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Весткі  
з рэктарата

Паводле інфармацыі
прэс-службы БДУ

Чытайце  
ў нумары:

ПАДЗЕЯ

мАніторынг

ПРЭМ’ЕР-МІНІСТР Міхаіл Мяс-
ніковіч уручыў 9 кра савіка ўзна-
гароды 59 заслужаным асобам. Ся-
род іх загадчык кафедры радыя-
цыйнай хіміі і хіміка-фарма цэў тыч-
ных тэх на логій хімічнага факультэ-
та БДУ Алег Шадыра. Яму была 
абвешчана Падзяка Прэ зідэнта 
Беларусі за шмат  гадовую плённую 
навукова-педагагічную дзейнасць і 
ўклад у падрыхтоўку спецыя лістаў.

* * *
ДЭЛЕГАЦЫЯ БДУ на чале з Мі

хаілам Жураў ковым узяла ўдзел у 
канферэнцыі «Змены ландшафту ў 
адукацыі», арганізаванай Еўра пей-
скай асацыяцыяй універсітэтаў у 
Бруселі (Бельгія) і правяла сустрэ-
чы ў генеральным дырэктараце 
Еўрака місіі па пытаннях адукацыі.  
Былі абмеркаваны магчымасці 
ўдзе лу БДУ ў праграмах Erasmus+ і 
вызначана стратэгія ў далучэнні да 
Балонскага працэсу. Пасольства 
Беларусі арганізавала эканамічны 
семінар, дзе былі прадстаўлены 
адукацыйныя праграмы і спецкур-
сы, якія існуюць у БДУ для замеж-
ных сту дэнтаў. Адбыліся сустрэчы з 
замежнымі партнёрамі наконт 
рэалі зацыі сумесных праектаў.

* * *
ДЫРЭКТАР Цэнтра інфарма-

цый ных тэхналогій  БДУ Юрый Ва
ратніцкі прыняў удзел у круглым 
стале «Высокія тэхналогіі ў сферы 
адукацыі», які адбыўся 8 красавіка 
на сайце БелТА. Удзельнікамі мера-
прыемства сталі намеснік міністра 
адукацыі Віктар Якжык, дырэктар 
галоўнага інфармацыйна-аналі-
тычнага цэнтра Мінадукацыі Міка-
лай Лістапад, глава прад стаўніцтва 
карпарацыі Microsoft у Беларусі 
Ірына Максімава. Круглы стол 
арганізаваны ў рамках I Між на-
роднага адукацыйнага форуму ў 
Беларусі.

«Дзень кар’еры – 
вясна 2014» упершыню 
прайшоў 3 красавіка ў 
Беларускім дзяржаўным 
універсітэце.

 
Яго назва засведчыла, што 

ўпраўленне кадраў БДУ, якое 
выступіла арганізатарам гэтага 
ме рапрыемства, добра прааналі-
за  вала вопыт працы цэнтраў 
кар’еры, створаных пры ВНУ ў 
краінах Еўропы, а таксама Расіі. 
Улічваючы, што ў нашым універ-
сітэце існуе працэдура размерка-
вання выпускнікоў, гаворка пра 
ўзнікненне аналагічнага цэнтра 
пакуль не вядзецца. Аднак у БДУ 
ўсё ж вырашылі правесці дзень 
кар’еры, які б дапамог студэнтам 
розных факультэтаў прайсці вы-
творчую і пераддыпломную прак-
тыку і ў выніку застацца на працы 
пасля заканчэння ўніверсітэта. 

Дагэтуль працаўладкаваннем 
студэнтаў займаліся на кожным 
факультэце асобна. І ў нейкім 
агульным дні кар’еры, які б 
скаардынаваў намаганні факуль-
тэтаў у гэтым напрамку, патрэбы 
не бачылі. Па словах начальніка 
ўпраўлення кадраў Наталлі Ня
пеў Най, правесці такое мерапры-
емства вырашылі пасля таго, як 
убачылі, што многія буйныя струк-
туры шукаюць сабе на працу спе-
цыялістаў розных напрамкаў і з 
розных факультэтаў і ім выгадна, 
каб яны сустрэліся адразу з усімі 
на адной універсітэцкай пляцоўцы, 
а не паасобку ў розных факуль-
тэцкіх карпусах. На прапанову БДУ 

Новы міжнародны 
рэйтынг ВНУ СНД 
апублікаваны агенцтвам 
«Эксперт РА». Рэйтынг 
узначаліў Маскоўскі 
дзяржаўны ўніверсітэт 
імя М. В. Ламаносава. 
Беларускі дзяржаўны 
ўнівер сітэт размясціўся 
пасля МДУ і адзіны з 
нашай краіны аднесены 
да групы ВНУ з вельмі 
высокім узроў нем 
падрыхтоўкі выпускнікоў. 

У гэтай групе таксама Санкт-
Пецяр бургскі дзяржаўны ўні вер-
сітэт, Кіеўскі нацыянальны ўні-
версітэт імя Т. Шаўчэнкі, Нацыя-
нальны даследчы ўніверсітэт «Вы-

ПРА АБНАЎЛЕННЕ 
СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯЎ  

І НЕ ТОЛЬКІ…
Прэс-канферэнцыя, прысве-

чаная пачатку прыёмнай кам-
паніі, прайшла ў БДУ 

Стар. 2

СУПРАЦЬ АГУЛЬНАЙ 
ТРЫВОГІ

На гістарычным факультэце 
адбыўся круглы стол на тэму 
небяспекі наркатычнага рэчыва, 
вядомага як спайс

Стар. 3

У РЫТМЕ ФЕСТЫВАЛЮ 
ФАКУЛЬТЭТАЎ БДУ

На маштабным свяце 29 
сакавіка абітурыенты пазнаё мі-
ліся з факультэтамі і арганіза-
цыямі нашага ўніверсітэта 

Стар. 4

ПЕРШАЯ ПРАЦА І КАР’ЕРА

адгукнулася адразу каля 20 арга-
нізацый, сярод якіх група кампаній 
«Алютэх», кампанія «Хенкель баў-
тэхнік», ЗАТ «Тэхналогіі якасці», 
кампанія «Эрнст энд Янг», ЗАТ 
«К’юлікс Сістэмс», ААТ «Артокс Ме-
дыя» і іншыя.

Што датычыцца студэнтаў, то іх 
запрашалі праз сацыяльныя сеткі, 
факультэцкія сайты і стэнды аб’яў. 
Таму яны з’явіліся не пад прыму-
сам, а цалкам асэнсавана. 

Асаблівасцю Дня кар’еры 
БДУ было тое, што ён уключаў 
не толь кі традыцыйны кірмаш 

вакансій стэндавага фармату, 
але і прад у гле джваў падрабяз-
ныя прэзента цыі кампаній і 
публічныя майстар-класы пра-
фе сіяналаў. Студэнтам такі пады-
ход спадабаўся, і яны цалкам за-
паўнялі аўды торыі на 100 чалавек. 

