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Абітурыент–2014 Спецыяльны 
выпуск

Шаноўныя навучэнцы школ, 
ліцэяў, гімназій і каледжаў!

Дарагія сябры і госці БДУ!
Ад усяго сэрца вітаю вас у сце-

нах вядучай установы вышэйшай 
адукацыі краіны – Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта. БДУ – 
гэта найбуйнейшы адукацыйны, 
навуковы і культурны комплекс. 
БДУ – гэта вялікая сям’я. Зараз у 
ім навучаецца больш за 31 тыс. 
студэнтаў І і ІІ ступеняў, з іх каля 
22 тыс. – на дзённай і 9 тыс. – на 
завочнай форме навучання. Іх 
падрыхтоўкай займаюцца больш 
за 3,1 тыс. выкладчыкаў, у тым ліку 
15 акадэмікаў і 16 членаў-карэс-
пандэнтаў Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі, больш за 490 пра-
фесараў і больш за 1750 канды-
датаў навук. Навучальны працэс 
вядзецца па 71 спецы яль насці, 76 
напрамках, па 278 спе цыялізацыях. 

У 2014 годзе прыём на першы 
курс будуць ажыццяўляць 16 фа-
культэтаў, а таксама Дзяржаўны 
інстытут кiравання i сацыяльных 
тэхналогiй, Інстытут бізнесу і ме-
неджменту тэхналогій, Інстытут 
тэалогіі імя святых Мяфодзія і 
Кірылы. Усяго плануецца прыняць 
каля 7 тыс. абітурыентаў, у тым ліку 
каля 2 тыс. на дзённую бюджэтную 
форму навучання.

За апошнія 3 гады БДУ пачаў 
падрыхтоўку па 18 новых спе
цыяльнасцях і 35 напрамках 
спецы яль насцяў І ступені вы
шэйшай адукацыі.

У гэтым годзе плануецца 
ажыццявіць прыём на спецыяль-
насць «Матэматыка і інфарма-
цыйныя тэхналогіі» па двух новых 
напрамках: «вэб-праграмаванне і 

інтэрнэт-тэхналогіі», «матэматыч-
нае і праграмнае забеспячэнне 
мабільных прылад» (механіка-ма-
тэ  матычны факультэт). 

У БДУ створана эфектыўная 
сістэма падрыхтоўкі высокаквалі -
фі ка ваных маладых спецыялістаў, 
запатрабаваных на рынку працы не 
толькі нашай краіны, але і за мяжой.   

Арганізацыя навучальнага пра-
цэсу ў БДУ грунтуецца на яго аба-
вязковым спалучэнні з даследчай 
дзейнасцю. Ва ўніверсітэце пра
цуе звыш 40 студэнцкіх наву
ко вадаследчых лабараторый 
прырода знаўчага і гуманітарнага 
кірунку. Даследаванні ў СНДЛ пра-
водзяцца па найбольш актуальных 
напрамках сучаснай навукі. 

Штогод студэнты БДУ паспяхо-
ва выступаюць на міжнародных і 
рэспубліканскіх студэнцкіх алімпія-
дах па матэматыцы, інфарматыцы і 
праграмаванні, экалогіі, біялогіі, 
фізіцы, правазнаўстве і дызайне, а 
таксама па эканамічных, фінанса-
вых дысцыплінах і пытаннях кіра-
вання. Каманда студэнтаў БДУ 
з’яў ляецца сярэбраным прызёрам 
чэмпіянату свету па праграмаванні 
(АСМ). Акрамя таго, нашы студэн-
ты бяруць удзел у міжнародных 
конкурсах па кітайскай мове і 
творчасці (Шыцзячжуан, КНР); па 
гуманітарным праве імя Ф. Мар-
тэнса (Масква, РФ); па інвес-
тыцыйным праве FDI Moot Court 
(Лондан, Вялікабрытанія); па між-
народным праве імя Ф. Джэсапа 
(Вашынгтон, ЗША); па камерцый-
най медыяцыі (Парыж, Францыя) і 
шматлікіх іншых.

Каля 350 студэнтаў штогод вы-
язджаюць на стажыроўкі за мяжу 

па розных адукацыйных праграмах 
і навуковых праектах. Усяго БДУ 
мае пагадненні аб супрацоўніцтве 
з больш чым 360 універсітэтамі з 
50 краін свету. 29 замежных гра-
мадзян з’яўляюцца ганаровымі 
прафесарамі БДУ.

У сусветных рэйтынгах уні
вер  сітэтаў Webometrics і QS БДУ 
ўвахо дзіць у лік найлепшых на
вучальных устаноў. У рэйтынгу 
вядомага інфармацыйнага аген-
цтва «Інтэрфакс» Беларускі дзяр-
жаўны ўніверсітэт увогуле другі 
пасля МДУ імя М. В. Ламаносава 
сярод ВНУ краін СНД, Грузіі і Балтыі.

У БДУ створаны спрыяльныя 
ўмовы для працы і адпачынку. Каля 
2/3 іншагародніх першакурснікаў 
атрымліваюць месца ў інтэрнаце. У 
2013 г. адбылося адкрыццё яшчэ 
аднаго інтэрната ў студэнцкай вёс-
цы на 1200 месцаў. У 2014 г. будзе 
завершаны капітальны рамонт ін-
тэр ната № 3. Да паслуг студэнтаў – 
стадыёны, спартыўныя і трэнажор-
ныя залы, басейны. Дзейнічаюць 
некалькі дзясяткаў агульна ўнівер-
сітэцкіх творчых ка лек тываў і аб’-
яд нанняў.

Дарагія абітурыенты! Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт зацікаў ле-
ны, каб у яго аўдыторыі прыйшлі 
разумныя і таленавітыя маладыя 
людзі. Незалежна ад абранай 
спецыяльнасці навучання ў вас 
ёсць магчымасць атрымаць тут 
адукацыю сусветнага ўзроўню.

Спадзяюся зноў убачыць вас 
1 верасня ўжо ў новай якасці – як 
студэнтаў славутага БДУ. 

Жадаю поспехаў!
Рэктар акадэмік 

С. У. АБЛАМЕЙКА

Рэктар БДУ акадэмік С. У. Абламейка з першакурснікамі на Дні ведаў

Праграма мераПрыемства

«Дзень адчыненых дзвярэй
«Фестываль факультэтаў БДУ»

Запрашаем у БДУ!

Дата правядзення: 29 сакавіка 2014 года, 10.00 – 16.00
Месца правядзення: Ліцэй БДУ (вул. Ульянаўская, 8),  

унутраны дворык ліцэя, пляцоўка перад ліцэем
 

Назва мерапрыемства Месца Час

Урачыстае адкрыццё фэсту:
– вітальнае слова рэктара БДУ

Актавая зала 
ліцэя

11.00

Стэнды факультэтаў, прэзентацыя 
спецыяльнасцяў

Унутраны 
дворык ліцэя

10.00 – 16.00

Стэнд прыёмнай камісіі:
– інфармацыя пра правілы і парадак 
прыёму ва ўніверсітэт
– прэзентацыя спецыяльнасцяў і 
напрамкаў спецыяльнасцяў, па якіх 
вядзецца падрыхтоўка

Ля ўваходу ў 
актавую залу

10.00 – 16.00

Выстава Галоўнага ўпраўлення 
навукі
– распрацоўкі навукоўцаў БДУ

Ля ўваходу ў 
актавую залу

10.00 – 16.00

Прэзентацыя спартыўнага жыцця 
БДУ
– спартыўныя трэнажоры
– прэзентацыя магчымасцяў заняткаў у 
групах спартыўнага ўдасканалення

Хол 1 паверха 10.00 – 16.00

Прэзентацыя псіхалагічнай службы Хол 1 паверха 10.00 – 16.00

Прэзентацыі (візітоўкі) факультэтаў, 
інстытутаў
Хімічны факультэт
Механіка-матэматычны факультэт
Факультэт прыкладной матэматыкі і 
інфарматыкі
Факультэт радыёфізікі і камп'ютарных 
тэхналогій
Фізічны факультэт
Геаграфічны факультэт
Біялагічны факультэт
Інстытут журналістыкі
Ваенны факультэт
Юрыдычны факультэт
Факультэт міжнародных адносін
Эканамічны факультэт
Філалагічны факультэт
Гуманітарны факультэт
Факультэт філасофіі і сацыяльных навук
Гістарычны факультэт
Дзяржаўны інстытут кіравання і сацы-
яльных тэхналогій БДУ
Інстытут бізнесу і менеджменту 
тэхналогій БДУ
Інстытут тэалогіі БДУ
Юрыдычны каледж БДУ
Факультэт даўніверсітэцкай адукацыі
Студгарадок

 
Актавая зала 
 11.30 – 11.40

11.40 – 11.50

11.50 – 12.00

12.00 – 12.10
12.10 – 12.20
12.20 – 12.30
12.30 – 12.40
12.40 – 12.50
12.50 – 13.00
13.00 – 13.10
13.10 – 13.20
13.20 – 13.30
13.30 – 13.40
13.40 – 13.50
13.50 – 14.00
14.00 – 14.10

14.10 – 14.20

14.20 – 14.30
14.30 – 14.40
14.40 – 14.50
14.50 – 15.00
15.00 – 15.10

Прэсканферэнцыя для 
абітурыентаў з удзелам рэктара БДУ 
акадэміка С. У. Абламейкі «Задай сваё 
пытанне рэктару ўніверсітэта!»

Хол 2 паверха 12.00, 14.00

Прэзентацыя тэлевізійнага цэнтра Хол 1 паверха 10.00 – 16.00

Прэзентацыя Фундаментальнай 
бібліятэкі БДУ

Хол 1 паверха 10.00 – 16.00

Выступленні творчых калектываў 
БДУ, каманды КВЗ БДУ, удзельнікаў 
тэлепраектаўстудэнтаў БДУ

Сцэнічная 
пляцоўка ля 
цэнтральнага 
ўваходу

12.30 – 15.00
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ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан – доктар фізіка-матэматычных навук, 
прафесар, заслужаны дзеяч навукi 
Рэспублiкi Беларусь  
Віктар Міхайлавіч  АНIШЧЫК 
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 2 
Тэл. 209-52-67, 209-51-15 
Е-mail: physdean@bsu.by;  
www.physics.bsu.by

МЕХАНІКАМАТЭМАТЫЧНЫ 
ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан – кандыдат фізіка-матэматычных 
навук дацэнт  
Дзмітрый Георгіевіч МЯДЗВЕДЗЕЎ
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 4 
Тэл. 209-50-46, 209-52-49 
Е-mail: mmf@bsu.by; www.mmf.bsu.by

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан – доктар юрыдычных навук прафесар 
Сяргей Аляксандравіч БАЛАШЭНКА 
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 8  
Тэл./факс 209-52-30
Е-mail: law@bsu.by; www.law.bsu.by

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан – кандыдат біялагічных навук дацэнт 
Уладзімір Васільевіч ЛЫСАК 
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 10  
Тэл. 209-58-08, 209-59-02, 209-58-05 
Факс 209-58-08. Е-mail: bio@bsu.by;  
www.bio.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ 
МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ
Дэкан – кандыдат фізіка-матэматычных 
навук, дацэнт, намеснік першага прарэктара 
БДУ па адукацыйных інавацыях  
і інфармацыйных тэхналогіях  
Павел Аляксеевіч МАНДРЫК 
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 4  
Тэл. 209-52-45. Факс 226-55-48 
Е-mail: dean_office_FPMI@bsu.by;   
www.fpmi.bsu.by

У 2014 годзе прыём на першы курс  
будуць ажыццяўляць 16 факультэтаў, 
а таксама Дзяржаўны інстытут кiравання 
i сацыяльных тэхналогiй, Інстытут бізнесу 
і менеджменту тэхналогій, Інстытут 
тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кірылы. 

У гэтым годзе прапануюцца 2 новыя напрамкі спецыяльнасці «Матэ-
матыка і інфарма цыйныя тэхналогіі». 

Студэнты дзённай формы навучання, паспяховасць якіх не ніжэйшая 
за «сем», пасля заканчэння другога курса могуць на платнай аснове па-
ралельна навучацца па другой спецыяльнасці і ў выніку атрымаць два ды-
пломы. 

План прыёму абітурыентаў у Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт сёлета 
не змяніўся.

