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КАЛЕКТЫЎ факультэта пры
кладной матэматыкі і інфар
ма тыкі БДУ па выніках працы ў 
2012 г. узнагароджаны Ганаро
вай граматай Міністэрства 
адукацыі Беларусі за значны 
ўклад у развіццё здольнасцяў 
адораных навучэнцаў і студэн
таў, правядзенне навуковадас
лед чай работы ў галіне ма тэма
тыкі і інфарматыкі.

* * *
МАсКоЎсКі дзяржаўны ўні

версітэт імя М. Ламаносава 
наведаў 20 лютага рэктар БДУ 
акадэмік НАН Беларусі с. У. Аб
ламейка. Ён прачытаў лекцыю 
студэнтам факультэта вылічаль
най матэматыкі і кібернэтыкі 
«ін фар матызацыя нацыяналь
най сістэ мы аховы здароўя: бя
гучыя вы нікі, праблемы, пер
спектывы», наведаў супер
камп'ютарны цэнтр, а таксама 
сус трэўся з рэктарам МДУ ака  
дэ  мі        кам РАН В. А. садоў нічым.

* * *
РэКТАР БДУ з 26 лютага па 1 

са кавіка наведаў універсітэт Бінь 
Зыонг (В'етнам), дзе падпісаў 
дамовы пра адкрыццё беларус
кав'етнамскага навуковаадука
цыйнага цэнтра і пра адкрыццё 
сумеснай лабараторыі па меды
цынскай інфарматыцы. Ён такса
ма наведаў кампанію Venture 
Capital & Equity Investment Hol
ding Inc. (г. Хашымін) і правёў 
перамовы па далейшай працы 
створанага раней В'етнамска
беларускага іна   ва  цый наадука
цыйнага цэнтра.
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таксама пра пераход да чаты
рохгадовага навучання 
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ВопыТ Важных  
задач

Найлепшым кіраўніком і ар
га  нізатарам навуковадаслед
чай работы студэнтаў за 2010–
2012 гг. прызнаны дацэнт кафе
дры матэматычнага мадэля
вання і аналізу даных ФПМі 
Уладзімір МАЛЮГіН 

стар. 3

Who is  
Mr. international?
Упершыню ў БДУ 28 лютага 

праводзіўся шоуконкурс сярод 
юнакоў з ліку замежных 
студэнтаў

стар. 4

У БДУ ўпершыню 
ацэнены ўзровень 
публікацый навукоўцаў 
універсітэта ў 
вядучых міжнародных 
часопісах з высокім 
імпактфактарам.

Па даручэнні рэктара, з мэтай 
павышэння эфектыўнасці навуко
вых даследаванняў, павелічэння 
публікацыйнай актыўнасці наву
коўцаў і павышэння міжна роднага 
статусу БДУ, Галоўнае ўпраўленне 
навукі распрацавала «Палажэнне 
аб прэміраванні работнікаў струк
турных падраздзяленняў Белару
скага дзяржаўнага ўніверсітэта за 
публікацыі ў вядучых міжнародных 
часопісах».

Быў праведзены конкурс сярод 
супрацоўнікаў БДУ, якія прадставілі 
свае публікацыі ў часопісах з 
высокім імпактфактарам.

Дэлегацыя БДУ была 
запрошана на ўрачыстае 
адкрыццё філіяла 
бібліятэкі Вільнюскага 
ўніверсітэта – 
Нацыянальнага 
цэнтра навуковай 
камунікацыі і інфармацыі 
адкрытага доступу. 

У цырымоніі 6 лютага ўзялі ўдзел 
прарэктар па эканоміцы і інвесты
цыях У. В. Панарадаў, кіраўнік Ды
рэкцыі аб'ектаў будаўніцтва БДУ 
А. К. Казак і дырэктар Фундамен
тальнай бібліятэкі П. М. Лапо.

Будынак цэнтра ўзводзіўся з 
лютага 2010 г. па май 2012 г. з ідэяй 
інтэграцыі ў навакольны ландшафт. 
Цэнтр знаходзіцца на тэрыторыі 
ляснога масіву і ўяўляе сабой 3 
блокі рознай вышыні (3, 4 і 5 па
верхаў), аб'яднаныя агульным пад
земным паверхам, якія імітуюць 
сабой вялізныя валуны.

Нягледзячы на такое арыгі наль
нае архітэктурнае рашэнне, буды
нак цэнтра цалкам функцыяналь
ны. Агульная плошча – 14,6 тыс. м2. 
Ёмістасць кнігасховішчаў – 1,8 млн 
адзінак захоўвання, адкрытыя для 
чытачоў стэлажы месцяць 300 тыс.
кніг. Для падачы літаратуры з кні
гасховішчаў выкарыстоўваец ца тэ 
леліфт. Акрамя чытальных залаў у 
цэнтры ёсць пакоі для правядзен
ня семі нараў, групавой і індывіду
альнай працы, рэкрэацыйная зона 

імпактфактар працуе 
на прэстыж універсітэта

Па выніках 2012 г. былі прэ
міраваны 38 супрацоўнікаў БДУ. 
Агульная сума прэмій склала 
70,705 млн руб. Найбольшую коль
касць балаў за публікацыі 
атрымалі:

па матэматыцы – Дудзін Сяр-
гей Аляксандравіч;

па фізіцы – Рашотаў Вадзім 
Аляксандравіч;

па хіміі – Івашкевіч Алег 
Анатольевіч;

па біялогіі – Сямак Ігар 
Віктаравіч.

супрацоўнікі НДі ФХП БДУ за 
публікацыі ў вядучых міжнародных 
часопісах былі прэміраваны з улас
ных сродкаў інстытута.

Прэміраванне супрацоўнікаў 
БДУ за годныя публікацыі будзе 
працягнута ў наступныя гады. Пад
рабязная інфармацыя пра вынікі 
конкурсу размешчана на стэндзе 
Галоўнага ўпраўлення навукі.

Паводле інфармацыі ГУН

БіБЛіЯТэкі Ў ФокусЕ наВацый
для карыстальнікаў, трансфармуе
мая канферэнцзала з адпаведным 
прэзентацыйным абсталяваннем і 
кабінай для сінхроннага перакладу, 
службовая зона з рабочымі месцамі 
для персаналу. Упершыню ў Літве 
ўкаранёна супрацьпажарная сіс
тэма Water Mist (сістэма «вадзяно
га туману»). Фінансаванне будаў
ніцтва і аснашчэння цэнтра было 
ажыццёўлена за кошт сродкаў 
Еўрапейскага фонду рэгіянальнага 
развіцця (85 млн літ) і рэс пуб
ліканскага бюджэту (15 млн літ) 
(разам каля 38, 8 млн дол. ЗША).

