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Чытайце  
ў нумары:

Весткі  
з рэктарата

Паводле інфармацыі
прэс-службы БДУ

АКТУАЛЬНА

А ШЛЯХТА БАЛЯВАЛА…
З нагоды юбілейнага канцэр-

та народнага фальклорнага ан-
самбля «Тутэйшая шляхта» мы 
пагутарылі з заснавальнікам і 
мас тацкім кіраўніком  самавітага 
калектыву Лявонам МахначоМ

Стар. 2

IT HOUSE У БДУ  
ВЫРОШЧВАЕ СТАРТАПЫ

У нядаўна створаным у БДУ 
бізнес-акселератары дапамага-
юць маладым людзям адкрыць 
уласную справу ў галіне ІТ

Стар. 3

ФОТААПАРАТ, 
ВЕЛАСІПЕД І ЎЯЎЛЕННЕ

Студэнцкі саюз БДУ зладзіў 
спартыўна-забаўляльны «Фота-
веламарафон» 

Стар. 4

Конкурс «Мой універсітэт»
Хочаш прыняць удзел у стварэнні календара для БДУ і атры-

маць грашовы прыз? Тады гэты конкурс для цябе.

Зрабі фотаздымак, малюнак або калаж на тэму «Універсітэт і 
ўніверсітэцкае жыццё» ў фармаце Corel Draw, памерам 350х260 мм, 
маляўнічасць СМУК, шрыфты перавесці ў крывыя. Зайдзі на сайт 
www.bsu.by або www.drukar-bsu.by, запоўні заяўку ўдзельніка.

Прынось свае працы ў электронным варыянце ў выдавецкі цэнтр 
БДУ па адрасе вул. чырвонаармейская, 6 альбо дашлі на адрас 
pcbsu@yandex.ru.

Конкурс праводзіцца з 27 мая па 30 верасня. Пераможцы атрыма-
юць узнагароду ў памеры 1 000 000 бел. руб. за 1-е месца, 750 000 – 
за 2-е, 500 000 – за 3-е.

З умовамі конкурсу можна азнаёміцца на сайце www.bsu.by 
або www.drukar-bsu.by на ўкладцы «навіны».

У БДУ навучаюцца 2324 замеж-
нікі, якія прадстаўляюць 40 краін 
свету. Галоўная ВнУ краіны пры-
кладае ўсе намаганні для таго, каб 
жыццё замежных студэнтаў у Бела-
русі стала яшчэ цікавейшым, а ву-
чоба ва ўніверсітэце – паспяховай.

Сяргей Уладзіміравіч распавёў 
пра гісторыю і сённяшні дзень уні-
вер сітэта, міжнародных партнё раў 
ВнУ, перавагі навучання і якасць 
адукацыі ў БДУ.

«Беларускі дзяржаўны ўнівер-
сітэт усё вышэй падымаецца ў сус-
ветных адукацыйных рэйтынгах, і 
гэта наша з вамі сумесная заслуга, 
таму што міжнародная дзейнасць 
ВнУ з’яўляецца важным фактарам 
у рэйтынгах.

25 прадстаўнікоў БДУ 
атрымалі пасведчанні, 
нагрудныя знакі і дып-
ломы спецфонду 
Прэ зідэнта Рэспублікі 
Беларусь па сацыяль-
най падтрымцы 
адораных наву чэнцаў 
і студэнтаў з рук 
кіраўніка дзяржавы на 
сустрэчы з таленавітай 
моладдзю 21 мая. 

ФУнДаМенТаЛьная біблі я-
тэка БДУ ўдастоена Ганаровай 
граматы нацыянальнага цэнтра 
інтэлектуальнай улас нас ці за най -
лепшую арганіза цыйную пра цу ў 
галіне аўтарскага права і сумеж-
ных правоў сярод біб лі ятэк у 
2012 г. З верасня 2010 г. па кра-
савік 2013 г. заключана болей за 
470 аўтар скіх пагадненняў з вы-
кладчыкамі і навукоўцамі для да-
лейшага размяшчэння іх прац у 
электроннай бібліятэцы БДУ. 

ФІЛІяЛы трох кафедраў ме ха-
  ні ка-матэматычнага факультэта: 
вэб-тэхналогій і камп’ютарнага 
ма дэлявання, функцыянальнага 
аналізу, тэарэтычнай і прыклад-
ной механікі – адкрыты на базе 
Парка высокіх тэхналогій і кам-
паніі «ЭПаМ Сістэмз». У цыры мо-
ніі бралі ўдзел міністр адука цыі 
РБ Сяргей Маскевіч, прарэктар 
БДУ Уладзімір Сувораў, рэктар 
БДУІР Міхаіл Батура, дырэктар 
ПВТ Валерый Цапкала і кі раўнік 
«ЭПаМ Сістэмз» аркадзь Добкін.

* * *
МеМаРанДУМ аб узаема-

разу менні падпісаны 17 мая пра-
рэктарам па навуковай рабоце 
БДУ алегам Івашке вічам і дырэк-
тарам Інстытута нана– і струк-
турнай бія ло гіі акадэ міі навук 
чэшскай Рэс публікі прафесарам 
Рудыгерам Этрыхам. Студэнты 
біяфака БДУ ўжо запрошаны ў 
Летнюю школу па малекулярнай 
біяфізі цы і сіс тэм най біялогіі ў 
ліпені ў чэхіі.

Галоўнае – старанна вучыцца

У свеце больш за 30 тыс. універ-
сітэтаў, і БДУ ўваходзіць у 550 най-
лепшых ВнУ свету па версіі бры-
танскага агенцтва QS. У іспанскім 
рэйтынгу Webometrics БДУ зараз 
на 639 месцы (і пятым сярод краін 
СнД). Улічваючы, што толькі ў Расіі 
больш за тысячу ўніверсітэтаў, гэта 
вельмі вялікае дасягненне.

Такім чынам, вы вучыцеся ў ад-
ным з найлепшых універсітэтаў 
СнД, і міжнародныя рэйтынгі гэта 
пацвярджаюць», – адзначыў рэк-
тар у сваім звароце да замежных 
навучэнцаў.

асаблівую ўвагу Сяргей Уладзі-
міравіч надаў «вострай» для прыез-
джых тэме інтэрнатаў.

«Замежным студэнтам мы ста-
раемся даваць больш месцаў у 
інтэрнатах, але, на жаль, на ўсіх 
месцаў пакуль не хапае. Зрэшты, 
сітуацыя будзе паляпшацца. Мы 
рыхтуемся да здачы к першаму 
верасню новага інтэрната ў Сту-

дэнцкай вёсцы. Да канца года 
павінен быць завершаны рамонт 
інтэрната № 3. Увод гэтых двух 
інтэрнатаў па 1000 месцаў у кож-
ным значна палепшыць забяспеча-
насць жыллём. Мы спадзяёмся, 
што ўсе ахвотныя студэнты атры-
маюць месцы ў інтэрнаце», – аб-
надзеіў рэктар.

наконт павышэння кошту наву-
чання ў ВнУ Сяргей абламейка 
запэўніў: «Для замежных студэнтаў 
павышэння не плануецца».

Удзельнікі сустрэчы мелі магчы-
масць задаць пытанні кіраўніку 
ўніверсітэта, выказаць меркаванне 
наконт жыцця і вучобы ў вядучай 
ВнУ краіны, пажаданні па 
ўдасканаленні працэсу навучання 
замежных грамадзян.

адзін студэнт ФФСн вы казаў 
заклапочанасць лёсам мінскай 
філасофскай школы ў сувязі са 
скарачэннем тэрміну падрыхтоўкі 
спецыялістаў да 4 гадоў.

«Мінская філасофская школа 
навукоўцаў – сапраўды вядомая, 
моцная школа, і яна будзе разві-
вацца. Скарачэнне тэрмінаў наву-
чання праводзіцца ў адпаведнасці 
з сусветнай практыкай. Ведаў, 
атрыманых за 4 гады, цалкам 
хопіць для паспяховай працы. Для 
хлопцаў і дзяўчат, якія хочуць глы-
бей вывучыць філасофію або лю-
бую іншую навуку, адчыненыя 
дзверы магістратуры», – заўважыў 
Сяргей Уладзіміравіч.

Былі згаданыя і адвечныя 
складанасці замежных студэнтаў, 
якія ў імкненні да ведаў натыкаюц-
ца на моўны бар’ер. Рэктар з разу-
меннем паставіўся да гэтай пра-
блемы і выказаў упэўненасць, што 
выкладчыкі ўніверсітэта заўсёды 
будуць з разуменнем ставіцца да 
прадстаўнікоў замежжа – галоўнае, 
каб тыя стараліся вучыцца.

Анастасія НАВАСАДАВА,  
Ілья ТРАФІМАЎ

Традыцыйная сустрэча 
рэктара БДУ акадэміка 
Сяргея абламейкі з 
замежнымі студэнтамі, 
магістрантамі і 
аспірантамі, якія 
навучаюцца ў ВнУ, 
адбылася 21 мая 
ў ліцэі БДУ.

