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Чытайце  
ў нумары:

Весткі  
з рэктарата

Паводле інфармацыі
прэс-службы БДУ

Візіты

ЭЛЕКТРОННАЯ  
БІБЛІЯТЭКА БДУ

Ідэі стварэння і вынікі 
развіцця

Стар. 2

КАЛІ СКАРАЕ АСОБА!
Сустрэчы клуба інтэлектуа

лаў, ініцыяванага кафедрай 
сацыялогіі, становяцца прык
метнай з’явай у культурным 
жыцці БДУ 

Стар. 3

ПА ПОЎНАЙ ПРАГРАМЕ
Амальііііі 150 студэнтаў пасля 

зімовай сесіі весела бавілі час у 
САК «Брыганціна»

Стар. 4

МеДАлёМ Францыска Ска
рыны ўзнагароджаны дэкан 
юрыдычнага факультэта БДУ 
Сяргей Балашэнка. Гэтай узна
гароды ён удастоены за шматга
довую плённую працу, узорнае 
выкананне службовых аба вяз
каў, вялікі асабісты ўклад у да
сягненні высокіх творчых паказ
чыкаў у сістэме адукацыі. Адпа
ведны ўказ падпісаў Прэзі дэнт 
Рэс публікі Беларусь 4 лютага.

* * *
ДАМОВУ аб супрацоўніцтве 

паміж БДУ і Клайпедскім уні
версітэтам падпісалі кіраўнікі 
ВНУ акадэмік Сяргей Абламей
ка і прафесар Вайдуціс лаў
рэнас. Прадугледжваецца аб
мен студэнтамі для знаёмства з 
гісторыяй, культурай Беларусі і 
літвы, выкладчыкамі і маладымі 
навукоўцамі для чытання лек
цый, асваення найноўшых тэх
нік, методык даследаванняў і 
навучання, а таксама вучэбнымі 
планамі і праграмамі, вопытам 
і інфармацыяй па вучэбнаме
та дычнай рабоце.

* * *
БДУ, адзіны з нашай краіны, 

упершыню прыняў удзел у 10й  
Усеказахстанскай выставе за
межнай адукацыі (AKIEF–2013), 
якая праходзіла з 3 па 5 лютага ў 
Астане, Алматы, Атырау, Акту.

Інфармацыя пра ўсе спе цы
яль насці і спецыялізацыі, фа
культэты і сістэму даўніверсі
тэц кай адукацыі БДУ выклікала 
шырокую цікавасць у наведні каў.

У выставе бралі ўдзел больш 
за 100 ВНУ і ССНУ з 19 краін 
свету.

Выстава была арганізавана 
кансультацыйнаадукацыйным 
агенцтвам «Глобус эдзюкейшн» 
(Globus Education) пры пад
трымцы Міністэрства адукацыі 
і навукі Рэспублікі Казахстан.

Дзень культуры Ізраіля 
прайшоў у Інстытуце 
журналістыкі 12 лютага.

У гэты дзень у будынак уні
версітэта на Кальварыйскай, 9 
прыехалі прадстаўнікі ізраільскага 
культурнага цэнтра пры Пасольст
ве Дзяржавы Ізраіль у Рэспубліцы 
Беларусь. Яны арганізавалі выста
ву літаратуры з уласных фондаў, 
уручылі бібліятэцы падборку кніг 
сваіх землякоў і папоўнілі залу пе
рыёдыкі новай прэсай. У чыталь
най зале адкрылі перасоўную ма
стацкую выставу «Па слядах Шага
ла ў Ізраілі», прысвечаную 125
годдзю з дня нараджэння Марка 
Шагала. Студэнтам прадставілі 
працы сучасных мастакоўізраіль
цян, якія працягваюць традыцыі 
знакамітага беларуса ў сваёй 
творчасці. Апроч карцін, можна 
было ацаніць і фатаграфіі: серыя 
адмысловых здымкаў была зроб
лена з паветра і паказвала краіну 
з нязвыклага ракурсу. З той жа 
мэтай – распавесці пра дзяржаву з 
новага боку – перад аўдыторыяй 
бу дучых журналістаў выступіў Над
звычайны і Паўнамоцны Пасол 
Дзяржавы Ізраіль у Рэспубліцы Бе
ларусь Іосіф Шагал.

На фоне незвычайных кадраў 
прагучаў нечаканы ўступ: «Я не ве
даю, ці патрэбная вам гэтая лек
цыя. Але яна патрэбная мне. Важ
на, каб людзі больш ведалі пра 
Ізраіль». Пасол адзначыў, што ў 
прэсе часта з’яўляюцца матэрыя

Дыплом першай 
ступені прысуджаны 
БДУ за выданне наву
чальнага дапаможніка  
з электронным дадаткам 
«Англійская мова.  
Сацыяльныя зносіны»  
ў намінацыі «Падручнік 
новага стагоддзя» на  
Нацыянальным конкурсе 
«Мастацтва кнігі–2013».

Навучальны дапаможнік рэалі
зуе прынцыпы дыскурснага пады
ходу ў выкладанні замежнай мовы, 
распрацаванага кафедрай англій
скай мовы і моўнай камунікацыі 
БДУ сумесна з кафедрай рускай 
філалогіі Вільнюскага ўніверсітэта. 
Аўтары падручніка: Макарава А. У., 
Ухванава І. Ф., Бразаўскене А. М., 
Краўле Т. П, Дзямідава В. В., 
Пархамовіч Т. В. і Савіч А. У. 

«Дзяржава, створаная на пяску»

лы пра вайну ў яго краіне, і гэта 
ўсё, што бачыць большасць бе ла
русаў. А між тым гэта дзяржава 
існавала 2 тысячы гадоў таму, 
Ізраіль можа лічыцца прабацькам 
сусветнай цывілізацыі. Нягледзя
чы на багатую гісторыю, афіцый
на Ізраіль з’явіўся зусім нядаўна: 
у маі 2013 г. яму споўніцца 65 
гадоў. «Дзяржава была створана 
на пяску. У параўнанні з ёй Бела
русь – гэта Богам любімая зям
ля», – кажа Іосіф Шагал. Для яго 
Беларусь з яе рэкамі, азёрамі і 

лясамі здаецца антыподам краі
ны, дзе мала вады, нязменная 
спякота і амаль няма розніцы 
паміж порамі года. І тым часам 
Ізраіль займае першае месца ў 
свеце па колькасці інавацый і іх 
прыкладанні ў штодзённае жыц
цё, з’яўляецца адзінай дэмакра
тыяй на Блізкім Усходзе.

Як чалавек, які прапрацаваў у 
журналістыцы большую частку 
свайго жыцця, Іосіф Шагал па 
просьбе студэнтаў выказаўся пра 
стан беларускіх СМІ: «Ваша прэса 

ці вельмі «про», ці вельмі «контра». 
Усярэдзіне няма нічога, не відаць 
якаснай аналітыкі». На яго думку, 
журналістыка – паняцце суб’ек
тыўнае, яна шмат у чым залежыць 
ад людзей, якія падаюць навіны. 
Вельмі важна памятаць пра абавя
зак перад сабой, разумець, хто ты. 
«Праца ў СМІ, як і праца ўрача, 
вельмі адказная з пункта гледжан
ня маралі. Калі вы дрэнны чалавек, 
вам нельга быць журналістам», – 
падагульніў Іосіф Шагал.

Дар'я ЧАРНЯЎСКАЯ

Пасол Ізраіля Іосіф Шагал у Беларускім дзяржаўным універсітэце

дасягненні

Падручнік новага стагоддзя

Мастацкае і тэхнічнае афарм
ленне ажыццёўлена ўпраўлен 
нем рэдакцыйнавыдавецкай ра
боты БДУ. 

Выданне вылучаецца сучаснай 
вёрсткай з выкарыстаннем гра
фічных і каляровых акцэнтаў, зас
тавак, сюжэтнавыяўленчых шмуц

тытулаў, а таксама арыгі  наль ных 
фотаздымкаў.

Цырымонія ўзнагароджання 
пераможцаў конкурсу адбылася 6 
лютага ў Нацыянальнай бібліятэцы 
Беларусі. Усяго на ўзнагароды 
прэтэндавалі 175 выданняў ад 31 
выдавецтва. Журы абрала пера
можцаў у 14 намінацыях.

Выданні, падрыхтаваныя УРВР, 
адзначаліся на гэтым конкурсе і 
раней, але такой высокай узнага
роды ўдастоены ўпершыню.

Нацыянальны конкурс «Мас
тацтва кнігі» праводзіцца з мэтамі 
далейшага развіцця кніжнага ма
стацтва, павышэння мастацкай і 
паліграфічнай культуры белару
скай кнігі, папулярызацыі найлеп
шых дасягненняў выдавецтваў 
краіны. Гэта падзея традыцыйна 
праходзіць у дні працы міжнарод
най кніжнай выставы.

Паводле інфармацыі 
ўпраўлення рэдакцыйна-

выдавецкай работы

Начальнік УРВР Наталля Герасімовіч з падручнікам і дыпломам 
Нацыянальнага конкурсу «Мастацтва кнігі»
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з першых крыніц

Электронная  
біблі ятэка БДУ  
(http://www.elib.
bsu.by) была 
ўведзена ў вопыт
ную эксплуатацыю  
ў верасні 2010 г. 
і ўтрымлівала ў 
той час каля 1 300 
дакументаў (наву
ковыя манаграфіі, 
артыкулы, матэры
ялы канферэнцый, 
вучэбнаметадычныя 
матэрыялы і т. п.).

