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Весткі  
з рэктарата

Паводле інфармацыі
прэс-службы БДУ

Чытайце  
ў нумары:

ПАГАДНЕННЕ аб супрацоўніцтве 
паміж БДУ і Банкам развіцця Бела
русі падпісалі 6 чэрвеня рэктар 
Сяргей Абламейка і старшыня БРБ 
Сяргей Румас. Яно прадугледжвае 
раз віццё навучальнай інфраструк
туры і падрыхтоўку кваліфікаваных 
спе цыя лістаў у галінах банкаўскай 
дзей насці і эканомікі. Найперш на 
базе банка будуць створаны філія л 
кафедры карпаратыўных фінан саў 
эканамічнага факультэта БДУ, а 
таксама моладзевая ла  ба  раторыя ў 
БДУ для патрэбаў банка.

* * *
ДЭЛЕГАЦЫЯ Рэспублікі Карэя і 

прадстаўнікі Сусветнага банка 3 
чэрвеня наведалі БДУ. Гасцей 
прымалі рэктар Сяргей Абламейка, 
дырэктар ЦІТ Юрый Варатніцкі, ды
рэктар ППМІ Юрый Харын і дырэк
тар асацыяцыі «Інфапарк» Уладзі
мір Басько. Мэта сустрэчы – вы пра
цоўка новых фор маў узаемадзеян
ня ў сферы інфар матызацыі Бе   ла   русі 
і Карэі. Гэта тычыцца абмену досве
дам у ITсферы дзвюх краін. 
Перспектыўным кірункам павінна 
стаць сумесная падрыхтоўка, пера
падрыхтоўка, павышэнне квалі
фікацыі спецыя лістаў – беларускіх у 
Карэі і ка рэйскіх у Беларусі. 

* * *
ЦЭНТР навуковатэхнічнага 

супрацоўніцтва «Беларусь – Чжэц
зян» адкрыўся 23 мая ў БДУ. У 
цырымоніі ўзялі ўдзел генеральны 
дырэктар Дэпартамента навукі і 
тэхналогій правінцыі Чжэцзян (КНР) 
Чжоу Гуахуэем, рэктар БДУ Сяргей 
Абламейка, рэктар Чжэцзянскага 
Шужэн універсітэта Сю Сючын. 
Цэнтр паспрыяе абмену навуко вы
мі і інавацыйнымі дасягненнямі 
абедзвюх краін. Першым вынікам 
працы цэнтра стала стварэнне су
меснай лабараторыі па экалагічна 
чыстых прадуктах і трансферы «зя
лёных тэхналогій». 

Урачыстае ўшанаванне 
лаўрэатаў ХХ 
Рэспубліканскага 
конкурсу навуковых прац 
студэнтаў адбылося 
5 чэрвеня ў БДУ.

У святочнай атмасферы мала
дых таленавітых даследчыкаў па
віншавалі міністр адукацыі Бела
русі Сяргей Маскевіч, рэктар БДУ 
акадэмік Сяргей Абламейка, прад
стаўнікі НАН Беларусі, Дзяржаўна
га камітэта па навуцы і тэхналогіях 
нашай краіны і Вышэйшай атэста
цыйнай камісіі Беларусі. 

Удзельнікамі цырымоніі сталі 80 
студэнтаў і магістрантаў. Ім былі 
ўручаны дыпломы Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь з 

24 мая на ўрачыстым пасяджэнні 
Савета Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта Прэзідэнт 
Таджыкістана Эмамалі РАХМОН 
быў ушанаваны званнем 
«Ганаровы прафесар БДУ».

Дыплом і мантыю Эмамалі Рахмону ўручыў 
рэктар БДУ Сяргей Абламейка. У сваёй 
вітальнай прамове рэктар адзначыў, што 
Эмамалі Рахмон – вядомы палітычны лідар, усё 
жыццё якога скіраванае на стварэнне моцнай і 
эканамічна стабільнай дзяржавы Таджыкістан. 
Прэзідэнт шмат увагі надае развіццю навукі, 
спрыяе адкрыццю новых кірункаў у розных 
сферах адукацыі. Нездарма ў 2011 годзе 
Еўрапейскі савет па міжнародных адносінах 
прысвоіў яму званне «Лідар XXI стагоддзя». 

Выступаючы перад членамі савета і сту дэн
тамі, Эмамалі Рахмон адзначыў, што для яго 
вялікі гонар атрымаць такую высокую ацэнку 
ад адной з вядучых ВНУ на постсавецкай пра
сторы, якая рыхтуе кадры сусветнага ўзроўню.

Беларусь і Таджыкістан «маюць намер 
актыўна развіваць узаемавыгадныя гандлёва
эканамічныя адносіны, а таксама распрацоўваць 
новыя праекты ў сферы адукацыі, асабліва ў 
галіне ўніверсітэцкай навукі і сферы атрымання 
і павышэння адукацыі». «Дыплом Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта адчыняе для сту
дэнтаў Таджыкістана вароты ў перспектыўную 
будучыню. У нашай краіне запатрабаваныя 
кваліфікаваныя спецыялісты па шэрагу кірун
каў, у тым ліку па міжнародных адносінах, 
інжынерных спецыяльнасцях, медыцыне і 
іншых», – сказаў Эмамалі Рахмон. «Беларусі 
ёсць чым ганарыцца ў сферы адукацыі: 
прафесарскавыкладчыцкі склад, матэрыяльна
тэхнічная база, пералік магчымасцяў па палітры 
спецыяльнасцяў у ВНУ Беларусі вялізны і дае 
абітурыентам шырокі выбар сваёй будучыні і 
развіцця. І мне радасна, што гэтымі маг

УНІВЕРСІТЭТУ ПАТРЭБНЫ 
СУЧАСНЫ ВЫКЛАДЧЫК

Упершыню ў БДУ зладжана 
школа развіцця кампетэнцый 
маладых выкладчыкаў

Стар. 2

АПЫНУЦЦА Ў ПАТРЭБНЫ 
ЧАС І НА МЕСЦЫ

Гутарка з начальнікам упраў
лення падрыхтоўкі кадраў вы
шэйшай кваліфікацыі ГУН Аляк
сандрам ЗАХАРАВЫМ

Стар. 3

ПРЭЗЕНТУЕМ УЛАСНУЮ 
СПРАВУ

Выпускнікі «Школы прадпры
мальніцтва і менеджменту для 
моладзі» ўдала выступілі на VI 
міжнародным чэм пія наце «Мо
ладзь у прадпры мальніцтве» 

Стар. 4

Эмамалі Рахмон:

«БДУ адчыняе для студэнтаў Таджыкістана  
вароты ў будучыню»

падзея

чымасцямі скарысталіся ўжо 200 студэнтаў з 
Таджыкістана. Спадзяюся, што ў найбліжэйшай 
будучыні іх колькасць значна павялічыцца», – 
адзначыў ён.

