
  Газета  Беларускага  дзяржаўнага  ўніверсітэта www.gazeta.bsu.by

Пераможца V Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМI  
«Залатая лiтара» ў намінацыі «Найлепшая шматтыражная газета» 30 красавіка 2015 года, № 7 (2131)

урачыстасці

падзея

Паводле інфармацыі
прэс-службы БДУ

У нумары:

Ф
от

а 
Ге

на
дз

я 
К

РА
С

К
О

ЎС
К

АГ
А

«МЫ СТВАРЫЛІ БОМБУ 
ДЗЕЛЯ МІРУ»
Нарыс пра канструктара 
савецкай ядзернай зброі 
Аркадзя БРЫША

Стар. 2

ПАСЛЯДОЎНІКІ СПРАВЫ 
ВАВІЛАВА
50 гадоў таму ў складзе БДУ 
з’явілася вучэбна-вопытная 
гаспадарка «Шчомысліца»

Стар. 3

ДЫПЛОМЫ                 
ЛАМАНОСАВА
Студэнты БДУ паспяхова 
выступілі на конкурсе «Патэн-
цыял будучыні» ў Маскве

Стар. 4

Рэктар БДУ акадэмік 
Сяргей Абламейка 
абраны віцэ-прэзідэнтам 
Еўразійскай асацыяцыі 
ўніверсітэтаў (ЕАУ).  
Выбары адбыліся на XIII з’ездзе 
Еўразійскай асацыяцыі ўніверсі-
тэтаў, які прайшоў 15 красавіка ў 
Санкт-Пецярбургу. Паводле стату-
ту арганізацыі, кіраўнічы склад 
прызначаецца тэрмінам на 5 гадоў. 
Прэзідэнтам ЕАУ на наступны тэр-
мін ізноў пераабраны рэктар 
Маскоўскага дзяржаўнага ўнівер-
сітэта імя М. В. Ламаносава ака-
дэмік Віктар Садоўнічы. Таксама 
абраны новы склад савета аса-
цыяцыі. Акрамя арганізацыйных 
пытанняў, на з’ездзе былі разгле-

Усхваляць подзвігі 
герояў вайны – 
неабходна, але яшчэ 
лепш – выяўляць павагу 
да ветэранаў учынкамі. 
Прыклад такога ўчынку –  
патрыятычная акцыя 
«Мы – спадчыннікі 
Перамогі», прысвечаная 
70-годдзю перамогі 
савецкага народа ў 
Вялікай Айчыннай вайне. 

17 красавіка па перыметры хола 
рэктарата былі расстаўлены ста-
ронкі незвычайнага календара. 
Кожны месяц быў прысвечаны ад-
наму Герою Савецкага Саюза, ве-
тэрану Вялікай Айчыннай вайны, 
лёс якога так ці інакш звязаны з 
БДУ. Усе прысутныя маглі падысці 
і разгледзець, што адлюстравана на 
кожным лісце календара.

Пачалося судакрананне з атма-
сферай мінулых дзён пад акампа-
немент гітары і ваеннай песні. 

Затым слова ўзялі лаўрэаты і пе-
раможцы конкурсу «Студэнт года 
БДУ», якія і сталі ўдзельнікам пра-
екта «12 Герояў Савецкага Саюза». 
Кожны выступоўца выказаў павагу 
ветэранам і ў чарговы раз 
засведчыў, што подзвігі абаронцаў 
Радзімы не забыты.

Сутнасць праекта «12 Герояў 
Савецкага Саюза» ў рэтракален да-
ры (якраз 12 гераічных месяцаў), 
створаным адмыслова да 70-й га-
давіны Вялікай Перамогі. 

Анастасія Бузук з хімічнага фа-
культэта, студэнтка года БДУ ў 
намінацыі «Навука», прадстаўляла 
май, прысвечаны Герою СССР 
Георгію Жукаву, наступнымі сло-
вамі: «Я ганаруся сваімі дзя дамі, 
якія пралівалі кроў за нашу Радзіму, 
за сваіх дзяцей і ўнукаў. Не варта 

Удзячныя за подзвіг

забываць пра іх велізарны ўнёсак: 
менавіта дзякуючы ім мы жывём у 
вольнай краі не, дыхаем кожны 
дзень паветрам незалеж насці. Яны 
нам падарылі магчымасць пра-
жыць шчаслівае жыццё без вайны, 
голаду і страху. Нашы дзядулі і 
бабулі кожны дзень ваявалі са 
страшным ворагам, кожны дзень 
рабілі выбар: здацца ці перамаг-
чы, і ім хапіла муж нас ці, каб дайсці 
да Перамогі. Наш абавязак – дака-
заць, што яны не забытыя, што на-
шай удзячнасці за іх ахвяру няма 
мяжы. Я рада, што вучуся ва ўні-
версітэце, у якім працаваў вялікі 
Георгій Кан стан цінавіч Жукаў. Я 
ганаруся нашымі героямі і ніколі 
не забудуся, які ўнёсак зрабілі гэ-
тыя людзі для развіцця краіны і  
ўніверсітэта».

Іншыя месяцы былі прысвечаны 
такім асобам, як: Жолудзеў Навум 
Ільіч (студзень), Парахневіч Ула-
дзімір Аляксеевіч (люты), Зай цаў 

Мікалай Якаўлевіч (сакавік), Сму-
шкевіч Якаў Уладзіміравіч (кра-
савік), Гарошак Павел Антонавіч 
(чэрвень), Осіпава Марыя Бары-
саўна (ліпень), Патрын Аляксей 
Фёдаравіч (жнівень), Жмуроўскі 
Дзмітрый Пятровіч (верасень), 
Кат лавец Міхаіл Паўлавіч (каст-
рычнік), Кірсанаў Аляксандр Вікта-
равіч (лістапад), Філімонаў Аляк-
сандр Андрэевіч (снежань).

Студэнт года БДУ ў намінацыі 
«Культура» журфакавец Павел 
Кіслы рас павёў пра Героя СССР 
Аляксандра Філімонава, які доўгі 
час працаваў у альма-матар і нават 
быў рэдактарам універсітэцкай га-
зеты. Пра свой удзел у акцыі «12 
Герояў Савецкага Саюза» Павел 
сказаў:

– На мой погляд, каб маладое 
пакаленне захоўвала памяць пра 
ВАВ, трэба пра гэта нагадваць, але 
не як звычайна, а на мове моладзі. 
Гэта інсцэніроўка бітваў, тэматыч-

ны кінематограф, песні і інш. А 
ўдзел у гэтай акцыі для мяне ў пер-
шую чаргу гэта вялікі гонар і магчы-
масць выказаць сваю павагу ўсім 
ветэранам.

Пасля прэзентацыі рэтракален-
дара стартавала яшчэ адна акцыя 
– «Ліст ветэрану». Усе прысутныя 
маглі напісаць віншаванні ветэра-
нам і апусціць іх у адмысловую 
скрыню. Пасля пасланні былі ад-
праў лены ветэранам.

Рэктар Белдзяржуніверсітэта 
ака дэмік Сяргей Абламейка адз на-
чыў важнасць таго, каб маладое 
пакаленне вырасла патры ётамі, 
каб яно любіла радзіму, увесь свет. 
Таксама ён абвясціў, што падобныя 
акцыі будуць праводзіцца аж да 
канца мая, і падзякаваў усім за 
ўдзел і іх арга нізацыю. Завяршы-
лася мерапрыемства словамі вя-
дучага пра міра творчую палітыку 
нашай дзяржавы.

