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ДАСЯГНЕННІ

Чытайце  
ў нумары:

Весткі  
з рэктарата

З АЛІМПІЙСКІМ ПРЫЦЭЛАМ 
Студэнт БДУ Яўген ЦУркін пасля вы-

датных выступленняў на Сусветнай летняй 
універсіядзе ў казані і на чэмпіянаце свету 
па водных відах спорту ў Барселоне вывеў 
айчыннае плаванне на новы ўзровень

Стар. 2

У БЕЛАРУСІ МЯРКУЕЦЦА  
СТВАРЫЦЬ ФОНД ІТ-АДУКАЦЫІ

каманда студэнтаў пятага курса ФПМі 
паўтарыла мінулагодні поспех, здабыўшы 
сярэбраныя медалі на чэмпіянаце свету па 
праграмаванні пад эгідай ACM у Санкт-
Пецярбургу 

Стар. 3

ШКОЛА ПЕРШАКУРСНІКА
Гід для новых студэнтаў па моладзевых 

арганізацыях альма-матар, творчых ка-
лектывах, а таксама рэсурсах Фундамен-
тальнай бібліятэкі БДУ

Стар. 4

ЧАСОВЫ павераны ў справах ЗША ў Бе-
ларусі ітан Голдрыч і кіраўнік аддзела па куль-
туры, адукацыі і навуцы пасольства Уільям 
Джэйс 8 жніўня наведалі БДУ. на сустрэчы з 
першым прарэктарам прафесарам Міхаілам 
Жураўковым і дэканам ФМА Віктарам Ша-
дурскім абмяркоўваліся магчымасці развіцця 
супрацоўніцтва БДУ з ВнУ ЗША. 

* * *
ДЭЛЕГАЦЫЯ Федэратыўнай рэспублікі 

нігерыя на чале з міністрам замежных спраў 
Віёлай Анвуліры 30 ліпеня наведала БДУ. на 
сустрэчы з першым прарэктарам БДУ прафе-
сарам Міхаілам Жураўковым абмяркоўваліся 
перспектывы супрацоўніцтва ў галіне аду-
кацыі і ў навукова-тэхнічнай сферы. Гасцям 
распавялі пра магчымасці мэтавага навучан-
ня рускай мове нігерыйскіх студэнтаў і атры-
мання магістарскай ступені ў англа моўнай 
магістратуры БДУ.

* * *
БОЛЬШ за 25 навукова-тэхнічных распра-

цовак комплексу БДУ ў галіне прамысловых 
тэхналогій былі прадстаўлены на Між-
народнай выставе электронікі, мехатронікі і 
спадарожных галін TECHNO-FRONTIER–2013. 
Яна праходзіла з 17 па 19 ліпеня ў Токіа 
(Японія). Узначальваў дэлегацыю прарэктар 
па навуковай рабоце акадэмік Алег івашкевіч.

* * *
ДЗЯрЖАЎнЫХ узнагарод расійскай 

Федэрацыі ўдастоены рэктар і першы прарэк-
тар інстытута тэалогіі імя святых Мяфодзія і 
кірылы БДУ. Ордэнам Аляксандра неўскага 
ўзнагароджаны кіраўнік інстытута мітрапаліт 
Мінскі і Слуцкі Філарэт, Патрыяршы Экзарх 
усяе Беларусі, а ордэнам Дружбы – першы 
прарэктар інстытута епіскап Бабруйскі і Бы-
хаўскі Серафім, кіраўнік Бабруйскай епархіі 
Беларускай праваслаўнай царквы. Гэтых 
узнагарод яны ўдастоены за вялікі ўклад у 
развіццё сяброўскіх адносін паміж народамі і 
ўмацаванне духоўных традыцый.

Дарагія абітурыенты, 
першакурснікі!

Ад усяго сэрца віншую вас, а таксама ўсіх 
работнікаў комплексу БДУ з пачаткам новага 
навучальнага года. Для амаль 6 тысяч сту-
дэнтаў пачынаецца новае жыццё, і не вык-
лючна навучальнае. Бо некалькі гадоў, пра-
ведзеных у сценах нашай ВнУ, не толькі 
дадуць вам прэстыжную прафесію, але і 
ўзба гацяць вялізным сацыяльным вопытам, 
падораць многіх сяброў, дапамогуць сфар -
мі равацца як асобам.

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт з'яў
ля ецца флагманам адукацыі. Статус БДУ 
як фактара інавацыйных змяненняў у нацыя-
нальнай культуры, грамадстве, навуцы, 
адукацыі – высокі. Пры гэтым першачарго-
вай задачай універсітэта з'яўляецца не про-
ста падрыхтоўка высокакваліфікаванага 
спецыяліста, а адукацыя чалавека, які зможа 
сам набываць новыя веды, нарошчваць 
уласны творчы патэнцыял. Галоўнае – на
вучыць студэнтаў вучыцца. Бо аб'ём 
інфармацыі павялічваецца з кожным годам. 
Мы імкнёмся навучыць студэнта разумець, 
думаць, аналізаваць і сістэматызаваць свае 
веды. на дасягненне менавіта гэтай прыя-
рытэтнай мэты накіраваны намаганні не 
толькі выкладчыкаў, але і кіраўніцкага перса-
налу, усіх службаў забеспячэння БДУ.

Будзьце ўпэўненыя, што вам тут прапану-
юць адукацыю самай высокай якасці, але 
яна прад'яўляе і вельмі сур'ёзныя па
трабаванні да вас – студэнтаў. Тое, што 
вы паступілі ў нашу прэстыжную ВнУ, не 
падстава спачываць на лаўрах. З першых 

Электронная бібліятэка БДУ 
ўвайшла ў першую сотню 
найлепшых універсітэцкіх 
бібліятэк свету! Па апошніх 
звестках вэбаметрычнага 
рэйтынгу Webometrics Ranking 
of World Universities, яна 
паднялася на 31 пазіцыю і 
заняла 97 месца ў свеце. 
Гэта першы ў Беларусі 
паказчык такога ўзроўню.

Фундаментальная бібліятэка БДУ адна з 
першых у Беларусі пачала ажыццяўляць 
працу па рэгістрацыі ў сусветных базах да-
ных паўнатэкставых навуковых публі ка цый, 
навучальных і метадычных матэрыялаў 
навукоўцаў і выкладчыкаў універсітэта, а 
таксама часопісаў, якія выдаюцца ў БДУ. 
Акрамя таго, бібліятэка БДУ ўкараніла пра-
цэс пераводу наяўных у сваім фондзе 
дакументаў у электронны фармат, што 
дазволіць у далейшым зрабіць іх даступны-
мі для ўсёй сусветнай супольнасці. Цяпер 
дзякуючы сумеснай працы ўсіх падраз дзя-
ленняў універсітэта ў зборы электроннай 
бібліятэкі БДУ каля 40 000 паўнатэкставых 
публікацый навукоўцаў і выкладчыкаў.

На ўкладышы газеты 
чытайце цікавосткі ад 

Псіхалагічнай службы БДУ

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА Ў «СОТНІ», 
БДУ – УЖО ЧАЦВЁРТЫ Ў СНД

рэйтынг Webometrics 
Ranking of World Universities 
ахапіў больш за 1500 рэпа-
зітарыяў устаноў вышэйшай 
адукацыі і даследчых цэнт-
раў. Мэтай такога сусветна-
га спаборніцтва крыніц 
інфармацыі і інтэрпрэтацыі 
даных з'яўляецца падтрым-
ка адкрытага доступу да на-
вуковых публікацый і іншых 
вучэбных матэрыялаў у 
электроннай форме. Адна з асноўных ідэй 
рэйтынгу Webometrics – стымуляванне аб-
мену інфармацыяй паміж на вукоўцамі свету 
за кошт публікацыі вынікаў даследаванняў 
ВнУ на ўніверсітэцкіх сайтах. Гэта асабліва 
важна ў сучасных умовах, калі абмен навуко-
вай інфармацыяй паміж рэгіёнамі набывае 
першараднае значэнне.

БДУ сёння ў сусветным 
рэйтынгу займае 790 пазіцыю. 

Па выніках ранжыравання сярод бела
рускіх ВНУ БДУ захоўвае першынство. З 
вялікім адрывам на другім месцы знахо дзіц-
ца БнТУ, які размясціўся ў агульным рэй-
тынгу на 2803 радку. Гродзенскі дзяржаўны 
ўні версітэт імя Янкі купалы на 3451 месцы.

Таксама Беларускі дзяржаўны ўнівер
сітэт палепшыў свае пазіцыі сярод ВНУ 
краін СНД, перамясціўшыся з пятага на 
чацвёртае месца. наперадзе МДУ імя М. В. 
Ламаносава (102), Санкт-Пецярбургскі 
дзяржаўны ўніверсітэт (595) і нацыяналь-
ны даследчы ядзерны ўнівер сітэт МіФі 
(603). Захоўвае свае пазіцыі БДУ і сярод 
ВнУ Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, зна-
ходзячыся на 32 пазіцыі.

Сусветны рэйтынг Webometrics Ranking 
of World Universities складаецца іспанскай 
даследчай лабараторыяй Laboratorio de 
Internet і абнаўляецца два разы ў год: у 
студзені і ліпені. У яго апошняй рэдакцыі 
прааналізавана звыш 20 000 універсітэтаў.

Паводле інфармацыі
Цэнтра праблем развіцця адукацыі 

Паводле інфармацыі
прэсслужбы БДУ

З ДНЁМ ВЕДАЎ!

дзён вас чакае інтэнсіўная адукацыйная пра-
грама, якая стане сапраўдным выпраба-
ваннем для вашага розуму і характару. Такія 
сучасныя патрабаванні, і тыя, хто возьме 
шмат часу «на разварушванне», могуць без-
надзейна адстаць і страціць свае перспек-
тывы. Здабывайце максімальную карысць 
ад заняткаў і шмат працуйце дадаткова, па-
мятайце, што ў першы год закладваецца ба-
за на ўвесь наступны перыяд. Пры належ-
ным стаўленні да вашай галоўнай справы – 
вучобы – на выха дзе вы атрымаеце выдатны 
вынік і зможаце ганарыцца сабой. Удачы!

Што тычыцца агульных вынікаў прыём
най кампаніі, то на ўсе формы атрымання 
вышэйшай адукацыі залічаны 5734 абі ту-
рыенты, у тым ліку на дзённую бюджэтную – 
2072 (у 2012 г. – 2083), на дзённую платную 
– 2125 (у 2012 г. – 2107).