На дзённую бюджэтную форму плануецца прыняць 2045 
студэнтаў (у 2013 г. прынята 2048):

2014 г.

колькасць працэнт 

прыродазнаўчанавуковыя 
спецыяльнасці 1273 62

сацыяльна-эканамічныя і 
гуманітарныя спецыяльнасці 772 38

Усяго 2045

На завочную бюджэтную форму навучання плануецца прыняць 350 
студэнтаў (у 2013 г. – 337);

на дзённую платную форму – 2723 (у 2013 г. – 2514);
на завочную платную форму – 1925 (у 2013 г. – 1931).
Адной з асаблівасцяў прыёмнай кампаніі гэтага года стане павелічэнне 

прыёму на скарочаную форму навучання выпускнікоў устаноў сярэдняй 
спецыяльнай адукацыі. Прыём такіх абітурыентаў плануецца ажыццяўляць 
па васьмі спецыяльнасцях.

ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан – кандыдат тэхнічных навук дацэнт 
Уладзімір Яўгенавіч ГУРСКІ
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 5  
Тэл. 209-59-11, 209-59-20 
Е-mail: hurski@bsu.by; www. gumf.bsu.by

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан – доктар геаграфічных навук дацэнт 
Дзмітрый Леанідавіч ІВАНОЎ 
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 16 
Тэл. 209-52-57. Факс 209-50-15  
Е-mail: geo@bsu.by; www.geo.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ 
АДНОСІН
Дэкан – доктар гістарычных навук прафесар 
Віктар Генадзьевіч ШАДУРСКІ
Адрас: г. Мінск, вул. Ленiнградская, 20  
Тэл. 209-59-77. Факс 209-57-42
Е-mail: fir@bsu.by; www.fir.bsu.by

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан – доктар хімічных навук прафесар 
Дзмітрый Вадзімавіч СВІРЫДАЎ 
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 14  
Тэл. 209-52-53. Факс 200-69-18
Е-mail: chem@bsu.by; www.chemistry.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ  
І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК
Дэкан – доктар сацыялагічных навук 
прафесар Анатоль Уладзіміравіч РУБАНАЎ 
Адрас: г. Мінск, вул. Кальварыйская, 9  
Тэл./факс 259-70-47
Е-mail: phse@bsu.by; www.ffsn.bsu.by

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан – доктар фізіка-матэматычных навук, 
прафесар, заслужаны дзеяч навукі 
Рэспублікі Беларусь  
Міхаіл Міхайлавіч КАВАЛЁЎ 
Адрас: г. Мінск, вул. К. Маркса, 31  
Тэл. 227-60-25, 217-83-52
Е-mail: economics@bsu.by; www.bsu.by

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан — доктар філалагічных навук  
прафесар Іван Сямёнавіч РОЎДА
Адрас: г. Мінск, вул. К. Маркса, 31  
Тэл. 222-34-21, 222-36-02
Е-mail: phyl@bsu.by; www. philology.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ  
І КАМП’ЮТАРНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ
Дэкан – кандыдат фізіка-матэматычных 
навук дацэнт Сяргей Уладзіміравіч МАЛЫ
Адрас: г. Мiнск, вул. Курчатава, 5 
Тэл. 209-58-18, 209-58-17 
Е-mail: maly@bsu.by; www.rfe.by

ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ
Начальнік – палкоўнік  
Ігар Анатольевіч НОВІКАЎ
Адрас: г. Мінск вул. Кастрычніцкая, 4 
Тэл. 209-56-46. Тэл./факс 209-56-46, 
209-56-25

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан – кандыдат гістарычных навук дацэнт 
Сяргей Мікалаевіч ХОДЗІН 
Адрас: г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6 
Тэл. 209-55-98, 227-71-00 
Е-mail: hist@bsu.by; www.hist.bsu.by

ІНСТЫТУТ ЖУРНАЛІСТЫКІ
Дырэктар – кандыдат філалагічных навук 
дацэнт Сяргей Валянцінавіч ДУБОВІК
Адрас: г. Мінск, вул. Кальварыйская, 9 
Тэл. 259-74-00
Е-mail: jour@bsu.by; www.journ.bsu.by

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ   
І МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОГІЙ 
БДУ
Дырэктар – доктар фізіка-матэматычных 
навук прафесар Уладзімір Уладзіміравіч 
АПАНАСОВІЧ 
Адрас: г. Мінск, вул. Кастрычніцкая, 4  
Тэл./факс 210-41-06. Е-mail: sbmt@bsu.by; 
www.sbmt.by

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ 
КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ 
ТЭХНАЛОГІЙ БДУ
Дырэктар — доктар гістарычных навук, 
прафесар, заслужаны работнік адукацыі 
Рэспублікі Беларусь 
Пётр Іванавіч БРЫГАДЗІН
Адрас: г. Мінск, вул. Шпалерная, 7 
Тэл. 306-00-20. Факс 306-00-40
Е-mail: mail@e-edu.by; www.e-edu.by,  
www.simst.bsu.by

ІНСТЫТУТ ТЭАЛОГІІ ІМЯ СВЯТЫХ 
МЯФОДЗІЯ І КІРЫЛЫ БДУ
Рэктар – ФІЛАРЭТ, Ганаровы Патрыяршы 
Экзарх усяе Беларусі,  
доктар багаслоўя, прафесар
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 24
Тэл. 289-11-61, 327-63-67, 327-64-65  
Факс 289-11-61
Е-mail: institut-teologii@tut.by;   
www.inst.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ ДАЎНІВЕРСІТЭЦКАЙ 
АДУКАЦЫІ
Дэкан факультэта –  
Вячаслаў Міхайлавіч МАЛАФЕЕЎ
г. Мінск, вул. Акадэмiчная, 25  
Тэл. 284-00-02, 284-26-82 
Е-mail: fpuedu@bsu.by; www. fpuedu.bsu.by

ЛІЦЭЙ БДУ
Дырэктар – кандыдат хімічных навук дацэнт
Вадзiм Эдвардавiч МАТУЛIС 
Адрас: г. Мінск, вул. Ульянаўская, 8 
Тэл. 226-01-12, 209-52-65 
Е-mail: info@lyceum.by; www.lyceum.by

ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ БДУ
Дырэктар – кандыдат юрыдычных навук 
дацэнт Ігар Раманавіч ВЯРЭНЧЫКАЎ 
Адрас: г. Мінск, вул. Камсамольская, 21 
Тэл./факс 289-12-82 
Е-mail: college@bsu.by;  
www.lawcollege.bsu.by

ВЫБЕРЫ СВОЙ ФАКУЛЬТЭТ У БДУ!

ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ БДУ–2014
АБЛАМЕЙКА Сяргей Уладзіміравіч, рэктар – старшыня прыёмнай камісіі
ЖУРАЎКОЎ Міхаіл Анатольевіч, першы прарэктар БДУ – намеснік старшыні прыёмнай камісіі
ТОЛСЦІК Аляксей Леанідавіч, прарэктар па вучэбнай рабоце БДУ – намеснік старшыні прыёмнай 

камісіі
ХУХЛЫНДЗІНА Людміла Міхайлаўна, начальнік галоўнага ўпраўлення вучэбнай і навукова-

метадычнай работы – адказны сакратар прыёмнай камісіі
Тэлефон прыёмнай камісіі – 2095085
Усю падрабязную інфармацыю пра прыёмную кампанію, кансультацыі можна атрымаць па адрасе: 

вул. Ленінградская, 16, каб. 112 (панядзелак – пятніца 8.30 – 17.15)
Пытанні прыёмнай камісіі можна задаць па адрасе: abiturient@bsu.by
Інфармацыю пра парадак прыёму, спецыяльнасці, праграмы ўступных выпрабаванняў, вынікі залічэння 

ў 2013 годзе і іншыя матэрыялы можна знайсці на сайце www.bsu.by, у раздзеле «Абітурыентам 2014».

БДУ – ПАСТУПАЙ ПРАВІЛЬНА!
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Удзельнік праекта «Каляндар 
памятных дат. Мы нашчадкі 
Перамогі».
Лаўрэат конкурсу «Студэнт года 
БДУ» ў намінацыі «Спорт».

Падводзячы вынік майго вось ужо 
практычна пяцігадовага знахо-
джання ў статусе студэнта Белару-
скага дзяржаўнага ўніверсітэта, я 
хацеў бы сказаць, што ні разу за 
ўвесь час навучання не пашкадаваў 
пра свой выбар. Усе гэтыя гады 
пераконваўся, што БДУ сапраўды 
з'яўляецца лідарам у сферы вы-
шэйшай адукацыі ў Рэспубліцы Бе-
ларусь.

Этап навучання ва ўніверсітэце 
вельмі важны як для пабудовы па-
спяховай кар'еры, так і для ста-
наўлення і развіцця асобы, мена-
віта ён умоўна падзяляе юнацтва і 
сталае жыццё. І хочацца падзяка-
ваць БДУ за тое, што гэты этап я 
смела магу занесці ў свой актыў.

ГУЛЬКО Юлія, 
факультэт міжнародных адносін,  
3 курс

Пераможца конкурсу «Студэнт 
года БДУ» ў намінацыі «Культура». 
Удзельнік праекта «Каляндар 
памятных дат. Мы нашчадкі 
Перамогі».

Стваральнік і кіраўнік валанцёр
скага клуба «Адрас сяброўства».

Жыццё кожнага студэнта БДУ мож-
на параўнаць з якім-небудзь 
літаратурным жанрам. Жыццё ад-
ных падобнае да камедыі, іншых – 
да рамана, маё ж – да казкі. Бо, 
паступіўшы ў БДУ, я адкрыла для 
сябе не толькі Краіну Ведаў, дзе 
чараўнікі – самыя таленавітыя 
выкладчыкі, якія дзень за днём 
здзіўляюць навуковымі адкрыц-
цямі, але і Краіну Сяброўства, дзе 
кожны гатовы пасмяяцца з табой, 
калі табе весела, і суцешыць, калі 
табе сумна. Усе пяць гадоў кожны 
мой дзень быў поўны станоўчых 
эмоцый і ўсмешак, дзякуй, БДУ! 
Раз маё студэнцтва – гэта казка, то 
я яго ніколі не забуду, бо казкі жы-
вуць вечна ў нашай памяці і сэрцах!  

ШТУКАЦЕР Дзмітрый, 
факультэт радыёфізікі і 
камп'ютарных тэхналогій, 3 курс

Старшыня прафсаюзнага бюро 
студэнтаў ФРКТ, член савета БДУ.

Для мяне БДУ – гэта не проста 
месца, дзе можна атрымаць доб-
рую адукацыю, авалодаць асновамі 
прафесіі, а пляцоўка з мноствам 
магчымасцяў для самарэалізацыі. 
Тут я магу займацца ўлюбёнай 
справай, інтэлек туальнымі гуль-
нямі, магу займацца навукай, твор-
часцю – усіх магчы масцяў не пе-
ралічыць. Галоўнае – трэба разу-
мець, што ты будучыня краіны і ад 
таго, якім чалавекам ты станеш, 
залежыць вельмі многае. Такім чы-
нам, для мяне ўніверсітэт – гэта 
вялікі крок у будучыню, гэта жыццё, 
насычанае і цікавае.

ПРАНЬКО Вадзім, факультэт 
міжнародных адносін, 5 курс

Член Нацыянальнай зборнай 
Рэспублікі Беларусь па валейболе.

Салістка вакальной студыі БДУ; 
лаўрэат фестывалю эстрады БДУ

Паступленне ў БДУ я лічу адным з 
самых правільных рашэнняў у 
сваім жыцці. Бо ўніверсітэт стаў 
для мяне месцам, дзе дзень за 
днём увасабляюцца ў жыццё мае 
мары і мэты. Акрамя таго, актыўны 
ўдзел у жыцці ўніверсітэта дапамог 
мне рэалізаваць свой патэнцыял у 
вучобе, творчасці, навуцы і іншых 
сферах дзейнасці. БДУ навучыў 
мяне быць моцнай, паспяховай і 
мэтанакіраванай, упэўненай у сабе 
і  сваёй будучыні!

