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Весткі  
з рэктарата

Паводле інфармацыі
прэс-службы БДУ

Чытайце  
ў нумары:

АКТУАЛЬНА

пАдзея

НОВЫЯ прызначэнні зацвер
джаныя ў БДУ. Начальнікам уп
раўлення арганізацыйнай працы і 
дакументацыйнага забеспя чэння 
стала Наталля Чаркаская. РВУП 
«Камбінат грамадскага хар 
чавання БДУ» ўзначаліла Жанна 
Варанкевіч. Адпаведныя загады 
падпісаныя рэктарам акадэ мікам 
Сяргеем Абламейкам.

* * *
МеДАлёМ Францыска Скары

ны ўзнагароджаны дэкан факуль
тэта міжнародных адносін БДУ 
Віктар Шадурскі за вялікі ўнёсак у 
дасягненне высокіх творчых па
каз чыкаў у сістэме адукацыі.

* * *
ПРАФеСАР фізічнага факуль

тэта БДУ Мікалай Паклонскі ўда
стоены медаля «За працоў ныя 
заслугі» за значны ўклад у раз
віццё навукі і дасягненні ў сфе ры 
адукацыі. 

* * *
УЗНАГАРОДУ Народнага ўра

да правінцыі Чжэцзян атры маў 
загадчык лабараторыі НДІ ФХП 
Дзмітрый Грыншпан за ўклад у 
рэалізацыю сумеснага праекта 
па распрацоўцы тэхна логіі па 
вытворчасці біяраскла дальных 
плёнак, а таксама раз віццё на
вуковатэхнічнага супра цоўніцт
ва з установамі правінцыі. 

* * *
ВУЧОНЫМ сакратаром Вучо

нага савета БДУ абраная намес
нік прарэктара па навуковай ра
боце – начальнік ГУН Таццяна 
Дзік. Акрамя таго, зацверджаны 
план працы Вучонага савета на 
2014–2015 гады.

Вучоны савет створаны ў БДУ 
ў кастрычніку 2014 г. з мэтай 
каардынацыі навуковых, канст
руктарскіх і тэхналагічных прац у 
комплексе ВНУ. 

Новы сумесны праект 
партала TUT.BY і БДУ 
«МоваTUT» стартаваў 
12 лістапада ў Мінску. 

ён накіраваны на папулярыза
цыю беларускай мовы, мастацтва і 
гісторыі. На першыя заняткі, якія 
прайшлі ў арыгінальным клубным 
фармаце на пляцоўцы галерэі Tut.
by, прыйшло 86 чалавек. Адзна
чым, гэта бясплатныя моўныя кур
сы, удзельнікамі якіх могуць стаць 
усе ахвотныя з розным узроўнем 
падрыхтоўкі. 

На першых занятках абмяр
коўваліся працы вядомага белару
скага пісьменніка і мастака Адама 
ГлоБУсА з выставы «Мінск – 
Вільня». Прысутныя задавалі яму 
пытанні, датычныя розных тэм: ад 
узросту ўнука… да ментальнай 
супольнасці гарадоў. Дарэчы, у 
свой час мастак падараваў сваю 
кнігу з вершамі за найлепшае пы
танне госцю галерэі Tut.by. 

Куратар галерэі Таццяна Бем
бель распавяла, што на кожных за
нятках будуць прысутнічаць аўта
ры, працы якіх экспануюцца ў 
галерэі. Акрамя таго, выкладчык 
кафедры гісторыі беларускай мовы 
філфака БДУ Алена лянкевіч рас
павяла прысутным, як вітацца і 
развітвацца пабеларуску, а такса
ма як звяртацца адзін да аднаго. 

Выбары адбыліся падчас 
сесіі Агульнага сходу 
НАН Беларусі 13 і 14 
лістапада. Сёлета было 
адкрыта 24 вакансіі 
на званне «акадэмік» і 
39 – на званне «член
карэспан дэнт». Усяго 
прэтэндавалі 40 і 118 
кандыдатаў адпаведна.

Акадэмікам па спецыяльнасці 
«Прыкладная матэматыка» стаў 
прафесар кафедры матэматычнай 
кібернетыкі механікаматэма тыч
нага факультэта Віктар КорЗюК.

Членамікарэспандэнтамі НАН 
Беларусі абраны па спецыяльнасці 
«Неарганічная хімія» дэкан 
хімічнага факультэта Дзмітрый 
сВірыДАў, а па спецыяльнасці 
«Біятэхналогія» – прафесар кафед
ры высокамалекулярных злучэн
няў гэтага ж факультэта Уладзімір 
ШКУмАтАў.

Інтэрактыўны Глобус на «МовеTUT»

Адукацыйны працэс «МоваTUT»,  
у адрозненне ад іншых вельмі па
добных праектаў, арыентаваны на 
вольную камунікацыю ўдзельнікаў. 
Сутнасць складаецца ў засваенні 
слоўнікавага запасу беларускай 
мовы праз інтэрактыўнае абмерка

ванне твора мастацтва. Такі метад 
навучання разлічаны на ўдзел 
слухачоў у актыўнай дыскусіі з 
аднаклубнікамі, выкладчыкамі, 
мастакамі, пісьменнікамі і іншымі 
вядомымі грамадскімі дзеячамі 
нашай краіны. 