Яўгенія ВІННІК

Еўразійская перспектыва
джаны асноўныя кірункі супра-
цоўніцтва ВНУ ЕАУ на 2015 год.

Рэктар БДУ акадэмік Сяргей 
Абламейка ў рамках свайго афі-
цыйнага візіту ў Санкт-Пецярбург 
прыняў удзел у 3 міжнародным фо-
руме «Еўразійская эканамічная 
перспектыва», дзе выступіў з да-
кладам. Удзельнікі форуму абмер-
кавалі пытанні, якія тычацца прыя-
рытэтаў сеткавага ўзаемадзеяння 
ВНУ ЕАУ, абмяняліся досведам у 
арганізацыі адукацыйнай і наву-
кова-інавацыйнай дзейнасці.

У наш час БДУ супрацоўнічае з 
больш чым сарака ўніверсітэтамі-
ўдзельнікамі ЕАУ. Гэта ўзаема дзе-
ян не накіравана на развіццё акадэ-
мічнай мабільнасці студэнтаў і вы-
кладчыкаў, сумеснае правядзенне 
навуковых мерапрыемстваў і рэалі-

за цыю адукацыйных праектаў, а так -
сама прыцягненне грамадзян еў-
ра зійскіх краін на навучанне ў БДУ.

Еўразійская асацыяцыя ўнівер-
сі тэтаў была створана ў 1989 г. як 
Асацыяцыя ўніверсітэтаў СССР па 
іні цыятыве МДУ імя М. В. Ламано-
сава, падтрыманай дваццаццю 
найбуй нейшымі ўніверсітэтамі Са-
вецкага Саюза. У 1992 г. была пе-
ратворана ў Еўразійскую асацыя-
цыю ўнівер сітэтаў.

На сёння ў яе складзе нацыя-
нальныя ўніверсітэты ўсіх краін 
СНД, вядучыя рэгіянальныя ўні-
версітэты і вышэйшыя навучаль-
ныя ўстановы краін Еўразійскай 
прасторы. Усяго асацыяцыя аб’яд-
ноўвае 141 ВНУ Азербайджана, 
Арменіі, Беларусі, Грузіі, Казахста-

на, Кыргызстана, Латвіі, Малдовы, 
Расіі, Таджыкістана, Туркмені ста на, 
Узбекістана і Украіны.

ЕАУ – унікальная грамадская 
арганізацыя, дзейнасць якой 
накіравана на практычную рэалі-
зацыю ідэй еўразійства ў сферы 
адукацыі і навукі, захаванне і 
развіццё адзінай адукацыйнай 
прасторы і супрацоўніцтва.

Вышэйшым кіраўнічым органам 
асацыяцыі з’яўляецца з’езд. Ён 
праходзіў у розныя гады ў Маскве, 
Кіеве, Баку, Ашхабадзе, Казані, 
Мінску і Астане.

У перыяд паміж з’ездамі 
кіраўніцтва асацыяцыяй ажыццяў-
ляецца саветам і выканаўчым 
камітэтам.

Паводле інфармацыі
прэс-службы БДУ

Весткі  
з рэктарата
САйт «Абітурыент БДУ» стаў пера-
можцам штогадовай інтэрнэт-
прэміі «TIBO–2015». Праект БДУ 
прызнаны найлепшым інтэрнэт-
рэсурсам у намінацыі «Адукацыя і 
навука», падзяліўшы першае месца 
з сайтам «Электронныя часопісы і 
дзённікі. Школьны партал у Бела-
русі». Другое месца ў адукацыйнай 
платформы effor.by, трэцяе – у сай-
та факультэта камп’ютарных сістэм 
і сетак БДУІР. Сайт для абітурыентаў 
БДУ распрацаваны спецыялістамі 
медыяцэнтра. 

* * *
МІжНАРоДНы семінар «Удаска-
наленне сістэмы кіравання вышэй-
шай адукацыяй у Рэспубліцы Бела-
русь у кантэксце еўрапейскіх стан-
дартаў» прайшоў у БДУ.
Удзельнікамі сталі міжнародныя эк-
сперты з Казахстана, Літвы, Іта ліі, 
Вялікабрытаніі, Румыніі і ЗША, а 
таксама прад стаўнікі Міністэрства 
адукацыі Беларусі, нацыянальных 
ВНУ, сту дэнцкіх арганізацый і ка-
мерцыйных прадпрыемстваў.
Абмяркоўваліся міжнародныя пра-
грамы акадэміч най мабільнасці; 
новыя стандарты і прынцыпы ў га-
ліне забеспячэння якасці адукацыі; 
развіццё прад прымальнасці ў Бе-
ларусі і роля ў гэтым працэсе ўні-
версітэтаў. Арганізатарамі семіна-
ра выступілі БДУ, РІВШ, Еўрапейскі 
фонд аду кацыі і Сусветны банк.

* * *
ПАгАДНЕННЕ аб супрацоўніцтве 
падпісана паміж БДУ і Інавацыйнай 
асацыяцыяй «Рэспубліканскі цэнтр 
трансферу тэхналогій» (РЦТТ). 
Яно скіравана на развіццё практы-
ка-арыентаванага навучання сту-
дэнтаў эканамічнага факультэта. 
Адкрыты філіял кафедры эканаміч-
най інфар матыкі ў РЦТТ. Тут буду-
чыя эканамісты змогуць прайсці 
практыкі, а супра цоўнікі арганізацыі 
будуць прыцягвацца для кіраў-
ніцтва навуковымі і дыпломнымі 
працамі, правядзення лекцый і 
семінараў, майстар-кла саў па 
выкарыстанні сучасных інфарма-
цыйных сістэм і тэхналогій. Акрамя 
таго, студэнты змогуць удзельні-
чаць у рэалізацыі розных міжна-
родных праектаў РЦТТ. 
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Сёлетні год вылучаецца важ-
най падзеяй для ўсіх людзей 
свету – 70-й гадавінай пе-

ра могі над фашысцкай Германіяй. 
Гэту дату адзначаюць усе сумлен-
ныя, свабодалюбныя людзі, якія 
разумеюць значэнне гэтай падзеі, 
незалежна ад іх грамадзянства, 
нацыянальнай і канфесійнай пры-
належнасці. Час сцірае боль пакут; 
велічныя новабудоўлі, каласаванне 
ніў ужо даўно схавалі крывавыя 
сляды жахлівых разбурэнняў. 
Выраслі новыя пакаленні, якія не 
бачылі карцін жахаў, разгорнутых 
наяве страшнай машынай фашыз-
му. Аднак генетычная памяць пра 
той час і нямы наказ нашых прод-
каў «абараняць Радзіму і не пад-
давацца на абяцанкі ворага», па 
маіх назіраннях, нашай моладдзю 
засвоены трывала.

Напярэдадні вялікага юбілею 
хочацца распавесці пра ўдзель-
ніка Вялікай Айчыннай вайны, 
выпускніка фізмата БДУ 1940 г. – 
Аркадзя БРыША.  

Аркадзь Адамавіч – адзін са 
стваральнікаў ядзернай зброі ў 
СССР, удзельнік партызанскай ба-
рацьбы ў Беларусі ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны, Герой Сацыя-
лістычнай Працы, лаўрэат Ленін-
скай і Дзяржаўных прэмій, Заслу-
жаны дзеяч  навукі і тэхнікі Расій-
скай Федэрацыі, доктар тэхнічных 
навук, прафесар. 