У сваю чаргу, усе кампаніі былі 
адзначаныя падзячнымі лістамі 
рэктара БДУ, што іх таксама вель-
мі ўсцешыла і заахвоціла на ўдзел 
у будучыні. 

Па выніках міні-апытання, пра-
ведзенага напрыканцы мерапры-
емства ў студэнцкім асяроддзі, ма-

ладыя людзі высока ацанілі нама-
ганні арганізатараў і збіраюцца 
ўдзельнічаць у днях кар’еры і далей.

Начальнік упраўлення кадраў 
Наталля Няпеўная за тое, каб яшчэ 
адзін такі дзень быў падрыхтаваны 
ўжо восенню, у канцы верасня – 
пачатку кастрычніка. Арганізатары 
Дня кар’еры гатовыя пайсці насу-
страч праца даўцам і нават пра-
весці яго яшчэ больш маштабна, з 
удзелам студэнтаў іншых устаноў 
вышэйшай адукацыі з усёй Бе-
ларусі. 

Ганна ЛАГУН

БДУ ЗНОЎ СЯРОД ЛІДАРАЎ У СНД
шэйшая школа эканомікі» і інш. 
Усяго было прааналізавана 153 
установы вышэйшай адукацыі 
Расіі, Украіны, Казахстана, Бела-
русі, Малдовы, Узбекістана, Азер-
байджана і Кыргызстана. Сістэма 
ранжыравання размеркаваная па 
5 групах: А, В, С, D і Е па ўзроўні 
значнасці адпаведна. Ад Беларусі 
было адабрана толькі 10 ВНУ. Да-
рэчы, з іх у групу С увайшлі Бе-
ларускі дзяржаўны медыцынскі 
ўніверсітэт і Беларускі нацыяналь-
ны тэхнічны ўніверсітэт, шэсць – у 
пераліку ВНУ групы D і адна – у E.

Адзначаецца, праграма «Экс-
перт РА» арыентавалася на ацэнку 
рэпу тацыі ВНУ на краінавым уз-
роўні – сярод выкладчыкаў, на ву-
коўцаў і працадаўцаў канкрэтнай 
краіны; і на запатрабаванасць вы-
пускнікоў ВНУ на рынках працы. Та-
му ў аснове разліку ляжаць тры 

фактары: умовы для атрымання 
якаснай адукацыі, узровень 
запатрабава насці працадаўцамі 
выпускнікоў, узровень навукова-
даследчай ак тыўнасці. Размерка-
ванне ВНУ ў рэй тынгу ажыц цяў-
лялася па выні ках статыстычных 

даных і апытанняў мэтавых груп: 
выклад чыкаў, студэнтаў, вы пуск-
нікоў і працадаўцаў. У іх удзель-
нічала звыш 5,5 тысяч чалавек.

ДАВеДкА
Рэйтынг ВНУ СНД «Эксперт РА» 

ўяўляе сабой незалежную ацэнку 
дзейнасці вышэйшых навучальных 
устаноў. Яго мэта – стварыць аль-
тэрнатыву наяўным міжнародным 
рэйтынгам, якія не ўлічваюць спе-
цыфіку вышэйшай школы на пра-
сторы Садружнасці. «Эксперт РА» 
– паўнапраўны ўдзельнік IREG 
Obser va tory – самай уплывовай 
міжнароднай асацыяцыі ў галіне 
ран жыравання ўніверсітэтаў. Мета-
да лагічныя падыходы «Эксперт РА» 
абмяркоўваліся на пасяджэнні Са-
вета па адукацыі пры інтэграцый-
ным камітэце ЕўрАзЭС і атрымалі 
высокую ацэнку ўдзельнікаў.
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З ПЕршых крыніц нЕ ПрАмініцЕ!
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Гран-пры,  
6 залатых  
і 13 сярэбраных 
медалёў, 
а таксама 2 
дыпломы заваявалі 
распрацоўкі 
комплексу БДУ на 
Х Пецярбургскім 
тэхнічным кірмашы, 
які праходзіў  
з 12 па 14 сакавіка.

Спецыяльны прыз – 
Гран-пры ў намінацыі «Па-
спяховае прасоўванне та-
вара на рынак» – на конкур-
се «Найлепшы інавацыйны 
праект і найлепшая навуко-
ва-тэх нічная распрацоўка 
года» за ваявала «Тэхналогія 
элек т  ра хімічнага і хімічнага 
аса джэння функцыянальных 
пакрыццяў нікельбор» НДІ 
фізіка-хімічных праблем 
БДУ. Яна прызначаная для 
надання дэталям з розных 
металічных матэрыялаў 
ахоў ных функцыянальных 
уласцівасцяў, а таксама для 
атрымання ахоўных галагра-
фічных знакаў. Цяпер прад-
стаўлена некалькі новых 
варыянтаў гэтай тэхналогіі, 
як полікрышталічных, так і 
аморфных пакрыццяў ні-
кель-бор. Акупляльнасць 
дадзенага праекта пры рэн-
табельнасці 25 % і наяўнасці 

Прэс-канфе-
рэнцыя для 
рэспубліканскіх 
СМІ, прысвечаная 
пачатку прыёмнай 
кампаніі, прайшла 
ў БДУ з удзелам 
рэктара акадэміка 
Сяргея АБЛАМЕйКІ, 
начальніка 
Галоўнага 
ўпраўлення 
вучэбнай і навукова-
метадычнай 
работы Людмілы 
ХУХЛЫНДЗІНАй і 
дэкана факультэта 
даўніверсітэцкай 
адукацыі Вячаслава 
МАЛАФЕЕВА. 

На гэта штогадовае ме-
рапрыемства прыйшло каля 
25 журналістаў, якія прад-
стаўлялі вядучыя інфарма-
цыйныя агенцтвы Беларусі, 
друкаваныя выданні, інтэр-
нэт-парталы, нацыянальнае 
радыё і тэлебачанне.

Падчас прэс-канферэн-
цыі абмяркоўваліся пытанні, 
якія тычацца ўдасканалення 
падрыхтоўкі спецыялістаў у 
БДУ па ўсіх спецыяльнасцях 
у сувязі з укараненнем аду-
кацыйных стандартаў новага 
пакалення, пераходу на но-
выя тэрміны навучання і па-

У студыі тэлецэнтра БДУ  
28 сакавіка прайшоў запіс  
папулярнай праграмы тэлеканала  
СТБ «Такі лёс». 

Прысвечаная яна была прыёмнай кампаніі БДУ–2014: 
новаўвядзенням для абітурыентаў, правілам паступлення, 
навучанню, спецыяльнасцям і новым напрамкам. 