ХАРУК Яўген, 
юрыдычны факультэт, 5 курс

Пераможца конкурсу «Студэнт 
года БДУ» ў намінацыі «Лідар». 
Лаўрэат прэміі Мінгарвыканкама 
найлепшым студэнтам ВНУ Мінска. 
Лаўрэат Дошкі гонару БДУ. 
Удзельнік праекта «Каляндар 
памятных дат. Мы нашчадкі 
Перамогі».

За пяць гадоў, якія мне давялося 
правучыцца ў БДУ, я зразумеў што 
ў маім жыцці Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт – гэта не проста вы-
шэйшая навучальная ўстанова, а 
адна вялікая дружная сям’я. У мяне 
з’явіліся новыя сябры, якія разам 
са мной прайшлі ўвесь шлях наву-
чання. Мяне вучылі толькі самыя 
лепшыя выкладчыкі, якія «ляпілі» з 
нас добрых спецыялістаў. Я 
знайшоў сваё месца як у асабістым 
жыцці, так і ў жыцці ўніверсітэта. 
Дзякуй, юрыдычны факультэт, дзя-
куй, БДУ!!!

Пяткевіч ВІКТОРЫЯ, 
Інстытут журналістыкі БДУ,  
4 курс

З’яўляецца пазаштатным карэ
спандэнтам радыёстанцыі 

ЖУК Канстанцін, 
фізічны факультэт, 4 курс

Старшыня савета старастаў БДУ
Пераможца конкурсу «Студэнт 
года БДУ» ў намінацыі «Лідар».
Удзельнік праекта «Каляндар 
памятных дат. Мы нашчадкі 
Перамогі».

Самае важнае, чым з'яўляецца для 
мяне БДУ, гэта пляцоўка для 
самарэалізацыі. Тут я магу ўвасо-
біць у жыццё ўсе свае ідэі і задумкі. 
Яшчэ адной выдатнай магчымас-
цю, якую дае наш універсітэт, 
з'яўляюцца знаёмствы. Дзякуючы 
БДУ ў мяне з'явіліся сябры і мно-
ства знаёмых на ўсіх факультэтах. 
Вучыцца ў БДУ выдатна, але яшчэ 
лепш займацца грамадскім жыц-
цём ва ўніверсітэце. Яно напоўніла 
мае студэнцкія будні весялосцю, 
фарбамі, эмоцыямі і бясконцай 
колькасцю прыемных успамінаў.

Ганна КОВЕЛЬ, 
філалагічны факультэт, 5 курс

Старшыня савета старастаў і 
студэнцкай куратарскай службы 
філалагічнага факультэта БДУ. 

«Беларусь». Брала ўдзел у 
міжнародных і рэспубліканскіх кан
ферэнцыях, конкурсах. Была 
прадстаўлена ў конкурсе на 
найлепшую навуковую працу 
студэнтаў БДУ 2012 года, атрыма
ла заахвочвальную прэмію. На XIX 
Рэспублікансім студэнцкім 
конкурсе навуковых прац прысво
ена 2 катэгорыя.

Што для мяне ўніверсітэт? Наву-
чанне ў БДУ – гэта шлях дзеля 
пераўтварэння колішняй школьні-
цы ў асобу з уласным поглядам на 
жыццё. 

БДУ – гэта сустрэча з людзьмі-
асобамі: выкладчыкамі, студэн тамі, 
журналістамі-практыкамі, бо мена-
віта яны – яскравы прыклад, маты-
вацыя да развіцця і стымул руху.   

Студэнцтва ў БДУ – гэта важная 
і адметная частка майго жыцця з 
экзаменамі і залікамі, якія не толькі 
фарміруюць светапогляд, а такса-
ма адкрываюць мяне самой сабе.

Універсітэт – гэта вялікая коль-
касць магчымасцяў для самарэалі-
зацыі. Пачынаючы з другога курса, 
я займаюся навуковай дзейнасцю 
ў галіне журналістыкі, удзельнічаю 
ў разнастайных канферэнцыях і 
конкурсах, у тым ліку міжнародных, 
і знаходжуся ў пошуку новых тэм 
для даследаванняў. Пры гэтым 
вельмі важна, калі побач з табою 
выкладчык, здольны параіць і скі-
ра ваць у патрэбнае рэчышча. Для 
мяне гэта Ганна Іванаўна Басава – 
мой навуковы кіраўнік. 

Пераканана, што гады вучобы 
ва ўніверсітэце – гэта падзея, якой 
няма роўных, адзнака і падарунак 
лёсу.

Паводле інфармацыі 
ўпраўлення па выхаваўчай 

рабоце з моладдзю

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт традыцыйна падтрымлівае творчую ініцыятыву сваіх 
студэнтаў, рэалізуючы шэраг штогадовых конкурсаў, сярод якіх «Студэнт года БДУ», 
конкурс фотавідэапрац «БДУ ў тваім фармаце», «Найлепшы выпускнік БДУ» і іншыя.
2013 год быў юбілейным для конкурсу «Найлепшы моладзевы праект». 10 гадоў таму экспертная 
камісія конкурсу ўпершыню вызначыла пераможцаў і памеры фінансавання для рэалізацыі  
крэатыўных студэнцкіх ідэй. 26 праектных камандаў прымалі ўдзел у конкурсе, і 18 выйгралі грант.  
У 2014 годзе ўніверсітэцкі прызавы фонд склаў 35 млн руб. Удзел у конкурсе «Найлепшы моладзевы 
праект» дае студэнтам магчымасць увасобіць свае ідэі ў жыццё, навучыцца планаваць фінансавыя 
выдаткі, атрымаць суправаджэнне ў стварэнні і ажыццяўленні сацыяльных, творчых праектаў.

РАСКРЫЙ СВАЕ ТАЛЕНТЫ
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У БДУ кожны студэнт можа 
стаць сапраўдным лідарам, рэалі-
заваць свае здольнасці на карысць 
універсітэта і грамадства. 

Праявіць свае здольнасці і 
асабістыя якасці студэнты могуць, 
прымаючы ўдзел ў разнастайных 
конкурсах, віктарынах і праектах, 
якія праводзяцца ўпраўленнем 
выхаваўчай работы з моладдзю. 

Наладжана і дынамічна разві  ва-
 ецца моладзевае супрацоў ніц т ва 
з ВНУ Рэспублікі Беларусь і кра-
 і н СНД. Стаў добрай традыцыяй 
удзел студэнтаў БДУ ў між на-
родных канферэнцыях і семіна рах 
па моладзевай праблематыцы. 
Студэнты БДУ з'яўляюцца ар г а-
нізатарамі розных міжнародных 
з'ездаў і канферэнцый. 

Пярвічная арганізацыя ГА 
«БРСМ» БДУ не проста арганізуе 
мерапрыемствы, яна ўмацоўвае 
традыцыі Беларускага рэспублі-
канскага саюза моладзі і Белару-
скага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
праводзіць мерапрыемствы, якія 
сталі візітоўкамі БДУ. Конкурс на 
найлепшую пярвічную арганізацыю 
факультэта «Стань найлепшым!», 
грамадска -асветніцкая акцыя «Уні-
версітэт – твой крок у будучыню», 
«Кубак першакурснікаў» і «Сту-
дэнцкі турысцкі злёт», валанцёрскі 
атрад БРСМ БДУ «Абдымкі», прэс-
цэнтр БРСМ БДУ, студэнцкі цэнтр 
занятасці – тут кожны можа знайсці 
занятак даспадобы. 

Паспрабаваць свае сілы ў 
распрацоўцы і рэалізацыі мола-
дзевых праектаў па арганізацыі 
ўніверсітэцкага і факультэцкага 
вольнага часу можна ў грамадскім 
аб'яднанні «Студэнцкі саюз БДУ». 
Праекты: агляд- конкурс «Капуснік», 
«Студэнцкі адукацыйны клуб 
«БРІЗ», танцавальна -касцю мірава-
ная праграма «Баль БДУ», «Фотага-
лерэя «Універсітэт – гэта мы!», «Мая 
школа» і іншыя, якія атрымалі фі-
нансавую падтрымку БДУ як пера-
можцы конкурсу «Найлепшы мо-
ладзевы праект», адкрытыя для 
студэнтаў і чакаюць новых 
удзельнікаў. 

Савет старастаў БДУ спрыяе 

Студэнцкае  
жыццё:

Студэнцкае  
жыццё:

станаўленне 
асобы
станаўленне 
асобы

Студэнты БДУ маюць усе магчымасці для 
гарманічнага ўсебаковага развіцця і 
ўдасканалення сваіх асабістых здольнасцяў 
і захапленняў, неабходных для фарміравання іх 
паспяховай жыццёвай стратэгіі. Здаровы лад жыцця, 
прававая пісьменнасць, культура, псіхалагічнае і 
эмацыйнае развіццё актыўна культывуюцца ў БДУ. 

адаптацыі студэнтаў малодшых 
курсаў да новых умоў і патра-
баванняў адукацыйнага працэсу 
ўніверсітэта, аператыўна асвятляе 
падзеі вучэбнага, навукова-да-
след чага і грамадскага жыцця БДУ. 
Усе старасты навучальных груп 
першага курса праходзяць наву-
чанне на выязным семінары «Ты 
стараста!», а студэнты старэйшых 
курсаў могуць прыняць удзел у 
т’ютарскім праекце «Студэнцкая 
куратарская служба». 

Разам са студэнцкім саветам 
па якасці адукацыі студэнты ма-
юць магчымасць уплываць на пра-
цэс кіравання адукацыйнай сістэ-
май БДУ, распрацоўваць рэкамен-
дацыі па аптымізацыі адукацыйна-
га працэсу. 

Пярвічная прафсаюзная ар
га нізацыя студэнтаў БДУ 
арганізуе працу груп «Здароўе», 
праводзіць кансультацыі па сацы-
яльных пытаннях і матэрыяльным 
становішчы студэнтаў, семінары па 
працаўладкаванні і размеркаванні 
маладых спецыялістаў, ажыццяў-
ляе грамадскі кантроль арганізацыі 
харчавання, засялення студэнтаў у 
інтэрнаты, захавання правілаў уну-
транага распарадку. 

Дзейнасць грамадскага аб'яд-
нання «Саюз жанчын Беларуска
га дзяржаўнага ўніверсітэта» 
ажыццяўляецца па напрамках 
«Здароўе жанчыны – здароўе 
нацыі», «Сям'я XXI стагоддзя», «Жа-
ночае лідарства», што актуалізуе 
важныя для моладзі пытанні. 

Вялікай папулярнасцю ў сту-
дэнцкай моладзі карыстаюцца ме-
рапрыемствы, прысвечаныя Дню 
Незалежнасці Рэспублікі Беларусь, 
Дню абаронцы Айчыны, Дню Пера-
могі, Дню памяці студэнтаў і супра-
цоўнікаў, якія загінулі ў гады 
Вялікай Айчыннай вайны, і іншыя, 
арганіза ваныя саветам ветэра
наў БДУ. 

Формы ўдзелу студэнтаў у 
грамадскім жыцці БДУ, па сутнасці, 
сталі дадатковымі адукацыйнымі 
тэхналогіямі, накіраванымі на 
станаўленне спецыяліста, грама-
дзя ніна, патрыёта. 

СТУДЭНЦКІ ГАРАДОК 
Агульным домам для прыблізна 

6 тыс. іншагародніх навучэнцаў, 
якія пражываюць у 7 інтэрнатах, 
стаў студэнцкі гарадок. Шмат што 
ў жыцці інтэрнатаў вызначаюць 
самі студэнты. Студэнцкія саветы 
інтэрнатаў, аператыўныя атрады 
інтэрнатаў, савет па прафілактыцы 
парушэнняў правілаў пражывання 
ў інтэрнатах для навучэнцаў БДУ, 
грамадская інфармацыйная служ-
ба, студэнцкая творчая лабарато-
рыя, студэнцкі спартыўна-турысцкі 
клуб, студэнцкая служба бяспекі – 
органы студэнцкага самакіравання 
ў студэнцкім гарадку. У вольны час 
студэнты маюць магчымасць зай-
мацца ў 7 гуртках і клубах па 
інтарэсах, 11 спартыўных секцыях. 

Дзякуючы наяўнасці лакальнай 
камп'ютарнай сеткі і ўтульных па-
кояў для самападрыхтоўкі студэн-
ты маюць магчымасць якасна рых-
тавацца да заняткаў і іспытаў. 

