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Паводле інфармацыі
прэс-службы БДУ

На вяршыНі  
БіЗНЕС-аДУКаЦыі
Інтэрв’ю з дырэктарам ІБМТ 
прафесарам Уладзімірам 
АПАНАСОВІЧАМ з нагоды 
20-годдзя навучальнай 
ўстановы

Стар. 2

НаЙЛЕПшыя СаЙТы 
ПаДраЗДЗяЛЕННяЎ БДУ
Падведзены вынікі конкурсу 
адкрытых адукацыйных i 
навуковых рэсурсаў за 2015 год

Стар. 3

яК БыЦЬ З вОПыТаМ 
ПраЦы? 

У БДУ на Дні кар’еры–2016 
свае стэнды прадставілі каля 
20 кампаній

Стар.  4

ПРАФЕСАРСКІ сход БДУ адбыўся 
24 сакавіка. З дакладам «Пра пер-
спектывы, праблемы і асноўныя 
напрамкі развіцця БДУ ў сучасных 
умовах» выступіў рэктар акадэмік 
Сяргей Абламейка. Былі абмерка-
ваны прапановы прафесарскай 
супольнасці па аптымізацыі аду-
кацыйнага працэсу ў БДУ, развіцці 
фундаментальных і прыкладных 
навук, інавацыйных распрацовак 
ВНУ, захаванні і развіцці навуко-
вых школ, фарміраванні высокіх 
прафесійных і маральных якасцяў 
у навучэнцаў і маладых спецыя-
лістаў. 

* * *
САКРАТАРОМ пярвічнай аргані-
зацыі БРСМ БДУ на тры гады 
абраны другакурснік гістарычнага 
факультэта Канстанцін Андру
севіч. У выніковым мерапрыем-
стве 31 сакавіка прынялі ўдзел 
рэктар БДУ акадэмік Сяргей 
Абламейка, кіраўнік ЦК БРСМ на-
шай краіны Андрэй Белякоў, 
прадстаўнікі факультэтаў БДУ і 
Мінгарвыканкама.

Усяго ў выбарчай кампаніі 
прагаласавала 200 удзельнікаў 
«пяр вічак» факультэтаў.

* * *
УПЕРШЫНЮ ў ліцэі БДУ з 2016 
года будзе ажыццяўляцца набор у 
клас па профілі «прыкладная ма-
тэматыка» з вывучэннем матэ-
матыкі і інфарматыкі на павыша-
ным узроўні. 

Пры гэтым школьнікам, ахво-
чым вучыцца па гэтым профілі, трэ-
ба будзе здаць уступныя іспыты 
па матэматыцы і інфарматыцы.

Такім чынам, у Ліцэі БДУ наву-
чанне будзе ажыццяўляцца па 
сямі профілях: фізічны, матэма-
тычны, прыкладная матэматыка, 
хіміка-біялагічны, хіміка-матэма-
тычны, філа лагічны, гісторыка-
гра мадазнаўчы.

Фестываль факультэтаў 
БДУ прывабіў сотні 
абітурыентаў і іх бацькоў.

Госці даведаліся пра даступныя 
спе цыяльнасці, задалі пытанні 
кіраўніцтву, пазнаёміліся са сту-
дэн цкімі арганізацыямі, лабара-
торным абсталяваннем і пачулі 
меркаванні пра вучобу ад саміх 
студэнтаў.

Рэктар акадэмік Сяргей 
АБлАМЕйКА ўрачыста запрасіў 
усіх школьнікаў паступаць у БДУ, 
дзе створаны ўмовы не толькі для 
атрымання выдатнай адукацыі, але 
і цікавага сацыяльнага жыцця, 
развіцця навукі. БДУ – гэта велі-
зарны комплекс: 30 тыс. студэнтаў, 
10 тыс. супра цоў нікаў, навуковыя 
інстытуты, прадпрыемствы, лаба-
раторыі. Гэта самы буйны цяпер 
універсітэт нашай краіны. Сусвет-
ныя рэйтынгі заў сёды ставяць БДУ 
на высокія пазіцыі. «Сёлета мы 
святкуем 95-годдзе нашай улюбё-
най ВНУ і за гэты час з яе сценаў 
выйшлі ў дарослае жыццё больш за 
150 тысяч маладых спецыялістаў. 
Сярод іх шмат вядомых ва ўсім 
свеце імёнаў . І мы рады вітаць но-
вую плеяду студэнтаў. Жадаю 
школьнікам паспяхова здаць ЦТ. 
Мы вас чакаем і абяцаем вельмі 
цікавае і насычанае жыццё!» – 
зазначыў рэктар.

Чым жа можна было прыцягнуць 
увагу школьнікаў? Каля цэнтраль-
нага ўваходу працавалі павільёны 
грамадскіх арганізацый БДУ, 
органаў студэнцкага самакі ра-
вання, прафкама. Тут можна было 
паслухаць выступленні творчых 
калектываў, сфатаграфавацца з 
аніматарамі ў дзівацкіх касцюмах, 
упрыгожыць рукі міхендзі (роспіс 
хной). Гэта частка фестывалю была 
накіравана на знаёмства будучых 
студэнтаў з разнастайным пазаву-
чэбным жыццём БДУ. 