З задавальненнем можна адзначыць 
высокі ўзровень абітурыентаў. Так, сярод 
залічаных на дзённую бюджэтную форму на-
вучання: 123 пераможцы міжнародных і 
рэспубліканскіх алімпіяд, 3 лаўрэаты спецы-
яльных фондаў Прэзідэнта рБ, 481 медаліст 
сярэдніх школ і выдатнік ССнУ. Больш за па-
лову ад агульнай колькасці тых, хто паступіў 
на дзённую бюджэтную форму (50,2 %), – 
выпускнікі ліцэяў і гімназій, што перавышае 
паказчык 2012 г. (49,3 %).

Сярод студэнтаў, залічаных па агульным 
конкурсе, 1027 набралі 300 балаў і больш, 
што складае 60 % ад залічаных па конкурсе 
па трох сертыфікатах (у 2012 г. – 50 %). Ад
паведна адбыўся і рост прахадных балаў.

на прыродазнаўча-навуковыя спецыяль-
насці, у тым ліку інфармацыйныя тэхналогіі, 
біятэхналогіі, нанатэхналогіі, залічана 1276 
абітурыентаў, што складае 61,6 % ад за лі-
чаных.

Як відаць, у новых студэнтаў ёсць добрыя 
перадумовы для паспяховай вучобы, і ўсе 
выкладчыкі і супрацоўнікі БДУ павінны ім у 
гэтым дапамагчы.

Здароўя вам усім і дабрабыту!
Слава табе, БДУ!

Рэктар акадэмік Сяргей АБлАмейкА
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СпАртплЯцоўкА

Студэнты ФПмІ заваявалі тры 
медалі на 20й міжнароднай ма
тэматычнай студэнцкай алім
піядзе, што завяршылася 12 жніў
ня ў г. Благоеўград (Балгарыя). 

Залатым прызёрам стаў 
трэцякурснік Сяргей Фінскі, а «се-
рабром» узнагароджаны трэця-
курснік Уладзіслаў Стажынскі і 
чацвёртакурснік Арцём Говараў. 
Адзначым, што Беларусь на гэтых 
прэстыжных матэматычных спа-
борніцтвах была прад стаўлена 
толькі камандай БДУ.

Усяго ў алімпіядзе прынялі 
ўдзел больш за 300 студэнтаў 
больш чым з 35 краін свету.

нашы выхаванцы бяруць удзел 
у Міжнароднай матэматычнай сту-
дэнцкай алімпіядзе з 2001 г. За гэ-
ты перыяд на рахунку БДУ 37 зала-
тых, 30 сярэбраных і 5 бронзавых 
медалёў.

* * *
Навучэнец ліцэя БДУ Іван 

Міцькавец у складзе белару
скай зборнай заваяваў сярэбра
ны медаль на міжнароднай 
алімпіядзе па фізіцы ў Даніі, а 

Тры медалі заваявалі на 
XXVII Сусветнай летняй 
універсіядзе студэнты БДУ. 

Чацвёртакурснік эканамічнага факультэта 
Яўген ЦУркін стаў уладальнікам «золата» на 
дыстанцыі 50 м і «серабра» на 100 м батэрф-
ляем, а трэцякурснік юрыдычнага факультэ-
та Джавід ГАМЗАТАЎ узнагароджаны «брон-
зай» у грэка-рымскай барацьбе ў катэгорыі 
да 84 кг.

Усяго нашу краіну на гэтых прэстыжных 
спаборніцтвах прадстаўлялі 160 студэнтаў, з 
іх восем з БДУ: акрамя названых, Віктар 
Вабішчэвіч (плаванне), Ганна Савеня (воль-
ная барацьба), Дзмітрый Аленскі (грэка-
рымская барацьба), Стасіс Ляшчынскас, 
Сяргей Мяшкоў (валейбол), Аляксандра 
Прывалава (настольны тэніс).

Беларусь у агульным камандным заліку 
ўніверсіяды заняла 5-е месца, маючы 40 
узнагарод (13 залатых, 13 сярэбраных і 14 
бронзавых). Першынствавала зборная расіі, 
следам размясціліся кітай, Япо  нія і Паўд-
нёвая карэя.

У цэлым удзельнікамі ўніверсіяды сталі 
11759 спартсменаў са 160 краін, якія ра-
зыгралі медалі ў 27 відах спорту.

Спаборніцтвы праходзілі ў казані з 6 па 17 
ліпеня, наступны летні старт будзе дадзены 
ў 2015 г. у паўднёвакарэйскім кванджу.

Праз два тыдні пасля 
Сусветнай універсіяды ў 
казані Яўген Цуркін вельмі 
годна выступіў на чэмпіянаце 
свету па водных відах спорту, 
які праходзіў з 19 ліпеня па 4 
жніўня ў Барселоне (іспанія).

не сакрэт, што айчыннае мужчынскае 
плаванне яшчэ нядаўна перажывала сумныя 
часы. Аднак пасля фенаменальнага поспеху 
на мінулых Паралімпійскіх гульнях ігара 
Бокія (дарэчы, таксама студэнта БДУ) і до-
брых выступленняў на чэмпіянаце Еўропе ў 
Венгрыі (бронзавы медаль Яўгена Цуркіна) 
яно паступова пачало выходзіць на іншы 
ўзровень. Прыемна, што ў новае жыццё бе-
ларускае плаванне вядзе за сабой менавіта 
Жэня Цуркін, які ўвайшоў пасля апошняга 
чэмпіянату ў эліту сусветнага плавання і стаў 
безумоўным лідарам каманды.

ФеНАмеНАльНы РЭкоРД
Яго брэсцкія (чэмпіянат краіны) 23,25 на 

50 м батэрфляем сталі восьмым вынікам 
сусветнага сезона. Цудоўна, што Яўген не 
збянтэжыўся і на міжнародным узроўні, як 
гэта часам здараецца з маладымі атлетамі, а 
пацвердзіў свой клас! У першым ранішнім 
заплыве, такім нязвыклым для нашых 
спартсменаў, ён пераадолеў 50 м за 23,45 
(адзінаццаты вынік) і ўпэўнена прайшоў у 
паўфінал. А па выніках паўфіналаў у Жэні 
быў трэці час пасля дуэта бразільцаў і на-
цыянальны рэкорд – 22,90! Пасля феерыч-
нага заплыву спартсмен распавёў СМі пра 
свае адчуванні ад спаборніцтваў у казані і 
Барселоне:

– Чаму ж не параўнаць – вельмі нават лёг-
ка. Тут у адным заплыве са мной стартавалі 
тры алімпійскія чэмпіёны і яшчэ парачка 
чэмпіёнаў свету, якіх у расіі не назіралася. А 
так усё тое самае, толькі запал зашкальвае. 
нічога, ведаў, куды ехаў. У прынцыпе ўсё 
добра, басейн класны, дыхаецца лёгка. 
Спаборнічаць прыемна.

Прыемна – гэта яшчэ слаба сказана, у 
каталоніі, як выявілася, любяць не толькі 
футбол. нават кваліфікацыйныя ранішнія за-
плывы збіралі па сем тысяч гледачоў, а 
фіналы – больш за 12 тысяч. Проста свята! 
на жаль, наш знакавы фінал на 50 м батэр-
фляем апынуўся нейкім «павольным» у па-
раўнанні з «лятучым» нядзельным паў фі-
налам. Пераможца Сезар Сьела Філья не 
перасягнуў мяжу нават 23 секунд. 

Жэня таксама досыць шмат недабраў да 
свайго піку (23,28) і фінішаваў шостым, ад-
нак нельга ў чымсьці папракнуць хлопца – 
калі яшчэ нашы мужчыны будуць шостымі 

Паміж Амерыкай і Азіяй

З АЛІМПІЙСКІМ ПРЫЦЭЛАМ

на чэмпіянаце свету ў суперніцтве з най-
мац нейшымі плыўцамі планеты.

РАзмІНкА НА ФоНе ПРАРыВУ
Пасля фінальнага заплыву на 50 м ба-

тэрфляем у настроі падапечнага Ганны Бу-
крэевай было больш роспачы, чым зада-
вальнення нацыянальным рэкордам і 
ўдзелам у фінале. Зразумела, хлопцу хаце-
лася большага. Тым больш яго выдатная 
форма на чэмпіянаце свету прызнавалася 
ўсімі без выключэння спецыялістамі. Тут 
якраз дарэчы падаспела сотня вольным сты-
лем, закліканая змікшыраваць вялікі пера-
пынак паміж выступленнямі ў батэрфляі. 
Хвацкая гатоўнасць у «дэльфіне» адбілася 
і на кролі. новы рэкорд Беларусі – 49,41 – 
ледзь не стаў пропускам у паўфінал ка-
ралеўскай дысцыпліны: да трапляння ў лік 
16 наймацнейшых Яўгену не хапіла ўсяго 
дзвюх сотых секунды.

кАПРызНАЯ ФАзА
наўрад ці ён пра тое моцна шкадаваў, бо 

ўжо ў пятніцу для хлопца пачыналася яшчэ 
адно выпрабаванне на трываласць – 
стометроўка батэрфляем. Зыходзячы з рэ-
корда Беларусі, усталяванага ім на Сусвет-
най універсіядзе ў казані (51,75), перад 
чэмпіянатам свету Цуркін уваходзіў у сямёр-
ку найлепшых сусветнага рэйтынгу. канку-
рэнцыя на сотні была яшчэ большая, чым на 
«паўрублі», бо дыстанцыя 50 метраў батэр-
фляем пакуль не мае алімпійскага статусу. 
Ужо на стадыі кваліфікацыі ў зводным прата-
коле 52,03 Жэні апынуліся шостым часам. 
Чаканне паляпшэння выніку ў барацьбе за 
выхад у фінал сябе апраўдала. Беларус 
вельмі ўпэўнена правёў першы паўфінал, 
цалкам кантраляваў сітуацыю і на фінішы 
быў другім пасля Чада Ле клоса, паказаўшы 
амаль максімальныя для сябе 51,78. Здава-
лася б, пытанне з трапляннем у вырашаль-
ны заплыў адпадае. Аднак фенаменальны 

другі заплыў ледзь не разбіў ушчэнт усе 
беларускія спадзяванні. Спартсмены 
накацілі на фініш сцяной, і адразу ў шасця-
рых вынік апынуўся вышэйшым, чым у га-
мяльчаніна. Правадырнічаў ж неўвядальны 
раян Лохтэ, які літаральна за гадзіну да таго 
выйграў золата на двухсотметроўцы на 
спіне. на шчасце, Цуркін ускочыў у апошні 
вагон фіналу, пакінуўшы за бортам Паўла 
кажанеўскага. Менавіта паляк забраў з-пад 
носа Яўгена золата ўніверсіяды на гэтай 
дыстанцыі. Як кажуць, што вінен, аддаць 
павінен.