І, самае галоўнае, наведваць 
кур сы можна і з дзецьмі. Для са
мых маленькіх аматараў мовы тут 
прапануецца прагляд мульт філь
маў на беларускай мове.

Жанна ВАсАНсКАя

Калектыў БДУ сардэчна віншуе абраных  
акадэміка і членаў-карэспандэнтаў НАН Беларусі

Самы вялікі конкурс адзначаны 
сярод суіскальнікаў на званне 
акадэміка па спецыяльнасці 
«Біятэхналогія раслін» – чатыры 
чалавекі на месца. Сярод 
кандыдатаў на званне члена
карэспандэнта самая запатраба
ваная спецыяльнасць – «Тэхналогіі 

машынабудавання» – сем чалавек 
на месца. 

Нагадаем, выбары ў Нацыя
нальную акадэмію навук Беларусі 
праводзяцца раз у 2,5–3 гады ў 
межах наяўных вакансій па спецы
яльнасцях, якія зацвярджаюцца 
прэзідыумам акадэміі. 

Жадаем навукоўцам БДУ, якія 
дасягнулі высокага навуковага 
прызнання, далейшай плённай на
вуковай дзейнасці, невычэрпнай 
энергіі, аптымізму, новых ідэй і 
здзяйсненняў на карысць нашай 
Беларусі і БДУ!

Алена мАрЦУлЕВіЧ

Акадэмік НАН Беларусі 
Віктар Корзюк

Член-карэспандэнт НАН  
Беларусі Дзмітрый Свірыдаў

Член-карэспандэнт НАН  
Беларусі Уладзімір Шкуматаў

STARTUP БДУ ЎХВАЛІЛІ 
МІЖНАРОДНЫЯ  

ЭКСПЕРТЫ
Дзейнасць цэнтра моладзе

вых інавацый і прадпрымаль
ніцтва БДУ ацэнена на «вы
датна»

Стар. 2

БДУ ЗАСЯРОДЗІЎСЯ  
Ў ЧЖЭЦЗЯНЕ

Дэлегацыя БДУ на чале з 
акадэмікам Алегам Івашкевічам 
адкрыла сумесны цэнтр і лаба
раторыю ў Кітаі 

Стар. 3

КРУГЛЫ СТОЛ 
SMM У БДУ:  

«ПАВУК ЦІ МУХА?»
Выбітныя медыякоўчы па

дзя ліліся досведам з адмі
ністра тарамі груп БДУ ў сацы
яльных сетках 

Стар. 4
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УшАНАВАННі

іНАВАцыі

 МіжНАродНАе сУпрАцоўНіцТВА

На ўрачыстым 
пасяджэнні Савета  
БДУ, прысвечаным 
93годдзю ВНУ,  
былі ўручаныя прэміі 
імя У. і. Пічэты і  
А. Н. сеўчанкі, 
а таксама пасведчанні 
і нагрудныя знакі 
«Заслужаны работнік 
БДУ» 28 супрацоўнікам. 

Сёлета конкурсы праводзіліся ў 
намінацыі «Адукацыя». 

Усяго ў камісію па прысуджэнні 
прэміі імя У. І. Пічэты было пада
дзена 5 прац ад філалагічнага, 
гуманітарнага, юрыдычнага фа
куль тэтаў, факультэта філасофіі і 
сацыяльных навук і Інстытута жур
налістыкі. 

Камісія па прысуджэнні прэміі 
імя А. Н. Сеўчанкі разглядзела 4 
працы: па адной ад фізічнага, 
хімічнага, біялагічнага і геагра фіч
нага факультэтаў. 

Лаўрэатам прэміі імя У. І. Пі
чэты стаў калектыў аўтараў 

міжнародны семінар 
«Энергаэфектыўнасць 
і энергазахаванне: 
праблемы адукацыі ў 
ВНУ Беларусі» прайшоў з 
11 па 13 лістапада ў БДУ. 

Праграма семінара ўключала 
шэраг навуковых мерапрыемстваў. 
Спачатку адбылася нарада міжна
роднага праекта TEMPUS еўра
пейскага саюза «Распрацоўка 
трэнінгсеткі для ўдасканалення 
навучання ў галіне энерга

Дзейнасць цэнтра 
моладзевых інавацый 
і прадпрымальніцтва 
«Startup БДУ» 
ацэнена міжнароднымі 
экспертамі на «выдатна».