А ва ўнутраным дворыку ліцэя 
размясціліся стэнды факультэтаў. 

Стаць часткай сям’і БДУ!
Менавіта гэтая пляцоўка прыцяг-
вала большасць публікі. Кожны з 
факультэтаў стараўся чымсьці 
прывабіць падлеткаў: студэнты з 
хімфака праводзілі незвычайныя 
вопыты са звычайнымі прадуктамі, 
фізфак прадэманстраваў, як з да-
памогай гантэляў кружыцца на 
крэсле, біялагічны факультэт 
пазнаёміў са шкілетам, а гістфак 
выступаў у касцюмах рыцараў, ля 
павільёна ФМА завіхаліся «пчолкі», 
ваенфак даваў у рукі зброю, юрфак 
апанавалі «піраты» і г.д. 

Між іншым, мерапрыемства 
наведалі не толькі выпускнікі школ, 
але і тыя, каму паступаць праз 2-3 
гады. 

любоў ланіна, ліцэістка БДУ, 
10 клас 

– З навучальных дысцыплін най-
большую цікавасць ува мне вы-
клікаюць гісторыя і грамада знаў-
ства. Сваю прафесійную будучыню 
бачу звязанай з гэтымі навуковымі 
плынямі. Вызначыць пэўны фа-
культэт пакуль не магу, але схіля-
юся да міжнародных адносінаў або 
журналістыкі. Я не аднойчы публі-
кавалася ў нашай ліцэйскай газе-
це, таму ўжо трошкі паспытала «ка-
рэспандэнцкага хлеба». Што даты-
чыцца фестывалю – усё цудоўна! 
Шмат карыснай інфармацыі, музы-
ка, танцы. Думаю, у наступным 
годзе зноў прыйду сюды.

Бацькоў на фэсце было шмат. 
Так, Андрэй Валер’ евіч гатовы 
падтрымаць любы выбар дачкі.

– Я прыйшоў з жонкай і дачкой-
выпускніцай. Тое, што будзем па-
ступаць у найлепшую ВНУ краіны, 
вырашылі ўжо даўно. Ліза выбірае 
паміж мытнай справай і маркетын-
гам. Праз сацыяльныя сеткі да-
зналіся, што БДУ пра водзіць фе-
стываль факультэтаў. Так мы 
апынуліся на гэтым цудоў ным ме-
рапрыемстве. Я надта ў выбар 
дачкі не ўмешваюся, яна ў мяне 
выдатніца, і ў тым, што пасту піць, 
не сумняваюся. Але тут ёсць маг-
чымасць узважана падысці да вы-

бару прафесіі, задаць пэўныя 
пытанні. Гэта ж на ўсё жыццё…

У рамках мерапрыемства адбы-
лася анлайнканферэнцыя для 
абітурыентаў з удзелам рэктара 
БДУ «Паступай правільна». 
Абітурыенты і іх бацькі задавалі 
пытанні: які прахадны бал на пэў-
ную спецыяльнасць, колькі чалавек 
плануецца залічыць на бюджэтнае 
аддзяленне таго ці іншага факуль-
тэта, ці можа студэнт-за вочнік 
атрымаць месца ў інтэрнаце. Ці 
можна атрымаць другую вышэй-
шую адукацыю на бюджэтнай ас-
нове (дзённая форма)? Адказ быў: 
так, калі першая адукацыя аплача-
на са сваёй кішэні, другую можна 
атрымаць за кошт дзяржавы. Але 
трэба здаць цэнтра лізаванае тэс-
ціраванне і, калі патрэбна, творчыя 
іспыты, і тады ўжо на роўных з усі-
мі сачыць за ўступнай кампаніяй. 
Выключэнне складаюць выпадкі, 
калі другая абраная спецыяль-
насць сумежная з першай. Тады 
фарміруюцца асобныя плыні, зда-
ецца акадэміч ная розніца, і абі-
турыент заліч ваецца на скароча-
ную форму навучання (3,5 гады за-
мест 5). 

Ці можа абіту рыент, які паступае 
на завочнае аддзяленне, прэтэн-
даваць на бюджэтнае месца? Так, 
можа, калі ён працуе па спе-
цыяльнасці або заканчваў каледж 
па той жа спецыяльнасці. Запіс 
трансляцыі можна паглядзець на 
сайце і на YouTube-канале БДУ.