Прадэманстраваць сваю сілу, 
спрыт і хуткасць студэнты могуць 
падчас спартыўных спаборніцтваў 
па футболе, валейболе, настоль-
ным тэнісе і інш. Весела і з карыс-
цю правесці вольны час у турысцкіх 
паходах і экскурсійных паездках. 
Пастаяць за гонар роднага інтэр-
ната можа кожны студэнт, прыняў-
шы ўдзел у штогадовай спартакія-
дзе паміж інтэрнатамі БДУ, а 
паспаборнічаць з супрацоўнікамі 
студэнцкага гарадка – у рамках 
Кубка дырэкцыі. 

Фестываль студэнцкай творчас-
ці студэнцкага гарадка дае выдат-
ную магчымасць стаць не толькі 
гледачом, але і непасрэдным 
удзель нікам яркіх культурна-
масавых мерапрыемстваў: конкур-
су студэнцкай песні «Срэбныя 
струны», шоу -конкурсаў «Супер-
мен», «Міс Вясна», «Зорная пара», 
Кубка КВЗ, кулінарных конкурсаў, 
турніраў па інтэлектуальных гуль-
нях, выстаў студэнцкай творчасці, 
міжуніверсітэцкага фестывалю на-
цыянальных культур і многіх іншых. 

Сумесная дзейнасць студэнтаў і 
супрацоўнікаў студэнцкага гарадка 
накіравана на тое, каб зрабіць 
інтэрнаты домам – камфортным, 
утульным, поўным дабра і цеплыні. 

КУЛЬТУРА 
Важнай часткай адукацыйнага 

працэсу ў БДУ з'яўляецца эстэтыч-
нае, духоўна-маральнае выхаван-
не навучэнцаў, далучэнне іх да 
культурных каштоўнасцяў, развіццё 

творчага патэнцыялу. Таленавітых 
студэнтаў чакаюць у творчых ка-
лектывах упраўлення па справах 
культуры, а гэта: заслужаны ама-
тарскі калектыў РБ фальклорна-
этнаграфічны ансамбль «Неруш», 
заслужаны аматарскі калектыў РБ 
ансамбль танца «Крыжачок», на-
родны аркестр народных інстру-
ментаў, народная харавая капэла, 
народны фальклорны ансамбль 
«Тутэйшая шляхта», народны му-
зычны тэатр-студыя «На філфаку», 
народны драматычны тэатр «На 
балконе», Клуб інтэлектуальных 
гульняў, Клуб вясёлых і знаход-
лівых. Цікавасць моладзі да твор-
часці рок-гуртоў перарасла ў што-
гадовы фестываль «Такія пернікі», 
прысвечаны авангарднай музыцы. 
Лаўрэатамі фестывалю эстрады 
БДУ станавіліся вядомыя сёння 
эстрадныя выканаўцы: Дзмітрый і 
Георгій Калдуны, Яўген Ермалковіч, 
Аляксандр Заўгародні, гурт «Лайт-
саўнд», Ягор Ваўчок, Улад Чыжыкаў 
і інш. Студэнцкія традыцыі КВЗ 
трывала ўвайшлі ў жыццё БДУ. 
Універсітэцкая каманда неаднойчы 
станавілася пераможніцай гэтай 
гульні, і не дзіва, што Ліга КВЗ БДУ 
аб'яднала студэнцкі «кавэзэшны» 
рух у Беларусі. Сёння далёка за 
межамі Беларусі ведаюць пра 
міжнародны фестываль студэнцкіх 
тэатраў «Тэатральны куфар», які 
праходзіць на сцэнічных пляцоўках 
універсітэта і г. Мінска. У 2013 г. у ім 
прынялі ўдзел больш за 25 
калектываў з 19 краін свету. Фе-
стываль імкнецца прадэманстра-
ваць найлепшыя дасягненні ўні-
вер сітэцкіх і моладзевых аматар-
скіх тэатраў. Добрай традыцыяй 
стала правядзенне ва ўніверсітэце 
міжнароднага форуму студэнцкіх 
хароў «Папараць-кветка» ў дні 
святкавання перамогі ў Вялікай Ай-
чыннай вайне. Форум спрыяе 
духоўнаму выхаванню моладзі і 
накіраваны на захаванне і развіццё 
найлепшых традыцый беларускай і 
сусветнай харавой творчасці. 

ЗДАРОВЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ 
Студэнты БДУ могуць займацца 

любым з 23 відаў спорту, якія куры-
руюць педагогі кафедры фізічнага 
выхавання і спорту. 

Спартыўны клуб праводзіць 
агульнаўніверсітэцкія спартакіяды, 
спартыўныя святы і іншыя масавыя 
фізкультурныя мерапрыемствы, 
якія стымулююць развіццё спабор-
ніцкага руху, ствараючы ўмовы для 
паўнавартаснага і рознабаковага 

развіцця асобы. У 2011 г. зарадзі-
лася новая традыцыя – правядзен-
не спартакіяды адміністрацыйна-
кіраўніцкага апарату. 

Толькі ў 2008–2010 гг. у групах 
спартыўнага ўдасканалення атры-
малі разрады больш за 350 чала-
век, якія раней не мелі спартыўнай 
кваліфікацыі, больш за 150 чалавек 
яе павысілі. За гэты ж перыяд сту-
дэнты Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта больш за 100 разоў 
падымаліся на найвышэйшыя пры-
ступкі пастаментаў гонару рэспуб-
ліканскіх спаборніцтваў. На спа-
бор ніцтвах сусветнага і еўрапей-
скага ўзроўню заваявана 33 меда-
лі, з іх 15 бронзавых, 10 сярэбра-
ных і 8 залатых. На Алімпійскіх 
гульнях у Пекіне і Лондане сту-
дэнты- спарт сме ны БДУ ўзялі два 
бронзавыя і адзін сярэбраны ме-
далі. 

Важным фактарам добрага са-
маадчування студэнтаў з'яўляецца 
псіхалагічны стан. Атрымаць дадат-
ковыя веды ў галіне псіхалогіі, 
псіхалагічную дапамогу і падтрымку 
сацыяльных праектаў можна, звяр-
нуўшыся ў псіхалагічную служ бу 
БДУ. Са студэнтамі і для студэнтаў 
дыпламаваныя, крэа тыў ныя і захо-
пленыя сваёй справай спецыялісты 
псіхалагічнай службы праводзяць 
фестываль практычнай псіхалогіі, 
дні псіха логіі, студэнцкі псіхала-
гічны клуб, дыстанцыйнае псіхала-
гічнае тэсціраванне, сацыяльна-
псі хала гіч ныя трэнінгі, інтэрактыў-
ныя выставы, творчыя майстэрні. 

Студэнты маюць магчымасць 
набыць пуцёўкі ў студэнцкі санато
рый прафілакторый БДУ. Тут 
прапануюцца паслугі электраля-
чэння, святлолячэння, агульнага 
ультрафіялетавага апрамянення 
(фатарый), інгалятар, масаж, пры-
ём лячэбных ваннаў, лячэбных 
кактэйляў, заняткі лячэбнай фіз-
куль турай. 

Для правядзення спартыўна-
аздараўленчых мерапрыемстваў, 
адукацыйных канферэнцый і семі-
нараў, арганізацыі адпачынку гас-
цін на адчыняе дзверы спар тыў  на
аздараўленчы комплекс  БДУ 
«Бры ган ціна». Там можна адпа-
чыць з сяб рамі, сям'ёй, атрымаць 
асалоду ад лясных маляўнічых 
пейзажаў і вадаспадаў. У рас-
параджэнні ад па  чывальнікаў ва-
лейбольныя, бас кетбольныя і фут-
больныя пляцоўкі, спартыўныя 
трэнажоры, зала гульнявых відаў 
спорту, плавальны басейн, біль-
ярдавыя залы. 
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«Рынак» фінансавай 
дапамогі адукацыі і 
навуцы велізарны. 
На ім дзейнічаюць 
розныя буйныя 
навуковыя фонды, 
стыпендыяльныя 
праграмы замежных 
дзяржаў, праграмы 
міжнародных 
арганізацый.

«ЭРАЗМУС МУНДУС» 
У БДУ

З 2007 г. БДУ прымае актыўны 
ўдзел у праграме акадэмічных аб-
ме наў «Эразмус Мундус», якая  
фінансуецца са сродкаў ЕС. На да-
дзены момант БДУ прымае ўдзел у 
сямі праектах праграмы. Студэнты, 
магістранты, аспіранты, маладыя 

На дзяржаўным узроўні прагра-
мы абмену ажыццяўляюцца з Ка-
захстанам, Кыргызстанам, Туркме-
ністанам, Літвой, Славакіяй, Кітаем 
і В'етнамам.

У рамках міжуніверсітэцкага су-
пр ацоўніцтва БДУ праграмы абме-
ну студэнтамі ажыццяўляюцца з 

БДУ адкрыты для ўсяго свету
Абмен студэнтамі, як правіла, змяшчаецца ў 
кожнай дамове аб супрацоўніцтве паміж БДУ і 
замежнымі ВНУ і прадугледжвае навучанне 
ў ВНУпартнёрах на працягу 1–2 семестраў 
па асноўнай або сумежнай спецыяльнасці або 
кароткатэрміновыя абмены групамі студэнтаў для 
культурнай вучэбна-азнаямленчай практыкі. БДУ 
мае больш за 300 дамоў аб супрацоўніцтве, 
многія з якіх актыўна рэалізуюцца. 

ВНУ Германіі, Польшчы, Чэхіі, Сла-
вакіі, Балгарыі, Сербіі, Галан дыі, 
Швецыі, Кітая, Карэі і Японіі.

Германія: Енскі ўніверсітэт імя 
Ф. Шылера вылучае 2 гадавыя сты-
пендыі, Рурскі ўніверсітэт г. Боху
ма вылучае 3 гадавыя сты пендыі, 
Лейпцыгскі ўніверсітэт 2–4 се-

местравыя стыпендыі. Штогод дэ-
канаты ўсіх факультэтаў адбіра юць 
3–4 найлепшых студэнтаў для 
інтэнсіўнага навучання нямецкай 
мове на працягу навучальнага го-
да. Па выніках моўнага тэсту 12–14 
студэнтаў адбіраюцца для абмену. 
Механіка-матэматычны факультэт 
БДУ ажыццяўляе нямецкамоўную 
праграму падрыхтоўкі студэнтаў па 
камп’ютарнай матэматыцы сумес-
на з універсітэтам Магдэбурга. Ад-
бываюцца абмены таксама і з 
універсітэтам г. Лейпцыга.

Расія: Сеткавы ўніверсітэт СНД, 
Цюменскі дзяржаўны ўніверсітэт.

Украіна: Львоўскі нацыянальны 
ўніверсітэт.

Чэхія: Карлаў універсітэт, уні
версітэт імя Т. Масарыка.

Швецыя: FOJO інстытут павы
шэння кваліфікацыі журналістаў.

З універсітэтамі Польшчы ак-
тыў на супрацоўнічаюць гуманітар-
ныя факультэты. Партнёрамі БДУ 
з'яўляюцца: універсітэт імя М. Кю
рыСкладоўскай г. Любліна; Вар
шаўскі і Лодзінскі ўніверсітэты. 
Сту дэнты выязджаюць у Польшчу 
для навучання на працягу семе-
стра і моўнай практыкі.

Для студэнтаў-філолагаў пра -
д угледжаны кароткатэрміновыя 
стажыроўкі і ўключанае навучанне 
ў Чэхіі, Балгарыі, Сербіі і 
Украіне.

Студэнты, якія вывучаюць 
кітайскую мову, могуць удзель-
нічаць у праграмах абмену з 
кітайскімі ўніверсітэтамі ў рамках 

міжведамаснай дамовы з КНР і 
партнёрскіх пагадненняў. Кожны 
год да 20 студэнтаў ФМА і фі ла-
лагічнага факультэта накіроў ва юц-
ца на навучанне ва ўні версітэты 
Кітая.

Студэнты, якія вывучаюць ка-
рэйскую або японскую мовы, мо-
гуць выехаць на навучанне ва 
ўніверсітэты Чон Бук, Кукмін і Хан
кук (Карэя) і ўніверсітэт Васеда 
(Японія).