У фінале гамяльчанін у чарговы раз пе-
раканаў, што яму ўжо цяпер пад сілу медаль-
ныя дамаганні. Пры тым, што спартсмен 
зусім не трапіў у фінішны дотык, ён палеп-
шыў рэкорд Беларусі на адну дзясятую се-
кунды – 51,65 (7-е месца ў фінале). Пера-
мога ж дасталася Чаду Ле клосу (51,06) – 
першаму неамерыканскаму чэмпіёну свету 
на гэтай дыстанцыі з 2001 года.

на віншаванне з поспехам наш спартсмен 
адказаў:

– Хацелася значна большага, чым проста 
ўдзел у фінале. Ужо ў кваліфікацыі паказаў 
рэкордны для сябе ранішні вынік, а з улікам 
таго, што ў першай палове дня мне трады-
цыйна не плывецца, перспектывы выма лёў-
валіся вельмі добрыя. наогул, часам заў-
важаю, што раніцай і вечарам я – два розныя 
чалавекі. ніяк не прачнуся, цяжкаватыя рухі, 
тонус не адчуваецца, а вось вечарам – зусім 
іншая справа.

– Ты здолеў атрымаць лакальную пе
рамогу над самім пяціразовым алім пій
скім чэмпіёнам Раянам Лохтэ.

– Трэба ж з чагосьці пачынаць! Трэба хоць 
у кваліфікацыі вучыцца абгульваць такіх 
вялікіх людзей.

– Не шкадуеш, што для трапляння ў 
лік 16 наймацнейшых на каралеўскай 
стометроўцы вольным стылем табе не 
хапіла ўсяго дзвюх сотых секунды?

– Безумоўна, трапіць у паўфінал на гэтай 
дыстанцыі было б вельмі прэстыжна, але я 
вырашаў зусім іншыя задачы. Так што 
расчараванняў няма.

– А на сотні батэрфляем ёсць?
– Вядома, з такім фінішам... Выступлен-

нем незадаволены, бо зусім не трапіў у 
дотык. Такое ў батэрфляі бывае. Можаце 
смела скідаць з выніку тры дзясятыя, і вы 
зразумееце, які расклад застаўся сёння 
нерэалізаваным. Так што віншаваць мяне ня-
ма з чым. Вельмі крыўдна, я быў добра гато-
вы да чэмпіянату. ну што ж, буду працаваць і 
ўдасканальвацца.

Поспехаў, Жэня, на далейшых спа
бор ніцтвах. Рыа–2014 не за гарамі!

Падрыхтавала  
маргарыта АлЯШкеВІЧ

УЗНАГАРОДЫ 
ЎНІВЕРСІЯДЫ

У манрэалі завяршыўся 
чэмпіянат свету сярод 
паралімпійцаў. 

на гэтым турніры Беларусь была 
прадстаўлена трыма спартсменамі і заня-
ла 10-е месца ў агульнакамандным заліку. 
Пяцікратным чэмпіёнам свету стаў ігар 
БОкій (студэнт іБМТ), які перамог на 
дыстанцыі 100 м на спіне, 100 м батэрфля-
ем, 100 м і 400 м вольным стылем, 200 м 
комплексным плаваннем. Адзначым, што 
на дыстанцыях 200 м комплекс, 100 м і 
400 м кролем ён выйграў з сусветнымі 
рэкордамі! Яшчэ адно «золата» на 100 м 
брасам з сусветным рэкордам здабыў 
Уладзімір ізотаў. Дзве сярэбраныя і тры 
бронзавыя ўзнага роды заваявала наталля 
Шавель.

Паводле інфармацыі
спартклуба БДУ

РЭКОРДЫ 
БОКІЯ

ВЕДАй НАшых!

ліцэіст БДУ Аляксей Дудук – 
бронзавую ўзнагароду. 

Усяго беларускія школьнікі на 
гэтых прэстыжных спаборніцтвах 
сталі ўладальнікамі 3 сярэбраных і 
2 бронзавых медалёў.

* * *
ліцэістка БДУ Роза Навіцкая 

заваявала сярэбраны медаль на 
VII міжнароднай алімпіядзе па 
астраноміі і астрафізіцы, якая 
завяршылася 5 жніўня ў г. Волас 
(Грэцыя).

Беларусь на гэтых прэстыжных 
спаборніцтвах прад стаўлялі сем 
школьнікаў. Па выніках алімпіяды ў 
скарбонцы нашай каманды – адно 
«серабро», тры «бронзы» і пахваль-
ны водгук.

* * *
ліцэістка БДУ Марыя Дунай 

заваявала бронзавы медаль на 
24 міжнароднай алімпіядзе па 
біялогіі. Спаборніцтвы пра
ходзілі ў г. Берн (Швейцарыя). 

Яшчэ адна прадстаўніца Ліцэя 
БДУ Таццяна Дзянісава атрымала 
пахвальны водгук за высокія вынікі.

У гэтым годзе ў міжнароднай 
алімпіядзе па біялогіі ўдзельнікамі 
сталі 240 школьнікаў з 60 краін.

* * *
ліцэісты БДУ Багдан Гілевіч 

і Лізавета Даўгяла заваявалі 
бронзавыя медалі на 54 
міжнароднай матэматычнай 
алімпіядзе, якая завяршылася 
28 ліпеня ў г. Сантамарта 
(калумбія). 

нашу краіну на гэтых спа бор-
ніцтвах прадстаўлялі таксама: на-
вучэнцы мінскай гімназіі № 41 
Аляксей Семчанка, ганараваны 
«золатам», а таксама Арцём Жук і 
Дзмітрый Бабораў, якія заваявалі 
сярэбраныя медалі, і 11-класніца 
гімназіі № 3 Бабруйска настасся 
Жыркевіч – бронзавы прызёр.

Усяго ў алімпіядзе прымалі 
ўдзел школьнікі з 97 краін.

* * *
ліцэісты БДУ Канстанцін 

Сакалоў і Уладзіслаў Падцёлкін 
заваявалі сярэбраны і бронзавы 
медалі на 25 міжнароднай 
алімпіядзе па інфарматыцы, 
якая праходзіла ў Брысбене 
(Аўстралія). 

Дарэчы, залаты медаль 
заваяваў вучань СШ № 9 Мазыра 
Сяргей кулік. Як адзначаюць 
трэнеры-праграмісты, сёлета алім-
піяда была складанай. Выбар за-
данняў быў вельмі высокім. Але на-
шы хлопцы справіліся і атрымалі 
вельмі добрыя вынікі.

* * *
Беларуская каманда завая

вала дыплом трэцяй ступені на 
V міжнародным турніры юных 
матэматыкаў. 

нашы хлопцы падзялілі трэцяе 
месца з камандай Францыя-3. 
Турнір праходзіў з 5 па 12 ліпеня ў 
румыніі на базе вядомага нацыя-

нальнага каледжа г. Ясы. Асноў ны-
мі яго арганізатарамі былі два 
ўніверсітэты: Парыж-Сюд (Фран-
цыя) і БДУ. У складзе нашай каман-
ды навучэнцы ліцэя БДУ Антон і 
Сяргей Шамякавы, Андрэй Шляхаў, 
а таксама сталічнай гімназіі № 41 
Максім Бязрукаў, Мікіта кандрацё-
нак і Дар'я Цікач. кіраўнікі – дацэнт 
ФПМі БДУ Максім Васькоўскі і 
асістэнт Яўген Жыбрык.

на турнір былі запрошаны 13 ка-
манд з 7 краін: Беларусі, Балгарыі, 
Германіі, расіі, румыніі, Францыі і 
кітая. Заўважым, што канчатковы 
вынік 1-й і 7-й каманд адроз ні-
ваецца ўсяго на чатыры дзясятыя 
бала (5,67 і 5,27). і хоць беларуская 
зборная атрымала дыплом III 
ступені, яе выступленне варта 
прызнаць паспяховым. Сур'ёзную 
канкурэнцыю склалі тры француз-
скія каманды, а таксама балгар-
ская і нямецкая. А вось з чатырох 
румынскіх каманд дыплом атрыма-
ла толькі адна. Прычым беларуская 
зборная вельмі маладая: з шасці 
яе ўдзельнікаў тры дзесяцікласнікі 
і адзін вучань 9 класа.
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ІНфАрмАцыйНыЯ тэхНАлоГІІ

ДзЯРЖАЎНы ІНСТыТУТ кІРАВАННЯ І САЦыЯльНыХ ТЭХНАлоГІй БДУ
АБ’ЯЎлЯе коНкУРС НА зАмЯШЧЭННе ПАСАД

ЗАГАДЧЫкА кАФЕДрЫ маркетынгу (1); СТАрШАГА ВЫкЛАДЧЫкА кафедры сацыяль-
най работы (1); ДАЦЭнТА кафедры кiравання фінансамі (2); ВЫкЛАДЧЫкА кафедры 
прававых дысцыплiн  (1).

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, ДІКСТ, аддзел кадраў, тэл. 306-00-28.

НДІ ЯДзеРНыХ ПРАБлем БДУ
АБ’ЯЎлЯе коНкУРС НА зАмЯШЧЭННе ПАСАДы

нАВУкОВАГА СУПрАЦОЎнIкА лабараторыі тэарэтычнай фiзiкi (1).
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб`явы.
Адрас: 220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская, 11, аддзел кадраў, пакой 315, тэл. 226 42 31.

3 ліпеня каманда 
студэнтаў пятага 
курса факультэта 
прыкладной матэматыкі 
і інфарматыкі БДУ 
паўтарыла мінулагодні 
поспех, здабыўшы 
сярэбраныя медалі 
на чэмпіянаце свету 
па праграмаванні пад 
эгідай ACM у Санкт-
Пецярбургу. раман 
Удавічэнка, Андрэй 
Малевіч і Сяргей 
Жгіроўскі, а таксама іх 
трэнеры Уладзімір котаў 
і Павел іржаўскі атрымалі 
адразу пасля вяртання 
ад міністра адукацыі 
Сяргея Маскевіча 
ганаровыя граматы. 