Цэнтр уяўляе сабой шматфунк
цыянальную бібліятэку, якая дзей
нічае ў якасці цэнтра культуры, са
цыяльных камунікацый і інфар ма
цыі. Плануецца, што цэнтр, які ства 
раецца ў мікрараёне саўлеты кіс г. 
Вільнюса, стане сэрцам кластара 
адукацыі, навукі і бізнесу, накшталт 
сіліконавай даліны ў ЗША. Цяпер 
тут размешчаны чатыры факультэ
ты інстытута прыкладных дасле да
ванняў Вільнюскага ўніверсітэта, 
большасць факуль тэтаў і бібліятэка 
Вільнюскага тэх ніч нага ўніверсітэ
та імя Гедыміна, студэнцкія інтэр
наты. У найблі жэй шы час тут павін
ны быць пабудаваныя цэнтр фізікі і 
тэхналогій і цэнтр навук пра жыц
цё. Нацыянальны цэнтр навуковай 
камунікацыі і ін фармацыі адкрыта
га доступу будзе абслугоўваць усю 
навуковую супольнасць, размеш
чаную ў «да ліне», студэнтаў, якія 
тут жывуць, міжнародныя канфе
рэн цыі, а таксама ўсіх жыхароў 

Вільнюса. Тут пла нуецца стварыць і 
бізнесінкубатары.

Прадстаўнікамі БДУ ў фонд цэн
тра былі перададзеныя навуковыя 
выданні БДУ, дырэктару бібліятэкі 
Вільнюскага ўніверсітэта ірэне 
Крывене ўручаны сувеніры з 
сімволікай нашага ўніверсітэта.

8 лютага на базе 
Акадэмічнай 
бібліятэкі Латвійскага 
ўніверсітэта ў г. Рыга 
быў адкрыты Беларускі 
інфармацыйны цэнтр. 

Адкрыццё цэнтра з'явілася 
вынікам супрацоўніцтва белару
скай дыяспары ў Латвіі, якая вы
ступіла з ініцыятывай стварэння 
такога цэнтра, Латвійскага ўнівер
сітэта і пасольства Рэспублікі Бе
ларусь у Латвіі.

На ўрачыстым пасяджэнні з 
нагоды адкрыцця цэнтра пасля 
пры вітальных прамоў рэктара 
Латвій скага ўніверсітэта Марцыса 
Аўзіньша і пасла Беларусі ў Латвіі 
А. М. Герасіменкі быў падпісаны 
мемарандум аб супрацоўніцтве 
шэрагу беларускіх ведамстваў і 
арганізацый з мэтай развіцця цэн
тра. Ад БДУ мемарандум быў 
падпісаны прарэктарам БДУ па 
эканоміцы і інвестыцыях У. В. Пана
радавым (на фота).

Цэнтр створаны з мэтай садзей
нічання ўмацаванню пазі тыў нага 
іміджу Беларусі, развіцця экана
мічных, навуковых, культурных і 
спартыўных сувязяў паміж Бела
руссю і Латвіяй, пашырэння туры
стычных магчымасцяў Бела русі.

Асноўнымі задачамі цэнтра з'яў
ляюцца кансалідацыя беларускай 
нацыянальнай мен шасці ў Латвіі, 
стварэнне ўмоў для ўстойлівых 
кантактаў беларускай дыяспары з 
беларускімі ўстановамі і абмен 
інфармацыяй па шырокім коле 
пытанняў. А яшчэ цэнтр плануе 
спрыяць прыцягненню ў бе ларус
кія ВНУ абітурыентаў з Латвіі і ін
шых балтыйскіх краін.

Пётр ЛАПо,
дырэктар ФБ БДУ
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з першых крыніц

Зімовую сесію студэнты 
дзённай формы навучання 
здалі лепей, чым у мінулым 
годзе. Агульная паспяховасць 
вырасла з 79,4 % да 80,3 % – 
пра значнасць гэтага працэнта 
ў маштабах універсітэта, 
а таксама пра тэндэнцыі 
адукацыйнага працэсу ў альма
матар распавядае начальнік 
Галоўнага ўпраўлення вучэбнай 
і навуковаметадычнай работы 
Людміла ХУХЛЫНДЗІНА. 

СПЫНІЛІ СНежНЫ ком
– Ужо летась мы назіралі добрую тэндэн

цыю – спынілася падзенне паспяховасці, 
якое ішло з 2007/2008 навуч. г. і было 
выклікана шэрагам прычын: вялікай колькас
цю студэнтаў платнай формы навучання, 
праблематычнымі пытаннямі ўзроўню 
падрыхтоўкі абітурыентаў, асабліва тых, хто 
паступаў на прыродазнаўчыя спецыяльнасці 
(сярэдні бал, вынікі ЦТ па фізіцы, матэматы
цы былі не заўсёды такія высокія, як хацела
ся б). Калі студэнт прыходзіць на першыя 
заняткі і не разумее, пра што гаворка і што за 
формулы на дошцы, ён страчвае цікавасць, 
не спраўляецца з далейшымі заданнямі, і не
паразуменне расце, як снежны ком. Два 
апошнія гады мы арганізоўваем навучаль
ныя курсы для падцягвання ўзроўню ведаў 
першакурснікаў, і гэта дае плён: паспяхо
васць стала паступова расці і цяпер вярнула
ся на ўзровень 2008/2009 навуч. г. Мінулая і 
гэтая зімовыя сесіі дэманструюць рост 
паспяховасці больш як на два працэнты – у 
маштабах універсітэта гэта дастаткова 
сур’ёзнае дасягненне. У параўнанні з міну
лым годам лепей здалі сесію першы, другі і 

Задача скараціць 
тэрміны падрыхтоўкі 
спецыялістаў з вышэй

шай адукацыяй была пас
таўленая прэзідэнтам на 
рэспубліканскай нарадзе 29 
жніўня 2011 г. і распрацава
ная Міністэрствам адукацыі 
ў 2011–2012 гг., прадугле
джвае замацаванне двух
прыступкавай сістэмы: пер
шая, чатырохгадовая, пры
ступка будзе рыхтаваць 
прак тыкаарыентаваных спе 
цы  ялістаў, а другая, двухга
довая магі стратура, зоймец
ца гадаваннем інтэлек
туальнай элі ты нацыі. Дасяг
нуць жаданага скарачэння 
«чаргі па дыплом» на цэлы 
год плануецца за кошт 
аптымізацыі сацы яль нагу
ма нітарнага блока дысцы
плін, у які ўваходзяць філа
софія, эканоміка, паліта ло
гія, гісторыя Беларусі, ас
новы ідэалогіі беларускай 
дзяржавы і шэраг іншых. Так
сама мяркуюць «пасунуць» 
заняткі фізкультурай – іх 
прапаноўваецца аднесці да 
цыкла дадатковых відаў на
вучання, а вось замежным 
мовам і беларускай (для ін
жынераў і матэматыкаў), ве
рагодна, пашанцуе больш – 
іх перамесцяць у блок агуль
напрафесійных і спецыяль
ных дысцыплін. З праграмы 
знікнуць прадметы, якія ду
блююць школьную праграму, 
а гуманітарыяў пазбавяць 

Тэндэнцыі адукацыйнага працэсу

пяты курсы – на апошнім паспяховасць скла
ла 87,5 % летась, а зараз дасягнула 92 %. 
Трэці і чацвёрты курсы справіліся крыху 
горш – гэта якраз тыя студэнты, якія прыйш
лі ў 2008/2009 гг. са слабым школьным 
узроўнем і дасюль, як бачыце, з цяжкасцю 
спраўляюцца: на трэцім курсе паспяховасць 
склала 74,3 % супраць леташніх 74,7 %, на 
чацвёртым 83,3 % замест 84,6 %. 

