютнымі пераможцамі спаборніцтваў 
стала каманда студэнтаў СанктПецяр
бургскага нацыянальнага даследчага ўні
версітэта інфармацыйных тэхналогій, 
механікі і оптыкі, у якой выступілі шырока вя
домы па школьных спаборніцтваў беларускі 
праграміст Генадзь караткевіч і два студэн
ты ўніверсітэта, якія з’яўляюцца дзейнымі 
чэмпіёнамі свету 2012 г. Яны змаглі выра
шыць 11 з 12 прапанаваных задач. каманды 
Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта, Бе
ларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і Санкт
Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
вырашылі па 10 задач і таксама атрымалі 
дыпломы 1 ступені. Поўную табліцу вынікаў 
можна ўбачыць на афіцыйнай старонцы 
спаборніцтваў (http://neerc.ifmo.ru/infor-
mation/standings.html). 

У спаборніцтвах ад Беларусі прымалі 
ўдзел 4 каманды БДУ, 2 каманды БДУІР, ка
манды Гродзенскага дзяржуніверсітэта, 
Брэсцкага тэхнічнага дзяржуніверсітэта і По
лацкага дзяржуніверсітэта. каманды БДУ ў 
чарговы раз пацвердзілі сусветны ўзровень 
падрыхтоўкі, паказаўшы высокія вынікі. Пер
шая каманда БДУ, у склад якой уваходзяць 
пяцікурснікі факультэта прыкладной ма
тэматыкі і інфарматыкі Раман Удавічэнка, 
андрэй Малевіч і Сяргей Жгіроўскі, заваява
ла права ўдзелу ў фінале чэмпіянату свету ў 
чэрвені 2013 г., а астатнія каманды БДУ 
атрымалі два дыпломы 2й ступені і адзін 
дыплом 3й ступені. каманды іншых ВНУ 
Беларусі таксама выступілі годна, але, на 
жаль, пуцёвак у фінал не заваявалі. 

Ілья ТРАФІМАЎ

Студэнцкі гарадок БДУ пры 
падтрымцы Міністэрства адукацыі 
Беларусі арганізаваў свята, 
якое аб'ядноўвае, згуртоўвае 
і знаёміць паміж сабой 
розныя культуры і народы. 
28 лістапада прайшоў IV 
Міжуніверсітэцкі фестываль 
нацыянальных культур. 

Урачыстае мерапрыемства наведалі рэк
тар БДУ акадэмік Сяргей абламейка, пра
рэктар па вучэбнавыхаваўчай рабоце і са
цыяльных пытаннях Уладзімір Сувораў, а так
сама прадстаўнікі пасольстваў Ірана, турцыі 
і азербайджана. 

Студэнты з туркменістана, Нігерыі, Ганы, 
Ірана, кітая, кубы і іншых краін радавалі 
гледачоў і адзін аднаго народнымі танцамі і 
песнямі, сучаснымі рытмамі і папулярнымі 
хітамі, а таксама віртуознай ігрой на музыч
ных інструментах. кітаянка Ван Лін 

29 лістапада ў актавай 
зале Інстытута 
журналістыкі пры 
вялікай колькасці 
творчай моладзі 
нашага ўніверсітэта 
былі падведзены 
вынікі студэнцкага 
конкурсу відэаролікаў 
і фатаграфій «БДУ 
ў тваім фармаце». 

Сярод відэа спаборнічалі 
16 прац, а з 200 дасланых 
фатаграфій у фінал выйшлі 
46. Прычым конкурс відэа
ролікаў праводзіўся сёлета 
ўпершыню. Працы ацэнь
валіся ў трох намінацыях. І ў 
кожнай журы на чале з пра
рэктарам па вучэбнавыха
ваўчай рабоце і сацыяльных 
пытаннях БДУ Уладзімірам 
Суворавым вызначыла пе
раможцаў. 

так, у намінацыі «БДУ – 
гэта мы» больш за ўсіх балаў 
набраў ролік студэнткі фПМІ 
Таісіі Шабуні, у намінацыі 
«Дух студэнцтва» найлеп
шай прызнана работа сту
дэнта механікаматэма тыч

БДУ ў тваім фармаце
нага факультэта Антона Сця-
шко; у намінацыі «Рэклама 
ўні версітэцкай адукацыі» 
ўзна гароду атрымаў Артур 
Пракопчык (фМа). Дарэчы, 
вызначэнне пераможцы ў 
апошняй намінацыі відэа
ролікаў выклікала найболь
шую дыскусію ў журы. Праца 
а. Пракопчыка «Святло і цем
ра» была зроблена на вельмі 
высокім прафесійным уз
роўні з магутным сацыяль
ным падтэкстам, хоць і не 
зусім адпавядала зададзе
най скіраванасці. 

акрамя таго, дыпломамі 
конкурсу ўзнагароджаны: за 
найлепшую жаночую і муж
чынскую ролю студэнты 
ффСН Паліна Хамякова і 
Аляксей Касцюк; за найлеп
шы сцэнар Улад Попчанка 
(Інстытут журналістыкі); за 
найлепшую аператарскую 
працу – Антон Сцяшко 
(ММф) і за найлепшае гука
вое афармленне Павел Ас-

травух (Інстытут журналіс
тыкі). 