Эмамалі Рахмон падкрэсліў, што вітае, калі 
юныя грамадзяне яго краіны вучацца ў замеж
ных ВНУ, а потым выкарыстоўваюць веды на 
практыцы на радзіме. «Ва ўмовах глабалізацыі 
ўзрастае роля ведаў, новых кірункаў навукі, у 
той жа час растуць і патрабаванні да якасці 
адукацыі», – заўважыў прэзідэнт. Ён распавёў, 

што ў Таджыкістане зараз 38 ВНУ, у якіх наву
чаецца звыш 135 тыс. студэнтаў, акрамя таго 7 
тыс. грамадзян краіны атрымліваюць вышэй
шую адукацыю за мяжой. «У Беларусі вялікі на
вуковы патэнцыял для падрыхтоўкі кадраў, і мы 
павінны яго выкарыстаць», – рэзюмаваў 
Эмамалі Рахмон. У якасці ганаровага прафеса
ра БДУ ён таксама паабяцаў пільна сачыць за 
дзейнасцю ВНУ і не раз яшчэ стаць за трыбуну 
ў якасці лектара.

Сяргей ШАФАЛОВІЧ

ушанаВанні

Будучыня ў навуцы
пры  сваеннем звання «Лаўрэат 
XX Рэспубліканскага конкурсу на
вуковых прац студэнтаў» і прэміі. 
Сярод намінантаў сем выхаванцаў 
БДУ: магістранты гістарычнага фа
культэта Алег Казак, факультэта 
радыёфізікі і камп’ютарных тэхна
логій Станіслаў Канстанцінаў і 
Максім Махавікоў, філалагічнага 
факультэта Алена Ларыёнава, фі
зічнага факультэта Надзея Пля ш
ко, хімічнага факультэта Алег Ша  х
но, а таксама пяцікурснік ФРКТ 
Уладзімір Пілько. Акрамя таго, усе 
лаўрэаты былі рэкамендаваны для 
заахвочвання спецыяльным фон
дам Прэзідэнта Рэспублікі Бела
русь па сацыяльнай падтрымцы 

адораных навучэнцаў і студэнтаў і 
ўключэння ў банк даных адоранай 
моладзі.

Усяго на конкурс сёлета было 
даслана 3817 праектаў, пры гэтым 
253 былі выкананы студэнтамі БДУ. 
Адзначым таксама, што лаўрэатамі 
конкурсу прызнаны аўтары 70 
прац, 985 даследаванням прысво
ена першая катэгорыя, 1130 – дру
гая і 784 – трэцяя.

БДУ невыпадкова абраны пля
цоўкай для правядзення ўрачыстай 
цырымоніі ўшаноўвання перамож
цаў. На працягу 20 гадоў вядучая 
ВНУ Беларусі сумесна з Міністэр
ствам адукацыі нашай краіны вы
ступае арганізатарам інтэлек ту

альнага спаборніцтва. БДУ з’яў
ляецца рэспубліканскім метадыч
ным і інфармацыйнааналі тыч ным 
цэнтрам НДРС і ў 2013–2014 годзе 
забяспечваў арганізацыю і правя
дзенне дадзенага мерапрыемства. 
За апошнія 10 гадоў спе цы ялісты 
БДУ выканалі вялікую працу па 
ўдасканаленні ўмоў конкурсу. У 
прыватнасці, распрацаваны спе
цыяльны навучальнамета дычны 
дапаможнік, укаранёны інтэр ак
тыўны сайт спаборніцтва, выда
дзены 9 з 10 зборнікаў навуковых 
артыкулаў лаўрэатаў конкурсу і 
аўтараў прац першай катэгорыі.

Працяг тэмы на 3 стар.
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заМеЖнае наВуЧанне інаВаЦЫі

«Я сучасны выкладчык 
вядучай ВНУ» – па такой 
навучальнай праграме 
ў школе развіцця 
кампетэнцый прайшлі 
падрыхтоўку каля 100 
выкладчыкаў БДУ ва 
ўзросце да 35 гадоў.
Усяго ва ўніверсітэце працуе 
каля 500 маладых выкладчыкаў, 
якім патрэбныя веды для сваёй 
прафесійнай дзейнасці.

«Раней у БДУ ўжо быў рэалізаваны праект 
школы лідара, – расказала нам начальнік 
упраўлення кадраў Наталля НЯПЕЎНАЯ. – 
Аднак ён прызначаўся толькі для тых вык
ладчыкаў, якія занесены ў рэзерв кіраўнічых 
кадраў. Таму было прапанавана аргані
заваць навучанне не толькі для «рэзервіс
таў», але для ўсіх маладых выкладчыкаў 
універсітэта, і пажадана выязное».

Школа развіцця кампетэнцый працавала 
ў САК «Брыганціна» ля Радашковіч з 28 па 30 
мая. Праграма навучання «Я сучасны вы
кладчык вядучай ВНУ» дала маладым вы
кладчыкам практычны інструментарый для 
іх эфектыўнай працы. Яны вучыліся спраў
ляцца з канфліктамі і стрэсамі, якіх нямала ў 
адукацыйным асяроддзі. 

 Канстанцін Мулярчык, старшы выклад
чык кафедры тэлекамунікацый і інфарма
цыйных тэх налогій ФРКТ, напрыклад, са 
здзіўленнем даведаўся, што група слухачоў 
мае схаваныя ад вачэй асаблівасці. І ў ёй 
абавязко ва ёсць лідар, а часам і некалькі 
лідараў, якія таксама могуць паўплываць на 

Арганізацыйны 
збор удзельнікаў 
міжнароднай 
праграмы 
«Эразмус Мундус» 
адбыўся 2 чэрвеня ў 
будынку факультэта 
міжнародных 
адносін БДУ.

«Эразмус Мундус» – між
народная адукацыйная пра
грама, накіраваная на пашы
рэнне патэнцыялу між на
род нага супрацоў ніцтва ў 
галіне вышэйшай адука цыі 
ўніверсітэтаў Еўрасаюза і 
краін СНД (Ар меніі, Азер
байджана, Беларусі, Грузіі, 
Малдовы і Украіны). Прагра
ма фінансуецца за сродкі 
Еўрапейскага саюза і пад
трымлівае праекты, у рамках 
якіх арганізуюцца акадэ міч
ныя абмены паміж ВНУ краін 
ЕС і СНД. У нашай краіне на 
сёння навучаецца каля 3000 
прадстаўнікоў 44 краін, што 
з’яўляецца паказчыкам вы
сокай якасці адукацыі, якая 
адпавядае ўсім еўрапейскім 
стандартам.

БДУ зараз заняты ў шасці 
праектах, у якіх удзельніча
юць 36 студэнтаў і выклад
чыкаў. Наша краіна зноў 
вый грала найбольшую ў 
СНД колькасць грантаў на 
навучанне, умацаваўшы гэ
тым свой навуковы і адука
цыйны статус. Самымі папу
лярнымі ВНУ сталі ўнівер
сітэты Таліна (Эстонія), Тур
ку (Фін лян дыя), Маса ры каў 

Шэсць праектаў 
распрацавалі 
студэнты БДУ ў 
рамках працы 
новага цэнтра 
інавацыйных 
ідэй і праектаў 
StartUp БДУ. 