Стварэнне ЭБ БДУ было 
прадыктавана шэрагам фак
тараў. Папершае, развіццём 
сучасных інфармацыйна
камунікацыйных тэхналогій, 
якія дазваляюць даваць до
ступ да электронных крыніц 
інфармацыі ў любы час сутак 
і ў любым месцы, дзе ёсць 
падключэнне да глабальнай 
сеткі інтэрнэт. Падругое, 
зменай парадыгмы ў аду
кацыі, першараднай задачай 
якой сёння з’яўляецца не 
«перадача» ведаў выкладчы
кам студэнту на ўсё жыццё, а 
развіццё ўмення ў будучага 
выпускніка ўстановы вышэй
шай адукацыі (УВА) набы
ваць новыя веды і самастой
на нарошчваць уласны твор
чы патэнцыял на працягу 
ўсяго свайго жыцця, і гэта 
ўменне студэнта самастой
на працаваць з’яўляецца 
сёння галоўным сродкам па
вышэння эфектыўнасці аду
кацыйнага працэсу ва ўні
версітэце. Патрэцяе, расце 
папулярнасць міжна роднай 
ініцыятывы адкрытага досту
пу (Open Archives Initiative), 
асноўныя мэты якой – зра
біць вышэйшую адукацыю 
даступнай шырокім слаям 
насельніцтва і стварыць 
міжнародную інтэ граваную 
адукацыйную і навуковую ін
фармацыйную прастору на 
аснове адзінага сеткавага 
пратаколу, вядомага як сет
кавы пратакол збору мета
даных Ініцыятывы адкрытага 
доступу (OAI Pro tocol Meta
data Harvesting), і адзінага 
фармату апісання інфар ма
цыйных рэсурсаў, у якасці 
якога найбольш распаў
сюджаная пашыраная схема 
Дублінскага ядра (Dublin 
Core), што выкарыс тоў ваец
ца для апі сання рэсурсу, які 
размяшчаецца ў Электрон
ная бібліятэцы, г. зн. для 
фар міравання так званых 
яго метаданых (аўтар, назва 
і да т. п.), з дапамогай якіх 
ажыц цяўляецца пошук рэ
сурсу пошукавымі машынамі 
сеткі інтэрнэт.

ПРЫСУТНАСЦЬ 
У ВЭБ-СЕТЦЫ

Апошні фактар мае сваё 
адлюстраванне ў сістэме 
ран  жыравання ўніверсітэц
кіх рэпазітарыяў (электрон
ных бібліятэк) у міжнарод
най сістэме ранжыравання 
ўніверсітэтаў Webometrics 
(http://www.webometrics.

Электронная бібліятэка БДУ: 

ідэі стварэння і вынікі развіцця

info), стваральнікі якой дэк
ларавалі на сваім сайце на
ступны падыход да ацэнкі 
дзейнасці ўніверсітэтаў: «Мы 
імкнёмся матываваць і наву
ковыя арганізацыі і асобных 
навукоўцаў мець сваю пры
сутнасць у вэбсетцы, якая 
б адэкватна адлюстроўвала 
іх навуковаадукацыйную 
дзейнасць. Калі вэбпрад
стаўленне арганізацыі ні
жэй шае за чаканую пазіцыю, 
якая вызначаецца характа
рыс тыкамі гэтай арганізацыі, 
то яе кіраўніцтву варта пера
гледзець сваю вэбпалітыку 
з мэтай забеспячэння істот
нага прыросту аб’ёму і якасці 
сваіх электронных публіка
цый». На 09.06.2011 г. ЭБ 
БДУ займала ў сусветным 
рэйтынгу вэбрэпа зітарыяў 
(http://repositories.webomet
rics.info/en/Europe/Belarus) 
748е месца з 1 120 прад
стаў леных у ім і была адзіным 
рэпазітарыем з Беларусі.

Папулярнасць Ініцыятывы 
адкрытага доступу сярод на
вуковых устаноў тлумачыцца 
таксама тым, што стварэнне 
імі даступных у інтэрнэце 
інстытуцыйных рэпазітарыяў 
пазітыўна адбіваецца:

1) на іміджы навукоўца, 
супрацоўніка ўстановы, дзя
куючы шырокаму доступу да 
яго прац;

2) на іміджы самой наву
ковай установы, працы суп
рацоўнікаў якога становяцца 
вядомымі сусветнай навуко
вай супольнасці;

3) на іміджы краіны, рабо
ты супрацоўнікаў навуковых 
устаноў якой вядомыя і аўта
рытэтныя ва ўсім свеце.

ПОШУК 
ІНФАРМАЦЫІ 

І ДОСТУП 
ДА ДАКУМЕНТАЎ
Паколькі дзейнасць су

часнага ўніверсітэта праду
гледжвае інтэнсіўнае выка
рыстанне высокатэх нала 
гіч ных сродкаў працы з 
аду ка цыйнымі і навуковымі 

ін  фар  мацыйнымі рэсурсамі 
розных тыпаў, то многімі 
спецыялістамі электронная 
бібліятэка разглядаецца як 
індыкатар статусу ўнівер
сітэта. Электронная біблія
тэка як інфармацыйная сіс
тэма традыцыйна выконвае 
дзве базісныя задачы: пошук 
інфармацыі ў дакументных 
базах даных, уключаючы біб
ліятэчныя фонды, і доступ да 
паўнатэкставых электрон
ных дакументаў. Першая за
дача арыентавана на падачу 
інфармацыі пра наяўнасць 
тых ці іншых выданняў. Дру
гая забяспечвае хуткую і 
эфектыўную дастаўку неаб
ходных дакументаў для вы
карыстання.

Асноўнай часткай ЭБ 
з’яўляецца, безумоўна, яе 
кантэнт, г. зн. сукупнасць 
прадстаўленых у ёй інфар
мацыйных матэрыялаў (да
кументаў). Крыніцы камплек
тавання змесціва (кантэнту) 
ЭБ БДУ наступныя:

– электронныя выданні і 
электронныя аналагі друка
ваных выданняў, уключаных 
у тэматычны план БДУ вы
дання вучэбнай, вучэбна
метадычнай, навуковай і да
ведачнай літаратуры;

– вучэбнаметадычныя 
матэрыялы Галоўнага ўпраў
лення вучэбнай і навукова
метадычнай работы і фа
куль  тэтаў;

– справаздачы аб НДР, 
матэрыялы канферэнцый 
на вуковых супрацоўнікаў, 
ас пі рантаў і студэнтаў, якія 
праводзяцца ў БДУ;

– артыкулы з часопісаў, 
рэдакцыі якіх працуюць пры 
ВНУ;

– навуковыя артыкулы, 
падручнікі, вучэбнамета
дычныя дапаможнікі, прад
стаўленыя аўтарамісупра
цоў нікамі БДУ;

– алічбаваныя дакументы 
з фонду Фундаментальнай 
бібліятэкі, тэрмін дзеяння 
аўтарскага права на якія 
скончыўся, і інш.

Канцэпцыя Ініцыятывы 
адкрытага доступу мяркуе 
працэс самаархівавання 
(selfarchiving), г. зн. раз
мяшчэнне дакумента ў ЭБ 
самім аўтарам, работнікам 
УВА, або адказным у струк
турным падраздзяленні УВА 
за гэты від дзейнасці.

АБАРОНА АЎТАРСКІХ
ПРАВОЎ

З мэтай забеспячэння 
абароны аўтарскіх правоў з 
кожным аўтарам уключанага 
ў тэматычны план выданняў 
БДУ дакумента, які размяш
чаецца ў ЭБ БДУ, заключаец
ца аўтарская дамова. Нявы
дадзеныя дакументы можна 
дэпаніраваць з атрыманнем 
іх аўтарам пасведчання аб 
дэпаніраванні. Больш падра
бязна пра працэс дэпані
равання ў БДУ можна даве
дацца з палажэння аб 
дэпаніраванні, размешчана
га на сайце БДУ (http://www.
bsu.by) у раздзеле «Дэпані
раванне ў БДУ». Там жа мож
на знайсці інфармацыю пра 
дакументы, задэпаніраваныя 
ў БДУ ад жніўня 2012 г.

Пры заключэнні аўтарс

тарыяў (рэпазітарый Бела
рускага нацыянальнага тэх
ніч нага ўніверсітэта) на 503 
пазіцыі. Безумоўна, такі 
высокі вынік дасягнуты дзя
куючы актыўнай падтрымцы 
развіцця ЭБ БДУ кіраўніцт
вам універсітэта, актыўнаму 
ўдзелу ў яе напаў ненні ад
казных за раздзелы ЭБ і 
аўтараў, супра цоўнікаў уні
версітэта, якія размяшчаюць 
у ёй свае працы.

У карыстальніка ЭБ БДУ 
ёсць магчымасць скары
стацца віртуальнай службай 
паведамлення RSS (Really 
Simple Syndication) аб раз
мяшчэнні ў электроннай біб
ліятэцы новых, якія прад
стаўляюць для яго цікавасць, 
дакументаў.