УшАНАВАННі
Сярод іх уладальнікі «залатых» 

узнагарод, у тым ліку пераможца 
XIX Міжнароднай канферэнцыі ма-
ладых навукоўцаў першакурсніца 
БДУ Юлія Караноўская, лідары 43-й 
Міжнароднай фізічнай алімпіяды 
студэнты 1 курса БДУ Ігар Лобач і 
альберт Самойленка, пераможца 
VI Міжнароднай алімпіяды па 
астраноміі і астрафізіцы навучэнка 
11 класа ліцэя БДУ Роза навіцкая. 

Сярэбраныя і бронзавыя меда-
лісты атрымалі свае ўзнагароды 
напярэдадні, 20 мая. Іх уручыў 
міністр адукацыі Беларусі Сяргей 
Маскевіч.
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НАшА СПАДЧЫНА

Юбілейны канцэрт 
народнага фальклорнага 
ансамбля «Тутэйшая 
шляхта» адбыўся 23 
красавіка ў ліцэі БДУ. 

Шляхетныя строі, выкшталцо-
ныя танцы пад старадаўнюю му-
зыку, спевы, гарэзлівыя музычныя 
сцэны, вершы, нават шабельныя 
баі – гэткім яркім шоу гурт адзна-
чыў сваё 20-годдзе. Павіншаваць 
«шляхціцаў» і ўзбагаціцца малавя-
домай высокай беларускай культу-
рай завіталі прадстаўнікі кіраў-
ніцтва БДУ, адміністрацыі Маскоў-
скага раёна сталіцы, арганізацыі 
«Мінск-канцэрт», а таксама даўнія 
сябры і прыхільнікі творчасці ка-
лектыву. ну а мы распыталі ма-
стацкага кіраўніка, хормайстра і 
заснавальніка ансамбля Лявона 
МАХНАчА, што прывяло да ства-
рэння і паспяховай канцэртнай 
дзейнасці «Тутэйшай шляхты».

– Спадар Лявон, чаму 
менавіта «шляхта», ды яшчэ «ту-
тэйшая»? 

– на Беларусі шмат творчых 
калектываў, цікавых, і дзякуй Богу. 
З маленства далучаны да музыкі, я 
хадзіў на розныя канцэрты, глядзеў 
і бачыў, што чагосьці не хапае. У 
нас арыентацыя строга на сялян-
с кі фальклор. Вельмі добра, што 
маем жніўныя песні, гуканне вяс-
ны і іншыя абрадавыя. хораша, але 
гэтым наша культура не вычэрпва-
ецца. чамусьці няма шляхетнага 
складніка. Мы стваралі калектыў і 
марылі пра часы, калі наш народ 
будзе добра ведаць сваю гісторыю. 
Таму стараліся – і дасюль стараем-
ся – нешта данесці з той багатай 
культуры, якая даўней была. 

У нас былі дзве магутныя дзяр-
жавы – Полацкае княства і Вялікае 
Княства Літоўскае, і ў іх была ство-
рана велічная культура. яе ася-
родкі – палацы, маёнткі, чые гаспа-
дары не толькі наймалі харавыя 
капэлы і артыстаў, але і самі бралі 
непасрэдны ўдзел у музычных за-
бавах. Маёнткаў у нас шмат было, 
шляхта складала каля 13 % на-
сельніцтва – у той час у Расіі два-
ранаў было ўсяго 3 %, хіба ў нека-
торых рэгіёнах да пяці. а шляхта – 
гэта адукаваныя людзі, якія пад-
трымлівалі і развівалі культуру. І 
пра гэта нельга забывацца. У 
магнацкіх палацах працавалі вядо-
мыя еўрапейскія кампазітары, 
стваралася вельмі цікавая музыка. 
Многія шляхціцы бяднелі, але 
заставаліся адука ванымі людзьмі, 
валодалі нотным пісьмом, пісалі 
песні – і народ іх падхопліваў. а 
пасля збіральнік фальклору пра-
фесар Пецярбургскага ўніверсі-
тэ та Іван насовіч у хІх ст. напіша, 
што беларуская народная песня 
адрозніваецца наяўнасцю ў ёй 
вышэйшага саслоўя. аўтарытэтны 
навуковец! 

але з тых часоў наша гісторыя 
мянялася, былі ўсялякія ліхалецці, 
войны, і ў выніку многія здабыткі 
культуры страціліся: былі знішча-
ны, вывезены за межы краіны. 
адам Мальдзіс называе лічбы: на 
радзіме пасля войнаў засталося 
ўсяго 8–10 % культурных артэ фак-
таў, якія былі тут створаны. «По-
лацкі сшытак» у Кракаўскай біблі-
ятэцы, пяць арыгіналаў кніг Фран-
цыска Скарыны маюцца ў Расіі… 

У апошнія часы наша самасвя-
домасць падрасла, людзі сталі раз-
умець, якая багатая ў нас культур-
ная спадчына, і гэта вельмі добра… 

А ШЛЯХТА БАЛЯВАЛА…

Калі ВКЛ як дзяржава знікла, 
былі згублены многія культурныя 
здабыткі, у тым ліку музычныя тво-
ры, ноты. І ў пазнейшыя часы 
ідэалогія была неспрыяльная: тое, 
што шляхетнае, ужо лічылася «не 
нашым», польскім. Палякі ж га-
варылі – не, гэта не наша. І многія 
творы, як той казаў, завіслі. Іх не 
выкарыстоўвалі, не прызнавалі 
сваімі. Рыгор Шырма, наш зна-
каміты фалькларыст, вельмі многа 
зрабіў, каб вярнуць народу яго пес-
 ню, і ў яго ранніх зборніках трапля-
юцца некаторыя песні, якія маюць 
адчувальна шляхецкае паходжан-
не. У позніх зборніках іх ужо няма – 
зноў жа ідэалогія…

У 2001 годзе наш першы дыск 
слухаў акадэмік Кабашнікаў і на-
хвальваў за саму ідэю – ён у свой 
час спрабаваў сказаць пра гарад-
с кі фальклор беларусаў, але яму, 
што называецца, «далі па галаве» і 
сказалі, што не было ў беларусаў – 
паводле савецкай ідэалогіі, «ся-
лянскай нацыі» – такога фальклору, 
і быць не магло… 

Працую з рознымі матэрыяламі 
(напрыклад, у акадэміі навук у за-
ле рэдкай кнігі) і бачу, што шляхет-
ныя матывы ў нашых песнях часта 
гучаць, шляхетнае паходжанне па-
шырана. Сам нотны тэкст адроз-
ніваецца: народ пісаў без усялякіх 
мудрасцяў, а шляхціцы маглі 
выкарыстоўваць розныя прыёмы 
пры нотным запісе – напрыклад, 
змены рытмаў. Дарэчы, часта тра-
пляецца рытм мазуркі, паланеза. 

Раней гаварылі, што гэта польскае. 
Ды няпраўда! Гэтыя рытмы таксама 
нашы, яны нарадзіліся на гэтай 
зямлі. Мазуры нам вельмі блізкія, 
гэта народнасць, якая ўвайшла ў 
склад польскага этнасу, у нас пра 
іх нават песня ёсць народная: «Гэй, 
з-пад той гары едуць мазуры! 
едуць-едуць мазурочкі, на іх кве-
тачкі-вяночкі…» То чаго мазуры 
едуць з кветачкамі – хіба ваяваць 
нас? Жаніцца, гуляць з намі! Таму 
што мы ім радня. акрамя спе-
цыфічных рытмаў і асаблівасцяў 
нотнага запісу, яшчэ мне на шля-
хетнае паходжанне песні паказвае 
дыялог: часта бачна, што ён у пес -
ні вядзецца, і яго трэба абавяз-
кова выказаць. У маёнтках часта 
ладзіліся музычныя спектаклі, у іх 
прысутнічала дзея, дыялог паміж 
Ім і Ёй, напрыклад. Мы гэта ў сва іх 
канцэртах старанна адлюстроў-
ваем. Таму што гэта, паўтаруся, 
наша культура: усё наша – і «Жа-
вароначкі, прыляціце!» і «У кара-
леўскiм войску». 

Культура была велізарная, аб’-
ёмная. яе падзабыты, з ідэа ла гіч-
ных прычын занядбаны шляхетны 
складнік мы і аднаўляем.

– Вы з братам (Анатоль Мах-
нач – хормайстар і адміністратар 
калектыву – заўв. рэд.) абодва 
фізікі па адукацыі – адкуль жа 
такая любоў да музыкі?

– Па-першае, мы нарадзіліся ў 
вёсцы, якая тады была высокага 
культурнага ўзроўню. Бацькі рас-
казвалі, што яшчэ да вайны гэта 

па культурным узроўні была адна 
з найлепшых вёсак Беларусі: 
нізок, Уздзенскі раён Мінскай 
вобласці. З нашай вёскай звязана 
многа вядомых людзей. З маці, 
напрыклад, сябраваў знакаміты 
лірык Паўлюк Трус. У іх была вель-
мі цікавая маладосць, столькі ме-
рапрыемстваў, і ўсе блізкія і да на-
рода, і да творчасці. 