У тэлеперадачы прынялі ўдзел адказны сакратар пры-
ёмнай камісіі начальнік ГУВНМР Людміла Хухлындзіна, дэ-
кан ФДА Вячаслаў Малафееў, замежныя студэнты  і вык-
ладчыкі. У эфіры была прааналізаваная праца з замежнымі 
студэнтамі, гледачы ў студыі атрымалі інфармацыю пра 
падрыхтоўку па спецыяльнасці «Бізнес-адміністраванне» 
на англійскай мове, якая будзе ўведзена ў Інстытуце 
бізнесу і менеджменту тэхналогій. Удзельнікі адзначылі, 
што дадзены адукацыйны праект з’яўляецца інавацыйным 
для Беларусі і прадугледжвае падрыхтоўку кіраўнічага 
апарату для руска- і англамоўнай сфер бізнесу. Прызнача-
ная гэтая праграма для замежных і беларускіх абіту-
рыентаў. 

У эфір тэлеверсія ток-шоу выйдзе ў канцы красавіка.   
Не прамініце!

Жанна ВАСАНСкАЯ

БДУ падпісаў чатыры буйныя  
кант ракты з Інстытутам нафтахіміі 
Хэйлунцзянскай акадэміі 
навук (г. Харбін, Кітай). 

Такі вынік паспяховых перамоў кіраўнікоў навуковых 
падраздзяленняў БДУ з кітайскай дэлегацыяй, якія 
прайшлі ў Мінску 20 сакавіка. 

Да выканання гэтых дарагіх кантрактаў з нашага боку 
будуць прыцягнутыя навукоўцы НДІ фізіка-хімічных пра-
блем, хімічнага факультэта і НДІ прыкладных фізічных 
праблем імя А. Н. Сеўчанкі. 

Такое міжнароднае навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва 
будзе спрыяць распрацоўцы кампазіцыйных матэрыялаў, 
узмоцненых вугляроднымі валокнамі, стварэнню тэрма-
ўстойлівага матэрыялу на аснове фасфатаў, мадыфікава-
нага арганічнымі смоламі, і сілікатных кампазіцый, мады-
фікаваных крэмній-арганічнымі смоламі. Таксама, абапі-
раю чыся на навуковыя распрацоўкі, атрыманыя ў ла ба-
раторыі оптыкі кандэнсаваных асяроддзяў НДІ ПФП, будзе 
ажыццёўлены сінтэз новых вадкакрышталічных матэры-
ялаў і арганічных злучэнняў.

Арганізацыйнае суправаджэнне і кантроль за выканан-
нем прац, прадугледжаных афіцыйнымі дакументамі, бу-
дзе здзяйсняць Беларуска-кітайскі інавацыйны цэнтр БДУ. 

Падкрэслім, харбінскі Інстытут нафтахіміі з’яўляецца 
даўнім і асноўным дзелавым партнёрам БДУ ў Кітаі. Пер-
шая сумесная навуковая лабараторыя была створана ў 
2006 г. менавіта ў Інстытуце нафтахіміі. Летась тут адбыло-
ся адкрыццё вытворчай базы высокіх тэхналогій па 
стварэнні хімічных матэрыялаў з выкарыстаннем распра-
цовак навукоўцаў БДУ.

Акрамя таго, на рахунак БДУ дадалося пагадненне аб 
супрацоўніцтве паміж нашым НДІ ФХП і Інстытутам 
нафтахіміі Хэйлунцзянскай акадэміі навук у даследаван-
нях у галіне каталізу, вывучэння сумяшчальнасці арганіч-
ных і неарганічных матэрыялаў з наступным падпісаннем 
кантракта.

Паводле інфармацыі Беларуска-кітайскага 
інавацыйнага цэнтра БДУ

шырэння магістратуры, у 
пер шую чаргу практыка-
ары ен таванай. Пра гу чалі 
адказы кіраўнікоў БДУ ад-
носна новай рэдакцыі пра-
вілаў прыёму, новых спе цы-
яльнасцяў і напрамкаў наву-
чання ў БДУ. Дарэчы, у гэтым 
годзе будзе ажыццяў ляцца 
набор на два новыя напрамкі 
спецыяльнасці «Матэматыка 
і інфармацый ныя тэхналогіі» 
механіка-матэматычнага 
факультэта БДУ: «Вэб-
праграмаванне і інтэрнэт-
тэхналогіі» і «Матэматычнае і 
праграмнае забеспячэнне 
мабільных прылад». Усяго ж 
за апошнія пяць гадоў у 
нашай ВНУ распачата 
падрыхтоўка па 22 спецы-
яльнасцях і 33 напрамках 
спецы яльнас цяў. Абнаў-
ленне спе цы яль нас цяў 
склала 30 %. 

У Беларускім дзяржаўным 
універсітэце навучаюцца 
сту дэнты з некалькіх еўра-
пей скіх краін. Прырост экс-
парту адукацыйных паслуг 
сёлета склаў 120 %. Харак-
тэрна, што на другой ступені 
адукацыі на ФМА, ІБМТ і 
геаграфічным факультэце 
адкрыта навучанне на анг-
лій скай мове. На думку кі-
раў ніцтва БДУ, за кошт увя-
дзення агульнага конкурсу і 
мэтавага набору «памацне-
юць» педагагічныя напрамкі. 

Неадназначная сітуацыя 
склалася з агульнай паспя-
ховасцю студэнтаў. З аднаго 
боку, летась у БДУ паступілі 
абітурыенты з вышэйшым за 
мінулагодні сярэднім балам. 
Аднак з-за таго, што ўзмац-
ніліся патрабаванні да здачы 
сесіі паводле новых нарма-
тываў, і колькасць незда-

вальняючых вынікаў, а з імі і 
адлічэнняў, таксама істот на 
вырасла. Пры гэтым сярэдні 
бал па сесіі павя лічыўся ў 
параўнанні з міну лым годам.

Праблем з праца ўлад-
каваннем выпуск ні коў у БДУ 
няма, а па прыродазнаўчым 
профілі попыт перавышае 
прапанову месцамі нават ў 
два і болей разы. На карысць 
выпускнікоў БДУ гаворыць 
тое, што яны атрымліваюць 
уні вер сальную адукацыю з 
па двоенай кваліфікацыяй, 
што дазваляе ім значна па-
шырыць дыяпазон прыкла-
дання сваіх ведаў. 

Напрыканцы сустрэчы 
прадстаўнікі прыёмнай камі-
сіі распавялі пра арганіза-
цый ныя моманты, звязаныя 
з падачай даку ментаў і рэ-
гістрацыяй на ЦТ. 