Што датычыць паспяховасці па факультэ
тах, дык вышэйшую за сярэдні ўзровень па 
БДУ паказалі 10 факультэтаў – даволі шмат: 
ФПМі, ФФсН, біяфак, юрфак, ФРКТ… 
Лідарам стаў хімічны факультэт – паспяхо
васць яго студэнтаў склала 90,7 %, недалёка 
да такіх лічбаў і ФМА. У параўнанні з міну
лым годам палепшылі паказчыкі паспяхо

васці факультэты журналістыкі, міжнародных 
адносін, радыёфізікі і камп’ютарных тэх
налогій, прыкладной матэматыкі, юрыдыч
ны, механікаматэматычны, біялагічны – гэта 
добрая дынаміка. 

Турбуе, аднак, што менш робіцца сту дэн
таўвыдатнікаў і большае «троечнікаў», якія 
спраўляюцца з іспытамі на 4–5 балаў. У 
2010/2011 навуч. г. на 9–10 балаў здалі сесію 
6,67 % студэнтаў, а цяпер 6,22 % – і было 
няшмат, а стала на паўпрацэнта менш. Дый 
колькасць тых, хто атрымліваў змешаныя 
адзнакі ад 6 да 10, таксама скарацілася (з 
37,3 % да 36,9 %). Нездавальняючыя адзна
кі па выніках сесіі стабільна мае 14 % сту
дэнтаў – у гэтай катэгорыі не радуе, што па
вя лічылася колькасць тых, хто атрымаў тры 
нездавальняючыя адзнакі (летась было 185 
студэнтаў, цяпер 211 – гэта, канечне, мнага
вата). А паспяховасць студэнтаў, якія вучац
ца за кошт уласных сродкаў, павялічылася: 
з 69,7 % да 72,4 %. Прытым найлепей 
спраўляюцца платнікі 1 і 2 курсаў (пер ша
кур с нікі палепшылі паспяховасць з 64,8 % 
да 67,7%; другакурснікі з 60,1 % да 65,8 %).

ДЫяЛектЫкА ПеРАХоДНАГА
 ПеРЫяДУ

– Ці не пагоршыць адукацыйны 
ўзровень студэнтаў пераход на чатырох
гадовае навучанне?

– Пытанне датычыць толькі абітурыентаў, 
якія будуць паступаць у гэтым годзе. Загад 
пра пераход на новыя тэрміны навучання 
выйшаў у маі 2012 г., яго ўжо шматкроць 
абмяркоўвалі, цяпер працуем над аду
кацыйнымі стандартамі новага пакалення. 
Наш рэктар выступаў на савеце рэктараў, 
уздымаючы пытанне пра тое, што ва ўмовах 
пераходу на новыя тэрміны навучання неаб
ходна пераглядаць пытанне аб’ёму пад
рыхтоўкі магістрантаў – мы дабіваемся, каб, 
прынамсі, да 30 % выпускнікоў працягвала 
навучанне на другой ступені вышэйшай 

адукацыі. Ад гэтага залежыць узровень іх 
прафесійнай падрыхтоўкі, кампетэнцый, якія 
яны будуць атрымліваць. спецыялізаваная, 
паглыбленая падрыхтоўка павінна абавязко
ва пераходзіць на другі ўзровень, як гэта ад
бываецца ў большасці краін Еўропы і ў на
шых партнёраў па Мытным саюзе. Мы гаво
рым пра стварэнне адзінай еўразійскай 
эканамічнай прасторы – а яна немагчымая 
без адзінай адукацыйнай прасторы. Расія і 
Казахстан ужо працуюць па сістэме чаты
рохгадовай першай ступені вышэйшай 
адукацыі. Калі гаворка ідзе пра прызнанне 
дыпломаў, дык нашы дыпломы, атрыманыя 
пасля пяці гадоў навучання, прыраўноўваюц
ца да расійскіх, атрыманых пасля чатырох 
гадоў вучобы, менавіта як дыпломы першай 
ступені вышэйшай адукацыі. 

Таму пераход да новых тэрмінаў – гэта 
аб’ектыўны працэс, які будзе адбывацца па
ступова, каб пазбегнуць «зломаў», і гэта пра
блема не бягучага навучальнага года. Тыя 
студэнты, якія паступалі на пяцігадовую пра
граму, працягнуць па ёй навучацца – такім 
чынам, у нас на адаптацыю ёсць, як мінімум, 
чатыры гады. Гуманітарныя факультэты пе
раходзяць да новых тэрмінаў бадай што ўсе, 
за выключэннем асобных спецыяльнасцяў 
(класічная філалогія, напрыклад, застанецца 
на пяцігадовым тэрміне), сярод прыро
дазнаўчых факультэтаў скароціцца тэрмін 
навучання на ФПМі, мехмаце, на шэрагу 
спецыяльнасцяў хімічнага, фізічнага, 
біялагічнага і геаграфічнага факультэтаў – 
дакладны працэнт спецыяльнасцяў, дзе сту
дэнты будуць вучыцца 4 гады, мы яшчэ не 
лічылі, але лічба наўрад ці складзе менш за 
80 %. Якія адукацыйныя эфекты будзем мець 
праз чатыры гады – пакуль што складана ка
заць. Тым больш што паралельна павінна 
вырашацца пытанне магістратуры: у ідэале 
для тых, хто хоча вучыцца, замест пяці гадоў 
навучання павінна атрымацца чатыры гады 
на першай ступені плюс два на другой.

да практыкаарыентаваных спецыялістаў 
ды інтэлектуальнай эліты нацыі

такой «забаўкі», як асновы 
вышэйшай матэматыкі. Ап
роч гэтага, працягнецца ак
цэнтаванне (і павелічэнне 
аб’ё маў) самастойнай рабо
ты студэнтаў, што зноў жа 
да зво ліць паменшыць коль
касць аўдыторных гадзін. 
Нарэшце, увядзенне мо
дульнай сістэмы (пакуль што 
інавацыя датычыць толькі 
сацгумблока) павінна па
спрыяць росту ініцыятыў
насці студэнтаў, а новыя 
методыкі і тэхналогіі выкла
дання – зрабіць чатыры гады 
навучання максімальна 
інтэнсіўнымі.