Аркадзь Адамавіч адлічвае ўжо 
дзясяты дзясятак напружаных, 
цяжкіх, але плённых і шчаслівых 
гадоў. Вучоба на фізіка-матэма-
тычным факультэце БДУ, каротка-
часовая праца ў НДІ хіміі АН БССР, 
баявыя дзеянні ў якасці разведчы-
ка штаба партызанскай брыгады 
імя К. Я. Варашылава. Потым ізноў 
вучоба, навуковая і канструктар-
ская праца, вучоба, вучоба, вучо-
ба… у кіраўнікоў і падначаленых, па 
кнігах і артыкулах, на нарадах, на 
працы і дома, у будныя і святы, у 
бяссонныя ночы роздумаў. Бо пра-
ца, як правіла, выконвалася ва 
ўмовах вострага недахопу абста-
лявання, матэрыялаў, сцісласці 
тэрмінаў. На пройдзеным шляху 
гэтулькі хваляванняў, сустрэч, 
гэтулькі, здавалася, бязвыхадных 
сітуацый… і гэтулькі паспяховых 
рашэнняў, заслужаных узнагарод. 
Пражытыя гады Аркадзь Адамавіч 
успамінае з гонарам.

Аркадзь Адамавіч Брыш на-
радзіўся 14 мая 1917 г. у сям’і бе-
ларускага настаўніка фізікі. Баць-
ка, які распачаў настаўніцкі шлях у 
1901 г., змог прышча піць малень-
каму сыну такія важныя для любога 
чалавека якасці, як працавітасць, 
абавязковасць і адказнасць, а яш-
чэ – любоў да тэхнікі, матэматыкі 
і фізікі як падмурку інжынернай 
справы.

Пасля 7 класаў сярэдняй школы 
Аркадзь паступіў у фабрычна-за-
вадскую вучэльню. Працоўную 
дзейнасць пачаў у 14 гадоў (у 
кастрычніку 1931 г.) вучнем элек-
траманцёра Беларускай канторы 
Усесаюзнага электратэх нічнага 
аб’яднання. У 1932–1935 гг., працу-
ючы электраманцёрам, вучыцца ў 
вячэрняй школе Заходняй чыгункі. 
Пасля сярэдняй школы ў 1935 г. па-
ступае на фізіка-матэматычны фа-
культэт БДУ. У студэнцкія гады А. 
Брыш акрамя навучальных заняткаў 
наведвае навуковы гурток, дзе вы-
ступае з рэфератамі, выконвае 
першыя даследаванні. Акрамя таго 
ён актыўна займаецца ў спартыўных 
секцыях (спачатку ў веласіпеднай, 
затым у лыжнай). У перыяд летніх 
вакацый працуе важатым у пія-
нерскім лагеры, сумяшчаючы пра-
цу, якая дае матэрыяльную пры-
баўку ў бюджэт сям’і, педа га гічную 
практыку і адпачынак. 

Аркадзь БРЫШ:

«Мы стварылі бомбу дзеля міру»

У 1940 г. дыпламаваны фізік Ар-
кадзь Брыш пачынае навуковую 
працу ў Акадэміі навук БССР. Ма-
ладога спецыяліста-фізіка накіроў-
ваюць у Інстытут хіміі АН БССР з 
заданнем: рэнтгенаграфічнымі 
ме та  дамі  даследаваць структуру  і 
фа  за вы  склад розных рэчываў. 
Аднак малодшаму навуковаму 
супра цоў ніку А. А. Брышу, які з за-
хапленнем паглы біўся ў навуковую 
працу, не атрымалася выканаць 
нават най блі жэй шыя задачы. Пача-
лася вайна, і прыйшлося адмовіцца 
ад планаў.

Вайна. Гэта асобная старонка ў 
жыцці Аркадзя Адамавіча, якая не 
проста пакінула свой незгладжаль-
ны след у яго памяці, але і, думаец-
ца, у нейкай ступені прадвызна-
чыла яго жыццёвы шлях. У Мінску і 
яго наваколлі адразу ж пасля пры-
ходу нямецка-фашысцкіх захопні-
каў пачалі фарміравацца падполь-
ныя групы і партызанскія атрады. У 
адну з такіх падпольных груп, якую 
ўзначальвала Анастасія Верамей-
чык, увайшоў Аркадзь Брыш. Гэта 
група здабывала і перадавала ў 
партызанскі атрад разведвальныя 
дадзеныя, зброю, боепрыпасы і ме-
дыкаменты. На яе рахунку выманне 
і захаванне сейфа з архівам народ-
нага пісьменніка Беларусі Якуба Ко-
ласа, арганізацыя нелегальнага 
праслухоўвання радыёперадач з 
Масквы, распаў сюд жанне ўлётак. 
Аркадзь Брыш браў самы актыўны 
ўдзел у дзейнасці падпольнай гру-
пы. Ён арганізаваў вываз з Мінска 
абсталявання і ма тэрыялаў для 
падпольнай друкарні, быў сувяз-
ным, разведчыкам, а затым увай-
шоў у разведгрупу штаба брыгады 
імя К. Варашылава, якая дзейні-
чала ва Уздзен скім раёне. Хадзіў 
на баявыя заданні, удзель нічаў у 
шмат лікіх баях з акупантамі. У пры-
ватнасці, у снежні 1943 г. спры-
чыніўся да разгрому буйной кало-
ны фашысцкіх аўтамашын, якія 
ахоў валіся бра невікамі, на шашы 
Мінск – Слуцк. За ўдзел у баявых 
аперацыях у тыле ворага ён узна-
гароджаны ордэнам Чырвонай 
Зоркі і медалём «Партызану Ай-
чыннай вайны» I ступені.

У 1944 г. рашэннем штаба пар-
тызанскага руху Беларусі А. А. 
Брыш быў адкамандзіраваны для 
працягу навуковай працы ў Ін сты-
тут машыназнаўства АН СССР у 
Маскву. У 1947 г. А. А. Брыш ува-
ходзіць у лік першых супрацоўнікаў 
КБ-11, так званы «Арзамас–16».  
На пасадзе галоўнага канструкта-
ра ядзерных боепрыпасаў СССР 
працаваў з 1964 да 1993 г., затым 
12 гадоў – на пасадзе галоўнага 

канструктара ядзерных 
боепры пасаў Расіі. З 
1996 г. ён з’яў ляецца га-
наровым кі раў ніком 
Расійскага федэраль-
нага НДІ авія цыйнай 
аўтаматыкі імя М. Л. Ду-
хава ў  Маскве. Вынікі 
прац Аркадзя Ада мавіча 
адзначаны высокімі 
ўзнага родамі. 

За паспяховае выка-
нанне спецыяльных 
заданняў урада, за ад-
вагу, устойлівасць і 
мужнасць, выяў леныя ў 
партызанскай барацьбе 
супраць нямецка-фа-
шысцкіх за хоп нікаў, за 
заслугі перад дзяржа-
вай, вялікі асабісты 
ўнёсак у развіццё атам-
най прамысловасці і 
баяздольнасці краіны 
А. А. Брыш быў ганара-
ваны шматлікімі дзяр-
жаўнымі узнагародамі:

залаты медаль «Серп 
і Молат» (1983), чатыры 

ордэны Леніна (1955, 1962, 1966, 
1983 гг.), ордэн Кастрычніцкай 
рэвалюцыі (1976 г.), ордэн Пашаны 
(1999), два ордэны Працоўнага 
Чырвонага Сцяга (1951, 1954 гг.), 
ордэн Айчыннай вайны II ступені 
(1985 г.), ордэн Чырвонай Зоркі 
(1948 г.), медаль «Партызану Ай-
чыннай вайны» I ступені (1944 г.), 
медаль «За перамогу над Гер-
маніяй у Вялікай Айчыннай вайне 
1941–1945 гг.» (1945 г.), каля 20 
іншых медалёў за значны ўнёсак у 
ратныя і працоўныя справы.