У гэтым асяроддзі не маглі не 
нараджацца пісьменнікі, артысты. 
Кандрат Крапіва, які таксама ніз-
коўскі, ажаніўся з нашай цёткай, 
аленай Махнач. народны мастак 
Уладзімір Ткачоў, у якога цяпер 
паўсюль выставы, таксама наш, і 
дзіцячая пісьменніца Лідзія ара-
бей, і народны артыст анатоль 
Трус, актор Коласаўскага тэатра. З 
вядомых асоб цяперашняга пака-
лення – галоўны трэнер зборнай 
Беларусі па настольным тэнісе 
аляксандр Пяткевіч. Мы можам 
многіх называць, бо вёска такая. 

Па-другое, музыка ў нашай 
сям’і была заўжды. наш бацька, 
сельскі настаўнік, граў на бала-
лайцы, а дзядзька амаль на ўсіх 
струнных інструментах, прытым 
добра. У часы рэпрэсій дзядзька 
быў асу джаны на дзесяць гадоў 
лесапавалу, дык ён там зрабіў ба-
лалайку з бляшанкі з-пад кан-
серваў – іншыя зняволеныя яго 
бераглі, каб ім граў. Так і выжыў, і 
вярнуўся, і да 97 гадоў дажыў… 

Сям’я была вялікая – я восьмае 
дзіця. Калі анатоль паступіў на пер-
шы курс, цётка падарыла яму 

ДАВеДкА
Фальклорны ансамбль «Тутэйшая шляхта» створаны ў 1992 г. пры 

БДУ. Удзельнікі ансамбля – у асноўным выкладчыкі, супрацоўнікі і студэн-
ты ўніверсітэта – усяго каля 20 чалавек, якія складаюць аркестравую, 
танцавальную і харавую групы. У чэрвені 2000 г. ансамблю «Тутэйшая 
шляхта» прысвоена ганаровае званне «народны», пацверджанае ў 
сакавіку 2013 г. (пры абароне звання ансамбль па адзінагалосным 
рашэнні камісіі стаў лаўрэатам фестывалю «Сузор’е»). У 2001 г. пабачыў 
свет першы студыйны альбом. Канцэртная праграма калектыву складзе-
на ў асноўным з малавядомых беларускіх песень. Асаблівая ўвага нада-
ецца адраджэнню музыкі, калісьці папулярнай у асяроддзі беларускай 
шляхты. Музычныя творы ансамбля адрозніваюцца мяккай, лірычнай, 
шляхетнай манерай выканання. У лістападзе 2011 г. выйшаў другі сту-
дыйны альбом, прысвечаны 90-годдзю БДУ. Дыск увабраў 19 музычных 
твораў, сярод якіх можна пачуць старажытныя ваенныя песні, свецкія 
спевы і музыку, песні местачковай шляхты, а таксама ўласныя творы ка-
лектыву – усе ў фальклорнай і фолк-рокавай стылістыцы. Зараз рыхтуец-
ца трэці студыйны альбом.

гармонік. а тады ж з гармонікам – 
першы хлопец на сяле, і дзяўчаты 
ўсе твае. а калі збіралася сям’я, та-
та граў на балалайцы, анатоль на 
мандаліне, я крыху пазней далу-
чыўся, спярша на гармоніку, пасля 
на баяне. Цётчын гармонік ляжаў, 
калі анатоль у войска пайшоў – мне 
малому не дазвалялі чапаць, каб не 
сапсаваў. Дык я ціхенька гэты 
гармонік вазьму, у другой хаце ся-
ду і граю сабе. аднойчы маці за-
спела за такой работай – адкрыла 
дзверы, стаіць і слухае, я не адразу 
заўважыў: авой, кажа, калі ж ты 
паспеў навучыцца! Мне было ўсяго 
шэсць гадоў… Да нас на вячоркі 
прыходзілі жанчыны, мяне паса-
дзяць – я ім граю, а калі збяромся, 
дык усе разам. Так і жылі, з музы-
кай. 

Што да адукацыі, сапраўды, 
абодва скончылі фізфак педа га-
гічнага ўніверсітэта. Памятаю, 
бацька павёз у БДУ мае дакумен-
ты, прыйшоў сюды на фізфак, а тут 
абед быў, перапынак, дык ён пе-
райшоў вуліцу – і ў «пед», а там 
абе ду якраз не было, так і вырашы-
лася справа (смяецца). Жыццё ўсё 
рас ставіла на свае месцы.

– Ваш калектыў складаецца з 
музыкаў-аматараў, у кожнага 
апроч музыкі ёсць праца ці вучо-
ба. З чым самі спалучаеце рэ-
петыцыі, канцэрты і гастролі?

– як кандыдат хімічных навук 
працую на хімфаку БДУ ў даслед-
чай лабараторыі, займаюся звыш-
праваднікамі, цвердацельнымі 
аксіднымі элементамі – гэта пера-
давыя рубяжы сучаснай навукі, по-
шук магчымасцяў ператвараць 
хімічную энергію непасрэдна ў 
электрычную, што вельмі экала-
гічна. я магу пра гэта доўга гава-
рыць… а ёсць у нашым калектыве 
кітаец чэнь (які прапанаваў, каб 
мы называлі яго Петрусём) – ён 
ву чыцца ў аспірантуры БДУ, а ў нас 
басам спявае.

– За дваццаць гадоў свайго 
існавання «Тутэйшая шляхта» 
брала ўдзел у шматлікіх канцэр-
тах, неаднаразова гастралява-
ла ў Польшчы, Літве, Эстоніі, 
Украіне. Якія выступы запом-
ніліся найлепей і чаму?

– Двухтысячны год. Мы здавалі 
іспыт на званне народнага калек-
тыву, і нам прызначылі самую, 
напэўна, строгую камісію, яе стар-
шынёй быў маэстра Віктар Роўда. І 
вось мы паказалі сваю праграму, 
вельмі хваляваліся. Спадар Роўда 
ўстаў і пачаў апладзіраваць, а за ім 
уся камісія… Пасля канцэрта мы 
гутарылі са знакамітым хормай-
страм і дырыжорам, ён мне па-
ціснуў руку і перапытаў, ці сапраў-
ды я хімік, а тады кажа – ну ты 
Барадзін! Бо слынны кампазітар 
таксама быў хімікам, такі вось мне 
камплімент… нават асобную пес-
ню Роўда адзначыў – «Пад дубам-
дубочкам», гэта была любімая пес-
ня Уладзіміра Караткевіча. Мы яе 
выконвалі без музычнага супра-
ваджэння: нагамі адбівалі рытм і 
спявалі, што Віктар Уладзіміравіч 
назваў цудоўным і нечаканым. Кан-
цэрты за мяжой, канечне, гэта хо-
раша, яны добра запамінаюцца. 
але найболей мне запала ў душу, 
як самому мэтру спадабалася тое, 
што мы робім.

азнаёміцца з творчасцю народ-
нага ансамбля «Тутэйшая шляхта» 
вы можаце на афіцыйным сайце: 
www.tutszlachta.ucoz.com

Гутарыла 
 Маргарыта АЛЯШкеВІч

Лявон Махнач
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БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

НАшЫ юбіЛярЫ

Паводле інфармацыі ўпраўлення кадраў БДУ

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

10 чэрвеня Бярэйшык Лілія Уладзіміраўна, 
намеснік дэкана гістарычнага факультэта 

13 чэрвеня Роўда Іван Сямёнавіч, дэкан 
філалагічнага факультэта 

21 чэрвеня Голікава Жанна Анатольеўна, да-
цэнт кафедры англійскай мовы гуманітарных 
факультэтаў 

21 чэрвеня Басякоў Сяргей Міхайлавіч, дацэнт 
кафедры тэарэтычнай і прыкладной механікі 

Удзел загадчыка кафедры фізічнага факультэта БДУ Анатоля 
Слабадзенюка ў круглым стале на тэму праблем школьнай адукацыі – 
«СБ–Беларусь сегодня», sb.by (22.05).

Адкрыццё філіялаў кафедраў механіка-матэматычнага факультэта 
БДУ ў Парку высокіх тэхналогій – БелаПан (21.05); «настаўніцкая газета», 
«Минск-новости» (23.05). 

Навукова-практычная канферэнцыя «Айчынныя супрацьпухлінныя 
прэпараты» – БелТа, «Минск-новости», 21.by (20.05, 23.05). 

Гутарка з дэканам філалагічнага факультэта Іванам Роўдам – 
«настаўніцкая газета» (16.05).

Вынікі алімпіяды школьнікаў на механіка-матэматычным факультэце 
БДУ – «настаўніцкая газета» (16.05).

Удзел дэлегацыі БДУ ў форуме «Святло Вялікай Перамогі» – БелаПан, 
naviny.by (15.05).

Візіт дэлегацыі БДУ ў Рэспубліку карэя – БелТа, zn.by, 21.by, naviny.by 
(15.05); БелТа, «Минск-новости» (16.05).

Удзел навуковых распрацовак БДУ ў міжнароднай выставе-
канферэнцыі дзяржаў-удзельніц СНД «чалавек. Экалогія. Экапрадукцыя 
і тэхналогіі» – БелТа (11.05); sb.by, БелаПан, 21.by (12.05); «народная газета» 
(13.05). 

Міжнародны форум студэнцкіх хароў «Папараць-кветка БДУ–2013» – 
«Минск-новости», Інтэрфакс (07.05); БелТа, 21.by, naviny.by, sb.by, БелаПан 
(12.05); «Минская волна», nesvizh.net (13.05).

