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ПА ЗАМЕЖНЫ ДОСВЕД
Нашы спецыялісты асэнса

валі дзейнасць Томскага дзяр
жаўнага ўніверсітэта і Расій
скага ўніверсітэта дружбы на
родаў 

Стар. 2

IДЭАЛЬНЫ КУРАТАР  
ДЛЯ ПЕРШАКУРСНІКАЎ

Старшы выкладчык Надзея 
ЕльСуКовА разгарнула валан
цёрскі рух на факультэце сацыя
культурных камунікацый 

Стар. 3

У ЖЫВОй гУТАРцЫ
Студэнты БДу пабывалі з 

асветніцкімі мэтамі ў школах 
Навагрудскага раёна

Стар.  4

ПРЭСКАНФЕРЭНцыя рэкта
ра БДу акадэміка Сяргея Абла
мейкі, прысвечаная пачатку пры
ёмнай кампаніі ў БДу, адбудзецца 
24 сакавіка ў 11.00 у будынку рэк
тарата (вул. Бабруйская, 5а).

Будуць абмеркаваны пытанні 
падрыхтоўкі спецыялістаў у БДу 
па ўсіх спецыяльнасцях. Таксама 
гаворка будзе ісці пра новыя спе
цыяльнасці і напрамкі навучання 
ва увА, асаблівасці засялення 
іншагародніх студэнтаў у інтэр
наты БДу і інш.

* * *
ЗАгАДАм рэктара БДу ад 9 

сака віка гуманітарны факультэт 
пераназваны ў факультэт сацы-
якультурных камунікацый. Да
дзенае рашэнне прынята з мэтай 
прывядзення назвы факультэта ў 
адпаведнасць з наяўнымі спе цы
яль насцямі падрыхтоўкі спецы
ялістаў з вышэйшай адукацыяй. 
Акрамя таго, зацверджаны змены 
ў назвах кафедраў. Кафедра 
агульнанавуковых дысцыплін пе
раназвана ў кафедру камп’ ю
тарнай лін гвістыкі і лінгва ды дак
тыкі, а кафедра менеджменту і 
арганізацыі аховы здароўя – у ка
федру менеджменту і эканомікі 
сацыяльнай сферы.

гуманітарны факультэт БДу 
быў створаны 11 сакавіка 2004 г. 
Падрых тоўка ажыццяў ляецца па 
спецыяльнасцях: дызайн; сучас
ныя замежныя мовы; культу
ралогія; прыкладная інфарматы
ка; сацыяльная праца; менедж
мент. Навучаецца 1689 студэн таў. 
Адукацыйны працэс забяспечва
юць 186 выкладчыкаў.

* * *
ДЭлЕгАцыя Курскай вобласці 

РФ на чале са старшынёй камітэ
та адукацыі і навукі Аляксандрам 
Худзіным наведала БДу. Былі аб
меркаваны стан і перспектывы 
двухбаковага супрацоўніцтва ў 
адукацыйнай і ў навуковай сфе
рах. у прыватнасці, гаворка ішла 
пра аптымізацыю працэсу абмену 
студэнтамі і аспірантамі. 

У БДУ 12 сакавіка  
адбылася сустрэча 
міністра адукацыі  
Міхаіла Жураўкова 
са студэнцкім 
прафсаюзным 
актывам устаноў 
вышэйшай адукацыі (увА) 
нашай краіны. міністр 
абмеркаваў з моладдзю 
рэформу вышэйшай 
адукацыі, арганізацыю 
самакіравання, 
жыллёвае пытанне, 
матэрыяльную дапамогу 
і шматлікае іншае.

міхаіл Жураўкоў павітаў мола
дзевых лідараў, выказаў спадзя
ванне на адкрыты дыялог і гатоў
насць выслухаць усе пажаданні. Да 
яго слоў далучыўся і старшыня 
цэн тральнага камітэта Беларуска
га прафесійнага саюза работнікаў 
адукацыі і навукі Аляксандр Бойка. 
Аляксандр Аляксандравіч заявіў, 
што гэта сустрэча вельмі важная 
асабліва напярэдадні VIII з’езду 
прафсаюзаў, і ён разлічвае «пад
сілкавацца» свежымі ідэямі, і абя
цае знайсці ім выкарыстанне. 

Затым па надзённых пытаннях 
прафсаюзнага руху выступілі прад
стаўнікі увА, якія рас па вялі пра ас
ноўныя кірункі дзей насці, а таксама 
пазначылі ключавыя праблемы. 
Былі агучаны праблемы недахопу 
месцаў у ін тэр натах у некаторых 
увА і цяж кас ці з арэндай жылля, 
недахопы закана даўства ў плане 
аказання матэрыяльнай дапамогі 
платнікам, пытанні паве лі чэння 
датацый студэнцкім санато рыям
прафілак торыям, арганіза цыі лет
няга адпачынку навучэнцаў і інш.   

Далей сустрэча з міністрам аду
кацыі перайшла ў класічны фармат 
«пытаннеадказ». Загадзя падрых
таваныя пытанні былі выкладзены ў 
пісьмовым выглядзе. Акрамя таго, 
многія з прысутных не абмінулі 
магчымасць спытаць міністра аса
біста. міхаіл Жураўкоў не пакінуў 
без увагі ні воднага выс тупоўцу і ва 
ўласцівай яму нязмушанай манеры 
максі мальна разгорнута адказаў 
па кожным з пунктаў. 

Наконт падтрымкі студэнтаў 
плат най формы навучання, пакі ну
тых без бацькоў, міністр запэўніў, 
што кожная увА ў стане вырашыць 
гэту праблему шляхам зніжэння 
кошту навучання ажно да 100 %. 
Такія выпадкі ўжо былі ў яго пра
рэктарскай практыцы. Акрамя та
го, ён заклікаў самі прафсаюзы 
актыўней дапамагаць тым студэн
там, хто патрапіў у цяжкае ста
новішча, у межах сваіх магчы
масцяў, а таксама параіў сябрам 
пацярпелых таксама браць на сябе 

Не адступаць перад цяжкасцямі

асабістую адказнасць у найлепшых 
савецкіх традыцыях.  