«СеРАБРо» 
НА ЧЭмПІЯНАЦе СВеТУ

Для падрыхтоўкі студэнтаў да 
турніраў на ФПМі ўжо даўно вы-
працавана ўласная сістэма 
камп’ютарнага навучання. Тут ма-
ладых праграмістаў вучаць не про-
ста рашэнню алімпіядных задач, а 
хутчэй спецыяльным метадам і 
кірункам рашэння, што дазваляе 
па-іншаму глядзець на многія звы-
клыя рэчы.

Андрэю Малевічу і яго сябрам, 
раману Удавічэнку і Сяргею 
Жгіроўскаму, перад чэмпіянатам 
свету па праграмаванні даво-
дзілася трэніравацца па пяць 
гадзін кожны тыдзень. і хоць хлоп-
цы добра ўзаемадзейнічалі паміж 
сабой, бо вучыліся на адным курсе 
і ў адной групе, ім важна было ад-
тачыць сваё майстэрства праца-
ваць зладжана ў камандзе ў экс-
трэмальнай сітуацыі. «Мы 
разумелі: нават калі сабраць трох 
моцных удзельнікаў каманды, якія 
не змогуць дамовіцца паміж сабой, 
то яны выступяць горш, чым тры 
праграмісты, якія, можа, і не такія 
кемлівыя, але ўсё ж у стане 
дамовіцца», – тлумачыць Андрэй 
Малевіч. 

на чэмпіянаце свету па 
праграмаванні, які на гэты раз 
праходзіў на базе Санкт-Пецяр-
бургскага нацыянальнага даслед-
чага ўніверсітэта інфармацыйных 
тэхналогій, механікі і оптыкі, 
удзель нікам было прапанавана на 
працягу пяці гадзін рашыць 11 тэк-
ставых задач і распрацаваць матэ-

БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

Паводле інфармацыі прэсслужбы БДУ

Аб'ЯВы

Інтэрв’ю рэктара БДУ акадэміка Сяргея Абламейкі пра новыя 
спецыяльнасці і прыёмную кампанію – «рэспубліка», tyt.by (16.07), «СБ – Бе-
ларусь сегодня» (дадатак: Саюз/Беларусь–расія), sb.by, onliner.by (01.08).

Вынікі прыёмнай кампаніі ў БДУ – naviny.by (16.07), interfax.by (17.07).
Пра ліцэістаў БДУ Івана міцькаўца і Аляксея Дудука – сярэбранага і 

бронзавагапрызёраў 44й міжнароднай алімпіяды па фізіцы – minsknews.
by (17.07), «настаўніцкая газета» (20.07).

Праца летняй навуковадаследчай школы БДУ ў «Брыганціне» – 
minsknews.by (19.07), БелТА (20.07), «настаўніцкая газета» (01.08).

Пра студэнтаў БДУ, якія заваявалі сярэбраныя медалі на чэмпіянаце 
свету па праграмаванні – «народная газета» (23.07), ng.by (22.07).

Найлепшыя абітурыенты БДУ – з самымі высокімі прахаднымі баламі 
і пераможцы міжнародных і рэспубліканскіх алімпіяд – tyt.by (22.07), 
minsknews.by, ex-press.by (23.07), naviny.by, ng.by, interfax.by (24.07).

Вынікі прыёмнай кампаніі БДУ – БелаПАн (26.07), nn.by, open.by, naviny.
by, minsknews.by (29.07), «настаўніцкая газета», «Мінскі кур’ер» (30.07), «Звяз-
да», 21.by (31.07), onliner.by (02.08), 21.by, zn.by, tut.by, БелТА (05.08), 
«рэспубліка», АнТ (06.08).

Праца студэнтаў БДУ ў студэнцкіх атрадах – tyt.by (29.07).
Электронная бібліятэка БДУ ў сотні найлепшых універсітэцкіх 

бібліятэк свету – ng.by 21.by, tut.by, БелаПАн, БелТА (08.08), АнТ, СТБ, 
bybanner.com, «народная газета», respublika.info (09.08), «Звязда» (10.08).

Удзел БДУ ў новых міжнародных праектах праграмы еС «Эразмус 
мундус» – БелаПАн, naviny.by, 21.by, БелТА (14.08), minsknews.by (15.08).

Пра студэнтаў ФПмІ БДУ, якія перамаглі на 20й міжнароднай матэ
матычнай студэнцкай алімпіядзе – БелаПАн, minsknews.by, БелТА, tut.by, 
(13.08), СТБ (15.08), «Знамя юности» (16.08).

НАшы юбІлЯры

Паводле інфармацыі ўпраўлення кадраў БДУ

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

1 верасня Дарашчонак Пётр леанідавіч, загад-
чык кафедры гісторыі журналістыкі

2 верасня лямешчанка Пётр Сяргеевіч, загад-
чык кафедры тэарэтычнай і інстытуцыянальнай 
эканомікі

3 верасня казак Аляксандр канстанцінавіч, ды-
рэктар установы Беларускага дзяржаўнага ўнівер-
сітэта «Дырэкцыя аб'ектаў, якія будуюцца»

4 верасня лявонава ева Аляксандраўна, пра-
фесар кафедры замежнай літаратуры

5 верасня Вашкевіч Віталь Рамуальдавіч, да-
цэнт кафедры тэлебачання і радыёвяшчання

8 верасня Навумовіч Адольф Фёдаравіч, дацэнт 
кафедры вышэйшай матэматыкі

8 верасня Шупляк Пётр Аляксеевіч, прафесар 
кафедры гісторыі новага і найноўшага часу

10 верасня Абразцоў Уладзімір Аляксеевіч, да-
цэнт кафедры інфармацыйных сістэм кіравання

11 верасня лазоркіна Вольга Ігараўна, дацэнт 
кафедры дыпламатычнай і консульскай службы

20 верасня Полазаў міхаіл мікалаевіч, дацэнт 
кафедры тэарэтычнай фізікі і астрафізікі

22 верасня купчынава Таццяна Уладзіміраўна, 
дацэнт кафедры сацыяльнай камунікацыі

23 верасня лімарэнка Аляксандр Пятровіч, да-
цэнт кафедры сацыялогіі

23 верасня Дастанка Алена Анатольеўна, ды-
рэктар Цэнтра міжнародных даследаванняў

26 верасня Украінец Паўла Пятроўна, прафесар 
кафедры сацыялогіі

30 верасня Семянюк Галіна Аляксееўна, дацэнт 
кафедры агульнай экалогіі і методыкі выкладання 
біялогіі

У БЕЛАРУСІ МЯРКУЕЦЦА СТВАРЫЦЬ  
ФОНД ІТ-АДУКАЦЫІ

матычную мадэль, вылічальны ал-
гарытм і камп’ютарную праграму, а 
таксама выканаць аўтаматычнае 
тэсціраванне праграмы. «У нашай 
камандзе адзін студэнт прагра-
маваў, а два рашалі задачы. У 
выніку рашылі 7 задач», – расказаў 
Андрэй. Хлопцы вельмі ўдзячныя 
сваім трэнерам Уладзіміру котаву 
і Паўлу іржаўскаму.

каманда-чэмпіён спаборніцтваў 
атрымала кубак і грашовы прыз у 
памеры 12 тысяч долараў. Шчас-
ліўчыкам, якраз і стала каманда 
ўніверсітэта, на базе якога і 
праходзіў турнір. Яшчэ тры каман-
ды залатых медалістаў атрымалі па 
6 тысяч долараў, а чатыры «сярэ-
браныя» і чатыры «бронзавыя» ка-
манды – па 3 і 1,5 тысячы долараў 
адпаведна. Сярод іх – каманда на-
шага ўніверсітэта.

Трэба зазначыць, што нашы сту-
дэнты рэгулярна дабіваюцца права 
і паказваюць добрыя вынікі ў фі-
нале, не кажучы ўжо пра чвэрць-
фіналь ныя і паўфінальныя спабор-
ніцтвы. У 2004 г. яны заваявалі за-
латыя медалі ў Чэхіі, у 2008 г. брон-
завыя ў канадзе, а ў мінулым го дзе 
сярэбраныя.

Гэтым летам у адборачных ту-
рах ім прыйшлося спаборнічаць 
больш чым з 29 тысячамі студэн-
таў з 2322 універсітэтаў 91 краіны. 
Толькі 120 універсітэтаў заваявалі 
права патрапіць на фінал у Санкт-
Пецярбург.

ФАкУльТЭТ СПРыЯе 
РАзВІЦЦЮ

крыху пазней, 16 ліпеня, Андрэй 
Малевіч выйшаў у фінал вядомых 
спаборніцтваў праграмістаў «Ян-
дэкс. Алгарытм–2013», выйграўшы 

першы адборачны раунд. Ён на за-
дачу апярэдзіў такіх знакамітых 
моцных сапернікаў, як Пётр Міт-
рычаў, Генадзь караткевіч, Яўген 
капун, ніяз нігматулін і інш.

Загадчык кафедры дыскрэтнай 
матэматыкі і алгарытмікі ФПМі 
док тар фізіка-матэматычных навук 
Уладзімір котаў, які ўжо амаль 30 
гадоў займаецца падрыхтоўкай 
студэнтаў да міжнародных спабор-
ніцтваў, у сваіх шматлікіх інтэрв’ю 
падкрэслівае, што ФПМі рыхтуе ў 
першую чаргу не пераможцаў усе-
магчымых турні раў, а добрых 
спецыялістаў у галіне праграма-
вання. Для паспяховых выступ-
ленняў патрэбна выдаткаваць ня-
мала сіл і часу. Бывае так, што 
медалісты міжнародных чэмпія-
натаў не зусім падрыхтаваныя да 
здачы звычайнай сесіі. на шчасце, 
у гэтым годзе абышлося без такіх 
эксцэсаў. Усе трое ўдзельнікаў 
каманды-пераможцы на чэмпія на-
це свету ў Санкт-Пецярбургу і з 
выпускнымі экзаменамі справіліся 
выдатна. Сёння яны пачынаюць 
працаваць па размеркаванні. ра-
ман і Сяргей патрапілі на працу ў 
беларускае аддзяленне «Яндэкс», 
а Андрэй застаўся на кафедры 
дыскрэтнай матэматыкі і інфарма-
тыкі роднага факультэта.