Размяшчэнне дакументаў 
у ЭБ дае магчымасць пры
мянення сучасных сродкаў 
збору статыстычных даных 
аб выкарыстанні размеш
чаных у ёй дакументаў, у 
пры ватнасці, для збору ста
тыстыкі аб выкарыстанні 
дакументаў ЭБ БДУ 
ўжываецца сістэма Google 
Analytics, у якой зарэ гіст
раваная электронная біб лі
ятэка.

Сабраныя гэтай сістэмай 
статыстычныя даныя аб вы
карыстанні ЭБ БДУ ў 2012 г. 
сведчаць пра наступнае:

•	колькасць	 наведванняў	
ЭБ БДУ за год – 167 847 (459 
наведванняў у дзень);

•	87	 076	 (51,9	 %)	 навед
ванняў з камп’ютараў, якія 
знаходзіліся ў г. Мінску (уся
го ж наведвалі ЭБ БДУ з 
камп’ютараў, якія знахо
дзяцца ў 1 435 гарадах 112 
краін);

•	1	 055	 (0,6	 %)	 навед
ванняў былі ажыццёўлены з 
дапамогай мабільных пры
лад (уключаючы планшэтныя 
ПК);

•	больш	за	ўсё	пераходаў	
на ЭБ БДУ было зроблена з 
дапамогай пошукавай сіс
тэ мы Google (61 109) і з сай
та БДУ (http://www.bsu.by) 
(29 995);

•	было	 прагледжана													
1 208 703 старонак даку
ментаў.

У заключэнне варта ад
значыць, што з прычыны 
важнасці задач, якія выра
шаюцца ЭБ БДУ, яе развіц
цё патрабуе пастаяннай 
увагі і актыўнага ўдзелу ў яе 
развіцці як з боку кіраўніцт ва 
ўніверсітэта, так і з боку 
ўніверсітэцкай супольнасці. 
Відавочна, што магутная 
электронная бібліятэка па
вышае агульны ўзровень вы
кладання і прэстыж наву
чальнай установы ў цэлым. 
Масавае выкарыстанне 
элект ронных рэсурсаў з’яў
ляецца асновай пры ўкара
ненні сучасных адукацыйных 
тэхналогій, якія паляпшаюць 
якасць навучальнага працэ
су і прыцягваюць новых абі
ту рыентаў.

Пётр ЛАПО, 
дырэктар 

Фундаментальнай 
бібліятэкі БДУ

кай дамовы з аўтарам ага
ворваюцца наступныя ўзроў
ні доступу да яго працы, якая 
размяшчаецца ў ЭБ:

– адкрыты доступ – даец
ца доступ усім карысталь
нікам інтэрнэту да метада
ных усіх дакументаў ЭБ, а 
таксама да поўных тэкстаў 
матэрыялаў канферэнцый, 
дакументаў, на якія скончыў
ся тэрмін дзеяння аўтарскага 
права, і да поўных тэкстаў 
дакументаў, на адкрыты до
ступ да якіх даў дазвол 
аўтар;

– карпаратыўны доступ – 
даецца доступ да метаданых 
усім карыстальнікам інтэр
нэту, да поўнага тэксту даку
мента – карыстальнікам сеткі 
БДУ, і да поўных тэкстаў 
дакументаў, на карпаратыў
ны доступ да якіх даў дазвол 
аўтар.

КІРАВАННЕ 
КАНТЭНТАМ

Важнае значэнне для 
эфектыўнага пошуку патрэб
най інфармацыі ў ЭБ мае 
бачная для карыстальніка 
структура і механізмы пошу
ку інфармацыі ў ЭБ, якія яму 
прадстаўляюцца. Структура 
кантэнту ЭБ БДУ адпавядае 
структуры ўніверсітэта, уся
рэ дзіне якой размешчаныя 
дакументы падзяляюцца на 
навуковыя публікацыі і наву
чальныя матэрыялы.

У адпаведнасці з рашэн
нямі рэйтынгавай камісіі 
БДУ, пры Фундаментальнай 
біб лія тэцы арганізавана ву
чоба як адказных у структур
ных падраздзяленнях БДУ 
за раздзелы ЭБ, так і ўсіх 
тых, хто жадае размясціць 
свае працы ў ЭБ супрацоў
нікаў універсітэта.

Выбар адкрытага пра
грамнага кода DSpace у 
якасці праграмнага забеспя
чэння ЭБ БДУ даў магчы
масць сінхранізаваць раз
мяшчэнне дакументаў у 
электроннай бібліятэцы з іх 
індэксаваннем сістэмай 
Google Scholar, што забя
спечвае добрую іх «бач
насць» у самай папулярнай 
сістэме пошуку інфармацыі 
ў глабальнай сетцы інтэрнэт.

У ЭБ БДУ рэалізавана 
размеркаванае адміністра
ванне яе раздзеламі, якое 
ажыццяўляюць адказныя ад 
факультэтаў, кафедраў за 
вядзенне раздзелаў сваіх 
структурных падраздзя лен
няў. Дзякуючы такому пады
ходу на працягу параў наль на 
кароткага часу ўдалося 
істотна нарасціць кан тэнт 
ЭБ, у якой на 01.02.2013 г. 
было 28 000 да кументаў, з іх 
24	 360	 (87	 %)	 у	 адкрытым	
доступе.

РЭЙТЫНГ 
І СТАТЫСТЫКА

На 01.02.2013 г. у сусвет
ным рэйтынгу рэпазітарыяў 
Webometrics Ranking Web of 
World's Repositories ЭБ БДУ 
знаходзілася на 128м мес
цы, апярэджваючы найблі
жэй шы з беларускіх рэпазі

Тры электронныя 
бібліятэкі беларускіх 
ВНУ ўвайшлі ў вэба
метрычны рэйтынг 
рэпазітарыяў 
(Ranking Web  
of Repositories).
Электронная 
бібліятэка БДУ 
змясцілася ў рэйтын
гу на 128-й пазіцыі. 
Рэпазітарый БНТУ і 
электронная 
бібліятэка Мінскага 
інстытута кіравання 
занялі 631-е 
і 1053-е месца 
адпаведна.
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БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

аб'яВы

сустрэЧы нашы юбіляры

Спіс усіх імяніннікаў размешчаны на сайце БДУ www.bsu.by у раз
дзеле «Нашы юбіляры». 

Паводле інфармацыі ўпраўлення кадраў БДУ

Падрыхтоўка ў БДУ магістраў у сферы матэматычнага і праграмнага 
забеспячэння мабільных прылад – БелТА, 21.by, bybanner.com (15.02).

Сустрэча кітайскага Новага года – tut.by, 21.by (13.02).
Сустрэча з воінамі-афганцамі на гістарычным факультэце БДУ – 

БТ1, «Минскновости», 21.by (12.02).
Удзел студэнтаў БДУ у праграме Міжнароднай асацыяцыі па абмене 

студэнтамі тэхнічных спецыяльнасцяў (IAESTE) – БелТА, belniva.by, 21.by, 
bybanner.com, naviny.by (12.02), zn.by (13.02), «Рэспубліка» (15.02).

Дзень культуры Ізраіля ў Інстытуце журналістыкі БДУ – БелаПАН, 
navi ny.by (12.02), open.by (13.02), БТ1 (16.02).

Гутарка з першым прарэктарам БДУ Міхаілам Жураўковым – 
«Минский курьер», tut.by (12.02), «Вечерний Минск», vminsk (14.02).

Удзел студэнтаў БДУ ў конкурсе камерцыйнай медыяцыі ў Парыжы 
– БелТА, zn.by, 21.by, sb.by, belniva.by (10.02).

Пачатак конкурсу творчых прац сярод школьнікаў 9–11 класаў «Мая 
мова – мая культура – я» – БТ1, 21.by (06.02).

Абранне Інстытута бізнесу і менеджменту тэхналогій БДУ ў 
Еўрапейскі фонд развіцця менеджменту – БелТА, ng.by, 21.by, belniva.by, 
novostimira.com, newsFort.ru, институт.com.ua (06.02).

Каментар прафесара эканамічнага факультэта БДУ Валерыя Байне-
ва па пытаннях эканомікі Беларусі – «Народная газета», ng.by, 21.by 
(06.02).

Пра юных матэматыкаў-стыпендыятаў прэзідэнцкага спецфонду і іх 
настаўнікаў – старшага выкладчыка кафедры метадаў аптымальнага 
кіравання БДУ Леаніда Лаўрыновіча і дацэнта кафедры вышэйшай 
матэматыкі Барыса Камракова – «СББеларусь сегодня», sb.by, 21.by 
(06.02).

Дэкан ФПМІ Павел Мандрык пра ўзаемадзеянне студэнтаў і 
выкладчыкаў  з прадпрыемствамі рэальнага сектара – «Настаўніцкая 
газета» (05.02).

Пра свой праект «Стварэнне малатанажнага прадпрыемства 
фармацэўтычных субстанцый для атрымання супрацьпухлінных, 
кардыятропных і іншых лекавых сродкаў…» распавядае вядучы 
навуковы супрацоўнік лабараторыі лекавых сродкаў на аснове 
мадыфікаваных поліцукрыдаў НДІ ФХП БДУ Павел Бычкоўскі – 
«Настаўніцкая газета» (05.02).

Як праходзіць у ліцэі БДУ эксперымент па ўкараненні персанальных 
электронных прылад у адукацыйны працэс – «Настаўніцкая газета» 
(05.02).