Начальнік Галоўнага ўпраў-
лення вучэбнай і навукова-ме-
тадычнай работы дацэнт люд-
міла Хухлындзіна:

– Сёння абітурыенту намнога 
лягчэй арыентавацца ва ўступнай 
кампаніі, чым яго папярэднікам. 
Так, кожны з вас можа завесці на 
сайце БДУ свой асабісты кабінет, 
дзе будзе прадстаўлена ўся 
інфармацыя наконт колькасці па-
дадзеных дакументаў на спецы-
яльнасць, якія ў каго балы, якую 
адзнаку ты атрымаў за творчы 

іспыт і г.д. Там жа ёсць магчымасць 
запоўніць анкету і заяву, з раздру-
каваным варыянтам можна смела 
ісці да прыёмнай камісіі. Нічога не 
бойцеся, сябры, у вас столькі па-
тэнцыялу, столькі таленту. Пры-
ходзьце ў БДУ, і мы дапаможам 
раскрыць гэты талент у кожным з 
вас. Толькі зараз трэба максі-
мальна старацца, засталося ўсяго 
пару месяцаў, не лянуйцеся вучыц-
ца, і ўсё ў вас атрымаецца.

На першым паверсе ліцэя БДУ 
працавала псіхалагічная служба, з 
дапамогай якой можна было 
прайсці прафтэсціраванне. Тут жа 
праходзіла выстава Галоўнага 
ўпраўлення навукі і працаваў стэнд 
прыёмнай камісіі. 

Паказалі і спар тыўнае жыццё ў 
БДУ. На сабе можна было пра-
тэсціраваць трэнажоры.

Вікторыя Навіцкая, загадчы-
ца вучэбнай лабараторыі ка-
фед ры фі зіч нага выхавання і 
спорту:

– У нас сярод лабараторнага аб-
сталявання ёсць аналізатар складу 
цела. Гэта прыбор, які дазваляе 
вызначыць, колькі ў арганізме 
ўтрым  ліваецца тлушчавага кампа-
нента, шкілетнай мускулатуры ў 
суадносінах да масы цела чалаве-
ка. Таксама гэты прыбор дэман-
струе энергазатраты арганізма. 
Дзякуючы яму вы можаце даведац-
ца, ці адпавядае вашаму росту і 
ўзросту, напрыклад, вага.

Фестываль факультэтаў стаў 
пляцоўкай для навуковых распра-
цовак БДУ і шматлікіх праектаў. 

Якія высновы тут могуць быць? 
Той, хто імкнецца стаць актыўным 
грамадзянінам сваёй краіны, той, 
хто хоча дасягнуць неверагод ных 
поспехаў у палітыцы, бізнесе, 
культуры – наперад у БДУ! Бо 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт – 
гэта вялікая сям’я, стаць часткай 
якой могуць толькі мэтаскіраваныя 
асобы. 

Таццяна МОРАВА,  
Алёна ЯКАВЕНКА



12 красавіка 2016 года, № 5 (2152)

2

з першых крыніц

У красавіку Інстытут 
бізнесу і менеджменту 
тэхналогій БДУ 
святкуе 20-гадовы 
юбілей. З гэтай нагоды 
мы ўзялі інтэрв’ю ў 
дырэктара ІБМТ – 
доктара фіз.-мат. навук 
прафесара Уладзіміра 
АПАНАСОВІЧА, 
які з’яўляецца 
кіраўніком інстытута 
з дня стварэння.

– Уладзімір Уладзіміравіч, ці 
думалі Вы ў 1996 годзе, калі 
ствараўся ў складзе БДУ спецы
яльны факультэт перапад
рыхтоўкі кадраў па менеджмен
це тэхналогій, што за параў
нальна невялікі час ён вырасце ў 
цэлы інстытут са шматлікімі 
праграмамі для розных спа
жыўцоў?

– Мы пачыналі з беларуска-аме-
рыканскага праекта «Праграма па 
эканоміцы і менеджменце тэхна-
логій» (ПЭМТ) БДУ і Інстытута эка-
номікі пры ўніверсітэце Каларада, 
ЗША. Гэта быў цікавы праект, 
унікальны для Беларусі – першы 
сумесны адукацыйны праект з 
бізнес-школай ЗША. У тыя часы 
мы наўрад ці задумваліся пра 
2016, проста імкнуліся даць тое, у 
чым мела патрэбу наша краіна і 
што хацелі атрымаць нашы пер-
шыя студэнты.

Інстытут ствараўся па мадэлі 
заходніх бізнес-школ, калі такія 
школы адкрываюцца пры буйных 
універсітэтах. Асноўнай перадумо-
вай узнікнення інстытута паслу-
жыла неабходнасць рыхтаваць 
спе цыялістаў, якія маглі б кіраваць 
бізнесам ва ўмовах станаўлення 
рынкавай эканомікі Рэспублікі Бе-
ларусь.

Усе выкладчыкі праекта ПЭМТ 
прайшлі стажыроўку ў ЗША, вяр-
нуўшыся, яны падрыхтавалі арыгі-
нальныя курсы па міжнародных 
стандартах з выкарыстаннем 
прык  ладаў, якія адлюстроўваюць 
беларускую спецыфіку. На працягу 
шасці гадоў выкладанне па пра-
грамах інстытута вялося толькі на 
англійскай мове.