Першы ў Беларусі цэнтр мола
дзевых інавацый і прадпры маль
ніцтва для развіцця інавацыйнага 
патэнцыялу студэнтаў быў адкры
ты ў БДУ ў снежні мінулага года. 
Гэтая падзея мела вялікі рэзананс 
ва ўнівер сітэце, які цалкам вытлу
мачальны жаданнем студэнтаў за
пусціць праект на аснове ўлас
ных распрацовак і абумоўлены 
ўстойлівымі грунтоўнымі навуко
вымі трады цыямі ўніверсітэта. У 
маі першыя рэзідэнты стартап
цэнтра атрымалі сертыфікаты за 
паспяховае завяршэнне навучання 
па пяці асноўных курсах: «Прад
прымаль ніцтва», «лідарства і ка
ман  да ўтварэнне», «Інавацыйны 
менеджмент», «Бізнесплана ван
не» і «Абарона правоў інтэ лек
туальнай уласнасці» і прад ставілі 
прэзен тацыі шасці праектаў роз
най скі раванасці. Многія ўдзель 

Лаўрэаты конкурсу імя А. Н. Сеўчанкі: прафесары Аляк-
сандр Сідараў і Наталля Максімава, дацэнты Галіна Маслава і 
Уладзімір Лысак

Лаўрэаты конкурсу імя У. І. Пічэты: прафесары Ірына Рат-
нікава і Іван Роўда, а таксама дацэнт Святлана Якуба 

Найлепшыя навукоўцы БДУ

навучальнаметадычнага комплек
су па беларускай мове для школ 
Беларусі. Гэта супрацоўнікі філа ла
гічнага факультэта БДУ: прафеса
ры Іван Роўда, Таццяна Валынец, 
Ірына Ратнікава і дацэнт Святлана 
Якуба. Адзначым, што ў склад ком
плексу ўваходзяць падручнікі, на ву 

чальнаметадыч ныя дапа мож нікі, 
тэсты, слоўнік. Аўтарскі ка лек тыў 
працаваў над НМК 20 гадоў, за гэ
тыя гады выйшла 18 кніг. 

Звання лаўрэата прэміі імя 
А. Н. Сеўчанкі ўдастоены калектыў 
біялагічнага факультэта: прафеса
ры Аляксандр Сідараў і Наталля 

Максімава, дацэнты Галіна Масла
ва і Уладзімір Лысак. Гэтая ўзна
гарода ім прысуджаная за распра
цоўку навучальнаметадычнага 
комплексу «Асновы клетачных, ма
лекулярных і генетычных механіз
маў арганізацыі і развіцця жывых 
сістэм».

Паводле Палажэння аб конкур
се памер прэміі складае 150 база
вых велічынь. Тэрміны наступнага 
конкурсу, які пройдзе на гэты раз у 
намінацыі «Навука», у тым ліку для 
катэгорыі «маладыя навукоўцы», 
будуць абвешчаны ў лютым 2015 г.

Паводле інфармацыі ГУН

Startup БДУ ўхвалілі міжнародныя эксперты

TEMPUS удасканальвае навучанне ў галіне энерга эфектыўнасці

ні кі праектных каманд першай 
пілотнай групы на пачатку навучан
ня не былі нават знаёмыя адзін з 
адным, але за шэсць тыдняў змаг
лі стварыць праектную каманду, 
згур таваную адной ідэяй. 

29 кастрычніка цэнтр «Startup 
БДУ» ўпершыню наведалі міжна
родныя эксперты па ацэнцы 
студэнцкіх бізнесідэй. У склад 
дэлегацыі ўвайшлі прад стаўнік 

Школы бізнесу і эканомікі Парту
галіі Маркус Нагуера, каардына
тар міжнародных праектаў Уні
вер сітэта Манпелье2 (Францыя) 
Ірына Кожына, дырэктар цэнтра 
моладзевых ініцыятыў Камрацкага 
дзяржаўнага ўніверсітэта (Рэс пуб
ліка Малдова) Святлана Генова і 
ды рэктар стартапцэнтра Харкаў
скага нацыянальнага ўні вер сітэта 
эканомікі Сяргей Знахур. Яны 

рабілі экспертызу праектаў і дзей
насці стартапцэнтра ў цэлым. 
Прэзен тацыі праектаў, абмерка
ванні пытанняў па іх рэалізацыі, 
дыскусіі пра раз віццё і канструк
тыўная палеміка доўжыліся пяць 
яркіх гадзін. 

Эксперты высока ацанілі і далі 
станоўчае заключэнне пра пер
спек тыўнае развіццё праектаў, якія 
распрацавалі нашы студэнты ў пе

рыяд навучання ў цэнтры «Startup 
БДУ». Гэта бізнеспланы праектаў 
«Крэатыўмаркет», Be Here, «Inter
netУніверсітэт», «Турыстычны пар
тал «Невядомая Беларусь», «Сту
дэнцкае сацыяльнаарыен та ванае 
рэкламнае агенцтва Snowy» і 
«Стварэнне і прасоўванне туры
стычнага цэнтра на базе в. Пры
лукі». Акрамя таго, еўрапейскіх 
экспертаў глыбока ўразілі вынікі 
працы дзвюх новых ITкаманд: 
ProfitPamM і «Мабільная гульня 
Changing the World».

Рэзідэнтамі цэнтра моладзе
вых інавацый і прадпрымальніцтва 
БДУ можа стаць любы ахвотнік, 
запоў ніўшы на сайце ўніверсітэта 
рэгіст рацыйную форму. Калі ціка
ва, чым жыве сучасны стартапер, 
можна ўвайсці ў групу «Startup 
BSU» у сацыяльных сетках Face
book і  «УКантакце».