Павелічэнне плана прыёму абітурыентаў у БДУ на 2013 год – БелТА, 
БТ1, belniva.by, БелаПАН, naviny.by, «Минскновости», Інтэрфакс, tut.by, 
open.by, (05.02), СТБ, zvyazda.minsk.by, ng.by (06.02), «СББеларусь сегодня» 
(08.02).

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ
АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД:

ЗАГАДЧЫКА  КАФеДРЫ  квантавай радыёфізікі і оптаэлектронікі; 
ПРАФеСАРАЎ  КАФеДРАЎ: эканамічнай геаграфіі замежных краін, эканамічнай 

геаграфіі Беларусі і дзяржаў Садружнасці, міжнародных адносін, гісторыі 
паўднёвых і заходніх славян, гісторыі Расіі, гісторыі старажытнага часу і сярэдніх 
вякоў, сацыялогіі, англійскай мовы і моўнай камунікацыі; 

ДАЦЭНТАЎ КАФеДРАЎ: эканамічнай геаграфіі замежных краін, эканамічнай 
геаграфіі Беларусі і дзяржаў Садружнасці, фізічнай геаграфіі свету і адукацый
ных тэхналогій, рускай мовы, англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў, 
стылістыкі і літаратурнага рэдагавання, крымінальнага права, тэорыі і гісторыі 
дзяржавы і права, гісторыі новага і найноўшага часу, сацыялогіі, філасофіі і 
метадалогіі навукі, сацыяльнай камунікацыі, псіхалогіі, англійскай мовы 
гуманітарных факультэтаў; 

СТАРШЫХ  ВЫКлАДЧЫКАЎ  КАФеДРАЎ: раманскага мовазнаўства, рускай 
мовы, англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў, тэхналогій камунікацыі, 
тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, фізічнага выхавання і спорту, англійскай мовы 
гуманітарных факультэтаў, англійскай мовы і моўнай камунікацыі, нямецкай мо
вы;

ВЫКлАДЧЫКАЎ  КАФеДРАЎ:  канстытуцыйнага права, псіхалогіі, фізічнага вы
хавання і спорту.

Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб'явы.
Адрас:  220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5 а, тэл. 2095436.

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ  
І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ

АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД:

ПРАФеСАРАЎ КАФеДРАЎ: эканомікі i кiравання бiзнесам, прававых дыс
цыплiн, сацыяльнай работы;

ЗАГАДЧЫКА КАФеДРЫ кiравання фінансамі. 
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, аддзел кадраў, тэл. 3060028.

Атмасфера ў гэты раз надзвы
чайна інтрыгавала, таму што жада
ным госцем быў акадэмік Анатоль 
Рубінаў, які прадставіў свае новыя 
песні. Фізікілірыкі – справа заўсё
ды захапляльная, выклікае непад
робную цікавасць, асабліва для пе
раважнай колькасці прысутных гу
ма нітарыяў. Эмацыйнасць сустрэ
чы падсілкоўвалася і разуменнем 
тымі, хто сабраўся, высокай ста
туснай пазіцыі Анатоля Рубінава – 
вядомага навукоўца, грамадскага і 
дзяржаўнага дзеяча. Праўду кажу

Гісторыя кафедры філасофіі і 
метадалогіі навукі пачынаецца з 
заснавання БДУ. Цяпер кафедра 
забяспечвае выкладанне філасофіі 
і філасофскіх дысцыплін на ўсіх фа
культэтах БДУ для ўсіх катэгорый 
навучэнцаў. Яе супрацоўнікі актыў
на асвойваюць новыя адукацыйныя 
тэхналогіі, абапіраючыся пры гэ
тым на назапашаны вопыт і сур’ёз
ныя традыцыі ў сферы педагагічнай 
і навуковадаследчай дзейнасці. 
За гады свайго існавання кафедра 
выпусціла больш за 2 тыс. квалі
фікаваных спецыялістаў з вышэй
шай філасофскай адукацыяй і пад
рыхтавала больш за 300 канды
датаў і больш за 12 дактароў філа
софскіх навук.

Адкрыццё філіяла кафедры фі
ла софіі і метадалогіі навукі ўвасаб
ляе пачатак новага этапу ўзаема
дзеяння паміж акадэмічнай наву
кай і вышэйшай школай у сферы 
сацыяльнагуманітарных ведаў у 
нашай краіне. Філіял закліканы 
стаць цэнтрам каардынацыі філа
софскаметадалагічных даследа
ванняў у вышэйшых навучальных 
установах краіны.

План работы філіяла кафедры 
ўключае правядзенне сумесных 
пасяджэнняў навуковаметадыч
нага семінара кафедры філасофіі і 
метадалогіі навукі БДУ і філа
софскаметадалагічных семінараў, 

Калі скарае Асоба!

чы, падкупляла шчырасць і рашу
часць Анатоля Мікалаевіча, які па
гадзіўся прадставіць на суд патра
бавальнай публікі свае аўтар скія 
песні і выступіць у ролі барда.

Песень у гэты вечар было шмат! 
У любым выпадку, дастаткова,  
каб пераканацца ў шырыні інта
рэсаў аўтара, паэтычная творчасць 
якога разам з патрыятычнай і гра
мадзянскай лірыкай уключае ўсю 
разнастайнасць чалавечых адно
сін, сяброўства і каханне. ёсць не
шта прывабнашчырае ў гэтым ра

мантызме аўтарскіх песень  
А. М. Рубінава, ёсць галоўнае – 
спроба як мага паўней асэнсаваць 
навакольны свет, выказаць сваё 
стаўленне да яго і сумленна рас ка
заць пра гэта людзям праз аўтар
скую песню.

Невялікая гасцёўня домамузея 
народнага паэта Якуба Коласа, што 
ў двары Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі, змясціла ў сабе ў 
гэты вечар мноства гасцей – 
прадстаўнікоў айчыннай культуры, 
навукі і адукацыі. Заваяваная шчы
расцю выканаўцы, публіка «адта
ла» і з вялікім натхненнем слухала 
А. М. Рубінава. Падумалася, як 
важна, што сярод нас ёсць Асо бы 
такія шматгранныя, цікавыя, 
заўсёды адкрытыя да дыялогу.  
І яны сапраўды скараюць...

Прафесар  
Аляксандр ДАНІЛАЎ

Сходы клуба інтэлектуалаў, ініцыяванага 
кафедрай сацыялогіі ФФСН, становяцца 
прыкметнай з’явай у культурным жыцці БДУ. 
Чарговая сустрэча сяброў клуба адбылася вечарам 
у пятніцу, 8 лютага, пад дахам Літаратурна-
мемарыяльнага музея Якуба Коласа.

Сярод удзельнікаў творчай сустрэчы з Анатолем Рубінавым было шмат высокіх гасцей

супрацоўніцтВа

БДУ ў Акадэміі навук
21 студзеня ў Інстытуце філасофіі НАН Беларусі 
адбылося ўрачыстае адкрыццё філіяла 
кафедры філасофіі і метадалогіі навукі 
факультэта філасофіі і сацыяльных навук.

якія праводзяцца ў Інстытуце філа
софіі і іншых падраздзяленнях НАН 
Беларусі. Гэта дазволіць выпраца
ваць новыя падыходы да выкла
дання філасофіі ва ўмовах рэфор
мы сацыягуманітарных дысцыплін 
у вышэйшай школе і ўвядзення мо
дульнай сістэмы навучання студэн
таў. Акрамя таго, адкрываюцца но
выя магчымасці для шырокага аб
меркавання і апрабацыі вынікаў 
дысертацыйных даследаванняў, 
падрыхтоўкі сумесных навукова
практычных, інавацыйных праек
таў, арганізацыі і правядзення на
вуковых канферэнцый і штогадо
вых навуковатэарэтычных семіна
раў з удзелам аспірантаў і маладых 
навукоўцаў.

Мяркуецца прыцягненне вяду
чых спецыялістаў Інстытута філа
софіі да правядзення навучальных 
заняткаў са студэнтамі і магістран
тамі, кіраўніцтва курсавымі, дып
ломнымі і магістарскімі працамі, 
удзелу ў працы ДЭК. 

Выкладчыкі кафедры атрыма
юць магчымасць вывучыць досвед 
працы і павысіць сваю кваліфікацыю 
ў Інстытуце філасофіі, а супрацоўнікі 
інстытута змогуць праходзіць 
стажыроўкі ў БДУ. Студэнты ж змо
гуць прайсці навуковавытворчую 
практыку на базе філіяла кафедры і 
азнаёміцца з выкананнем заданняў 
у рамках дзяржаўных навуковых 

праграм у Інстытуце філасофіі.
Ва ўрачыстым адкрыцці філіяла 

кафедры прынялі ўдзел акадэмік
сакратар Аддзялення гуманітарных 
навук і мастацтваў НАН Беларусі  
А. А. Каваленя, дырэктар Інстытута 
філасофіі НАН Беларусі А. А. ла
зарэвіч, загадчык кафедры філа
софіі і метадалогіі навукі А. І. Зе
лянкоў, намеснік дэкана ФФСН  
А. М. Бобр, вядучыя супрацоўнікі 
абодвух навуковых цэнтраў. Адбы
лася прэзентацыя навуковых да
сяг ненняў, праектаў і асноўных 
публікацый кафедры філасофіі і 
метадалогіі навукі.