Арцём ГУЦУЛЮк

Усё для абітурыентаПра абнаўленне спецыяльнасцяў  
і не толькі…

ДАсЯгнЕнні

20 узнагарод БДУ ў Піцеры

на прадпрыемстве гальва-
ніч нага ўчастка з абсталява-
най лініяй гальванічнага 
ніке лявання складае меней 
за 12 месяцаў. Як паказвае 
практыка, укараненне такога 
тэхналагічнага працэсу не 
патрабуе кардынальнага пе-
раабсталявання гальваніч-
ных участкаў. На аснове 
ўласных распрацовак НДІ 
ФХП стварыў малатанажную 
і дробнасерыйную вытвор-
часць. Акрамя таго, прамыс-
ловы выпуск наладжаны на 
двух дзясятках прадпры ем-
стваў Беларусі, Расіі і Карэі. 

Апроч галоўнай узнагаро-
ды пецярбургскага кірмашу, 
сёлета ў скарбонцы БДУ 6 
залатых медалёў за: 1) 
шматфункцыянальны вымя-

ральны комплекс Alma Me-
ter; 2) універсальныя раба-
тызаваныя комплексы для 
нанясення ўшчыльняльных 
контураў па класе IP-65 з 
поліўрэтанавых і сіліконавых 
кампазіцый; 3) імпульсныя 
крыніцы сілкавання для ма-
гутных энергаўстановак 1–10 
кВт штучныя органы пачуц-
цяў; 4) распрацоўку і выка-
рыстанне шматэлемен тных 
пераламляльных рэнт ге наў-
скіх лінз; 5) лекавы сродак на 
аснове нанасамальнага 
сенсібілізатара новага пака-
лення для фота дынамічнай 
тэрапіі нова ўтва рэнняў з ак-
тывацыяй святлом блізкага 
ІЧ дыяпазону; 6) сумесі для 
вытвор часці дыетычных уз-
ба гачаных макаронных вы-

ра баў для харчавання дзя-
цей з парушэннем бялковага 
абмену.

Экспазіцыя БДУ была 
разгорнутая ў складзе ка-
лек тыўнага стэнда Міністэр-
ства адука цыі Рэспублікі Бе-
ларусь. 

На адкрыцці выставы з 
экспазіцыяй Белдзяржуні-
версітэта азнаёміўся губер-
натар Санкт-Пецярбурга 
Гео ргій Палтаўчанка.

Падчас працы Пецяр-
бургскага тэхнічнага кірма-
шу прадстаўнікі БДУ правялі 
больш за 30 перамоў і 
падпісалі 2 пратаколы аб 
намерах: 

– з НВФ «Плазмацэнтр» 
(г. Санкт-Пецярбург) супра-
цоўніцтва па праекце рас-
працоўкі крыніц сілкавання 
для ўстановак плазменнага 
напылення; 

– з ААТ «Расійскі інстытут 
магутнага радыёбудавання» 
(г. Санкт-Пецярбург) супра-
цоўніцтва па адаптацыі і 
пастаўцы імпульсных крыніц 
электрасілкавання з убуда-
ваным мікрапрацэсарам.

За ўнёсак у развіццё на-
вукова-прамысловага комп-
лексу Расіі і актыўны ўдзел у 
выставе-кангрэсе БДУ ўзна-
гароджаны дыпломам X юбі-
лейнага Пецярбургскага тэх -
нічнага кірмашу.

Паводле інфармацыі 
ГУН

Дэлегацыя БДУ з узнагародамі кірмашу

кААПЕрАцыЯ

Пашыраем 
супрацоўніцтва  

з Кітаем
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БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

Аб'ЯВыДыскусіЯ

ПрАЕкты

Прэс-канферэнцыя рэктара акадэміка Сяргея Абламей-
кі, прысвечаная пачатку прыёмнай кампаніі ў БДУ – megacat.
by (24.03), 21.by, interfax.by, tut.by, радыё «Сталіца», kv.by, 
generation.by, belniva.by, ТБ «Мінск 24 ДОК», embassybel.ru 
radiominsk.by (25.03), БТ-1, 21.by, media-polesye.by, ex-press.by, 
minsknews.by, «СБ-Беларусь сёння», mail.ru, novoteka.ru, «Звяз-
да», kudapostupat.by (26.03),  «Настаўніцкая газета» (29.03).

Пра распрацоўку навукоўцаў БДУ па ачыстцы сцёкавых 
водаў – interfax.by, 21.by, tut.by (12.03).

Узнагароды БДУ на Пецярбургскім тэхнічным кірмашы – 
kv.by, БелТА, 21.by (17.03), megacat.by (16.03), belniva.by, tut.by 
(18.03), techlabs.by (19.03), «Настаўніцкая газета» (20.03).

Пра запланаваны запуск універсітэцкага нанаспада-
рожніка – tut.by, ria.ru, naviny.by, 21.by (18.03), sb.by (19.03).

Фестываль факультэтаў БДУ – budny.by (11.03), moiro.by 
(18.03), tut.by (20.03), kv.by, telegraf.by (21.03), para.by, marketing.
by, rooglub.gov.by (25.03), kudapostupat.by (27.03), «Народная га-
зета», ng.by, «Рэспубліка», ЛіМ (28.03), mail.ru, БелТА, onliner.by, 
kem.by (29.03), БТ-1 (30.03), «Мінск-навіны», АНТ (31.03). 

Высокія пазіцыі БДУ ў рэйтынгу агенцтва «Эксперт РА» – 
oiu.ru (26.03), webground.su, АНТ, kv.by (27.03), telegraf.by, russian.
china.org.cn (28.03), «Звязда», «Рэспубліка», respublica.by (05.04).

1 красавіка Свілас Святлана Францаўна, дацэнт кафед-
ры міжнародных адносін

2 красавіка Лебедзеў Сяргей Юр’евіч, дацэнт кафе-
дры культуралогіі

8 красавіка Палуян Аляксей Фёдаравіч, вядучы навуко-
вы супрацоўнік НДЛ фізічнай хіміі кандэнсаваных асяроддзяў

10 красавіка Ратнікава Ірына Энгелеўна, прафесар 
кафедры рускай мовы

20 красавіка Баранава Алена Уладзіміраўна, прафе-
сар кафедры тэорыі і метадалогіі журналістыкі

нАшы юбілЯры

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

28 сакавіка  
на гістарычным 
факультэце адбыўся 
круглы стол на 
тэму небяспекі 
наркатычнага 
рэчыва, вядомага 
як спайс.

Вострую ўвагу гэта пра-
блема прыцягнула да сябе 
пасля трагічнай смерці сту-
дэнткі-першакурсніцы фа-
культэта міжнародных адно-
сін БДУ. Гэты выпадак вы-
клікаў моцны грамадскі рэ-
зананс і дадзенае абмерка-
ванне праблемы «спайсу». 