Гаворка пра «Крэатыў
маркет», Be Here, Internet
BSU, турыстычны партал 
«Невядомая Беларусь», сту
дэнцкае сацыяль наарыен
таванае рэкламнае агенцтва 
Showy і «Стварэнне і прасоў
ванне турыстычнага цэнтра 
на базе в. Прылукі». 

Прэзентацыя і абарона 
прац адбылася 26 мая пад
час урачыстай цырымоніі 
ўручэння сертыфікатаў пер
шым слухачам цэнтра Start
Up. Узнагароджаны былі 19 
сту дэнтаў нашага ўнівер
сітэта, якія паспяхова за вяр
шылі шасцітыднёвае наву
чанне і прадставілі дыплом
ныя праекты. Пры гэтым 
аўтарам ідэй «Крэатыў
маркет», InternetBSU і «Не
вядомая Беларусь» у гэты ж 
дзень  па    с ту піла прапанова 
ад першага прарэктара БДУ 
Мі ха іла Жураўкова ўкараніць 
гэтыя распрацоўкі на базе 
ўніверсітэта. Гэты выбар 
абумоўлены навізной, пер
спек тыўнасцю і арыгі наль  
насцю праектаў. 

Так, паводле «Крэатыў-
маркету» прапануецца ад
чыніць краму сувенірнай 
прадукцыі па вытворчасці 
студэнтамі эксклюзіўных і 
ўнікальных рэчаў. Мяркуец
ца таксама, што тут выкон
валіся б і спецзаказы. Пры 

Універсітэту патрэбны сучасны выкладчык

ход заняткаў. Для яго стала адкрыццём, што 
часам варта нацэліцца на студэнтаў, якія 
гатовыя на да дзены момант успрыняць но
вы матэрыял, а ўжо тыя пазней перададуць 
веды тым, у каго не было жадання слухаць 
на лекцыі. Юліі Лень, старшаму выклад
чыку кафедры культуралогіі гуманітарнага 
факультэта, таксама было карысна выс
ветліць усе заканамернасці фармі равання 
навучальнай групы, бо яна да ўсяго выкон
вае абавязкі куратара. Ёй спадабалася, 
што трэнінг «Кіраванне групавой дынамікай» 
быў праведзены ў інтэрактыўнай форме і 
яна, як і ін шыя выкладчыкі, увайшоўшы ў 
склад адной з груп, змагла знутры па
назіраць, як больш актыўныя, схільныя да 
лідарства члены групы дамінавалі, стараліся 
паўплываць на погляды і думкі астатніх. 
Трэнінг, які тычыўся анлайнметадаў у 

навучанні (у сістэме MOODLE), таксама 
падаўся ёй перспек тыўным. Іншым выклад
чыкам было цікава даведацца, у якіх выпад
ках дакладчык выклікае ў студэнтаў 
зацікаўленасць і таму будзе імі пачуты, а 
таксама што такое моў ны імідж і як ён уп
лывае на суразмоўцу. 

На самым пачатку школа развіцця кампе
тэнцый успрымалася як праект, які будзе 
праходзіць у вольным фармаце. «Абставіны 
дзіцячага лагера сталі вельмі даспадобы, – 
расказала Юлія Лень. – Нават харчаванне 
нагадвала пра школьныя канікулы. Гэта 
настройвала на гуллівы і ў той жа час дыс
цыплінаваны лад, калі вымушаны жыць па 
раскладзе, хадзіць строем на абед, строем 
– на адпачынак. І ўсё весела і з запалам». 
Выкладчыкам вельмі спадабалася ўдзель
нічаць у інтэлектуальназабаўляль ным шоу 

«МэдХэд». Падчас гульні ім прапанавалася 
выступіць у ролі знаўцаў у галіне музыкі, 
літаратуры, кіно і спорту, а таксама ў спецы
яльных турахсюрпрызах. Для ўдзельнікаў 
школы быў арганізаваны «тымбілдынг», які 
скіраваны на камандную працу. Камандныя 
спартыўныя спаборніцтвы на свежым паве
тры прыйшліся якраз дарэчы. «Коратка 
апісаць тое, чым мы займаліся ў школе, про
ста немагчыма, – прызнаўся нам асістэнт ка
федры аналітычнай хіміі хімічнага факультэ
та Віталь Кондраў. – Гэта і прадук тыўная 
праца, і абмеркаванні розных навуковых і 
псеўданавуковых пытанняў да самай рані
цы, і песні пад гітару, усяго не перадаць… 
Атрымліваць новыя веды ў такой прыемнай і 
нязмушанай атмасферы – лёгкая справа».

Школа развіцця кампетэнцый дала магчы
масць маладым выкладчыкам розных 
факультэтаў падзяліцца адзін з адным 
праблемамі, расказаць пра свае дасягненні. 
«Самае галоўнае, што яны адчулі, што працу
юць у адной вялікай сям’і, дзе іх любяць, цэ
няць і стараюцца, каб яны заўсёды былі на 
вышыні. Пацвярджэннем стала тое, што 
рэктар Сяргей Абламейка знайшоў час, каб 
прыехаць у «Брыганціну» і нефармальна па
гутарыць з удзельнікамі школы», – адзначы
ла Наталля Няпеўная.

Надалей упраўленне кадраў, якое 
рэалізоўвае ў БДУ комплексную праграму па 
развіцці кваліфікацыі персаналу, збіраецца 
распрацаваць для маладых спецыялістаў 
спецыяльны курс, накіраваны на іх пра
фесійную адаптацыю. У планах і навучанне 
выкладчыкаў больш сталага ўзросту. Бо тут 
лічаць, што авалодваць сучаснымі ведамі, 
якія спатрэбяцца для прафесійнай дзей
насці, нікому і ніколі не зашкодзіць.

Ганна ЛАГУН

МАГЧЫМАСЦІ З БДУ
універ сітэт (Чэхія). Агульная 
колькасць краінудзельніц 
павя лічы ла ся, як і колькасць 
станоўчых водгукаў ад еўра
пейскіх ВНУ. Спіс краін 
папоўнілі Эстонія і Чэхія. 
Упершыню стыпендыяты 
адправяцца ва ўні вер сітэт 
Лімерыка (Ірлан дыя), уні
версітэт Валенсіі (Іспанія), 
Генцкі ўніверсітэт (Бельгія). 