«Большасць праграмістаў, якія 
закончылі пяты курс, з-за розніцы ў 
заработнай плаце стараюцца ўлад-
кавацца ў буйныя сусветныя іТ-
кампаніі і зусім нямногія застаюцца 
працаваць на факультэце, – прыз-
наецца Андрэй Малевіч. – Я ж не 
выключаю такой магчымасці, што 
магу ў будучым сур’ёзна заняцца 
навукай. Тым больш што мая ды-
пломная праца ў нейкім сэнсе ўжо 

з’яўляецца навуковай. Ды і прысве-
чана яна праблемам штучнага 
інтэлекту, якія турбуюць многіх 
навукоўцаў». Андрэй упэўнены, што 
метады, якія выкарыс тоўваюцца ў 
яго дыпломнай працы, могуць з по-
спехам прымяняцца як некаторыя 
базавыя метады для стварэння 
інтэрфейса мозга камп’ютара. Гэта 
можа быць вельмі дарэчы ў 
камп’ютарнай медыцыне і машын-
ным навучанні. Андрэю цяпер будзе 
даручана весці спецкурс на фа-
культэце прыкладной матэматыкі і 
інфарматыкі. Для выкладчыцкай 
дзейнасці ў яго ўжо ёсць патрэб-
ныя навыкі. Андрэй яшчэ студэн-
там меў магчымасць праводзіць 
семінары ў школе аналізу даных, 
якая арганізавана на базе нашага 
ўні версітэта кампаніяй «Яндэкс». 

Міністр адукацыі нашай краіны 
Сяргей Маскевіч падчас урачыс-

тага ўшанавання беларускай ка-
манды – сярэбраных прызёраў 
чэмпіянату свету па прагра маванні 
паведаміў, што ў Беларусі пра-
працоўваецца магчымасць ства-
рэння фонду іТ-адукацыі. Ён будзе 
дапамагаць педагогам, якія вядуць 
падрыхтоўку будучых іТ-спе цы-
ялістаў. Да ідэі стварэння такога 
фонду прыйшлі, калі зразумелі, 
што тыя зарплаты, якія ат рым-
ліваюць выкладчыкі і пра грамісты ў 
іТ-кампаніях, значна адроз-
ніваюцца. Фонд іТ-адукацыі будзе 
фінансаваць як мерапрыемствы, 
накіраваныя на развіццё ўсёй іТ-
адукацыі, так і педагогаў па асоб-
ку. Удзел у такім фондзе пра па-
ноўваецца прыняць і пры ватным 
прадпрыемствам, у тым лі ку 
структурам Парка высокіх тэх-
налогій.

Ганна лАГУН

Андрэй Малевіч, Сяргей Жгіроўскі і Раман Удавічэнка на сустрэчы ў Мінадукацыі
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ПАХОД  
У БІБЛІЯТЭКУ
Бібліятэка падчас навучання становіцца 
неад'емным памочнікам студэнтаў: 
тут можна знайсці адказы амаль на ўсе 
пытанні. каб праца ў бібліятэцы была 
эфектыўнай, варта ведаць, як гэты храм 
ведаў функцыянуе і якія паслугі прапануе.

кожны студэнт БДУ адносіцца да аднаго з 9 абанементаў, 
дзе мае права браць літаратуру з фонду бібліятэкі дамоў. 
Студэнты могуць наведваць 3 медыябібліятэкі, а таксама 14 
чытальных залаў, размешчаных на факультэтах. Акрамя тра-
дыцыйных выданняў, у бібліятэцы ёсць доступ да паў на-
тэкставых і бібліяграфічных баз даных з навуковай і адука-
цыйнай інфармацыяй. карыстаючыся сайтам Электроннай 
бібліятэкі БДУ (www.elib.bsu.by), можна знайсці і спампаваць 
неабходную для падрыхтоўкі да заняткаў літаратуру ў элек-
тронным фармаце.

Фундаментальная бібліятэка БДУ аказвае як традыцыйныя 
(бясплатныя), так і дадатковыя (платныя) паслугі. Сярод бяс-
платных – атрыманне неабходнай iнфармацыі пра фонды 
бібліятэкі, карыстанне карткавымі і электронным каталогамі, 
картатэкамі, базамі даных, выдача ў часовае карыстанне дру-
каваных выданняў, навучанне студэнтаў пошуку інфармацыі ў 
базах даных, арганізацыя разнастайных выстаў, прэзентацый 
і інш. Платныя паслугі скіраваныя, з аднаго боку, на спрашчэн-
не працы студэнта ў бібліятэцы, з іншага – на збор сродкаў для 
далейшага папаўнення фондаў бібліятэкі. Гэта выдача кніг з 
чытальных залаў на ноч або на 1 гадзіну; працягванне тэрміну 
карыстання ўзятай дамоў літаратуры, калі на яе няма попыту з 
боку іншых чытачоў; тэматычныя падборкі літаратуры 
бібліятэкарам па запыце студэнта; афармленне і рэдагаванне 
бібліяграфічных спісаў да навуковых, дыпломных, курсавых і 
іншых прац; ксеракапіраванне, сканаванне і перфапераплёт 
дакументаў і г. д. Праз службу электроннай дастаўкі даку-
ментаў чытачы могуць замовіць электронныя копіі артыкулаў, 
адсутных у фондзе бібліятэкі.

ФБ БДУ таксама займаецца платнай перадачай спісаных 
з яе фондаў выданняў. У будынку філалагічнага факультэта 
(вул. к. Маркса, 31) у каб. 124 у будныя дні з 11 да 16 гадзін 
дзейнічае выстава- продаж мастацкай, філалагічнай, 
гістарычнай, навукова-папулярнай літаратуры, часопісаў і 
кніг на замежных мовах.

Па дадатковую інфармацыю можна звяртацца на 
сайт ФБ БДУ www.library.bsu.by ці па тэлефонах 
2095082 і 2095033.

Пярвічная прафсаюзная арганіза
цыя студэнтаў – самае масавае гра
мадскае аб'яднанне ва ўніверсітэце 
(больш за 20 тыс. навучэнцаў). 

Галоўная задача – абарона сацыяльна-
эканамічных правоў і законных інтарэсаў 
сваіх членаў. 

Прафсаюзная арганізацыя – бясплат-
ныя юрыдычныя кансультацыі; прававое 
навучанне; матэрыяльная дапамога; па-
ляпшэнне арганізацыі харчавання; бяс-
платнае наведванне басейна і трэнажор-
най залы; аздараўленне і санаторна-

курортнае лячэнне, адпачынак для 
навучэнцаў на базе САк «Брыганціна»; 
працаўладкаванне студэнтаў у летні пе-
рыяд; правядзенне маніторынгаў, 
сацыялагічных апытанняў, семінараў і 
круглых сталоў; падтрымка розных сацы-
яльных катэгорый; навагоднія падарункі 
для дзяцей навучэнцаў; правядзенне роз-
ных акцый і мерапрыемстваў: «З прафса-
юзам – у свет Ведаў», «Першы нацыя-
нальны тэатр – першай ВнУ рэспублікі 
Беларусь», «Злёт маладых навукоўцаў і 
выкладчыкаў «Будучыня пачынаецца сён-

ня», «Правы і гарантыі маладой сям'і», 
«размеркаванне і працаўладкаванне ма-
ладых спецыялістаў», «Студэнцтва і 
прафсаюзы разам», «Прафсаюзы дзе-
цям», «Мы верым у вечнасць мацярын-
ства», «Універсітэцкая спартландыя» і 
інш. 

220003, г. мінск, 
пр. Незалежнасці, 4, каб. 216 
Email: profkom@mail.by 
тэл: 2095705 
www.profkom.bsu.by 
Мы з кожным, мы з табой!

Учарашнія школьнікі сталі студэнтамі. Іншае жыццё, 
іншыя правілы. Каб вы не згубіліся ў плыні новай 
інфармацыі, прапануем вам у дапамогу своеасаблівы 
компас па ўніверсітэце і яго структурах – «Школу 
першакурсніка». З пытаннямі, якія вас цікавяць, 
звяртайцеся ў рэдакцыю газеты, і мы 
будзем рады вам дапамагчы.

Пярвічная арганізацыя ГА «БРСм»  з 
правамі Рк БДУ

Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі БДУ 
аб'ядноўвае ініцыятыўных і пазітыўных мала-
дых людзей. Прыйшоўшы да нас, ты зможаш 
рэалізаваць свой патэнцыял і сфарміраваць у 
сабе лідарскія якасці.

Мы ўмацоўваем традыцыі альма- матар і 
арганізуем мерапрыемствы, якія ўжо сталі 
візітоўкамі БрСМ БДУ: «Універсітэт – твой крок 
у будучыню», універсітэцкі турысцкі злёт, фо-
рум «Стань найлепшым».

Запрашаем у наш дружны калектыў!

ГА «Студэнцкі саюз БДУ» 
Студсаюз заснаваны ў сакавіку 1997 г. Мы 

спрыяем маладым у раскрыцці іх здольнасцяў 
і талентаў, а таксама развіваем студэнцкае 

СТАнЬ ЛіДАрАМ!

«кРыЖАЧок» – заслужаны аматарскі калектыў РБ,  
ансамбль танца 

Заснаваны ў 1945 г., «крыжачок» заваяваў шматлікія 
ўзнагароды на многіх фестывалях і конкурсах. У красавіку 2011 г. 
«крыжачок» атрымаў ганаровае званне «Заслужаны аматарскі 
калектыў рБ». Мастацкі кіраўнік – ігар Музалеўскі.

«НеРУШ» – заслужаны аматарскі калектыў РБ, 
фальклорнаэтнаграфічны ансамбль

Збірае нацыянальную музыку, песні, абрады і звычаі ў фаль-
клорных экспедыцыях па Беларусі. У 1985 г. ансамбль атрымаў 
званне народнага, а ў 2009 г. – ганаровае званне «Заслужаны 
аматарскі калектыў рБ».

У сакавіку 2011 г. «неруш» адзначыў 30-годдзе яркай 
прэм’ерай народнага мюзікла «Вяселле ў Стараселлі». Мастацкі 
кіраўнік – Валянціна Гладкая, заслужаны дзеяч культуры 
Беларусі, кіраўнік аркестра – іосіф рэут, хормайстар – Алена 
Аруцюнян.

НАРоДНы АРкеСТР НАРоДНыХ ІНСТРУмеНТАЎ
калектыў заснаваны ў 1946 г. А ў 1965 г. атрымаў ганаровае 

званне народнага.
У рэпертуары: пераклады класічнай музыкі, апрацоўкі 

беларускіх і рускіх народных песень, песні народаў свету, стара-
жытныя рамансы, творы беларускіх кампазітараў. У 2011 г. ар-
кестр стаў лаўрэатам IV Міжнароднага фестывалю-конкурсу 
LIBERTANGO імя А. П’яцолы.

Мастацкі кіраўнік і дырыжор – Сяргей Сальнік, канцэртмай-
стар – ірына Макарэвіч.