Наталля рАмАНАВА, 
каардынатар стартап-цэнтра
З падрабязным рэзюмэ ўхва

леных праектаў, а таксама з тымі, 
хто за імі стаіць, вы можаце па
знаёміцца ў поўным артыкуле на 
сайце газеты «Універсітэт» www.
gazeta.bsu.by.

эфектыўнасці». Яна прысвячалася 
пытанням выканання дадзенай 
праграмы ў партнёрскіх універ
сітэтах. У прыватнасці, абмяр коў
валіся новыя адукацыйныя курсы, 
распрацаваныя ў рамках праекта 
чатырма ўніверсітэтамі з Польшчы, 
Беларусі, літвы і латвіі. Гаворка пра 
сумесную навучальную праграму 
БДУ і люблінскага ўнівер сітэта 
тэхналогій «Энергаэфек тыўныя 
ма тэрыялы» і працу «Энер гаэфек
тыўнае асвятленне», выкананую 
вык  ладчыкамі Вільнюскага ўні
версітэта пры падтрымцы БДУ і 
Рыжскага тэхнічнага ўніверсітэта. 

Былі разгледжаныя таксама сту
пень падрыхтоўкі навучальных пра
грам і дапаможнікаў, канспектаў 
лекцый і прэзентацый для сту
дэнтаў партнёрскіх універсітэтаў. 
Усяго ў працы нарады прынялі 
ўдзел 26 супрацоўнікаў 14 еўра
пейскіх універсітэтаў латвіі, Поль
шчы, Бельгіі, літвы, Эстоніі і Ру
мыніі і 11 прадстаўнікоў ВНУ краін
партнёраў: Беларусі, Азербайджа
на і Косаўскай Мітравіцы. 

Цэнтральнай падзеяй семінара 
стаў форум «Энергаэфектыўнасць і 
энергазахаванне: праблемы аду
кацыі ў ВНУ Беларусі», які прайшоў 

на пляцоўках БДУ і БНТУ. З 
дакладамі выступілі вядучыя 
беларускія спецыялісты ў галіне 
энергаэфектыўных тэхналогій, 
энергазахавання і аднаўляльных 
крыніц энергіі. Акрамя таго, тут 
прадставілі праекты новых кірункаў 
падрыхтоўкі студэнтаў для галіны 
энергаэфектыўнасці. Досведам 
падрыхтоўкі супрацоўнікаў для 
дадзенай сферы падзяліліся 
спецыялісты з еўрапейскіх ВНУ. 

Таксама адбыўся круглы стол на 
тэму «Праблемы адукацыі ў Бела
русі ў галіне энергаэфек тыўнасці, 
энергазахавання і ад наўляльных 

крыніц энергіі». У ім узялі ўдзел 
кіраўнікі вядучых беларускіх прад
прыемстваў галіны энергетыкі. Бы
лі разгледжаныя перспектывы і 
ролі патэнцыйных працадаўцаў па 
развіцці інтэграцыйнага працэсу 
падрыхтоўкі высокакваліфікаваных 
кадраў для айчыннай прамыс
ловасці. Мэтай дадзенага мера
прыемства з’яўлялася інфарма
ванне прадстаўнікоў прамысловых 
кампаній, айчынных ВНУ, навукова
даследчых арганізацый пра новыя 
кірункі навучання ў БДУ, БНТУ і 
БДАТУ.

Жанна ВАсАНсКАя
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КАНТАКТы

УрАЧысТАсці БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

Аб'яВы

НАшы юбіЛяры

інтэрв'ю рэктара БДУ акадэміка сяргея Абламейкі – часопіс «Беларусь» 
(№10, кастрычнік).

Пра распрацоўку навукоўцаў лабараторыі прыкладных праблем 
біяхіміі біялагічнага факультэта БДУ, якія прапанавалі эфектыўны спосаб 
вызначэння спажывання наркотыкаў – respublika.sb.by (13.10), «Рэспубліка», 
Tut.by (14.10), АТН (БТ1), Megacat.by (23.10). 

іміджавы ролік па прыцягненні замежных студэнтаў для навучання ў 
Беларусі знялі ў БДУ – Megacat.by, marketing.by, 21.by, Onliner.by, Tut.by 
(16.10), АНТ, Tio.by (21.10), zviazda.by, «Звязда» (23.10).

святкаванне 75-гадовага юбілею філалагічнага факультэта БДУ – АТН 
(БТ1), Megacat.by (22.10), «Настаўніцкая газета» (23.10, 13.11), «літаратура і 
мастацтва» (14.11).

Візіт памочніка прэзідэнта па эканамічных пытаннях Кірыла рудога ў 
БДУ – АТН (БТ1), БелаПАН, Tut.by, 21.by, Naviny.by (16.10), Megacat.by (18.10).

святкаванне 80-гадовага юбілею гістарычнага факультэта БДУ – 
Megacat.by (22.10), БелТА, 21.by, Minsknews.by, СТБ (29.10), АТН (БТ1), sb.by 
(30.10), zviazda.by (05.11), 7dney.by (06.11).