Пазней праект ПЭМТ даў ім-
пульс першай у нашай краіне пра-
граме МВА, якая на сёння налічвае 
амаль 800 выпускнікоў, што працу-
юць у кампаніях розных галін эка-
номікі Рэспублікі Беларусь.

– ПЭМТ не адзіны сумесны 
праект інстытута... 

– Так, з 1996 па 2016 гады 
інстытут ажыццявіў некалькі буй-
ных міжнародных адукацыйных 
праграм. 

У 2000 годзе была складзена 
чатырохгадовая дамова з кам па-
ніяй «Філіпс» пра пачатак сумесна-
га адукацыйнага праекта – прагра-
му перападрыхтоўкі па спецыяль-
насці «Інфарматыка». У рамках 
дамовы ў ІБМТ БДУ створана аду-
кацыйная праграма па перапад-
рыхтоўцы спецыялістаў у галіне 
стварэння сучасных праграмных 
сродкаў для ўбудаваных сістэм. 
Пасля завяршэння навучання слу-
хачы праграмы праходзілі ста-
жыроўку ў даследчым цэнтры 
кампаніі «Філіпс» у Эйндховене, 
Нідэрланды. 

З 2006 па 2013 гады працавала 

На вяршыні бізнес-адукацыі

сумесная праграма па падрых-
тоўцы лагістыкаў, якая стала маг-
чымая пасля падпісання дамовы 
пра супрацоўніцтва паміж інсты-
тутам і ўніверсітэтам Молдэ 
(Нарвегія). Выкладанне па прагра-
ме вялося на англійскай мове 
беларускімі і нарвежскімі выклад-
чыкамі, год навучання праходзіў у 
інстытуце і год у нар вежскім уні-
версітэце. Слухачы праграмы ат-
рым лівалі дыплом ма гістра лагіс-
тыкі ўніверсітэта Молдэ. Адбылося 
6 выпускаў магістраў.

З 2007 года інстытут прызнача-
ны каардынатарам сумеснай бела-
руска-нямецкай праграмы па 
падрыхтоўцы кіраўнічых кадраў для 
эканомікі Беларусі. За гэты час у 
рамках праекта ўжо прайшлі пад-
рыхтоўку больш за 350 мене  д жа-
раў, якія прадстаўляюць бела рускія 
прадпрыемствы розных формаў 
уласнасці.

У дадзены час інстытут распачаў 
рэалізацыю праграмы двайных 
дыпломаў з універсітэтам пры-
кладных навук Кіменлакса (Фін-
ляндыя). З верасня 2015 года пяць 
студэнтаў інстытута спецыяльна-
сці «Лагістыка» вучацца ў фінскім 
універсітэце, у выпадку паспяхова-
га заканчэння навучання студэнты 
атрымаюць і беларускі, і фінскі ды-
пломы.

Акрамя сумесных адукацыйных 
праектаў, інстытут актыўна супра-
цоўнічае з замежнымі бізнес-
школамі, дае студэнтам і слухачам 
інстытута магчымасць акадэ міч-
нага абмену, удзелу ў міжнародных 
семінарах і трэнінгах. У наш час у 
рамках дамоў пра супрацоўніцтва 
ажыццяўляюцца праграмы абмену 
паміж інстытутам і ўніверсітэтамі 
Літвы і Латвіі. Нашы студэнты пра-
ходзяць вытворчую і перадды-
пломную практыку ў буйных 
польскіх і прыбалтыйскіх кампаніях.

Міжнароднае супрацоўніцтва 
заўсёды было і застанецца важ-
ным кірункам інстытута. Бо любая 
пра фесійная дзейнасць прадугле-
дж   вае выкарыстанне сучасных па-
ды ходаў, у тым ліку перадавога 
міжнароднага досведу. Інстытут 
актыўна ўдзельнічае ў праграмах 
выкладчыцкіх акадэмічных абме-
наў: запрашае выкладчыкаў за-
межных бізнес-школ для вядзення 
асобных дысцыплін і чытання гас-
цявых лекцый, практыкаў міжна-
роднага бізнесу; прадстаўнікі пра-
фесарска-выкладчыцкага складу 
інстытута павялічваюць кваліфі-
кацыю, вучацца па праграмах 
магістратуры і аспірантуры ў за-
межных універсітэтах. 

– Інстытут шырока вядомы і 
першай у нашай краіне прагра
май магістратуры па спецы
яльнасці «Бізнесадміністра ван
не», або МВА. Праграма і сён ня 
цікавая менеджарам і кі раўні
кам кампаній нашай кра іны. У 
чым, на Ваш погляд, сакрэт яе 
поспеху? 