Пра ўдзельнікаў школы прадпрымальніцтва і менеджменту для 
моладзі цэнтра сістэмных даследаванняў праблем моладзі БДУ – sb.by 
(03.05), «СБ–Беларусь сегодня» (04.05).

Сустрэча міністра адукацыі Беларусі Сяргея Маскевіча з пераможцамі 
і прызёрамі міжнародных і рэспубліканскіх алімпіяд, у тым ліку і з 
ліцэістамі БДУ – «настаўніцкая газета» (04.05); БТ-1 (11.05); 21.by (12.05); 
«СБ–Беларусь сегодня», sb.by, (13.05), «Знамя юности» (24.05-30.05).

Гутарка з мастацкім кіраўніком ансамбля БДУ «Тутэйшая шляхта» 
Лявонам Махначом – «настаўніцкая газета» (04.05).

Узнагароды беларускай каманды з удзелам ліцэістаў БДУ і пад 
кіраўніцтвам выкладчыкаў БДУ на Мендзялееўскай алімпіадзе – БелТа, 
БелаПан, 21.by (02.05); «настаўніцкая газета» (16.05).

Пачатак рэгістрацыі на ЦТ – sb.by, 21.by (02.05); «Минск-новости» (03.05).
Велікодная выстава ў фальклорна-этнаграфічным музеі філфака БДУ 

– СТБ, БелТа, «народная газета», tut.by (02.05). 
Святочныя мерапрыемствы ў БДУ да Дня Перамогі – «Минск-новости» 

(02.05, 06.05); БелаПан, naviny.by (05.05, 07.05); 21.by (05.05, 07.05); reporter.
by (07.05).

Гутарка з прарэктарам па навуковай рабоце БДУ акадэмікам Алегам 
Івашкевічам – nastag.by (02.05).

Удзел студэнткі БДУ Сяацянь Сунь у ХХІІ міжнародным конкурсе 
грацыі і артыстычнага майстэрства паміж ВНУ «каралева Вясна–2013» – 
БелТа, naviny.by; sb.by (02.05, 04.05); «Белорусская нива» (04.05); open.by 
(04.05); zn.by (06.05); ng.by (07.05).

Перамога каманды БДУ ў ІІІ адкрытым чэмпіянаце па праграмаванні 
сярод школьнікаў і студэнтаў БДУІР – anti-global.ru (01.05); «Знамя 
юности»(03.05-09.05); «Российская газета»/«Союз»; «СБ–Беларусь 
сегодня»/«Союз» (08.05).

Інтэрнэт-гульня для 
жанчын, прыдуманая  
выпускніцай Інстытута 
бізнесу і менеджменту 
тэхналогій БДУ 
анастасіяй Мельнікавай, 
увайшла ў дзясятку 
самых яркіх беларускіх 
праектаў, прадстаўленых 
у фінале конкурсу 
Belarus Startup, які 
прайшоў нядаўна. 

анастасія, яшчэ і дыпламаваны 
псіхолаг, змагла прапанаваць ідэю 
гульні ўдалага знаёмства з 
супраць леглым полам; яна была 
рэалі за вана ў сферы інфармацый-
ных тэхналогій і праграмавання. а 
дапамаглі ёй спецыялісты цэнтра 
IT House БДУ.

Кіраўнік IT House Аляксандр 
МЯЛеШчАНкА гаворыць, што да 
іх па дапамогу могуць звяртацца 
студэнты ўсіх ВнУ. хто мае цікавую 
ідэю і хоча яе рэалізаваць, атры-
мае тут патрэбныя парады і кан-
сультацыю. Перш за ўсё ў цэнтры 
створана пляцоўка для тых, хто 
цікавіцца праграмаваннем, дызай-
нам, матэматыкай, інфарма цый-
най бяспекай, робатабудаваннем і 
творчасцю, звязанай з IT. Такіх 
вельмі шмат на ФПМІ і мехмаце. 
нягледзячы на тое, што IT House 
узнік толькі ў лістападзе 2012 г., ён 
атрымаў ужо каля 60 прапаноў ад 
студэнтаў і выпускнікоў ВнУ. З іх 
16 праектаў былі расцэнены спе-
цыялістамі цэнтра як перспек тыў-
ныя. Два праекты сталі рэзі дэнтамі 
бізнес-акселератара IT House.

Дэлегацыя БДУ на чале 
з начальнікам ГУВнМР 
Людмілай хухлындзінай 
з 9 па 11 мая наведала 
Рэспубліку Карэя. 

Падчас візіту адбыліся перамо-
вы з кіраўніцтвам кафедраў рускай 
мовы ўніверсітэтаў хала, хангук і 
чжунга-анг, на якіх былі абмерка-
ваны перспектывы супрацоўніцтва, 
у тым ліку праграмы абмену сту-
дэн тамі, арганізацыі стажыровак і 
моўных практык. Дэлегацыя БДУ 
прад ставіла інфармацыю пра но-
выя адукацыйныя стандарты пер-
шай і другой ступені адукацыі, па 
якіх пачнецца навучанне з 1 верас-
ня 2013 г. адбылася прэзентацыя 
распрацаванага ў БДУ новага ву-
чэб на-метадычнага комплексу па 
беларускай мове як замежнай, які 
з верасня гэтага года будзе ўклю-
чаны ў праграму дыстанцыйнага 
навучання беларускай мове для 
замежных студэнтаў. 

БДУ прыняў удзел  
у 24-й Міжнароднай 
выставе вынаходак, 
інавацый і тэхналогій 
ITEX–2013, 
г. Куала-Лумпур, 
Малайзія (9–11 мая). 

на выставе БДУ прадставіў 35 
навукова-тэхнічных распрацовак у 
галінах медыцыны, аэракасмічных 
даследаванняў, сельскай гаспадар-
кі, прамысловых тэхналогій. 

За час працы выставы праведзе-
на больш за 30 сустрэч і перамоў з 
прадстаўнікамі розных ведамстваў, 
фірмаў і кампаній Малайзіі і іншых 
краін. Магчымым вынікам можа 
быць супрацоўніцтва з кампаніяй 
Malaysia Healthcare Travel Council у 
галіне медыцыны і прасоўванні 

ВЫСТАВЫ

30 чэрвеня Румянцава Таццяна Герардаўна, 
прафесар кафедры філасофіі культуры 

30 чэрвеня Марозава Святлана Анатольеўна, 
намеснік дырэктара цэнтра сацыялагічных і 
палітычных даследаванняў

  

спіраметрыі МаС-1 на рынак Ма-
лайзіі і з Варшаўскім медыцын-
скім універсітэтам у правядзенні 
сумесных даследаванняў у галіне 
фізіялогіі дыхання. 

Вялікую цікавасць праявілі да 
новай тэхналогіі атрымання 
гідратцэлюлозных валокнаў без 
прымянення дысульфіду вугляро-
ду. Праведзены перамовы аб 
супрацоўніцтве з малайзійскім 
навукова-даследчым інстытутам 
лесу Forest Research Institute 
Malaysia ў галіне рэалізацыі су-
месных даследаванняў па 
атрыманні і вывучэнні ўлас-
цівасцяў новых цэлюлозных 
матэрыялаў, у тым ліку плёнак, 
валокнаў і нітак, а таксама вугля-
родных валокнаў і кампазітаў на іх 
аснове. 

Паводле  
інфармацыі ГУН

IT House у БДУ  
вырошчвае стартапы

Вопытныя кансультанты IT Hou-
se дапамагаюць маладым людзям, 
якія хочуць адкрыць уласную спра-
ву ў галіне IT-тэхналогій, распраца-
ваць бізнес-мадэль, сфар міраваць 
каманду, выбраць правільную 
стратэгію выхаду на рынак. У цэн-
тры маецца вучэбны клас і камп’-
ютарная лабараторыя, а таксама 
змястоўная бібліятэка па IT–мене-
джменце і маркетынгу, бізнесе і 
прадпрымальніцтве. але галоўным 
яго рэсурсам з’яўляюцца спе-
цыялісты, якія могуць правесці 
прафесійную тэхнічную і юрыдыч-
ную экспертызу прадпрымаль ніц-
кага бізнесу. Дарэчы, цэнтру дапа-
магае кафедра тэхналогій прагра-
мавання ФПМІ БДУ. IT House  мае 
добрыя стасункі з шэрагам бела-
рускіх і замежных бізнес-анёлаў, 
венчурных кампаній і інвестыцый-
ных фондаў.

аляксандр Мялешчанка ўжо меў 
вопыт працы са стартапамі і засна-
ваў два бізнес-інкубатары. Ён аў-
тар курса «асновы тэхналагічнага 
прадпрымальніцтва ў IT», трэнінгаў 
і праграм. адукацыйныя мерапры-

емствы ў IT House праходзяць што-
тыдзень і збіраюць па 100 чалавек. 