Дацэнт  
Д. Р. ДАБРАРОДНІ

А. А. Ла зарэвіч і А. І. Зе лянкоў

1 сакавіка Чахоўскі Георгій Канстанцінавіч, дацэнт кафедры су
часнай беларускай мовы 

5 сакавіка Талставухава Валянціна Фёдараўна, дацэнт кафедры 
англійскага мовазнаўства 

5 сакавіка Казакова Таццяна Пятроўна, загадчык кафедры гісторыі 
беларускай літаратуры 

7 сакавіка Васільева Алена Эдуардаўна, намеснік дэкана 
эканамічнага факультэта 

9 сакавіка Сямак Алена Адольфаўна, дацэнт кафедры 
міжнародных эканамічных адносін 

11 сакавіка Цітарэнка Ларыса Рыгораўна, прафесар кафедры 
сацыялогіі 

13 сакавіка Еўтушэнкаў Анатоль Мікалаевіч, загадчык кафедры 
малекулярнай біялогіі 

15 сакавіка Самадураў Аляксандр Аляксандравіч, дацэнт кафе
дры агульнай матэматыкі і інфарматыкі 

18 сакавіка Яновіч Алена Іванаўна, прафесар кафедры рускай 
мовы 

19 сакавіка Кузьмянкоў Мікалай Фёдаравіч, дацэнт кафедры 
фізвыхавання і спорту 

20 сакавіка Анціпава Кацярына Анатольеўна, прафесар кафедры 
эканамічнай геаграфіі замежных краін 
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Рэдактар Сяргей ШАФАЛОВІЧ

Карэктар Ганна РАК

у ВолЬны Час

На працягу тыдня пра
водзіліся шматлікія спар
тыўныя мерапрыемствы. У 
любы дзень можна было 
ўзяць лыжы і аб’ехаць вакол 
увесь лагер. Ці пагуляць у 
валейбол, на спаборніцтвах 
па якім разгарнуліся са
праўдныя бітвы за першын
ство. І не важна, добра ты 
гуляеш ці дрэнна, камандны 
дух аб’ядноўвае настолькі, 
што ім пранікаліся нават гле
дачы. Але не толькі валейбол 
быў такім насычаным. 
Праходзіў турнір па настоль
ным тэнісе, більярдзе. Не 
засталіся незаўважанымі і 
наведнікі басейна: хоць там 
спаборніцтваў не адбылося, 
самыя актыўныя былі 
ўзнагароджаны дыпломамі 
разам з пераможцамі ў ва
лейболе, більярдзе і тэнісе.

Ахвотныя маглі паўдзель
нічаць у штодзённых трэ нін
гах на тэмы ўзаемаадносін і 
здаровага ладу жыцця. Для 
аматараў кніг працавала 
бібліятэка, у якой можна бы
ло зачытацца настолькі, што 
міргнеш – і вечар настаў.

Нарэшце, кульмінацыя 
кожнага лагера – дыскатэка. 
Натуральна, кожны дзень, з 
9 вечара і да паўночы. А са
мае важнае, што, які б кіру
нак музыкі ты ні слухаў, тут 
табе падабаецца ўсё. Трэкі 
выдатных выканаўцаў і гур
тоў ва ўсіх на слыху, усе ве
даюць словы і пазнаюць па 

Па поўнай 
праграме
Амаль 150 студэнтаў (у тым ліку 
10 з іншых ВНУ) пасля зімовай сесіі 
памянялі хатнія сямейныя выгоды на 
паездку ў САК «Брыганціна», дзе 
нацешыліся актыўным адпачынкам.

першых акордах. І нават пе
радышку ладзіць не хочацца, 
бо кожная песня – космас!

лагічнае завяршэнне 
кож нага дня – сон. Часам не 
па графіку, а гадзінак у 5, але 
ўсё ж сон. Аднак, як бы ваша 
ноч у «Брыганціне» ні пра
ходзіла, гэта адназначна ад
пачынак для душы і цела.

Вось цяпер можна ўс пом
ніць, як жа мы ставімся да 
лагернага харчавання... і тут 
жа пра гэта забыць. Нягле
дзячы на ўсе стэрэатыпы, 
ежа ў «Брыганціне» была 
заўсёды смачнай. Не ведаю, 
ці то таму, што дзень быў 
распісаны па хвілінах і па
трабавалася шмат энергіі, ці 
з прычыны высокага прафе
сіяналізму кухараў, але ежы 
ў талерках практычна не за
ставалася. Нават суп для не
каторых стаў абавязковым 
складні кам абеду. Важна і 
тое, што на тыдзень мы да
лучылі сябе да правільнага 
харчавання, а не так, што 
«сняданак, перакусы, абед, 
перакусы і г. д.». Так што ста
ловай вялікі плюс!

БДУ, як арганізатар зімо
вага лагера для сваіх 
студэнтаў у «Брыганціне», 
паклапаціўся пра тое, каб 
захоўваўся мір і парадак, 
развіваліся пэўныя веды і 
здольнасці кожнага адпа
чывальніка, па яго жаданні, 
вядома ж. Своечасовая 
ўбор  ка карпусоў, на дзіва 

цёплыя пакоі зрабілі атмас
феру ў «Брыганціне» амаль 
хатняй. Гэта насамрэч так, 
бо ў дадатак да ўсяго многія 
настолькі пасябра валі, што 
сталі як сям’я.

Вялікай сям’ёй студэнтаў 
рабілі не толькі спартыўныя 
мерапрыемствы. Па ўласнай 
ініцыятыве ладзіліся розныя 
гульні. Быў праведзены май
старклас, на якім рабілі з 
на дзіманых шарыкаў цацкі.

Апытанне «Што табе 
больш за ўсё спадабалася 
ў «Брыганціне–2013?»

Арцём:
– Спартыўныя спабор ніц

т вы. Хоць сам я і не 
ўдзельнічаў, але было вельмі 
займальна назіраць.

Канстанцін:
– Спадабалася тое, што 

можна шмат з кім пазна ё
міц ца і пагутарыць. Сустрэц
ца з сябрамі. Кормяць вельмі 
смачна. Дыскатэкі класныя 
былі ў гэтым годзе. Але для 
мяне больш важныя зносіны.

Іван:
– Усё спадабалася! А калі 

дакладней, то вечары і дыс
катэкі.

Руслан:
– Добрыя, цікавыя людзі, 

якія мяне атачалі, атмасфе

ра, смачная ежа. Магчы
масць актыўна займацца 
спортам, а менавіта лыжы, 
більярд, валейбол,  басейн. 
Вільготнасць ніжэйшая, чым 
у горадзе. Як заўсёды, дыс
катэкі. Асалода ад таго, што 
чарговая сесія здадзена па
спяхова, ну і тое, што нас, 
адпачывальнікаў, цэнтралі за
вана прывозяць і адвозяць з 
«Брыганціны».

Вікторыя:
– Сяброўская атмасфера, 

людзі, з якімі было весела.
Аляксей:
– Шчыра кажучы, я сум

няваўся, што ў «Брыганціне» 

будзе класна. І вельмі дар
ма. Гэта было незабыўна. 
Пра весці столькі часу ў кам
паніі сваіх сяброў і пры гэ
тым пазнаёміцца з новымі 
людзьмі – гэта тое, што трэ
ба на вакацыях, каб яны 
запомніліся. Дыскатэкі да 
поўначы, бяссонныя ночы... 
Усё гэта нагадала мне лета. 
едзьце ў «Брыганціну» – не 
пашкадуеце :)

Сапраўды, уражанняў і 
ўспамінаў ад «Брыганціны–
2013» засталося столькі, што 
ўсіх іх нават расказаць, на
пэўна, немагчыма.

Яўгенія КОРБУТ

студэнцкі інтарэс

Нам гэта важна!12 лютага на гістарычным 
факультэце БДУ прайшла  
сустрэча воінаў-інтэрнацыя-
налістаў са студэнтамі і 
школьнікамі, прымеркава
ная да 24й гадавіны вываду 
савецкіх войскаў з Афганістана.

У холе актавай залы была арганізавана 
выстава на ваенную тэматыку – форма сал
дат і афіцэраў, медалі і ордэны, кнігі і ўзо
ры боепрыпасаў прыцягнулі ўвагу маладых 
удзельнікаў сустрэчы.

Мерапрыемства пачалося з уступных 
слоў дэкана гістфака Сяргея Ходзіна, якому 
за актыўны ўдзел у патрыятычным выхаванні 
моладзі воіныінтэрна цыяналісты ўручылі 
ўзнагароду БСВВА «За заслугі 2й ступені». 
Госці па чарзе падымаліся на трыбуну, дзе 
кожны распавядаў сваю гісторыю, дзяліўся 
баявым вопытам і ўражаннямі.

Старшыня савета БССВА ленінскага раё
на і выкладчык кафедры крыніцазнаўства 
Уладзімір Панфілаў распавёў кароткую 
гісторыю вайны. Прычыны канфлікту, факта
ры ўплыву, важныя даты, найбольш значныя 
аперацыі савецкіх войскаў, асноўныя зада
чы. Адлюстраваны ў прэзентацыі экскурс 
дапамог больш выразна і ясна ўявіць су

працьстаянне бакоў, бо большасць слухачоў 
былі яшчэ вельмі маладыя, каб памятаць і 
ведаць гісторыю падзей.