Па праблеме недахопу месцаў у 
студэнцкіх інтэрнатах міністр аду
кацыі заўважыў, што ў нашай краіне 
робіцца для стварэння ўмоў сту
дэнтам гэтулькі, як, напэўна, нідзе 
больш у свеце. Тыя ж госці чэм
піянату свету па хакеі проста дзі
віліся ўзроўню нашых студэнцкіх 
інтэрнатаў. Прычым у шматлікіх 
краінах універсітэты наогул не зай
маюцца жыллёвымі пытаннямі 
студэнтаў. Аднак міністр пага
дзіўся, што трэба шукаць іншыя 
варыянты аж да прыцягнення да 
дадзенай праблемы інвестараў, 
біз нес менаў, гатовых укласці 
сродкі ў будаўніцтва жылля для 
маладых спецыялістаў. Акрамя та
го ў міністэрстве адукацыі пра
пра цоўваюць магчымасць выка
рыстання студэнтамі інтэрнатаў 
іншых арганізацый. Па прад стаў
леных праф саюзам да дзеных, у 10 
з 22 найбуйнейшых айчынных увА, 
дарэчы ўсе яны не сталічныя, за
бяспечанасць ін ша га родніх сту
дэн таў інтэрнатамі складае больш 
за 90 % (для параў нан ня: у БДу, 
БНТу і БДуІР каля 65 %). Так што 
панікаваць не варта, упэў нены 
міністр.

Абмеркаванню падвергся і па
пулярны цяпер Балонскі працэс, 
умовай рэалізацыі якога ў нашай 
краіне з’яўляецца наяўнасць 
органаў студэнцкага самакіра
вання. Ключавым жа момантам 
выступае паступовы пераход на 
двухузроўневую сістэму навучан
ня, што наблізіць беларускую аду
кацыю да сусветных стандартаў. 
Па меркаванні м. А. Жураўкова, 
Балонскі працэс створаны для па
разумення, для мабільнасці вык
ладчыкаў і студэнтаў. моладзь – 
галоўны рухавік гэтага працэсу: 
пры міністру створаны грамадскі 
савет, у шматлікіх увА эфектыўна 
працуюць моладзевыя аб’яднанні, 
а ў БДу ўтворана Студэнцкая ге
неральная асамблея. міністр па

га дзіўся з прапановай увесці па
лажэнне пра студэнцкае самакі
раванне ў Кодэкс аб адукацыі. 
Разам з тым ён заўважыў, што сту
дэнцкае самакіраванне – гэта не 
аднабаковы рух, а ўзаемны працэс, 
дзе прафесары і студэнты супра
цоўнічаюць і ўзаема дзей нічаюць 
раўнапраўна. міністр лічыць, што 
трэба больш займацца выхаван
нем, прычым абодвух бакоў. Ад 
студэнтаў м. А. Жураўкоў просіць 
больш ініцыятывы, настойлівасці і 
нават настырнасці. «Бярыце ўладу 
ў свае рукі! А мы вам дапаможам», 
– параіў міністр адукацыі.

Сябры прафсаюзных арганіза
цый цікавіліся магчымасцю мі ні
стэрства адукацыі аказаць дапа
могу ў рэалізацыі праектаў на базе 
БДу ў Шчомысліцы (будаў ніцтва 
спартыўнага стадыёна, даўкам
плектацыя студэнцкага інтэрната 
№ 3). міністр адукацыі адказаў, 
што дадзенае пытанне застаецца 
адкрытым, бо складанасці з інвес
таваннем не дазваляюць яго выра
шыць хуткім часам. Тым не менш 
міністр выказаў спадзяванне, што 
хуткі візіт кіраўніка КНР у Беларусь 
паспрыяе рэалізацыі сумеснага 
праекта ўніверсітэта будучыні.

На пытанне пра канкурэнта
здольнасць беларускіх устаноў 
вышэйшай адукацыі на сусветнай 

арэне міністр адукацыі адказаў, 
што тут многае залежыць ад су
месных высілкаў навукоўцаў, 
студэнтаў і выкладчыкаў. міні с
тэрствам і дзяржавай у цэлым 
робіцца нямала: увА шмат у чым 
забяспечаны сучасным дарагім 
абсталяваннем, як у той жа горац
кай сельгасакадэміі, дзе нядаўна 
прайшоў моладзевы форум. Аднак 
для яшчэ большай канкурэнта
здольнасці фінансавае падмаца
ванне  трэба павялічваць, прызнаў 
міністр. 

Напрыканцы сустрэчы студэнц
кія актывісты пацікавіліся, дзе мі
хаіл Анатольевіч чэрпае натхненне і 
што прымушае яго не адступаць 
перад цяжкасцямі. міністр аду
кацыі ўсміхнуўся і прызнаўся, што 
шчыра любіць моладзь, лекцыі, 
лабара торыі, працу з калегамі і, вя
дома ж, спорт. Нагадаў, што жыць 
трэба актыўна, а думаць выключ
на пазі тыўна, бо, з яго слоў, думкі 
заўсёды матэрыялізуюцца. міхаіл 
Жураўкоў прывёў, што моладзь дае 
яму сілы рухацца наперад і праца
ваць стваральна: «Сто пар вачэй – і 
ўсе пазітыўныя!» Жыць трэба так, 
каб не было балюча за бязмэтна 
пражытыя гады, параіў міністр аду
кацыі Беларусі.

Сяргей ШАФАЛОВІЧ, 
Лізавета МАКАРАНКА
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па замежны досВед

С
ёлетняя міжнародная кан
ферэнцыя ў Расійскім уні
версітэце дружбы наро
даў, з якім БДу звязваюць 

сумесныя навуковыя і адукацый
ныя праекты, была прымеркавана 
да 55гадовага юбілею гэтай 
унікальнай навучальнай установы і 
прысвечана праблеме інтэр
нацыяналізацыі адукацыі.

Тэма гэта блізкая БДу і надзвы
чай важная для РуДН. Пасля таго, 
як 5 лютага 1960 г. урад СССР 
заснаваў універсітэт дружбы 
народаў, яшчэ нікому ў свеце не 
атрымалася паўтарыць шматнацы
янальны досвед РуДН, у якім сёння 
вучацца 28 000 студэнтаў больш як 
500 нацыянальнасцяў са 152 краін 
свету. у іх ліку і нашы магістранты, 
якія займаюцца па сумесных пра
грамах Сеткавага ўніверсітэта 
СНД, заснаванага па ініцыятыве 
БДу і РуДН у 2009 г.