Працэс аптымізацыі тэр
мінаў вучобы распачаты 
даўно: яшчэ пяць гадоў таму 
па больш як 50 спецыяль
насцях было прапанавана 
скараціць навучанне да 4 або 
4,5 гадоў. Піянерамі тут 
выступілі акадэмія кіравання 
і ўніверсітэт культуры. У той 
жа час на медыцынскіх і най
больш складаных тэхнічных 
спецыяльнасцях захоўваец
ца шасцігадовы тэрмін наву
чання. 

ВЫГАДЫ
Папершае, вышэйшая 

адукацыя на працягу чаты
рох гадоў робіцца танней
шай і для дзяржавы, і для 
тых, хто «набывае дыплом» 
за ўласныя сродкі. 

Падругое, павышаецца 
мабільнасць спецыялістаў з 

вышэйшай адукацыяй: самі 
яны робяцца на год мала
дзейшымі, іх веды – на год 
свя жэйшымі, а іх дыпломы – 
прывабнейшымі для еўра пей
скіх і расійскіх пра цадаўцаў.

Патрэцяе, магчымасць 
выбіраць сабе прадметы 
(пакуль што, прынамсі, не
каторыя модулі) і не тлуміць 
галаву непатрэбнымі дыс
цыплінамі «для агульнага 
развіцця», верагодна, пад
вы сіць матывацыю саміх 
навучэнцаў, што мусіць до
бра адбіцца на іх паспя
ховасці і ў цэлым эфектыў
насці адукацыйнай сістэмы.

Нарэшце, скарачэнне 
коль  касці аўдыторных гадзін 

павялічыць канкурэнцыю ся
род прафесарскавыклад
чыц  кага складу, а неабход
насць укараняць новыя  
аду  кацыйныя методыкі і тэх
на логіі, пашыраць на вуко  ва
даследчую дзейнасць па
спрыяе кадраваму абнаў
ленню ПВс: манатоннае чы
танне лекцыі з паперкі 
не зваротна адыдзе ў міну
лае, на змену прыйдзе вы
кладчык мабільны (у сэнсе: 
які выкладае і ў нас, і яшчэ 
дзенебудзь у свеце вялікім), 
практычны (у сэнсе: які дае 
студэнтам тое, што спатрэ
біцца ў іх практычнай дзей
насці) і тэхналагічны (у сэн
се: які не толькі ведае муль

тымедыйныя адукацыйныя 
тэхналогіі, але і ўмее выка
рыстаць любоў моладзі  
да найноўшых гаджэтаў на 
карысць адукацыйнаму пра
цэсу).

ВЫДАткІ
Еўрапейская сістэма вы

шэйшай адукацыі разлічана 
на 12гадовы школьны курс. 
Адпаведна, частка прадме
таў, вычарпальна пройдзе
ных у школе, можа адсутні
чаць у праграме ВНУ. У нас 
жа ўчарашнія школьнікі най
часцей аказваюцца занадта 
слабымі для ўніверсітэцкай 
праграмы, так што першыя 
два курсы іх даводзіцца 

«даадукоўваць», у тым ліку ў 
межах дысцыплін, якія 
(нібыта) дублююць школь
ную праграму. скасаванне 
гэтага «паўтаральнага» кур
са можа прывесці да агуль
нага падзення ўзроўню 
ведаў (асабліва сацыягу
манітарных, якія, пагодзімся, 
не заўжды патрэбныя ў прак
тычнай прафесійнай дзей
насці, затое найбольш спры
яюць развіццю асобы).

Меркаванае пашырэнне 
магістарскіх праграм упіра
ецца ў матывацыйны тупік: 
каб прывабіць на другую 
адукацыйную прыступку тую 
колькасць навучэнцаў, якая 
неабходная для захавання ў 
грамадстве крытычнай масы 
глыбокаадукаваных людзей, 
патрэбныя захады з боку 
працадаўцаў – іначай які гэ
та практыкаарыентаваны 
спецыяліст пагодзіцца яшчэ 
два гады «сушыць мазгі»? 
Павелічэнне аклада за на
яўнасць магістарскай «ко
рач кі» ці перавагі вы пуск
нікам магістратуры пры пра
цаўладкаванні – вось што 
было б добрым адукацый
ным стымулам – гэта, аднак, 
знаходзіцца паза межамі 
магчымасцяў і кампетэнцыі 
Міністэрства адукацыі, якое 
ажыццяўляе рэформу.

матэрыялы паласы 
падрыхтавала  

маргарыта АЛяШкеВІЧ
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БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

аб'яВыВіншуем!

ураЧыстасці

юбіляры

Міжнародная 
навуковапрактычная 
канферэнцыя 
«Прыкладныя 
праблемы оптыкі, 
інфарматыкі, 
радыёфізікі і фізікі 
кандэнсаванага 
стану» прайшла 27 
і 28 лютага ў НДі ПФП 
імя А. Н. сеўчанкі БДУ. 

Яна была прысвечана 110
годдзю з дня нараджэння выдатна

БеЛАРУСкІ  ДЗяРжАЎНЫ  
ЎНIВеРСIтЭт

АБ'яЎЛяе коНкУРС  
НА ЗАмяШЧЭННе ПАСАД:

ЗАГАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: інфар ма
тыкі і камп’ютарных сістэм, высокама
лекулярных злучэнняў;

ПРАФЕсАРАЎ  КАФЕДРАЎ: раманскіх 
моў, мытнай справы, філасофіі культу
ры, глебазнаўства і зямельных інфар
мацыйных сістэм, дынамічнай геалогіі, 
функцыянальнага аналізу;

ДАЦэНТАЎ КАФЕДРАЎ: аналітычнай 
хіміі, высокамалекулярных злучэнняў, 
агульнай хіміі і методыкі выкладання 
хіміі, рускай літаратуры, сучаснай бела
рускай мовы, тэорыі літаратуры, 
міжнароднага турызму, міжнародных 
адносін, міжнародных эканамічных 
адносін, філасофіі культуры, глеба
знаўства і зямельных інфармацыйных 
сістэм, агульнага землязнаўства і 
гідраметэаралогіі, геаграфічнай 
экалогіі, вэбтэхналогій і камп’ютарнага 
мадэлявання, геаметрыі, тапалогіі і 
методыкі выкладання матэматыкі, 
функцыянальнага аналізу;

сТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕД
РАЎ: аналітычнай хіміі, раманскіх моў, 
геадэзіі і картаграфіі, эканамічнай 
геаграфіі Беларусі і дзяржаў са друж
насці, фізічнай электронікі і нанатэх
налогій, вэбтэхналогій і камп’ютарнага 
мадэлявання, геа метрыі, тапалогіі і 
методыкі выкладання матэматыкі;

АсісТэНТАЎ  КАФЕДРАЎ: фізічнай 
электронікі і нанатэхналогій, вэбтэх
налогій і камп’ютарнага мадэлявання.