Кранулі за душу словы Валерыя 
Гайдукевіча, старшыні ГА «Беларускі саюз 

ветэранаў вайны ў Афганістане». «Так! Нам 
было цяжка! Вялікія перапады тэмпературы, 
складаная адаптацыя, стрэсы, павальныя 
хваробы, няякасная ежа і вада, а самае 
страшнае – страта сваіх таварышаў, – 
распавёў дэпутат Палаты Прадстаўнікоў. – 
Высокі маральны дух і добрая падрыхтоўка, 
вера і тое, што нас чакаюць дома, дапамагалі 
нам выжыць!» На думку кіраўніка БСВВА, ва
енны чалавек не належыць сабе і нясе 
велізарную адказнасць. «Армейская служба 
фарміруе характар, прыводзіць да разумен
ня жыцця, самастойнасці і дапамагае дася
гаць поспехаў на любой ніве», – рэзюмаваў 
Валерый Уладзіміравіч.

Старшыня МГА інвалідаў воінаўінтэрна
цыяналістаў Сяргей Красоўскі распавёў пра 
матывы ўдзелу ў афганскай вайне. «Мы зусім 
іншае пакаленне, выгадаванае на героях 
Вялікай Айчыннай вайны, – адзначыў 
удзельнік баявых дзеянняў. – Калі прынялі 
прысягу, а Радзіма дала загад, мы выконвалі. 
Мы прыйшлі дапамагаць афганскаму наро
ду, а не захопліваць!»

Кіраўнік мінскай арганізацыі БСВВА 
Уладзімір Шохаў зрабіў акцэнт на самым 

галоўным – памяць і сяброўства. «Ты ішоў у 
бой, ты павінен быў быць упэўнены ў сваіх 
таварышах, хто злева, а хто справа, павінен 
ведаць, што цябе вынесуць», – падзяліўся 
Уладзімір Ільіч. ён з гонарам заявіў, што слу
жыць у арміі было прэстыжна. Старшыня 
БСВВА г. Мінска таксама распавёў пра 
гісторыю стварэння арганізацыі і запрасіў 
усіх добраахвотнікаў і валанцёраў прыняць 
удзел у развіцці ветэранскага руху.

Старшыня Фонду сацыяльнай абароны 
ўдоў і дзяцей ваеннаслужачых, якія загінулі ў 
лакальных ваенных канфліктах, Тамара 
Доўнар не пакінула ўбаку жаночае пытанне. 
Паводле яе слоў, медсёстры, маці, жонкі 
былі тымі смелымі жанчынамі, якія зна хо
дзіліся побач, пасялялі надзею і дапамагалі 
не памерці.

Студэнты выказалі словы падзякі праз 
пес ні, танцы, уласныя вершы. Творчасць мо
ладзі зрабіла сустрэчу яшчэ больш цікавай.

Хвілінай маўчання ўшанавалі ўсіх тых, хто 
не вярнуўся, хто знік без вестак. Не раз 
удзельнікі сустрэчы выказвалі словы падзякі 
арганізатарам. «Дзякуй, што памятаеце, што 
не абыякавыя! Нам гэта важна!» Тэма патры
ятызму застаецца актуальнай. Выхаванне 
моладзі на гераічнай гісторыі нашага народа 
– заклад абароны, свабоды і незалежнасці 
нашай Радзімы!

Вольга НАРАЛЕНКАВА
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Дата Мерапрыемствы Час Інт.

27.02 Трэнінг «Мужчына і Жанчына: спазнаць і пакарыць» 18.00 10

27.02 Дзелавая гульня «Навыкі эфектыўнай камунікацыі» 18.00 2

27.02 Семінарпрактыкум «Эфектыўная камунікацыя» 19.00 6

27.02 Псіхалагічная гасцёўня «Знайдзі сваю казку» 18.00 11

06.03 Псіхалагічная гасцёўня «Грані жаноцкасці» 18.00 7

06.03 Псіхалагічная гасцёўня «Таямніцы жаноцкасці» 18.00 11

6, 13, 20, 
27.03, 
03.04

Трэнінг (5 заняткаў) «Міжасобасныя канфлікты і шляхі іх 
пераадолення»

18.00 10

7.03 Псіхалагічная гасцёўня «Гендарны аспект лідарства» 18.00 2

13.03 Трэнінгавы модуль «Змяненні, адной мэтай». Заняткі 1: 
«Час вырашаць» 

18.00 2

13.03 Псіхалагічная гасцёўня «Грані мужнасці» 18.00 7

19.03 Трэнінгавы модуль – заняткі 1 «Першы крок у кар'еру: 
рэзюмэ»

18.00 1

18.03, 
19.03

Трэнінгавы модуль «Ад мэты да выніку, або Тэхналогіі 
эфектыўнага планавання і дасягнення мэт»

18.00 2

20.03 Трэнінгавы модуль «Звязаныя адной мэтай». Заняткі 2 
«Час дзейнічаць»

18.00 2

20.03 Трэнінгавы модуль «Падары сабе мару». Заняткі 1: 
«Асноўныя правілы пастаноўкі і рэалізацыі мэт» 

19.00 6

20.03 Псіхалагічная гасцёўня «Законы прывабнасці» 18.00 11

27.03 Трэнінгавы модуль «Падары сабе мару». Заняткі 2: 
«Асноўныя правілы расстаноўкі прыярытэтаў» 

19.00 6

27.03 Псіхалагічная гасцёўня «Чуткі і плёткі» 18.00 11

4.04 Псіхалагічная гасцёўня «Духоўнасць адносін – аснова 
сям'і» 

18.00 2

03.04 Семінарпрактыкум «Эфектыўнае рэзюмэ» 18.00 11

10.04 Трэнінгавы модуль «Ключавыя навыкі паспяховай 
камунікацыі». Заняткі 1: «Кіраванне сваім станам» 

18.00 2

10.04 Семінартрэнінг «Мастацтва кіраваць сабой» 18.00 10

10.04 Семінарпрактыкум «Таймменеджмент, або 
Эфектыўнае планаванне часу» 

18.00 11

16.04 Трэнінгавы модуль – заняткі 2 «Першы крок у кар'еру: 
сумоўе» 

18.00 1

17.04 Трэнінгавы модуль «Ключавыя навыкі паспяховай 
камунікацыі». Заняткі 2 «Магія слова» 

18.00 2

17.04 Семінарпрактыкум «Чуткі і плёткі: асаблівасці 
распаўсюджвання інфармацыі» 

19.00 6

17, 24.04 Трэнінгавы модуль «Куды прыводзяць мары, або 
Сямейныя каштоўнасці» 

18.00 7

17.04 Семінартрэнінг «Рэцэпты шчаслівых адносін» 18.00 10

23, 24.04 Трэнінгавы модуль «Справы сямейныя» 18.00 2

24.04 Семінарпрактыкум «Формула шчаслівай сям'і» 19.00 6

24.04 Семінарпрактыкум «Бацькоўскія сцэнары: зразумець і 
выбраць свой шлях» 

18.00 11

08.05 Прэзентацыя «Паспяховае працаўладкаванне, ці Чаму з 
мноства кандыдатаў абяруць менавіта вас»

19.00 6

08.05 Семінартрэнінг «Самаарганізацыя, або Вакцына 
супраць ляноты» 

18.00 7

08.05 Семінарпрактыкум «Relax, або Дазволь сабе 
расслабіцца» 

18.00 11

15.05 Семінартрэнінг «Маніпуляцыі ў перамовах» 18.00 2

21.05 Псіхалагічная гасцёўня «Стрэсменеджмент» 18.00 1

15.05 Семінарпрактыкум «Законы памяці» 19.00 6

15.05 Семінартрэнінг «Экзаменацыйны стрэс, або Жыццё 
падчас сесіі» 

18.00 10

15.05 Семінарпрактыкум «Сесія: стратэгія поспеху» 18.00 11

29.05 Псіхалагічная гасцёўня «Кола фартуны, або Выбар 
заўсёды застаецца за вамі» 

18.00 7

29.05 Семінарпрактыкум «Антынікацін, ці Як зрабіць тое, пра 
што даўно марыў» 

18.00 11

30.05 Псіхалагічная гасцёўня «Самаарганізацыя, або Вакцына 
супраць ляноты» 

18.00 2

ПАСЯДЖЭННІ СПК (СУСТРЭЧЫ КЛУБА)

28.02 Таямніцы жаночай душы і мужчынскай псіхалогіі

29.03 Мы ёсць тое, што мы ядзім?

25.04 Грошы для мяне...

23.05 Уменне сказаць «не», або Быць сабой

ВІДЭАСАЛОН 

14.03 Як жыць з тым, хто не падобны да іншых? м/ф «Чалавек дажджу»

11.04 Як не згубіцца ў віртуальнай рэальнасці м/ф «Свядомасць»

02.05 У пошуках пункта апоры м/ф «Тэорыя хаосу»

НАВУКОВАЕ ВІДЭА «ТВОЙ ПОГЛЯД»

21.02 ёН і ЯНА: Ці магчыма захаваць каханне?