Пра Вышэйшы прадстаўнічы орган студэнцкага самакіравання 
«Асамблея БДУ», створаны ў кастрычніку ў ВНУ – БелаПАН, 21.by, БелТА, 
Generation.by, Naviny.by, Megacat.by (30.10), soyuz.by, sb.by (31.10), zviazda.by 
(05.11).

Пра абвешчаны ў БДУ конкурс грантаў для падтрымкі сумесных 
навуковых даследаванняў з навуковымі і адукацыйнымі арганізацыямі і 
прадпрыемствамі В'етнама – «Рэспубліка», Megacat.by, Naviny.by, БелаПАН, 
21.by (25.10), БелТА (26.10).

Філіял кафедры бізнес-адміністравання інстытута бізнесу і 
менеджменту тэхналогій БДУ адкрылі ў Польска-беларускай гандлёва-
прамысловай палаце ў Варшаве (Польшча) – Generation.by, БелТА, Onliner.
by (14.11).

Двухдзённая 
міжнародная навуковая 
канферэнцыя 
«Філасофска
культуралагічныя  
ідэі акадэміка  
В. С. Сцёпіна ў святле 
сучасных сацыяльных 
трансфармацый» 
прайшла 4–5 
лістапада ў БДУ. 

Ва ўрачыстым адкрыцці прынялі 
ўдзел Старшыня Савета Рэспублікі 
Нацыянальнага сходу Беларусі 
акадэмік Анатоль Рубінаў, рэктар 
БДУ акадэмік Сяргей Абламейка, 
дырэктар Інстытута філасофіі РАН 
акадэмік Абдусалам Гусейнаў, за
гадчык сектара Інстытута філасофіі 
РАН акадэмік Уладзіслаў лектарскі, 
дэканы факультэтаў філасофскага 
і псіхалогіі МДУ імя М. В. лама
носава Уладзімір Міронаў і Юрый 

Дэлегацыя БДУ на 
чале з прарэктарам 
па навуковай рабоце 
акадэмікам Алегам 
івашкевічам з 6 па 11 
лістапада наведала 
Кітай, дзе брала ўдзел 
у некалькіх значных 
мерапрыемствах.

Фармальнай нагодай для візіту 
дэлегацыі БДУ ў г. Ханжоу паслу
жыла імпрэза 30годдзя Zhejiang 
Shuren University, але асноўнай мэ
тай з’яўлялася жаданне абмерка
ваць выкананне сумесных наву
ковых праектаў і магчымых кірункаў 
супрацоўніцтва ў галіне падрых
тоў кі кітайскіх магіс трантаў і аспі
рантаў на базе БДУ. Паралельна 
меркавалася правесці дзелавыя 
перамовы ў Дэпартаменце навукі і 
тэхналогій Народнага ўрада 
правінцыі Чжэцзян па пытаннях 
каардынацыі навуко ватэх нічнага 
супрацоў ніцтва.

Усе задачы былі паспяхова вы
рашаны. Так, пры абмеркаванні 
выканання навуковага праекта па 
стварэнні біяраскладальных 
(экалагічна бясшкодных) плёнач
ных матэрыялаў для харчовай 
прамысловасці было адзначана, 
што ў адпаведнасці з планам прац 
кітайскі бок ажыццявіў мантаж і за
пуск у эксплуатацыю вопытнай ус
таноўкі. Адказныя выканаўцы з бе

07 лістапада Калінін сяргей Артуравіч, загадчык кафедры тэорыі і гісторыі 
дзяржавы і права

09 лістапада Вайцяшэнка іосіф станіслававіч, дацэнт кафедры тэхналогій 
праграмавання

09 лістапада Дзенісенка марына Аляксандраўна, дацэнт кафедры 
міжнароднага прыватнага і еўрапейскага права

10 лістапада мазанік сяргей Аляксеевіч, загадчык кафедры вышэйшай 
матэматыкі

12 лістапада ротман Давід Генрыхавіч, дырэктар цэнтра сацыялагічных і па
літычных даследаванняў

13 лістапада сідараў Аляксандр Віктаравіч, прафесар кафедры фізіялогіі ча
лавека і жывёл

14 лістапада Чарняўская Эліна Аляксандраўна, прафесар кафедры ядзернай 
фізікі

20 лістапада снапкоўская святлана Валянцінаўна, прафесар кафедры ды
зайну

22 лістапада Горбач Вольга Аляксандраўна, дацэнт кафедры стылістыкі і лі
таратурнага рэдагавання

24 лістапада лук’яновіч іна робертаўна, дацэнт кафедры інфармацыйных 
тэхналогій

25 лістапада Краўле таццяна Пятроўна, дацэнт кафедры англійскай мовы і 
маў ленчай камунікацыі

28 лістапада Паваляеў сяргей Анатольевіч, дацэнт кафедры філасофіі і ме
тадалогіі навукі

29 лістапада ляшчынская ірына іванаўна, дацэнт кафедры філасофіі культуры
29 лістапада Дзюбкова таццяна Пятроўна, дацэнт кафедры экалогіі чалавека
30 лістапада Данілевіч Аляксандр станіслававіч, дацэнт кафедры між на

