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Абітурыент–2015 Спецыяльны 
выпуск

Шаноўныя навучэнцы школ, 
ліцэяў, гімназій і каледжаў!

Дарагія сябры і госці БДУ!

Ад усяго сэрца вітаю вас у сце
нах вядучай установы вышэйшай 
адукацыі краіны – Беларускага 
дзяр жаўнага ўніверсітэта. БДУ – 
гэта найбуйнейшы адукацыйны, 
навуковы і культурны комплекс. 
БДУ – гэта вялікая сям’я. Зараз 
у ім навучаецца каля 31 тыс. сту
дэн таў І і ІІ ступеняў, з іх 22 тыс. – 
на дзённай і звыш 9 тыс. – на за
вочнай форме навучання. Іх пад
рыхтоўкай займаюцца больш за 
3,1 тыс. выкладчыкаў, у тым ліку 
15 акадэмікаў і 16 членаўка рэс
пандэнтаў НАН Беларусі, 300 
дактароў і амаль 1480 кан  дыдатаў 
навук. Навучанне вя дзецца па 71 
спецы яльнасці, 76 напрамках, па 
278 спе цыялізацыях. 

У 2015 годзе прыём на першы 
курс будуць ажыццяўляць 16 фа
культэтаў, а таксама Дзяржаўны 
інстытут кiравання i сацыяльных 
тэхналогiй, Інстытут бізнесу і ме
неджменту тэхналогій, Інстытут 

тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кі
рылы. Усяго плануецца прыняць 
каля 7 тыс. абітурыентаў, у тым лі
ку каля 2 тыс. на дзённую бюджэт
ную форму навучання.

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

Сёлета на геаграфіч ным фа
культэце будзе ажыццяў ляцца на
бор на новую спецыяльнасць «Геа
інфармацыйныя сіс тэ мы» з двума 
напрамкамі «геаінфармацыйныя
сістэмы (зямельна-кадастравыя)» і 
«геаінфармацыйныя сістэмы (спе-
цыяльныя)», і на напрамак «геадэма-
графія» спецы  яльнасці «Геаграфія». 

Новая спецыяльнасць «Дзяр
жаў нае кіраванне і права» і на
прамак «дызайн касцюма і тканін»
спецыяльнасці «Дызайн (па напрам
ках)» адкрыюцца ў ДІКСТ.

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

Штогод студэнты БДУ паспяхо
ва выступаюць на міжнародных 
студэнцкіх алімпіядах па матэма
тыцы, інфарматыцы і праграма
ванні, экстрэмальным праграма
ванні IEEEXtreme 5.0, экалогіі, 
біяло гіі, фізіцы, правазнаўстве і 
дызайне, па эканамічных, фінанса
вых дысцыплінах і пытаннях кіра
вання. Па выніках алімпіяд сту
дэнты БДУ занялі 68 прызавых 
месцаў, з іх: 1 месца – 22 студэнтаў, 
2 месца – 28, 3 месца – 18.

Каманда студэнтаў БДУ з’яў
ляецца сярэбраным прызёрам
чэмпіянатусветупапраграмаванні
(ACM). Студэнты прымаюць удзел 
у міжнародных конкурсах кітай
скай мовы сярод замежных сту
дэнтаў (г. Шыцзячжуан, КНР); па 
міжнарод ным гуманітарным праве 
імя Ф. Мартэнса; па інвесты
цыйным праве FDI Moot Court 
(Лондан, Вялі ка брытанія) і інш. 

Арганізацыя навучальнага пра
цэсу ў БДУ грунтуецца на яго аба
вязковым спалучэнні з даследчай 
дзейнасцю. Ва ўніверсітэце пра
цуе звыш 40 студэнцкіх наву

Сэлфі шчаслівых першакурснікаў з рэктарам БДУ акадэмікам С. У. Абламейкам 1 верасня на Дні ведаў

Запрашаем у БДУ!
ковадаследчых лабараторый 
прырода знаў чага і гуманітарнага 
кірунку. Даследаванні ў СНДЛ пра
водзяцца па найбольш актуальных 
напрамках сучаснай навукі. 

Нашы выпускнікі сёння працу
юць па ўсёй краіне і далёка за яе 
межамі, і ўсюды яны пацвярджа
юць высокі ўзровень прафесійнай 
падрыхтоўкі.

Асаблівая ўвага ва ўніверсітэце 
надаецца ўмацаванню кааперацыі 
ў галіне адукацыі і навукі з іншымі 
айчыннымі і замежнымі вышэй
шымі навучальнымі ўстановамі. 
БДУ мае пагадненні аб супра
цоўніцтве больш чым з 360 уні
версітэтамі з 50 краін свету. 29 
замежных грамадзян з’яўляюцца 
ганаровымі дактарамі (ганаровымі 
прафесарамі) БДУ.

У сусветных рэйтынгах уні
вер   сітэтаў Webometrics і QS БДУ 
ўваходзіць у лік найлепшых на
вучальных устаноў. У рэйтынгу 
вя  домага інфармацыйнага агенц т
ва «Інтэрфакс» БДУ ўвогуле другі 
пасля МДУ імя М. В. Ламаносава 
сярод ВНУ краін СНД, Грузіі і Балтыі.

У БДУ створаны спрыяльныя 
ўмовы для працы і адпачынку. Ка
ля 2/3 іншагародніх перша
курснікаў атрымліваюць месца ў 
інтэрнаце. У мінскай студэнцкай 
вёсцы пабудавана ажно два 
інтэрнаты на больш як 1100 мес
цаў кожны. У 2014 г. завяр шыўся 
капітальны рамонт інтэр ната № 3. 
Да паслуг студэнтаў – стадыёны, 
спартыўныя і трэнажорныя залы, 
басейны. Дзейнічае больш за 80 
агульнаўніверсітэцкіх творчых ка
лек тываў і аб’яднанняў.

Дарагія абітурыенты! Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт зацікаў ле
ны, каб у яго аўдыторыі прыйшлі 
самыя падрыхтаваныя і талена
вітыя маладыя людзі. Незалежна 
ад абранай спецыяльнасці наву
чання ў вас ёсць магчымасць ат
рымаць тут адукацыю сусветнага 
ўзроўню.

Спадзяюся ўбачыць вас пер
шага верасня ўжо ў новай якасці – 
як студэнтаў славутага БДУ. 

Жадаю поспехаў!
Рэктар акадэмік  

С. У. АБЛАМЕЙКА
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ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан – доктар фізікаматэматычных навук, прафе
сар, заслужаны дзеяч навукi Рэспублiкi Беларусь  
Віктар Міхайлавіч  АНIШЧЫК 
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 2 
Тэл. 2095267, 2095115 
Еmail: physdean@bsu.by;  
www.physics.bsu.by

МЕХАНІКАМАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан – кандыдат фізікаматэматычных навук дацэнт  
Дзмітрый Георгіевіч МЯДЗВЕДЗЕЎ
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 4 
Тэл. 2095046, 2095249 
Еmail: mmf@bsu.by; www.mmf.bsu.by

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан – доктар юрыдычных навук прафесар 
Сяргей Аляксандравіч БАЛАШЭНКА 
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 8  
Тэл./факс 2095230
Еmail: law@bsu.by; www.law.bsu.by

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан – кандыдат біялагічных навук дацэнт  
Уладзімір Васільевіч ЛЫСАК 
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 10  
Тэл. 2095808, 2095902, 2095805 
Факс 2095808. Еmail: bio@bsu.by;  
www.bio.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ 
МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ
Дэкан – кандыдат фізікаматэматычных навук дацэнт  
Павел Аляксеевіч МАНДРЫК 
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 4  
Тэл. 2095245. Факс 2265548 
Еmail: dean_office_FPMI@bsu.by;   
www.fpmi.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ САЦЫЯКУЛЬТУРНЫХ 
КАМУНІКАЦЫЙ (ГУМАНІТАРНЫ)
Дэкан – кандыдат тэхнічных навук дацэнт  
Уладзімір Яўгенавіч ГУРСКІ
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 5  
Тэл. 2095911, 2095920 
Еmail: hurski@bsu.by; www. gumf.bsu.by

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан – доктар геаграфічных навук дацэнт  
Дзмітрый Леанідавіч ІВАНОЎ 
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 16 
Тэл. 2095257. Факс 2095015  
Еmail: geo@bsu.by; www.geo.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН
Дэкан – доктар гістарычных навук прафесар  
Віктар Генадзьевіч ШАДУРСКІ
Адрас: г. Мінск, вул. Ленiнградская, 20  
Тэл. 2095977. Факс 2095742
Еmail: fir@bsu.by; www.fir.bsu.by

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан – доктар хімічных навук прафесар  
Дзмітрый Вадзімавіч СВІРЫДАЎ 
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 14  
Тэл. 2095253. Факс 2006918
Еmail: chem@bsu.by; www.chemistry.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ  
І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК
Дэкан – доктар сацыялагічных навук прафесар 
Анатоль Уладзіміравіч РУБАНАЎ 
Адрас: г. Мінск, вул. Кальварыйская, 9  
Тэл./факс 2597047
Еmail: phse@bsu.by; www.ffsn.bsu.by

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан – доктар фізікаматэматычных навук,  
прафесар, заслужаны дзеяч навукі  
Рэспублікі Беларусь  
Міхаіл Міхайлавіч КАВАЛЁЎ 
Адрас: г. Мінск, вул. К. Маркса, 31  
Тэл. 2276025, 2178352
Еmail: economics@bsu.by; www.economy.bsu.by

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан — доктар філалагічных навук  
прафесар Іван Сямёнавіч РОЎДА
Адрас: г. Мінск, вул. К. Маркса, 31  
Тэл. 2223421, 2223602
Еmail: phyl@bsu.by; www. philology.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ  
І КАМП’ЮТАРНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ
Дэкан – кандыдат фізікаматэматычных навук дацэнт 
Сяргей Уладзіміравіч МАЛЫ
Адрас: г. Мiнск, вул. Курчатава, 5 
Тэл. 2095818, 2095817 
Еmail: maly@bsu.by; www.rfe.by

ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ
Начальнік – палкоўнік  
Ігар Анатольевіч НОВІКАЎ
Адрас: г. Мінск вул. Кастрычніцкая, 4 
Тэл. 2095646. Тэл./факс 2095646, 2095625

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан – кандыдат гістарычных навук дацэнт  
Сяргей Мікалаевіч ХОДЗІН 
Адрас: г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6 
Тэл. 2095598, 2277100 
Еmail: hist@bsu.by; www.hist.bsu.by

ІНСТЫТУТ ЖУРНАЛІСТЫКІ
Дырэктар – кандыдат філалагічных навук 
дацэнт Сяргей Валянцінавіч ДУБОВІК
Адрас: г. Мінск, вул. Кальварыйская, 9 
Тэл. 2597400
Еmail: jour@bsu.by; www.journ.bsu.by

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ   
І МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ
Дырэктар – доктар фізікаматэматычных навук 
прафесар Уладзімір Уладзіміравіч АПАНАСОВІЧ 
Адрас: г. Мінск, вул. Маскоўская, 5  
Тэл./факс 2104106. 
Еmail: sbmt@bsu.by; www.sbmt.by