Усяго штогод на стажыроўкі за 
мяжой з адукацыйнымі і навуко -
вы мі мэтамі выязджаюць да 350 
студэнтаў нашага ўніверсітэта. 
Квоты, тэрміны і фінансавыя ўмовы 
абменаў вызначаюцца краінамі і 
ВНУ-партнёрамі. http://www.bsu.
by/Cache/Page/207933.pdf

Міжнародныя праграмы акадэмічнай мабільнасці

навукоўцы і супрацоўнікі ўніверсі-
тэта маюць магчымасць прайсці на-
вучанне ў адной са шматлікіх еўра-
пейскіх ВНУ, якія з’яўляюцца парт-
нёра мі кансорцыумаў праектаў гэ-
тай праграмы, тэрмі нам ад 1 меся-

ца да 3 гадоў (у за леж насці ад тыпу 
мабіль насці).

За перыяд 2007–2013 гг. у пра-
граме ўзялі ўдзел звыш 200 на-
вучэнцаў і выкладчыкаў БДУ.

Геаграфія акадэмічных абменаў 
у рамках міжуніверсітэцкіх дамоў і 
праграмы «Эразмус Мундус» у 
асноўным уключае  еўра пейскія 
краіны – Германію, Польшчу, Іспа-
нію, Італію, Чэхію і інш. У гэтым на-
прамку, як правіла, выязджаюць 
студэнты, якія вывучаюць замеж-
ныя мовы, юрыспрудэнцыю, эка-
номіку, міжнародныя адносіны, 
сацыяльна-гуманітарныя навукі.

IAESTE – АСАЦЫЯЦЫЯ 
ПА АБМЕНЕ СТУДЭНТАЎ

 ТЭХНІЧНЫХ 
СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯЎ

Праграма IAESTE дае студэнтам 
3–4 курсаў, навучанне якіх звязана 

з тэхнічнымі навукамі – фізікай, 
хіміяй, інфарматыкай, а таксама 
біялогіяй, экалогіяй, фар мацэў-
тыкай, сельскай гаспадаркай і 
іншымі спецыяльнасцямі, магчы-
масць прайсці за мяжой стажыроў-
ку працягласцю ад 1 да 4 месяцаў у 
перыяд з мая па верасень.

БДУ ўдзельнічае ў праграме з 
2002 г. За гэты час ёю скарысталіся 
больш за 40 студэнтаў.

СЕТКАВЫ 
ЎНІВЕРСІТЭТ

Мэтай стварэння «Сеткавага ўні-
версітэта СНД» з'яўляецца рас-
працоўка і ўкараненне аналага пра-
грамы «Эразмус Мундус» у рамках 
адзінай (агульнай) адукацыйнай 
прасторы дзяржаў-удзельніц СНД.

Праект накіраваны на арга ні-
зацыю і рэалізацыю высакаякас-
ных сумесных магістарскіх пра-

грам, умацаванне міжнарод нага 
супрацоўніцтва ў галіне пад-
рыхтоўкі спецыялістаў вышэйшай 
кваліфікацыі і садзейнічанне абме-
ну аспірантамі, правядзенне су-
месных навуковых даследаван няў 
з мэтай падрыхтоўкі кандыдацкай 
дысертацыі.

Тэрмін навучання ў магістратуры 
Сеткавага ўніверсітэта 2 гады: 1 
год навучання праходзіць у адной 
з ВНУ кансорцыума, 2 – у нацыя-
нальным універсітэце (БДУ). Па 
выніках дзяржаўнай атэстацыі па 
сумеснай праграме навучэнцы 
атрымліваюць дакументы аб вы-
шэйшай прафесійнай адукацыі 
дзяржаўнага ўзору кожнага з уні-
версітэтаў-партнёраў, у якіх пра-
ходзілі навучанне.

Падрабязную інфармацыю гля-
дзіце на сайце БДУ www.bsu.by – 
рубрыка «Міжнародная дзейнасць».

Цэнтр інавацыйных 
ідэй і праектаў Startup, 
які быў адкрыты ў БДУ 
19 снежня 2013 года, 
можа стаць карысным 
не толькі для студэнтаў, 
але і для школьнікаў, якія 
скіравалі свае позіркі 
ў бок нашай установы 
вышэйшай адукацыі. 

Стартап пад сваёй назвай мае 
на ўвазе магчымасць старту або 
запуску ідэі. Ідэя, якая для мно-
гіх здаецца неверагоднай,  спе цы-
ялістам можа падацца каш тоўнай. 
Інвестары ж існуюць для таго, каб 
даць сродкі на яе ажыц цяўленне.

Нагадаем, што цэнтр інавацый-
ных ідэй і праектаў Startup пачаў 
дзейнічаць у рамках праекта «Між-
уні версітэцкія стартап-цэнтры па 
развіцці і прасоўванні інавацый 
студэнтаў» (SUCSID) праграмы 
Еўра пейскага саюза TEMPUS і 
рэалізуецца кансорцыумам парт-
нёраў з краін ЕС і СНД у складзе 16 
ВНУ. Новая структура мае на мэце 
праз трэнінгі і курсы навучыць тых, 
хто паступіў ў БДУ, генерыраваць 
новыя ідэі, ствараць і ўкараняць 
інавацыйныя распрацоўкі ў вы-
творчасць і сацыяльную сферу. Но-
васпечаныя стартап-праекты за-
тым будуць выкладзены на сайце 
Startup і ўтвораць своеасаблівую 
базу ідэй для інвестараў.

STARTUP ДЛЯ ПРАДПРЫМАЛЬНАЙ МОЛАДЗІ
НАВУКОВЫЯ 

РАСПРАЦОЎКІ – 
У ВЫТВОРЧАСЦЬ

На сёння БДУ мае вопыт ства-
рэння інтэлектуальнага прадукту і 
яго ўкаранення ў вытворчасць 
студэнцкімі навукова-даследчымі 
лабараторыямі, якіх у нашым 
універсітэце 38. Яны працуюць у 
розных навуковых кірунках ад ма-
тэматычнага і камп’ютарнага ма-
дэлявання разнастайных працэсаў 
у прыродзе і тэхніцы да даследа-
вання актуальных пытанняў літа-
ратурна-мастацкай крытыкі. Цяпер 
СНДЛ непасрэдна праз Startup мо-
гуць прапаноўваць свае ідэі і 
распрацоўкі для выкарыстання на 
прадпрыемствах.

Цікава, што з мэтай прыцягнен-
ня матываваных абітурыентаў на 
прыродазнаўчыя спецыяльнасці ў 
гэтым годзе БДУ сумесна з Мінскім 
абласным інстытутам развіцця 
адукацыі і Паркам высокіх тэхна-
логій арганізаваў Форум мола
дзевай навукі. У яго рамках для 
школьнікаў з усіх абласцей краіны 
быў наладжаны навукова-інжы-
нерны конкурс «Intel International 
Science and Engineering Fair 2014», 
які добра ўпісаўся ў ідэалогію 
стартап-цэнтра. Школьнікам па-
трэбна было не толькі прадставіць 
сваю інтэлектуальную ідэю, але і 
паспрабаваць увасобіць яе ў рэ-
альны прадукт. Юныя навукоўцы 
падрыхтавалі даследаванні па 

біялогіі, экалогіі, энергазахаваль-
ных тэхналогіях, хіміі, інфарма-
тыцы, матэматыцы, фізіцы, элек-
тра  тэхніцы і механіцы. Прыемна 
адзначыць, што навучэнцы Ліцэя 
БДУ таксама апынуліся ў ліку пе-
раможцаў конкурсу. Адзінаццаці-
класнікі Андрэй Ільін і Уладзіслаў 
Паўловіч узнагароджаны дыпло-
мам I ступені ў секцыі «Інфарма-
тыка». Дыпломам I ступені і спецы-
яльным прызам Ельскай навукова-
інжынернай асацыяцыі (ЗША)  
ацэнена даследаванне дзесяці -
клас  ніка ліцэя Івана Саечнікава. У 
секцыі «Фізіка» дыплом II ступені 
атрымала адзінаццацікласніца 
Юлія Людчык. Цікава, што для 
школьнікаў, якія прыехалі з іншых 
рэгіёнаў Беларусі, былі арганіза-
ваны экскурсіі па розных факультэ-
тах нашага ўніверсітэта. Напры-
клад, на біялагічным факультэце 
яны наведалі заалагічны музей, 
аранжарэю трапічных і субтра піч-
ных раслін, лабараторыю кафед-
ры біяхіміі. На геаграфічным фа-
культэце ім паказалі музей зем-
лязнаўства, на факультэце ра дыё-
фізікі і камп’ютарных тэхнало гій 
– Цэнтр аэракасмічнай адука цыі, а 
таксама лабараторыю мікра-
працэсарных сістэм і лабараторыю 
«НТЛаб сістэмы – ФРКТ БГУ» і г. д. 
Патэнцыйныя абітурыенты БДУ 
змаглі ўвачавідкі ўбачыць, што ў 
нашым універсітэце практычныя 
навыкі студэнтаў лічацца важнай 
акалічнасцю. 

СТАРТАПЫ 
І СУПРАЦОЎНІЦТВА

Вопыт працы з ініцыятыўнымі 
школьнікамі ў БДУ мае Школа ме-
неджменту і прадпрымальніцтва 
для моладзі, у якой вучаць нала-
джваць уласную справу пачынаю-
чы са школьнай парты. Выніковая 
абарона праектаў яе слухачоў па 
сутнасці з’яўляецца стартапам з 
усімі ўласцівымі для яго асаблі-
васцямі: прэзентацыяй, журы, 
бізнесменамі, якія могуць высту-
піць у ролі патэнцыйных інвестараў 
і г. д. Яшчэ адной структурай у 
складзе БДУ, якая дапамагае стар-
тапам, лічыцца IT House. Адным з 
галоўных кірункаў яго дзейнасці 
з’яўляецца распрацоўка студэн-
тамі камп’ютарных гульняў. 

Чакаецца, што ўсе напрацоўкі 
гэтых структур будуць удала выка-
рыстаны ў цэнтры інавацыйных 
ідэй і праектаў Startup, які высту-
пае на міжнароднай пляцоўцы 
стартапаў ад імя БДУ. 

Каб праводзіць трэнінгі і бізнес-
гульні ў стартап-цэнтры, выклад-
чыкі БДУ стажыруюцца ў краінах, 
якія ўдзельні чаюць у праекце 
SUCSID – у Францыі, Партугаліі. 

ЗАРЭГІСТРАВАЦЦА 
І СТАЦЬ РЭЗІДЭНТАМ
Каардынатар стартап-цэнтра 

Наталля Раманава гаворыць, што, 
зарэгістраваўшыся на сайце, любы 
малады чалавек можа стаць яго 

рэзідэнтам. Выйсці на банер 
стартап-цэнтра пакуль можна праз 
агульнаўніверсітэцкі сайт www.
bsu.by. Форма для рэгістрацыі 
даволі простая: трэба ўказаць свае 
асабістыя і кантактныя звесткі, 
уласныя інтарэсы і спадзяванні, а 
таксама адзначыць мерапрыем-
ствы стартап-цэнтра, якія б вы 
хацелі потым наведваць. 

За некалькі месяцаў існавання 
Startup на яго сайце зарэгіс-
траваліся каля 40 чалавек. Гэта ў 
сваёй большасці студэнты 4 і 5 
курсаў розных факультэтаў БДУ, 
якія ўжо пачалі задумвацца, як 
прымяніць атрыманыя ва ўні вер-
сітэце веды на практыцы. Іх коль-
касць кожны дзень павялічваецца. 
Новых членаў актыўна запрашаюць 
групы, створаныя ў такіх сацыяль-
ных сетках, як «УКантакце» і Face-
book. Бо навучанне ў стартап-
цэнтры БДУ не за гарамі. Ужо ў 
красавіку гэтага года пачнуцца 
заняткі па пяці курсах: асновы 
прад  прымальніцтва, абарона ін-
тэ лектуальнай уласнасці, іна ва-
цыйны менеджмент, лідарства і 
бізнес-планаванне. 

Каб стварыць перадумовы для 
надання БДУ статусу «прадпры-
мальнага ўніверсітэта», якім ён на-
самрэч і з’яўляецца, прыйдзецца 
нямала папрацаваць.