НАРоДНАЯ ХАРАВАЯ кАПЭлА
Адзін з найстарэйшых калектываў БДУ. У 2012 г. яму 

споўнілася 66 гадоў.
У рэпертуары музыка розных перыядаў: старажытная бела-

руская, руская і заходняя музыка, музыка Сярэдніх вякоў, XIX 
стагоддзя і сучасная.

калектыву прысуджана званне народнага, а з 2006 г. капэла 
БДУ з’яўляецца адным з заснавальнікаў міжнароднага форуму 
студэнцкіх хароў «Папараць- кветка». Мастацкія кіраўнікі і ды-
рыжоры – Вольга і Аляксандр Мінянковы.

ШУКАЕМ ТАЛЕНТЫ
«НА БАлкоНе» – народны драматычны студэнцкі тэатр
Адзін з найстарэйшых студэнцкіх калектываў краіны. Засна-

валь нік міжнароднага фестывалю студэнцкіх тэатраў «Тэатраль-
ны куфар». З 2006 г. член Міжнароднай асацыяцыі ўніверсітэцкіх 
тэатраў AITU/IUTA. Мастацкі кіраўнік, рэжысёр – Сяргей Турбан.

«НА ФІлФАкУ» – народны музычны тэатр
Заснаваны ў 1997 г. Яго стваральнікамі і першымі рэжысёрамі 

былі Л. і. Ярмак і С. Я. Глебаў. Уладальнік Гран -пры II Міжна-
роднага фестывалю «Тэатральны куфар». Мастацкія кіраўнікі і 
рэжысёры – Вера Машэўская і кацярына Тананайка.

«РоДНІЦА» – народны хор народнай песні 
Заснаваны ў 1979 г. Адзін з самых цікавых аматарскіх 

калектываў народнай песні ў краіне. У яго рэпертуары, акрамя 
беларускіх, песні польскага, украінскага, рускага і іншых 
народаў.  Мастацкі кіраўнік – Таццяна карабейка.

«ТУТЭйШАЯ ШлЯХТА» – народны фальклорны ан
самбль

Ансамбль вылучаецца яркай індывідуальнасцю. рэпертуар 
калектыву складаецца ў асноўным з беларускіх народных пе-
сень, калісьці папулярных у асяроддзі шляхты. імкнецца да мяк-
кай, лірычнай, інтэлігентнай манеры выканання і карыстаецца 
шырокай папулярнасцю. Мастацкія кіраўнікі – Леанід і Анатоль 
Махначы.

ВАкАльНАЯ СТУДыЯ БДУ
Удзельнікі студыі неаднаразова станавіліся лаўрэатамі 

міжнародных і рэгіянальных конкурсаў. найбольш выдатныя 
выпускнікі студыі – Вольга Палюшык, Антон Мартынаў. Мастацкі 
кіраўнік – Людміла Мурачова.

Акрамя таго, у БДУ дзейнічаюць вакальны гурт «Галант», 
дзіцячы ансамбль танца «літарынка», клуб інтэлектуальных 
гульняў, кВз БДУ, студыя эстраднай песні і г. д.

Вас чакаюць ва ўпраўленні па справах культуры па 
адрасе: пр. Незалежнасці, 4, каб. 211, тэл. 2095053, 
2095469.

Падчас навучання ў БДУ маладыя людзі не толькі стано-
вяцца спецыялістамі ў абранай сферы – яны вучацца быць 
сапраўднымі грамадзянамі краіны. Вялікую ролю ў гэтай 
справе адыгрываюць студэнцкія арганізацыі альма -матар.

самакіраванне і традыцыі ў 
БДУ. 

Студэнцкі саюз – гэта 
дружная каманда творчых 
студэнтаў, якім не абыякава, 
што іх атачае і дзе яны ву-
чацца. Сфера дзейнасці 
студсаюза не абмяжоў-
ваецца ўніверсітэтам, ён супрацоўнічае са 
студэнцкімі і моладзевымі арганізацыямі за-
межных ВнУ.

У нас ёсць цікавыя праекты: агляд -конкурс 
«капуснік» (для першакурснікаў), «Студэнцкі 
адукацыйны клуб «БрЫЗ», «Восеньскі баль», 
фотавеламарафон, «БДУ ў тваім фармаце» – 
конкурс відэаролікаў і фатаграфій, «Мая шко-
ла» (заняткі з дзецьмі са школ і дзіцячых дамоў), 
«Міс і містэр» факультэтаў і інш.

З намі ў цябе будзе ўнікальная магчымасць 
стварыць свой праект!

Савет старастаў БДУ
У вясёлым, але ў той жа час складаным 

універсітэцкім жыцці студэнцкай групе бывае 
цяжка прайсці без рулявога. Старасты дапама-
гаюць вы   рашаць пытанні па вучобе, камуні-
куюць з дэканатам. Яны робяць вучобу не 
толькі эфектыўнай, але і запамінальнай. 

каб дапамагаць старастам і каардынаваць 
іх працу, быў створаны савет старастаў БДУ. 
Савет старастаў удзельнічае ў арганізацыі 
мноства ўніверсітэцкіх мерапрыемстваў – ад 
агульных святаў да студэнцкіх канферэнцый, 
семінараў і практыкумаў.

Стань лідарам – стань старастам! 

Студэнцкі савет па якасці адукацыі
Створаны ў 2003 г. Яго мэтай з’яўляецца 

вылучэнне і аналіз праблем, якія існуюць у 
сферы адукацыі, а таксама распрацоўка пра-
паноў па іх вырашэнні.

ССЯА праводзіць штогадовае анкетаванне 
студэнтаў; уносіць прапановы па рэарганіза-
цыі працы факультэцкіх бібліятэк; займаец-
ца маніторынгам вынікаў экзаменацыйных 
сесій; вядзе працу па стварэнні электроннага 
каталога фондаў універсітэцкай бібліятэкі, 
інфар мацыйнай базы вучэбна- метадычнай 
літа ратуры. 

ССЯА – гэта рэальны шанец самастойна 
палепшыць наша студэнцкае жыццё.

звяртайцеся ва ўпраўленне выхаваўчай 
работы з моладдзю: пр. Незалежнасці, 4, 
галоўны корпус, каб. 106, 110, 112.  
Тэл. 2095559, 2095261, 2095059.

Пярвічная прафсаюзная арганізацыя 
студэнтаў БДУ



Хто вы?
Вы – студэнт-першакурснік? 

Віншуем з паступленнем! напе-
радзе вас чакае вельмі цікавы і 
важны этап жыцця.

Вучыцеся на 2–3 курсе? 
напэўна, вы ўжо многае ведаеце 
пра студэнцтва і ў шэрагу сітуацый 
здолееце падзяліцца сваімі ідэямі, 
навыкамі, а можа, нават і вопытам.

У гэтым ці наступным годзе за-
вяршаеце вучобу па асноўнай 
ступені? Выдатна! наперад – да 
развіцця сябе як прафесіянала!

Дарэчы, а для чаго вы паступалі 
ва ўніверсітэт? каб набыць веды, 
навыкі ў канкрэтнай галіне, знайсці 
новых сяброў і аднадумцаў, а мо-
жа, проста таму, што «так трэба»?

У студэнцкім жыцці, вядома, 
ёсць месца для прыемных зносінаў 
і сяброўства. і, не будзем хітраваць, 
дыплом універсітэта – гэта адназ-
начна прэстыжна. Ды і сам працэс 
наведвання заняткаў, навучання 
навуковаму мысленню зацягвае, 
утвараючы карысную звычку. Але ж 
«вечны студэнт» – гэта не пра вас? 
рана ці позна вы выйдзеце на ры-
нак працы, падобны да скрыжаван-
ня мноства дарог. куды пайсці ў 
прафесіі, які шлях выбраць – гэтае 
пытанне актуальнае для студэнтаў 
усіх курсаў і спецыяльнасцяў.

Вось некалькі рэкаменда
цый, прыслухацца да якіх мы 
раім не толькі студэнтам
першакурснікам.

1. Пачынаючы з першых дзён 
вучобы, вывучыце спектр прафе-
сій, якія адпавядаюць вашай 
спецыяльнасці.

We invite everybody, who find 
themselves confronted with life 
difficulties, need some attention, 
support, a place for recovery, 
effective professional help. One can 
get here psychological support and 
additional knowledge in the field of 

калектыў псіхалагічнай службы віншуе студэнтаў БДУ з новым навучальным годам! 
Мы спадзяёмся, што наша супрацоўніцтва будзе актыўна развівацца, кожны ахвотны зможа атрымаць псіхалагічную 
дапамогу і падтрымку, наведаць цікавыя і карысныя мерапрыемствы. Мы адкрытыя і, як і раней, гатовыя да дыялогу.

кожны факультэт і навучальны інстытут 
БДУ мае свайго куратарапсіхолага. 

Усе спецыялісты псіхалагічнай службы атрымалі вышэйшую адукацыю 
па спецыяльнасці, рэгулярна павышаюць кваліфікацыю на вучэбных кур-
сах, праводзяць кансультацыі, вядуць трэнінгі і практычныя заняткі.

Для сувязі з куратарам Вашага факультэта тэлефануйце 

(017) 209 56 07, 259 70 61.

Факультэт, інстытут куратар інтэрнат

Біялагічны Рэйс Алена Уладзіміраўна, педагог-
псіхолаг вышэйшай катэгорыі

3 

Юрыдычны, 
ФМА

кутковіч Аксана Вячаславаўна, 
педагог-псіхолаг вышэйшай катэгорыі

11

Фізічны малева Вераніка канстанцінаўна, 
педагог-псіхолаг вышэйшай катэгорыі

Тэалагічны, 
хімічны

Чалядзінская Ірына Аляксееўна, 
педагог-псіхолаг 1 катэгорыі

2

Ваенны, 
ФДА

Токарава Наталля Уладзіміраўна, 
педагог-псіхолаг 1 катэгорыі

5

ФПМі Таўшанава Таццяна Аляксандраўна, 
педагог-псіхолаг 1 катэгорыі

6

Гуманітарны,
рФкТ, іБМТ

кадзеба Наталля Іосіфаўна, 
педагог-псіхолаг 2 катэгорыі

10 

ФФСн, 
інстытут журналістыкі

кулага марыя Сяргееўна, 
педагог-псіхолаг 2 катэгорыі

Філалагічны, 
ММФ

клюня Святлана Уладзіміраўна, 
педагог-псіхолаг 2 катэгорыі

7

Геаграфічны, 
эканамічны

Хаменка Вольга Тадэвушаўна, 
педагог-псіхолаг 2 катэгорыі

4 

Гістарычны Рошчынская Алеся Сяргееўна, 
педагог-псіхолаг 2 катэгорыі

1 

СтУдЭНтаМ  

УСІХ кУРСаў!