як і наш БДу, з кожным годам 
РуДН змяняецца і становіцца леп
шым. Факультэты ўзбуйняюцца. 
можна вучыцца па некалькіх на
прамках і дадаткова атрымліваць 
адразу 2–3 дыпломы пераклад
чыкаў, нават адвучыўшыся на 
прыродазнаўчых спецыяльнасцях. 
гэта дае магчымасць, як казаў         
К. ці міразеў, выгадаваць два кала
сы там, дзе рос адзін. групы па
мяншаюцца да 20–25 студэнтаў. 
уве дзены ўласныя адукацыйныя 
стандарты. Аўтаномнасць дазва
ляе праводзіць закупкі па гнуткіх 

З 
18 па 21 лютага ў Томскім 
дзяржаўным універсітэце 
прайшоў міжнародны экс
пертнааналітычны семі

нар «Арганізацыя адукацыйнай 
дзейнасці ў даследчым універсі
тэце». у якасці экспертаў у працы 
семінара ўзялі ўдзел супрацоўнікі 
цэнтра праблем развіцця адукацыі 
гувНмР БДу Аляксандр Палон
нікаў і Дзмітрый Кароль. 

гэты тэматычны выбар абумоў
лены новай арыентацыяй ТДу, звя
занай з набыццём статусу «Нацыя
нальнага даследчага ўніверсітэта» 
і напружанымі пошукамі шляхоў 
свайго развіцця ў зменлівых 
сацыяльнаэканамічных акаліч
насцях. 

Даследчы ўніверсітэт – гэта 
форма інтэграцыі адукацыі і навукі, 
якая добра сябе зарэкамендавала 
галоўным чынам у ЗША. Сучасныя 
амерыканскія даследчыя ўніверсі
тэты – гэта магутныя навуковыя, 
адукацыйныя і вытворчыя ком
плексы, цесна звязаныя з інду
стрыяй і сістэмамі кіравання. яны 
валодаюць асаблівым прававым 
статусам, уласнымі статутамі і 
канстытуцыямі, якія даюць ім высо
кую ступень аўтаноміі. Амерыкан
скія ўніверсітэты выступаюць 
суб’ектамі гаспадарання (маюць у 
сваім распараджэнні зямлю, па
датковыя льготы), трывалую су
вязь з бізнесам і яго інтарэсамі. Да 
цяперашняга часу шматлікія дас
ледчыя ўніверсітэты ЗША выступа
юць ключавым фактарам развіцця 
рэгіёнаў пасродкам стварэння пры 
іх тэхнапаркавых структур. 

у Расійскай Федэрацыі ключа
вую ролю ў станаўленні і развіцці 
даследчых універсітэтаў  іграе 

Праекты і праграмы трансфармацыі
Навуковаадукацыйнае партнёрства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 

і  Нацыянальнага даследчага Томскага дзяржаўнага ўніверсітэта (НДТДу)

дзяржава. Тым, хто прайшоў кон
курсны адбор, з федэральнага 
бюджэту вылучаецца асобнае 
фінансаванне, прызначанае для 
набыцця навучальналабаратор
нага і навуковага абсталявання, 
павышэння кваліфікацыі і пра
фесійнай перападрыхтоўкі навуко
вапедагагічных работнікаў, рас
пра цоўкі навучальных праграм, 
развіцця інфармацыйных рэсурсаў, 
удасканалення сістэмы кіравання 
якасцю адукацыі і навуковых 
даследаванняў. 

у 2010 г. ТДу стаў пераможцам 
конкурсу на прысваенне катэгорыі 
«Нацыянальны даследчы ўнівер
сітэт». у гэтым жа годзе ўніверсітэт 
атрымаў фінансаванне на рэалі
зацыю двух комплексных праектаў 
па стварэнні высокатэхналагічнай 
вытворчасці і для прыцягнення вя
дучых навукоўцаў ва ўніверсітэт.

у межах трансфармацыі Том
скага дзяржуніверсітэта як наву
чальнай установы класічнага тыпу ў 

«Нацыянальны даследчы ўнівер
сітэт» і быў запланаваны семінар, 
на які былі запрошаны беларускія 
эксперты. На семінары прысут
нічалі праекціроўшчыкі, аналітыкі, 
прадстаўнікі навучальнага кіра
вання, выкладчыкі і супрацоўнікі 
НДТДу, прадстаўнікі мясцовай 
прамысловасці і бізнесструктур. у 
экспертнааналітычнай падзеі 
бралі ўдзел навуковыя групы з 
універсітэтаў масквы, Новасі
бірска, Іркуцка, а таксама вНу 
Казахстана, вялікабрытаніі і ЗША.

Семінар адкрыўся выступлен
нем прарэктара па навучальнай 
працы НДТДу віктара Дзёміна, які 
прадставіў стратэгічную інава
цыйную задуму пад назвай «Да
рожная карта». у спісе прапанава
ных да абмеркавання тэм – 
арганізацыя партнёрства ўнівер
сітэта і бізнесструктур у галіне 
падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі 
кадраў, аптымізацыя ўнівер
сітэцкага кіравання, стварэнне 

інавацыйных навукаёмістых вы
твор часцяў – цэнтраў перавагі, за
беспячэнне якасці адукацыі ва 
ўніверсітэце з прагматычным ак
цэнтам на даследчую парадыгму.

у рамках вячэрняй праграмы 
выступілі П. Джозэфсан (каледж 
Колбі, г. вотэрвіль, штат мэн, ЗША) 
«Сімбіёз даследавання і выкладан
ня ў амерыканскай вышэйшай 
адукацыі: ад спадарожніка да на
шых дзён»; г. Дэніэлс (дэпарта
мент адукацыі, каледж Green 
Templeton, оксфардскі ўніверсітэт) 
«лідарства для навучання. Ства
рэнне саманавучальнай адукацый
най арганізацыі»; А. А. Палоннікаў 
(цэнтр праблем развіцця адукацыі 
БДу) «Іканічны паварот» у культуры 
як шанец для ўнівер сітэтаў»; Т. м. 
Кавалёва (маскоўскі педагагічны 
дзяржаўны ўні версітэт) «Індыві
дуалізацыя адукацыі – магчымы 
адказ на запыт Чалавека, Рынку 
працы, Навукі і Дзяржавы да 
універсітэта».

Тры дні інтэнсіўнай працы 
семінара не толькі дазволілі пра
весці шматпланавую ацэнку пра
робленай праектнымі групамі 
НДТДу працы, але і выявілі «вуз
кія» месцы, якія ўтварыліся пры 
рэалізацыі інавацыйных адукацый
ных працэсаў. 