Збор адкрываў Аляк
сандр Рытаў, начальнік ад
дзела міжнародных праграм 
і праектаў БДУ. Ён павін
шаваў стыпендыятаў, пажа
даў ім поспехаў і заклікаў з 
гонарам несці сцяг сваёй 
краіны, умацоўваць міжна
род ныя сувязі і закладваць 
падмурак для новых праек
таў. Асноўнай тэмай гэтага 
выступу было тое, што пра
грама «Эразмус Мундус» – 
гэта не толькі магчымасць 
навучання ў Еўропе, але і ў 
першую чаргу інструмент 
наладжвання супрацоў ніц
тва ў сферах навукі і аду
кацыі.

Следам ішлі прэзентацыі 
ад вядучага спецыяліста ад
дзела міжнародных праграм 
Вікторыі Андрэевай і мета
дыста аддзела міжнародна
га супрацоўніцтва Наталлі 
Бась ко. Яны дэталёва раз
гледзелі ўмовы атрымання 
неабходных дакументаў у 
кожнай асобна ўзятай 
краіне, завастрылі ўвагу на 
пошуку жылля і адказалі на 
пытанні стыпендыятаў. А 
пытанняў было шмат: ад 
афармлення візы і спада
рожных дакументаў да ўмоў 

пражывання і медыцынскай 
страхоўкі.

Пасля збору на некалькі 
нашых пытанняў адказаў 
удзельнік праграмы «Эраз
мус Мундус» дацэнт меха
нікаматэматычнага факуль
тэта Кірыл Кузьмін.

– Многія студэнты хо
чуць навучацца за мяжой, 
але мала хто адважваец ца 
на гэта. Што б Вы ім па
раілі?

– Знайсці ў сабе сме
ласць. Навучанне па абмене 
– гэта адназначна добра. 
Папершае, гэта паездка ў 
іншую краіну. Падругое, гэ
та не так дорага, як некато
рыя мяркуюць. У Фінляндыі, 
да прыкладу, кожны студэнт 
атрымлівае стыпендыю ў 
550 еўра, з якіх толькі траціна 
сыходзіць на жыллё ў вельмі 
добрым пакоі. Патрэцяе, 
гэты досвед высока цэніцца 
працадаўцамі.

– Якое стаўленне сту
дэнтаў і выкладчыкаў за 
мяжой да ўдзельнікаў пра
грамы?

– Стаўленне еўрапейскае. 
Заўсёды выслухоўваюць, 
сапраўды імкнуцца дапамаг
чы. Там пачуваешся прыем
на, куды б ні патрапіў.

– А калі, скажам, сту
дэнт ці выкладчык адпра
віцца з сям’ёй, ці будуць 
для іх нейкія палёгкі на 
пражыванне?

– Не, не будзе. Сям’ю 
ўзяць можна, але аплач ваць 
гэта трэба будзе з уласных 
сродкаў.

Ілья ЗУЕЎ

БДУ спрыяе 
моладзевым 
праектам

гэтым прапанаваны асарты
мент вырабаў вельмі вялікі: 
ад аксэсуараў да вопраткі. 

Паводле адукацыйнага 
праекта Internet-BSU бу дзе 
ажыццяўляцца комплекс 
мерапрыемстваў па ўка ра
ненні ў навучальнавыха ваў
чы працэс БДУ най ноўшых 
тэхналогій. У пры ватнасці, 
гаворка ідзе пра развіццё 
дыстанцыйнага навучання ў 
ВНУ. 

А ініцыя тары стварэння 
турыстычнага партала «Не-
вядомая Беларусь» заці
каў  лены ў пры цягненні 
турыстаў у нашу краіну і 
павышэнні яе пры вабнасці 
не толькі сярод замежнікаў, 
але таксама і сярод су ай
чын нікаў. Асаблівасцю гэта
га партала стала б яго шмат
функцыянальнасць, якая за
ключаецца ў інфар маванні, 

падборы турыстычных тураў, 
прыцяг ненні замежных гас
цей, су пра цоўніцтве з парт
нёрамі і інш.

Адзначым, што кожны з 
прапанаваных бізнеспланаў 
складзены на вельмі высокім 
узроўні. Яны забяспечаны 
кароткай характарыстыкай 
праекта, аналізам галіновага 
рынку, апісаннем стратэгій 
маркетынгу, падрабязным 
планам рэалізацыі і чаканых 
вынікаў, паказчыкамі эфек
тыў насці і выдаткаў. Як 
заўважыў кіраўнік стартап
цэнтра Міхаіл Жураўкоў, 
дадзеныя праекты могуць 
скласці сур’ёзную канкурэн
цыю ў розных рэспуб лікан
скіх і міжнародных мерапры
емствах стартапруху.

Наталля РАМАНАВА, 
каардынатар цэнтра 

Start-Up БДУ

Удзельнікі школы развіцця кампетэнцый падчас тымбілдынгу
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з першЫх крЫніЦ

актуальна

канферэнЦЫі

БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

аб'яВЫ

да ўВагі!

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ  
І МЕНЕДЖМЕНТУ  
ТЭХНАЛОГІЙ БДУ 
АБ’яЎЛяЕ КОНКУРС  

НА ЗАМяШЧЭННЕ ПАСАД

ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ бізнес
адміністравання, менеджменту 
тэхналогій.

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ бізнес
адміністравання, бізнескамунікацый, 
лагістыкі, менеджменту тэхналогій.

СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕД
РАЎ бізнесадміністравання, бізнес
камунікацый, лагістыкі, менеджменту 
тэхналогій.

ВЫКЛАДЧЫКА КАФЕДРЫ бізнес
камунікацый

ДАЦЭНТАЎ ЦЭНТРА «Вышэйшая 
школа бізнесу»

ДАЦЭНТАЎ ФАКУЛЬТЭТА інавацый
ных тэхналогій і кіравання

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня 
апублікавання аб’явы.

Адрас: г. Мінск, вул. Маскоўская, 5, 
каб. 210, тэл. 2104106.

Еmaіl: sbmt@sbmt.by, www.sbmt.by.

Анлайн-канферэнцыі ў студыі TUT.BY-ТБ з удзелам рэктара БДУ 
акадэміка Сяргея Абламейкі і намесніка адказнага сакратара прыёмнай 
камісіі дэкана ФДА Вячаслава Малафеева – Tut.by (29.05 і 05.06).

Пра XX міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні, якія прайшлі ў 
Інстытуце тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кірылы БДУ – БелТА, Belarus.by, 
megacat.by (19.04), sobor.by (22.05).

Адзінаццацікласнік Ліцэя БДУ Мікіта Мішчанка заваяваў сярэбраны ме-
даль на VII Міжнароднай алімпіядзе навуковых праектаў у галінах 
энергетыкі, інжынерыі і навакольнага асяроддзя – Interfax.by, belniva.by, Бел
ТА, 21.by, kv.by (21.05), Tut.by, sb.by (22.06).

Цэнтр навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва «Беларусь – Чжэцзян» ство-
раны ў БДУ – БелТА, belniva.by, redtram.ru (23.05), kv.by (26.05).