Беларусь не толькі месца, дзе 
прайшлі 27 гадоў жыцця, месца, 
дзе нарадзіўся, рос, вучыўся, 
ваяваў Аркадзь Адамавіч. Тут адна-
палчане, знаёмыя лясы, хаты і 
вуліцы, сябры юнацкасці і новыя 
знаёмыя. Тут была бацькоўская ха-
та. Тут магіла бацькі, які прапра-
цаваў настаўнікам у школах Мінска 
56 гадоў, памёр у 1961-м, магіла  
маці, якая толькі на пяць гадоў пе-
ражыла свайго мужа, бацьку Ар-
кадзя Адамавіча.

Неяк позняй восенню мы разам 
з Аркадзем Адамавічам шукалі пад 
зацярушанай лістотай магілы яго 
бацькоў. Калі знайшлі і змялі тоў-
сты пласт кляновага і бярозавага 
лісця, Аркадзь Адамавіч доўга 
стаяў з непакрытай галавой ля 
магіл блізкіх і дарагіх яму людзей. 
Каб не замінаць, я адышоў. Потым, 
ужо ў машыне, Аркадзь Адамавіч 
сказаў: «Штосьці злучае нас з тым 
светам. Пабыў на магілах і як бы 
пагаварыў. Я фізічна адчуваю не-
абходнасць прыязджаць сюды. Па-
бываю на магілах, становіцца лёг-
ка. Пройдзе нейкі час, адчуваю: 
трэба зноў ехаць».

Кожны раз пры сустрэчах Ар-
кадзь Адамавіч горача цікавіўся 
ўніверсітэтам, з вялікім задаваль-
неннем сустракаўся са студэнтамі, 
выкладчыкамі, навукоўцамі, пры 
гэтым не толькі распавядаў, але 
цікавіўся ўзроўнем падрыхтоўкі, 
задаваў шмат пытанняў студэнтам. 
Што іх хвалюе? Якія курсы лекцый 
іх найболей цікавяць? Чаму? Якія 
віды прызаробку лепшыя? Як пра-
водзяць канікулы? Які працэнт 
студэнтаў падчас вучобы стварае 
сем’і? Дзе збіраюцца выкарыстоў-
ваць атрыманыя ва ўніверсітэце 
веды? Як шмат ахвотнікаў з’ехаць 
працаваць за мяжу? Ці шмат 
ахвотнікаў ісці ў навуку? Паступаць 
у аспірантуру? 

З вялікай радасцю Аркадзь 
Адамавіч сустракае гасцей з 
Мінска ў маскоўскай кватэры. 
Заўсёды пачастункі, сярод якіх 
большасць прадукцыі беларускіх 
прадпрыемстваў, і роспыты пра 

справы вашы асабістыя і вашых 
блізкіх, агульных знаёмых, пра фі-
зічны факультэт універсітэта, пра 
кі раўнікоў рознага ўзроўню, пра 
агульнае становішча ў горадзе і 
кра іне, пра фінансаванне навукі і 
г. д. Памятаецца, Аркадзь Адама-
віч і яго жонка (цяпер ужо нябожчы-
ца) Любоў Сямёнаўна (выпускніца 
геафака БДУ) заўсёды пачастуюць 
разнасоламі, аточаць увагай, зной-
дуць цікавую тэму, зробяць усё, каб 
госць адчуў сябе нязмушана і, 
колькі дазваляе час, сам не жадаў 
сыходзіць. 

Аркадзь Адамавіч Брыш мае 
звыш 300 навуковых прац і 30 
аўтарскіх пасведчанняў на вына-
ходствы. Яму ёсць што распавесці, 
што ўспомніць. Да таго ж, ён вы-
датны апавядальнік. Жалезная ло-
гіка, вобразнасць выразаў, шчы-
расць эмоцый, стрыманыя, упэўне-
ныя жэсты, мэтанакіраваны погляд 
проста зачароўваюць слухачоў. Не 
верыцца, што яму вось-вось будзе 
98. Ён прыцягвае асабістай аба-
яльнасцю, якая выпраменьвае це-
плыню, тонкі гумар, выразнасць 
меркаванняў, накіраванасць у бу-
дучыню. І сёння ён выглядае жыц-
цярадасным, поўным сіл і нейкай 
унутранай энергіі, неверагодна 
дзейным, маладжавым, станістым.

Навуковыя распрацоўкі А. А. 
Брыша былі звязаны са стварэн-
нем спецыяльнай апаратуры, якая 
дазволіла істотна ўдасканаліць 
працу атамнага зараду. У сваёй 
працы па стварэнні вакуумных пры -
бораў Аркадзь Адамавіч паказаў 
сябе як першакласны эксперымен-
татар і вялікі знаўца электрычных 
працэсаў у вакууме. Пасля рашэн-
ня электравакуумных пытанняў ён 
прыняў удзел у распрацоўцы ком-
плексу спецыяльнай апаратуры, 
якая забяспечвае больш поўны 
распад радыё актыўных рэчываў 
пры ядзерным  выбуху, гэта зна-
чыць стварэнне так званага «чы-
стага зараду». Паспяховае развіц-
цё гэтай галіны ў значнай меры 
звязана з вялікай навуковай пра-
цай, якую выканаў Аркадзь Ада-
мавіч Брыш і калектыў пад яго кі-
раўніцтвам. Ён з’яўляўся ўдзель-
нікам шматлікіх паветраных і пад-
земных ядзерных выпрабаванняў 
на Сяміпалацінскім і Новазямель-
скім выпрабавальных палігонах мі-
ністэрства абароны. Яго імя  доб ра 
вядомае ў ядзерных нацыянальных 
лабараторыях ЗША, Вялі ка бры та-
ніі, Францыі, Кітая. Ён карыстаецца 
велізарным аўтарытэ там сярод за-
межных калегаў.

Сёння, з’яўляючыся ганаровым 
навуковым кіраўніком Усерасій-
скага навукова-даследчага інсты-
тута аўтаматыкі імя М. Л. Духава,  
Аркадзь Адамавіч актыўна працуе 
па новых кірунках: забеспячэнне 
бяспечнага захоўвання ядзерных 
зарадаў, выкарыстанне ядзерных  
баегаловак у мірных мэтах (у пры-
ватнасці, для барацьбы з астэро-
ідамі), займаецца рэдактарскай  
справай. Ён актыўна працуе над 
парадкаваннем навуковай спадчы-
ны  і захаваннем айчыннага прыя-
рытэту ў такой сакрэтнай раней 
га ліне навукі. Яго выдавецкую 
дзейнасць красамоўна ілюструюць 
уні кальныя кнігі «Ваенная моц Са-
вецкага Саюза: ад Сталіна да Гар-
бачова», «Чалавек стагоддзя Юлій 
Бары савіч Харытон», у якіх не толь-
кі вялікія артыкулы Аркадзя Ада ма-
віча, але і яго навуковае рэдага-
ванне і арганізацыйная праца як 
члена рэдкалегіі. Ён працягвае 
пра цаваць у Міжведамаснай камі-
сіі па радыяцыйнай устойлівасці 
ядзерных боепрыпасаў.