удзел супрацоўнікаў БДу ў экс
пертызе і аналізе досведу адука
цыйнай дзейнасці ў даследчым 
універсітэце – падзея не толькі 
сімвалічная, але і прагматычна 
значная. Перш за ўсё ў ёй можна 
ўбачыць сведчанне прызнання 
Томскім універсітэтам БДу ў якасці 
аўтарытэтнага партнёра ў дасле
даванні праблем развіцця ўнівер
сітэцкай адукацыі. Дамова аб 
супрацоўніцтве паміж БДу і НДТДу 
пачынае напаўняцца пэўным зме
стам, прычым у двух аспектах: і як 
прадмет рэальнага міжуніверсі
тэц кага і міждзяржаўнага ўзаема
дзеяння і як агульная справа прак
тычнага развіцця ўніверсітэцкай 
адукацыі ва ўсёй складанасці і 
шмат мернасці. Не меншае значэн
не мае і набыццё навукоўцамі БДу 
досведу рэальнага ўдзелу ў ана
лізе і практыцы ўніверсітэцкіх 
трансфармацый, што з’яўляецца 
базавай умовай яго наступнай 
адаптацыі да рэалій БДу. Наш 
універсітэт, як вядома, таксама не 
стаіць на месцы, фарміруючы і 
рэалізуючы роз наўзроўневыя і ра
з напланавыя пра грамы ўнівер
сітэцкага развіц ця. Пачатак каар
дынацыі практык удасканалення 
адукацыі ўніверсітэтаўпартнёраў і 
быў пакладзены на экспертнаана
лі тыч ным семінары ў Томску.

А. А. ПАЛОННІКАў,  
Д. Ю. КАРОЛь

Зорка з імем Рудруна
Па выніках удзелу ў юбілейнай канферэнцыі РуДН

пра вілах, паскараючы набыццё па
трэбных тавараў і паслуг. Але 
галоўным з’яўляецца тое, што пры 
ўсіх структурных зменах і мадэр
нізацыях РуДН атрымліваецца 
захоўваць свой твар, сваю місію, 
якая звязана з дыялогам цыві лі
зацый і культур пры адначасовым 
павышэнні ўзроўню навучання 
студэнтаў. 

Сёння асноўныя патрабаванні 
да выпускнікоў дыктуюць ужо не 
адукацыйныя ўстановы, а праца
даўцы і сучаснае грамадства, таму 
і акцэнт у навучанні пераносіцца з 
таго, што «трэба вывучыць», на 
фарміраванне ў студэнтаў умення 
вучыцца. Зыходзячы з гэтага, у 
РуДН прытрымліваюцца наступных 
пастулатаў: 1. Пераход ад навучан
ня да самаадукацыі. 2. Студэнты – 
у навуку. 3. Паспяховы не той, хто 
больш ведае, а хто хутка знаходзіць 
патрэбную інфармацыю, гэта зна
чыць акцэнт робіцца на «skills» 
(уменнях).

вынікам з’явілася не толькі 
ўваходжанне РуДН у апошняе 
10 годдзе ў сусветныя рэйтынгі 
най лепшых універсітэтаў, але і тое, 
што па ліку патэнтаў на вынаход
ствы РуДН займае другое месца ў 
Расіі сярод усіх навуковых і наву
чальных устаноў. Бачным пацвяр
джэннем гэтага з’явіліся, да пры
кладу, створаныя пад кіраўніцтвам 
выпускніка з Іарданіі суперхуткас
ны балід і высокаэкалагічны элек
трабайк, «жыўцом» прадстаўленыя 

ў холе канферэнцзалы. Сюды ж 
варта аднесці і завяршэнне ўводу ў 
дзеянне ва ўніверсітэце рэальнага 
дубля цэнтра кіравання касмічнымі 
палётамі Расіі. у структуры меды
цынскай службы функцыянуе су
персучасны цэнтр усходняй меды
цыны, які стварылі і дзе практыку
юць студэнты і выпускнікі з краін 
Паўднёваусходняй Азіі. 

Дыялог культур сапраўды з’ява 
сусветнай сілы. выступленні шмат
нацыянальных студэнцкіх ка
лектываў на святочным вечары, які 
адкрыла Старшыня Савета Федэ
рацыі РФ і старшыня Назі ральнага 
савета РуДН в. І. матвіенка і які 
адбыўся ў Дзяржаўным Крамлёў
скім палацы, кранулі ўсю велі
чэзную залу на 6000 гледачоў. 
Асабліва пранікліва прагучалі два 
выступленні, прысвечаныя Бела
русі, на аснове твораў А. Пахмута
вай і І. лучанка.

у чым жа загадка паспяховасці 
РуДН? Думаецца, што ў першую 
чаргу гэта звязана з узаемным 
узбагачэннем культур. любы за
межны студэнт разглядаецца 
галоўным чынам як «акно» ў новы 
свет. яшчэ толькі ўсяліўшыся ў 
інтэрнат, студэнт ужо вымушаны 
становіцца мультыкультурным, та
му што паселяць яго з «інша
пляменнымі» народамі. гэта тра
дыцыя РуДН. узаемапранікненне і 
дыялог культур дае дадатковую 
творчую энергію і фарміруе, па
сутнасці, тую мадэль інтэрната, да 

якой імкнецца чалавецтва. Бо ме
на віта праз культуру мы лепш разу
меем адзін аднаго, культура дае 
нам сапраўднае бачанне, даклад
ныя арыенціры будучыні, дапама
гае лепш зразумець шматстай
насць свету і яго гармонію. Жыццё 
пацвярджае, што эканоміка важ
ная, таму што задавальняе база
выя запатрабаванні, але без 
развітой культуры цяжка ўсвя
доміць вектары яе развіцця і яна 
дакладна доўга не працягне. 

множанне ведаў шляхам узае
мадзеяння і шматстайнасці куль
тур – галоўная перавага РуДН. вы
гадаваныя за шмат гадоў адмыс
ловыя традыцыі з’яўляюцца неаб
ходнай умовай для доўгага жыцця 
ўніверсітэта. гэта выявілася ў дні 
святкавання юбілею. у маскву 
пры было больш за 3000 выпус
кнікоў з розных краін, многія з 
сем’ямі. Загадам міністра К. лаў
рова ўсім далі візы без абме жа
ванняў. Па традыцыі бясплатна 
сялілі і кармілі. многія з былых 
студэнтаў успа міналі, як у савецкі 
час іх сустракалі ў аэрапортах з 
кветкамі, прыводзілі ў маскоўскі 
гум і бясплатна забяспечвалі цё
плай вопраткай. Але больш з лю
боўю ўспаміналі сваіх выкладчыкаў, 
дзякавалі за перададзеныя ім 
уменні і веды, паказвалі фільмы 
пра тое, чаго ім атрымалася дамаг
чыся ў жыцці. мяркуючы па атмас
феры, якая панавала на канфе
рэнцыі, можна сказаць, што РуДН, 

несумненна, з’яўляецца адным з 
самых паспяховых і даўгавечных 
праектаў нашай былой агульнай 
краіны. Праект, у якім зусім малы
мі сродкамі, выдаткаванымі на пэў
ную дапамогу, на фарміраванне 
духу спагады і аказанне дапамогі 
маладым людзям з розных краін, 
галоўным чынам небагатых і не ва 
ўсе часы шчасных, атрымалася 
сфармі ра ваць планетарнага маш
табу супольнасць, у якой для кож
нага выпускніка слова РуДН 
з’яўляецца незгасальнай шчас
лівай зоркай з імем Рудруна, так у 
гонар сваёй alma mater выпускнікі 
назвалі адну з зорак Сусвету. 