Цырымонія ўручэння дыплома «Ганаровы прафесар БДУ» Прэзідэнту 
Таджыкістана Эмамалі Рахмону – АНТ, БТ1, СТБ, TopTJ.com, khovar.tj, БелТА, 
regnum.ru (24.05), megacat.by, 21.by (25.05), news.tj, kant.kg, tajikta.tj (26.05).

Урачыстае ўшаноўванне лаўрэатаў ХХ Рэспубліканскага конкурсу наву-
ковых прац студэнтаў у Беларускім дзяржаўным універсітэце – Respublika.
info, БелаПАН, Агенцтва «Мінскнавіны», Радыё «Сталіца», 1 нац. канал Бел. радыё, 
БТ1, telegraf.by, rambler.ruredtram.com (05.06), kv.by (06.06).

Пра стратэгічнае супрацоўніцтва БДУ і Банка развіцця Беларусі – mtis.tv 
(24 ДОК), Агенцтва «Мінскнавіны», megacat.by, БелаПАН, Белта, БТ1, АНТ 
(06.06).

Пра двухдзённую міжнародную канферэнцыю «Еўрапейскі саюз і Рэс-
публіка Беларусь: перспектывы супрацоўніцтва», што прайшла 5–6 чэрве-
ня ў БДУ – Агенцтва «Мінскнавіны», megacat.by (03.06), БелТА, 21.by, Belniva.by/
Сельская газета, Bdg.by, Zviazda.by, Mail.ru, nvonline.info.by (04.06), Радыё «Бела
русь», 1 нац. канал Бел. радыё, БелаПАН (05.06).

У 2014 годзе конкурс на 
суісканне прэмій імя У. І. Пічэты 
і А. Н. Сеўчанкі праводзіцца ў 
адпавед насці з Палажэннем аб 
парадку прысуджэння прэмій у 
намінацыі «Адукацыя».

Для ўдзелу ў конкурсе на 
суісканне прэміі імя У. І. Пічэты 
падраздзяленнямі ўніверсітэта вы
лучаныя пяць прац: тры інды
відуальныя – ад гуманітарнага фа
культэта, Інстытута журналістыкі і 
факультэта філасофіі і сацыяльных 
навук, а таксама дзве калектыўныя 
працы – ад філалагічнага і юры
дычнага факультэтаў.

У конкурсе на суісканне прэміі 
імя А. Н. Сеўчанкі 2014 года ў 
намінацыі «Адукацыя» будуць 
прадстаўленыя чатыры працы: 
дзве, выкананыя індывідуальна на 
хімічным і геаграфічным факультэ
тах, і дзве працы, выкананыя 
аўтарскімі калектывамі біялагічнага 
і фізічнага факультэтаў.

Падрабязней пра аўтараў мож
на даведацца на сайце Галоўнага 
ўпраўлення навукі http://research.
bsu.by.

Паводле інфармацыі ГУН

Першы выпуск 
слухачоў 
спецыяльнасці 
«Спартыўная 
журналістыка» 
факультэта павышэння 
кваліфікацыі і 
перападрыхтоўкі 
Інстытута журналістыкі 
БДУ адбыўся 29 мая. 

Дыпломы дзяржаўнага ўзору на 
ўзроўні вышэйшай адукацыі з 
прысваеннем кваліфікацыі «Спар
тыўны журналіст» атрымалі прад

Двухдзённая 
міжнародная 
канферэнцыя 
«Еўрапейскі саюз і 
Рэспубліка Беларусь: 
перспектывы 
супрацоўніцтва» 
адбылася 5–6 чэрвеня ў 
Беларускім дзяржаўным 
універсітэце. 
Арганізаваны форум 
у рамках праграмы 
ЕС імя Жана Манэ. 

Удзельнікамі канферэнцыі сталі 
звыш 140 экспертаў і спецыялістаў 
у галіне еўрапейскай інтэграцыі, 
навукоўцаў і выкладчыкаў з Бела
русі, Балгарыі, Германіі, Іспаніі і 
Румыніі. Ва ўрачыстай цырымоніі 
адкрыцця прынялі ўдзел першы 

Наша гутарка з 
начальнікам упраўлення 
падрыхтоўкі кадраў 
вышэйшай кваліфікацыі 
ГУН БДУ Аляксандрам 
ЗАХАРАВЫМ адбылася, 
як кажуць, па гарачых 
слядах, калі залу 
пасяджэнняў Савета 
БДУ асвятлілі лямпы 
тэлерэпарцёраў 
нацыянальных 
навінавых каналаў, а 
аб’ектывы камер не 
маглі змясціць усіх 
лаўрэатаў і намінантаў 
ХХ Рэспубліканскага 
конкурсу студэнцкіх 
прац. 

Аляксандр Георгіевіч – той чала
век, праз рукі якога прайшлі кон
курсныя працы студэнтаў з усёй 
Беларусі. І потым, вельмі хацелася 
даведацца з першых вуснаў коль
касныя і якасныя характарыстыкі 
гэтых даследаванняў. Можа, адно з 
іх – прыступка да формулы, як 
змяніць наш свет да лепшага, ці 
пачатак апісання будучай Нобе
леў скай распрацоўкі. Бо не святыя 
гаршкі лепяць!

– Аляксандр Георгіевіч, якія 
праекты пераважалі на ХХ Рэс
публіканскім конкурсе навуко

Поспех у працы – гэта апынуцца  
ў патрэбны час і ў патрэбным месцы

вых студэнцкіх прац: прыклад
ныя, скіраваныя на прак тычнае 
рашэнне тэхнічных і сацыяль
ных праблем, ці фундаменталь
ныя – чыстая навука, якая мае 
на ўвазе тэарэтычныя і экспе
рыментальныя даследаванні? 

– Для пацвярджэння практыч
най значнасці да 3817 прац, 
прадстаўленых на рэспубліканскі 
конкурс, было прыкладзена больш 
за 4800 актаў укараненняў у вы
творчасць і навучальны працэс, ка
ля 140 патэнтаў і заявак на патэнт. 
Грунтуючыся на гэтых лічбах, мож
на выказаць здагадку, што 
пераважалі працы, якія маюць 
практычную скіраванасць.

– Кожная перамога – гэта на
года даказаць самому сабе, што 
вы на правільным шляху. Аднак 
не ўсе даходзяць да навуковага 

прызнання. Што б Вы маглі 
параіць і пажадаць студэнтам, 
якія толькі спрабуюць свае сілы 
на ніве навуковых пошукаў?