Аркадзь Адамавіч часта сустра-
каецца са студэнтамі, выступае ў 
розных калектывах, адстойваючы і 

абараняючы цяжкае, але высока-
маральнае  і, можна сказаць, шчас-
лівае мінулае нашай вялікай краі-
ны. Як ён кажа, «узнавіць правіль-
ную карціну нашага недалёкага 
мінулага ў моладзі, абараніць ад 
нагаворшчыкаў, якія ўзялі гатовыя 
заходнія карыкатуры на савецкі час 
і выдаюць іх за рэчаіснасць».

У апошні прыезд Аркадзя Бры-
ша ў Мінск у сакавіку 2012 г. ён 
выступаў з 2-гадзіннай лекцыяй, 
адказваў на мноства пытанняў у 
Інстытуце цепла- і масаабмену 
НАН Беларусі. Некаторым з пры-
сутных дастаўся падарунак: кніга 
«Аркадзь Адамавіч Брыш», выда-
дзеная  ў серыі «Творцы ядзернага 
стагоддзя» маскоў скім выдавецт-
вам «Атамная тэх ніка». Кніга змяш-
чае ўступнае слова кіраўніка Федэ-
ральнага агенцтва па атамнай 
энергіі Расіі С. У. Кірыенкі з высо-
кай ацэнкай дзей насці А. А. Брыша.

«Адной з найважнейшых умоў 
прызнання за Расіяй статусу вялі-
кай дзяржавы з’яўля ецца надзей-
насць і бяспека яе ядзернага ар-
сенала, эфектыў насць ядзерна-
зброевага комплексу. Сучасны 
стан ядзернай зброі і ЯАК «Раса-
там» быў дасягнуты шмат у чым 
дзякуючы найвышэйшаму ўзроўню 
патрыятызму, адданасці сваёй 
справе людзей, якія ў ім працуюць. 
Да такіх абраных як па прафе-
сійных, так і па чалавечых якасцях 
людзей, без сумневу адносіцца 
Аркадзь Адамавіч Брыш. Яго сама-
адданае служэнне атамнай галіне 
Расіі, якое працягваецца больш за 
60 гадоў, пачуццё найглыбейшай 
грамадзянскай адказ насці за 
здзей сненае выклікаюць у мяне 
каласальную павагу».

Усё далей і далей час адлучае 
нас ад краіны, якая насіла назву 
Саюз Савецкіх Сацыялістычных 
Рэс пуб лік. Для многіх прад стаў-
нікоў старэйшага пакалення гэта 
назва непа рыўна звязана з гона-
рам, магутнасцю і  росквітам Айчы-
ны – СССР, з гонарам за Вялікую 
перамогу над фашызмам, за пер-
шы спа дарожнік, за Гагарына, за 
шмат лікія навуковыя адкрыцці су-
светнага значэння і маштабу. 
Ядзер ная зброя, стварэнню якой 
пры свяціў многія гады наш зямляк 
Аркадзь Брыш, выпускнік фізмата 
БДУ, хоць і была пэўным паўторам, 
зму шанай мерай, дазволіла нашай 
краіне ацверазіць заўзятых зма га-
роў кіраваць іншымі народамі і 
распараджацца іх лёсам.

Агульнапрызнана, што на яў-
насць магутнай ядзернай зброі, у 
першую чаргу ў вялікіх дзяржаў, 
з’явілася стрымальным фактарам, 
які забяспечыў на працягу дзеся-
цігоддзяў захаванне жыцця на 
Зямлі, хоць утрымаць ад лакаль-
ных кровапралітных войнаў не 
атрымалася. Ядзерная зброя 
шматлікія гады служыла шчытом 
для народаў свету, у самы небя-
спечны перыяд «халоднай вайны» 
стрымала «гарачыя» галовы ад 
амбіцый, сквапнасці  і безразваж-
ных загадаў.

Думаецца, што ў гэтым і заклю-
чаецца вялікая роля стварэння 
ядзернай зброі, што апраўдвае да-
тычных да яе вынаходства людзей 
у вачах тых, хто яшчэ сумняваецца 
ў мэтазгоднасці і людскасці маты-
ваў яе прызначэння. Калі б не было 
ў СССР ядзернай зброі, свет сёння 
размаўляў бы пра «волю» не толькі 
на іншай мове, але і ў іншым сэнсе.

14 мая 2015 г. Аркадзю Брышу 
спаўняецца 98 гадоў. З днём на-
раджэння, Аркадзь Адама віч! 
Здароўя Вам  і творчых поспе хаў !!!

Эдуард ШПІлЕўСКІ,  
вядучы навуковы супрацоўнік 

Інстытута цепла-  і масаабмену 
імя А. В. лыкава НАН Беларусі
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устанОВы кОнкурсы

БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

нашы юБіляры

БЕлАРУСКІ  ДЗЯРжАўНы  ўНIВЕРСIтЭт
АБ’ЯўлЯЕ КоНКУРС НА ЗАМЯШчЭННЕ ПАСАД

ПРАФЕСАРА  КАФЕДРЫ  міжнароднага права; 
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: міжнародага прыватнага і еўрапейскага права, агуль-

най і клінічнай псіхалогіі, сістэмнага аналізу і камп’ютарнага мадэлявання, між-
народнага менеджменту, інфармацыйных сістэм кіравання, рускай мовы;

СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ:  тэлекамунікацый і інфармацыйных 
тэхналогій, эканамічнай інфарматыкі, мытнай справы, радыяцыйнай хіміі і хіміка-
фармацэўтычных тэхналогій, фізічнай хіміі, філасофіі і метадалогіі навукі;

ВЫКЛАДЧЫКА  КАФЕДРЫ  раманскіх моў; 
АСІСТЭНТАЎ  КАФЕДРАЎ: заалогіі, інфарматыкі і камп’ютарных сістэм.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас:  220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

50 гадоў таму 
ў складзе БДУ 
з’явілася вучэбна-
вопытная гаспадарка 
«Шчомысліца», якая на 
сёння пераўтварылася ў 
адно з самых паспяховых 
універсітэцкіх 
прадпрыемстваў.    
Пачалося ўсё з перапіскі БДУ з 
дзяржкамітэтам па лясной, цэлю-
лозна-папяровай, дрэваапрацоў-
чай прамысловасці і лясной гаспа-
дарцы пры Дзяржплане СССР пра 
перадачу вопытнай станцыі «Шчо-
мысліца» ад беларускага НДІ ляс-
ной гаспадаркі да БДУ. Дзякуючы 
энергіі тагачаснага рэктара БДУ 
акадэміка А. Н. Сеўчанкі, пастано-
вай Савета Міністраў СССР і рас-
параджэннем Савета Міністраў 
БССР эксперыментальная база 
«Шчомысліца» была перададзена 
БДУ. Акт здачы прыёмкі быў пад-
пісаны 15 красавіка 1965 г. 