цяжка сёння пералічыць усе 
знакі РуДН. Іх шмат. Але, напэўна, 
галоўны знак – гэта Сяброўства 
Народаў, гэта выхаванне ў сту
дэнтаў умення зразумець і пры
няць іншую культуру, выпрацава
най звычкі вырашаць любыя 
канфлікты пасродкам дыялогу і 
ўзаемапавагі. Невыпадкова сярод 
выпускнікоў РуДН дзясяткі прэ
зідэнтаў, прэм’ераў, паслоў, вы
бітных бізнесменаў і дзясяткі ты
сяч проста выдатных прафесія
налаў. Бо па вялікім рахунку любы 
ўніверсітэт – гэта ў канчатковым 
выніку бясконцы і сумесны пошук 
той мадэлі грамадства, у якім лю
дзям хацелася б жыць.

у добры час, РуДН, у добры час 
усім універсітэтам і ўсёй адукацыі, 
асвеце і выхаванню.

Прафесар Барыс ПАНьШЫН 

Цалкам дадзеныя матэрыялы 

чытайце на сайце «Універсітэта» 

www.gazeta.bsu.by 

Аляксандр Палоннікаў і Дзмітрый Кароль перад экспертнай грамадскасцю ў Томску
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БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

Інтэрв'ю рэктара БДУ акадэміка Сяргея Абламейкі – postkomsg.com 
(17.02), «СББеларусь сёння», sb.by (26.02), rg.ru, (25.02).

Першы фестываль «Студэнцкія гульні БДУ–2015» прайшоў у БДУ – 
megacat.by (16.02), мінск 24 ДоК, minsknews.by, БелаПАН (21.02), kv.by, 
newsfiber.com (23.02).

Пра «Кірмаш вакансій» для студэнтаў геаграфічнага факультэта – 
megacat.by (16.02), minsknews.by, onliner.by (17.02), ecopress.by (18.02).

Міжнародны дзень роднай мовы прайшоў у Беларускім дзяржаўным 
універсітэце – «Звязда», zviazda.by, soyuz.by, мінск 24 ДоК, 1 Нацыянальны 
канал Беларускага радыё (20.02).

Масленіцу сустрэлі студэнты і выкладчыкі БДУ – megacat.by (18.02), tut.
by, onliner.by, 21.by.

I Еўразійскі навукова-практычны студэнцкі форум «Аналітычная 
эканоміка і прагназаванне да 2030 года» арганізаваны ў БДУ – tut.by 
(13.02), soyuz.by, minsknews.by (25.02), радыё «Беларусь», мінск 24 ДоК 
(28.02).

Пра Надзею 
Ельсукову, старшага 
выкладчыка кафедры 
тэорыі і практыкі 
перакладу факультэта 
сацыякультурных 
камунікацый, можна з 
упэўненасцю сказаць, 
што яна цудоўны 
куратар. Асабліва для 
студэнтаў першага 
курса, якія нядаўна 
пакінулі бацькоў і яшчэ 
не зусім адаптаваліся 
ў сталіцы. 

Надзея Андрэеўна гэта вельмі 
добра разумее і таму заўсёды 
ўсталёўвае зваротную сувязь з 
роднымі студэнтаў, інфармуючы іх 
пра поспехі нашчадкаў. Ад сваіх па
дапечных яна патрабуе стопра
цэнтнага наведвання заняткаў. 
Калі нехта павольна засвойвае но
вы матэрыял, то яна не супраць 
разам з іншымі, больш кемлівымі 
студэнтамі, дапамагчы яму. Надзея 
Ельсукова як куратар не толькі 
арганізоўвае мерапрыемствы, звя
заныя з асноўным заняткам любо
га студэнта – вучобай, але і не 
пакідае без увагі іх вольны час. Ча
ста выязджае з імі на прыроду,  
праводзiць культурнамасавыя ме
рапрыемствы паза межамі БДу, 
удзельнічае ў факультэцкіх «капус
ніках», а таксама ў спар тыўных ме
рапрыемствах факультэта «За зда
ровы лад жыцця». Дапамагае 
ладзіць такое цікавае мерапрыем
ства, як «Тэатральны куфар». яна 
персанальна курыруе замежных 
студэнтаў.

Займацца куратарскай працай 
Надзея Андрэеўна пачала адразу 
пасля таго, як у 2007 г. стала вы
кладаць практычную фанетыку і 
практыку вуснага маўлення для 
будучых лінгвістаўпераклад
чыкаў на факультэце. Да гэтага 
часу яна паспела закончыць ад
дзяленне сучасных замежных моў 
факуль тэта міжнародных адносін 
БДу і ўжо мела вопыт пераклад
чыцкай дзейнасці. Паглыбляючы
ся ў патрэбы і жыццё сваіх сту
дэнтаў, яна пачала заўважаць, 
што ім таксама вельмі важна, каб 
набытыя веды былі пацверджаны 
практыкай. Таму Надзея Ельсуко
ва стварыла на кафедры тэорыі і 
практыкі перакладу валанцёрскі 
рух спартыўнага і культурнама
са вага кірунку. 