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І 
САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ
Дырэктар — доктар гістарычных навук, прафесар, 
заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь 
Пётр Іванавіч БРЫГАДЗІН
Адрас: г. Мінск, вул. Шпалерная, 7 
Тэл. 3060020. Факс 3060040
Еmail: mail@eedu.by; www.eedu.by,  
www.simst.bsu.by

ІНСТЫТУТ ТЭАЛОГІІ ІМЯ СВЯТЫХ 
МЯФОДЗІЯ І КІРЫЛЫ БДУ
Рэктар – ПАВЕЛ, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі,  
кандыдат багаслоўя
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 24
Тэл. 2891161, 3276367, 3276465  
Факс 2891161
Еmail: institutteologii@tut.by;   
www.inst.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ ДАЎНІВЕРСІТЭЦКАЙ 
АДУКАЦЫІ
Дэкан факультэта –  
Вячаслаў Міхайлавіч МАЛАФЕЕЎ
г. Мінск, вул. Акадэмiчная, 25  
Тэл. 2840002, 2842682 
Еmail: fpuedu@bsu.by; www. fpuedu.bsu.by

ЛІЦЭЙ БДУ
Дырэктар – кандыдат гістарычных навук дацэнт
Макар Аляксандравіч ШНІП 
Адрас: г. Мінск, вул. Ульянаўская, 8 
Тэл. 2260112, 2095265 
Еmail: info@lyceum.by; www.lyceum.by

ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ БДУ
Дырэктар – кандыдат юрыдычных навук дацэнт  
Алег Міхайлавіч СТАРАВОЙТАЎ
Адрас: г. Мінск, вул. Камсамольская, 21  
Тэл./факс 2891282 
Еmail: college@bsu.by;  
www.lawcollege.bsu.by

ВЫБЕРЫ СВОЙ 
ФАКУЛЬТЭТ У БДУ!

ПРАГРАМА МЕРАПРЫЕМСТВА 
«Дзень адчыненых дзвярэй 

«Фестываль факультэтаў БДУ»
Дата правядзення: 28 сакавіка 2015 года, 10.00 – 16.00

Месца правядзення: Ліцэй БДУ (вул. Ульянаўская, 8),  
унутраны дворык ліцэя, пляцоўка перад ліцэем

 

Назва мерапрыемства Месца Час

Урачыстае адкрыццё фэсту:
– вітальнае слова рэктара БДУ

Актавая зала 
ліцэя

11.00

Стэнды факультэтаў, прэзентацыя 
спецыяльнасцяў

Унутраны 
дворык ліцэя

10.00 – 16.00

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

Ля ўваходу ў 
актавую залу

10.00 – 16.00

Выстава Галоўнага ўпраўлення 
навукі, тэлевізійнага цэнтра
– распрацоўкі навукоўцаў БДУ

Ля ўваходу ў 
актавую залу

10.00 – 16.00

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

Хол 1 паверха 10.00 – 16.00

Прэзентацыя псіхалагічнай службы Хол 1 паверха 10.00 – 16.00

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

 
Актавая зала 
 11.30 – 11.40

11.40 – 11.50
12.00 – 12.10

12.1012.20 

12.2012.30
12.3012.40
12.4012.50
12.5013.00
13.0013.10
13.1013.20
13.2013.30
13.3013.40
13.4013.50
14.0014.10

14.1014.20

14.2014.30
14.3014.40
14.4014.50

15.0015.10
15.1015.20

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

Хол 2 паверха 13.00

Арганізацыя працы стэнда Медыя
цэнтра БДУ для запісу ў групы БДУ ў 
сацыяльных сетках

Хол 1 паверха 10.00 – 16.00

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

Сцэнічная 
пляцоўка ля 
цэнтральнага 
ўваходу

12.30 – 15.00

ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ БДУ–2015
АБЛАМЕЙКА Сяргей Уладзіміравіч, рэктар – старшыня пры

ёмнай камісіі.

ДАНІЛЬЧАНКА Аляксей Васільевіч, прарэктар па вучэбнай 
рабоце БДУ – намеснік старшыні прыёмнай камісіі.

ТОЛСЦІК Аляксей Леанідавіч, прарэктар па вучэбнай рабоце 
БДУ – намеснік старшыні прыёмнай камісіі.

ХУХЛЫНДЗІНА Людміла Міхайлаўна, начальнік галоўнага 
ўпраўлення вучэбнай і навуковаметадычнай работы – адказны са
кратар прыёмнай камісіі.

Тэлефон прыёмнай камісіі – 2095085.

Усю падрабязную інфармацыю пра прыёмную кампанію, 
кансультацыі можна атрымаць па адрасе: вул. Ленінградская, 
16, каб. 112 (панядзелак – пятніца 8.30 – 17.15).

 Пытанні прыёмнай камісіі можна задаць па адрасе: 

abiturient@bsu.by

Інфармацыю пра парадак прыёму, спецыяльнасці, праграмы ўступ 
ных выпрабаванняў, звесткі пра прахадныя балы, адказы на рас
паўсюджаныя пытанні і іншыя матэрыялы можна знайсці на сайце 

www.abiturient.bsu.by
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За пяць гадоў, якія мне давяло
ся правучыцца ў БДУ, я зразумеў 
што ў маім жыцці Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт – гэта не 
проста вышэйшая навучальная 
ўстанова, а адна вялікая дружная 
сям’я. У мяне з’явіліся новыя ся
бры, якія разам са мной прайшлі 
ўвесь шлях навучання. Мяне вучылі 
толькі самыя лепшыя выкладчыкі, 
якія «ляпілі» з нас добрых спе
цыялістаў. Я знайшоў сваё месца 
як у асабістым жыцці, так і ў жыцці 
ўніверсітэта. Дзякуй, юрыдычны 
факультэт, дзякуй, БДУ!!!

ПЯТКЕВІЧ Вікторыя,  
Інстытут журналістыкі БДУ,  
5 курс
Штатныкарэспандэнт
радыёстанцыі«Беларусь».
Удзельнічалаўміжнародныхі
рэспубліканскіхканферэнцыях.
Былаадзначанаўконкурсена
найлепшуюнавуковуюпрацу
студэнтаўБДУ2014года.

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

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

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

Універсітэт – гэта вялікая коль
касць магчымасцяў для самарэалі
зацыі. З другога курса я займаюся 
навуковай дзейнасцю ў галіне жур
налістыкі, удзельнічаю ў міжна 
род ных канферэнцыях і знахо
джуся ў пошуку новых тэм. Пры 
гэтым вельмі важна, калі побач з 
табою выкладчык, здольны параіць 
і скі ра ваць у патрэбнае рэчышча. 
Для мяне гэта Ганна Іванаўна Баса
ва – мой навуковы кіраўнік. 

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

ЕЛІСТРАТАВА Марына,
Інстытут журналістыкі БДУ,  
5 курс
Кіраўнікпраекта«БрамаМар»

Кажуць, што студэнцтва – гэта 
найлепшыя гады ў жыцці. Калі 5 
гадоў, якія я вучылася на факультэ
це журналістыкі БДУ, застануцца 
самымі лепшымі ў маім жыцці, я 
буду не супраць. Белдзярж
універсітэт для мяне, у першую 
чаргу, гэта людзі. Яркім і насыча
ным сэнсам маё студэнцтва зрабіў 
Уладзімір Ана тольевіч Капцаў. Ра
зам мы 4 гады арганізоўваем 
рэспубліканскі лі таратурны кон
курс «БрамаМар». Уладзімір Ана
тольевіч – мой новуковы кіраўнік, 
які шчыра дапамагае мне пры напі
санні навуковых тэкстаў. Дзяку ючы 
ўсяму гэтаму, БДУ для мяне стаў 
месцам спраўджвання мар. 

ХАРУК Яўген,  
юрыдычны факультэт, 5 курс
Пераможцаконкурсу«Студэнт
годаБДУ»ўнамінацыі«Лідар».
ЛаўрэатпрэмііМінгарвыканкама
найлепшымстудэнтамВНУМінска.
ЛаўрэатДошкігонаруБДУ.
Удзельнікпраекта«Каляндар
памятныхдат.Мынашчадкі
Перамогі».

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт традыцыйна падтрымлівае творчую ініцыятыву сваіх 
студэнтаў, рэалізуючы шэраг штогадовых конкурсаў, сярод якіх «Студэнт года БДУ» (па 
чатырох намінацыях), конкурс фотавідэапрац «БДУ ў тваім фармаце», «Найлепшы выпускнік БДУ», 
конкурс на найлепшы дызайнпраект карпаратыўнага календара БДУ «Мой універсітэт» і іншыя.
Конкурс «Найлепшы моладзевы праект» існуе ўжо 12 гадоў. У 2015 годзе ў ім прымалі ўдзел 29 
праектных каманд і 22 выйгралі грант. Універсітэцкі прызавы фонд склаў 50 млн руб. Дадзены конкурс 
прапануе студэнтам магчымасць увасобіць свае ідэі ў жыццё, навучыцца планаваць фінансавыя 
выдаткі, атрымаць суправаджэнне ў стварэнні і ажыццяўленні сацыяльных, творчых праектаў. 
Сёння студэнты БДУ рэалізуюць вялікую колькасць праектаў па прафарыентацыі са школьнікамі, 
валанцёрскіх праектаў у дзіцячых дамах і праектаў грамадзянскапатрыятычнай скіраванасці. 

РАСКРЫЙ СВАЕ ТАЛЕНТЫ
ШТУКАЦЕР Дзмітрый, 
факультэт радыёфізікі  
і камп'ютарных тэхналогій,  
4 курс
Старшыняпрафсаюзнагабюро
студэнтаўФРКТ,пераможца
конкурсаў«СтудэнтгодаБДУ»ў
намінацыі«Лідар»і«Найлепшы
моладзевыпраект»

БДУ – гэта тое месца, якое я 
ніколі не забуду, тут я атрымаў но
вых сяброў, добрую адукацыю, ас
новы сваёй прафесіі і мноства 
магчымасцяў для самарэалізацыі. 
Гэта не проста ўніверсітэт, гэта 
цэлы свет, які прыцягвае цябе да 
сябе. Тут ты адчуваеш сябе датыч
ным да чагосьці большага, чым 
проста жыццё. БДУ – гэта ўстолівы 
старт да светлай будучыні. БДУ – 
гэта мая сям'я.

ВОЎК Ксенія,  
факультэт міжнародных 
адносін, 5 курс
Кіраўнікваланцёрскагапраекта
«Маяшкола»

Мой універсітэт – гэта месца, 
дзе я магу рэалізаваць сябе. 
Універсітэт даў мне магчымасць 
глядзець на свет адкрытымі вачы
ма, шанаваць тое, што штодня ад
бываецца вакол, прывучыў да 
аналізу падзей і фактаў. Упэўнена, 
што званне «Выпускнік БДУ» будзе 
ацэнена працадаўцамі па вартасці. 
У маім Універсітэце я атрымліваю 
маг чымасці развіваць не толькі 
свой розум, але і душу. Мяне ата
чаюць творчыя людзі, размаўляючы 
з якімі я сталею і раблюся больш 
годным прадстаўніком сучаснага 
грамадства.