– Так, наша праграма 
з’яўляецца першай класічнай пра-
грамай МВА у Беларусі. Цяпер 
шматлікія прыватныя навучальныя 
цэнтры заяўляюць у сваіх прапа-
новах рынку праграму МВА у тым 
ці іншым фармаце, нават скаро-
чаным ці дыстанцыйным. У адроз-
ненне ад іх, мы строга прытрым-
ліваемся стандартаў навучання 
праграм МВА, якія перанялі яшчэ 
напачатку свайго шляху ў аме-
рыканскіх праграм МВА.  Апроч гэ-
тага, сёння інстытут з’яўляецца 
адзінай у краіне ўстановай вы-
шэйшай аду кацыі, якая рэалізуе 
магістар скую праграму МВА у 
англамоўным фармаце; з 2014 
года і падрыхтоўку па спецыяль-
нас ці першай вышэйшай адукацыі 
«Бізнес-адміністра ван не». Гэтыя 
праграмы забяспечваюць для на-
цыянальнай эканомікі падрых тоў-
ку менеджараў у сферы бізнесу ў 
адпаведнасці з між народнымі 
стан дартамі.

– Цяпер інстытут ажыццяўляе 
падрыхтоўку па шматлікіх аду
кацыйных праграмах. Гэта і пра
грамы вышэйшай адукацыі, і 
магістратура, і дадатковая аду
кацыя дарослых. Што аб’яд
ноўвае гэтыя праграмы?

– Большасць адукацыйных пра-
грам інстытута – гэта праграмы, 
якія рыхтуюць спецыялістаў для 
кіравання бізнесам, і не важна якім, 
дзяржаўным ці прыватным. Мена-
віта таму сёння інстытут з’яўляецца 
лідарам бізнес-адукацыі ў Рэс-
публіцы Беларусь. Бізнес-аду-
кацыя – адмысловая галіна аду-
кацыі, накіраваная на атрыманне 
патрэбных ведаў і навыкаў, неаб-
ходных для практычнай працы па 
стварэнні, кіраванні і развіцці 
бізнесу. Да выкладчыцкага складу 
ўстановы бізнес-адукацыі прад’яў-
ляюцца асаблівыя патрабаванні: 
выкладчык павінен быць практы-
кам у сваёй галіне, валодаць як 
сучаснымі адукацыйнымі тэхна-
логіямі і методыкамі навучання, так 
і тэхналогіямі праектнага менедж-
менту.

– А наколькі вялікі попыт у цэ
лым на выпускнікоў інстытута? 

Ці сочыць ВНУ за лёсам сваіх 
маладых спецыялістаў?

– Зразумела, мы імкнёмся 
падтрымліваць зваротную сувязь з 
нашымі студэнтамі і слухачамі. У 
інстытуце створаны асацыяцыі 
выпускнікоў, праходзяць сустрэчы, 
вядзецца анкетаванне. Мы такса-
ма апытваем працадаўцаў, якія 
атрымалі нашых маладых спе-
цыялістаў і гатовыя ацаніць іх. Гэта 
дапамагае карэктаваць навучаль-
ны працэс і падтрымліваць сувязі з 
працадаўцамі. Трэба сказаць, што 
выпускнікі з дыпломам ІБМТ БДУ 
запатрабаваны на рынку працы, 
многія з іх ужо маюць уласны 
бізнес, займаюць высокія кіраў-
нічыя пасады. 

У інстытуце працуе Цэнтр раз-
віцця кар’еры. Тут праводзяцца ад-
мысловыя заняткі і мерапрыем-
ствы, дзе студэнты вучацца пісаць і 
фарміраваць рэзюмэ, праходзіць 
выпрабавальныя інтэрв’ю. Інстытут 
склаў дамовы з буйнымі кам-
паніямі, адкуль на заняткі запраша-
юцца кіраўнікі аддзелаў кадраў, 
спецыялісты па кіраванні персана-
лам.

Тут жа збіраецца інфармацыя 
пра вакансіі, якія студэнты могуць 
заняць ужо падчас вучобы, нашы 
выкладчыкі дапамагаюць скласці 
ахвочым рэзюмэ і нават, калі 
працадаўца згодны, прыходзяць з 
імі на сумоўе.

– Інстытут вядомы актыўным 
выкарыстаннем электронных 
тэхналогій у адукацыйным пра
цэсе. Якім чынам атрымалася 
заняць адну з першых пазіцый 
сярод іншых ВНУ?

– Паспяховасці ўкаранення тэх-
налогій электроннай адукацыі 
спрыяла некалькі фактараў. Нека-
торыя з іх:

•наяўнасць уласнай сістэмы IT-
рэсурсаў

•доступ да сістэмы маюць усе 
студэнты, слухачы, выкладчыкі і 
супрацоўнікі інстытута 

•узровень выкарыстання 
інтэрактыўных тэхналогій дыстан-
цыйнага навучання носіць масавы і 
абавязковы характар

•дзейная сістэма карпара-
тыўнага навучання выкладчыкаў у 
галіне ІКТ і тэхналогій электронна-
га навучання.

– Вы з’яўляецеся старшынёй 
Асацыяцыі бізнесадукацыі, у 
якую ўваходзяць практычна ўсе 
вядучыя ВНУ краіны, якія прапа
нуюць адукацыйныя праграмы ў 
галіне бізнескіравання. Можа, 

у Вас ужо склалася ўяўленне 
пра праблемы бізнесадукацыі і 
стратэгіі яго развіцця?