Адной з перашкод пры перада-
чы дадзенай гаспадаркі з’яўляла-
ся наяўнасць гадавальніка, закла-
дзенага яшчэ ў 1928–1932 гг. пры 
асабістым удзеле акадэміка 
Вавілава. За кошт дзейнасці гада-
вальніка часткова фінансавалася 
навуковая дзейнасць беларускага 
НДІ лясной гаспадаркі. БДУ пера-
нёс на тэрыторыю гаспадаркі 
«Шчомысліца» батанічны сад і зна ч-
ную частку навуковай працы і наву-
чальна-вытворчых практык бія-
лагічнага факультэта, захаваў шы 
дзейнасць па гадоўлі дэкара тыў-
ных раслін і хмызнякоў.

Са здабыццём універсітэтам у 
1998 г. новага статусу органа 
дзяржаўнага кіравання вучэбная 
гаспадарка «Шчомысліца» была 
рэарганізавана ў Рэспубліканскае 
вучэбна-вопытнае ўнітарнае прад-
прыемства «Шчомысліца» БДУ. 
Сёння РУП «Шчомысліца» з’яўля ец -
ца адным з галоўных па стаў шчыкоў 
дэкаратыўных раслін і хмы знякоў 
для азелянення горада Мінска. 
Дзейнасць прадпрыемства адзна-
чана падзякамі старшыні Мінгар-
выканкама і рэктара БДУ, дыпло-
мамі розных выстаў. 

Пра сённяшнія рэаліі «Шчомыс-
ліцы» нам распавёў дырэктар прад-
прыемства Сяргей чАйКУН. 

– У штаце прадпрыемства 
ўсяго 23 чалавекі і значна змен
шаная плошча ворнай зямлі – з 
75 да 50 га. За кошт чаго прад
прыемству атрымалася цалкам 
аднавіць аб’ём вытворчасці 
ўзроўню 1985 г. і няўхільна па
вялічваць яго з году ў год?

– Скарачэнне колькасці работ-
нікаў і скарачэнне ворнай зямлі 
прымусіла нас перагледзець схе-
мы пасадак для максімальна эфек-
тыўнага выкарыстання аўтатрак-
тарнай тэхнікі і розных адмысло-
вых механізмаў і прыстасаванняў. 
За кошт выкарыстання сучасных 
тэхналогій апрацоўкі зямлі, пасадкі, 
гадоўлі і абароны раслін паступова 
змяншалася доля ручной працы і 
павялічвалася прадукцыйнасць.

– Спецыялісты якога профілю 
для Вас асабліва важныя?

– Для ўкаранення сучасных 
тэхналогій патрэбныя былі і сучас-
ныя спецыялісты, якія валодаюць 
тэарэтычнымі ведамі і, што самае 
галоўнае, маюць жаданне ўвесь 
час самаадукоўвацца, творча па-
дыходзіць да працы. 

Адным з галоўных такіх спе цы-
ялістаў стаў першы намеснік ды-
рэктара Калбанаў Дзмітрый Вік-
таравіч, пад кіраўніцтвам якога 
працуюць усе агратэхнічныя служ-
бы прадпрыемства. Хочацца так-
сама адзначыць галоўнага аграно-
ма прадпрыемства Дуброву Ганну 
Іванаўну, якая са студэнцкай лавы 
біялагічнага факультэта БДУ ў 1975 

У БДУ падведзены 
вынікі конкурсу 
сайтаў факультэтаў 
і структурных 
падраздзяленняў 
БДУ за 2014 год.
У намінацыі «Факультэт ці ўстанова 
адукацыі, якія вядуць сайт з 
максімальным значэннем рэйтын-
гу», першае месца падзялілі фа-
культэты прыкладной матэ-
матыкі і інфарматыкі і біяла-
гічны. Сёлета другое месца не 
прысуджалася, а на трэцім раз-
мясціліся Інстытут журналіс тыкі, 
фізічны і хімічны факультэты.

У намінацыі «Падраздзяленне, 
цэнтр, бібліятэка ці ўпраўленне, 
якія вядуць сайт з максімальным 
значэннем рэйтынгу», перамог 
Студэнцкі гарадок.

У намінацыі «Грамадская 
арганізацыя, спартыўная секцыя ці 
іншае падраздзяленне, якія вядуць 
тэматычны сайт з максімальным 
значэннем рэйтынгу», найлепшы 
вынік у тэматычнага сайта «Энцы-
клапедыя караблёў» ЦІт.

Паслядоўнікі 
справы  
Вавілава

годзе прыйшла на працу і працяг-
вае працаваць дагэтуль, вось ужо 
40 гадоў. Яе досвед, мэтанакі-
раванасць і высокая працаздоль-
насць уносяць неацэнны ўклад у 
працу прадпрыемства.

– Наколькі шырокі асарты
мент Вашай прадукцыі, і як ад
бываецца апрабацыя новых 
раслін і тэхналогій? 

– Прадпрыемства выгадоўвае 
больш за 20 відаў дэкаратыўных 
дрэў і 40 відаў хмызнякоў. Пошук 
новых гатункаў і разнавіднасцяў 
увесь час дыктуе рынак. Людзі пры-
возяць з-за межы шмат раслін, якія 
ў прынцыпе можна выгадоў ваць і ў 
нас, прычым іх якасць пры гэтым 
будзе значна вышэйшая за кошт 
адаптацыі да прыродных умоў на-
шай краіны. Так, на прадпрыемстве 
за апошнія 5 гадоў з’явілася шмат 
відаў розных прышчэпленых фор-
маў дрэў, штамбавых раслін, гі б рыд-
ных хмызнякоў. Асаблівая увага 
надаецца гадоўлі шматгадовых і 
аднагадовых кветак, якія значна па-
шыраюць асартымент прадукцыі.

– Чым адметнае Ваша прад
прыемства, і якія ў яго рынкі 
збыту? 

– Вядома, галоўным чынам пра-
дукцыя арыентавана на азелянен-
не Мінска, хоць закупляць прадук-
цыю прыязджаюць асобныя арга-
нізацыі з усіх рэгіёнаў рэспуб лікі. У 
апошнія гады значна павялі чылася 
доля прадукцыі, купленая прыват-
нымі асобамі для азелянення ўлас-
ных загарадных дамоў. 

Лідзіраваць на рынку нам даз-
валяе ў першую чаргу колькасць і 
якасць прадукцыі, якую выпускаем, 
і даволі разнастайны асартымент.

– Наколькі Вам дапамагаюць 
сту дэнцкія сельгасатрады? 

– З 2007 года ў летні вакацыйны 
час на прадпрыемстве працуюць 
студэнцкія сельгасатрады, створа-
ныя ўпраўленнем выхаваўчай ра-

боты і камітэтам БРСМ БДУ. 
Паколькі ў нашай вытворчасці, як і 
наогул у сельскай гаспадарцы, яш-
чэ застаецца значная доля ручной 
працы, якая тычыцца ў першую 
чаргу праполкі раслін, дапамога 
маладых энергічных студэнтаў для 
нас вельмі важная. Наколькі мы ве-
даем, папулярнасць такіх сель-
гасатрадаў узрастае, бо студэнты 
зарабляюць грошы (праўда, не 
вельмі вялікія) і праводзяць час на 
свежым паветры ў адным з най-
прыгажэйшых куткоў прыроды, 
размешчаным практычна на тэ-
рыторыі Мінска, адначасова пра-
цуючы і загараючы.

– Сяргей Анатольевіч, якія ба
чыце рэзервы для росту і пер с
пектыўныя кі рункі дзей насці? 