Я ўдзячная БДУ за нованабытых 
сяброў; за поўныя эмоцый і ўра
жанняў дні; за тых выкладчыкаў 
ФМА, якія шмат у чым вызначылі 
высокія стандарты і патрабаванні, 
што я прад'яўляю сёння сама да 
сябе. Гады вучобы ў Беларускім 
дзяржаўным універсітэце з'яў ля
юцца для мяне майстаркласам 
жыцця.

ЛАБАЦЭВІЧ Павел,  
фізічны факультэт, 5 курс 
Пераможцаконкурсу«Студэнт
года»ўнамінацыі«Лідар»

Для мяне БДУ... БДУ – гэта сту
дэнцкае жыццё, гэта пастаянныя 
мерапрыемствы і зносіны з людзь
мі. БДУ – гэта фронт, самы край 
навукі, за які ты атрымліваеш маг
чымасць зазірнуць. БДУ – гэта 
магчымасць рэалізаваць сябе. З 
БДУ ты ўсяго зможаш дамагчыся! 
БДУ – гэта студэнцкі савет па 
якасці адукацыі!

РУДАКОЎСКАЯ Ганна,  
факультэт прыкладной 
матэматыкі і інфарматыкі,  
5 курс
Пераможцаконкурсу«Студэнт
года»ўнамінацыі«Спорт»

Зараз БДУ займае ў маім жыцці 
вялікае месца. Пару гадоў таму гэ
та было, вядома, месца маёй ву
чобы. Цяпер – яшчэ і месца працы. 

А наогул, перажываю за зборныя 
БДУ ва ўсіх відах спорту.

КАВАЛЬЧУК Алена,  
факультэт міжнародных 
адносін, 5 курс
Пераможцаконкурсу«Студэнт
года»ўнамінацыі«Навука»

Для мяне БДУ з'яўляецца адным 
са спосабаў пазнаць людзей і саму 
сябе ў гэтым жыцці. Вядома, для 
мяне немалую ролю адыгрывае 
атрыманне ведаў, якаснай аду
кацыі. Універсітэт – выдатны «ма
тыватар», бо прымушае дзейні
чаць, змагацца і кожны раз даказ
ваць права на існаванне тваёй асо
бы. А галоўнае – ён дае магчымасць 
кожнаму зразумець самога сябе і 
накіравацца на правільны шлях.

ШЧУЦКІ Алег,  
гуманітарны факультэт, 3 курс
Пераможцаконкурсу«Студэнт
года»ўнамінацыі«Культура»

БДУ – гэта для мяне другі дом, 
дзе мне заўсёды рады і я рады 
ўсім! Тут ёсць магчымасць рэа лі
заваць сябе, навучыцца карысна
му і адкрыць для сябе штонебудзь 
новае. БДУ – гэта модна!



28 сакавіка 2015 года, № 5 (2129)

4

У БДУ кожны студэнт можа 
стаць сапраўдным лідарам. Пра
явіць свае здольнасці і асабістыя 
якасці студэнты могуць, прымаючы 
ўдзел у разнастайных конкурсах, 
віктарынах і праектах, якія право
дзяцца ўпраўленнем выхаваўчай 
работы з моладдзю. 

Наладжана і дынамічна развіва
ецца моладзевае супрацоўніцтва з 
ВНУ Беларусі і краін СНД. Стаў до
брай традыцыяй удзел студэнтаў 
БДУ ў міжнародных канферэнцыях 
і семінарах па моладзевай прабле
матыцы. Студэнты БДУ з'яўляюцца 
арганізатарамі розных міжна род
ных з'ездаў і канферэнцый.

У лістападзе 2014 г. створана 
Студэнцкая асамблея БДУ, у 
склад якой увайшлі прадстаўнікі 
розных моладзевых арганізацый. 
Яе мэтай з’яўляецца каардынацыя 
дзейнасці грамадскіх арганізацый 
і органаў студэнцкага самакіраван
ня ўніверсітэта, забеспячэнне 
рэалізацыі правоў навучэнцаў на 
ўдзел у кіраванні адукацыйным 
працэсам, падтрымка студэнцкіх 
ініцыятыў.

Пярвічная арганізацыя ГА 
«БРСМ» праводзіць мерапрыем
ствы, якія сталі візітоўкамі БДУ. 
Конкурс на найлепшую пярвічку 
факультэта «Стань найлепшым!», 
грамадска асветніцкая акцыя 
«Універсітэт – твой крок у будучы
ню», «Кубак першакурснікаў» і «Сту
дэнцкі турысцкі злёт», валанцёрскі 
атрад БРСМ БДУ «Абдымкі», 
студэнцкі цэнтр занятасці – тут 
кожны можа знайсці занятак да
спадобы. 

Паспрабаваць свае сілы ў рас
працоўцы і рэалізацыі моладзевых 
праектаў па арганізацыі вольнага 
часу можна ў грамадскім аб'яднанні 
«Студэнцкі саюз БДУ». Агляд 
конкурс «Капуснік», «Студэнцкі 
адукацыйны клуб «БРІЗ», танца
вальна касцюмі рава ная праграма 
«Баль БДУ», «Фотагалерэя «Уні
версітэт – гэта мы!», «Мая школа» і 
іншыя, якія станавіліся перамож
цамі конкурсу «Найлепшы мола
дзевы праект», адкрытыя для сту
дэнтаў і чакаюць новых удзельнікаў. 

Студэнцкае  
жыццё:

Студэнцкае  
жыццё:

станаўленне 
асобы
станаўленне 
асобы

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

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

Разам са студэнцкім саветам 
па якасці адукацыі БДУ студэнты 
маюць магчымасць уплываць на 
працэс кіравання адукацыйнай 
сістэмай БДУ, распрацоўваць рэ
камендацыі па яго аптымізацыі. 

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

Інфармацыйную і маральна
псіхалагічную падтрымку замеж
ным студэнтам БДУ акажа савет 
зямляцтваў БДУ. 

Дзейнасць грамадскага аб'яд
нання «Саюз жанчын БДУ» ажыц
цяўляецца па напрамках «Здароўе 
жанчыны – здароўе нацыі», «Сям'я 
XXI стагоддзя», «Жаночае лідар
ства», што актуалізуе важныя для 
моладзі пытанні. 

Вялікай папулярнасцю ў студэн
цкай моладзі карыстаюцца мера
прыемствы, прысвечаныя Дню Не
залежнасці Беларусі, Дню абарон
цы Айчыны, Дню Пера могі, Дню 
памяці студэнтаў і супра цоўнікаў, 
якія загінулі ў гады Вялі кай Айчын
най вайны, і іншыя, арга нізаваныя 
саветам ветэранаў БДУ. 

Формы ўдзелу студэнтаў у гра
мадскім жыцці БДУ накіраваныя на 
ста наўленне спецыяліста, грама
дзя ніна, патрыёта. 

СТУДЭНЦКІ ГАРАДОК 
Агульным домам для прыблізна 

7,5 тыс. іншагародніх навучэнцаў, 
якія пражываюць у 9 інтэрнатах, 
стаў студэнцкі гарадок. Шмат што 
ў жыцці інтэрнатаў вызначаюць 
самі студэнты. Каардынацыйны 
савет студсаветаў інтэр на таў, 
студэнцкія саветы, апера тыў ныя 
атрады, савет па прафі лак тыцы 
парушэнняў правілаў пражывання 
ў інтэрнатах, інфар мацыйная служ
ба, студэнцкая творчая лабарато
рыя, спар тыўнатурысцкі клуб, сту
дэнцкая служба бяспекі – органы 
самакіра вання ў студгарадку. У 
вольны час студэнты займаюцца ў 
4 гуртках і клубах па інтарэсах, 11 
спартыўных секцыях. 

Дзякуючы наяўнасці лакальнай 
камп'ютарнай сеткі і ўтульных 
пакояў для самападрыхтоўкі сту
дэнты маюць магчымасць якасна 
рыхтавацца да заняткаў і іспытаў. 

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

Фестываль студэнцкай творчас
ці студэнцкага гарадка дае вы
датную магчымасць стаць не толь
кі гледачом, але і непасрэдным 
удзельнікам яркіх культурна ма
савых мерапрыемстваў: конкурсу 
студэнцкай песні «Сярэбраныя 
струны», шоу конкурсаў «Супер
мен», «Міс Вясна», «Зорная пара», 
Кубка КВЗ імя В. Толкача, кулі
нарнага конкурсу, турніраў па 
інтэлектуальных гульнях, выстаў 
студэнцкай творчасці, міжуні вер
сітэцкага фестывалю нацыяналь
ных культур і многіх іншых. 

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

КУЛЬТУРА 
Важнай часткай адукацыйнага 

працэсу ў БДУ з'яўляецца эстэтыч
нае выхаванне студэнтаў, далучэн
не іх да культурных каштоў насцяў, 
развіццё асобаснага патэнцыялу. 

Таленавітых студэнтаў чакаюць у 
творчых калектывах упраўлення 
па справах культуры, а гэта: за
служаны ама тарскі калектыў Бе
ларусі фальклорна этнаграфіч ны 
ансамбль «Неруш», заслужаны 
аматарскі калектыў РБ ансамбль 
танца «Крыжачок», народны ар
кестр народных інстру ментаў, на
родная харавая капэла, народны 
фальклорны ансамбль «Тутэйшая
шляхта», народны музычны тэатр 
студыя «На філфаку», народны 
драматычны тэатр «На балконе», 
Клуб вясёлых і знаход лі вых, Клуб 
інтэлектуальных гульняў. Цікавасць 
моладзі да твор часці рок гуртоў 
перарасла ў штогадовы фестываль 
«Такія пернікі», прысвечаны аван
гарднай музыцы. Лаўрэатамі фе-
стывалю эстрады БДУ станавіліся 
вядомыя сёння эстрадныя выка
наўцы: Дзмітрый і Георгій Калдуны, 
Яўген Ермалко віч, Аляксандр Заў
гародні, гурт «Лайт саўнд», Ягор 
Ваўчок, Улад Чыжыкаў і інш. 

Студэнцкія трады цыі КВЗ тры
вала ўвайшлі ў жыццё БДУ. Уні
версітэцкая каманда неаднойчы 
станавілася пераможніцай гэтай 
гульні, і не дзіва, што Ліга КВЗ БДУ 
аб'яднала студэнцкі «кавэзэшны» 
рух у Беларусі. Сёння далёка за 
межамі нашай краіны ведаюць пра 
міжнародны фестываль студэнцкіх 
тэатраў «Тэатральны куфар», які 
праходзіць на сцэнічных пляцоўках 
універсітэта і Мінска. У 2014 г. у ім 
прынялі ўдзел больш за 25 
калектываў з 19 краін свету. Фе
стываль імкнецца прадэманстра
ваць найлепшыя дасягненні ўні
вер сітэцкіх і моладзевых аматар
скіх тэатраў. Добрай традыцыяй 
стала правядзенне міжнароднага 
форуму студэнцкіх хароў «Папа-
раць-кветка» ў дні святкавання 
перамогі ў Вялікай Айчыннай вай
не. Форум спрыяе духоў наму вы
хаванню моладзі і накі раваны на 
захаванне і развіццё найлепшых 
традыцый беларускай і сусветнай 
харавой творчасці. 

ЗДАРОВЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ 
Студэнты БДУ могуць займацца 

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

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

развіцця асобы. У 2011 г. зара
дзілася новая традыцыя – правя
дзенне спартакіяды адміністра
цыйна кіраўніцкага апарату. 

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

Важным фактарам добрага са
маадчування студэнтаў з'яўляецца 
псіхалагічны стан. Атрымаць да
датковыя веды ў галіне псіхалогіі, 
псіхалагічную дапамогу і падтрым
ку сацыяльных праектаў можна, 
звяр нуўшыся ў псіхалагічную 
службу БДУ. Са студэнтамі і для 
студэнтаў дыпламаваныя, крэа
тыўныя і захопленыя сваёй спра
вай спецыялісты псіхалагічнай 
службы праводзяць фестываль 
практычнай псіхалогіі, дні псіха
логіі, студэнцкі псіхалагічны клуб, 
дыстанцыйнае псіхалагічнае тэсці
ра ванне, сацыяльнапсіхалагіч ныя 
трэнінгі, інтэрактыўныя выставы, 
творчыя майстэрні. 

Студэнты маюць магчымасць 
набыць пуцёўкі ў студэнцкі сана
торый прафілакторый БДУ. Тут 
прапануюцца паслугі электраля
чэння, святлолячэння, агульнага 
ультрафіялетавага апрамянення 
(фатарый), інгалятар, масаж, пры
ём лячэбных ваннаў, лячэбных 
кактэйляў, заняткі лячэбнай 
фізкультурай. 

Для правядзення спартыўна
аздараўленчых мерапрыемстваў, 
адукацыйных канферэнцый і се
міна раў, арганізацыі адпачынку 
гасцінна адчыняе дзверы спар
тыў нааздараўленчы комплекс  
БДУ «Брыганціна». Там можна ад
пачыць з сябрамі, сям'ёй, атры
маць асалоду ад лясных маляўнічых 
пейзажаў і вадаспадаў. У распа
раджэнні адпачывальнікаў валей
больныя, баскетбольныя і фут
больныя пляцоўкі, спартыўныя 
трэна жоры, зала гульнявых відаў 
спорту, плавальны басейн, біль
ярдавыя залы.
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«Рынак» фінансавай 
дапамогі адукацыі  
і навуцы велізарны. 
На ім дзейнічаюць 
розныя буйныя 
навуковыя фонды, 
стыпендыяльныя 
праграмы замежных 
дзяржаў, праграмы 
міжнародных 
арганізацый.

«ЭРАЗМУС МУНДУС» 
У БДУ

З 2007 г. БДУ прымае актыўны 
ўдзел у праграме акадэмічных 
абменаў «Эразмус Мундус», якая  
фінансуецца са сродкаў ЕС. Сту
дэнты, магістранты, аспіранты, ма
ладыя навукоўцы і супрацоўнікі 
ўніверсітэта мелі магчымасць 
прай сці навучанне ў адной са 
шматлікіх еўрапейскіх ВНУ, якія 
з’яўляюцца партнёрамі кансор цы

На дзяржаўным узроўні прагра
мы абмену ажыццяўляюцца з Ка
захстанам, Кыргызстанам, Таджы
кі станам, Туркменістанам, Літвой, 
Славакіяй, Кітаем і В'етнамам.

У рамках міжуніверсітэцкага 
супрацоўніцтва БДУ праграмы аб
мену студэнтамі ажыццяўляюцца з 

БДУ адкрыты для ўсяго свету
Абмен студэнтамі, як правіла, змяшчаецца  
ў кожнай дамове аб супрацоўніцтве паміж БДУ  
і замежнымі ВНУ і прадугледжвае навучанне 
ў ВНУпартнёрах на працягу 1–2 семестраў 
па асноўнай або сумежнай спецыяльнасці або 
кароткатэрміновыя абмены групамі студэнтаў 
для культурнай вучэбна азнаямленчай практыкі. 
БДУ мае больш за 400 дамоў аб супрацоўніцтве, 
многія з якіх актыўна рэалізуюцца. 

ВНУ Расіі, Казахстана, Украіны, 
Германіі, Польшчы, Чэхіі, Славакіі, 
Балгарыі, Сербіі, Швецыі, Кітая, 
Карэі і Японіі.

Германія: Енскі ўніверсітэт імя 
Ф. Шылера, Рурскі ўніверсітэт  
Боху ма і Лейпцыгскі ўніверсітэт 
штогод прымаюць па абмене 1214 

студэнтаў БДУ па выніках універ
сітэцкага конкурсу. Меха ні каматэ
матычны факультэт ажыц цяўляе 
нямецкамоўную праграму падрых
тоўкі студэнтаў па камп’ ютарнай 
матэматыцы сумесна з універсі тэ
там Магдэбурга. З 2014 г. рэалі
зуецца праграма двайнога дыпло
ма па спецы яль насці «сусветная 
эканоміка» з Вышэйшай школай
Універсітэтам прыкладных навук 
Мітвайда. 

Аўстрыя: Універсітэт Альпен
Адрыя ў Клагенфурце прымае сту
дэнтаў БДУ на семестр.

Расія: Сеткавы ўніверсітэт СНД, 
Цюменскі дзяржаўны ўнівер сітэт.

Украіна: Кіеўскі нацыянальны 
ўніверсітэт, Львоўскі нацыянальны 
ўніверсітэт.

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

Швецыя: FOJO інстытут павы
шэння кваліфікацыі журналістаў, 
універсітэт Карла Лінэя.

Польшча: універсітэт імя М. 
КюрыСкладоўскай г. Любліна; 
Варшаўскі і Лодзінскі ўніверсітэты. 
Студэнты выязджаюць у Польшчу 
для навучання на працягу семе
стра і моўнай практыкі.

Для студэнтаўфілолагаў праду
гледжаны кароткатэрміновыя 
стажыроўкі і ўключанае навучанне 
ў Чэхіі, Балгарыі, Сербіі і Украіне.

Студэнты, якія вывучаюць кітай
скую мову, могуць удзельнічаць у 
праграмах абмену з кітайскімі 
ўніверсітэтамі ў рамках міжве да
маснай дамовы з КНР і парт нёрскіх 

пагадненняў. Кожны год больш за 
30 студэнтаў ФМА і філалагічнага 
факультэта накіроўваюцца на наву
чанне ва ўніверсітэты Кітая.

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

Штогод на стажыроўкі за мяжой 
з адукацыйнымі і навуковымі мэ
тамі выязджаюць да 500 сту дэнтаў 
нашага ўніверсітэта. Квоты, тэр мі
ны і фінансавыя ўмовы абме наў 
вызначаюцца краінамі і ВНУ
партнёрамі. 

http://ums.bsu.by/images/
docs/Scheme.pdf

Міжнародныя праграмы акадэмічнай мабільнасці

умаў праектаў гэтай праграмы, 
тэрмінам ад 1 месяца да 3 гадоў (у 
залежнасці ад тыпу мабільнасці). 
За перыяд 2007–2014 гг. у прагра
ме ўзялі ўдзел звыш 250 
навучэнцаў і выкладчыкаў БДУ.

У 2015 годзе на змену праграме 

«Эразмус Мундус» прыходзіць пра
грама «Эразмус+», якая аб’ядноў
вае ўсе існыя адукацыйныя, мо
ладзевыя і спартыўныя праграмы 
ЕС – Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius, Grundtvig, «Моладзь у 
дзеянні», Erasmus Mundus, Tempus, 
Alfa, Edulink і праграму супра цоў
ніцтва з прамысловымі краінамі. 

Бюджэт новай праграмы скла
дае 14,7 млрд еўра і перавышае 
цякучы на 40%. Прыкладна 2/3 
сродкаў пойдуць на праекты сту
дэнцкай мабільнасці і навучанне за 
мяжой – гэта 2 мільёны новых 
бака лаўраў, 200 тысяч магістран
таў, 650 тысяч удзельнікаў карот
катэрміновых адукацыйных пра
грам і 800 тысяч выкладчыкаў. 
Якую квоту з гэтай грандыёзнай 
плыні акадэмічнай мабільнасці 
атрымае БДУ, залежыць ад еўра
пейскіх універсітэтаўпартнёраў і 
будзе вядома па выніках іх удзелу ў 
конкурсе праектаў праграмы 
«Эразмус+» улетку 2015 года.  

IAESTE – АСАЦЫЯЦЫЯ 
ПА АБМЕНЕ СТУДЭНТАЎ

 ТЭХНІЧНЫХ 
СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯЎ

Праграма IAESTE дае студэнтам 
3–4 курсаў, навучанне якіх звязана 
з тэхнічнымі навукамі – фізікай, 
хіміяй, інфарматыкай, а таксама 
біялогіяй, экалогіяй, фармацэў
тыкай, сельскай гаспадаркай і 
іншымі спецыяльнасцямі, магчы
масць прайсці за мяжой стажы
роўку працягласцю ад 1 да 4 
месяцаў у перыяд з мая па вера
сень.

БДУ ўдзельнічае ў праграме з 
2002 г. За гэты час ёю скарысталіся 
больш за 50 студэнтаў.

СЕТКАВЫ 
ЎНІВЕРСІТЭТ

Мэтай стварэння «Сеткавага 
ўніверсітэта СНД» з'яўляецца 
распрацоўка і ўкараненне аналага 
праграмы «Эразмус Мундус» у 

рамках адзінай (агульнай) адука
цыйнай прасторы дзяржаўудзель
ніц СНД.

Праект накіраваны на арганіза
цыю і рэалізацыю высакаякасных 
сумесных магістарскіх праграм, 
умацаванне міжнароднага супра
цоў ніцтва ў галіне падрыхтоўкі 
спецыялістаў вышэйшай кваліфі
кацыі.

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

Падрабязную інфармацыю 
глядзіце на сайце ўпраўлення 

міжнародных сувязяў БДУ 
www.ums.bsu.by 

2015 год у Беларусі 
абвешчаны годам 
моладзі. На этапе 
вышэйшай адукацыі 
менавіта сістэма 
навуковадаследчай 
работы студэнтаў 
(НДРС) накіравана на 
развіццё творчага 
і прафесійнага 
патэнцыялу моладзі, 
ствараецца навуковы 
зачын для наступнага 
паспяховага навучання 
ў аспірантуры. 

Арганізацыя НДРС з'яўляецца 
кампетэнцыяй прафесарскавы
клад чыцкага складу, навуковых 
супрацоўнікаў. Менавіта дзякуючы 
іх намаганням: 

– за поспехі ў студэнцкай наву
цы больш за 100 прадстаўнікоў 
БДУ штогод заахвочваюцца са 
сродкаў спецыяльнага фонду 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па 
сацыяльнай падтрымцы адораных 
навучэнцаў і студэнтаў.

– па заданнях ДПФД, ДПАФД, 
ДНТП, па планавых дзяржбюджэт
ных і гасдамоўных НДР у БДУ пра

Траціна ўсіх адораных студэнтаў  
краіны навучаецца ў БДУ

цуюць каля 2000 студэнтаў.
– студэнцкая навука прыносіць у 

БДУ каля 1,5 млрд руб. (гранты 
рознага ўзроўню, прэміі за 
перамогі ў конкурсах навучэнцаў, 
навуковых кіраўнікоў і матэрыяль
ная падтрымка студэнцкіх лабара
торый).