21.03 Таямніцы мозгу: разумовы погляд ці парушэнне ўспрымання

18.04 Хімія цела, або Троху пра гармоны

16.05 лета: чаканні і рэальнасць 
Пачатак у 19.00 (інт. № 2) 

ПСІХАЛАГІЧНАЯ ЛАБАРАТОРЫЯ

13.03 «Сістэмны падыход у псіхалагічным кансультаванні»

17.04 «Метафарычныя карты ў практыцы псіхолага»

22.05 «Псіхадынамічны падыход: выкарыстанне вобразаў сімвалдрамы»
Пачатак у 18.00 (інт. № 11)

На базе псіхалагічнай службы БДУ працуе 

ДЫСПЕТЧАРСКІ ПУНКТ
Калі вы хочаце
•	 атрымаць	 экспрэскансультацыю	 па	 праблемах	 зносін,	 самапазнання,	 самарэгуляцыі,	 паспяховай	

падрыхтоўкі да экзаменаў і г. д.,
•	задаць	любое	пытанне	наконт	запланаваных	мерапрыемстваў	(трэнінгаў,	заняткаў,	семінараў),
•	падзяліцца	набалелым,	ведаючы,	што	вас	уважліва	выслухаюць	і	дадуць	прафесійную	рэкамендацыю,

дастаткова набраць нумар (017) 209 56 07.
Таксама па гэтым тэлефоне вы можаце запісацца ў трэнінгавую групу і на індывідуальную кансультацыю 

да псіхолага.
Час працы: 9.00 – 21.00 (пн.–пт.)  Давайце супрацоўнічаць!

Ідэя стварэння праекта па пра
цы з замежнымі студэнтамі з’я ві
лася даволі даўно, калі колькасць 
хлопцаў і дзяўчат з іншых краін, 
якія прыязджаюць у Беларусь ву
чыцца, прыкметна вырасла. Перад 
факультэтамі і інтэрнатамі асаб лі
ва актуальна паўстала пытанне, як 
дапамагчы студэнтам з розных 
краін гарманічна ўліцца ў студэн
цкае жыццё ў цэлым і навучальны 
працэс у прыватнасці.

І тады ў фокус увагі псіхалагіч
най службы трапілі такія пытанні, 
як адаптацыя замежных студэнтаў, 
развіццё і ўмацаванне сяброўскіх 
адносін беларускіх і замежных 
навучэнцаў, знаёмства з мента лі
тэтам і культурай прадстаўнікоў 
іншых краін.

Першы год навучання ў ВНУ для 
ўсіх студэнтаў звязаны з пытання
мі адаптацыі. Адрываючыся ад 
бацькоўскай сям'і, прыязджаючы ў 
незнаёмы горад, усе студэнты су
тыкаюцца з новымі відамі дзей
насці, іншай, адрознай ад школь
най, сістэмай навучання і кантролю 
ведаў. Усе гэтыя фактары ўсклад
няюць уваходжанне ў студэнцкае 
жыццё. Студэнтам, якія прыехалі з 
іншых краін, даводзіцца яшчэ і 
мець справу з нязвыклым мен
талітэтам, іншымі сацыя куль тур
нымі патрабаваннямі.

Якія ж цяжкасці замежныя сту
дэнты асабліва востра адчуваюць у 

Апошнім часам становіцца 
асабліва актуальным пытанне 
ўзае мадзеяння паміж рознымі 
краінамі. Спецыялісты псіхалагіч
най службы не засталіся ўбаку і 

Увага!

Вясна – 
час абнаўлення, пара росквіту, новых 
адкрыццяў і пачынанняў. Увесну ў 
размовах усё часцей пачынае гучаць слова 
«адносіны». У гэтым выпуску мы запрашаем 
вас падумаць пра розныя віды адносін, якія 
праймаюць усе аспекты нашага жыцця.

дзеляцца вынікамі сваёй працы з 
замежнымі студэнтамі.

Усе мы знаходзімся ва ўзаема
дзеянні з навакольнымі: сябрамі, 
членамі сям'і, аднагрупнікамі, кале

гамі. Мы абменьваемся не толькі 
інфармацыяй, але і эмоцыямі, ура
жаннямі, перажываннямі. Падзя
ліц ца сваімі думкамі пра навуку 
псіхалогію запрашае наш праект 
«Навуковае відэа «Твой погляд».

Важнае пытанне, якое часта гу
чыць ад студэнтаў: як мне ўсё па
спяваць? Мы прапануем некалькі 
рэкамендацый, як наладзіць свае 
адносіны з часам.

Студэнцтва – выдатная пара, у 
якую мы не толькі вучымся, але і 
будуем свае адносіны з любімымі, 
задумваемся пра стварэнне сям'і і 
будучае бацькоўства. Наш цэнтр 
перспектыўнага дзяцінства распа
вядае пра сваю працу і запрашае 
да ўдзелу ў цікавых праграмах.

Замежныя студэнты: 
ДА СУПРАцОЎНІцТВА І ЎзАЕМАРАзУМЕННЯ

першы год знаходжання ў новай 
краіне?

Папершае, гэта так званыя 
псіхафізіялагічныя цяжкасці, звя
заныя з перабудовай асобы, 
«увахо джаннем» у новае асярод
дзе, псіхаэмацыйным напружан
нем, зменай клімату.

Падругое, цяжкасці, якія супра
ваджаюць вучэбнапазнавальны 
працэс і звязаныя, у першую чаргу, 
з недастатковай моўнай пад
рыхтоўкай, пераадоленнем адроз
ненняў у сістэмах адукацыі, адап
тацыяй да новых патра баванняў і 
сістэмы кантролю ведаў; арганіза
цыяй навучальнага працэсу.

Патрэцяе, гэта сацыякультур
ныя цяжкасці, звязаныя з засваен
нем новай сацыяльнай і культурнай 
прасторы ВНУ, з пераадоленнем 
моўнага бар'ера ў вырашэнні каму

нікатыўных праблем як па вер ты
калі, г. зн. з адміністрацыяй фа
культэта, выкладчыкамі і супра цоў
нікамі, так і па гарызанталі, г. зн. у 
працэсе міжасобасных зносін уну
тры міжнацыянальнай малой ву
чэбнай групы.

Для таго, каб дапамагчы замеж
ным студэнтам паспяхова адапта
вацца і паменшыць верагоднасць 
узнікнення разнастайных праблем 
і канфліктаў, супрацоўнікамі псіха
лагічнай службы сумесна з іншымі 
падраздзяленнямі ўніверсітэта 
была распрацавана спецыяльная 
праграма па адаптацыі замежных 
студэнтаў да ўмоў адукацыйнага 
працэсу ў БДУ.

Мы запрашаем усіх зацікаўленых 
да супрацоўніцтва. Давайце разам 
рабіць наш універсітэт больш пры
язным і эфектыўным!



Псіхалагічная служба бДу

Праблема дэмаграфіч
нага развіцця нашай краіны, 
якая абвастрылася сёння да 
неабходнасці забеспячэння 
нацыянальнай бяспекі, тур
буе і ўрад, і навуковую гра
мадскасць, і спецыялістаў
практыкаў, і грамадзян, якія 
неабыякава ставяцца да 
такіх важных пытанняў. У не
каторых даследаваннях пад
крэсліваецца, што толькі ад
носна невялікая колькасць 

Сучасны рытм 
жыцця прад’яўляе 
высокія 
патрабаванні  
да студэнтаў, якія 
павінны быць 
актыўнымі і 
працаздольнымі. 

Даводзіцца шмат часу 
траціць на падрыхтоўку, за
трымлівацца ва ўнівер сітэце, 
грэбаваць паўнавар тасным 
абедам, пераносіць прасту
ду «на нагах». Таксама шмат 
каму не хапае часу, які мож
на было б правесці з сям’ёй, 
сябрамі або блізкімі людзьмі, 
не ўсе знаходзяць магчы
масць заняцца спортам, 
схадзіць у трэнажорны зал. 
Між тым, далёка не заўсёды 
лішнія гадзіны, праведзеныя 
за падручнікамі і канспектамі, 
дазваляюць дамагчыся 
больш высокага выніку.

Існуе мноства тэхнік, 
практыкаванняў і методык, 
накіраваных на тое, каб на
вучыцца працаваць менш, 
але больш прадуктыўна. Усе 
гэтыя тэхнікі грунтуюцца на 
агульных прынцыпах. Вось 
самыя важныя з іх.

1. Плануйце.	 10	 %	 часу,	
выдаткаванага на планаван
не,	 зэканомяць	 90	 %	 часу	
пры вырашэнні пастаўленых 
задач. Пачніце са складання 
агульнага спісу спраў і 
дапаўняйце яго са з’яў лен

«Навука – гэта цікава!» – 
такі дэвіз праекта «Навуко
вага відэа «Твой погляд». На
шы сустрэчы праходзяць у 
форме сумеснага прагляду 
навуковапапулярных і даку
ментальных фільмаў з на
ступным абагульненнем 
атры манага вопыту ў форме 
дыскусіі. Прыемным бону
сам становіцца складанне 
метадычнай скарбонкі або 
папаўненне слоўніка псіха
лагічных тэрмінаў. Усё гэта 
дае магчымасць удзельнікам 
праекта ў максімальна да
ступнай форме пазнаёміцца 
з сучаснымі псіхалагічнымі 
тэорыямі, нечаканымі экс
перыментамі, а таксама 
прыёмамі індывідуальнага 
кансультавання і групавой 
працы.

Пытанні, якія ўздымаюцца 
падчас абмеркавання відэа
ма тэрыялаў, разнастайныя і 
могуць быць звязаныя з 
рознымі галінамі псіхалогіі:

•	Чаму	 падлеткаў	 вінава
цяць у няўважлівасці?