роднага прыватнага і еўрапейскага права

БЕлАрУсКі  ДЗярЖАўНы  ўНIВЕрсIтЭт
АБ’яўляЕ КоНКУрс НА ЗАмяШЧЭННЕ ПАсАД

ДАЦЭНТАЎ КАФеДРАЎ: агульнай і клінічнай псіхалогіі, тэорыі і практыкі пера
кладу, рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры, раманскага мова
знаўства, рускай літаратуры, сучаснай беларускай мовы,   

СТАРШЫХ  ВЫКлАДЧЫКАЎ  КАФеДРАЎ: англійскай мовы прыродазнаўчых 
факультэтаў, інфармацыйных тэхналогій, нямецкай мовы, тэорыі і практыкі пера
кладу, экалогіі чалавека, карпаратыўных фінансаў, крымінальнага права, фізічнага 
выхавання і спорту, раманскага мовазнаўства, рускай літаратуры, сучаснай бела
рускай мовы,    

ВЫКлАДЧЫКА  КАФеДРЫ  агульнанавуковых дысцыплін.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас:  220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а,  упраўленне кадраў, тэл. 2095436.

IНстытУт яДЗЕрНыХ ПрАБлЕм БДУ
АБ’яўляЕ КоНКУрс НА ЗАмяШЧЭННЕ ПАсАДы

МАлОДШАГА НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНІКА лабараторыі электрадынамiкi неад
народных асяроддзяў (3 чал.)

Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская, 11, аддзел кадраў, пакой 315, тэл. 

2264231.

ДЗярЖАўНы іНстытУт КірАВАННя і сАЦыялЬНыХ тЭХНАлоГіЙ БДУ
АБ’яўляЕ КоНКУрс НА ЗАмяШЧЭННЕ ПАсАД

ПРАФеСАРА КАФеДРЫ рэабiлiталогii на 0,5 стаўкі,
ДАЦЭНТА КАФеДРЫ кiравання фінансамі.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, Дзяржаўны інстытут кіравання і са

цыяльных тэхналогій БДУ, аддзел кадраў, тэл. 3060028.

іНстытУт ПрыКлАДНыХ ФіЗіЧНыХ ПрАБлЕм імя 
А. Н. сЕўЧАНКі БДУ

АБ’яўляЕ КоНКУрс НА ЗАмяШЧЭННЕ ПАсАДы

НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНІКА лабараторыі інфармацыйных тэхналогій па 
спецыяльнасці 05.13.11 (матэматычнае і праграмнае забеспячэнне вылічальных 
машын, комплексаў і камп’ютарных сетак).

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220045, г. Мінск, вул. Курчатава, 7. Тэл.: 2124843.

БДУ засяродзіўся ў Чжэцзяне

Акадэмік Алег Івашкевіч на святкаванні 30-годдзя Zhejiang Shuren University

ларускага боку (доктар навук 
Грыншпан Д. Д., НДІ ФХП, дацэнт 
навук Савіцкая Т. А., хімічны фа
культэт БДУ) правялі даследаванні 
па адпрацоўцы тэхналогіі. Праект 
гатовы да ўкаранення ў прамысло
васць. З мэтай працягу даследа
ванняў у галіне стварэння новых 
тэхналогій па абароне экалагічнай 
прасторы БДУ і Чжэцзянскі Шу
жэнь універ сітэт вырашылі ства
рыць сумесную навуковую лаба
раторыю па распрацоўцы і транс
феры экала гічна бяспечных тэх
налогій. Адкрыццё лабарато рыі 
адбылося 11 лістапада. Акрамя та
го, бела рускія навукоўцы выс тупілі 
на форуме рэктараў кітайскіх і за
межных прыватных ВНУ, а таксама 
прачы талі лекцыю для сту дэнтаў 
на тэму стварэння новых рэсурса
зберагальных тэхналогій у галіне 
энер гетыкі.

Урад правінцыі Чжэцзян высока 
ацаніў уклад навукоўцаў БДУ ў 
распрацоўку тэхналогіі і арганіза
цыю навуковатэхнічнага супра
цоў  ніцтва з установамі правінцыі і 
прысу дзіў доктару навук Дзмітрыю 
Грын шпану прэмію West Lake 
Friendship Prize Award. 

Добрыя вынікі атрыманы і па 
выніках сустрэчы з генеральным 
дырэктарам Дэпартамента навукі і 
тэхналогій Народнага ўрада 
правінцыі Чжэцзян Чжоу Гуахуэем. 
Адзначыўшы эфектыў насць выка
наных сумесных навуковых праек
таў, а таксама з улікам перспектыў 

пашырэння навуковатэхнічнага 
супрацоў ніцтва, пры нята рашэнне 
пра адкрыццё сумеснага цэнтра 
навуковатэхніч нага супрацоў
ніцт ва «Чжэцзян – Беларусь». ён 
будзе ажыццяўляць каардынацыю 
ўсіх сумесных навуковых праектаў, 
а таксама паспрыяе трансферу 
беларускіх тэхналогій у кітайскую 
прамысловасць. 