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

Адрас:  220030, г. Мiнск, вул. Ба-
бруйская‚ 5 а,  упраўленне кадраў, тэл. 
209-54-36.

ІНСтЫтУт ПРЫкЛАДНЫХ 
ФІЗІЧНЫХ ПРАБЛем  
Імя А. Н. СеЎЧАНкІ 

БеЛДЗяРжУНІВеРСІтЭтА

АБ’яЎЛяе коНкУРС  
НА ЗАмяШЧЭННе ПАСАДЫ

ВЯДУЧАГА НАВУКоВАГА сУПРА
ЦоЎ НіКА па спецыяльнасці 02.00.03 
(ар га ніч ная хімія).

Тэрмін конкурсу – 1 месяц з дня 
апублікавання аб'явы. 

Адрас: 220045, г. Мінск, вул. Курча-
тава, 7, НДІ ПФП. Тэл. 212-48-43

НАцЫяНАЛьНЫ НАВУкоВА-
ВУЧЭБНЫ цЭНтР ФІЗІкІ ЧАСцІц 

І ВЫСокІХ ЭНеРГІй БДУ

АБ'яЎЛяе коНкУРС  
НА ЗАмяШЧЭННе ПАСАДЫ:

НАВУКоВАГА сУПРАЦоЎНіКА лаба
раторыі фізікі перспектыўных матэ
рыялаў – 1 чал.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 ме-
сяц з дня апублікавання аб'явы. 

Адрас: 220040 г. Мінск, вул. М. Баг-
дановіча, 153, каб. 206. Тэл. 292-60-
34.

Найлепшым кіраўніком 
і арганізатарам НДРс 
БДУ за 2010–2012 гг. 
прызнаны Уладзімір 
мАЛЮГІН, дацэнт 
кафедры матэматычнага 
мадэлявання і аналізу 
даных ФПМі. 

схему арганізацыі НДРс на ка
федры матэматычнага мадэляван
ня і аналізу даных можна прад
ставіць у выглядзе такога ланцуж
ка: «студэнцкі навуковы гурток – 
студэнцкая навуковадаследчая 
лабараторыя – магістратура – 
аспірантура». Уладзімір Малюгін 
якраз і ўзначальвае гэтую зладжа
ную сістэму арганізацыі НДРс, 
якая садзейнічае бесперапыннасці 
падрыхтоўкі навуковых кадраў на 
факультэце. Ён з’яўляецца кіраў
ніком  гуртка «Камп’ютарнае мадэ
ляванне ў эканоміцы» па спецы
яльнасці «эканамічная кібер
нетыка». Пад яго навуковым 
кіраўніцтвам працуе і кафедраль
ная студэнцкая лабараторыя  
«Камп’ютарны аналіз даных і мадэ
ляванне (КАДМ)». Нарэшце, 
Уладзімір ільіч абраны старшынёй 
савета па НДРс і членам вучонага 
савета ФПМі.

сНДЛ КАДМ неаднаразова 
прызнавалася пераможцам універ
сітэцкага конкурсу сНДЛ і двойчы 
ганаравалася прэміяй спецыяль
нага фонду Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь (у 2000 і 2007 гг.). 
Асноўнымі кірункамі дзейнасці 
сНДЛ з’яўляюцца камп’ютарны 
аналіз даных, эканаметрычнае ма

11 сакавіка вядомы 
беларускі вучоны
сацыёлаг, доктар 
сацыялагічных навук, 
прафесар кафедры 
сацыялогіі ФФсН 
Ларыса цітарэнка 
адзначыла свой юбілей.

Ларысу Рыгораўну добра веда
юць як высакакласнага спецыя
ліста ў галіне сацыяльнай тэорыі і 
сучаснай заходняй сацы ялогіі, а 
таксама сацыялогіі культуры, гра
мадскай думкі, сацыялогіі адука
цыі. Прафесар Л. Р. Цітарэнка – вя
домы ў свеце навуковец, член 
Міжна роднай сацыялагічнай аса
цы яцыі (з 1982 г.), Міжнароднага 
інстытута сацыялогіі (з 1996 г.), 
член Расійскай і Беларускай сацы
ялагічных асацыяцый, актыўны 
ўдзельнік шматлікіх міжнародных 
навуковых кангрэсаў па сацыяль

Вылучэнне гранта фізічнаму факультэту па праекце «тэмпус» еС – 
БелТА, БелаПАН, open.by (05.03); «Минскновости», tut.by (06.03).

кірмаш вакансій на геаграфічным факультэце БДУ – «Минский курьер», 
tut.by (05.03). 

Выстава лялек на філалагічным факультэце БДУ – БелТА (01.03, 05.03), 
БелаПАН, БТ1, 21.by, naviny.by (05.03), «Звязда/Чырвоная змена», tut.by 
(06.03).

Рэктар БДУ Сяргей Абламейка пра ўдзел БДУ ў касмічных праграмах 
Саюзнай дзяржавы – «Народная газета», 21.by («Космическое братство»); 
«сББеларусь сегодня» («Наношифровка придет с орбиты», 28.02).

Дамова аб супрацоўніцтве паміж БДУ і еўрапейскім цэнтрам свету і 
развіцця – БелТА, 21.by, naviny.by (28.02); «Минскновости» (01.02).

Беларуская студэнцкая юрыдычная алімпіяда – БелТА, 21.by (28.02, 
04.03).

Загадчык кафедры фізікі і аэракасмічных тэхналогій БДУ доктар 
фізіка-матэматычных навук Уладзімір Саечнікаў пра навуковую 
распрацоўку, якая тычыцца дыягностыкі вірусаў – «Рэспубліка», respublika.
info, tut.by (28.02).

Правядзенне конкурсу «містэр International БДУ» – «Минскновости» 
(26.02, 02.03), naviny.by, 21.by, onliner.by, (26.02); БелаПАН (01.03); «Звязда/
Чырвоная змена» (06.03).

тыдзень беларускай мовы на філалагічным факультэце – БелТА, ng.by, 
«Минскновости» (21.02); «Літаратура і мастацтва», БелаПАН (22.02). 

Свята ліхтароў, арганізаванае РІкк БДУ – БелаПАН, naviny.by, 21.by 
(21.02).

каментары дырэктара абсерваторыі БДУ Альгерда кузнечыка – tut.by 
(18.02); «Белорусская нива», belniva.by, 21.by (19.02).

Адкрыццё прыёму ў магістратуру на спецыяльнасці матэматычнага і 
праграмнага забеспячэння мабільных прылад – БелТА, bybanner.com 
(17.02).