Мерапрыемства наведалі 
загадчык наркалагічнага ад-
дзялення для лячэння і рэа-
білітацыі асоб, што пакуту-
юць на сіндром залежнасці 
ад псіхаактыўных рэчываў, 
Уладзімір Іваноў  і маёр мілі-
цыі, оперупаўнаважаны ад-
дзела па наркакантролі Ле-
нін скага РУУС г. Мінска Іван 
егароўскі. Абмеркаванне па-
чалося з відэапа слання рэк-
тара БДУ Сяргея Абла мейкі. 
У ім Сяргей Уладзімі равіч 
выказаў агульную трывогу 
па сітуацыі з распаў сю-
джаннем наркотыкаў у ася-
роддзі моладзі і заклікаў 
усі    мі сіламі змагацца з но-
вай пагрозай. Ён нагадаў, 
што на базе БДУ створаны 
групы для барацьбы з рас-

У конкурсе перамаглі 
некалькі праек таў. Першае 
месца прысуджана Наталлі 
Казарынай за «Выкарыстан-
не культурна-гіста рыч ных 
рэ   сурсаў у стварэнні туры-
стычнага прадукту (на пры-
кладзе этнаграфічных рэ-
сур саў Веткі Гомельскай 
вобласці)». Другое месца ў 
Яны Бураковай і Юліі Фёда-
равай за «Выкарыстанне су-
часных маркетынгавых ін-
стру мен таў у развіцці туры-
стычнага цэнтра на базе 
вёскі Пры лукі». Трэцяе мес-
ца ў Вікторыі Дубіны і Ірыны 
Дуброўкі за працу «Рэлігій-

БеЛАРУСкІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНIВеРСIТЭТ
АБ’ЯЎЛЯе коНкУРС НА ЗАМЯшчЭННе ПАСАД

ЗАГАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ:  функцыянальнага аналізу, ядзернай 
фізікі, мытнай справы, эканамічнай інфарматыкі, 

ПРАФЕСАРАЎ  КАФЕДРАЎ: клетачнай біялогіі і біяінжынерыі 
раслін, дызайну, менеджменту і арганізацыі аховы здароўя, вэб-
тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання, раманскага мова-
знаўства, эканамічнай інфарматыкі, сацыялогіі журналістыкі, 

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: агульнай экалогіі і методыкі выкладан-
ня біялогіі, фізіялогіі чалавека і жывёл, генетыкі, псіхалогіі, 
філасофіі культуры, сацыялогіі, філасофіі і метадалогіі навукі, 
крыніцазнаўства, педагогікі і праблем развіцця адукацыі, дызайну, 
інфармацыйных тэхналогій, менеджменту і арганізацыі аховы 
здароўя, міжнароднага прыватнага і еўрапейскага права, тэорыі 
функцый, вышэйшай алгебры і абароны інфармацыі, вэб-
тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання, агульнай матэматыкі і 
інфарматыкі, геаметрыі, тапалогіі і методыкі выкладання 
матэматыкі, гісторыі новага і найноўшага часу, педагогікі і пра-
блем развіцця адукацыі, тэорыі і методыкі выкладання рускай мо-
вы як замежнай, тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства, 
рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры, эканамічнай 
інфарматыкі, аналітычнай эканомікі і экфнаметрыкі, тэарэтычнай і 
інстытуцыянальнай эканомікі, гісторыі журналістыкі, перыядычна-
га друку, сацыялогіі журналістыкі, 

СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: агульнай экалогіі і 
методыкі выкладання біялогіі, псіхалогіі, англійскай мовы 
прыродазнаўчых факультэтаў, педагогікі і праблем развіцця 
адукацыі, фізічнай электронікі і нанатэхналогій, тэорыі і практыкі 
перакладу, дызайну, культуралогіі, менеджменту і арганізацыі ахо-
вы здароўя, міжнароднага прыватнага і еўрапейскага права, 
раманскіх моў, мовазнаўства і краіназнаўства Усходу, агульнай 
матэматыкі і інфарматыкі, вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэля-
вання, геаметрыі, тапалогіі і методыкі выкладання матэматыкі, 
гісторыі новага і найноўшага часу, педагогікі і праблем развіцця 
адукацыі, англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў, 
англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў, міжнароднага пра-
ва, міжнароднага турызму, тэорыі і методыкі выкладання рускай 
мовы як замежнай, нямецкага мовазнаўства, замежнай 
літаратуры, рускай мовы, тэорыі літаратуры, тэарэтычнай і 
інстытуцыянальнай эканомікі, аналітычнай эканомікі і 
эконаметрыкі, эканамічнай інфарматыкі, эканамічнай тэорыі, 
тэлекамунікацый і інфармацыйных тэхналогій, тэорыі і метадалогіі 
журналістыкі, замежнай журналістыкі і літаратуры,  

ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ:  філасофіі і метадалогіі навукі, 
англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў, дызайну, тэорыі і 
методыкі выкладання рускай мовы як замежнай, англійскай мовы 
гуманітарных спецыяльнасцяў, англійскай мовы эканамічных 
спецыяльнасцяў, раманскіх моў, нямецкага мовазнаўства, раман-
скага мовазнаўства, кітайскай філалогіі, тэарэтычнай і 
інстытуцыянальнай эканомікі, эканамічнай інфарматыкі, 

АСІСТЭНТАЎ  КАФЕДРАЎ: клетачнай біялогіі і біяінжынерыі 
раслін, агульнай матэматыкі і інфарматыкі.

Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
адрас: 220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а, упраўленне 

кадраў, тэл. 2095436.

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ кІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ 
ТЭХНАЛоГІЙ БДУ

АБ’ЯЎЛЯе коНкУРС НА ЗАМЯшчЭННе ПАСАД

ДАЦЭНТА КАФЕДРЫ  маркетынгу – 2 чал.
СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: прававых дысцыплiн, 

мастацтваў, эканомікі i кiравання бiзнесам.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, Дзяржаўны 

інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ, аддзел кадраў, 
тэл. 3060028.

НДУ «ІНСТЫТУТ ПРЫкЛАДНЫХ ФІЗІчНЫХ ПРАБЛеМ  
ІМЯ А. Н. СеЎчАНкІ» БДУ

АБ’ЯЎЛЯе коНкУРС НА ЗАМЯшчЭННе ПАСАДЫ

ВЯДУЧАГА НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНІКА лабараторыі 
спецыялізаваных вылічальных сістэм па спецыяльнасці 05.13.01 
(сістэмны аналіз, кіраванне і апрацоўка інфармацыі) – 1.

Тэрмін конкурсу – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы накіроўваць на адрас: 220045, г. Мінск, вул. Курча

тава, 7. Тэл.: 2124843.