– Станаўленне і развіццё нацыя-
нальнай сістэмы бізнес-адукацыі ў 
прынцыпе ідзе ў рэчышчы глабаль-
ных тэндэнцый, але, на жаль, з ад-
ставаннем і часцяком супярэчліва.

Шмат у чым працэс стрымлівае 
празмерны ўзровень уцягнутасці 
бізнес-адукацыі ў традыцыйную 
акадэмічную сістэму вышэйшай 
адукацыі. У выніку наш кірунак за-
рэгуляваны мноствам палажэнняў і 
інструкцый, якія не ўлічваюць 
спецыфіку гэтага сегмента, а час-
цяком і наўпрост супярэчаць прыз-
нанаму ў свеце фармату 
падрыхтоўкі кіраўнічых кадраў.

Не задавальняе нас і сітуацыя з 
выпускнікамі другой ступені вы-
шэйшай адукацыі – практыка-ары-
ентаванай магістратуры. Сама 
магістратура была ўведзена Ко-
дэксам пра адукацыю ў 2010 годзе, 
а вось статус яе выпускнікоў дагэ-
туль невыразны. Нацыянальнае 
заканадаўства «не бачыць» 
адрозненняў пры найманні на пра-
цу спецыялістаў з вышэйшай аду-
кацыяй і тымі, хто атрымаў статус 
магістра.

Паскорыць працэс развіцця 
бізнес-адукацыі магло б стварэнне 
на базе нашага інстытута Нацыя-
нальнага інстытута бізнесу, які пра-
цуе па міжнародных стандартах. 
Гэта структура ўзяла б на сябе не 
толькі функцыі навучальна-мета-
дычнага забеспячэння дадзенага 
сегмента вышэйшай адукацыі, 
стварэння і апрабацыі перадавых 
адукацыйных тэхналогій, пад-
рыхтоўкі выкладчыкаў, але і каар-
дынатара па распрацоўцы 
дзяржаўнай праграмы падрыхтоўкі 
кіраўнічых кадраў па прыярытэт-
ных напрамках рынкавай эканомікі.

– Што Вы лічыце галоўным 
дасягненнем інстытута за 20 
гадоў?

– За 20 гадоў паспяховага 
развіцця інстытут падрыхтаваў 
для беларускай эканомікі больш 
чым 12 тысяч спецыялістаў у галі-
не бізнес-кіравання. Мы выраслі з 
невялікага міжнароднага праекта з 
групай магістрантаў у 20 чалавек 
да інстытута, у якім штогод навуча-
ецца больш за 3 тысяч чалавек. 
Самае важнае для нас – гэта ўда-
лыя кар’еры нашых выпускнікоў, 
іх устойлівы прафесійны рост і 
раз віццё.

Гутарыла 
Таццяна ЗАйКОЎСКАЯ 
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Агульны 
рэйтынг 

(сумарнае 
значэнне) 

Вэбамет-
рычныя 

параметры 
0.5 

Навукамет-
рычныя 

параметры 
0.2 

Статыстыч-
ныя 

дадзеныя 
0.2 

Фізічны факультэт 778 847 975 796

ФПМІ 758 912 778 734

Хімічны факультэт 738 863 850 685

Біялагічны факультэт 705 860 684 693

Гістарычны факультэт 689 947 275 800

ММФ 680 776 798 664

Юрыдычны факультэт 679 977 142 812

ФМА 677 959 89 899

Філалагічны факультэт 671 907 140 945

Эканамічны факультэт 670 844 498 742

Факультэт журналістыкі 650 933 117 799

РФіКТ 635 755 748 541

ФФСН 614 806 304 749

Геаграфічны факультэт 576 695 437 705

ФСК 521 768 23 660

конкурсы

БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

нашы юбіляры

аб'яВы

2 красавіка Мікуловіч Уладзімір Іванавіч, дацэнт кафедры радыёфізікі і лічбавых 
медыятэхналогій
3 красавіка Бліноў Ігар Мікалаевіч, дацэнт кафедры вэб-тэхналогій і 
камп’ютарнага мадэлявання
4 красавіка Байнеў Валерый Фёдаравіч, загадчык кафедры інавацыйнага ме-
неджменту
6 красавіка Патаповіч Ала Іванаўна, вядучы навуковы супрацоўнік НДЛ фізіялогіі
8 красавіка Малюковіч Святлана Дзяменцеўна, дацэнт кафедры замежнай 
літаратуры
10 красавіка Сямак Ігар Віктаравіч, загадчык кафедры біяхіміі
10 красавіка Салей Алена Анатолеўна, дацэнт кафедры грамадзянскага права
12 красавіка Мельнікаў Алег Ісідоравіч, прафесар кафедры матэматычнай 
кібернетыкі
13 красавіка Градзюшка Аляксандр Аляксандравіч, дацэнт кафедры 
медыялогіі і вэб-журналістыкі
14 красавіка Масцяніца Уладзімір Станіслававіч, дацэнт кафедры аналітычнай 
эканомікі і эканаметрыкі
15 красавіка Хухлындзіна людміла Міхайлаўна, начальнік Галоўнага 
ўпраўлення вучэбнай і навукова-метадычнай работы
15 красавіка Басава Ганна Іванаўна, дэкан факультэта павышэння кваліфікацыі і 
перападрыхтоўкі
18 красавіка Прыемка Вольга Віктараўна, дацэнт кафедры тэорыі літаратуры
27 красавіка Швакава Алена Мікалаеўна, начальнік упраўлення прававой рабо-
ты
28 красавіка лявонаў Мікалай Мікалаевіч, дацэнт кафедры функцыянальнага 
аналізу
30 красавіка Багдановіч Ірына Эрнстаўна, дацэнт кафедры гісторыі беларускай 
літаратуры