Ганна ЛАГУН
*Поўную версію дадзенага 
матэрыялу чытайце на 
www.gazeta.bsu.by



28 сакавіка 2014 года, № 5 (2108)

6

Як вас прывабіць? 
Студэнцтва – вясёлая пара. Спраўдзіць гэту 
агульнавядомую ісціну дапаможа факультэцкі 
фальклор: анекдоты, байкі, забаўныя выказванні 
выкладчыкаў і «ляпсусы» студэнтаў… 

АНЕКДОТЫ 
АД ФІЗІКАЎ

Калі фізіку трэба даследаваць 
устойлівасць стала на чатырох 
ножках, то спачатку ён разгледзіць 
стол без ножак, затым – стол з бя-
сконцай колькасцю ножак, а рэшту 
жыцця выдаткуе на даследаванне 
агульнага выпадку ўстойлівасці 
стала з n ножкамі.

Са зборніка «Фізікі жартуюць».
* * *

Колькі трэба фізікаў-тэарэтыкаў, 
каб укруціць лямпачку?

– Мінімум трое: адзін піша тэо-
рыю ўкручвання лямпачак, другі 
піша разгромную рэцэнзію на тэо-
рыю ўкручвання лямпачак, а трэці 
шукае лабаранта, які ўкруціў бы 
лямпачку...

* * *
– У чым сіла, брат?
– У грашах.
– Вось і мой брат гаворыць, што 

ў грашах! А сіла – яна ў ньютонах!
* * *

Хімік, фізік, матэматык і філолаг 
атрымалі заданне вымераць вы-
шыню вежы з дапамогай бароме-
тра.

1. Хімік вымераў ціск каля пад-
ножжа вежы і на страсе і высветліў, 
што яе вышыня ад 0 да 100 метраў. 

2. Фізік скінуў барометр са 
страхі, замераў час падзення і 
вылічыў, што вышыня вежы ад 60 
да 70 метраў. 

3. Матэматык вымераў вышыню 
барометра, даўжыню ценю баро-
метра і даўжыню ценю вежы, 
вылічыў тангенс вугла і высветліў, 
што вышыня вежы ад 63 да 64 
метраў. 

4. Філолаг прадаў барометр, 
напаіў на выгандляваныя грошы 
вартаўніка, і той распавёў яму, 
што вышыня вежы 63 метры 40 
сантыметраў. 

* * *
Сустракаюцца неяк фізік і матэ-

матык. Фізік пытае: 
– Слухай, чаму ў цягніка колы 

круглыя, а калі ён едзе, яны стука-
юць?

– Гэта элементарна, фізік. Фор-
мула круга – пі R2, дык вось якраз 
гэты квадрат і стукае. 

* * *
Сустракае фізік свайго тавары-

ша, той яму гаворыць: 
– Мне тут такі класны анекдот 

распавялі: «Бяжыць мышка па краі 
абрыву: пі-пі-пі-а-а-а-а-а!!!». 

– Ну і што асаблівага – звычай-
ны эфект Доплера, – адказвае 
фізік. 

* * *
Рэктар універсітэта праглядзеў 

каштарыс, які яму прынёс дэкан 
фізфака, і, уздыхнуўшы, сказаў:

– Чаму гэта фізікі заўсёды па-
трабуюць такое дарагое абсталя-
ванне? Вось, напрыклад, матэ ма-
тыкі просяць толькі грошы на папе-
ру, алоўкі і гумкі.

І, падумаўшы, дадаў: 
– А філосафы, тыя яшчэ леп-

шыя. Ім нават гумкі не патрэбныя. 
* * *

Лекцыя па вышэйшай матэма-
тыцы. Выкладчык піша на дошцы 
мудрагелістую формулу і, павароч-
ваючыся да залы, гаворыць:

– Фігура, намаляваная па да-
дзенай формуле, будзе мець вы-
гляд пясочнага гадзінніка.

З залы:
– Якую форму?
Выкладчык без ценю ўсмешкі:
– Ну, гіпербалічны парабалоід.
З залы:
– Зараз зразумела. 

АД ГІСТОРЫКАЎ
Гісторыя пачынаецца тады, калі 

ўжо нічога немагчыма праверыць.
Цяжка змяніць будучыню, яшчэ 

цяжэй сучаснасць. Лягчэй за ўсё 
змяніць мінулае...

Аpхеалагічны паpадокс: най-
большы ўклад у стварэнне «кyль-
тypнага пласта» ўносяць найменш 
кyльтypныя індывіды.

* * *
Размаўляюць двое гісторыкаў:
– Кажуць, знакамітаму Галілеа 

Галілею належыць крылатая фраза: 
«І ўсё-такі яна круціцца!» – якую ён 
вымавіў перад інквізіцыяй, не зра-
каючыся свайго пераканання ў 
тым, што Зямля круціцца вакол 
Сонца?

– На жаль, калега, гэта гіс та-
рычны міф. Мудры Галілеа ўсё-
такі зрокся сваіх пера кананняў, 
вымавіўшы пры гэтым іншую фра-
зу: «Хочаш жыць – умей круціцца!»

АД ЖУРНАЛІСТАЎ
Журналіст: 
– Я прыйшоў узяць у вас ін-

тэрв'ю. 
Вядомы дзяржаўны дзеяч: 
– Ды напішыце самі, потым дай-

це яго мне на прагляд. 
– Калі ласка, вось яно, азнаём-

цеся. 
* * *

– Скажыце, – дапытваецца ма-
лады пісьменнік у рэдактара, – а ці 
ёсць наогул надзея, што мой апо-
вед з'явіцца ў вашым часопісе? 

– Ну, зразумела. Усе людзі смя-
ротныя, і я не вечны... 

* * *
У кабінеце рэдактара ідзе аб-

меркаванне свежых рэпарцёрскіх 
матэрыялаў:

– Братка, – звяртаецца рэдак-
тар да рэпарцёра, – ты проста ма-
лайчына! Даў такі выдатны загало-
вак.

– Дзякуй.
– Да яго б яшчэ рэпартажык...

АД ЭКАНАМІСТАЎ
Эканаміст вырашыў наведаць 

свой інстытут. Яму захацелася да-
ведацца, якія зараз пытанні зада-
юць на іспытах. Як жа ён здзівіўся, 
даведаўшыся, што яны такія ж, як і 
дзесяць гадоў назад. 

– Пытанні тыя ж, адказы 
змяніліся, – растлумачыў стары 
прафесар.

* * *
Першае правіла пераходнай 

эка номікі:
– На кожнага эканаміста зной-

дзецца эканаміст такой жа велі-
чы ні з процілеглым меркаваннем.

Другое правіла пераходнай 
эканомікі:

– І абодва яны не маюць рацыі.
* * *

Кажуць, што першым эка на-
містам быў Калумб. Калі ён ад-
правіўся адкрываць Амерыку, ён 

не ведаў, куды накіроўваецца. Калі 
ён яе дасягнуў, ён не ведаў, дзе 
знаходзіўся. І ўсё гэта ён зрабіў на 
дзяржаўныя сродкі.

АД ЮРЫСТАЎ
Сустракаюцца два юрысты.
– Дабрыдзень, як я рады з 

вамі пазнаёміцца, я столькі чуў 
пра вас!

– Ці мала што балбочуць людзі. 
А вы паспрабуйце даказаць! 

* * *
У чым розніца паміж добрым і 

дрэнным юрыстам?
Дрэнны юрыст можа валакіціць 

справу некалькі гадоў. Добры 
юрыст можа рабіць гэта значна 
даўжэй. 

АД ПСІХОЛАГАЎ
– Што такое парапсіхалогія?
– Гэта калі заходзіш у кабінет, а 

там сядзяць два псіхолагі.
* * *

Стаяць два псіхааналітыкі. Адзін 
паднімае галаву і, гледзячы на не-
ба, прамаўляе:

– Неяк пахмурна сёння.
Другі, зазіраючы яму ў вочы:
– Ты хочаш пагаварыць пра гэ-

та?
* * *

– Ура, доктар, Вашы сеансы 
падзейнічалі!!! Я ўпэўнены, што 
змагу перамагчы свой песімізм і 
адкіну думкі пра самазабойства!

– Што здарылася?
– Сёння раніцай мой бутэрброд 

зваліўся маслам уверх!!!
– Э-э-э не, Вы яго проста не з 

таго боку намазалі.

ВЫРАЗЫ 

ВЫКЛАДЧЫКАЎ:
ГІСТФАК

Панфілаў У. А.: «Тут не толькі 
пальцы ў разетку ткнуць, тут іншыя 
рэчы».

Аргучынцаў Г. К.: «Спрэчка 
павінна быць паважлівай, 
тактоўнай, а не па прынцыпе: «Сам 
казёл!», «Мой сантэхнік гаворыць: 
«Усё цячэ… і нічога не змяняецца», 
«Я вам даў не ўсё, яшчэ можна 
прыдумаць».

Плавінскі А. М.: «У мяне ёсць 
нядобрая звычка: я чытаю рэфера-
ты, таму вы таксама чытайце». 

Раманоўскі І. Ф.: «Малады ча-
лавек піша ў сачыненні: «Вольга з 
Дуброўскім мелі зносіны праз дуп-
ло».

Любы А. У.: «Езуіты вучылі па-

польску, але думалі, што вучаць па 
латыні».

«Прыехаў да бабулі, паставіў са-
бе фанетыку – ідэальны беларус».

Пісараў В. М.: «У ноч з 30 на 4 
чэрвеня».

Корзун М. С.:
Быў іспыт у завочнікаў, і я 

запытаў пра валхвоў, а студэнт-
завочнік адказвае і на «жрече-
ство» кажа «жрачество». Я пачуў, і 
настрой у мяне быў такі, што не 
хацелася яго збянтэжыць, ды і ўсё 
астатняе ён правільна адказаў.  Я 
вырашыў высветліць, ці выпадко-
ва ў яго вырвалася, і задаў ас-
татнія пытанні так, што трэба бы-
ло гэта слова яшчэ раз ужыць.  
Высветлілася, што не выпадко-
ва… тры разы яшчэ паўтарыў.

Фядосік В. А.:
1. «..ішлі на вайну з-за грошай: 

то жонцы сукенку трэба набыць, то 
сыну – камп’ютар...»

2. «…старажытныя грэкі клаліся 
пад танкі..»

3. «Гамер існаваў, пра гэта свед-
чыць ягоны бюст на нашай кафед-
ры».

Студэнтзавочнік пытае шлях:
– Дзе кафедра? 
– Якая кафедра?
– Гістарычная…

ЖУРФАК
Самусевіч В. М.: Мой мабільны 

тэлефон – 5** – ** -03. Калі будзе 
зусім дрэнна, набірайце проста 03.

Касько У. К.: Прыгожае проз-
вішча. Але не такое прыгожае, як 
маё.

Драбеня Ф. М.: Я ведаю, што ў 
вас шмат літаратуры, але маю трэ-
ба прачытаць.

Градзюшка А. А.: У Хойніках 
усім месца хопіць.

Прановіч Т. І.: Як гэта вас 
прывабіць, каб вы слухалі? Хіба 
станчыць?..

Ад студэнтаў:
Здаваў Дасаевай экзамен
Як зваць Гарэцкага, забыў
Праз месяц ля дзвярэй 

ваенкамата
Успомніў, што Максім

ФПМІ 
Сыроід Ю. Б.:
– Гэта экспанента ў два разы 

большая за нуль.
–  У нас апарат ужо моцна 

развіты.
– Што мы робім з гэтым 

інтэгралам? Мы абразаем яму 
асаблівасці…

Матвееў Г. В.:
– Што такое алгебра? Гэта зусім 

не тое, што вы думаеце!
– Тое, што я гавару правільна,  

мая годнасць, прычым адзіная.
– Перш чым фармуляваць гэтую 

ўласцівасць, я растлумачу яе на 
словах.

– Гэтыя аксіёмы настолькі про-
стыя, што я не магу іх даказаць.

– Пасля перапынку я вам дака-
жу, чаму круг выглядае больш кру-
глым, чым трохвугольнік.

– Я вось тут заўважыў: студэнт з 
набліжэннем да дошкі катастра-
фічна тупее... А я вось усё жыццё 
стаю каля дошкі!

Левакоў А. А.:
– Добра. Сядайце… Дрэнна!
Дзяўчыне: Скажыце, калі ласка, 

умовы існавання лакальнага экстрэ-
мума… Як? Вы не ведаеце? З вамі 
нават і размаўляць няма пра што!