25 красавіка карпук Васіль Васільевіч, прафесар ка-
федры батанікі

26 красавіка Ляўшук Лілія Мечыславаўна, дацэнт ка-
федры экалогіі чалавека

26 красавіка Тарасава Алена канстанцінаўна, дацэнт 
кафедры крыміналістыкі

30 красавіка Логінава Наталля Васільеўна, прафесар 
кафедры неарганічнай хіміі

СУПРАЦЬ АГУЛЬНАЙ ТРЫВОГІ

паў сюджаннем наркатычных 
сродкаў.

Затым слова ўзяў супра-
цоўнік унутраных спраў Іван 
Егароўскі, які адзначыў, што 
пакаленне 80-90-х гг. най-
больш паддаецца ўплыву 
наркагандляроў. Ён звярнуў 
увагу на тое, што ў апошні 
час пачасцілася колькасць 
атручванняў і смерцяў ад так 
званага спайсу. Значна аб-
цяжарвае выяўленне нар-
каманаў той факт, што най-
больш прыкметны эфект 
наркотыкаў у першыя 20 
хвілін пасля прыняцця спай-
су. Пасля ж 20 хвілін эфект 
распазнаць вельмі склада-
на, хоць наркотык і працяг-
вае дзейнічаць на чалавека. 
Адмысловую ўвагу супра-
цоўнік РУУС звярнуў на тое, 
што спайс выклікае хуткае 
прывыканне. 

Згадваліся і так званыя 
маркі, той факт, што ў апош-
ні час канцэнтрацыя на іх 
наркатычных рэчываў пры-
водзіла далёка не да аднаго 
атручвання і смяротнага зы-
ходу. Іван Егароўскі заклікаў 
усіх уключацца ў барацьбу з 
наркагандлем, робячы ак-
цэнт на разважнасць і свядо-
масць грамадзян.

Наступным выступаў 
Уладз імір Іваноў. Ён рас-
павёў пра спайс больш па-
драбязна. Па яго словах, 
першым этапам «падсадж-
вання» на спайс з’яўляецца 
звычайнае курэнне, бо 
спайс прапануецца ў выгля-
дзе «заправы» да тытуню. Па 
словах Уладзіміра Уладзі-
міравіча, курэнне само па 
сабе нясе жахлівыя страты 
людзям, а курэнне спайсу і 
зусім згубнае для здароўя. 

Распавядаючы пра ўздзеян-
ні на свядомасць, доктар 
назваў эфект спайсу «зву-
жэннем свядомасці», ці «ту-
нэльнай свядомасцю». У 
тых, хто паліць спайс, з’яў-
ляецца манія пераследу і 
адчуванне ўсемагутнасці, 
што часцяком вядзе да 
сур’ёзных траўмаў. З іншых 
эфектаў можна вылучыць 
два: псіхоз і галюцынацыі. 
Прывыканне да спайсу ён 
ахарактарызаваў адным 
прыкладам са сваёй прак-
тыкі. Адзін бізнесмен на пра-
цягу двух гадоў у пошуках 
грошай на новую дозу спай-
су «пракурыў» увесь свой 
бізнес па продажы груза-
вых аўтамабіляў. 

Напрыканцы га  воркі або-
д ва госці адказ валі на пы-
танні неабыякавай моладзі.

Аляксандр ЖАБІНСкІ

ПА НЯЗВЕДАНЫХ МЯСЦІНАХ БЕЛАРУСІ
Праект ФМА «Удзел студэнцкай 
суполкі ў захаванні культурнай 
спадчыны для спрыяння культуры 
свету і ўстойліваму развіццю» быў 
падтрыманы праграмай ЮНЕСКА. Згодна з 
ім кафедра міжнароднага турызму правяла 
конкурс на найлепшы даследчы праект 
у сферы турызму і стварыла студэнцкую 
суполку, якая будзе распрацоўваць 
новыя турыстычныя маршруты па 
нязведаных мясцінах Беларусі.

на-пазнавальны турызм у 
Ваўкавыскім, Зэль венскім і 
Слонімскім раёнах». На чац-
вёртым месцы Анжаліка 
Гружэў ская з рас працоўкай 
«Квэст-экскур сіі як спосабу 
павелічэння турысцкай пры-
цягальнасці рэ гіёнаў (на 
прыкладзе Нясвіжа)». 

Найлепшыя праекты былі 
прадстаў лены 20 сака віка на 
канферэнцыі ў ФМА.

Тады ж была прэзентава-
на і суполка «Культурная 
спадчына ў руках маладых», 
у склад якой увайшлі студэн-
ты 2–4 курсаў спе цыяльнасці 
«Менеджмент». Яна пачала 

дзейнічаць пад кіраўніцтвам 
прафесара Леаніда Гайду-
кевіча і старшага выкладчы-
ка Вольгі Мазгавой. Агуль-
нымі намаганнямі студэнты 
распрацавалі 4 маршруты. 
Першыя тры датычацца роз-
ных аб’ектаў спадчыны бе-
ларускага Палесся, Гродзен-
скай, Віцеб скай і Магі лёў-
скай абласцей. Чацвёрты 
праект «Ад яцвягаў да 
палешукоў» – гэта ўнікальны 
экалагічны маршрут па запа-
ведных прыродных мясцінах 
Беларускага Палесся. У бу-
клетах утрымліваюцца ціка-
выя гіс та рычныя факты пра 
культурную спадчыну Бела-
русі,  а таксама пра традыцыі 
і абрады, у якіх можа па-
ўдзельнічаць вандроўнік. 
Студэнты знайшлі для сваіх 
праектаў майстроў-шапа ва-
лаў з Дрыбінскага раённа-
этнаграфічнага музея і Мо-
тальскага музея народнай 
творчасці, якія пагадзіліся 
прадэманстраваць свае вы-
рабы будучым турыстам.

Прыклады рэалізацыі ту-
рыстычных праектаў на прак -

тыцы сёння можна знайсці ў 
навучальна-практычным 
дапаможніку «Культурна-гіс-
тарычная і пры родная спад-
чына ў турызме Бела русі». 
Распрацаваны таксама спец-
курс «Устой лівае развіццё: 
мясцовыя аспекты», у межах 
якога пачнуць выкладацца 
такія дысцы плі ны, як «Геа-
графія турызму Беларусі», 
«Культурная спад чына ў ту-
рызме», «Помнікі гісторыі і 
культуры Беларусі».

Дзейнасць па  прасоў ван-
ні праекта працягваецца і 
пасля афіцыйнага завяр-
шэння. Студэнты суполкі 
«Культурная спадчына ў ру-
ках маладых» распрацавалі 
графік навучальных экс-
курсій на лета 2014 г. Яны 
будуць і далей збіраць 
фатаграфіі і дакументы пра 
нязведаныя тэрыторыі на-
шай краіны. Фотапрацы 
студэнтаў, зробленыя ўлет-
ку, будуць прадэманстра-
ваны на выставе, якая пла-
нуецца на пачатку новага 
навучальнага года. 