– Каб даць карэктны адказ на 
Ваша пытанне, неабходна вызна
чыць паняцце «навуковае прызнан
не». Што гэта: Нобелеўская прэмія; 
перамога ў конкурсе, публікацыя 
навуковага артыкула, на якую спа
сылаюцца іншыя навукоўцы, пра
панова ад навуковага кіраўніка сту
дэнта паступаць у аспірантуру, 
абарона дысертацыі і г. д.? 
Улічваючы свой асабісты досвед, 
магу сказаць, што ўсе, хто шмат, 
зацята і з цікавасцю працуе, 
заўсёды дамагаюцца вызначаных 
поспехаў. Найбольш надзейны 
шлях да высокіх дасягненняў у на
вуцы – гэта, галоўным чынам, 
патрапіць да навуковага кіраўніка. 
Да таго навукоўца, які прадстаўляе 
навуковую школу, дзе стабільна 
абараняюць дысертацыі, публі
куюцца ў вядучых навуковых за
межных і айчынных выданнях, 
удзельнічаюць у міжнародных кан
ферэнцыях і выставах.

– Пытанне, Аляксандр Геор
гіевіч, асабістае. Існуе мерка
ванне, што мужчына, які дама
гаецца поспехаў у навуцы ці 
кар’еры, чымсьці павінен ахвя
раваць. А ці хапае сіл і часу Вам, 
кандыдату фізікаматэматыч
ных навук, на тое, што вызначае 
прыватнае жыццё?

– Пагадзіцеся, што поспех для 
генія, талента і звычайнага чалаве

ка можна вызначыць парознаму. 
Некаторыя людзі вызначаюць по
спех як скачок вышэй за свае 
магчымасці… і завісанне на гэтым 
узроўні. Гэты нестабільны стан. На 
яго падтрымку ўвесь час марнуец
ца энергія, што, як правіла, шко
дзіць развіццю чалавека ў іншых 
кірунках. На мой погляд, дамагчы
ся поспеху ў працы – гэта апынуц
ца ў патрэбны час і ў патрэбным 
месцы, дзе твае таленты стануць 
запатрабаванымі і будуць удаска
нальвацца на карысць табе і нава
кольным. У гэтым выпадку ахвяры 
па іншых кірунках развіцця чалаве
ка будуць мінімальнымі.

Усё вакол увесь час змяняецца, 
жыццё становіцца больш інтэн сіў
ным і насычаным. Для таго, каб у 
гэтых умовах хапала часу на ўсё, 
неабходна прадбачыць развіццё 
падзей і своечасова прымаць адэк
ватныя дзеянні. Напрыклад, у мяне 
ёсць 8 дакументаў інтэлектуальнай 
уласнасці, атрыманых за час працы 
ў адміністрацыі БДУ. Гэта электрон
ныя базы даных, аўтаматызаваныя 
сістэмы фарміравання дакументаў 
і падтрымкі прыняцця рашэнняў. 
Укараненне не вельмі складаных 
тэхнічных рашэнняў дазваляе мне і 
маім калегам затрачваць працоў
нага часу ў 10, а то і 1000 разоў 
менш пры выкананні вызначаных 
аперацый. Таму, калі на нас «зваль
ваюцца» чарговыя новыя функцыі, 
мы гатовыя да іх выканання.

Гутарыла  
Жанна ВАСАНСКАя

Выпуск спартыўных журналістаў
стаўнікі розных сфер дзейнасці. 
Сярод іх: прэссакратары Белару
скай тэніснай арганізацыі і ДУ ФК 
«Мінск», рэдактар Белтэлерадыё
кампаніі «ІнтэрнэтТБ», рэдактар 
аддзела інтэрнэтвяшчання ЗАТ 
«Сталічнае тэлебачанне» і інш. Ад
значым, што першы набор на да
дзеную спецыяльнасць быў ажыц
цёўлены ў верасні 2013 года. Яе 
адкрыццё на факультэце адбылося 
ў рамках рэалізацыі Дзяржаўнай 
праграмы развіцця фізічнай куль
туры і спорту ў Рэспубліцы Бела

русь на 2011–2015 гады. Па словах 
намесніка Прэм’ерміністра Бела
русі Анатоля Тозіка, адкрыццё 
спецыяльнасці перападрыхтоўкі 
«Спартыўная журналістыка» было 
абумоўленае неабходнасцю на
лежнага інфармацыйнааналі тыч
нага забеспячэння спартыўнай 
галіны ў нашай краіне, узняцця 
прэстыжу Беларусі як спартыўнай 
дзяржавы, недахопам спартыўных 
журналістаў. Дэкан факультэта па
вышэння кваліфікацыі і пера
падрыхтоўкі Ганна Басава пад

крэсліла, што ў нашай краіне шмат 
што робіцца для дынамічнага 
развіцця спартыўнай галіны. «Бо 
спорт – гэта ў першую чаргу прэ
стыж краіны, што наглядна 
прадэманстраваў мінулы чэмпіянат 
свету па хакеі. Перападрыхтоўка 
спартыўных журналістаў здзяйсня
ецца ў вядучых універсітэтах свету і 
з’яўляецца актуальным кірункам на 
рынку адукацыйных паслуг і ў  
нашай краіне», – адзначыла Ганна 
Басава.

Ілья ЗУЕЎ

Ад імя Жана Манэ
пра рэктар БДУ Міхаіл Жураўкоў, 
кіраўнік Прадстаўніцтва ЕС у 
Беларусі Майра Мору, начальнік 
упраўлення агульнаеўрапейскага 
супрацоўніцтва МЗС нашай краіны 
Дзяніс Сідарэнка, а таксама супра
цоўнікі дыпламатычных прадстаў
ніц тваў замежных дзяржаў у 
Беларусі. У рамках канферэнцыі 
працавалі чатыры секцыі: «Знеш
няя палітыка ЕС»; «Сацыяльна
эканамічная палітыка ЕС»; «Права
вое рэгуляванне еўрапейскай 
інтэграцыі» і «Адукацыя і культура ў 
ЕС». Былі абмеркаваны пытанні, 
якія тычацца знешняй палітыкі, 
сацыяльнаэканамічнага развіцця, 
прававога рэгулявання, рэфарма
вання адукацыі ў краінах Еўра
пейскага саюза. Пася  д жэнні сек
цый прайшлі на базе факультэта 
міжнародных адносін БДУ. Па 
выніках працы форуму будуць 
апублікаваны зборнікі тэзісаў да

кладаў удзельнікаў канферэнцыі і 
каталог беларускіх спецыялістаў у 
галіне еўрапейскіх даследаванняў. 

ДАВЕДКА
Праграма ЕС імя Жана Манэ за

снавана Еўрапейскім саветам 
універсітэтаў з мэтай вылучэння 
грантаў ВНУ і выкладчыкам на на
вучанне і правядзенне даследа
ванняў у сферы еўрапейскай 
інтэграцыі. Адбор праектаў на 
атрыманне фінансавай падтрымкі 
праводзіцца пасродкам штогадо
вых конкурсаў, заснаваных 
Еўрапейскай камісіяй па пытаннях 
адукацыі і культуры. З 2001 года 
дзейнасць праграмы імя Жана Ма
нэ распаўсюдзілася на ўвесь свет. 
Адукацыйная сетка ахоплівае ў наш 
час 68 краін пяці кантынентаў.