прафесіянал найвышэйшага ўзроўню

ных навуках. Яна стажыравалася ў 
вядучых заходніх даследчых цэн
трах, выкладала сацыялогію ў 
Польшчы, ЗША (у тым ліку ў Кар
нельскім і Гарвардскім ўніверсітэ
тах) і Заходняй Еўропе, з'яўляецца 
ўдзельнікам шэрагу міжнародных 
навуковадаследчых праектаў, іх 
каардынатарам і кіраўніком.

Л. Р. Цітарэнка – аўтар і суаўтар 
больш за 400 навуковых прац, 
апублікаваных на васьмі мовах, у 
тым ліку каля дзясятка падручнікаў 
і вучэбных дапаможнікаў па са
цыялогіі, шэрагу індывідуальных 
манаграфій. Мае адзін з самых 
высокіх рэйтынгаў цытавання ся
род беларускіх грамадазнаўцаў. 
Яна прынцыповы і аўтарытэтны 
эксперт, шмат часу надае працы са 
студэнтамі, падрыхтоўцы кадраў 
вышэйшай навуковай кваліфіка
цыі. Лаўрэат прэміі БДУ ў галіне 
сацыяльных і гуманітарных навук 
імя У. і. Пічэты (2009), заслужаны 
работнік БДУ (2013).

Дарагая Ларыса Рыгораўна, 
беларускія сацыёлагі, супрацоўнікі 
кафедры сацыялогіі, сябры і калегі 
ад усёй душы віншуюць Вас з 
юбілеем і жадаюць Вам здароўя, 
шчасця, дабрабыту і новых творчых 
здзяйсненняў.

Аляксандр ДАНІЛАЎ,  
загадчык кафедры сацыялогіі

Фізічнай оптыцы Бду 60 год
га фізіка, акадэміка Антона 
Нічыпаравіча сеўчанкі. 

Больш за 90 навукоўцаў з 
Беларусі, Расіі, Вялікабрытаніі, 
Карэі, Кітая, В'етнама і іншых краін 
разглядалі сучасныя праблемы 
оптыкі і спектраскапіі, інфарматыкі, 
радыёфізікі і фізікі кандэнсаванага 
стану.

Таксама ў гонар 110годдзя з 
дня нараджэння А. Н. сеўчанкі вы
дадзена кніга «Фізічная оптыка ў 
БДУ. Кафедры фізічнай оптыкі 60 
гадоў» пад агульнай рэдакцыяй 
дактароў фізікаматэматычных на
вук Анатоля Мінько і Дзмітрыя 
Умрэйкі.

Кафедра фізічнай оптыкі – адна 
з найстарэйшых на фізічным фа
культэце БДУ – была адкрыта ў 
1953 г. па ініцыятыве акадэміка 
А. Н. сеўчанкі. Менавіта тады па
чаліся сістэматычныя навуковыя 
даследаванні ў галіне фізічнай оп
тыкі і сумежных напрамках, якія за 
60 гадоў даўно перасягнулі фар
мальныя межы гэтай навукі. Дыя
пазон навуковых распрацовак 
вельмі шырокі: ад разліку спек
тральных характарыстык нанапа
мерных кластараў да стварэння 
абсталявання для касмічных апа
ратаў; ад даследаванняў па гісто
рыі развіцця прыродазнаўства ў 

Вялікім Княстве Літоўскім да рас
працоўкі сучасных мультымедый
ных навучальных комплексаў.

У выданні выкладзены асноўныя 
вехі развіцця фізічнай оптыкі ў 
БДУ, разгледжаны пытанні арга ні
зацыі структурных падраз дзя лен
няў на базе кафедры, прыведзены 
кароткія нарысы пра яе загадчы
каў, супрацоўнікаў (выпуск нікоў ка
федры), удастоеных урадавых уз
на гарод. Акрамя таго, адлюстрава
ны пытанні арганізацыі адукацый
нага працэсу, напрамкі навуковай 
дзейнасці і супрацоўніцтва з ар га
нізацыямі і прадпрыемствамі Бе
ларусі і замежных краін.

ВопыТ Важных задач

дэляванне, аналіз і прагназаванне, 
матэматычныя мадэлі і метады 
абароны інфармацыі.

студэнцкі навуковы гурток «Кам
п’ютарнае мадэляванне ў экано
міцы» таксама лічыцца адным з 
найлепшых падобных аб’яднанняў 
на факультэце. 

Уладзімір ільіч гаворыць, што 
ўдзельнікам НДРс можа быць сту
дэнт, які атрымлівае пэўныя наву
ковыя вынікі. Навуковыя дасягнен
ні, на яго думку, абавязкова павінны 
прайсці апрабацыю: быць надрука
ваны, прад стаўлены на навуковых 
канферэнцыях, а таксама ў конкур
сах студэнцкіх навуковых прац.

Дацэнт Уладзімір Малюгін шмат 
часу выдаткоўвае на працу са 
студэнтамі, якія навучаюцца па 
спецыяльнасці «эканамічная кібер

нетыка» (матэматычныя метады і 
камп’ютарнае мадэляванне ў эка
номіцы). Гэта спецыяльнасць упер
шыню ў Беларусі была адкрыта 
менавіта на кафедры матэматыч
нага мадэлявання і аналізу даных 
ФПМі ў 1992 г. На ёй вядзецца пад
рыхтоўка матэматыкаўэкана міс
таў. Многія з вучняў Уладзіміра ільі
ча займаюцца эканаметрычным 
ана лі зам, мадэляваннем і прагна
заваннем эканаміч ных і фінансавых 
працэсаў, а таксама аналізам і 
кiраваннем фiнан савымi рызыкамі 
ў аналітычных падраздзяленнях 
Нацыянальнага і камерцыйных 
банкаў.

Першы вопыт вырашэння важ
ных практычных задач многія з іх 
атрымалі ў рамках сур’ёзных наву
ковых праектаў, якія выконваліся 

на кафедры па замове органаў 
дзяржаўнага кіравання, а таксама 
па міжнародных навуковых прагра
мах. У 2012 г. удзельнікі сНДЛ 
КАДМ, працуючы па сумяш чаль
ніцтве, прынялі актыўны ўдзел у 
выкананні праекта па замове На
цыянальнага банка, які быў звяза
ны з распрацоўкай статыстычных 
методык, алгарытмаў і праграмна
га забеспячэння, прызначанага для 
ацэнкі крэдытаздольнасці беларус
кіх прадпрыемстваў.

«сНДЛ часам прыходзіцца весці 
сапраўдную барацьбу за добрых 
студэнтаў з іТкампаніямі, пачына
ючы ўжо з 4 курса, бо тыя прапану
юць высокую заработную плату», – 
гаворыць Уладзімір ільіч.