Ганна ЛАГУН
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Карэктар Ганна Яўгенаўна РАК

АД рэДАкцыі

комПАс АбітурыЕнтА

імПрэЗы
1 красавіка 
ў Расійскім 
цэнтры навукі і 
культуры падвялі 
вынікі конкурсу 
літаратурнай 
творчасці «Славян-
скі калейдаскоп» 
сярод студэнтаў БДУ. 
Мерапрыемства 
было прымеркавана 
да Дня яднання 
Беларусі і Расіі. 

У конкурсе ўзялі ўдзел 44 
студэнты з 13 факультэтаў 
БДУ. Самымі актыўнымі сталі 
філфак, Ін стытут журна ліс-
тыкі і ФМА. 

«Славянскі калейдаскоп» 
ладзілі Фундаментальная 
бібліятэка БДУ, ГА «Наша 
Русь», Мінскае аддзяленне 
Саюза пісьменнікаў Беларусі 
і Саюз жанчын БДУ. 

Конкурс адбыўся ўжо 
дру гі раз. Летась на ім былі 
прадстаўленыя выключ на 
паэтычныя творы студэн таў. 
Сёлета журы ацэньвала 
канкурсантаў па розных 
намінацыях: вершы, проза, 
драматургія, літара ту ра для 
дзяцей, сатыра і гумар.

Журы ў складзе вядомых 
беларускіх пісьменнікаў раз-
гледзела больш за 100 прац. 

Першай намінацыяй ста-
ла «Паэзія». Студэнтка ФМА 
Аліна Масалава выступіла з 
песняй «З чаго пачынаецца 
Радзі ма…», а Юлія Стукачо-
ва прадэкламавала верш 
уласнага сачынення. 

Старшыня журы Міхась 
Пазнякоў зазначыў: «Саюз 
пісьменнікаў Беларусі пра-
водзіць самыя розныя кон-
курсы: і міжнародныя, і рэс-

Паважаныя чытачы! 
На сайце газеты 
«Універсітэт» 
www.gazeta.bsu.by 
вы зможаце пачытаць 
шмат дадатковых 
матэрыялаў: інтэрв’ю 
з іспанскім прафеса-
рам Гумерсінда 
ВерДУ пра стано-
вішча ядзернай 
энергетыкі ў свеце, 
гутарку з нямецкім 
доктарам Марынай 
ГраС пра гендарныя 
даследаванні ва 
Усходняй Еўропе, 
размову з прафеса-
рам Дзмітрыем 
ГрыНШпаНаМ пра 
вывучэнне 
ўласцівасцяў вады, 
пра даследаванні 
навуковай школы 
геамеханікі БДУ на 
чале з прафесарам 
Міхаілам 
ЖУраўКоВыМ і 
іншыя. Акрамя таго, 
там шмат карыснай 
інфармацыі, фота, 
відэа і нават музыкі.
Актуальна! Пазна-
вальна! Займальна!
Сачыце за падзеямі, 
а таксама стварайце 
іх самі (і з намі☺)! 

Рэдакцыя газеты 
«Універсітэт» 

29 сакавіка вучні 
старэйшых класаў 
і абітурыенты 
пазнаёміліся з 
факультэтамі і 
арганізацыямі 
БДУ. Маштабнае 
свята «Фестываль 
факультэтаў» 
разгарнулася на 
базе Ліцэя БДУ. 
У чарговы раз 
наш універсітэт 
шырока расчыніў 
дзверы і зарадзіў 
усіх прысутных 
духам студэнцтва.

Гасцей мерапрыемства 
сустракалі студэнцкія 
аб’яднанні – «Прафкам сту-
дэнтаў БДУ», «БРСМ БДУ», 
«Студэнцкі саюз», «Савет 
старастаў» і «Студэнцкі са-
вет па якасці адукацыі». 
Хлопцы і дзяўчаты былі гато-
выя адказаць на пытанні 
абітурыентаў пра інтэрнаты, 
паспяховасць, выкладчыкаў і 
вясёлае ўніверсітэцкае жыц-

«Славянскі калейдаскоп» –  
сімвал яднання і духоўнасці
публіканскія, і гарадскія, і 
раённыя. Конкурсы даюць 
шанец адкрыць новыя та-
ленты. Для нас адзін з 
галоўных кірункаў – праца з 
маладымі. Гэта будучыня на-
шай літаратуры. Мы зас-
навалі дзесяць стыпендый. 
Ёсць дзве кніжныя серыі: 
«Маладая паэзія Беларусі» і 
«Мінскія маладыя галасы». Я 
спадзяюся, што ўдзельнікі 
конкурсу далучацца да літа-
ратурнага працэсу».

Пераможцамі ў гэтай 
намінацыі сталі: Аліна Кар-
піцкая, Таццяна Купрыянец і 
Кацярына Роўда з філалагіч-
нага факультэта, Ігар Пят-
ровіч з гістарычнага факуль-
тэта і Вера ніка Пуставіт з 
Інстытута жур на лістыкі.

Фальклорна-этна графіч-
ны гурт «Багач» з філа ла гіч-
нага факультэта пад кіраў-
ніцтвам Ірыны Казаковай 
праспяваў песні: «Ой, гароч-
ка-пташачка», «Вясна-вясна 
на калочку», «Дзеткі».

Наступнай стала тэма 
«След вайны ў нашых сэр-
цах», прысвечаная 70-год-
дзю вызвалення Бела русі ад 
фашысцкіх захоп нікаў.

«Для нас – беларусаў, 
украінцаў, рускіх – святая тэ-
ма, тэма мужнасці, патрыя-
тызму падчас Вялікай Ай-
чыннай вайны. Калі казаць 
пра беларускую літа ра туру, 
то яна выйшла з акопаў, з 
партызанскіх лясоў. Тэма 
Вялікай Айчыннай вайны 
ўзбагаціла сусветную літа-

ра туру. Добра, што мы звяр-
таемся да падобнай літара-
туры не толькі як чытачы, 
нашчадкі, але і імкнемся 
зразумець яе», – адзначыў 
Міхась Паўлавіч.

Перамаглі ў намінацыі: 
Марына Ляшкевіч з Інсты ту-
та журналістыкі і Ганна Шыд -
лоў ская з геаграфічнага фа-
культэта. Напрыканцы пра-
гучала песня У. Высоцкага 
«Той, хто не страляў» у выка-
нанні Дзмітрыя Цішко, сту-
дэнта Акадэміі мас тац тваў.