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАўНЫ  ўНIВЕРСIТЭТ
АБ’ЯўЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД

ЗАгАДЧыКАЎ КАФЕДРАЎ: бія і нанамеханікі, мовазнаўства і краіназнаўства 
усходу, англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў,

ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: бія і нанамеханікі, класічнай філалогіі, дыпламатыч
най і консульскай службы,

 ДАцЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: вэбтэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання, 
геаметрыі, тапалогіі і методыкі выкладання матэматыкі, агульнай матэматыкі і 
інфарматыкі, тэарэтычнай і прыкладной механікі, тэорыі функцый, педагогікі і пра
блем развіцця адукацыі, гісторыі беларускай мовы, раманскага мовазнаўства, 
тэорыі літаратуры, замежнай літаратуры, славянскіх літаратур, англійскай мовы 
гуманітарных спецыяльнасцяў, дыпламатычнай і консульскай службы, 
міжнароднага права, міжнароднага турызму, міжнародных адносін, міжнародных 
эканамічнах адносін, мовазнаўства і краіназнаўства усходу,

СТАРШыХ  выКлАДЧыКАЎ  КАФЕДРАЎ: дынамічнай геалогіі, педагогікі і пра
блем развіцця адукацыі, нямецкай мовы, англійскай мовы прыродазнаўчых 
факультэтаў, радыёфізікі і лічбавых медыятэхналогій, англійскай мовы гума
нітарных факультэтаў, раманскага мовазнаўства, кітайскай філалогіі, класічнай 
філалогіі, раманскага мовазнаўства, англійскай мовы гуманітарных спе цы
яльнасцяў, англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў, германскіх моў, між
народнага прыватнага і еўрапейскага права, раманскіх моў, тэорыі і методыкі вы
кладання рускай мовы як замежнай, мовазнаўства і краіназнаўства Ўсходу,

выКлАДЧыКАЎ  КАФЕДРАЎ: тэорыі і практыкі перакладу, англійскага 
мовазнаўства, гісторыі беларускай мовы, кітайскай філалогіі, прыкладной 
лінгвістыкі, міжнароднага права, міжнародных эканамічнах адносін, тэорыі і 
методыкі выкладання рускай мовы як замежнай, мовазнаўства і краіназнаўства 
Ўсходу.

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 эканомікі i кiравання бiзнесам
ДАцЭНТА  кафедры сацыяльнай работы
СТАРШАгА выКлАДЧыКА кафедры мастацтваў
СТАРШАгА выКлАДЧыКА кафедры рэабiлiталогii
выКлАДЧыКА кафедры мастацтваў
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.

Ідэальны куратар  
для першакурснікаў

усё пачалося з таго, што Надзея 
Андрэеўна разам са сваімі талена
вітымі студэнтаміперакладчыкамі 
патрапіла ў 2009 г. на чэмпіянат 
свету па грэблі, які праходзіў у 
Брэсце. Са сваёй місіяй спар
тыўных перакладчыкаў хлопцы і 
дзяўчаты справіліся цудоўна. На 
наступнае спартыўнае мерапры
емства такога сусветнага ўзроўню 
студэнты кафедры тэорыі і 
практыкі перакладу паехалі ўжо 
большым складам. Калі спачатку 
гэта было ўсяго 10, 20 студэнтаў, 
то на гэты раз – 60... А апошнім ча
сам колькасць валанцёраў з 
гуманітарнага факультэта дасяг
нула  90–100 чалавек. 

Хтосьці заахвочваўся працаваць 
на акрэдытацыях, іншыя дапа
магалі ў прэсцэнтры, а былі і такія, 
якія згаджаліся сустракаць замеж
ных гасцей у аэрапорце. Не так 
даўно на спартыўныя мерапрыем
ствы Надзея Андрэеўна пачала 
браць нават будучых дызайнераў. 
Студэнтыдызайнеры не толькі 
працуюць валанцёрамі, але і пара
лельна рыхтуюць курсавыя працы 
рэкламнага напрамку. Такім чы
нам, атрымліваюць падвоеную ка
рысць, бо тэорыя правяраецца 
практыкай. 

«Наогул, ужо з першых нашых 
валанцёрскіх праектаў, я зразу
мела, што лепш выхоўваць сту
дэн таў, якія мне давераны, у 
справе, – расказвае Надзея Ель
сукова. – Хоць часам прыходзіцца 
тлумачыць ім, што валанцёрства – 
гэта камандная праца, і думаць 
толькі пра сябе і свой дабрабыт 
непрымальна: калі прайграе ўся 

каманда, то прайграе і кож
ны асобна. На жаль, многія 
маладыя людзі пра гэта чу
юць упершыню». 

Надзея Андрэеўна магла 
неаднойчы назіраць, як 
адзін і той жа студэнт, які 
нічым не вылучаўся ў 
аўдыторыі падчас заняткаў, 
станавіўся зусім іншым у 
працоўным асяроддзі. у гэ
тым выпадку ў яго спра
цоўвала жаданне вы лу чыц
ца, абысці адна курснікаў, бо 
ён іх ужо ўспрымў не як 
сяброў, а, хутчэй, як канку
рэнтаў. вось і пры ходзілася 
ёй неаднаразова тлума
чыць, што такое камандны 
дух, плячо сябра, які не па
кіне ў бядзе, і што лідарскія 
якасці, якія штурхаюць на 
асабістыя пера могі, у гэтым 
выпадку павінны быць не на 
першым месцы. яе размовы 

далі свой плён.
На сёння Надзея Ельсукова як 

кіраўнік валанцёрскага руху мае 
падзячныя лісты Беларускай фе
дэрацыі біятлона, Беларускай 
федэрацыі бокса, Нацыянальнага 
алімпійскага камітэта РБ, Белару
скай федэрацыі лёгкай атлетыкі, 
Федэрацыі хакея Бела русі і іншых. 
яна ўзнагароджана ажно 7 грама
тамі БДу за выхаваў чую працу са 
студэнтамі. Не абышло ўвагай 
Надзею Андрэеўну і міністэрства 
адукацыі нашай краіны. Надзея 
Ельсукова атрымала грамату з рук 
самога міністра адукацыі адразу 
пасля чэмпіянату свету па хакеі, 
які праходзіў у мінулым годзе ў 
мінску.

валанцёрскі рух Надзеі Ельсу
ковай многія расцэньваюць як 
інавацыйны метад арганізацыі ку
ратарскай дзейнасці. можа, таму 
яе праца заўважная на факультэ
це. Да яе слоў і поглядаў прыслу
хоўваюцца. Сёння Надзея Ельсу
кова – член савета куратараў 
факуль тэта сацыякультурных ка
му ні кацый. На кафедры тэорыі і 
прак  тыкі перакладу таксама з па
вагай ставяцца да яе перак лад
чыцкавалан цёрскай дзейнасці ра
зам са сту дэнтамі на спартыўных 
спа борніцт вах сусветнага машта
бу. Таму Надзея Ельсукова выкон
вае на кафедры да ўсяго іншага 
яшчэ і абавязкі намесніка загад
чыка па выхаваўчай працы.

Ганна ЛАГУН
P.S. Пра ініцыятыўных курата

раў студэнцкіх груп рэдакцыя пла
нуе пісаць і далей. Дасылайце 
свае прапановы!

Надзея Ельсукова са студэнтамі-валанцёрамі з факультэта сацыякультурных камунікацый      
на чэмпіянаце Еўропы па акадэмічным веславанні сярод юніёраў. Заслаўе, 2013 г.