Больш за 50 лялек з 47 краін прадставілі на тэматычнай выставе ў 
БДУ – БелТА, studlive.by, радыё «Сталіца» (01.03), edu.gov.by (03.03), АНТ/Наша 
раніца, радыё «Беларусь», СТБ (05.03), minsknews.by, belnovosti.by (07.03), pro-
life.by, БТ-1, Мінск-ТБ (10.03). 

Трохдзённы міжнародны семінар-практыкум «Зімовая школа сту-
дэнцкай журналістыкі» прайшоў у БДУ – «Звязда», zviazda.by (03.03), БелТА, 
БТ-1, Мінск-ТБ (05.03).

Медалём «За працоўныя заслугі» ўзнагароджаны дырэктар Цэнтра 
сацыяльных і палітычных даследаванняў БДУ Давід Ротман – АНТ,  
БТ-1, megacat.by, БелТА (02.03), sb.by, zviazda.by, «Звязда», «Рэспубліка» 
(03.03). 

Цуд-капсулу для аднаўлення біялагічнага патэнцыялу арганізма ча-
лавека распрацавала другакурсніца эканамічнага факультэта БДУ Алена 
Куранава – soyuz.by (29.02), 1 Нацыянальны канал Беларускага радыё (01.03), 
Мінск-ТБ (02.03), БТ-1 (07.03), zviazda.by (09.03). 

Славянскае свята Масленіцу адзначылі ў БДУ – belnovosti.by, БелТА, 
ej.by, budakosh.by, moyby.com (08.03), minsknews.by, belniva.sb.by (09.03), 
studlive.by, zviazda.by, радыё «Сталіца», АНТ, Мінск-ТБ, БТ-1 (10.03). 

Школа краўдфандынгу «Вулей ідэй» упершыню адкрылася ў БДУ – 
БелТА, радыё «Сталіца», kv.by, megacat.by (08.03), marketing.by, aif.by, sb.by, 
socnews.by, 09.03, БТ-1, СТБ (10.03) inno.gomel.by (11.03), ecopress.by (12.03), 
marketing.by (14.03). 

Конкурс прыгажосці «Miss International BSU–2016» сярод студэнтак 
БДУ з ліку замежных грамадзян прайшоў у БДУ – megacat.by (09.03), 
studlive.by, tut.by (10.03), minsknews.by, БелТА, toptj.com, БТ-1, Мінск-ТБ, 
zviazda.by (18.03), budny.by (21.03). 

БДУ прадставіў навукова-тэхнічныя распрацоўкі на XXII Міжнароднай 
выставе-кангрэсе «Высокія тэхналогіі. Інавацыі. Інвестыцыі» (HI-
TECH’2016) – megacat.by (13.03), minsknews.by, soyuz.by (14.03). 

У ліцэі БДУ паспяхова апрабаваны адукацыйны эксперымент – ТРА 
«Саюз», zviazda.by, «Звязда», Мінск-ТБ (17.03). 

Першакурсніца юрыдычнага факультэта БДУ Дар’я Блашко выйграла 
агульны залік юніёрскага Кубка міжнароднага саюза біятланістаў – tut.by, 
АНТ, pressball.by, tut.by, радыё «Сталіца» (20.03), biathlonworld.com, БелТА, noc.
by (21.03), sportpanorama.by, zviazda.by (22.03), biathlon.ru (23.03), zn.sb.by 
(24.03). 

У БДУ стартаваў конкурс для старшакласнікаў «Фінансава-
эканамічная пісьменнасць выпускнікоў» – БелТА, радыё «Сталіца», moyby.
com, belnovosti.by, naviny.by (20.03). 

Фэст факультэтаў прайшоў у БДУ – interfax.by, ecopress.by (15.03), 
minsknews.by (17.03), sputnik.by, БелТА, радыё «Сталіца», mail.ru (20.03), tut.by, 
edu.gov.by, радыё «Сталіца» (21.03), «Рэспубліка», zviazda.by (22.03), mk.by, 
unistar.by, megacat.by (23.03), «Рэспубліка» (24.03). 