– у БДУ функцыянуе 41 студэнц
кая навуковадаследчая лабарато
рыя (СНДЛ). Сярод прырода знаў
чанавуковых факультэтаў больш за 
ўсё СНДЛ (па 4 на кожным) на 

фізічным, хімічным, біялагічным 
факультэтах, а таксама на факуль
тэце прыкладной матэматыкі і 
інфарматыкі. Сярод гуманітарных 
факультэтаў вылучаецца факультэт 
міжнародных адносін – 6 СНДЛ.

– СНДЛ БДУ 10 разоў заахво
чаны спецфондам Прэзідэнта РБ 
(рэкордна высокі паказчык у Бе ла
русі).

Адзначым найлепшых кіраўнікоў 
СНДЛ:

– Паўправадніковыя лазеры 

(ФРКТ) – тройчы заахвочвалася са 
сродкаў спецфонду Прэзідэнта РБ, 
(кір. дацэнт Манак І.С., прафесар 
Афоненка А.А.),

– Камп’ютарны аналіз дадзеных 
і мадэляванне (ФПМІ) – тройчы за
ахвочвалася са сродкаў спецфон
ду Прэзідэнта РБ (кір. дацэнт 
Малю гін У.І., членкар. НАН Бе
ларусі Харын Ю.С.),

– Біяфізіка і клеткавыя тэхна
логіі (фізфак, кір. акадэмік НАН 
Беларусі Чаранкевіч С.М., дацэнт 
Булай П.М.),

– Нелінейная дынаміка фізічных 
сістэм (фізфак, кір. дацэнт Бураў 
Л.І.),

– Мадыфікацыя ўласцівасцяў 
матэрыялаў (фізфак, кір. прафесар 
Углоў У.В., канд. фіз.мат. навук 
Куляшоў А.К.),

– Фізікахімічныя параметры 
рэчываў і працэсаў (хімфак, кір. 
прафесар Блахін А.В.).

Нашы студэнты займаюцца на
вукай не толькі на факультэтах, 
але і ў навуковадаследчых інсты
тутах, цэнтрах, навуковаінавацый
ных прадпрыемствах. 

Што такое сістэма НДРС? Гэта 
цэлы комплекс мерапрыемстваў 
рознага характару, скіраваных на 
падтрымку і стымуляванне эфек
тыўнай працы ў навуцы маладых 

людзей і эфектыўнай працы наву
ковых кіраўнікоў; арганізацыя на
вуковых мерапрыемстваў, дзе сту
дэнты ўніверсітэта змогуць прад
ставіць і апрабаваць свае напра
цоўкі; выданне спецыялізаваных 
навуковых зборнікаў; фарміра ван
не нарматыўнага, метадычнага, 
інфармацыйнага поля і многае 
іншае. Усяго сістэма НДРС БДУ 
ўключае 13 кірункаў працы.

Неабходна адзначыць, што 
сістэма НДРС БДУ з'яўляецца са
май эфектыўнай у Беларусі. Гэты 
факт быў адзначаны Міністэрствам 
адукацыі пры стварэнні на базе 
БДУ ў 2006 годзе Рэспубліканскага 
метадычнага і інфармацыйнаана
літычнага цэнтра НДРС. Пра высо
кую эфектыўнасць сістэмы НДРС 
нашага ўніверсітэта можа свед
чыць таксама той факт, што траціна 
ўсіх студэнтаў краіны, уключаных у 
рэспубліканскі банк дадзеных адо
ранай моладзі, навучаецца ў на
шым універсітэце. За апошняе 
дзесяцігоддзе не было фактычна 
ніводнага года, каб сістэма НДРС 
нашага ўніверсітэта не ўзбага
чалася новымі навуковымі мера
прыемствамі студэнтаў, новымі 
сістэмамі прэміявання найлепшых 
студэнтаў і іх навуковых кіраўнікоў. 

Паводле інфармацыі ГУН

Студэнты хімічнага факультэта на лабараторных занятках
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ючы з 7 класа, Маша рэгу
лярна ўдзельнічала ў розных 
прадметных конкурсах: «Жу
равлик» па рускай мове, 
«Буслік» па беларускай, «Кен 
гуру», «Глобусёнок», «Инфо
мышка», «Зубрёнок», «Линг
вистёнок» і іншыя. Узнага
род было шмат, і гэта пры
мусіла дзяў чыну скласці 
досыць тоў стую папку «Мае 
дасяг ненні».  

З выбарам, куды пасту
паць, Маша вызначылася не 
адразу. Дапамог выпадак. 

У 10 класе яе нечакана 
адправілі на раённую алім
піяду па геаграфіі, дзе яна 
«ўзяла» дыплом II ступені і 
прайшла на абласны тур, які 
праходзіў у Нясвіжы. Гэта 
падзея пакінула ў памяці 
дзяўчыны яркія ўспа міны: 
апроч выпрабаванняў, там 
была вельмі насычаная пра
грама, яна завяла мноства 
знаёмстваў. З таго часу жыц
цё Машы ўсё больш звяз
валася з геагра фіяй. Выбар 
для паступлення быў зро
блены. Пачалася сур’ёзная 
падрыхтоўка да ЦТ. У 11 кла

се было досыць цяжка: увесь 
тыдзень быў распісаны па 
некалькіх курсах, рэпетыта
рах, факультатывах, дадава
лася падрых тоўка і ўдзел у 
рэпетыцыйных тэсціра ван
нях. Калі сілы, здавалася, 
ужо заканчваліся, дзяўчына 
даведалася, што сёлета для 
медалістаў з’яві лася магчы
масць паступіць без ЦТ на 
некалькі факуль тэтаў БДУ, у 
тым ліку і на геафак. Так яе 
жаданне нечакана супала з 
прыемнай магчымасцю. І 
мара стаць студэнткай БДУ 
стала рэ аль  насцю.

Зараз дзяўчына ўзгадвае: 
«Геаграфія суправаджала 
мя не з самага дзяцінства: 
мая бабуля ўсё жыццё пра
працавала настаўніцай геа
графіі і гісторыі, мама скон
чыла геафак БДУ, і я, так бы 
мовіць, вырашыла працяг
нуць дынастыю. Я вельмі 
ўдзячная Белдзяржунівер
сітэту за такія магчымасці. 
Не выключана, што пасля ву
чобы я застануся ў гэтай на
вучальнай установе, толькі 
ўжо ў якасці выкладчыка». 

тэхналогій БДУ. Аднак, пра
ву чыўшыся паўгода, Дзяніс 
усвядоміў, што фізіка не 
тое, чым ён жадае займацца 
ўсё жыццё. Вывучаючы пра
грамаванне і матэматыку, 
студэнт зразумеў, што яму 
больш падабаецца праца
ваць з лічбамі, будаваць ал
гарытмы і аптымізаваць. Та
му вырашыў перапаступіць 
на іншы факультэт, але так
сама БДУ – факультэт пры
кладной матэматыкі і ін фар
матыкі. 

«У БДУ мяне прыцягвае 
высокі ўзровень адукацыі, 
паглыбленае вывучэнне дыс
цып лін па спецыяль насці, 
шырокі профіль, перадавыя 
распрацоўкі і цікавыя курса
выя працы», – кажа Дзяніс. 

Зараз хлопец дае парады 
абітурыентам: «Галоўнае – 
памятаць, што ніколі не по
зна пачаць рыхтавацца да 
паступлення. Як бачыце, 
мне хапіла года. Верце ў 
свае сілы. У мяне не было 
рэпетытараў, толькі інтэрнэт. 
Выпрацуйце зручную для 
сябе сістэму навучання і ад
пачывайце, каб павялічыць 
прадуктыўнасць вашай пра
цы».

Гісторыі нашых герояў – 
яшчэ адно пацвярджэнне 
такіх вядомых праўдаў, як 
«што жывём, то вучымся» і 
«шчасце само ў рукі не йдзе, 
вы каваль свайго шчасця». 
Ставіць перад сабой мэты і 
ісці да іх упэўненым крокам 
– ці так гэта цяжка? Адказ 
ляжыць на паверхні, трэба 
толькі верыць у свае сілы.

Ірына РУДЗЬКО

Студэнтыпершакурснікі з 4 
групы спецыяльнасці «матэ
матычная кібернетыка» зда лі 

сваю першую зімовую сесію без 
ніводнай пераздачы, што стала 
да волі рэдкім выпадкам для ме
ханікаматэматычнага факультэта. 
Як сталася, што групу наведаў 
рэктар БДУ, а таксама пра атмас
феру мехмата распавяла стараста 
групы Валерыя КУКЛІЦКАЯ.

– Чаму ты абрала менавіта 
механікаматэматычны факуль
тэт БДУ? 

– Усе мае знаёмыя і сябры 
здзівіліся, што я паступала на мех
мат. Я валанцёр Чырвонага Крыжа, 
танчу, імкнуся ўдзельнічаць у мера
прыемствах факультэта. Матэма
тыку люблю і збіралася паступіць 
на факультэт ужо з 9 класа. Было 
вельмі цяжка, таму што бацькі спа
чатку не ўхвалілі майго рашэння. 
З’ездзіла на фестываль факуль
тэтаў, даведалася шмат чаго нова
га пра мехмат. І загарэлася. Мяне 
адгаворвалі, бо лічылі, што тут 
цяжка вучыцца. Насамрэч нялёгка. 
І гэта разумееш увесну, калі іншыя 
студэнты шпацыруюць па горадзе, 
а мы сядзім і робім лабараторныя 
працы. Але калі захочаш, то на ўсё 
знаходзіцца час.

– Як атрымалася арганізаваць 
дружную групу, з якой сустрэўся 
рэктар БДУ акадэмік Сяргей 
Абламейка?

– Напэўна, таму што мы з пер
шага дня хутка пасябравалі. Калі 
ішлі на сесію, разумелі, што ні ў ко
га няма праблем з прадметамі. Гэ
та было для нас як заахвочванне. 
Да нас прыйшоў рэктар універ
сітэта з вялікім смачным тортам і 
сказаў, што гэта «выдатна» ад яго. 
Мы тады толькі даведаліся, што мы 

Нельга недаацэньваць 
важнасць вышэйшай 
адукацыі. Бо менавіта 

яна з’яўляецца своеасаб
лівым трамплінам, першай 
прыступкай да свядомага 
дарослага жыцця. Адукацыя 
прыводзіць нас да поспеху, 
дапамагае лепш зразумець 
свет, дае старт у перс
пектыўную будучыню. Для 
нашых герояў – Наталлі 
МОРЗА, Марыі ХАЧКОЎСКАЙ 
і Дзяніса ДАЛЕЦКАГА – такі 
старт быў асабліва ўдалым. 
Яны паступілі ў Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт з 
найвышэйшымі вынікамі. 
Наталля падавала дакумен
ты ў Інстытут бізнесу і ме
неджменту тэхналогій з 383 
баламі з 400 магчымых. 
Дзяніс на цэнтралізаваным 
тэсціраванні па фізіцы на
браў 100 балаў. А Марыю на 
геаграфічны факультэт пры
нялі наогул без іспытаў. Але 
пра ўсё па парадку. 