Такім чынам, БДУ мае ў Кітаі ўжо 
два дзейныя сумесныя цэнтры 
навуковатэхнічнага супрацоў ніцт
ва – у г. Харбін, на паўночным 
усходзе краіны, і ў г. Ханжоу, на 
паўднёвым усходзе краіны. У на
ступным годзе плануецца ства
рыць аналагічны цэнтр у г. Далянь 
на ўсходзе Кітая.

Правінцыя Чжэцзян прыцягвае  
да сябе ўвагу добра развітай эка
номікай і наяўнасцю буйных і вядо
мых кітайскіх ВНУ. Менавіта ў гэтай 
правінцыі была адкрыта адна з 
першых у Кітаі прыватных ВНУ – 
Zhejiang Shuren University, з якой 
БДУ выконвае навуковыя праекты, 
уключаныя ў Міждзяр жаўную бела
рускакітайскую праграму супра
цоў ніцтва ў галіне навукі і тэхна
логій.   

На сёння БДУ мае больш за 30 
дамоў аб супра цоўніцтве з кітай
скімі ўніверсітэтамі і навуковадас
ледчымі інстытутамі.

Вячаслаў ляВоНАў, 
каардынатар навукова-

тэхнічнага супрацоўніцтва 
 БДУ з КНр

Сінтэз філасофіі, навукі і культуры

Зінчанка, галоўны рэдактар часо
піса «Пытанні філасофіі» Барыс 
Пружынін, а таксама навукоўцы 
БДУ, РІВШ, БДТУ, БДЭУ. 

У сувязі з 80годдзем акадэміка 
РАН Вячаслава Сцёпіна, выбітнага 
навукоўца ўзнагародзілі Ганаровай 
граматай Нацыянальнага сходу, а 

членкарэспандэнт НАН Беларусі 
Аляксандр Данілаў распавёў пра 
ўнёсак акадэміка ў даследаванне 
праблем метадалогіі навукі, тэорыі 
пазнання, філасофіі і культуры. 

Першы дзень канферэнцыі 
завяршыўся падпісаннем дамовы 
аб супрацоўніцтве паміж БДУ і 
Інстытутам філасофіі РАН, а такса
ма – пагадненняў паміж ФФСН 
БДУ і факультэтамі філасофіі і псі
халогіі МДУ імя М. В. ламаносава.

5 лістапада адбыўся круглы стол 
на тэму «Сацыяльнагуманітарная 
рэфлексія праблем трансфармацыі 
сучаснага грамадства, культуры, 
навукі і адукацыі», у якім прынялі 
ўдзел філосафы Расіі і Беларусі. 

У гэты ж дзень прайшла прэзен
тацыя кнігі «Сінтэз філасофіі, 
навукі, культуры. Да 80годдзя 
акадэміка В. С. Сцёпіна». У ёй 
прадстаўленыя артыкулы юбіляра і 
беларускіх навукоўцаў, якія асвят
ляюць актуальныя праблемы раз
віц ця цывілізацыі і культуры.

Ганна рАК

Акадэмік РАН В. С. Сцёпін
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Карэктар Ганна Яўгенаўна РАК

КоМпАс АбіТУрыеНТА

сусветнае павуцінне – 
неад’емная частка 
нашага жыцця. Яго ніткі – 
гэта прылада працы, 
сродак зносін і лад 
жыцця. Сацыяльныя 
сеткі – як галіна 
найбольш наведвальная 
і прывабная. І мы не 
можам адмаўляць 
гэты факт ці адмовіцца 
ад інтэрнэту. Але за 
намі выбар: быць 
«мухамі» ці «павукамі», 
апынуцца закладнікамі 
сітуацыі ці павярнуць 
яе сабе на карысць.

10 лістапада прайшоў круглы 
стол для адміністратараў груп на
шага ўніверсітэта ў сацыяльных 
сетках. Асноўным арганізатарам 
выступіла ўпраў ленне выхаваўчай 
работы з моладдзю. Першачарго
вай задачай ме рапры емства, як 
адзначыла мадэратар Наталля 
Капацэвіч, з’яў ля лася стварэнне 

Студэнты і прадстаўнікі 
адміністрацыі БДУ 
3 лістапада наведалі 
Нацыянальны 
дзіцячы адукацыйна-
аздараўленчы 
цэнтр «Зубраня». 

Зараджаныя пазітыўным на
строем, узброеныя ўсім неабход
ным для правядзення трэнінгаў і 
хімічных эксперыментаў, студэнты 
адправіліся на сустрэчу са школь
нікамі, якія адпачывалі ў цэнтры. На 
гэтай змене ў «Зубраняці» пад
мацоўвалі здароўе пераможцы 
алімпіяд, выдатнікі вучобы і жур на
лісты. Студэнтам вельмі хацелася 
пазнаёміцца з пакаленнем, якое 
падрастае і ў будучыні стане ім год
най заменай. Упраўленне культуры 
БДУ падрыхтавала выдатны кан
цэрт з яркімі і запа мінальнымі выс
тупленнямі. 

З удзелам рэктара акадэміка 
Сяргея Абламейкі была праведзе
ная прэсканферэнцыя, на якой 
былі разгледжаныя актуальныя тэ
мы сучаснасці. Працавала псіхала
гічная служба БДУ, трэнінгі якой 
захапілі школьнікаў. Студэнты бес
перапынна гаманілі з будучымі 
абітурыентамі, дзяліліся ўражан
нямі ад навучання ва ўніверсітэце, 
распавядалі пра прыемнасці сту
дэнцкага жыцця.