Уладзімір Малюгін выкладае на 
ФПМі такія дысцыпліны, як «экана
метрыка», «Шматмерны статы
стычны аналіз даных», «Мадэляван
не фінансавага рынку». Пра ўзро
вень ведаў яго студэнтаў, членаў 
сНДЛ, сведчыць прызавое месца, 
якое заняла каманда БДУ па эка
наметрыцы пад кіраўніцтвам Ула
дзіміра Малюгіна на між на родных 
спаборніцтвах ў Вільнюскім уні
версітэце ў 2010 г. Пацвярджае гэ
та і паспяховае паступленне вы
пускнікоў у магістра туру  і  аспіран
туру прэстыжных замежных ВНУ.

Уладзімір Малюгін лічыць, што 
на факультэце створаны ўсе ўмовы 
для тых, хто хоча займацца навуко
вымі даследаваннямі.

Ганна ЛАГУН
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Карэктар Ганна РАК

далуЧайцеся! конкурсы

Маладыя, прыгожыя сэрцы, 
якія б'юцца ва ўнісон, зноў 
аб'ядналіся для ўдзелу 
ва ўзрушальным і вельмі 
відовішчным конкурсе 
студэнцкага гарадка 
БДУ «Зорная пара». 

само з'яўленне ўдзельнікаў на сцэне 
выклікала шчырае захапленне. Вытанчаныя 
дзяўчаты ў вячэрніх сукенках, мужныя хлоп
цы ў касцюмах, і ва ўсіх адна мэта – стаць 
самай лепшай і пасапраўднаму «зорнай» 
парай гэтага года. і хай выпрабаванні для 
зорных дуэтаў былі не з лёгкіх, удзельнікаў 
гэта не пужала. Яны на працягу ўсёй кон
курснай праграмы імкнуліся даказаць журы, 
што менавіта іх сузор'е мае права насіць 
званне «Зорная пара» студгарадка БДУ. 

Першым конкурсам стала дэфіле ў 
арыгінальных строях з калекцыі ў стылі глэм
року ад беларускага дызайнера Анастасіі 
свідрыцкай. Далей хлопцы і дзяўчаты не 
толькі распавялі пра сваю «гісторыю кахан
ня», але і паспрабавалі сябе ў ролі рэжысё
раў, сцэнарыстаў і акцёраў у конкурсе 
«Відэаролік». А самымі праніклівымі і за
хапляльнымі, без сумневу, сталі творчыя ну
мары канкурсантаў. 

Прадстаўнікі інт. № 11 Вераніка Карабко і 
Яўген Лебедзеў, мяркуючы па відэа, 
сутыкнуліся на вуліцы падчас акцыі, якая імі 
ж і праводзілася, а іх нумар быў пабудаваны 
на аснове мюзікла «Юнона і Авось». «Двой
ка» ў асобах Вікторыі Насякайлы і Віталя 
Хаўратовіча паказала, што сустрэцца ў 
вялікім горадзе пры дапамозе лістоў – рэ
альна. Нумар жа ператварылі ў папуры з 

Конкурс на суісканне 
прэмій імя  
У. І. Пічэты  
і А. Н. Сеўчанкі 
абвешчаны ў БДУ.  
Ён будзе праходзіць  
з сакавіка па верасень 
бягучага года ў 
намінацыі «Навука».

Дакументы падаюцца ў ГУН БДУ да 30 
красавіка. Падрыхтаваныя матэрыялы 
пры  маюцца па адрасе: вул. Бабруйская, 9, 
к. 401 (аддзел навуковатэхнічнай інфар
мацыі). На конкурс прадстаўляюцца калек
тыўныя працы і працы асобных аўтараў. 
Колькасць суаўтараў не можа быць боль
шай за чатыры чалавекі.

Прэміі будуць прысуджаны ў галінах са
цыяльных, гуманітарных і прыродазнаўчых 
навук за працы, якія ўносяць значны ўклад 
у развіццё адпаведнай галіны; стварэнне 
новай тэхнікі, тэхналогій і матэрыялаў; пра
цы па зберажэнні рэсурсаў і энергіі, абаро
не навакольнага асяроддзя і вырашэнне 
іншых важных для нашай краіны задач. Да 
ўдзелу запрашаюцца навукоўцы і дадатко
ва на агульных падставах маладыя 
навукоўцы (дактары навук ва ўзросце да 45 
гадоў, кандыдаты навук – да 35 гадоў, 
навукоўцы без ступені – да 30 гадоў) БДУ.

Дадатковую інфармацыю можна атры
маць у аддзеле навуковатэхнічнай 
інфармацыі па тэл. 2095392. электрон
ныя варыянты дакументаў размешчаны ў 
агульных папках на серверы БДУ (Microsoft 
Outlook): «Агульныя папкі» / «Усе агульныя 
папкі» / «Галоўнае ўпраўленне навукі» / 
«Конкурс У. І. Пічэты і А. Н. Сеўчанкі».

Паводле інфармацыі ГУН

Упершыню ў БДУ 
28 лютага праводзіўся 
шоу-конкурс «містэр 
International», 
арганізаваны 
ўпраўленнем 
міжнародных сувязяў.

У ролі канкурсантаў выступілі 
замежныя студэнты Гафуры ікрам 
(Туркменістан, эканамфак), Барса
мян Тарыел (Арменія, ДіКсТ), 
Язкуліеў Авез (Туркменістан, юр
фак) і ад факультэта міжнародных 
адносін Караеў Ніджат (Азербай
джан), Мамедаў Мерген (Турк
меністан), Алтундал Ата Керым 
(Турцыя), Казанджыдзіз іааніс (Грэ
цыя). У мерапрыемстве прынялі 
ўдзел прадстаўнікі Міністэрства 
адукацыі і некаторых дыпламатыч
ных місій.

Хлопцы павінны былі раскрыць 
свае таленты ў рамках 3 творчых 
конкурсаў, па выніках якіх журы на 
чале з намеснікам начальніка УМс 
Людмілай Кацько выбрала Містэ
раінтэлект (ім стаў Ніджат Караеў) 
і Містэратворчасць (Мерген Ма-
медаў). А Містэра глядацкіх 
сімпатый абралі шляхам галаса
вання (бланкі з імёнамі канкур
сантаў раздавалі пры ўваходзе ў 
актавую залу). ім стаў Язкуліеў 
Авез. спецыяльнага прыза ўдас
тоіўся Казанджыдзіз Іааніс, а 
галоўным пераможцам выйшаў 
Тарыел Барсамян. Ён і прымерыў 

Who is Mr. international?
у ВолЬны Час

на сябе тытул «Містэр International 
БДУ».