Свой поспех першакур с
ніца ІБМТ Наталля Морза 
сціпла называе няйначай як 
цудам. І дае яму імёны вы
кладчыкаў Ліцэя БДУ – На
таллі Янісаўны Краў цэвіч, 
Анастасіі Уладзімі раўны 
Зянь ковіч і Таццяны Аляк
сандраўны Уткінай. Ме навіта 
гэтыя прафесіяналы сваёй 
справы, як кажа Наталля, 
дапамаглі ёй дасягнуць та
кога высокага выніку. «Тут 
хочаш не хочаш, а зда сі», – 
усміхаецца дзяўчына.

Матэматыка – 87 балаў, 
англійская мова – 98 балаў, 
беларуская мова – 100 ба
лаў! Для такога выніку да

За ўдалую сесію – торт ад рэктара

добрая група – здалі ўсё з першага 
разу. А для нас спачатку не было ў 
гэтым нічога дзіўнага. Ну, здалі і 
забыліся. І атрымалася, што гэта 
была адна з найлепшых узнагарод, 
якую мы маглі атрымаць за до
брую вучобу. Будзем імкнуцца! У 
нас ужо планы – здаць без пераз
дач летнюю сесію. Таму вучыць 
пачалі з пачатку семестра. Яшчэ 
дамові лі ся, што сёлета пойдзем 
здаваць цэнтралізаванае тэсціра
ванне. Выкарыстаем на практыцы 
новыя веды.

– Цяжкія былі экзамены? Як 
спраўляліся?

– У нас было чатыры іспыты: ал
гебра, аналітычная геаметрыя, ма
тэматычны аналіз, метады прагра
мавання. Мы перажывалі, вучылі 
цэлымі начамі. Цяжэй за ўсё было 
здаваць матэматычны аналіз. Мы 
яго паставілі самым першым. Гэта 

была наша памылка. Вырашылі 
расставіць іспыты так, каб было 
мінімум дзён выдаткавана. Спецы
яльна для тых, хто з іншага горада, 
каб маглі хутка з’ехаць дахаты. Мы 
яшчэ не ведалі, як цяжка бывае 
падрыхтавацца да іспыту, які бу
д зе праз тры дні. Але тым не менш 
ніхто не спісваў.

– Як думаеш: лягчэй будзе 
здаваць летнюю сесію?

– Мне здаецца, лягчэй. Будзе 
пяць іспытаў. Галоўным чынам звя
заныя з матэматыкай і фізікай. 
Нават і лекцыі ўжо, здаецца, не так 
хутка дыктуюць. І вучыць паспява
еш. 

– Цікава, як ты вырашыла да
лучыцца да Чырвонага Крыжа? 

– Гэта атрымалася спантанна. У 
восьмым класе ў школе ў Слуцку 
ладзіў мерапрыемства Чырвоны 
Крыж. Мне спадабалася. Напачат

ку дапамагала праводзіць трэнінгі. 
А зараз я фасілітатар (чалавек, які 
арганізуе зносіны групы – заўв.
аўтара). Маю сертыфікат, што магу 
навучаць іншых людзей. У нас у 
школе сабралася добраахвотніц
кая група. Мы хадзілі разам у пры
тулак да дзяцей з асаблівасцямі 
раз віцця. Праводзілі ў горадзе ак
цыі на збор грашовых сродкаў. Ці 
проста займаліся інфармаваннем. 
І я зразумела, што гэта маё. Усе ў 
Слуцку ведалі, што я праводжу 
трэнінгі ад Чырвонага Крыжа. І та
му ўсе былі здзіўлены, што я пай
шла на мехмат. Таму што думалі: я 
пайду на спецыяльнасць, звязаную 
з педагагічнай. 

– Ты ўдзельнічала ў «Міс 
ММФ». Якія адчуванні ад кон
курсу?

– Вельмі шмат пачуццяў. Я пас
тупіла сюды і даведалася пра та

кую магчымасць. Адразу прыняла
ся ўдзельнічаць. Было шмат рэпе
тыцый і мала часу для сну: ся дзе
ла да дзвюх гадзін ночы за хатнім 
заданнем. Час праляцеў хутка. Але 
я паспела пазнаёміцца з дзяўча
тамі з розных курсаў. Вырашыла, 
што праз год пайду яшчэ раз.

– Там удзельнічала і твая 
аднагрупніца?

– Так, Яўгенія Анісько. Мы па
сябравалі з першых тыдняў. Пад
трымлівалі адна адну. Усе казалі, 
што мы пасварымся праз гэты 
конкурс. Але гэтага не адбылося. 
Перажывалі і галасавалі адна за 
адну да самага фіналу. 

– Падабаецца атмасфера 
мехмата?

– Так. Тут увесь час прыдумля
юць нейкія конкурсы. Калі ездзіла 
на фестываль факультэтаў і мне 
сказалі, што на мехмаце вельмі ве
села, у гэта было цяжка паверыць. 
Але затое зараз, калі я паступіла 
сюды, насамрэч разумею, што тут 
цікава. 

– Вядома, зазіраць далёка 
першаму курсу складана, але 
ўсё ж: ці ёсць ужо пэўныя пла
ны?

 – Мару атрымаць другую вы
шэйшую адукацыю, магчыма, 
пасту  піць у педагагічны. Думаю, 
таму, што я люблю дзяцей. І нават 
у школе былі асаблівыя дні, калі 
школьнікі «замянялі» настаўнікаў. 
Тады я фізіку вяла ўвесь час. І мне 
так падабалася. Хачу другую спе
цыяльнасць, не звязаную з ма
тэматыкай, каб разнастаіць сваю 
адукацыю. І ў магістратуру пасту
піць. Галоўнае, каб усё атры
малася. 

Гутарыла
Фаіна НАКАНЕЧНАЯ

Трэба толькі верыць у свае сілы!

во дзілася цяжка працаваць. 
Складаней за ўсё Наталлі 
давалася матэматыка. А 
вось з мовамі праблем не 
было – англійскую і белару
скую заўсёды любіла, таму і 
часу на падрыхтоўку выдат
кавала менш. І зноў жа дзя
куючы ўлюбёным выкладчы
кам, якія давалі шмат ін
фармацыі, што выходзіла за 
рамкі школьнай праграмы. 

На пытанне «Чаму БДУ?» 
Наталля, не задумваючыся, 
адказвае, што іншых вары
янтаў нават не разглядала. 
За час вучобы ва ўніверсі
тэце яна змагла напоўніцу 
адчуць «усю сілу і моц гэтай 
установы». «Гэта іншы свет, 
дзе я змагла знайсці са
праўдных сяброў», – дзеліц
ца дзяўчына.  

У Марыі Хачкоўскай за
гадзя пазнаёміцца з БДУ 
магчымасці не было. Усё 
жыц цё яна пражыла ў прыга
радзе Мінска, вучылася ў 
звычайнай сельскай школе. 
Заўсёды была выдатніцай, 
вучоба падабалася, таму ву
чыцца было цікава. Пачына

Дзяніс Далецкі – родам 
з Браслаў скага раёна Ві
цебскай воб ласці. З самага 
дзяцінства вучоба давалася 
яму лёгка, і таму хлопец без 
асаблівых высілкаў атрым
ліваў свае 7–9 балаў. З 
неабходнымі для паступлен
ня прадметамі – фізікай і ма
тэматыкай – ён вызначыўся 
толькі ў канцы 10 класа. 
Падрыхтоўкай да ЦТ заняў
ся яшчэ ўлетку. Рэпетытараў 
не было. Першыя месяцы 
было цяжка. З прычыны вя
лікай нагрузкі пачаліся пра
блемы са зда роўем, пра 
спорт прыйшлося забыцца, 
бо часу ледзь хапала на сон.

Рыхтавацца цяжка, але 
яшчэ цяжэй было абраць 
месца будучай вучобы. 
Увесь год хлопец выдаткоў
ваў час на пошук інфарма
цыі пра спецыяль насці, бу
дучыя месцы працы і маг
чымасці росту. Мара вяла да 
БДУ, але палохалі высокія 
прахадныя балы. 

«Вырашыўшы, што трэба 
ісці да мары, я выпрацаваў 
сваю сістэму навучання і 
пачаў больш адпачываць. 
Вось так і вучыўся да канца 
года, – распавядае Дзяніс. – 
У маі практычна не рых та
ваўся, што, дарэчы, пай шло 
мне на карысць, бо адпачы
нак дапамог мне пры весці 
галаву ў парадак і зір нуць на 
праблему з іншага боку».

Як вынік – 100 балаў па 
фізіцы і досыць высокі вынік 
па рускай мове і матэматы
цы. Хлопец стаў студэнтам
бюджэтнікам факультэта 
ра дыё фізікі і камп’ютарных 

Першакурснікі мехмата праз свае поспехі пазнаёміліся з рэктарам БДУ Сяргеем Абламейкам

Марыя Хачкоўская Наталля Морза Дзяніс Далецкі
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У канцы лютага 
адбыўся фінал 
Рэспубліканскага 
моладзевага 
конкурсу «100 ідэй 
для Беларусі», на 
якім быў адзначаны 
праект навукоўцаў 
БДУ. І гэта не адзіная 
інавацыя. Спецыялісты 
ўпраўлення выхаваўчай 
работы з моладдзю 
маюць добры досвед 
увасаблення студэнцкіх 
ідэй у запатрабаваную 
прадукцыю.

Сёлета маладыя навукоўцы Бе
ларускага дзяржаўнага ўніверсі
тэта сярод 1000 праектаў, прад
стаўленых на разгляд, атрымалі 
перамогу ў намінацыі «Медыцына, 
медыцынская тэхніка і тэхналогіі, 
фармацыя». Пад кіраўніцтвам да
цэнта Паўла Бычкоўскага малод
шыя навуковыя супрацоўнікі НДІ 
ФХП БДУ Дзяніс Адамчык і Сяргей  
Саламевіч прэзентавалі праект 
«Біярассмоктвальныя супрацьпух
лін ныя прэпараты для лакальнай 
хіміятэрапіі злаякасных наватвораў 
«Тэмадэкс» і «Праспідэлонг». Пра
ца маладых навукоўцаў БДУ атры
мала высокую ацэнку экспертаў. 
Дарэчы, па  статыстычных дадзе
ных, за чатыры гады ў адрас 
аргкамітэта конкурсу паступіла 
больш за 6 500 заявак. Праект 
набірае папулярнасць у моладзі: 
каля 7 500 маладых людзей заявілі 
пра сябе праз сваю справу.