– З 2010 года прадпрыемства 
ўзяло курс на мадэрнізацыю 
вытворчасці, што і працягваецца 
дагэтуль, вядома, з улікам рэаль-
ных фінансавых магчымасцяў. Сён-
ня без сучасных тэхналогій немаг-
чыма ўтрымацца на рынку з высо-
кай канкурэнтаздольнасцю, і хоць 
мы пакуль яшчэ даволі далёкія ад 
аналагічных прадпрыемстваў у 
Еўрапейскім саюзе, але паступаль-
ныя рухі наперад дадаюць нам 
упэўненасці і аптымізму. Зразуме-
ла, што і супрацоўніцтва з наву-
коўцамі біялагічнага факультэта 
прыносіць свой плён. Цяпер мы 
вядзём сумесную навуковую і прак-
тычную працу з кафедрай фізіялогіі і 
біяхіміі раслін, якая дазволіць нам 
распрацаваць і ўкараніць самыя 
сучасныя тэхна логіі ўзнаўлення 
раслін. У нашых планах стварэнне 
цэнтра біяінжы нерных тэхналогій, 
якія дазволяць нам знаходзіцца на 
самым вастрыі біялагічнай навукі і 
не толькі ўка раняць існыя, але і 
ствараць свае ўнікальныя тэх-
налогіі гадоўлі раслін. 

гутарыў
Сяргей ШАфАлоВІч

У намінацыі «Падраздзяленні, 
якія вядуць сайты з максімальнымі 
значэннямі вэбаметрычных пара-
метраў», пераможцы размерка ва-
ліся наступным чынам: па параме-
трах PRESENCE (памер сайта) і 
OPENNESS (колькасць дакументаў 
у электроннай бібліятэцы) прад-
стаўлены сайт юрыдычнага фа-
культэта. Максімальнае значэнне 
параметра IМРАСТ (колькасць спа-
сылак па базе дадзеных majestic.
com) зафіксавана ў тэматычнага 
сайта «Энцыклапедыя караблёў» 
ЦІт, а параметра IМРАСТ (коль-
касць спасылак па базе дадзеных 
ahrefs.com) – у сайта Студэнцкага 
гарадка.

У намінацыі «Навуковы інстытут, 
які вядзе сайт з максімальным зна-
чэннем рэйтынгу», перамогу атры-
маў НДІ фХП.

Адзначым, конкурс сайтаў фа-
куль тэтаў і структурных падраздзя-
ленняў БДУ праводзіцца з 2012 го-
да і накіраваны на прасоўванне 
ВНУ ў інтэрнэце і ў міжнароднай 
адукацыйнай прасторы.

Паводле інфармацыі 
групы «Рэйтынг БДУ»

Найлепшыя сайты БДУ

01 мая Валынец таццяна Мікалаеўна, прафесар кафедры рускай мовы
05 мая Коршук Алена Уладзіміраўна, дацэнт кафедры англійскай мовы і моўнай 

камунікацыі
07 мая Панамарова Святлана Уладзіміраўна, дацэнт кафедры агульнай 

матэматыкі і інфарматыкі
11 мая Козік любоў Антонаўна, дацэнт кафедры гісторыі паўднёвых і заходніх 

славян
12 мая Маслюкова таццяна Іванаўна, дацэнт кафедры эканамічнай інфарматыкі
18 мая Казлоўская Інэса Станіславаўна, дацэнт кафедры камп’ютарных 

тэхналогій і сістэм
19 мая Мазель Мая Хаімаўна, дацэнт кафедры функцыянальнага аналізу
23 мая чалядзінскі Аляксей Раманавіч, галоўны навуковы супрацоўнік НДЛ вы-

сокаэнергетычнай іоннай імплантацыі і функцыянальнай дыягностыкі
26 мая Дзік таццяна Аляксееўна, намеснік прарэктара па навуковай рабоце-

начальнік Галоўнага ўпраўлення навукі
27 мая Прасаловіч Уладзіслаў Савельевіч, загадчык НДЛ па спектраскапіі 

паўправаднікоў

Рэктар БДУ Сяргей Абламейка абраны віцэ-прэзідэнтам 
Еўразійскай асацыяцыі ўніверсітэтаў – Tut.by, БелТА, 21.by, БелаПАН, 
zviazda.by (17.04). 

Пра VIII адкрыты студэнцкі форум «PR-кветка–2015» у БДУ – БТ-1, 
БелаПАН, Tut.by (26.03), АНТ (27.03), БелТА (28.03), megacat.by (29.03). 

Мінскі фэст моў прайшоў на філалагічным факультэце БДУ – 
megacat.by (26.03), Tut.by (27.03), БелТА, zviazda.by, belarus.kz, 21.by (28.03), 
Радыё «Сталіца» (29.03). 

Адкрыццё спецыялізаванай навучальнай лабараторыі 
камп’ютарнай лабараторыі БДУ – ORACLE ACADEMY – kv.by (25.03), 
electroname.com (30.03), bybanner.com, 21.by (31.03). 

Конкурс для старшакласнікаў па фінансавай пісьменнасці пройдзе 
ў БДУ – megacat.by ( 30.03), БелТА, 21.by (31.03), «Мінскі кур’ер» (01.04), 
zviazda.by (23.04). 

Міжнародны расійска-беларускі конкурс студэнцкіх навуковых 
прац па гісторыі арганізуе БДУ і МДУ імя М. В. ламаносава – megacat.
by (30.03), БелТА, 21.by, soyuz.by (31.03). 

Пра конкурс «Міс БДУ–2015» – megacat.by (31.03), БелТА, dosug.by 
(02.04), newspeak.by, АНТ, БТ-1, press.net.by, onliner.by, megatop.by. sb.by, 
budny.by. mag.relax.by, telegraf.by, naviny.by, БелТА, sb.by (03.04). 

«Золата» пяцікурсніка эканамічнага факультэта Яўгена Цуркіна на 
адкрытым чэмпіянаце Іспаніі па плаванні – nv-online.info, tut.by, moyby.
com reporter.by, reporter.by, charter97.org (01.04).

У БДУ запусцілі сайт для абітурыентаў – sb.by (09.04), kv.by, marketing.
by, БТ-1, АНТ (10.04), telegraf.by, electroname.com, belapan.by, belarusparti-
san.org (11.04), 5min.by, tut.by, onliner.by, 21.by (12.04), БелТА, ru.sputnik.by, 
profi-forex.by, so-l.ru, minskby.com, belnovosti.by, zhlobin-news.org, reporter.
by, aif.by (13.04), zviazda.by, «Рэспублiка», tvr.by (14.04). 



30 красавіка 2015 года, № 7 (2131)

30 красавіка 2015 года
Падпісана да друку 28.04.2015 г.

Зак. ___. Тыраж 1000 экз.
Надрукавана ў РУП «Выдавецкі цэнтр БДУ»

ЛП № 02330/117 ад 14.04.2014. 
220030, г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6

Выдаецца з 1929 года

Заснавальнік газеты – 
Беларускі  дзяржаўны ўніверсітэт 

Выданне  зарэгістравана Міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Рэгістрацыйнае пасведчанне № 1082
ад 21 студзеня 2010 года 

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

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

Рэдактар Сяргей Сяргеевіч ШАфАлоВІч

Карэктар Ганна Яўгенаўна РАК

у ВОльны час

ВедаЙ нашыХ!