Тры гады таму аляксандр Мя-
лешчанка арганізаваў штогадовы 
рэспубліканскі конкурс інавацый 
Belarus Startup, які з’яўляецца 
часткай міжнароднага конкурсу 
«Бізнес інавацыйных праектаў». 
ацаніць беларускія стартапы на 
TIBO–2013 прыязджалі эксперты з 
Масквы, Кіева і Сан-Францыска. 
найлепшымі праектамі, на думку 
журы, сталі анлайн-сэрвіс кіра ван-
ня заказамі Orderino, сэрвіс па 
стварэнні інтэрнэт-магазінаў 
Recom.by, індзі-гульня «Калабок». 
Пераможцы конкурсу змогуць 
развіць свае праекты ў тэхнала-
гічных акселератарах свету, прай-
шоўшы там 6-месячную інтэн-
сіўную праграму. астатнія годныя 
праекты знойдуць падтрымку ў 
бізнес-акселератары IT House.

на сёння IT House галоўным 
кірункам дзейнасці лічыць рас-
працоўку камп’ютарных гуль няў. У 
цэнтры нават створана адпавед-
ная лабараторыя. Пачаткоўцам да-
памагаюць будаваць канцэпт, 
графіку і механіку гульні. аляк-
сандр Мялешчанка тлумачыць, што 
распрацоўка камп’ютарных гуль-
няў з’яўляецца крызіса ўстойлівым 
рынкам, а стварэнне гульняў пе-
ратварылася ў індустрыю, дзе 
спецыялісты займаюцца склада-
нымі вылічэннямі. на выставе 
TIBO–2013 для распрацоўшчыкаў 
камп’ютарных гульняў была пра-
ведзена асобная канферэнцыя су-
месна з міжнароднымі экспертамі. 
У выніку было вырашана стварыць 
акселератар па распрацоўцы кам-
п’ютарных гульняў.

Ганна ЛАГУН

Аляксандр Мялешчанка

Наш інтарэс у Паўднёвай Карэі
Ва ўніверсітэце хала прайшла 

вялікая сустрэча са студэнтамі, 
якія вывучаюць рускую мову і пла-
нуюць прыехаць на навучанне ў 
БДУ ў верасні 2013 г. 

Дэлегацыя сустрэлася таксама 
з прадстаўнікамі Інстытута расій-
скіх даследаванняў універсітэта 
хангук і Карэйскага фонду. абмяр-
коўваліся пытанні, якія тычацца 
падрыхтоўкі сумесных публікацый 
і правядзення даследаванняў па 
тэматыцы развіцця беларуска-
карэйскага дыялогу ў палітычнай і 
гандлёва-эканамічнай сферы. 

Прадстаўнікі БДУ прынялі ўдзел 
у якасці членаў журы ў Трэцім кон-
курсе па рускай мове для карэйскіх 
студэнтаў, які праводзіўся ва 
ўніверсітэце хангук у Сеуле. арга-
нізатары мерапрыемства – фонд 
«Рускі свет», Інстытут расійскіх 
даследаванняў універсітэта хан-
гук, пасольствы Беларусі і Расіі ў 
Рэспубліцы Карэя, кампаніі LG 
Electronics і «аэрафлот – Расійскія 
авіялініі». 

Фіналістам і пераможцам гэтага 
конкурсу з боку БДУ былі ўручаны 
памятныя сувеніры і сертыфікаты 
на скідку пры аплаце навучання на 
адукацыйных праграмах БДУ. 

Даведка. 
БДУ на 1 сакавіка 2013 г. мае 9 

пагадненняў аб супрацоўніцтве з 
карэйскімі ВнУ. З універсітэтамі 
чангбук, Кукмін, ханкук рэалізу юц-
ца праграмы абмену студэнтамі. 
Па ўмовах дамовы бакі вызваля-
юць удзельнікаў абмену ад аплаты 
навучання і забяспечваюць пражы-
ванне ў інтэрнатах ВнУ. Квота аб-
мену – 2 студэнты ў семестр. З 
2006 па 2012 гг. у рамках праграм 
абмену прайшлі навучанне 23 
карэйскія і 22 беларускія студэнты. 
У 2012/2013 навучальным годзе на 
асноўных факультэтах навучаюцца 
5 студэнтаў і 1 аспірант. на факуль-
тэце даўніверсітэцкай адукацыі з 
2009 г. прайшлі навучанне 125 
студэнтаў з 12 універсітэтаў Рэс-
публікі Карэя. 

Паводле інфармацыі ГУВНМР

ПЕРАМОВЫ Ў МАЛАЙЗІІ
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Рэдактар Сяргей ШАФАЛОВІч

Карэктар Ганна РаК

іНАВАцЫі

БДУ славіцца 
актыўнасцю сваіх 
студэнтаў. І на гэты 
раз Га «Студэнцкі 
саюз» арганізаваў 
спартыўна-забаўляльнае 
мерапрыемства – 
«Фотавеламарафон».

Фотавеламарафон БДУ – уні-
кальны праект, які не мае аналагаў 
у мінскіх ВнУ. на яго мэце – аб’ яд-
нанне спартыўнага мерапрыемст-
ва з творчым фотамарафонам. З 
аднаго боку, праект смела можна 
аднесці да акцый за здаровы лад 
жыцця, з другога – ён раскрывае 
цалкам новы для спар тыўных 
мерапрыемстваў твор чы падыход, 
арганізуе вольны час актыўных 
студэнтаў БДУ, дазваляе сумяш-
чаць заняткі фізічнай куль турай з 
сама выяў леннем студэн таў як 
фатографаў.

Удзельнікам гэтага мерапры-
емства мог стаць кожны студэнт, 
які мае фотаапарат, веласіпед і 
ўяўлен не.

6 мая 15 студэнтаў розных 
факультэтаў сабраліся каля сёмага 
інтэрната БДУ, дзе акцыя і пача-
лася. Удзельнікі прайшлі па трасе 
марафону, якая пралягала ад студ-
гарадка БДУ да Камсамольскага 
возера ўздоўж ракі Свіслач па 
маршруце веладарожкі. на праця-
гу трасы былі арга нізаваны 4 пі-
кеты, дзе ўдзельнікам марафону 
неабходна было выканаць пэўнае 
творчае заданне, а менавіта зра-
біць фотаздымкі на некалькі тэм 
(гарадскія матывы, пейзаж, пар-
трэт, макра). Студэнты правяліся 
як актыўныя і крэатыўныя. У май-
ках ад галоўнага спонсара velo.by 
і са сцяжкамі Coca-Сola яны за 

класіку туркменскай 
літаратуры Махтумкулі 
Фрагі быў прысвечаны 
літаратурны вечар  
17 мая на факультэце 
міжнародных адносін.

У Туркменістане ў яго гонар 18 
мая адзначаецца дзяржаўнае свя-
та – Дзень адраджэння, адзінства і 
паэзіі Махтумкулі Фрагі.

на вечары прысутнічалі рэктар 

22 мая на факультэце 
філасофіі і сацыяльных 
навук кафедры філасофіі 
і метадалогіі навукі быў 
праведзены ўжо сёмы 
навукова-тэарэтычны 
семінар для 
студэнтаў, аспірантаў 
і маладых навукоўцаў 
«Інавацыйныя стратэгіі 
ў сучаснай сацыяльнай 
філасофіі». 

Семінар насіў міждысцыплі-
нарны характар і быў прысвечаны 
тэме сучаснай цывілізацыі ў 
дынаміцы ад глабальнай неста-
більнасці да ўстойлівага развіцця.

на пленарным пасяджэнні з 
дакладамі выступілі вядомыя 
беларускія навукоўцы – доктар 

Студэнты пятага 
курса ФПМІ БДУ 
сталі пераможцамі 
I Студэнцкага 
cтартап-злёту ў 
рамках Міжнароднага 
студэнцкага славянскага 
форуму «Моладзь. 
адзінства. Будучыня» 
на базе Віцебскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя П. М. Машэрава.

Ігар Калашнікаў і Вольга Гра-
мовіч перамаглі з праектам «IT: 
Сістэма ўліку фінансаў «EveryCo.in». 
Першая самастойная бізнес-рас-
працоўка пераможцаў – будучых 
пра граміс таў – тычылася сэрвісу 
планавання асабістых фінансаў. 
Гэта значыць, што кожнаму патэн-
цыйнаму кліенту распра цоўваецца 
індывідуальны бізнес-план з улікам 
заработнай платы і штомесячных 
выдаткаў. Кантроль над перарасхо-
дам ажыццяўляе IT-праграма.

як распавяла Вольга: «Ідэя 
з'явілася падчас вучобы ў «Школе 
прадпрымальніцтва для моладзі. 
Уласная справа» як выніковы пра-
ект курсаў. Дапамагалі выкладчыкі 
курсаў, асабліва куратар нашага 
праекта Канстанцін Жураўскі».

ТРЫУМФАЛЬНЫЯ СТАРТАПЫ СТУДЭНТАЎ БДУ

характэрна, што абодва пера-
можцы конкурсу стартапаў з’яў-
ляюцца выпускнікамі цэнтра сіс-
тэмных даследаванняў праблем 
моладзі (ЦСДПМ) эканамічнага 
факультэта БДУ. Вольга заўважы-
ла: «Мы пайшлі ў гэтую школу, каб 
пазнаёміцца са светам прадпры-
мальніцтва і набыць неабходныя 
навыкі для запуску ўласнай спра-

вы. на гэтых курсах набылі дастат-
ковыя веды для адкрыцця свайго 
бізнесу».