Паводле інфармацыі 
ўпраўлення міжнародных 

сувязяў Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

Конкурс на 
суісканне прэмій 
імя У. І. Пічэты  
і А. Н. Сеўчанкі 

2014 года



16 чэрвеня 2014 года, № 10 (2113)

16 чэрвеня 2014 года
Падпісана да друку 11.06.2014 г.

Зак. 310. Тыраж 1500 экз.
Надрукавана ў РУП «Выдавецкі цэнтр БДУ»

ЛП № 02330/0494178 ад 03.04.2009. 
220030, г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6

Выдаецца з 1929 года

Заснавальнік газеты – 
Беларускі  дзяржаўны ўніверсітэт 

Газета ўзнагароджана Ганаровай граматай 
Вярхоўнага Савета БССР

Выданне  зарэгістравана Міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Рэгістрацыйнае пасведчанне № 1082
ад 21 студзеня 2010 года 

Адрас рэдакцыі: 220030, Мінск, прасп. Незалежнасці, 4
Прыёмная: вул. Кальварыйская, 9, каб. 102, тэл. 2597077, 

email: gazeta@bsu.by; www.gazeta.bsu.by

Рэдактар Сяргей Сяргеевіч ШАФАЛОВІЧ

Карэктар Ганна Яўгенаўна РАК

студэнЦкі інтарэс

у ВольнЫ Час ініЦЫятЫВЫ

Каманды Цэнтра сістэмных 
даследаванняў праблем 
моладзі эканамічнага 
факультэта БДУ ў складзе 
выпускнікоў «Школы 
прадпрымальніцтва і 
менеджменту для моладзі. 
Уласная справа» ўдала 
выступілі на VI міжнародным 
чэмпіянаце «Моладзь у 
прадпрымальніцтве». 

Чэмпіянат праводзіўся ў рамках XI Го
мельскага эканамічнага форуму–2014. Да
рэчы, ён быў уключаны ў комплекс захадаў 
па рэалізацыі дзяржаўнай моладзевай 
палітыкі гэтага года.

«Моладзь у прадпрымальніцтве» – гэта 
міжнародная студэнцкая праграма, якая дае 
магчымасць студэнцкім камандам і не толькі 
выступіць з цікавымі бізнеспраектамі, 
праектамі ў сацыяльнай сферы і сферы 
адукацыі. Яна дапамагае юнакам і дзяўчатам 
прыцягнуць да сваіх ідэй увагу інвестараў і 
грамадскасці. 

Выступленне камандаў на чэмпіянаце 
ацэньвалася па пяцібальнай сістэме. 

Каманда студэнтаў «БДУ1» прадставіла 
на суд журы тры бізнеспраекты: кампанію 
Hot Hat Studio, арганізацыю паломніцкіх ван
дровак «Кірые элейсон», дастаўку здаровага 

16–18 мая на базе 
«Высокі бераг» 
ля Стоўбцаў 
арганізацыя БРСМ 
БДУ правяла 
традыцыйны 
турзлёт.

У злёце бралі ўдзел 10 ка
манд, кожная з якіх старанна 
і згуртавана імкнулася пера
магчы ў спаборніцтвах. 16 
факультэтаў прадставілі 9 
каманд: ваенны факультэт і 
ФФСН, ФРКТ, хімічны фа
культэт, гуманітарны факуль
тэт разам з ІБМТ і філа
лагічным факультэтам, ме ха
нікаматэматычны факультэт 
і Інстытут жур на лістыкі, эка
намічны факультэт, фізічны 
факультэт, ФМА, ФПМІ разам 
з гістарычным і біялагічным 
факультэтамі. Яшчэ каманду 
выставіў студгарадок. На 
працягу трох дзён каманды 
змагаліся за права быць 
найлепшымі!

У першы дзень каманды 
аформілі свае лагеры ў тэ
матычнай афарбоўцы. На
гадаю, што тэматыка злёту 
была ваенная. Былі і ПДВ, і 
РХБА, і чыгуначныя войскі, 
медыцынская рота і нават 
касмічныя войскі! Пасля 
афармлення лагераў каман
ды чакала начное арыента
ванне, у якім перамагла ка
манда ваеннага факультэта. 
А ўжо пасля яго ўдзельнікі 
злёту смачна павячэралі і 

З такім лозунгам сёння была адкрыта 
кніжная паліца ў БДУ. У праекце стартуюць 
14 кніг розных жанраў і зместу. 

ПРЭЗЕНТУЕМ УЛАСНУЮ СПРАВУ
харчавання Health is Weight. Усе тры бізнес
праекты нашых студэнтаў перамаглі ў 
намінацыі «Чыста бізнес», бо былі падмаца
ваны эканамічнымі і фінансавымі разлікамі, 
чаго не назіралася ў іншых удзельнікаў 
чэмпіянату. 

Напрыклад, Міхаіл Падшывадлаў з 2 кур
са гуманітарнага факультэта, які з’яўляўся 
капітанам каманды «БДУ1», распрацаваў 
бізнеспраект Hot Hat Studio. Вэбстудыя, 
якая павінна быць створана згодна з гэтым 
праектам, мае намер прапаноўваць паслугі 
інтэрнэтмаркетынгу іншым прадпрыем
ствам у Мінску, Беларусі і за мяжой. 
Галоўным яе прадуктам стане вэбсайт, а 
сумежнай паслугай – яго прасоўванне ў 
інтэрнэце. У працэсе працы над бізнес
праектам Міхаіл высветліў, што сёння рынак 
вэбстудый у Мінску налічвае каля 180 
кампаній. Акрамя вэбстудый, на рынку 
існуюць і фрылансеры. Таму за важны фак
тар пры пазіцыянаванні канкурэнтаў ён палі
чыў кошт сайта. Студэнт разлічыў прыклад
ны кошт стварэння сайта сваёй вэбстудыяй, 
а таксама мінімальны кошт яго прасоўвання. 
Склаў ён і фінансавы план рэалізацыі ідэі на 
пяць гадоў. На думку Міхаіла Падшывадлава, 
хутка большасць пакупак у нашай краіне, у 
тым ліку і прадуктаў, будзе ажыццяўляцца 
праз інтэрнэт, а прадпрыемствы і арганізацыі 
не змогуць сябе ўявіць без уласнага сайта. 
Таму яго ідэя павінна зацікавіць інвестараў. 