Вярнуся да сутнасці выпраба
ванняў. спачатку кожны з удзель
нікаў выцягнуў білет з пытаннем, на 
які трэба было адказаць экспром
там: «Чаму вы прыйшлі ўдзельні
чаць?» або «Як вы думаеце, чаму 
Беларусь называюць «сінявокай»? 
спыталі таксама ва ўсіх кан кур
сантаў: «Чаму вы абралі для вучо
бы менавіта БДУ?» Адказы троху 
ажывілі залу. Напрыклад, «сябры 

параілі» або нават самы арыгі
нальны – «сам не ведаю».

Вядучыя вечара Алег Шчуцкі і 
Джэнет Ачылава абвясцілі наступ
ны конкурс. студэнтам прапаноў
валася ў адвольнай форме прад
ста віць гледачам культуру краіны 
аднаго з канкурэнтаў. Напрыклад, 
Ніджат Караеў распавёў пра Тур
цыю як пра выдатнае месца. Ус
помніў пра турчанку, якая ўзялася 
выходжваць расійскага хлопца, 
што зза аварыі стаў інвалідам. 

«Пра гэта павінны ведаць усе», – 
сказаў ён. А іааніс Казанджыдзіз 
прадстаўляў Туркменістан, пры чым 
заўважыў, што ў туркменаў конь – 
паўнапраўны член сям'і.

Творчыя нумары ўдзельнікі па
ка залі напрыканцы выпрабаванняў.

Выступоўцы пастараліся прая
віць свае здольнасці на ўсе 100 %. 
Асабліва запомніўся пераможца 
Тарыел Барсамян. Ён выступіў з 
танцавальнай групай дзяўчат, і ўся 
іскрынка заключалася ў рэаліс

тычным грыме мерцвякоў. «Чаму 
столькі крыві? Што вы хацелі гэтым 
сказаць?» – спыталіся ў Тарыела. 
«Гэта, напэўна, нешта ўнутрана 
падштурхнула. Проста хацелася 
чымсьці здзівіць людзей, а не 
дзейнічаць па агульнапрынятых 
стэрэатыпах», – ясна і коратка ад
казаў хлопец.

Мерапрыемства прымусіла зір
нуць на замежных студэнтаў пад 
іншым вуглом, нават зблізіла. Што 
паслужыла штуршком да правя
дзення мерапрыемства, распавя
ла Людміла Кацько: «А чаму нашы 
юнакі не могуць пазмагацца за 
званне самага мужнага, крэа тыў
нага, абаяльнага? Ужо наспела. 
Да таго ж, з нашымі замежнымі сту
дэнтамі праводзіцца вялікая праца 
па арганізацыі вольнага часу і на
вучальнага працэсу. Думаю, што 
такі конкурс – добры выхаваў чы, 
пазітыўны момант, які спрыяе раз
віццю добразычлівых адносін паміж 
хлопцамі з розных краін. Гэта па
дзея застанецца ў іх у памяці, на
ват калі яны з'едуць дадому».

Прыемна здзівіла тое, што 
арганізатары дэталёва прадумалі 
мерапрыемства – загадзя зрабілі 
для ўсіх гледачоў брашуры з карот
кай інфармацыяй пра ўдзельнікаў. 
Гэта зручна, тым больш што трэба 
было галасаваць. Гледачы актыўна 
ўдзельнічалі ў гэтым працэсе, як і ў 
цэлым эмацыйна падтрымлівалі 
сваіх фаварытаў. Шоу атрымалася 
вельмі шчырым і запамінальным.

Ігар мАтЭЛеНАк

Тарыел Барсамян са сваёй групай эпаціравалі публіку брутальным выглядам

калі зоркі запальваюць

брадвейскага мюзікла і оперы: сцэна з лю
боў ным трохкутнікам, танцуючыя гіганцкія 
шахматы і канкан напрыканцы. Кацярына 
сапельнікава і Антон Чувіраў з інт. № 7 у 
роліку распавялі пра дзівосны сон з 
цацачнымі і не вельмі зайцамі, а ў нумары 
адлюстравалі працяг начных мрой. Зала бы
ла ў захапленні! «Тры метры над узроўнем 
«капейкі» – відэа пра хулігана Андрэя Бя
розку і ліцэістку Валерыю Кранглеўскую з 
інт. № 1. Таксама яны парадавалі цудоўнай 
харэаграфіяй танца, зробленага ў фран
цузскім стылі – сварка, чамадан і гарачае 
вяртанне. Валянціна Паўлава і станіслаў 
Шэўчык з «дзясяткі» па сюжэце роліка 
пазнаёміліся, калі спяшаліся на заняткі. Ну

мар атрымаўся вельмі кранальным і насам
рэч творчым – верш уласнага сачынення 
стаса і сола Валянціны не пакінулі гледачоў 
абыякавымі! Рамантычнае крэа тыўнае відэа 
паказалі Анастасія Кавалёва і Андрэй Дзем
чанка, прадстаўнікі шостага інтэрната. Яны 
намалявалі ўсю сваю гісторыю на школьнай 
дошцы. Танец з камандай мімаў дапоўніў 
узвышаную карціну. 

Апошнім выпрабаваннем для пар стаў 
конкурс арыгінальных строяў. Па чарзе, спу
скаючыся з глядзельнай залы да сцэны, кан
курсанты з’явіліся ў вобразах, створаных 
пры дапамозе падручных матэрыялаў: па
ветраных шароў, пластыкавых шклянак, ста
ронак з часопісаў і газет і шмат чаго іншага. 

На працягу ўсяго мерапрыемства гле
дачоў забаўлялі маладыя выканаўцы – Ганна 
Шалюціна, Антон Мартынаў, Юлія Гулько, 
Дзмітрый Нікановіч, а таксама Крысціна 
Аляксенка і танцавальны калектыў JD. 

Вынікі ж шыкоўнага шоуконкурсу такія. 
3е месца, мяккая цацка і кніга дас таліся 
Вераніцы Карабко і Яўгену Лебедзеву з 11
га інтэрната. «серабро» – у «шасцёркі». Ана-
с тасія Кавалёва і Андрэй Дземчанка атры
ма лі радыёгадзіннік і фен (ар ганізатары до
бра дасведчаныя пра сту дэн цкія патрэбы!). 
і, нарэшце, трыумфатарамі вечара сталі 
прад стаўнікі Гаю (інтэрнат № 10) – Валянці
на Паўлава і Станіслаў Шэўчык, якія 
здабылі кухонны камбайн, акустычную сіс
тэму і, вядома ж, самы галоўны прыз – зван
не «Зорная пара–2012» і авацыі ўсёй залы! 

Фотасесія на сцэне, інтэрв'ю з пера мож
цамі... Пакінем закулісныя справы дасвед
чаным людзям. А для шырокай публікі вы
снова такая: шоу прайшло на «дзясятачку»! 
Ва ўсіх сэнсах. 

марыя СІмАНАВА

Станіслаў Шэўчык і Валянціна Паўлава
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