ВУЧОБА І ПРАФЕСІЙНАЕ 
ЖЫЦЦЁ – НА ШЛЯХУ  
ДА ПОСПЕХУ!

2. рэгулярна праглядайце рэ-
зюмэ і вакансіі. Вывучайце 
патрабаванні да прафесіі, якія па-
трэбныя дадатковыя курсы, 
сертыфікаты і інш. Збірайце 
інфармацыю пра прадпрыемствы, 
на якіх вы патэнцыйна можаце і хо-
чаце працаваць.

3. не вучыцеся «для галачкі». 
Старайцеся кожны прадмет ацэнь-
ваць з пункта гледжання карыс-
насці для будучай прафесійнай 
дзейнасці. Такі падыход дапаможа 
вам выразна ўсвядоміць мэты і 
расставіць прыярытэты ў вучобе.

4. Майце зносіны са студэнтамі 
старэйшых курсаў і прадстаўнікамі 
вашай прафесіі. Пытайцеся ў іх пра 
вопыт праходжання сумоўяў, пра 
нюансы працы і інш. Аднак 
улічвайце, што гэта суб'ектыўная 
інфармацыя.

5. Выбірайце тэму курсавых і 
дыпломных работ не проста так, а 
з пункта гледжання карыснасці для 
вашага рэзюмэ і працы ў цэлым. 
рыхтуецеся да практыкі? Выберы-
це для яе як мага лепшае месца.

6. Трымайце руку на пульсе. Чы-
тайце прафесійную літаратуру, 
удзельнічайце ў канферэнцыях, 
публікуйцеся. Гэта дапаможа вам 
зарыентавацца ў вашым 
прафесійным жыцці, наладзіць ка-
рысныя кантакты і стварыць сабе 
добрую рэпутацыю.

7. не забывайце пра асобасны 
рост. Задумайцеся і пацікаўцеся, 
якія навыкі вам спатрэбяцца для 
вашай будучай прафесіі. Памятай-
це, што працадаўца ацэньвае не 
толькі вашы веды і вопыт, але так-
сама вашыя асабістыя і дзелавыя 

якасці: уменне пісьменна гава-
рыць, трымацца на публіцы, здоль-
насць выклікаць прыхільнасць да 
сябе і пераканаць суразмоўцу, 
правільна паводзіць сябе ў 
канфліктнай сітуацыі, размяркоў-
ваць свой час і правільна ставіць 
мэты. развівайцеся! Гэтыя навыкі 
спатрэбяцца ў любых сферах жыц-
ця, не толькі прафесійнай.

8. калі час дазваляе і вы вы-
рашылі падпрацаваць падчас вучо-
бы, не ганіцеся за заробкам, 
стаўце вопыт на першае месца.

9. Працадаўца ацэньвае не 
толькі прафесійныя, але і асабістыя 
дасягненні. Вядзіце актыўнае гра-
мадскае жыццё, удзельнічайце ў 
праектах і стажыроўках, спартыў-
ных спаборніцтвах, конкурсах і інш.

Прадумайце доўгатэрміновыя 
мэты і пачніце іх рэалізоўваць ця-
пер. З пункта гледжання псіхалогіі 
вашы ўнутраныя рэсурсы сапраўды 
бязмежныя – гэта маладосць, 
актыўнасць, уменне разважаць і 
сумнявацца, а таксама многае 
іншае. Знешнія рэсурсы – уся су-
купнасць сувязяў і адносін, якія ў 
вас ёсць. Гэта і падтрымка бацькоў, 
і сяброўская парада, і дзелавыя 
зносіны з выкладчыкамі.

Яшчэ адзін рэсурс, даступны 
для студэнтаў усіх курсаў, факуль-
тэтаў і інстытутаў БДУ – кваліфіка-
ваная і своечасовая дапамога 
спецыялістаў псіхалагічнай службы 
ўніверсітэта. Прыходзьце на група-
выя тэматычныя заняткі, трэнінгі, 
індывідуальныя гутаркі з псіхола-
гам. Будзьце ў кантакце з сабой і 
светам вакол вас, і задуманае аба-
вязкова здзейсніцца!

ВАЖНА ВЕДАЦЬ!

У апошнія гады ў якасці стартавай пляцоўкі паспя-
ховай кар'еры замежныя грамадзяне ўсё часцей 
выбіраюць Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. Аднак 
спецыфіка сітуацыі складаецца ў тым, што праходзіць 
некаторы час, перш чым студэнты дадзенай катэгорыі 
авалодваюць рускай мовай у дастатковай ступені.

Для больш эфектыўнай падтрымкі замежным сту-
дэнтам псіхалагічная служба адкрыла такі кірунак 
працы, як правядзенне індывідуальнага кансульта-
вання і групавых заняткаў на англійскай мове. Акрамя 

таго, выкарыстоўваючы найноўшыя распрацоўкі, 
псіхолагі арганізуюць мерапрыемствы і для 
студэнтаў, якія дрэнна валодаюць англійскай.

Звярнуцца з пытаннем па праблемах працы са 
студэнтамі, у тым ліку і замежнымі, можа любы 
супрацоўнік універсітэта.

Мы лічым вельмі важным прапаноўваць усім на-
шым студэнтам максімум магчымасцяў для развіцця 
і самарэалізацыі і запрашаем да актыўнага 
супрацоўніцтва. Мы рады вам!

Welcome to 
the Psychological Service Center  

of the BSU

We provide:
• Counseling
• Trainings
• Creative workshops

psychology. Confidentiality is 
assured for everybody. 

For all students of the BSU.
Our professionals work for you.
Free of charge.

Contact us: +375 17 209 56 07

БДУ – выдатны старт для ўсіх!



Студэнцкі псіхалагічны клуб (СПк) – адкрытая су-
польнасць студэнтаў, у якіх ёсць цікавасць да псіхалогіі, 
жаданне знайсці аднадумцаў, пагутарыць са 
спецыялістамі-псіхолагамі. кожная сустрэча клуба 
ўключае ў сябе займальныя дыскусіі, практыкаванні, 
псіхалагічныя тэсты, прысвечаныя тэме, якая вызначаец-
ца студэнтамі.

Пасяджэнні клуба праходзяць па чацвяргах у 
сацыяльна-псіхалагічным цэнтры па адрасе вул. 
кастрычніцкая, 2-308 (інтэрнат № 2). У першым семестры 
2013-2014 навуч. года пасяджэнні клуба запланаваны на 
26 верасня, 31 кастрычніка, 28 лістапада, 26 снежня.

Відэасалон – праект СПк, які рэалізуецца ў форме 
групавога прагляду мастацкіх фільмаў з далейшым аб-
меркаваннем псіхалагічнага зместу стужкі. Відэасалон 
дазваляе з дапамогай стымульнага матэрыялу (фільма) 
актуалізаваць сэнс тэмы, якая абмяркоўваецца, адпраца-
ваць навыкі аналізавання і актыўнага слухання. Дзверы 
відэасалона адчыненыя для ўсіх, і нават калі вы ўжо 
бачылі фільм, у працэсе абмеркавання вы зможаце 
знайсці ежу для разважанняў або падзяліцца ўласнымі 
ідэямі. Сустрэчы відэасалона запланаваны на 12 верасня, 
17 кастрычніка, 14 лістапада, 12 снежня.

Навуковае відэа «Твой погляд» – праект СПк, ство-
раны для студэнтаў-псіхолагаў і тых, хто цікавіцца прак-
тычнай псіхалогіяй. Сумесны прагляд навукова-
папулярных і навуковых відэаматэрыялаў з далейшым 
абагульненнем атрыманага вопыту ў форме дыскусіі, 
складанне метадычнай скарбонкі або слоўніка 
псіхалагічных тэрмінаў даюць магчымасць у максімальна 
даступнай форме пазнаёміцца з сучаснымі псіхалагічнымі 
тэорыямі. Чакаем вас 19 верасня, 24 кастрычніка, 21 
лістапада, 19 снежня.

Гульнятэка – новы 
праект СПк, які ўключае ў 
сябе элементы псіха-
драмы і ролевых гульняў. 
Гэта пляцоўка для 
ўзаемадзеяння, развіцця 
лідарскіх якасцяў і 
камунікатыўных навыкаў, 
месца, дзе можна быць 
розным, застаючыся са-
бой. Запрашаем на 
гульнятэкі 5 верасня, 3 
кастрычніка, 5 снежня.

запрашаем усіх ах
вотных на сустрэчы 
СПк. Дадатковая ін
фар мацыя – па тэле
фоне (017) 209 56 07.

Псіхалагічная служба бДу

Быць здаровым – гэта трэнд. на 
шчасце, прайшоў той час, калі зда-
валася, што сінякі пад вачыма на-
даюць погляду загадкавую імгліс-
тасць. У сучасным грамадстве 
зямлісты колер твару, расплывістая 
фігура, жоўтыя ад нікаціну зубы (о, 
жах!) могуць прымусіць наваколь-
ных западозрыць вас у тым, што вы 
не клапоціцеся пра сябе, не любіце 
і не паважаеце сябе. 

Традыцыйна спецыялісты 
апісваюць тры аспекты здароўя: 
фізічны, псіхічны і сацыяльны (не-
каторыя даследчыкі кажуць яшчэ 
пра здароўе інтэлектуальнае, асо-
баснае, творчае, духоўнае і інш.) 
Чалавек фізічна здаровы, калі яго 
ўнутраныя органы працуюць 
дынамічна і збалансавана, адэк-
ватна рэагуюць на навакольнае 
асяроддзе. Такі чалавек уяўляецца 
бадзёрым, падцягнутым, атлетыч-
нага целаскладу, свабодна вало-
дае ўласным целам. Спосабы заха-
вання фізічнага здароўя – выканан-
не рэжыму дня, здаровы сон, ра-

Пра ідэальныя сямейныя 
адносіны і сумеснае гарма-
ніч нае выхаванне дзяцей ма-
раць многія. Але, як вядома, 
абсалютна ідэальных адно-
сін не бывае, і бацькамі не 
нараджаюцца, а становяцца.

•	Задумваецеся	 пра	
пытанні выхавання?

•	Хочаце	быць	адказнымі	
бацькамі?

•	Марыце	пра	гармонію	ў	
сям'і?