На Прафесарскім сходзе 
БДу, які адбыўся 12 
сакавіка, вызначаны 
новы склад прэзідыума. 
яго новым старшынёй 
абраны прафесар 
Анатоль ЗЕляНКоЎ. 

Напачатку з вялікім аналітычным 
дакладам «Пра вынікі навуковай, 
навуковапедагагічнай і вытворчай 
дзейнасці БДу ў 2014 годзе і пер
спектывы развіцця ў 2015 годзе» 
выступіў рэктар акадэмік Сяргей 
Абламейка. 

Затым была абмеркавана праца 
прэзідыума Прафесарскага сходу 
БДу ў 2012–2014 гг. (дакладчык – 
акадэмік Анатоль лесніковіч).  

Прэзідыум Прафесарскага схо
ду абраны аднагалосна ў наступ
ным складзе:

1. васілевіч Рыгор Аляксеевіч –
загадчык кафедры канстытуцыйна
га права юрыдычнага факультэта.

2. валынец Таццяна мікалаеўна 
– прафесар кафедры рускай мовы 
філалагічнага факультэта.

3. ягораў уладзімір уладзі
міравіч – прафесар кафедры аналі
тычнай хіміі хімічнага факультэта.

4. Зелянкоў Анатоль Ізотавіч –

Прафесарскі сход
загадчык кафедры філасофіі і ме
тадалогіі навукі ФФСН.

5. Кошалеў уладзімір Сяргеевіч 
– загадчык кафедры новай і най
ноўшай гісторыі гістарычнага фа
культэта.

6. Кротаў веніямін Рыгоравіч – 
загадчык кафедры тэорыі функцый 
механікаматэматычнага факуль
тэта.

7. ціхаміраў віктар васільевіч –
загадчык лабараторыі ядзернай 
оп тыкі і касмамікрафізікі НДІ.

8. Чумак Анатоль георгіевіч – 
загадчык кафедры фізіялогіі біяла
гічнага факультэта.

9. Чупрыс вольга Іванаўна –
намеснік дэкана юрыдычнага фа
культэта.

Старшынёй прэзідыума Прафе
сарскага сходу быў абраны Ана
толь Зелянкоў, яго намеснікам – 
веніямін Кротаў.

Прафесарскі сход створаны ў 
БДу ў 2012 г. Дзейнасць дадзенай 
суполь  насці заклікана спрыяць 
аптымі за цыі адукацыйнага працэ
су, развіццю фундаментальных і 
прыкладных навук, інавацыйных 
распрацовак, а таксама накіра вана 
на захаванне і развіццё навуковых 
школ, фарміраванне высокіх пра
фесійных і маральных якасцяў у 
навучэнцаў i маладых спецыялістаў.
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Рэдактар Сяргей Сяргеевіч ШАФАЛОВІЧ

Карэктар ганна яўгенаўна РАК

далуЧайцеся!

Ведай нашых

Восем дыпломаў 
заваявалі ліцэісты 
БДу на IX адкрытай 
алімпіядзе 
школьнікаў па 
праграмаванні, якая 
праходзіла з 7 па 8 
сакавіка ў маскве.

Дыпломамі I ступені ўзна
гароджаны глеб вінерскі і 
Іван лук’янаў. міхаіл Натале
віч і Аляксей Рак заслужылі 
дыпломы II ступені, а Юрый 
Бандарчук, вадзім Бярын
чык, Сяргей Амелянюк і 
Дзмітрый Калабук атрымалі 
дыпломы III ступені.

Навучэнцаў тэсціравалі ў 
два этапы: завочны і вочны. 
На адборачным этапе зма га
ліся звыш 1500 школьнікаў. 
На фінальнае спаборніцтва ў 
маскву прыехалі больш за 
340 адораных навучэнцаў з 
Расіі, Беларусі, латвіі, ук ра

На экана мічным 
факультэце прайшоў  
I Еўразійскі навукова
практычны студэнцкі 
форум «Аналітычная 
эканоміка і 
прагназаванне 
да 2030 года».

удзельнікамі сталі студэн
ты ўніверсітэтаў Беларусі, 
Расіі і Казахстана. Прайшлі:

1. Круглы стол маладых 
навукоўцаў па пытаннях ін
тэ грацыі краінудзельніц 
ЕАЭС і перспектывах пашы
рэння ЕАЭС да 2030 года.

2. Алімпіяда па «Аналі
тычнай эканоміцы і эканаме
трыцы». Да вочнага туру 
былі дапушчаны 14 з 43 
камандаў, якія вырашалі 4 
заданні: «максімізацыя пры
бытку фірмы, якая вырабляе 
сувеніры для чэмпіянату 
све ту па хакеі», «гульнявая 
сітуацыя для дзвюх фірмаў», 
«ЕАЭС contra ЕС», «Праверка 
гравітацыйнай мадэлі для  
краін ЕАЭС і СНД».

Абсалютным перамож
цам алімпіяды стала каман
да маскоўскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя м. в. лама
носава. Дыплом I ступені 
заваявала зборная БДу 
(Кожан у., Снапко А., 
Сувалаў в.), другімі сталі 

А
кцыю ўрачыста ад
крылі рэктар Сяргей 
Абламейка, прарэк
тар па выхаваўчай 

рабоце і сацыяльных пытан
нях уладзімір Сувораў, са
кратар ПА гА «БРСм» з 
правамі РК БДу яўген Харук 
і запрошаныя госці: міністр 
адукацыі міхаіл Жураўкоў, 
першы сакратар цК гА 
«БРСм» Андрэй Белякоў. 
госці адзначылі, што дадзе
ная акцыя з’яўляецца 
неад’емнай часткай жыцця 
арганізацыі і ўніверсітэта, бо 
скіравана на знаёмства 
моладзі з жыццём, мэтамі і 
задачамі адной з самых леп
шых навучальных уста ноў у 
краінах СНД, а таксама пры
цягненне новых абітуры
ентаў у Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт. Сімвалічна, што 
сярод удзельнікаў акцыі 
ёсць тыя студэнты, лёсы якіх 
вызначылі падобныя акцыі, 
што прайшлі ў папярэднія 
гады. 

На ўрачыстым адкрыцці 
капітаны камандаў здалі ра
парт сакратару БРСм БДу 
пра гатоўнасць каманд да 
рэалізацыі праекта, а ён у 
сваю чаргу прадставіў 
удзельнікаў рэктару. Па 
традыцыі капітаны камандаў 
павязалі высокім гасцям 
шалікі, якія з’яўляюцца ат
рыбутам дадзенага мера
прыемства і сёлета былі 
біру зовыя, бо гэты колер 
сімва лі зуе чысціню і ім кнен
не. Пасля ўрачыстага ад
крыцця ўдзельнікі адправі
ліся ў Навагрудак.