Сярод фатаграфій най
леп шымі ў намінацыі «Асо
бы БДУ» прызнаныя працы 

аўтараў Антона Шункова (1 
месца, фПМІ); таісіі Шабуні 
(2 месца) і Яўгеніі Давыдкі
най (3 месца, ІБМт). 

У намінацыі «Мой го

рад» першае месца заслу
жылі Антон Сцяшко (ММф), 
другое – антон Мартысевіч 
(Рфкт) і трэцяе – алена Су
дакова (юрфак). У намінацыі 
«Нечаканы ракурс» пера
можцам прызнаны Максім 
Каленік (фПМІ). а ў намі
нацыі «Рэпартаж» на пер
шым месцы апынулася Таісія 
Шабуня (фПМІ), на другім – 
антон Шункоў (фПМІ) і на 
трэцім – андрэй касцючук 
(ДІкСт). 

Як відаць, некаторыя з 
удзельнікаў абодвух кон
курсаў (т. Шабуня, а. Сцяшко 
і інш.) праявілі сябе як шмат
станочнікі, прычым вельмі 
паспяховыя. 

Як ужо згадвалася, кон
курс фотапрац праводзіцца 
ўжо некалькі гадоў, а вось 
конкурс відэаролікаў прай
шоў упершыню і выклікаў 
вялікую цікавасць. такі фар
мат, вядома ж, вельмі зруч
ны для прагляду, да таго 

раскрывае ўвесь дыяпазон 
творчых здольнасцяў аўта
раў. На думку загадчыка 
лабарато рыі аўдыявізу аль
ных тэхна ло гій андрэя Вік
таравіча катрэнкі, з тэх ніч на
га пункта гледжання якасць 
відэа была практычна ва ўсіх 
на высокім узроўні, хоць 
большасць чамусьці не пры
трымваліся зададзеных па
ра  метраў: разрашэнне відэа, 
частата кадраў, частата дыс
крэ дытацыі гуку. але на «ма
люначак» гэта не моцна паў
плывала. Сюжэты зды маліся 
на рознай тэхніцы: ад ама
тарскай камеры ці добрай 
мыльніцы да прац камер
цыйнага ўзроўню на пра
фесійнай апаратуры, вартых 
паказу на тэле бачанні. Гэта 
самае дзіўнае, бо ў нашым 
універсітэце, да прыкладу, 
камп'ютарнаму ман тажу на
вучаюць толькі на кафедры 
тэлебачання і радыёвяшчан
ня ў Інстытуце жур налістыкі. 
ас татнія ж студэнты сама
вучкі, але выдаюць такі вынік! 
Гэта галоўнае адкрыццё.

З нецярпеннем чакаем 
наступнага конкурсу! 

Ірына МІРОНАВА
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У вОлЬны ЧаС віншУем!

Сціраем межы
прадставіла народны танец, які адроз
ніваецца асаблівай грацыяй і пластыкай. а 
яе суайчыннік, які прыехаў з гродзенскага 
ўніверсітэта з танцавальнай групай падтры м
кі, проста «падарваў» залу, выканаўшы папу
лярны зараз сярод моладзі хіт Gangnam 
Style. Голас, танцы, касцюмы – усё гэта 
выклікала буру авацый! 

Не горш выступілі і прадстаўнікі сонеч
нага туркменістана. Джыгіты з БДУкМ Мурат 
і Бегенч сваім танцам перанеслі нас на бяз
межныя прасторы сваёй радзімы, акунулі ў 
свет свабоды і прыгод. а Ізатбек Ібрагімаў 
выканаў на фартэпіяна мелодыю туркмен
скага кампазітара. Вялікая колькасць ін
струментальных нумароў, несумненна, па
радавала. У першую чаргу гэта студэнты з 
акадэміі музыкі Чжоу Пэн і Лю Янь, якія 
выканалі іспанскае танга дуэтам на скрыпцы 
і фартэпіяна, а таксама інтэрнацыянальная 
група «Пульс» з песняй з рэпертуару крысці
ны агілеры. Сэрцы ўсіх на імгненне замерлі, 
калі на сцэне з'явіліся кітайскія дзяўчаты з 
эканамічнага ўніверсітэта. Іх дуэт флейты і 

скрыпкі быў справядліва названы «дуэтам 
душы і сэрца», так пяшчотна і пранікнёна гэ
та гучала. 

Сёлета тут упершыню выступіў прад
стаўнік Малайзіі. Махеш Мумуірулан выйшаў 
на сцэну з дудой. Інструмент складанай 
канструкцыі і формы вырабляў неверагод
ныя, чароўныя гукі, якія нельга атрымаць ні 
на адным іншым інструменце. Бадай, гэта 
стала каштоўным папаўненнем фестывалю! 

Беларусь на фестывалі была прад
стаўлена заслужаным ансамблем танца 
«крыжачок». Яго танцоры ў шыкоўных на
цыянальных строях закруцілі на сцэне 
«Польку кругавую» і лішні раз даказалі, што і 
ў нас бывае «горача»! фінальная кампазі
цыя – беларуская песня «Васiльковае неба» 
ў выкананні кубінкі Луселіі Ролдан – стала 
сапраўды гімнам фестывалю культур, які 
сабраў на адной сцэне артыстаў з розных 
краін і кантынентаў. Пажадаем між універ
сітэцкаму фестывалю далейшага росквіту і 
новых адкрыццяў. 

Наталля МАЖУЛЬ

У фінале