У конкурсе стартап-ідэй, акра-
мя Ігара і Вольгі, таксама ўдзель-
нічалі і іншыя выпускнікі школы 
прадпрымальніцтва для мо ладзі, у 
тым ліку і з іншых ВнУ. Дарэчы, 
дырэктар ЦСДПМ Любоў Шумская 
правяла майстар-клас «Раз   віц цё 

прадпрымальнасці і прад пры маль-
ніцкіх ініцыятыў моладзі».

Усяго ў I Студэнцкім стартап-
злё це ўдзельнічала 120 чалавек у 
складзе 46 каманд з усіх беларус-
кіх ВнУ. Праекты ацэньвала пра-
фесійнае журы – прадстаўнікі бан-
каўскай сферы і бізнесу.

Сярод іншых пераможцаў – ка-
манда Віцебскага тэхналагічнага 

ўніверсітэта, якая падзяліла з БДУ 
першае месца, каманды Гомель-
скага дзяржаўнага тэхнічнага ўні-
версітэта імя П. В. Сухога і Гро-
дзенскага дзяржаўнага ўніверсі-
тэта імя янкі Купалы, якія сталі 
сярэбранымі прызёрамі, а таксама 
каманды БнТУ і БДТУ, якія занялі 
трэцяе месца.

Аляксандра СЯМАк

Ігар Калашнікаў і Вольга Грамовіч прадстаўляюць свой праект «EveryCo.in»

У ВоЛЬНЫ ЧАСВеСТКі з фАКУЛЬТэТАў

Фотаапарат,  
веласіпед і ўяўленне

тры гадзіны прайшлі зададзены 
маршрут і задаволеныя раз’ехалі-
ся па дамах.

але на наступны дзень зноў 
сустрэліся на афіцыйнай цырымо-
ніі ўзнагароджання, якая прайшла 
ва ўтульнай аўдыторыі Інстытута 
журналістыкі. У нефармальных аб-
ставінах, з пірожнымі, цукерка мі і 
газіроўкай, арганізатары разам з 
членамі журы падвялі вынікі. У 
камісіі ганарова засядалі антон 
Сцяшко (студэнт механіка-матэ ма-
тычнага факультэта, фатограф), 
Віктар Пазнякоў (прад стаўнік 
кампаніі Coca-Сola), Рыгор Пас-
рэднік (выпускнік БДУ), антон Ма-
толька (вядомы беларускі фато-
граф і блогер).

Выбраць найлепшага з 15 
удзельнікаў было складана, таму 
што ўсе працы былі арыгінальнымі. 

Журы доўга спрачалася і ў выніку 
выбрала пераможцаў.

Першае месца – Аляксандр 
Шэлегаў (гумфак).

Другое месца – Яўген Стурэйка 
(ІБМТ).

Трэцяе месца – Андрэй Шунькін 
(РФКТ).

Спецыяльны прыз «Самы хуткі» 
– Вольга Раманаўская (мехмат).

Спецыяльны прыз «Самы 
крэатыўны» – Яўген Стурэйка 
(ІБМТ).

Плануецца зрабіць фотавела-
марафон штогадовым спабор-
ніцтвам для студэнтаў БДУ, удас-
каналіць яго, дадаўшы новыя ціка-
выя заданні. Так што, калі ты сту-
дэнт БДУ і маеш імпэт, арга ні  за  та   ры 
фотавеламарафону ча   каюць ця бе 
наступнай вясной.

Юлія ІШМУРАТАВА

Дзень  
Махтумкулі Фрагі

БДУ акадэмік Сяргей абламейка, 
надзвычайны і Паўнамоцны Пасол 
Туркменістана ў Беларусі Мурад 
язбердыеў, прадстаўнікі дыпла-
матычных місій краін СнД, тур-
кменскага зямляцтва, Саюза 
пісьменні каў нашай краіны, сту-
дэнты сталіч ных ВнУ. Быў паказа-
ны дакументальны фільм пра жыц-
цё і творчасць Махтумкулі Фрагі, а 
ў вы ка нанні туркменскіх і бела-
рускіх студэнтаў прагучалі ягоныя 
вершы.

Анастасія НАВАСАДАВА

Стратэгіі сацыяльнай 
філасофіі

філасофскіх навук прафесар а. І. 
Зелянкоў, доктар эканамічных на-
вук прафесар П. С. Лямешчанка, 
кандыдат багаслоўя, дацэнт Мінс-
кай духоўнай акадэміі, прота іерэй 
Сергій Лепін. 

У працы трох секцый і круглага 
стала абмяркоўваліся пытанні 
духоўных прыярытэтаў сучаснай 
цывілізацыі, праблемы віртуа-
лізацыі ў прасторы сучаснай куль-
туры, тэма цывілізацыйнага пады-
ходу ў сучасным сацыяльна-
гуманітарным пазнанні. Папуляр-
насць семінара расце з кожным го-
дам, пра гэта сведчыць цікавасць 
не толькі з боку філасофскай су-
польнасці, але і ўдзел у семінары 
эканамістаў, журналістаў, фізікаў, 
сацыёлагаў, псіхолагаў, прад-
стаўнікоў духавенства. Увогуле ў 
семінары прынялі ўдзел больш за 
70 чалавек.

Вераніка САЙГАНАВА
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- ДНеВНАЯ (ОчНАЯ) ФоРМа ПоЛУчения оБРаЗоВания
код и наименование  

специальности
Дисциплины вступительного 

испытания  
по специальности 

и форма его проведения

Дисциплины 
дополнительного экзамена 

(при необходимости) 
и форма его проведения

Механико-математический факультет
1-31 80 03 Математика Математика (УЭ) Высшая математика и информа-

ционные технологии (УЭ)
1-31 80 04 Механика Механика (УЭ) Высшая математика и информа-

ционные технологии (УЭ)
1-31 81 06 Веб-
программирование и интернет-
технологии

Математика (УЭ) Высшая математика и информа-
ционные технологии (УЭ)

1-31 81 07 Математическое и 
программное обеспечение 
мобильных устройств

Математика (УЭ) Высшая математика и информа-
ционные технологии (УЭ)

1-31 81 08 Компьютерная 
математика и системный анализ

Математика (УЭ) Высшая математика и информа-
ционные технологии (УЭ)

Факультет прикладной математики и информатики

1-31 80 09 Прикладная математи-
ка и информатика

Прикладная математика и 
информатика (УЭ)

Высшая математика и информа-
ционные технологии (УЭ)

1-98 80 02 Математическое и 
программное обеспечение 
информационной безопасности

Компьютерная безопасность, 
прикладная математика и 
информатика (УЭ)

Высшая математика и информа-
ционные технологии (УЭ)

Факультет радиофизики и компьютерных технологий
1-31 80 07 Радиофизика Радиофизика     (УЭ) основы радиофизики и электро-

ники (УЭ)
1-98 80 03 Физическая электрони-
ка

Физическая электроника (УЭ) основы радиофизики и электро-
ники (УЭ)

1-98 80 01 Методы и системы 
защиты информации, информаци-
онная безопасность

Компьютерная безопасность 
(УЭ) 

основы компьютерной безопас-
ности (УЭ)

1-98 80 03 аппаратное и 
программно-техническое 
обеспечение информационной 
безопасности

Компьютерная безопасность 
(УЭ)

основы компьютерной безопас-
ности (УЭ)

1-31 81 05 Квантовая радиофизи-
ка и лазерные технологии

Радиофизика (УЭ) основы радиофизики и электро-
ники (УЭ)

Физический факультет
1-31 80 05 Физика Физика (УЭ) общая физика (механика, 

молекулярная физика, электриче-
ство и магнетизм, оптика, физика 
атома и атомных явлений, физика 
ядра и элементарных частиц) (УЭ)

1-31 81 01 Физика конденсиро-
ванного состояния

Физика (УЭ) общая физика (механика, 
молекулярная физика, электриче-
ство и магнетизм, оптика, физика 
атома и атомных явлений, физика 
ядра и элементарных частиц) (УЭ)

1-31 81 02 Фотоника Физика (УЭ) общая физика (механика, 
молекулярная физика, электриче-
ство и магнетизм, оптика, физика 
атома и атомных явлений, физика 
ядра и элементарных частиц) (УЭ)

Химический факультет
1-31 80 06 химия химия (УЭ) Физическая химия (УЭ)
Биологический факультет
1-31 80 01 Биология Биология (УЭ) Теоретические и прикладные 

аспекты биологии (УЭ)
Географический факультет
1-31 80 02 География География (УЭ) Ландшафтоведение (ПЭ)
1-33 80 02 Геоэкология Геоэкология (УЭ) География Беларуси (ПЭ)
Экономический факультет
1-25 80 01 Экономическая теория Экономическая теория (КТ) основы экономики (ПТ)
1-25 80 03 Финансы, денежное 
обращение и кредит

Финансы и кредит (КТ) основы экономики (ПТ)

1-25 80 04 Экономика и управле-
ние народным хозяйством

Менеджмент (КТ) основы управления (ПТ)

1-25 80 08 Математические и 
инструментальные методы 
экономики

Экономика (КТ) основы экономики (ПТ)

1-25 81 02 Экономика Экономика (КТ) основы экономики (ПТ)
1-25 81 04 Финансы и кредит Экономика (КТ) основы экономики (ПТ)
1-25 81 07 Экономика и управле-
ние на предприятии

Экономика (КТ) основы управления (ПТ)

1-25 81 10 Экономическая 
информатика

Экономика (КТ) основы экономики (ПТ)

1-26 81 02 Инновационный 
менеджмент

Менеджмент (КТ) основы управления (ПТ)

Факультет философии и социальных наук
1-21 80 12 Философия Философия (УЭ) история философии, социальная 

философия, онтология и теория 
познания, философия культуры 
(УЭ)

1. Порядок приема на II ступень 
высшего образования (в магистратуру) 
БГУ разработан в соответствии с «Пра-
вилами приема лиц для получения выс-
шего образования II ступени», утверж-
денными Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 
02.02.2012 № 110.