– Функцыя любой лічбы разды-
ферэнцыруемая, і нават больш.

Вядзернікаў С. В.:
– Я настолькі спрасціў доказы 

гэтай тэарэмы, што яна перастала 
што-небудзь даказваць. 

– Пачакай за калідорам.
– Сёння вы ўбачыце, што ўсё, 

што я вам сёння гаварыў, мае зда-
ровы сэнс!
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Хіба станчыць?..

Кожны конкурс, які праводзіцца 
ў сацыяльных сетках БДУ, набірае 
вялікія абароты. Бо тут кожны можа 
быць калі не прамым удзельнікам, 
то чалавекам, ад голасу якога за-
лежыць рашэнне пра пераможцаў. 
«Заліковы выкладчык БДУ» – вы-
датная магчымасць сказаць «дзя-
куй» любімаму настаўніку і галаса-
ваннем выбраць самага годнага. 
Універсітэцкі конкурс «Студэнт го-
да БДУ» мае вэб-працяг: перамож-
цы намінацыі «Лідар» становяцца 
ўдзельнікамі інтэрнэтконкурсу 
«Лідар БДУ». 

У кожным конкурсе відаць ад-
люстраванне ўдзячнасці роднаму 
ўніверсітэту.  Так, у конкурсе «Міс 
Лета БДУ» пераможца намалявала 

ПАДСЛУХАЛІ       
НА «ПАДСЛУХАНА»

Студэнты ўсё часцей абменьва-
юцца факультэцкімі жартамі 
менавіта ў сацыяльных сетках. 
Свае «экзэрсісы» яны публікуюць у 
аналагах расійскай групы «УКан-
такце» «Падслухана». Мехмат, гум-
фак, ФПМІ, журфак і шматлікія 
іншыя – пра кожны з гэтых фа-
культэтаў у нас склалася пэўнае 
ўражанне. Але асабліва нам 
запомніліся хімічны і юрыдычны 
факультэты. Іх студэнты вылу чы-
ліся самымі смешнымі жартамі. 
Прапануем вам пазнаёміцца з 
«фальклорам» розных факультэтаў 
БДУ, тут усё, што мы падслухалі на 
«Падслухана».

ГІСТФАК 
Калі мне сніцца Джэніфер 

Эністан, мяне выклічуць на се-
мінары.

* * *
Мая дзяўчына пакрыўдзілася на 

мяне, бо я пабіў яе рэкорды ў 
гульні, і зараз не размаўляе са 
мной.

ЛІЦЭЙ
Хацелася б даведацца, колькі 

сотняў ліцэістаў ідзе на ФМА.

ФМА
Я зараз у Італіі на адпачынку, у 

мяне мультышэнген гадавы! Прые-
ду ў сакавіку! Мне паралельна на 
расклад!

* * *
Я рады, што скончыліся вакацыі. 

У мяне няма мультывізы, таму я 
ўвесь студзень глядзеў праграму 
«Арол і рэшка», пабываў у 101 го-
радзе!

* * *
– А што такое адзіны дзень 

інфармавання? І як ён праходзіць?
– Ходзяць чуткі...
– Гэта калі Сноўдэн інтэрв'ю дае.

* * *
У замежнікаў, калі слоўніка 

бра куе, у бой ідуць малюначкі. 
Могуць цэлую гутарку весці. 
Прыкалісты.

Сацыяльныя сеткі як магніт 
Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт імкнецца 
быць бліжэй да сваіх 
студэнтаў, калегаў, 
выпускнікоў. Зараз нас 
аб'ядноўвае скарот 
«БДУ» не толькі ў 
рэальным жыцці,  
але і ў віртуальнай 
прасторы мы заўсёды 
разам. Універсітэт 
афіцыйна, але 
не афіцыёзна 
прадстаўлены ва 
«УКантакце»,Twitter, 
Facebook, Instagram, 
Linkedin.com, 
маецца свой канал 
на Youtube, ёсць 
мноства супольнасцяў 
факультэтаў, кафедраў, 
груп, інтэрнатаў 
універсітэта. 

прысвячэнне альма-матар прама 
на пяску. Конкурсы, прысвечаныя 
Дню ўсіх закаханых («Да БДУ з 
любоўю») і Дню маці («Ты самая 
самая») напоўнены прыязнасцю да 
блізкіх, у тым ліку і да ўніверсітэта. 
У лістах чытаем: 

Да, любим мы!
Скрывать не станем,
Зачем таить в себе любовь?
Сказать хотим,
Что БГУ по праву,
Достоин самых лучших слов. 

Нам заўсёды вельмі прыемна 
чуць шчырыя водгукі нашых бяз-
мерна таленавітых, творчых і дзей-
ных студэнтаў, вартых самых вя-
лікіх поспехаў.

* * *
– Зрабіце падарунак на 8 

сакавіка – скажыце нумар Зайцава.
– Нумар Зайцава. Са святам!

ХІМФАК
Вы кажаце, што канца свету ня-

ма і не было.. Оооо, як вы памыля-
ецеся! У мяне быў штораз пры зда-
чы Excel Душкевічу… «У вас заста-
лося 30 секунд. Паспяшайцеся… 
Калі вы не выправіце памылку – мы 
з вамі развітаемся…» Вось гэта і 
ёсць канец свету!

* * *
 Я ніколі не памру з голаду, бо ў 

клавіятуры заўсёды ёсць крошкі!
* * *

Якая непавага да хіміка, калі мы 
ходзім рабіць лабы па фізіцы ў 
склеп побач з туалетам. Трэба, каб 
і ў іх былі лабы па хіміі ў склепе, але 
побач з пакоем, запоўненым сера-
вадародам. Хай адчуюць пах жыц-
ця.

* * *
А вы заўважалі, што на раскла-

дзе няма подпісу дэкана? Такім чы-
нам, паводле Грамадзянскага ко-
дэкса РБ, Дэкрэта Прэзідэнта РБ 
аб нарматыўнай дакументацыі  
і Пастановы Савета Міністраў  
ад 2000 г. №1678/456-87, ЁН 
НЕСАПРАЎДНЫ.

* * *
Фармакагнозія, я цябе нена-

віджу!
* * *

Часам хочацца падняцца на 7 
паверх хімфака з латком яйкаў і па-
гуляць у «Курыную атаку» з людзьмі 
на Ленінградцы.

ЖУРФАК
Хачу аддаць належнае няўслаў-

ленаму герою журфака – вайфаю.
* * *

Кожную лекцыю я заканчваю 
расстрэлам. (с) Заяц, курс 
літаратуры 1920–1930-х гадоў.

* * *
Малайчына. А зараз паўтары на 

латыні. (с) Свораб
* * *

Хлопцы, неяк сесія не вельмі… 
Лепш у пагранцы або пяхоту?

* * *

Цікоцкі на лекцыях паўтарае 
словы. Паўтарае словы. Паўтарае 
словы. Паўтарае словы.

* * *
– Закахалася ў хлопца на жур-

факу, а гэта выкладчык. Да такога 
жыццё мяне не рыхтавала! Вадзім 
Валянцінавіч, якога чорта, а?

– Нядрэнная спроба, Габі.
* * *

– Ніхто не шалее, калі адказва-
еш на пары Рудэнцы, а яна гаво-
рыць: «Гэта правільна, гэта вы 
правільна гаворыце»? І так па сто 
разоў за пару.

– Павер, ты будзеш з радасцю 
ўспамінаць гэтыя фразы, калі яна 
скажа: «Няправільна».

ЮРФАК
А што, прававая інфарматыка і 

інфармацыйнае права – гэта не ад-
но і тое ж? (с) Мама

* * *
– Мне здаецца, што буфетчыца 

да мяне няроўна дыхае. А я ж толькі 
другакурснік…

– Ёй патрэбныя ад цябе толькі 
грошы.

* * *
– Калі бачу прыгожую дзяўчыну 

– цячэ сліна. Я адзін такі?
– Ты не ты, калі галодны. (с)

* * *
– Распавядзіце смешныя вы-

падкі з вашага студэнцкага жыцця. 
Давайце пасмяемся разам.

– Нешта мне падаецца, што 
аўтар паста – дэкан.

* * *
Тое самае адчуванне, калі ты 

ўжо не разумееш, дзе знаходзішся 
– у інтэрнаце юрфака або ў 
псіхіятрычнай лякарні.

* * *
Прывітанне, хлопцы, якія ў вас 

метады для забівання чэргаў на 
залікі, іспыты, пытанні на 
семінары?

– Лішняе слова «чэргаў».
* * *

Гэты няёмкі момант, калі на 
пяціхвілінцы ўсё спісаў і напісаў  
на добрую адзнаку, а потым на  
гэтае ж пытанне выклікаюць адказ-
ваць вусна.

* * *

Я вельмі гультаяваты і ўжо трэці 
дзень думаю, што трэба падумаць 
пра тое, каб сабрацца падумаць 
пра курсавую.

ФІЛФАК
Самая сумная навіна – ужо па-

нядзелак.
Хлопец з геафака, які выступаў з 

камандай КВЗ на канцэрце філ-
фака і сказаў «родИла»! Ты абразіў 
нашу альма-матар! Я прыйду на 
геафак і скажу, што Венгрыя – 
сталіца Вены, таму што ў іх адзін 
корань.

* * *
Бывай, сінтаксіс, спадзяюся, мы 

больш не ўбачымся.
* * *

Кожны дзень, выходзячы на 
вуліцу, лаўлю сябе на думцы, што 
гэтай зімой выдалася самая леп-
шая… вясна.

* * *
Сёння на філфаку адключылі 

святло, іду я па лесвіцы ўніз з 
ліхтарыкам і чую: «Ты не пройдзее-
ееш», а троху пазней пачуўся крык: 
«Уцякайце, дурні!» Дзякуй за на-
строй, людзі!

* * *
У першы ж дзень у курылцы бы-

ло больш людзей, чым на занятках.

ГАЙ (ШЧОМЫСЛІЦА)
Вывучыць за 6 гадзін… Паехалі.

* * *
Хлопец, які бегае ў ласінах па 

інтэрнаце, ведай, ты палепшыў 
мой вечар!

* * *
Ведаеце праграму «Разбураль-

нікі легендаў» па «Дыскаверы»? 
Памыла галаву перад іспытам, па-
чуваюся гэтак жа, як тыя паддос-
ледныя.

* * *
– Хлопцы, а біёлагі – гэта тэхна-

ры або гуманітарыі?
– Усё вырашае стыпуха. Калі з 5 

балаў, то тэхнар, калі з 6 – 
гуманітарый.

* * *
Прабіў квіточак у спадзяванні на 

плюсік да кармы перад іспытам.
* * *

У мяне алергія на зіму. Я ўвесь 
пакрываюся коўдрай і ўвесь час 
сплю.

* * *
Добра засыпаць пад песні Леп-

са ў інтэрнаце. Асабліва, калі не за-
сынаецца. Асабліва, калі спявае не 
Лепс.

* * *
Хто збірае прынцэс з «Кіндэра»? 

Памяняю Папялушку або Жасмін 
на Арыэль, Беласнежку, Рапун-
цэль, Прыгажуню ў сонным лесе.

* * *
Логіка дзяўчат дзіўны 

прадмет.
* * *

Скандал ужо ёсць, а 
прычын яшчэ няма.

* * *
Лемяза на лекцыі гаво-

рыць так, што мне падаец-
ца, быццам ён зачытвае 
Rap God Эмінэма.

* * *
Пшэпшук, я не ведаю, 

хто ты, але вымаўленне 
твайго прозвішча ўздымае 
настрой на ўвесь дзень.

* * *
Намеснік дэкана сёння 

зрабіў мой дзень! Зайшоў 
у блок і сказаў ісці на пары.

ФПМІ
Шкада, што Левакоў не 

вядзе ў мяне матан. «Так 

бы мовіць, гэта самае, трэба сесці і 
пазаймацца».

* * *
Анатоль Афанасьевіч усё прыга-

жэйшы і прыгажэйшы, а матан усё 
складанейшы і складанейшы.

* * *
«Не пішыце! Усё, што я гавару – 

гэта поўная бяссэнсіца!» Левакоў.
* * *

1 курс, ёсць хто-небудзь сме-
лы? Папрасіце Кастрыцу пісаць 
буйней, калі ласка.