НОВЫ ПОзІРК НА СЯМ’Ю: 
сВядОмае БаЦЬКОЎстВа

10 студзеня 2012 г. 
да псіхалагічнай 
службы БДУ 
далучыўся цэнтр 
перспектыўнага 
дзяцінства БДУ, 
што дало магчы
масць пашырыць 
поле дзейнасці 
псіхолагаў і 
ўзбагаціць новым 
кірункам, звязаным 
з вырашэннем пра
блемы гатоўнасці 
студэнцкай моладзі 
да сямейнага 
жыцця і свядома
га бацькоўства.

бяздзетных пар не можа 
мець дзяцей па медыка
біялагічных прычынах. У 

астатніх выяўляецца нега
тоўнасць да свядомага 
бацькоўства: яны не жада

юць мець дзяцей. Немалая 
колькасць дзяцейсацы
яльных сірот, дзяцейбес

прытульнікаў сведчыць, што, 
на жаль, для многіх мужчын і 
жанчын, якія ўжо маюць дзя
цей, бацькоўства так і не ста
ла ўсвядомленай місіяй.

Гэтыя сумныя факты перш 
за ўсё звязаны (як пад
крэсліваецца ў Нацыяналь
най праграме дэмаграфічнай 
бяспекі Рэспублікі Беларусь 
на 2007–2010 гг.) з нега
тоўнасцю моладзі да баць
коўства. Між іншым, най
больш спрыяльным перыя
дам для шлюбу і нараджэння 
дзіцяці з’яўляецца ўзрост 
19–25 гадоў, што для многіх 
маладых людзей супадае з 
перыядам навучання ў вы
шэйшых навучальных уста
новах.

Бацькоўства павінна на
раджацца яшчэ да таго, як 
з’явілася дзіця, і абавязкова 
быць свядомым. Таму патэн
цыйным мамам і татам зусім 
не лішнім будзе пазнаёміцца 
з рознымі тыпамі бацькоўскіх 
паводзін, засвоіць асноўныя 

мадэлі сямейных адносін, 
спасцігнуць азы догляду, вы
хавання і развіцця немаўлят 
і, увогуле, папрактыкавацца 
ў вырашэнні разнастайных 
«сямейных» пытанняў. Дык 
чаму не сумясціць карыснае 
з прыемным: атрымліваць 
прафесію і рыхтавацца да 
бацькоўства? Ажыццявіць 
гэты намер можна, напры
клад, на занятках «Школы 
свядомага бацькоўства», 
якая пачне працаваць з дру
гой паловы лютага 2013 г. 

Што такое бацькоўства, 
мацярынства, дзяцінства, 
су часныя дзіцячабаць коў
скія адносіны, якія юрыдыч
ныя пытанні часам узрушва
юць да таго ціхую сямейную 
затоку – вось далёка не 
поўны пералік пытанняў, якія 
плануецца разгледзець на 
занятках. Прыходзьце, БУ
ДЗе ЦІКАВА!

Наш тэлефон: 
(017) 259-70-61.
Наш адрас: вул. Кальва-

рыйская, 9–736 (будынак 
Інстытута журналістыкі).

Падрабязную інфар ма
цыю пра дзейнасць «Школы 
свядомага баць коўства» 
можна атрымаць на сайце  
cpd.bsu.by.

«тВОЙ ПОГЛяд» 
НА ПСІХАЛОГІЮ ЯК НАВУКУ

«Навуковае відэа» – гэта праект 
студэнцкага псіхалагічнага клуба, 
створаны ў кастрычніку 2011 г. для 
студэнтаўпсіхолагаў і ўсіх тых, хто 
цікавіцца псіхалагічнымі феноменамі, 
метадамі псіхалагічнага даследавання 
і практычнай псіхалогіяй.

•	Што	 такое	 «абсесіўна
кампульсіўнае засмучэнне», 
і якім чынам яно выяў
ляецца?

•	Змаглі	 б	 мы	 прайсці	
«зефірны тэст»?

•	Дзе	грань	паміж	разум
нымі асцярогамі і фобіяй?

•	Ці	 можам	 мы	 змяніць	
свой характар?

•	Экстраверт	 або	 інтра
верт: як зразумець, хто пе
рад табой?

•	Адрэналінавыя	 нарка
маны – хто яны?

На першы погляд можа 
здацца, што ў сучаснай 
інфармацыйнай прасторы 
відэа псіхалагічнага зместу 
шырокадаступныя, дык чаму 
ж праект карыстаецца папу
лярнасцю? Апытанне нашых 
пастаянных удзельнікаў па
казала, што:

– некаторыя студэнты з 
радасцю цытуюць сваіх 
выкладчыкаў псіхалогіі, тым 
самым замацоўваючы матэ
рыял, які гучаў на лекцыях;

– іншыя падмацоўваюць 

убачанае прыкладамі з жыц
ця, бо тэорыя без практыкі 
бескарысная;

– хтосьці пашырае рамкі 
пытання, якое вывучае, за 
кошт трактоўкі з пазіцыі 
іншых дысцыплін, напры
клад, вельмі каштоўнымі 
былі каментары студэнта
фізіка пра ўспрыманне коле
ру, студэнткіэканамісткі на
конт уздзеяння рэкламы;

– некаторыя, знаходзя
чыся ў пошуку рашэнняў, за
даюць каверзныя пытанні, 
выводзячы дыскусію на 
больш глыбокі ўзровень 
прапрацоўкі праблемы і яе 
асэнсавання;

– таксама ёсць тыя, хто 
на сустрэчах «Навуковага 
відэа» чэрпае натхненне для 
сваіх творчых пачынанняў.

Як кажа народная му
драсць, вер не сказу, а пака
зу. Мы запрашаем далучац
ца да нашага праекта, і вы 
зможаце падзяліцца сваім 
поглядам і даведацца больш 
пра свет навукі псіхалогіі. 
Праект «Твой погляд» 
праходзіць адзін раз у месяц 
па адрасе: вул. Кастрычніц-
кая 2–308 (інт. № 2). Па 
дадатковую інфармацыю 
можна звяртацца да 
супрацоўнікаў псіхалагічнай 
службы па тэлефоне (017) 
209-56-07.

аднОсіны З часам: 
ВЫЙГРАЕ ТОЙ, ХТО ПЛАНУЕ

нем новых задач. Выканаўшы 
чарговае заданне, выкрас
ліце яго. Такое адсочванне 
дадае адчуванне завяршэн
ня і руху наперад, што слу
жыць добрай матывацыяй і 
дадае энергіі.

2. Думайце на паперы. 
Напісанне дазваляе павысіць 
канцэнтрацыю і лепш зася
родзіцца.

3. Расстаўляйце прыяры
тэты. Для павелічэння пра
дук тыўнасці неабходна вы
значыць галоўную на дадзе
ны момант задачу і прымусіць 
сябе працаваць менавіта над 
ёй. Сутнасць кіравання ча
сам складаецца ў тым, каб 
дапамагчы вам своечасова 
вызначыць галоўную справу.

4. Аддзяліце тэрміновае 
ад важнага. Ствараецца 
вялікая ілюзія прадуктыўнай 
працы, калі мы займаемся 
тэрміновымі і няважнымі 
справамі. А вось важнае і 
нетэрміновае пытанне мож
на адкласці, аднак рана ці 
позна такія справы стано
вяцца вельмі тэрміновымі, 
як, напрыклад, курсавая або 
дыпломная праца, калі 
падыходзіць тэрмін здачы. 
Каб павялічыць прадуктыў
насць, трэба вырашаць тэр
мі новыя і важныя задачы, 
потым важныя задачы, але 
нетэрміновыя ў дадзены мо
мант, і не займацца тым, што 
не мае значэння.

5. Стварайце групы ад
натыпных заданняў і спраў у 

блокі. Вы зэканоміце знач
ную частку часу, калі будзе
це аплачваць усе рахункі  
ў адзін дзень, рабіць  
па некалькі тэлефонных 
званкоў запар, купляць усё 
за адзін раз, гатаваць ежу 
наперад.

6. Захоўвайце працоўнае 
месца і камп’ютар у парадку. 
У	 большасці	 выпадкаў	 30	 %	
часу траціцца на пошукі па
трэбнага прадмета, інфар
мацыі, тэлефона і г. д.

7. Усталёўвайце сабе да
кладныя тэрміны. Праца 
расцягваецца на ўвесь ад
ведзены для яе час.

8. Старайцеся зася ро
дзіц ца на адной справе ад 
пачатку да канца. На «ўпра
цаванасць» траціцца больш 
часу, чым на саму справу.

9. Старайцеся знахо
дзіцца ў добрай фізічнай, 
разумовай і эмацыянальнай 
форме. Каб працаваць з поў
най аддачай і папаўняць за
пас энергіі, неабходна пра
віль на харчавацца, размяр
коўваць фізічныя нагрузкі і 
адпачываць.

10. Вызначце, калі вам 
лепш працуецца (раніца, 
дзень, вечар). Плануйце ра
шэнне самых складаных за
дач на максімальна прадук
тыўны для вас час.

Калі вас зацікавіла дадзе
ная галіна ведаў і практыкі, 
прыходзьце да нас на заняткі 
ці звяртайцеся па індыві
дуальную кансультацыю.