Даўно вядома: людзей навукі 
мала турбуе ўдзел у якіхнебудзь 
конкурсных спаборніцтвах ці «на
вукападобных тусоўках». Прычына 
простая: бракуе часу, каб заняцца 
руціннай працай: афармленнем 
дакументаў, пошукам фундатараў, 
падрыхтоўкай прэзентацый і г. д. 
Навукоўцы, апантаныя ідэяй, пра
цуюць на вынік. Але калі выка
рыстоўваць метафару, то навуко
вая распрацоўка як дыямент – 
заўсёды мае патрэбу ў добрай 
аправе! Каб ацаніць камень, трэба 
адцяніць яго «гранне» ў пера лам
ленні святла. Усе адценні і нюансы 
патрабаванняў арганізатараў лю
бога конкурсу і, галоўнае, запатра
баванасць вынаходства ці навуко
вага адкрыцця ведаюць супра цоў
нікі ўпраўлення выхаваўчай работы 
з моладдзю БДУ. Спецыялісты ад
дзела моладзевых праграм і пра
ектаў гэтай структуры перш за ўсё 
займаліся пошукам кандыдатаў з 
эксклюзіўнымі ідэямі і нечаканымі 
даследаваннямі. Затым афармлялі 
і сачылі за суправаджэннем даку
ментаў для ўдзелу ў Рэспублі
канскім моладзевым конкурсе «100 
ідэй для Беларусі». Ды і не толькі 
гэта спаборніцтва курыравалі! 
Менавіта яны, як добрыя прадзю
сары, першымі далі ацэнку перс
пектыўнасці ідэй маладых наву
коўцаў нашай ВНУ. Словам, зай
маліся «агранкай» самых розных 
праектаў: ад добраахвотніцкіх да 
інавацыйных. Больш за тое, дзяку
ючы створанаму стартапцэнтру, у 
студэнтаў з’явілася магчымасць 
навучыцца працаваць у камандзе, 
генераваць ідэі, планаваць бізнес і 
проста рэалізоўваць уласныя пра
екты.

 Пра гэта больш дэталёва і ад
былася наша гутарка з намеснікам 
начальніка ўпраўлення выхаваўчай 
работы з моладдзю БДУ Наталляй 
РАМАНАВАЙ.

– Наталля Сяргееўна, Вам, як 
каардынатару стартапцэнтра 
БДУ, чалавеку, інтуітыўна на
ладжанаму на бізнеспланы 

Што даражэйшае:  
ідэя ці яе ўвасабленне?

студэнтаў, прапаную накіраваць 
нашу гутарку на аўдыторыю, 
якая чула звон, ды не ведае дзе 
ён. Распавядзіце пра вытокі 
прадпрымальніцкай ініцыятывы 
студэнтаў, стартапаў, інтарэсы 
фундатараў і факты, якія акры
ляюць цяперашніх рэзідэнтаў 
бізнесінкубатараў. Ізноўтакі, 
можа, ва ўпраўленні выхаваўчай 
работы з моладдзю БДУ з’я ві
ліся навіны для людзей, апанта
ных наватарскай ідэяй?

–  Пачну з гісторыі пытання па 
дадзенай наватарскай справе.  
Стартапам прынята зваць толькі 
што створаную кампанію, якая бу
дуе свой бізнес на аснове 
інавацыйных ідэй або на аснове 
тэхналогій, якія толькі што ўзніклі. 

У перакладзе з 
англійскай «стартап» 
азначае «запускаць» 
ці «стартаваць». 
Найбольш сучаснае 
значэнне і паняцце 
стартапа – венчурны 
праект. У нас, у 
Беларусі, толькі ідзе 
фармі раванне куль
туры венчурнага 
бізнесу, а вось у 
ЗША ён даў но існуе і 
актыўна развіваецца 
на працягу амаль 
сямідзе сяці апошніх 
гадоў. Так здарыла
ся ў 1939 годзе, калі 
Пакард і Х’юлет, яш
чэ студэнты Стэн
фардскага ўні вер
сітэта, толькітолькі 
запус цілі свой біз
нес. Сёння іх ства
рэнне, як вядома, 
з’яўля ецца брэндам 
сусветнага ўзроўню. 
Аднак вельмі часта 
нашы рэзідэнты 
згад ваюць і іншае 
імя – легендарнага 
камп’ю тарнага генія 
Стыва Джобса, які, 
маўляў, не маючы 
вышэйшай адукацыі, 

ства рыў ITімперыю. Вось тут зай
здроснікам жадаю нагадаць, што 
яшчэ ў школе Джобс перамагаў 
на матэматычных алімпіядах і 
захапляўся элек тронікай. Фінан
савы прыбытак любой справы не 
з’яўляецца проста так, ён будуец
ца на моцным бэкграўндзе (су
праваджэнні – заўв. аўтара).  Да
пусцім, поспех пілотнага праекта 
можна пра лічыць, а ўдачу – прад
казаць. Але веды ўвесь час трэба 
ўдас канальваць. Прадукт, які сёння 
карыстаецца поспехам у фун
датараў, ужо заўтра, можа так зда
рыцца, нікому не будзе патрэбны. 
Думку чалавека, як і час, спыніць 
нельга! Бізнесмен павінен праца
ваць на апярэджанне  зацікаў
ленасцяў спа  жыўца. Зыхо дзячы з 

досведу амерыканскіх і еўрапей с
кіх дас ледаванняў, укладанні ў IT
сфе  ру з’яўляюцца аднымі з самых 
стабільных і прыбытковых. Цяпе
рашняму стартаперу неабходна 
ведаць прадпры мальніцкую куль
туру і маркетынгавую стратэгію. І 
ён абавязкова павінен валодаць 
прэзентацый нымі навыкамі.

– Вядома, што шматлікія 
ўдзельнікі конкурсу «100 ідэй 
для Беларусі» жадаюць раз
віваць уласны бізнес. Але на 
прэзентацыі праектаў перад 
вялікай аўдыторыяй яны баяц
ца, ім бракуе ўпэўненасці ў сабе 
ці што... Дарэчы, якую кансуль
тацыю ў БДУ могуць атрымаць 
суіскальнікі?

–  У БДУ за паўгода дзейнасці 
цэнтра быў арганізаваны шасці
тыднёвы цыкл лекцый, семінараў і 
трэнінгаў па прадпрымальніцтве, 
абароне інтэлектуальнай улас
насці, бізнеспланаванні, інава
цый ным менеджменце, а таксама 
лідарстве і камандаўтварэнні. 
Інды відуальную кансультацыю па 
прасоўванні свайго праекта можа 
атрымаць кожны суіскальнік у на
шых выкладчыкаў.

– На які бізнес арыентавана 
моладзь? Якія сферы сёння най
больш папулярныя?

– Найбольш прывабнымі з’яў
ляюцца такія сегменты, як  IT, туры
стычны бізнес, навукаёмістыя 
вытворчасці. Аналізуючы карту 
рэзідэнтаў, адзначу і мабільныя 
дадаткі для карпаратыўнага ася
роддзя. Напрыклад, студэнты фа
культэта радыёфізікі і камп’ю
тарных тэхналогій БДУ прапана
валі арыгінальную версію прагра
мы для павышэння эфектыўнасці 
элементаў агульнай сістэмы спра
ваводства ў нашай ВНУ. 

– На што Вы і Вашы калегі 
арыентуецеся, калі разглядае
це і даяце ацэнку дзелавой пра
панове маладых навукоўцаў і 
прадпрымальнікаў?

– Маё асабістае перакананне: 
праект можа быць удалым пры 
наяўнасці прадпрымальнай ка

манды аднадумцаў і канчатковага 
прадукту, які запатрабаваны 
спажыў цом. Фундатар павінен ра
зумець спецыфіку тавару і быць 
упэўненым у камандзе.

– Калі хутка ўспомнілі пра 
паплечнікаў: ці патрэбны калек
тыву чалавек, які будзе «каман
даваць парадам»?

– Безумоўна, лідар неабходны ў 
любым распачынанні. Любая ка
мандная гульня прадугледжвае 
выразнае размеркаванне функ
цый. У нашым выпадку ў складзе 
зборнай павінны быць менеджары, 
генератары ідэй, эканамісты і г. д. 
Калектыў не толькі падае ідэю, але 
абавязаны забяспечыць яе рэалі
зацыю.

– Якія праекты асабіста Вам 
спадабаліся навізной і крэа
тыўнасцю?

– Мне падабаюцца ўсе рэа
лізаваныя праекты нашых сту
дэнтаў! Такія буйныя рэспуб
ліканскія праекты, як «Святло Вя
лікай Перамогі» і Школа студэнц
кай журналістыкі калісьці былі 
проста студэнцкай ідэяй. Аўтар
ства агульнаўніверсітэцкіх праек
таў «Універсітэт – твой крок у бу
дучыню», «БДУ ў тваім фармаце», 
«Адкрытая інтэлектуальная ліга 
БДУ», «Фотавеламарафон», «Май
скі калейдаскоп» таксама нале
жыць студэнтам БДУ.

Сярод праектаў стартапцэнтра 
хочацца адзначыць працу 
студэнтаў фізічнага факультэта 
Стаса Працэнкі і Аляксандра 
Бядуліна «Сучасны інвестыцыйны 
кансультант ProfitPAM». Хлопцы 
ўжо вядуць перамовы з фундата
рам пра далейшую рэалізацыю.  
Цікавы ITпраект Дзмітрыя 
Куратніка «Changing the World». 
Створаны таксама добра
ахвотніцкія праграмы: «Прафары
ентацыя», «Дзецям свету» і «Мая 
школа».

Кожны з прапанаваных праек
таў – эксклюзіў, адрозніваецца ўні
кальнасцю аўтарскай ідэі, крэ а
тыўным падыходам да, здавала ся 
б, штодзённых, банальных рэчаў.

– У якіх конкурсах і навуковых 
спаборніцтвах наша ВНУ возь
ме ўдзел з дапамогай Вашага 
ўпраўлення? 

– Упраўленне выхаваўчай рабо
ты з моладдзю імкнецца пад
трымліваць усе распачынанні на
шых студэнтаў. У дадзенай сітуа цыі 
адміністрацыйны рэсурс накі
раваны на рэалізацыю і ўвасаб
ленне ў жыццё навуковага і творча
га патэнцыялу студэнтаў. Мае ка
легі забяспечваюць суправаджэн
не праектаў ад падачы заяўкі да 
фінальных прэзентацый на ўсіх 
рэспубліканскіх конкурсах.

З планаў на будучыню… Упер
шыню сёлета ўпраўленне будзе 
арганізоўваць студэнцкі турнір па 
прыродазнаўчанавуковых дыс цы
п лінах на базе Белдзярж уні версі
тэту сумесна з НАН нашай краіны. 
Ініцыятарамі правядзення турніру 
выступілі студэнты хімічнага фа
культэта. Працы ад прапанаванай 
ідэі да яе ўвасаблення хопіць на 
ўсіх супра цоўнікаў упраўлення 
выхаваўчай работы з моладдзю. 
Нагадваю: мы адкрытыя для ўсіх, у 
каго ёсць ідэя і адэкватны план яе 
рэалізацыі!