2. Граждане Республики Беларусь и 
другие лица, указанные в части первой 
пункта 5 Правил приема, поступающие 
для получения высшего образования II 
ступени, подают в приемную комиссию 
следующие документы:

заявление на имя ректора по уста-
новленной форме (на бланке);

копии диплома о высшем образова-
нии и приложения к нему, либо копию до-
кумента об образовании, подтверждаю-
щего получение гражданином высшего 
образования, эквивалентного I ступени 
высшего образования в Республике Бе-
ларусь, с указанием изученных дисци-
плин и полученных по ним отметок (бал-
лов) (заверяются приемной комиссией);

Порядок приема в магистратуру
Белорусского государственного университета на 2013 год

Утверждено приказом ректора БГУ 03.05.2013 № 244-ОД
выписку из протокола заседания со-

вета факультета учреждения высшего 
образования, содержащего рекоменда-
ции для обучения на II ступени высшего 
образования (для поступающих на об-
разовательную программу высшего об-
разования II ступени, формирующую 
знания, умения и навыки научно-
педагогической и научно-иссле-
довательской работы, в год завершения 
обучения на I ступени высшего образо-
вания);

рекомендацию для обучения на II 
ступени высшего образования, кото-
рая может выдаваться организацией, 
заинтересованной в специалистах с 
углубленной подготовкой (для поступа-
ющих на образовательную программу 
высшего образования II ступени с углу-
бленной подготовкой специалиста на 
обучение за счет средств бюджета);

выписку (копию) из трудовой книж-
ки – для граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность;

медицинскую справку о состоянии 

здоровья по форме, установленной 
Министерством здравоохранения;

2 фотографии размером 3х4 см;
документ, удостоверяющий лич-

ность (предъявляется лично);
список и копии опубликованных на-

учных работ, описаний изобретений, 
отчеты о выполненных исследованиях 
и разработках; дипломы, подтвержда-
ющие победы в республиканских и 
(или) международных олимпиадах (при 
их наличии).

К документам, исполненным на 
иностранном языке, одновременно 
прилагается их перевод на белорус-
ский или русский язык, удостоверен-
ный в нотариальном порядке.

иностранные граждане и лица без 
гражданства, указанные в части второй 
пункта 5 Правил приема, участвующие 
в конкурсе на получение высшего об-
разования II ступени, подают в прием-
ную комиссию документы, перечислен-
ные в пункте 15 Правил приема.

3. Срок приема документов,  пере-

численных в пункте 2 настоящего По-
рядка приема, – с 27 июня по 5 июля (в 
иБМТ БГУ – с 3 июня по 24 августа). 

Документы принимаются на соот-
ветствующих факультетах (в подразде-
лениях).

4. Вступительные испытания по 
дисциплинам специальности прово-
дятся 8 июля (в иБМТ БГУ – 28-30 авгу-
ста). 

В случае, если среди поступающих 
в магистратуру есть лица, которым не-
обходимо сдавать дополнительный эк-
замен, сроки вступительных испыта-
ний следующие: дополнительный экза-
мен – 8 июля (в иБМТ БГУ – 26 августа), 
экзамен по дисциплинам специально-
сти – 10 июля.

5. Преимущественным правом за-
числения на образовательную про-
грамму, формирующую знания, умения 
и навыки научно-педагогической и 
научно-исследовательской работы, 
при одинаковом количестве баллов по 
результатам вступительного испыта-

ния пользуются лица:
- указанные в части первой пункта 

28 Правил приема;
- защитившие дипломную работу на 

«десять» или «девять»;
- имеющие более высокий средний 

балл приложения к диплому.
Преимущественным правом зачис-

ления на образовательную программу 
с углубленной подготовкой специали-
ста при одинаковом количестве баллов 
пользуются:

- указанные в части второй пункта 
28 Правил приема;

- получившие диплом с отличием;
- имеющие более высокий средний 

балл приложения к диплому;
- защитившие дипломную работу на 

«десять» или «девять».
6. Сроки зачисления на все формы 

получения образования на обучение за 
счет средств бюджета – по 12 июля, на 
платной основе – по 17 июля (в иБМТ 
БГУ – по 31 августа).

7. Условия проведения конкурса:

1-23 80 03 Психология Психология (УЭ) общая психология, педагогиче-
ская психология, социальная 
психология, медицинская 
психология (УЭ)

1-23 80 04 Социология Социология (УЭ) Теория, методология и история 
социологии (УЭ)

1-21 81 03 Философия и социаль-
ная антропология

Философия (УЭ) история философии, социальная 
философия, онтология и теория 
познания, философия культуры 
(УЭ)

Исторический факультет
1-21 80 14 искусствоведение Теория и история искусства 

(УЭ)
Всеобщая история (УЭ)

1-21 80 15 Всеобщая история Всеобщая история (УЭ) история Беларуси (УЭ)
1-21 80 16 отечественная история история Беларуси (УЭ) Всеобщая история (УЭ)
1-21 80 17 археология археология (УЭ) история Беларуси (УЭ)
1-21 80 18 Этнография, этнология 
и антропология

Этнография и этнология 
Беларуси (УЭ)

история Беларуси (УЭ)

1-21 80 19 историография, 
источниковедение и методы 
исторического исследования

историография, источникове-
дение и методы исторического 
исследования (УЭ) 

Всеобщая история (УЭ)

1-23 80 02 Музееведение, 
консервация и реставрация 
историко-культурных объектов

история, теория и методика 
музейного дела (УЭ)

история Беларуси (УЭ)

1-26 80 02 Документалистика, 
документоведение, архивоведе-
ние

архивоведение и документове-
дение (УЭ)

история Беларуси (УЭ)

1-23 81 05 Культурное наследие и 
туризм

Культурное наследие и туризм 
(УЭ)

история Беларуси (УЭ)

1-26 81 10 Управление докумен-
тами и архивное дело

архивоведение и документове-
дение (УЭ)

история Беларуси (УЭ)

Филологический факультет
1-08 80 02 Теория и методика 
обучения и воспитания (по 
областям и уровням образования)

Методика преподавания 
филологических дисциплин 
(УЭ)

Введение в языкознание 
(литературоведение) (УЭ)

1-21 80 02 Славянские языки Болгарский (польский, 
украинский, чешский, 
сербский) язык (УЭ)

Введение в языкознание (УЭ)

1-21 80 03 Германские языки английский (немецкий) язык 
(УЭ)

Введение в языкознание (УЭ)

1-21 80 04 Романские языки Французский (итальянский) 
язык (УЭ)

Введение в языкознание (УЭ)

1-21 80 05 Теория языка общее языкознание (УЭ) Введение в языкознание (УЭ)
1-21 80 07 Прикладная и матема-
тическая лингвистика

Компьютерная лингвистика 
(УЭ)

Введение в языкознание (УЭ)

1-21 80 09 Литература народов 
стран зарубежья (с указанием 
конкретной литературы)

история английской (немец-
кой, французской, итальян-
ской, китайской, болгарской, 
польской, чешской, сербской) 
литературы (УЭ)

Введение в литературоведение 
(УЭ)

1-21 80 10 Литературоведение Теория и история русской 
(белорусской) литературы (УЭ)

Введение в литературоведение 
(УЭ)

1-21 80 11 языкознание Русский (белорусский) язык 
(УЭ)

Введение в языкознание (УЭ)

1-21 81 04 Текстология Текстология (УЭ) Введение в литературоведение 
(УЭ)

1-21 81 05 Инновации в обучении 
языкам как иностранным (с 
указанием языка)

Белорусский (русский) язык 
как иностранный (УЭ);
иностранный язык (УЭ)

Введение в языкознание (УЭ)

Юридический факультет
1-23 80 07 Политология Политология (УЭ) Теория публичной политики (УЭ)
1-24 80 01 Юриспруденция общая теория права, конститу-

ционное право, гражданское 
право, уголовное право (ПТ)

административное право, 
трудовое право, гражданский про-
цесс, уголовный процесс (УЭ)

1-24 81 02 Правовое обеспечение 
публичной власти

общая теория права, конститу-
ционное право, гражданское 
право, уголовное право (ПТ)

административное право, 
трудовое право, гражданский про-
цесс, уголовный процесс (УЭ)