«Школа ўсвядомленага 
бацькоўства» псіхалагічнай 
службы БДУ чакае Вас!

Паважаныя студэнткі і 
студэнты! Вам даецца 
ўнікальная магчымасць не 
толькі атрымаць у сценах 
роднага ўніверсітэта прафе-
сію, але і:

УВАГА СТУДЭНТАм І ЎСІм зАЦІкАЎ
леНым АСоБАм! 

На першы семестр 2013/2014 навуч. 
года запланавана правядзенне шэрагу 
псіхалагічных мерапрыемстваў. ніжэй 
прадстаўлены асноўныя з іх. Па больш пад-
рабязную інфармацыю звяртайцеся па тэ-
лефонах (017) 209 56 07, 259 70 61.

Таксама шукайце нас на сайце BSU.BY 
ва ўкладцы СТУДЭнТАМ / Псіхалагічная пад-
трымка і ў сацыяльнай сетцы «Укантакце».

Верасень у студэнтаў-першакурснікаў 
прысвечаны знаёмству з універсітэтам. У 
інтэрнатах запланавана правядзенне серыі 
практычных заняткаў па тэматыцы «знаём
ства. Адаптацыя. згуртаванне», на фа-
культэтах запрашаем наведаць 
інтэрактыўную выставу «Свет псіхалогіі».

У кастрычніку для першакурснікаў 
праводзіцца камп'ютарнае псіхалагічнае 
тэсціраванне, для студэнтаў усіх курсаў па-
чынаюць працаваць трэнінгавыя групы. 
Стартуе творчая майстэрня. калі ў вас 
ёсць ідэя канкрэтнага мерапрыемства, на-
прыклад, звязанага з валанцёрствам, пры-
ходзьце! Мы падкажам, як яго рэалізаваць, 
падбяром псіхалагічную інфармацыю, пра-
вядзём экспертызу праекта.

У лістападзе для студэнтаў 2–4 курсаў 
праводзіцца алімпіяда па псіхалогіі. на фа-
культэтах запланаваныя практычныя заняткі 
па тэматыках «міжасобасныя адносіны», 
«Вучэбная дзейнасць», «Самапазнанне». 
ДА ЎВАГі кУрАТАрАЎ! Поўны пералік прак-
тычных заняткаў пытайцеся ў псіхолага ва-
шага факультэта.

Снежань азначае пачатак заліковай сесіі. 
Для студэнтаў усіх курсаў на факультэтах і ў 

інтэрнатах праводзяцца практычныя 
заняткі і псіхалагічныя гасцёўні па 
самаарганізацыі, падрыхтоўцы да сесіі, 
самарэгуляцыі.

Студзень – ва ўзмоцненым рэжыме пра-
цуюць кансультацыйныя цэнтры, право-
дзяцца псіхалагічныя гасцёўні ў інтэрнатах, 
плануюцца мерапрыемствы на другі се-
местр. калі вы хочаце арганізаваць 
псіхалагічныя заняткі на вашым факуль
тэце або ў вучэбнай групе, звяртайцеся.

Увага! на працягу ўсяго семестра, 
у тым ліку ў час сесіі і зімовых канікул, працу-
юць кабінеты псіхалагічнай падтрымкі. 
калі не хапае сіл самастойна справіцца з 
цяжкасцямі і няма магчымасці падзяліцца 
«набалелым» нават з самымі блізкімі, вы 
заўсёды можаце звярнуцца па прафесійную 
дапамогу да псіхолагаў.

Быць здаровым – модна! 
Факт: здароўе чалавека толькі на 20 % залежыць 
ад яго спадчыннасці, на 10 % – ад працы сістэмы 
аховы здароўя, на 20 % – ад экалогіі і на ўсе 50 % – 
ад яго ладу жыцця (на думку экспертаў Сусветнай 
арганізацыі аховы здароўя). Ёсць такі народны 
выраз, што хваробы – гэта пакаранне за лад 
жыцця, а здароўе – узнагарода за яго. Пытанне – 
што кожны з нас можа зрабіць, каб захаваць 
і прымножыць закладзенае прыродай? 

цыянальнае харчаванне, адмова 
ад шкодных звычак, усебаковая 
фізічная актыўнасць. 

робячы акцэнт на фізічным 
развіцці і ўдасканаленні, памятай-
це пра іншыя аспекты здароўя. 
Сусветная арганізацыя аховы 
здароўя характарызуе псіхічнае 
здароўе як стан дабрабыту, пры 
якім чалавек можа рэалізаваць 
свой уласны патэнцыял, спраў-
ляцца са звычайнымі жыццёвымі 
стрэсамі, прадуктыўна і плённа 
працаваць, а таксама рабіць уклад 
у жыццё грамадства. Спецыялісты 
прапануюць мноства методык для 
ацэнкі дадзенага ўзроўню здароўя. 
калі вы хочаце прайсці некаторыя з 
іх альбо калі вас у прынцыпе 
цікавіць псіхалагічная дыягносты-
ка, звяртайцеся да псіхолагаў 
універсітэта. 

нарэшце, сацыяльнае здароўе 
вызначаецца колькасцю і якасцю 
міжасобасных сувязяў індывіда і 
ступенню яго ўдзелу ў жыцці гра-
мадства. Спосабы захавання са-

цыяльнага здароўя – развіццё 
камунікатыўных навыкаў, эмпатыі, 
добразычлівасці да навакольных, у 
цэлым гуманістычна арыентава-
ныя паводзіны. 

Памятайце, што ўніверсітэт дае 
студэнтам выдатныя магчымасці 
для захавання і памнажэння зда-
роўя, а таксама для ўсебаковага 
развіцця. «Быць здаровым – гэта 
модна!» – з такім перакананнем 
працуюць спецыялісты псіхалагічнай 

службы, і мы жадаем вам, каб гэты 
дэвіз стаў вашым на доўгія гады. 

10 кРокАЎ ДА зДАРоВАГА
лАДУ ЖыЦЦЯ 
1. Пазнанне сябе (прыміце ад-

казнасць за сябе і сваё здароўе); 
2. рэжым дня (усталюйце для 

сябе час сняданку, час працы, час 
адпачынку, час сну ў адпаведнасці 
са сваім працоўным днём); 

3. Здаровы сон (спіце не менш 

чым 8 гадзін запар, памятайце, 
што паўнавартасна функцыяна-
ваць можа толькі арганізм, які до-
бра адпачыў); 

4. рацыянальнае харчаванне 
(вельмі важна харчавацца пра-
вільна і ў адзін і той жа час); 

5. Адмова ад шкодных звычак 
(без каментароў!); 

6. Усебаковая фізічная актыў-
насць (сам па сабе рух ужо карыс-
ны для арганізма, няважна, у якой 
форме; павелічэнне рухальнай 
актыўнасці прывядзе да больш 
здаровага ладу жыцця); 

7. Добразычлівасць да нава-
кольнага свету (проста будзьце 
аптымістычнымі, вясёлымі, часцей 
смейцеся і весела праводзьце час 
з сябрамі, займайцеся тым, што 
радуе); 

8. Правільная рэакцыя на стрэс 
(пачытайце пра гэта на форумах, 
звярніцеся да псіхолага – дадзены 
навык проста неабходны!); 

9. Сачыце за сваім фізічным 
станам і вонкавым выглядам (хто 
добра выглядае, той адчувае сябе 
больш упэўнена, больш актыўны, з 
задавальненнем мае зносіны з 
сябрамі і калегамі); 

10. Сачыце за сваім здароўем 
(своечасова праходзьце медыцын-
скае абследаванне, правільна 
ўжывайце лекавыя сродкі). 

Удачы! 
матэрыял падрыхтаваны 

студэнтаміпрактыкантамі 
псіхалагічнай службы БДУ

КУРС – НА СЯМЕЙНАЕ ШЧАСЦЕ
з сям'і пачынаецца жыццё чалавека. 
Яна крыніца любові, павагі, салідарнасці 
і прыхільнасці, тое, на чым будуецца 
любое цывілізаванае грамадства. 
Дабрабыт і трываласць сям'і – вось 
мера развіцця і стабільнасці краіны.

•	 атрымаць	 вопыт	 баць
коўства і стварэння ладу ў 
сям'і яшчэ да шлюбу;

•	 сфарміраваць	 веды,	
уяўленні і перакананні ад-
носна сябе як адказнага му-
жа (жонкі), усвядомленага/й 
бацькі/маці;

•	 авалодаць	 сучаснымі	
тэхналогіямі выхавання, 
уста лявання гарманічнага 
дзі цяча-бацькоўскага ўзае-
ма дзеяння і інш.

Праца ў «Школе ўсвя-
домленага бацькоўства» за-
снавана на выкарыстанні 
актыўных форм і метадаў на-
вучання – трэнінгі, дзела-
выя, ролевыя, імітацыйныя 
гульні, дыскусіі, круглыя ста-
лы і інш. на такіх занятках ні 
адзін студэнт не сумуе!

Вы зможаце паспраба-
ваць сябе ў ролі будучых ма-
мы ці таты, у гульнявой фор-
ме разгледзіце канфлікты, з 
якімі часта сустракаюцца 
маладыя муж і жонка, бацькі, 
і разам будзеце шукаць вы-
хады з розных складаных 
сітуацый. не менш 
каштоўным будзе і новы по-
гляд на вашых уласных 
бацькоў!

Акрамя тэарэтычных 
заняткаў у вас будзе шанец 
пазнаёміцца з дзейнасцю 
розных арганізацый, якія да-
памагаюць мужу і жонцы, 
бацькам, дзецям. Вы наве-
даеце рэспубліканскі цэнтр 
«Маці і дзіця», дзе даведае-
цеся пра новыя тэхнікі вя-
дзення родаў, а будучых 
бацькоў запросяць на прак-
тычныя заняткі. Спецыяліст 
загс раскажа пра зака-
надаўства па пытаннях сям'і і 
шлюбу. не менш важным 
стане і паход у Дом дзіцяці. 
Пагутарыўшы з дзецьмі, 
паназіраўшы за іх паво-
дзінамі, вы таксама зробіце 
для сябе пэўныя высновы.

запіс у «Школу ўсвя
домленага бацькоўства» 
праводзіцца па адрасе: 
вул. кальварыйская, д. 9,  
к. 736 (будынак Інстытута 
журналістыкі).

кантактныя тэлефоны:
(017) 259 70 61, 
655 17 66 (V), 
541 70 75 (MTS).

НАШ АНОНС

ПСІХАЛОГІЯ – гэта цікава!
Студэнцкі псіхалагічны клуб