Ф
от

а 
Ал

як
са

нд
ра

 С
Н

АП
К

А

фінал XVI Фестывалю эстрады 
БДУ адбыўся 16 красавіка. 
Сёлета каля 200 студэнтаў, магістрантаў і 
аспірантаў факультэтаў і інстытутаў БДУ 
жадалі скарыць сцэну фестывалю. У фінал 
конкурсу прайшлі толькі 29 чалавек. Самай 
папулярнай у суіскальнікаў стала намінацыя 
«Песня», у якой свой талент прадэманст-
равалі на працягу двух адборачных тураў 
больш за сто артыстаў-пачаткоўцаў.

Акрамя таго, фіналісты выступілі ў намі-
нацыях «Танец», «Арыгінальны жанр» і «Гу-
тарковы жанр». Сёлета аўтары тэтнае журы 
ўзначаліў вядомы эстрадны спявак Аляк-
сандр Саладуха. Ён таксама прыняў удзел у 
гала-канцэрце.

У выніку ў намінацыі «Песня» перамогу 
атрымаў калектыў Animarium (ліцэй БДУ). 
У той жа намінацыі сярод сольных выка-
наўцаў першынствавала Паліна Русецкая з 
ДІКСТ. У намінацыі «Гутарковы жанр» най-
лепшымі сталі чацвёртакурснік Інстытута 
журналістыкі  Павел Кіслы і першакурсніца 
біялагіч нага факультэта Валерыя Казлова. 
У намінацыі «Танец» першае месца заняў 
творчы калектыў Інстытута бізнесу і менедж-
менту тэхналогій Freaks. У намінацыі «Ары-
гінальны жанр» найлепшымі прызнаны пер-
шакурснікі ўсё таго ж ІБМТ Яна Свідрыцкая 
і Аляксандр Салодкі.

Пераможцаў узнагародзілі дыпломамі і 
статуэткамі фестывалю.

Нагадаем, лаўрэатамі гэтага творчага 
спа  борніцтва ў розныя гады станавіліся 
Георгій і Дзмітрый Калдуны, Яўген Булка, 
Дзмітрый Шэпелеў, Нілс, група Lightsound і 
іншыя вядомыя артысты.

Арганізатарам мерапрыемства выступіла 
ўпраўленне па справах культуры БДУ. Спіс 
фіналістаў размешчаны на старонцы фесты-
валю ў сацыяльнай сетцы «УКантакце» 
https://vk.com/estradabsu2015.

Яна чАРАПАНАВА

Гэты месяц у гісторыі
КРАСАВІК
1919 – у Маскве адбылося пасяджэнне камісіі па 

арганізацыі дзяржаўнага ўніверсітэта ў Мінску. 
Прысутнічалі В. Т. Тэр-Аганесаў, В. П. Волгін, Ф. Ф. Турук. 
Прынята рашэнне прыцягнуць да працы камісіі праф. К. А. 
Ціміразева і праф. Д. М. Пранішнікава.

1921 – Пытанне пра адкрыццё ўніверсітэта абмяр-
коўвалася на III сесіі ЦВК БССР.

1922 – Вячэрні рабфак універсітэта ператвораны ў 
дзённае аддзяленне.

1934 – Ва ўніверсітэце праведзена I канферэнцыя 
юных фізікаў. У ёй удзельнічалі 200 вучняў 6–8-х класаў 
школ Мінска.

1938 – Прынята Пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) пра 
ўвядзенне з 1 верасня ва ўсіх ВНУ краіны чатырохбальнай 
сістэмы адзнак: «выдатна», «добра», «пасрэдна», «незда-
вальняльна».

1939 – Адбылася сустрэча студэнтаў БДУ з 
памежнікамі-ардэнаносцамі Найдзёнавым і Крыжовым з 
падшэфнага Заслаўскага пагранатрада.

1949 – Група студэнтаў выехала ў Дзяржынскі раён для 
правядзення Дня маладога хлебароба. У яе складзе 93 
лектары і брыгада мастацкай самадзейнасці.

1946 – Утворана кафедра журналістыкі. Яе ўзначаліў 
ваенны журналіст, навуковец М. С. Зярніцкі.

1946 – Камітэт па справах вышэйшай школы ператво-
раны ў Міністэрства вышэйшай адукацыі СССР.

1951 – Выйшаў у свет соты нумар шматтыражнай газе-
ты БДУ «За сталiнскiя кадры».

1954 – Загадам Мінвуза БССР стыпендыя імя У. І. 
Пічэты прызначана студэнтам IV курса гістарычнага фа-
культэта Я. Бабосаву і А. Ігнаценку.

1957 – На пасяджэнні Бюро ЦК КПБ Антон Нікіфаравіч 
Сеўчанка быў зацверджаны рэктарам БДУ.

1979 – Упершыню праведзены Дні гістфака. У іх пра-
граме: XXXVI студэнцкая навуковая канферэнцыя, прыс-
вечаная 109-й гадавіне з дня нараджэння У. І. Леніна.

1993 –  На геаграфічным факультэце прайшла першая 
ў Беларусі выстава «Каменная казка». У ёй прынялі ўдзел 
майстры-каменярэзы з Масквы, Санкт-Пецярбурга, 
Украіны, Урала.

Пра іншыя падзеі чытайце на сайце БДУ ў раздзеле «Пра ўніверсітэт»

Дыпломы Ламаносава

Спеліся

Герман Жыгала Калектыў «Глорыя» (ліцэй) Аляксандр Салодкі і Яна Свідрыцкая

Трыумфатар моладзевага конкурсу стартапаў каманда БДУ (Валянцін Даш
кевіч, Ілья Калчанаў, Анастасія Кміт і Надзея Рынкевіч) з віцэпрэм’ерам РФ 
Ігарам Шувалавым і рэктарам МДУ імя М.В. Ламаносава Віктарам Садоўнічым

Выпускнікі «Школы 
прадпрымальніцтва 
і менеджменту. 
Уласная справа» 
ЦРМП эканамічнага 
факультэта 
БДУ перамаглі 
на конкурсе 
інавацыйных 
праектаў і стартапаў 
«Патэнцыял 
будучыні». 
Дадзены конкурс упершыню 
праводзіўся ў рамках міжна-
роднага моладзевага наву-
ковага форуму «Ламаносаў». 
На конкурс інавацыйных пра-
ектаў і стартапаў «Патэнцы-
ял будучыні» было пададзе-
на 60 праектаў. У лік фіна-
лістаў, якія прадставілі 29 
праектаў, увайшлі выпускнікі 
«Школы прадпрымальніцтва 
і менеджменту. Уласная спра -
ва» вучэбна-навуковага Цэн-
тра развіцця моладзевага 
прадпрымальніцтва экана-
міч нага факультэта БДУ, у 
тым ліку каманда студэнтаў 
3 курса эканамфака Валян-
цін Дашкевіч, Ілья Калчанаў, 
Анастасія Кміт, Надзея Рын-
кевіч з праектам «Чыстая 
справа», а таксама Анастасія 
Кавалёва, студэнтка 3 курса 
Акадэміі кіравання пры Прэ-

зідэнце РБ, з праектам «Па-
дарунак сябру».
З 6 намінацый конкурсу 
зборная выпускнікоў «Шко-
лы прадпрымальніцтва і ме-

неджменту» БДУ атрымала 
перамогу ў 3 намінацыях. 
Каманда эканамфака стала 
пераможніцай у намінацыях 
«Найлепшы сацыяльны пра-

ект» і «Наймацнейшая каман-
да». Анастасія Кавалёва ста-
ла пераможніцай у намінацыі 
«Самы яркі аўтар праекта».

Мікалай ІЗАІтКА