* * *
І ўсё-такі выкладчыкі матэма-

тычнай логікі такія нелагічныя.
* * *

Калі я не разумею, як даказаць 
крытэрый квадрыруемасці, і век-
тарная прастора не ўяўляе для мя-
не ніякай цікавасці, ці ёсць у мяне 
будучыня на ФПМ? (1 курс)

* * *
Мяне весяліць, як прыбіраль-

шчыца мые раніцай перад першай 
парай падлогу. Такое пачуццё, 
быццам яна яе святой вадой акра-
пляе.

* * *
«Думаеце, гэта смешна? Я за 

ўсім сачу і ўсё запісую». В.В.

МЕХМАТ
Закахалася ў свайго выкладчы-

ка па матане. Хачу заваліць іспыт, 
каб у наступным семестры хадзіць 
да яго на пераздачы і часцей яго 
бачыць.

* * *
А ёсць што-небудзь горшае за 

матаналіз?
* * *

Сенсацыя! Выкладчык мехмата, 
распісваючыся ў ведамасці, вы-
падкова падпісаў кантракт з ЖКГ 
на ўборку тэрыторыі, прылеглай да 
галоўнага корпуса БДУ!

* * *
Ну што, матэматыкі, хто-

небудзь ужо аспрэчыў тэарэму 
Піфагора?

* * *
Пэўна, вельмі крута віншаваць з 

Днём абаронцы Айчыны людзей, 
якія косяць ад войска?

* * *
«Я так гляджу, што ўвага да маёй 

персоны тут кампенсуецца 
няўвагай да таго, што я гавару на 
лекцыях? Не пракаціць!» Міхаіл 
Прахаровіч

* * *
«Сесія – выдатны час для заба-

вы, калі ты выкладчык!» Выкладчык

Матэрыялы студэнцкага і 
выкладчыцкага «фальклору» 

перабіралі Ганна ЛАГУН, 
Ірына БАГЕЛЬ і Яна ПАЛЯШЧУК
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Рэдактар Сяргей ШАФАЛОВІЧ

Карэктар Ганна РАК

Спорт у БДУ

Жаночая каманда па футболе «Зорка БДУ» – уладальнік супер-
кубка Беларусі–2013

Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь ансамбль 
танца «Крыжачок»

Зборная БДУ па баскетболе 
сёлета дэбютавала ў 
Міжнароднай студэнцкай 
баскетбольнай лізе

Сёлетняй восенню 
ўпраўленню па 
справах культуры БДУ 
спаўняецца 90 гадоў. 
Безумоўна, гэтая 
дата не застанецца 
незаўважанай. На 
сцэнічных пляцоўках 
ВНУ пройдуць 
мерапрыемствы і 
справаздачныя канцэрты 
мастацкіх калектываў 
БДУ. А ў дзень вясновага 
раўнадзенства 21 
сакавіка адбыўся 
сумесны канцэрт 
заслужанага аматарскага 
калектыву РБ ансамбля 
танца «Крыжачок» 
БДУ і танцавальнага 
фальклорнага калектыву 
«Кадагіс» з Друскінінкая 
(Літва). Падрабязнасці  
мы даведаліся ў 
начальніка ўпраўлення 
па справах культуры 
заслужанага супрацоўніка 
культуры РБ Уладзіміра 
МАКАРЭВІЧА.

Кафедра фізічнага 
выхавання і спорту, 
спартыўны клуб 
праводзяць вялікую 
працу па прыцягненні 
студэнтаў да 
рэгулярных заняткаў 
фізічнай культурай, 
спортам, да падрыхтоўкі 
і ўдзелу ў спартыўных 
мерапрыемствах. 

Навучальна-трэніравальны пра-
цэс праводзіцца ў групах спар-
тыўнага ўдасканалення па 30 відах 
спорту, у якіх займаюцца больш за 
1500 студэнтаў. У фінальных спа-
борніцтвах круглагадовай студэнц-
кай спартакіяды БДУ па 20 відах 
спорту прымаюць удзел звыш 3500 
студэнтаў. У спаборніцтвах Рэспуб-
ліканскай універсіяды каманды 
БДУ выступаюць у 37 відах прагра-
мы.  

Студэнты БДУ, члены нацыя-
нальных каманд, паспяхова прад-
стаўляюць краіну на спаборніцтвах 
сусветных універсіяд, чэмпіянатах 
Еўропы, свету і Алімпійскіх гульнях. 
За 2010–2013 гг. студэнтамі 
ўніверсітэта заваявана на чэмпія-
натах свету, Еўропы, Алімпійскіх і 
Паралімпійскіх гульнях 36 медалёў, 
з іх 17 залатых, 8 сярэбраных і 11 
бронзавых.

За апошнія гады ва ўніверсітэце 
падрыхтаваныя:

– 2 заслужаныя майстры спорту; 
– 7 майстроў спорту Рэспублікі 

Беларусь міжнароднага класа; 
– больш за 30 майстроў спорту 

і 50 кандыдатаў у майстры спорту. 

Ва ўніверсітэце створаныя ва-
лейбольныя каманды «БАТЭ–БДУ» 
і «БДУ–Мінская вобласць», баскет-
больная каманда БДУ, а таксама 
футбольныя каманды «Зорка БДУ» 
(мужчынская і жаночая), якія пры-
маюць удзел у чэмпіянатах 
Рэспублікі Беларусь і іншых рэс-
публіканскіх і міжнародных спабор-
ніцтвах.

Зборная каманда БДУ заняла  
1 месца ў чэмпіянаце Рэспублікі 
Беларусь 2013 года па баскетболе 
(1 ліга);

Каманда БДУ–БАТЭ заняла 4 
месца ў вышэйшай лізе чэмпіянату 
Рэспублікі Беларусь 2013 года па 
валейболе;

ХХVII Сусветная летняя ўні-
версіяда – залаты і сярэбраны ме-
далі ў плаванні (Я. Цуркін);

ХХVII Сусветная летняя ўнівер-
сіяда – бронзавы медаль у грэка-
рымскай барацьбе (Д. Гамзатаў);

Чэмпіянат свету па плаванні ся-
род паралімпійцаў – 5 залатых 
медалёў у плаванні, з іх 3 з сусвет-
ным рэкордам (І. Бокій);

Чэмпіянат свету па грэка-
рымскай барацьбе – бронзавы ме-
даль (Д. Гамзатаў);

Чэмпіянат свету па шашках – за-
латы і сярэбраны медалі (А. Бары-
шава).

У лістападзе 2013 г. баскетболь-
ная каманда БДУ годна дэбютава-
ла ў Міжнароднай студэнцкай ба-
скетбольнай лізе (МСБЛ), якая 
з'яўляецца ўнікальным аб'яднан-
нем найлепшых універсітэцкіх ка-
манд Еўразіі пад патранажам ура-
да РФ і банка ВТБ. Дарэчы, першы 
прарэктар БДУ Міхаіл Жураўкоў 
з'яўляецца старшынёй Беларускай 
асацыяцыі студэнцкага спорту. 

Кіраўніцтва БДУ клапо ціц ца пра 
развіццё фізкультуры і спорту.

 Асноўнай базай па падрыхтоўцы 
зборных каманд БДУ да спабор-
ніцтваў з'яўляецца сучасны наву-
чаль на-спартыўны комплекс «Уні-
вер сітэцкі». У яго ўваходзіць ста-
дыён з бегавымі дарожкамі, 2 
спартыўныя пляцоўкі (баскетбол, 
тэніс), сектар для скачкоў у даўжы-
ню. Акрамя таго маюцца гульнявая 
зала, трэнажорная зала, залы для 
барацьбы і па цяжкай атлетыцы, а 
таксама басейн з саўнамі.

Аляксей КАМІНСКІ,
дырэктар спартыўнага клуба 

БДУ 

Ад Максіма Гарэцкага да нашых дзён

– Ансамбль танца «Крыжачок» – 
адзін з вядомых і тытулаваных 
калектываў БДУ! У «Крыжачку»  
пра цуе больш за сорак чалавек. 
Вакальная група, музыкі, дванац-
цаць танцавальных пар – гэтага 
дастаткова для аматарскага ан-
самбля. Каб танцаваць у калекты-
ве, не абавязкова вучыцца ў на-
шым універсітэце. У ансамблі зай-
маюцца студэнты і іншых ВНУ.  У 
праграме, якую падрыхтаваў 
кіраўнік ансамбля Ігар Музалеўскі, 
традыцыйныя і жанравыя бела-
рускія і літоўскія народныя танцы. 

Іх па чарзе выконвалі артысты 
«Крыжачка» і «Кадагіса». У гэты ве-
чар гледачы ўбачылі як вядомыя і 
даўно ўпадабаныя пастаноўкі 
ўслаў ленага калектыву БДУ, такія 
як «Крыжачок», «Лявоніха», «Юрач-
ка», так і новыя – «Полька праз на-
гу». Адзначу, удзельнікаў гэтага 
канцэрта злучаюць даўнія тава-
рыскія адносіны. Так, у творчых 
планах «Крыжачка» стаіць правя-
дзенне ў маі канцэрта ў адказ у 
Літве. Канцэрты адбыліся пры пад-
трымцы беларускага грамадства 
«Спадчына» з Друскінінкая.

– Уладзімір Міхайлавіч, 
гісторыя ўпраўлення па справах 
культуры бярэ свой пачатак ад 
студэнцкага клуба БДУ, а сёння 
ў вашай структуры працуе 
больш за два дзясяткі ама
тарскіх калектываў…

– Зараджэнне першых калек-
тываў аматарскай творчасці на 
рабфаку пачалося яшчэ ў 20-х га-
дах мінулага стагоддзя. Менавіта 
там былі арганізаваныя першыя 
гурткі мастацкай самадзейнасці, а 
менавіта: харавы, танцавальны і 
кружок мастацкага чытання. Там 
жа, на рабфаку, праходзілі і пер-
шыя канцэрты. 

Кропкай адліку прынята лічыць 
лістапад 1924 года, калі быў ство-
раны гурток беларускай культуры, 
якім кіраваў вядомы беларускі 
пісьменнік навуковец Максім 
Іванавіч Гарэцкі.

Наступнымі знакавымі гадамі 
сталі 1945–1946, звязаныя з за-
снаваннем чатырох найстарэйшых 
народных калектываў БДУ: ан-
самбля танца «Крыжачок», арке-
стра народных інструментаў, сту-
дэнцкага драматычнага тэатра, а 
таксама харавой капэлы БДУ. 

Зараз супрацоўнікі ўпраўлення 
займаюцца арганізацыяй фэстаў, 
конкурсаў, буйнамаштабных святаў 
і шоу з удзелам вядомых артыстаў 
айчыннай і замежнай эстрады. 
Акрамя таго, праводзяць тэматыч-

ныя канцэртныя і танцавальна-
забаўляльныя праграмы. 

– А таксама, як кажуць самі 
студэнты, усе вашы супрацоўнікі 
знаходзяцца ў пастаянным 
творчым пошуку і з увагай ста
вяцца да новых моладзевых 
праектаў і прапаноў! Сёння 
многія медыйныя асобы гана
рацца тым, што ўвайшлі ў 
прафесію з самадзейнасці. Хто 
з выбітных дзеячаў культуры 
працаваў у вашым упраўленні? 

– Датычныя многія вядомыя 
дзеячы беларускай культуры. На-
заву толькі некаторых з іх: балет-
майстар Нацыянальнага акадэ-
міч нага тэатра імя Янкі Купалы 
Ларыса Алексютовіч, вядомы хор-
майстар Святлана Леўчанка, вір   ту-
оз-балалаечнік Дзмітрый Захар, 
рэжысёр Леў Літвінаў, народны ар-
тыст СССР Уладзімір Уладамірскі. 
Кожны з іх варты асоб най старонкі 
ў гісторыі Беларускага дзяржаў-
нага ўніверсітэта. 

– А планы юбілейных мера
прыемстваў упраўлення ўжо вя
домыя?

– Як кажуць, калі хочаш рассмя-
шыць Бога – распавядзі пра свае 
планы. Таму пра неспадзеўкі і 
прэм'еры будзем гаварыць уво-
сень.

– Поспехаў Вам!
Гутарыла  

Жанна ВАСАНСКАЯ