1-24 81 03 Правовое регулирова-
ние внешнеэкономической 
деятельности

общая теория права, конститу-
ционное право, гражданское 
право, уголовное право (ПТ)

административное право, 
трудовое право, гражданский про-
цесс, уголовный процесс (УЭ)

Факультет международных отношений
1-21 80 05 Теория языка общее языкознание (УЭ) Введение в языкознание (УЭ)
1-23 80 06 история международ-
ных отношений и внешней 
политики

история международных 
отношений и внешней 
политики (УЭ)

история международных 
отношений и внешней политики 
Республики Беларусь (УЭ)

1-24 80 01 Юриспруденция общая теория права, конститу-
ционное право, гражданское 
право, уголовное право (ПТ)

административное право, 
трудовое право, гражданский про-
цесс, уголовный процесс (УЭ)

1-25 80 02 Мировая экономика Мировая экономика (УЭ) основы мировой экономики и 
международных экономических 
отношений (УЭ)

1-21 80 01 Управление в социаль-
ных и экономических системах

Менеджмент (УЭ) основы управления (УЭ)

1-89 81 02 Инновационный 
менеджмент в сфере туризма

Стратегический менеджмент и 
маркетинг в туризме (УЭ)

Туризм в системе международно-
го рынка услуг (УЭ)
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Гуманитарный факультет
1-21 80 03 Германские языки английский язык (УЭ) Введение в языкознание (УЭ)
1-21 80 13 Культурология Культурология (УЭ) Теория и история культуры (УЭ)
1-23 80 03 Психология Психология (УЭ) общая психология, педагогиче-

ская психология, социальная 
психология, медицинская 
психология (УЭ)

1-26 80 01 Управление в социаль-
ных и экономических системах

Менеджмент (УЭ) основы управления (УЭ)

1-23 81 01 Психологическое 
консультирование и психокоррек-
ция

общая психология, психология 
развития, психологическое 
консультирование, социальная 
психология, медицинская 
психология (УЭ)

Психология (УЭ)

Факультет журналистики Института журналистики
1-23 80 05 Журналистика Журналистика (УЭ) язык и стиль средств массовой 

информации (УЭ)
кафедра педагогики и проблем развития образования
1-08 80 06 общая педагогика, 
история педагогики и образова-
ния

Педагогика (УЭ) Педагогика современной школы 
(УЭ)

Институт теологии имени святых Мефодия и кирилла БГУ
1-21 80 01 Религиоведение, 
философская антропология, 
философия культуры

Религиозная философия и 
история религий (УЭ)

Систематическое религиоведе-
ние, философская христианская 
антропология (УЭ)

- ВечеРНЯЯ (ОчНАЯ) ФоРМа ПоЛУчения оБРаЗоВания
код и наименование  

специальности
Дисциплины вступительного 
экзамена по специальности 

и форма его проведения

Дисциплины 
дополнительного экзамена 

(при необходимости) 
и форма его проведения

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ (только на платной основе)
1-26 81 01 Бизнес-
администрирование

Менеджмент (УЭ) Экономическая теория (УЭ)

1-26 81 02 Инновационный 
менеджмент

инновационный менеджмент (УЭ) основы менеджмента (УЭ)

1-26 81 04 Управление логистиче-
скими системами

Логистика (УЭ) основы менеджмента (УЭ)

1-26 81 09 Технологии управления 
персоналом

основы психологии и педагогики 
(УЭ)

основы менеджмента (УЭ)

- зАОчНАЯ ФоРМа ПоЛУчения оБРаЗоВания
код и наименование  

специальности
Дисциплины вступительного 
экзамена по специальности 

и форма его проведения

Дисциплины 
дополнительного экзамена 

(при необходимости) 
и форма его проведения

Механико-математический факультет
1-31 80 03 Математика Математика (УЭ) Высшая математика и 

информационные технологии 
(УЭ)

1-31 81 06 Веб-
программирование и интернет-
технологии

Математика (УЭ) Высшая математика и 
информационные технологии 
(УЭ)

1-31 81 07 Математическое и 
программное обеспечение 
мобильных устройств

Математика (УЭ) Высшая математика и 
информационные технологии 
(УЭ)

Биологический факультет
1-31 80 01 Биология Биология (УЭ) Теоретические и прикладные 

аспекты биологии (УЭ)
Экономический факультет
1-25 81 04 Финансы и кредит Экономика (КТ) основы экономики (ПТ)
1-25 81 07 Экономика и управле-
ние на предприятии

Экономика (КТ) основы управления (ПТ)

1-25 81 10 Экономическая 
информатика

Экономика (КТ) основы экономики (ПТ)

1-26 81 02 Инновационный 
менеджмент

Менеджмент (КТ) основы управления (ПТ)

Исторический факультет
1-23 81 05 Культурное наследие и 
туризм

Культурное наследие и туризм 
(УЭ)

история Беларуси (УЭ)

1-26 81 10 Управление докумен-
тами и архивное дело

архивоведение и документоведе-
ние (УЭ)

история Беларуси (УЭ)

Филологический факультет
1-08 80 02 Теория и методика 
обучения и воспитания (по 
областям и уровням образования)

Методика преподавания филоло-
гических дисциплин (УЭ)

Введение в языкознание 
(литературоведение) (УЭ)

1-21 80 10 Литературоведение история русской (белорусской) 
литературы, теория литературы  
(УЭ)

Введение в литературоведе-
ние (УЭ)

1-21 80 11 языкознание Русский (белорусский) язык (УЭ) Введение в языкознание (УЭ)
Государственный институт управления и социальных технологий БГУ 
(только на платной основе)
1-21 80 14 искусствоведение Теория и история искусства (УЭ) история искусств (УЭ)
1-23 80 03 Психология Психология (УЭ) общая психология, педагоги-

ческая психология, социальная 
психология, медицинская 
психология (УЭ)

1-24 80 01 Юриспруденция общая теория права, конституци-
онное право, гражданское право, 
уголовное право (УЭ)

административное право, 
трудовое право, гражданский 
процесс, уголовный процесс 
(УЭ)

1-26 80 01 Управление в социаль-
ных и экономических системах

Менеджмент (УЭ) основы управления (УЭ)

1-19 81 01 Средовой дизайн Теория и история искусства и 
дизайна (УЭ)

история искусств (УЭ)

1-23 81 04 Социальная психоло-
гия

Психология (УЭ) Социальная психология (УЭ)

1-24 81 01 Правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности

общая теория права (УЭ) административное право, 
трудовое право, гражданский 
процесс, уголовный процесс 
(УЭ)

1-25 81 04 Финансы и кредит Экономика (УЭ) основы экономики (УЭ)
1-26 81 03 Управление недвижи-
мостью

Менеджмент (УЭ) Экономическая теория (УЭ)

1-26 81 09 Технологии управления 
персоналом

Менеджмент (УЭ) основы управления (УЭ)

1-86 81 01 Реабилитология Реабилитология (УЭ) основы медицинских знаний 
(УЭ)

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ (только на платной основе)
1-26 81 04 Управление логистиче-
скими системами

Логистика (УЭ) основы менеджмента (УЭ)

Примечание: курсивом выделены специальности с углубленной подготовкой специалиста
УЭ – устный экзамен; ПТ – письменное тестирование; КТ – компьютерное тестирование

АДРеСА ДЛЯ ПРИеМА ДОкУМеНТОВ В МАГИСТРАТУРУ 
И ТеЛеФОНы ДЛЯ СПРАВОк (2013 ГОД)

Факультет
(подразделение)

Адрес для приема  
документов

Телефон  
для справок

Механико-математический факультет Пр. независимости, 4, к. 427 209-52-49

Факультет прикладной математики и 
информатики

Пр. независимости, 4, к. 515 209-53-97

Факультет радиофизики и компьютер-
ных технологий

Ул. Курчатова, 5, к. 604 209-58-18

Физический факультет Ул. Бобруйская, 5, к. 328 209-51-15

Химический факультет Ул. Ленинградская, 14, к. 517

Биологический факультет Ул. Курчатова, 10, к. 203 209-59-02

Географический факультет Ул. Ленинградская, 16, к. 315 209-52-57

Экономический факультет Ул. К.Маркса, 31, к. 65 327-60-25

Факультет философии и социальных 
наук

Ул. Кальварийская, 9, к. 521 259-74-04

Исторический факультет Ул. Красноармейская, 6, к. 21 209-55-98

Филологический факультет Ул. К.Маркса, 31, к. 57 222-35-82

Юридический факультет Ул. Ленинградская, 8, к. 211 209-55-72

Факультет международных отношений Ул. Ленинградская, 20, к. 518 209-57-34

Гуманитарный факультет Ул. Курчатова, 5, к. 409 209-59-11

Факультет журналистики Института 
журналистики

Ул. Кальварийская, 9, к. 402 259-74-00

кафедра педагогики и проблем 
развития образования

Пр. независимости, 4, к. 316 209-52-66

Институт теологии имени святых 
Мефодия и кирилла БГУ

Пр. независимости, 24, к. 202 327-63-67

Государственный институт управления 
и социальных технологий БГУ

Ул. Ботаническая, 15, к. 302 245-17-22

Институт бизнеса и менеджмента 
технологий БГУ

Ул. октябрьская, 4, к. 207 210-41-06