Гутарыла 
Жанна ВАСАНСКАЯ

Маладыя даследчыкі Дзяніс Адамчык і Сяргей Саламевіч прэзентуюць біярассмоктвальныя 
супрацьпух лін ныя прэпараты на рэспубліканскім конкурсе «100 ідэй для Беларусі»

Наталля Раманава: мы адкрытыя для ўсіх, 
у каго ёсць ідэя і план рэалізацыі
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Спорт у БДУ

Зборная БДУ па баскетболе

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

Навучальна трэніравальны пра
цэс праводзіцца ў групах спартыў
нага ўдасканалення па 30 відах 
спорту, у якіх займаюцца больш за 
1500 студэнтаў. У фінальных спа
борніцтвах круглагадовай студэн
цкай спартакіяды БДУ па 20 відах 
спорту прымаюць удзел звыш 3500 
студэнтаў. У спаборніцтвах Рэспуб
ліканскай універсіяды каманды БДУ 
выступаюць у 37 відах праграмы. 

Студэнты БДУ, члены нацыяналь
ных каманд, паспяхова прад стаў
ляюць краіну на спаборніцтвах сус
ветных універсіяд, чэмпіянатах 
Еўро пы, свету і Алімпійскіх гульнях. 
За 2012–2014 гг. студэнтамі ўні вер
сітэта заваявана на чэм піянатах 
све ту, Еўропы, Сусветнай універ
сiядзе, Алімпійскіх і Паралім пійскіх 
гульнях 37 медалёў, з іх 17 залатых, 
12 сярэбраных і 8 бронзавых.

За апошнія гады ва ўніверсітэце 
падрыхтаваныя:

– 1 заслужаны майстар спорту; 
– 4 майстры спорту міжнарод

нага класа; 

– 36 майстроў спорту і 34 кан
дыдаты ў майстры спорту. 

Ва ўніверсітэце створаныя ва
лейбольныя каманды «БАТЭ–БДУ» 
і «БДУ–Мінская вобласць», а так
сама футбольныя (мужчынская і 
жаночая) «Зорка БДУ», якія пры
маюць удзел у чэмпіянатах Бела
русі і міжнародных спаборніцтвах. 
У лістападзе 2013 г. каманда БДУ 
дэбютавала ў Міжнароднай сту
дэнцкай баскетбольнай лізе 
(МСБЛ), а з 2014 года гуляе ў вы
шэйшай лізе чэмпіянату Беларусі 
па баскетболе, дзе ўваходзіць у 
шасцёрку найлепшых каманд.

Асноўныя спартыўныя вынікі 
зборных каманд БДУ за 2014 г.:

Зборная БДУ заняла 1 месца на 
спаборніцтвах Рэспубліканскай 
уні  версіяды па спартыўным ары
ен та ванні. У складзе каманды: 
Літвін Аляксей і Мелехавец Павел 
– фізічны факультэт; Пестава Каця
рына – ФМА; Рудакоўская Ганна – 
ФПМІ; Цвірбут Юлія і Вадзеннікова 
Людміла – ММФ; Лешчанка Аляк
сандр – геаграфічны факультэт. 
Трэнер – старшы выкладчык КФВС 
Сяргей Астраўлянчык.

Зборная БДУ заняла 1 месца на 
спаборніцтвах Рэспубліканскай 
універсіяды па спартыўнай аэро
біцы. У складзе каманды: Дара
селія Дыяна – ФФСН; Кузьміч Ган
на – ФСК; Сакалова Агнета і Чаку
лаева Юлія – ФМА; Верамей 
Анастасія – ФПМІ; Жук Ірына – 
ДІКСТ; Клімковіч Вольга – экана
мічны факультэт; Сядзькова Ірына 

Асноўнай базай па падрыхтоўцы 
зборных каманд БДУ да спабор
ніцтваў з’яўляецца сучасны наву
чальнаспартыўны комплекс «Уні
вер сітэцкі». У яго ўваходзіць ста
дыён з бегавымі дарожкамі, 2 
спартыўныя пляцоўкі (баскетбол, 
тэніс), сектар для скачкоў у даў
жыню. Акрамя таго маюцца гульня
вая і трэнажорная зала, залы для 
барацьбы і па цяжкай атлетыцы, а 
таксама басейн з саўнамі.

Аляксей КАМІНСКІ,  
дырэктар спартыўнага  

клуба БДУ

Напярэдадні свайго 
юбілейнага канцэрта, які 
адбудзецца ў красавіку, 
заслужаны ансамбль 
танца «Крыжачок» БДУ 
з поспехам гастралюе 
па замежных краінах. 
Нядаўна калектыў 
вярнуўся з аўтаномнага 
рэгіёна Італіі Сардзініі. 

З канцэртамі, якія былі прысве
чаны Міжнароднаму жаночаму 
дню, нашы артысты выступалі ў 
сталіцы рэгіёна горадзе Кальяры. 
Яны з задавальненнем успамі на
юць, як іх цёпла сустракаў у гэтай 
сонечнай краіне сам ганаровы 
консул Рэспублікі Беларусь на 
Сардзініі Джузэпэ Карбоні. Ён 
клапаціўся пра арганізацыю кан
цэртаў «Крыжачка», рэкламаваў іх 
гастролі ў прэсе, сачыў за рас
паўсюджваннем запрашэнняў і 
інш. У першы ж дзень для бела
рускіх гасцей была прыгатавана 
святочная вячэра, на якой сеньёр 
Карбоні пазнаёміў танцораў са 
сваёй сям’ёй.

Першы канцэрт «Крыжачок» даў 
7 сакавіка ў маленькім гарадку 
Мандас. Другі адбыўся ў зале 
прэстыжнага тэатра «Масіма» ўжо 
ў сталіцы Сардзініі горадзе Калья
ры. У пачатку канцэрта з прыві
тальным словам выступілі ганаро
выя асобы. Сярод іх – прадстаўнікі 
дыпламатычных місій, а таксама 
прадстаўнікі каталіцкай і права
слаўнай цэркваў.

«КРЫЖАЧОК» скарыў італьянцаў

і Саід Руслан – фізічны факультэт; 
Варановіч Сафія і Дмітрачэнка 
Алеся – аспіранткі БДУ. Трэнер – 
старшы выкладчык КФВС Валян
ціна Сяўбо.

Зборная БДУ заняла 1 месца на 
спаборніцтвах Рэспубліканскай 
універсіяды па гіравым спорце. 

На чэмпіянаце Еўропы па пла
ванні сярод юніёраў у Дордрэхце 
(Нідэрланды) студэнт механіка
матэматычнага факультэта Стані
с лаў Паздзееў заваяваў залаты 
медаль у спаборніцтвах па плаванні 
на дыстанцыі 50 м брасам. 

На  чэмпіянаце Еўропы па вод
ных відах спорту ў Берліне (Гер
манія) студэнт эканамічнага фа
культэта Яўген Цуркін упершыню 
за апошнія 15 гадоў заваяваў зала
ты медаль у спаборніцтвах па пла
ванні на 50 м батэрфляем. 

На чэмпіянаце Еўропы па пла
ванні сярод інвалідаў у Эйндховене 
(Нідэрланды) студэнт юрыдычнага 
факультэта Ігар Бокій заваяваў 2 
залатыя медалі ў плаванні на 50 і 
100 м вольным стылем.

Кіраўніцтва БДУ клапоціцца пра 
развіццё фізкультуры і спорту. 

Прадстаўлялі «Крыжачок» на Сар
дзініі дзве пары тан цораў, салісты 
Аляксандр Глазко, Марыя Брыгад

ная, Віталь Ціцянкоў, Вераніка Ка
лаўр, а таксама музыканты Андрэй 
Дзяргай і Таццяна Машанская.

 Вераніка Калаўр распавядае, 
што была прыемна ўражана, калі 
ўбачыла, што зала тэатра «Масіма» 
была запоўнена цалкам: многім 
не хапіла нават месца, і яны былі 
згодны назіраць за выступленнем 
стоячы. У рэпертуары беларускіх 
артыстаў былі не толькі нацыя
нальныя, але і казацкі, цыганскі, 
яўрэйскі і іншыя танцы. Менавіта 
гэта і майстэрства танцораў пры
цягнула ўвагу гледачоў тэатра. Ча
тыры танцоры «Крыжачка» змаглі 
больш за гадзіну пратрымаць сваіх 
прыхільнікаў у напружанні. Калі ў 
канцы канцэрта артысты выйшлі 
ў залу, каб падараваць жанчынам 
на свята мімозы, то ўбачылі, што 
шмат італьянцаў ім усміхаюцца і 
штораз гучна выклікаюць на біс. 

Вераніка гаворыць, што сваім 
поспехам на Сардзініі танцоры 
«Крыжачка» сёння ўдзячны мас
тацкаму кіраўніку Ігару Муза
леўскаму. Для таго, каб патрапіць 
у склад салістак «Крыжачка», ёй 
прыйшлося на працягу чатырох 
гадоў некалькі разоў на тыдзень 
наведвацца пасля заняткаў на 
рэпетыцыі.

 У «Крыжачок» яна прыйшла 
пасля таго, як паступіла на гума
нітарны факультэт БДУ. За плячы
ма ў Веранікі на той час ужо было 
харэаграфічнае вучылішча ў Пін
ску. І танцавальны калектыў яна 
выбрала невыпадкова. Вераніка 
Калаўр гаворыць, што яна і да па
ступлення ў БДУ чула, што танца
вальны ансамбль «Крыжачок» 
вельмі паважаны ў нашай краіне. 
Аднак, апынуўшыся ў ім, яна зразу
мела, што гэта не проста калектыў, 

а адзіны арганізм, у танцораў якога 
агульныя інтарэсы, тут кожны гато
вы дапамагчы ін шаму ў цяжкую 
хвіліну. Хоць Вераніка ў мінулым 
годзе ўжо скончыла БДУ, танцам у 
калектыве «Крыжачок» яна працяг
вае аддавацца ўсёй душой. 

Танцавальны ансамбль «Крыжа
чок» пабываў у Германіі, Партугаліі, 
Літве, Латвіі, Іспаніі і іншых краінах. 
І ў кожнай яго сустракалі цёпла. 
Але паездка на Сардзінію танцо
рам падалася асаблівай. Пасля яе 
яны займелі шмат італьянскіх 
сяброў, якія цэняць іх майстэрства.

Ганна ЛАГУН

Акрамя таго, у БДУ дзейнічаюць:
«НЕРУШ» – заслужаны аматарскі 

калектыў РБ, фальклорнаэтнагра
фічны ансамбль

НАРОДНЫ АРКЕСТР НАРОДНЫХ 
ІНСТРУМЕНТАЎ

НАРОДНАЯ ХАРАВАЯ КАПЭЛА
«НА БАЛКОНЕ» – народны сту дэн цкі 

драматычны тэатр
«НА ФІЛФАКУ» – народны студэнцкі 

музычны тэатр
«РОДНІЦА» – народны хор народнай 

песні выкладчыкаў і супрацоўнікаў
«ТУТЭЙШАЯ ШЛЯХТА» – народны 

фальклорны ансамбль
ВАКАЛЬНАЯ СТУДЫЯ БДУ, таксама 

мужчынскі вакальны гурт «Галант», 
дзіцячы ансамбль танца «Літарынка», 
Клуб інтэлектуальных гульняў, Клуб 
вясёлых і знаходлівых БДУ, студыя 
эстраднай песні і г. д.

Дадатковую інфармацыю пра 
мерапрыемствы і калектывы ўпраў
лення па справах культуры БДУ 
можна знайсці па адрасе http://vk.
com/cultura_bgu.