Наступнай стала тэма 
«Ёсць вечная тэма кахан-
ня…», дзе было прадстаў-
лена больш за ўсё прац. Ад-
крыла яе аўтар і бард Алена 
Маслоўская з рамансам 
«Мой блізкі, але такі далёкі». 
Таксама Алена выканала 

сваё «пасланне на пачуццё 
кахання ад свайго пакалення 
маладому пакаленню» – 
«Анёл мой». 

«Калі мне было дваццаць 
гадоў, я гаварыла сабе: «Я не 
змагу, у мяне не атрымац-
ца». І дарма. Усё роўна праз 
дваццаць гадоў я стала 
пісаць. Таму я пажадаю ма-
ладым пісьменнікам не за-
копваць свой талент, ім-
кнуцца добра пісаць і пера-
даваць усе свае пачуцці», – 
падзялілася А л е н а 
Ма  с                               лоў   ская.

Пераможцамі сталі: На-
талля Баламут і Таццяна 
Грыдзюшка з факультэта 
міжнародных адносін, Ма-
рына Ляшкевіч і Вераніка 
Пуставіт з Інстытута журна-
лістыкі, Лізавета Баранава з 

факультэта прыкладной ма-
тэ  матыкі і інфарматыкі.

Напрыканцы прагучала 
песня Дзмітрыя Цішко на 
вершы Эдуарда Асадава і 
верш Сяргея Ясеніна «Мне 
засталася адна забава…» у 
выкананні Кірылы Тондзеля з 
факультэта міжнародных 
адносін.

У намінацыі «Проза» 
пера можцамі сталі: Ана-
стасія Жухарава з Інсты тута 
журналістыкі, Наталля Бала-
мут і Аляксандр Хадкевіч з 
факультэта міжнародных 
адносін, Аліна Купрыянава з 
філалагічнага факультэта. 

У намінацыі «Літаратура 
для дзяцей» атрымалі ўзна-
гароды: Лізавета Чахоўская 
з Інстытута тэалогіі і Юлія 
Кірэева з Інстытута жур-
налістыкі. У намінацыі «Дра-
матургія» перамагла Вольга 
Ропат, у намінацыі «Сатыра і 
гумар» – Кацярына Роўда. 

Павіншаваў канкурсантаў 
выпускнік БДУ, вядомы паэт 
і лаўрэат прэміі Петруся 
Броўкі Міхась Пазнякоў. 
«Творы канкурсантаў будуць 
апублікаваныя ў беларускім 
літаратурным часопісе «Бе-
лая вежа» і зборніку «Мінскія 
галасы», – адзначыў ён.

Усе ўдзельнікі конкурсу 
атрымалі памятныя дыпло-
мя. Пасля ўзнагароджання 
прагучала песня «Дзве ся-
стры – Беларусь і Расія», 
якая стала сімвалам кон-
курсу.

Фаіна НАкАНечНАЯ

У рытме фестывалю факультэтаў БДУ

цё. Цяжка было не заў-
важыць прыгожых артыстаў 
на хадулях, мілых і прыязных 
мімаў, а таксама плюшавыя 
цацкі-«абдымашкі». На сцэ-
не перад ліцэем выступалі 
каманды КВЗ і творчыя ка-
лектывы БДУ, а гледачы 
падпявалі, танцавалі, вадзілі 
карагоды і «паравозікі».

У самім будынку разгар-
нулі прэзентацыйныя стэн-

ды Фундаментальная біблія-
тэка і Псіхалагічная служба 
БДУ. Прыцягваў увагу бляск 
спартыўных кубкаў, якія 
заслужылі студэнты і вы-
пуск нікі нашай ВНУ. 
Супрацоўнікі прыёмнай ка-
мі сіі пастаянна знаходзіліся 
ў ачапленні абітурыентаў. 
Пытанняў у старшаклас ні каў 
было шмат, а значыць да на-
вучання ў Беларускім дзяр -

жаў ным універсітэце ёсць ці-
ка васць.

На ўрачыстым адкрыцці 
рэктар Сяргей Абламейка 
падкрэсліў, што «да нас ідуць 
найлепшыя, з нізкімі баламі 
ў БДУ не паступіць». Але на-
строй абітурыентаў быў ра-
шучым: многія ўжо вызна-
чыліся з выбарам не толькі 
факультэта, але і спецыяль-
насці і паспелі адчуць сябе 

«часткай БДУ». Факультэты, 
у сваю чаргу, разгарнулі 
сапраўдную барацьбу за 
старшакласнікаў. Кожныя 
дзесяць хвілін на сцэне 
з’яўляліся найлепшыя прад-
стаўнікі нашага ўніверсітэта, 
і кожны заклікаў паступаць 
на свой факультэт, на сваю 
спецыяльнасць. Сцэнкі, 
жарты, прэзентацыі, песні і 
відэаролікі змянялі адзін ад-
наго ў неверагодным рытме. 
І гэта рытм фестывалю 
факультэтаў.

Аднак галоўныя баі 
адбываліся зусім не на сцэ-
не. Унутраны дворык ліцэя 
стаў паменшанай мадэллю 
БДУ. Студэнты як маглі 
прадстаўлялі і абаранялі 
свае факультэты. Гісторыкі 
частавалі хатнім квасам і 
дэманстравалі старажытныя 
ўборы беларусаў; біёлагі 
выставілі экзатычных жывёл; 
фізікі і хімікі наўзахваткі 
здзіўлялі гасцей эксперы-
ментамі; радыёфізікі прад-
ставілі свае вынаходствы; 
ваенныя дазволілі збіраць і 
разбіраць аўтамат; журна-
лісты транслявалі «Універ-
сітэт-ТБ», а юрысты імітавалі 

месца злачынства. Кожны 
шацёр быў аформлены ў 
стылістыцы пэўнага факуль-
тэта. Хтосьці са студэнтаў 
начапіў на галаву глобус, 
хтосьці – маску каня, а 
хтосьці і зусім быў у касцюме 
крумкача (талісман РФКТ).

Таксама для абітурыентаў 
былі арганізаваны дзве 
прэс-канферэнцыі з удзе-
лам рэктара Сяргея Абла-
мейкі і начальніка Галоўнага 
ўпраўлення вучэбнай і 
навукова-метадычнай рабо-
ты БДУ Людмілы Хухлын-
дзінай. Вучні старэйшых 
класаў змаглі з першых 
вуснаў даведацца актуаль-
ную і цікавую інфар ма цыю, 
задаць любыя пытанні. А са-
мыя актыўныя ўдзельнікі 
прэс-мерапрыемства атры-
малі ў падарунак флэш-
карты з лагатыпам універ-
сітэта.

Калі мы запыталіся ў ад-
наго з абітурыентаў, куды ён 
збіраецца паступаць, то ён 
адказаў: «Які я выберу фа-
культэт – пакуль не вырашыў, 
але я ведаю адно: паступаць 
буду толькі ў БДУ!»

ксенія кАРАВАЯ
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