У гэты ж дзень адбылося пад пі
санне пагаднення аб супрацоў ніц
тве паміж БДУ і НДААЦ «Зубраня». 
Подпісы пад дакументам пас тавілі 
рэктар Сяргей Абламейка і дырэк
тар цэнтра На дзея Ануфрыева.

Пагадненне прадугледжвае су
пра цоўніцтва па некалькіх кірун
ках. У прыватнасці, мяркуецца 
ўдасканаленне бесперапыннага 

Дзень БДУ ў «Зубраняці»

адукацыйнага працэсу і павышэн
не яго якасці, забеспячэнне пра
фесійнай арыентацыі навучэнцаў і 
паляпшэнне кваліфікацыі педа
гагіч ных супрацоўнікаў «Зубраня

ці». Будуць ладзіцца сумесныя аду
кацыйныя, навуковаметадычныя, 
выхаваўчыя мерапрыемствы; пра
водзіцца навучальныя семіна ры, 
алімпіяды, канферэнцыі і выставы.

Дасягнутая таксама дамоў ле
насць па праходжанні педага гіч
най практыкі студэнтаў БДУ і пры
цягненні выкладчыкаў, старша
курснікаў і магістрантаў ВНУ для 

КрэАТыў

Круглы стол SMM у БДУ: «Павук ці муха?»

дружнай аф  лайн ка манды для 
плённай працы анлайн у мэтах 
прасоўвання ўніверсітэта ў гла
бальнай сетцы Internet і для ак тыў
нага і аператыўнага ўзаема дзеяння 
ўсіх структур. 

Кіраўнік медыяцэнтра БДУ да
цэнт кафедры тэхналогій каму
нікацый Павел Салаўёў нагадаў 
пра вытокі і перадумовы ўзнікнення 
сацыяльных сетак, распавёў пра 
асаблівасці цяперашняга пакален
ня, якія спрыяюць іх поспеху.  Прак

тычны бок справы раскрыла 
Анастасія Раманава, якая займа
ецца адміністраваннем суполь
насцяў БДУ ў сацсетках: «УКан
такце», Facebook, LinkedIn, Twitter.  
Спецыяліст па рэкламе прад
стаўніцтва ТАА «Тайгермілк Ме
дыя» (Расія) у Беларусі Анастасія 
Рудзянкова пачаставала ўсіх калег 
лыжкай дзёгцю і бочкай мёду. Па
пярэдне ацаніўшы групы, якія 
адмініструюць усе прысутныя, яна 
назвала ўсе станоўчыя і адмоўныя 

бакі, паказала магчымыя кірункі 
развіцця. Кожны спікер з’яўляўся 
наглядным прыкладам таго, як да
магчыся жаданага. Заснавальнік 
SMMагенцтва Improve Media Ан
тон Ашмян растлумачыў алгарытм 
поспеху любой групы сярод 
карыстальнікаў, зрабіў кароткі 
агляд усіх сацыяльных сетак, 
скаардынаваў і накіраваў адміні
стратараў па асноўных этапах пра
цы. Інфармацыя, прадстаўленая 
спікерам на круглым стале, даступ
ная па спасылцы https://vk.com/
immedia_smmbsu2014.

З кожным годам «SMM у БДУ» 
ўсё пашыраецца. У гэты раз спон
сарам мерапрыемства выступіла 
ITкампанія «Акток» (http://aktok.
by/), зацікаўленая ў падтрымцы 
студэнтаў у патрэбным кірунку. 
Зрабіць жа высновы пра яго 
эфектыўнасць і карысць можна бу
дзе ў вельмі хуткім часе, калі 
колькасць падпісантаў груп БДУ 
ў сацыяльных сетках узрасце ў 
некалькі разоў.  А гэта здарыцца 
несум неўна, бо ўсе сакрэты пос
пеху былі раскрытыя, засталося іх 
толькі выкарыстаць.

Надзея КрАўЧУК

Паважаныя чытачы! 

На сайце газеты 

«Універсітэт» 

www.gazeta.bsu.by 

вы зможаце пачытаць 

інтэрв’ю з прарэктарам 

па навуковай рабоце 

акадэмікам Алегам 
Івашкевічам у межах 

праекта «Асобы БДУ», 

гутарку з пераможцам  

фотаконкурсу «На грэбені 

хвалі» Аляксандрам 
Шэлегавым, рэпартаж са 

святкавання дня 
народзінаў БДУ, а такса

ма матэрыялы пра музыч

ную вечарыну «Сярэбра
ныя струны», конкурс 

«Восеньскі фотакрос» 

студгарадка  і іншыя.

Да таго, шмат відэа.  

Не прамініце!
рэдакцыя газеты  

«Універсітэт»

правядзення ў «Зубраняці» спе
цыя лізаваных навучальных курсаў 
па профільных дысцыплінах, фа
куль татыўных заняткаў і гурткоў.

лізавета БАсАлыГА