Каманда навучэнцаў сярэдніх школ і 
гімназій «БДУ2» таксама прывезла ў Гомель 

тры бізнеспраекты: артгалерэю Focus, 
кампанію «Бел–Лог», СТА «Свой гараж». 
Аляксандра Дзесюкевіч і Анастасія 
Гарбацэвіч, вучаніцы 10 А класа Заслаўскай 
гімназіі, сумесна распрацавалі бізнес
праект артстудыі Focus, які прадугледжвае 
адкрыццё артгалерэі. Дзяўчаты збіраюцца 

атрымаць прыбытак ад арганізацыі выстаў, 
правядзення сямейных забаўляльных 
мерапрыемстваў, жывой музыкі і вечарын, 
кіно і стэлажоў для буккросінгу. Яны лічаць 
сваю артгалерэю ўнікальнай, бо ў ёй спалу
чаюцца крэатыў і ўтульнасць, культура, спа
кой і неафіцыйная атмасфера. У гэтым мес
цы, на погляд дзяўчат, змогуць сама
рэалізавацца таленавітыя людзі. Бізнес
праекты каманды навучэнцаў «БДУ2» 
перамаглі ў намінацыі «Грамадскае прыз
нанне».

У выніку каманда студэнтаў «БДУ1» заня
ла III месца і атрымала сярэбраны кубак ся
род удзельнікаў першай лігі чэмпіянату. Ка
манда навучэнцаў сярэдніх школ і гімназій 
«БДУ2» заняла II месца і атрымала залаты 
кубак сярод удзельнікаў трэцяй лігі.

За іх поспехам стаіць сур’ёзная 
падрыхтоўка – 144 навучальныя гадзіны на 
працягу года. Любоў Шумская, кіраўнік 
камандаў і дырэктар ЦСДПМ, гаворыць, што 
цэнтрам створаны ўсе перадумовы для 
мэтанакіраванай падрыхтоўкі прадпры
мальнай моладзі для буйных бізнес
кампаній. Цяпер праграмы навучання ў 
«Школе прад прымальніцтва і менеджменту 
для моладзі. Уласная справа» будуць карэк
тавацца і пад бізнеспартнёраў. На яе дум
ку, у гэтым выпадку павінна змяніцца і сама 
матывацыя слухачоў школы, якія пачнуць 
адчуваць сваю запатрабаванасць у біз нес
менаў.

Ганна ЛАГУН

На адкрыцці чэмпіянату

Хімбатальён, медыцынская рота  
і касмічныя войскі на «Высокім беразе»! 

адправіліся да ўтульнага 
вогнішча, дзе прайшоў ве
чар ваеннай песні. Каманды 
спявалі вядомыя песні пра 
вайну, насычаныя шчырым 
патрыятызмам. А каманда 
ФМА нават склала аўтарс
кую песню, якую выдатна 
вы канала напрыканцы веча
ра. Перамагла ў вечары ка
манда студгарадка! І тады 
ўжо і акрэсліліся тры ас ноў
ныя кандыдаты на першае  
месца. 

Другі дзень пачаўся спа р
тыўнымі спаборніцтвамі! 
Арганізатары прапанавалі 
камандам прайсці паласу 
перашкод. Цяжка, стомна, а 
яшчэ і надвор’е з самай 
раніцы было сонечным і га
рачым! Але гэта не 
перашкодзіла ўдзельнікам 
паказаць найлепшыя вынікі! 
Лідарамі сталі каманды 
хімічнага і ваеннага факуль

тэтаў і каманда студгарадка. 
Пакуль спартсмены зма

галіся з паласой перашкод, 
астатнія ўдзельнікі рыхтавалі 
свае лагеры да агляду журы 
на чале з Паўлам Скалаба
нам. У кожным з лагераў жу
ры пакармілі і паказалі твор
чыя здольнасці. Зноў 
адзнакі, зноў лідары – ваен
фак, хімфак, студгарадок.

Напрыканцы вечара ка
манды прадэманстравалі 
свае творчыя нумары па ва
еннай тэматыцы злёту. Тут 
найлепшымі сталі хімфак і 
эканамфак, бо такіх запаль
ных танцаў і кранальных слоў 
не было ні ў кога! Каманда 
эканамічнага факультэта 
стварыла сапраўднае шоу, у 
якім былі і песні, і танцы, і па
трыятычныя вершы!

А яшчэ ў памяці застаўся 
перфоманс ваеннага фа
культэта, які перарабіў пера

можцу Еўрабачання Канчыту 
Вурст у сапраўднага Джэй
сана Стэтхэма!

Апошнім шанцам для на
шых лідараў стаў заключны 
этап спартыўнага арыента
вання, які прайшоў напачат
ку трэцяга дня. Тут перамог 
ФПМІ, а другое месца заняў 
хімфак, забяспечыўшы тым 
самым сабе першае месца ў 
агульным заліку!

Скончылася мерапрыем
ства ўзнагароджваннем са
мыхсамых! Галоўны прыз 
дастаўся хімфаку! Другое 
месца заняла каманда студ
гарадка, а трэцяе заваяваў 
ваенфак! Віншуем перамож
цаў нашага злёту, а таксама 
кожнага, хто браў удзел, бо 
такая радасная і шчырая ат
масфера была створана вы
ключна вамі! Дзякуй вам 
вялікае!

Cтанiслаў ПIНЧУК

БДУ далучаецца  
да руху BookСrossing! 

Далучайся і ты! 

Кніжная шафа выстаўлена   
ў калі доры 1 паверха галоў
нага кор пуса (крыло ўпраў
лення выхаваўчай работы з 
моладдзю). Яно і выс тупіла 
аргані затарам дадзенага ру
ху ў БДУ. 

Што такое BookCrossing? 
Праект BookCrossing уз

нік у 2001 годзе па ініцыя
тыве спецыяліста па інтэр
нэттэхналогіях амерыканца 
Рона Хорнбэкера. Рух з ЗША 
перамясціўся ў Еўропу і быў 
прыязна сустрэты ў Італіі, 
затым у Францыі і па ўсёй 
Еўропе, аж да Фінляндыі. 
Цяпер па свеце ў сістэме 
распаўсюду кніг зарэ гістра
вана больш за 1.100.000 
удзельнікаў і 9.000.000 кніг.

Працэс буккросінгу вы
глядае так: вы пакідаеце 
кнігу ў загадзя абдуманым 

месцы (на пазначаных палі
цах), дзе любы чалавек можа 
ўзяць і прачытаць яе. Такім 
чынам людзі «вызваляюць» 
кнігі, ратуючы ад прастой
вання на паліцы. Другой мэ
тай з’яў ляецца ператварэн
не ўсяго свету ў «велізарную 
біблія тэку».

Неўзабаве з’явіцца сшы
так для запісаў «Шукаю 
кнігу», дзе можна будзе паз
начыць імя аўтара ці назву 
кнігі, якую вы жадаеце пра
чытаць. А калі вы ўбачыце ў 
пошуку тую, якую прачыталі, 
і яна ў вас стаіць без вялікай 
патрэбы, – вы з лёгкасцю 
можаце кагосьці парада
ваць, прынёсшы сваю кнігу 
на нашы паліцы!

Наталля КАПАЦЭВІЧ,
метадыст УВРМ

Чакаем 
аматараў 
кнігі ды про-
ста цікаўных 
у калі доры 
1 павер-
ха галоўнага 
кор пуса (кры-
ло ўпраўлення 
выхаваўчай 
работы з мо-
ладдзю)