Навагрудская адміністра
цыя паставілася да арга
нізацыі праекта з поўнай ад
дачай. Камфортныя інтэр
наты, найсмачнейшая ежа і 
цёплыя адносіны – далёка не 
ўсе фактары, якія прыемна 
здзівілі студэнтаў. галоўнае 
– дзеці, з якімі студэнты 
працавалі на працягу 3 дзён. 

У жывой гутарцы са студэнтамі
12 сакавіка зноў стартаваў праект БРСм БДу 

«універсітэт – твой крок у будучыню». 

Забягаючы троху наперад, 
хочацца сказаць, што абод
ва бакі атрымалі мноства 
пазітыўных эмоцый.

у першы дзень праца 
камандаў была арганізавана 
на базах гарадскіх школ, у 
якіх студэнты прэзентавалі 
Бе ла рускі дзяржаўны ўні
вер сітэт, а таксама правялі 
трэнінгі, ролевую гульню 
«Сутычка» і спартыўныя спа
борніцтвы са школьнікамі 

старэйшых класаў. у другі 
дзень аналагічная праца бы
ла праведзена і ў сельскіх 
школах. Адміністрацыя На
вагрудка арганізавала па
ездку студэнтаў з экскурсіяй 
на завод «Навагаз», а такса
ма прадстаўнікі паказалі па
мятныя гістарычныя месцы 
горада, распавёўшы пры гэ
тым шмат цікавай інфар
мацыі пра фарміраванне і 
развіццё горада.

Сімвалічна, што ў сёмы 
раз акцыя праходзіць у год 
моладзі. Знамянальнай па
дзеяй 13 сакавіка стала ад
крыццё ў Навагрудскім ДК 
«года моладзі», непасрэдны 
ўдзел у якім прымала і 
пярвічная арганізацыя БРСм 
БДу. Адміністрацыя горада 
ўручыла пашпарты самым 
адметным навагрудскім 
юнакам і юначкам, якія, ня
гледзячы на свой малады 
ўзрост, ужо маюць вялікія 
дасягненні ў сацыяльна
культурным жыц ці горада. 
Таксама напярэ дадні Дня 
Перамогі ветэранам вялі
кай Айчыннай вай ны былі 
ўрачыста ўручаны памятныя 
медалі «70 гадоў Перамогі» 
і «70 гадоў вызвалення 
Беларусі ад нямецка
фашысцкіх захопнікаў». цы
рымонію ўзнагароджання 
працягнуў канцэрт, у якім 
прынялі ўдзел мясцовыя 
выканаўцы, а таксама на
родны ансамбль танца «Кры
жачок».

у заключнай частцы акцыі 
камітэт БРСм БДу правёў 
круглы стол з актывістамі 
Навагрудскага раёна. Пад
час ажыўленай размовы са
кратары дамовіліся пра 
супрацоўніцтва ў розных кі
рунках дзейнасці арганіза
цый. яўген Харук запрасіў 
навучэнцаў наведаць Бела
рускі дзяржаўны ўніверсітэт 
28 сакавіка, калі пройдзе 
фэст факультэтаў: «я думаю, 
што старшакласнікам неаб
ходная жывая гутарка са 
студэнтамі, бо хто, калі не 
студэнты, распавядзе най
больш падрабязна пра ўсе 
без выключэння аспекты ву
чобы? Для навучэнцаў гэта 
будзе вельмі карысна, аднак 
я лічу, што на гэтым нашы 
зносіны толькі пачнуцца і 
прывядуць да доўгага і ці ка
вага супрацоўніцтва».

Станіслаў ПІНЧУК

Найвышэйшы ўзровень 
ліцэістаў

іны, Казахстана і Таджы кіс
тана. Юным праграмістам 
трэба было за 5 гадзін 
напісаць код для 4 задач. 
вышэй у заліковай табліцы 
апынаўся той, чые праграмы 
апрацавалі большую коль
касць уваходных дадзеных.

ладзілі адкрытую алім
піяду школьнікаў па прагра
маванні мас коўскі цэнтр бес
перапыннай матэматычнай 
аду кацыі, цэнтр педага гіч
нага майстэрства, маскоўскі 
фі зі катэхнічны інстытут, 
мас   коў скі дзяржаўны ўні
вер сітэт імя м. в. ламано
сава, мас коўскі інстытут ад
крытай аду кацыі і Дэпарта
мент аду кацыі г. масквы. 
гэтаму спа борніцтву прыс
воены першы (найвышэйшы) 
узровень, а ў 2013–2014 гг. 
спабор ніцтва юных матэ
матыкаў уключана ў пералік 
алімпіяд, за якія прысуджа
ецца прэмія для падтрымкі 
таленавітай моладзі.

Каманда Ліцэя БДУ на маскоўскай алімпіядзе

студэнцкі інтарэс

Прагназуем будучыню 
ЕАЭС

студэнты СанктПецярбург
скага дзяр жаўнага эканаміч
нага ўні версітэта, а на трэ
цяй пазі цыі размясціліся бу
дучыя эканамісты з Ніжага
родскага дзяржуні  вер  сітэта 
імя м. І. лаба чэўскага.

у намінацыі «Найлепшае 
рашэнне макраэканамічнага 
кейса» перамаглі студэнты 
гомельскага дзяржаўнага ўні
вер сітэта; «Фінансавы аналі
тык» – каманда эканаміч нага 
факультэта БДу (Дзя мідчык 
А., Савонь А., цікунова А.).

3. Праектная сесія, на 
якой каманды прадставілі 
сваё бачанне будучыні ЕАЭС 
да 2030 г. Адмысловая на
мінацыя «Найлепшы апты міс 
тычны прагноз» прысуджана 
студэнтам з Еўразійскага на
цыянальнага ўніверсітэта 
імя л. м. гумілёва, а намі
нацыя «Найлепшая прэзен
тацыя» дасталася камандзе 
СанктПецярбургскага дзяр
жаўнага эканамічнага ўні
версітэта.

4. Студэнты эканамічнага 
факультэта паслухалі лекцыі 
і пагутарылі з прадстаўнікамі 
вядучых кампаній: вадзімам 
Іосубам (Alpari), прадстаў ні
камі кампаніі E&Y, Асацыяцыі 
беларускіх банкаў, ААТ «Банк 
Белвэб», ААТ «АСБ Беларус
банк», ААТ «Прыёрбанк».

Кацярына ГАСПАДАРЫК,
старшы выкладчык