«Дзень кар’еры – вясна 2016» адбыўся ў Беларускім дзяржаўным 
універсітэце – БелТА (28.03), minsknews.by, mir.pravo.by (29.03), БТ-1, АНТ, 
СТБ, Мінск-ТБ, tut.by (30.03). 

Свята «Наўруз байрам» адзначылі ў БДУ – minsknews.by (22.03), БелТА, 
Радыё «Сталіца», БТ-1 (25.03). 

Чацвёрты фэст моў прайшоў на філалагічным факультэце БДУ –  
tut.by (22.03), megacat.by (23.03), sputnik.by, tut.by, zviazda.by (25.03),  
БелТА, СТБ (26.03). 

 БЕлАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ
АБ’ЯЎлЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД:

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: лазернай фізікі і спектраскапіі, літаратурна-мастацкай 
крытыкі, тэорыі і метадалогіі журналістыкі, дызайну, культуралогіі, менеджменту і 
эканомікі сацыяльнай сферы,

СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:  раманскага мовазнаўства, англійскай 
мовы гуманітарных спецыяльнасцяў, літаратурна-мастацкай крытыкі, медыялогіі і 
вэб-журналістыкі, дызайну, камп’ютарнай лінгвістыкі і лінгвадыдактыкі, менедж-
менту і эканомікі сацыяльнай сферы, англійскай мовы гуманітарных факультэтаў,

ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:  нямецкай мовы, дызайну, тэорыі і практыкі пера-
кладу, тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай.

Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас:  220030, г. Мiнск, вул.Бабруйская‚ 5 а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

НДІ ПРЫКлАДНЫХ ФІЗІЧНЫХ ПРАБлЕМ ІМЯ А.Н. СЕЎЧАНКІ БДУ 
АБ’ЯЎлЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД:

НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНІКА па спецыяльнасці прыборы і метады эксперымен-
тальнай фізікі,

МАЛОДШАГА НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНІКА па спецыяльнасці прыборы і метады 
эксперыментальнай фізікі (2),

МАЛОДШАГА НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНІКА лабараторыі па спецыяльнасці 
фізічная электроніка.

Тэрмін конкурсу – месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 7, тэл. 212-48-43

ІНСТЫТУТ ТЭАлОГІІ ІМЯ СВЯТЫХ МЯФОДЗІЯ І КІРЫлЫ БДУ 
АБ’ЯЎлЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАДЫ 

ПРАФЕСАРА кафедры тэалогіі.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220030 г. Мінск праспект Незалежнасці, 24, каб.209, аддзел кадраў. Тэл. 

(+375-17) 327-55-71.

Падведзены вынікі 
конкурсу «Найлепшая 
студэнцкая навукова-
даследчая лабараторыя  
БДУ» за 2015 год. 
Галоўную прэмію конкурсу «Най-
лепшая СНДЛ БДУ» атрымала 
«ГІС-лабараторыя», якую ўзна-
чаль вае дацэнт кафедры глеба-
знаўства і зямельных інфармацый-
ных сістэм геаграфічнага факуль-
тэта БДУ Дзмітрый Курловіч. 

Акрамя таго, у намінацыі «Унё-
сак СНДЛ ва ўдасканаленне наву-
чальнага працэсу» найлепшымі 
прызнаны дацэнт кафедры радыя-
цыйнай хіміі і хіміка-фармацэў-
тычных тэхналогій хімічнага фа-
культэта, кіраўнік лабараторыі 
«Хімія высокіх энер гій» Святаслаў 
Брынкевіч і дацэнт кафедры ін-
фар мацыйных тэхнало гій ФСК, 
кіраўнік лабараторыі «Камп’-
ютарны дызайн» Сяргей Царык.

Студэнцкая навука
У намінацыі «Унёсак СНДЛ у 

падрыхтоўку кадраў вышэйшай 
кваліфікацыі» перамогу атрымалі 
дацэнт кафедры матэматычнага 
мадэлявання і аналізу дадзеных 
ФПМІ, кіраўнік лабараторыі «Камп’-
ю тарны аналіз дадзеных і мадэля-
ванне» Уладзімір Малюгін і дацэнт 
кафедры гісторыі Беларусі новага і 
найноўшага часу гіста рычнага фа-
культэта, кіраўнік лабараторыі «Гіс-
то рыя Беларусі XIX-XX стагоддзяў» 
Віталь Мака рэвіч.

У катэгорыі «Навукова-даслед-
чая і інавацыйная дзейнасць» пера-
мога прысуджана дацэнту кафе-
дры біяфізікі фізічнага факультэта, 
кіраўніку студэнцкай лабараторыі 
«Біяфізікі і клеткавых тэхналогій» 
Паўлу Булаю і дацэнту кафедры 
міжнароднага турызму ФМА кі раў-
ні ку лаба  раторыі «Інавацыйныя 
тэхналогіі ў турызме» Вользе 
Мазгавой. 

У намінацыі «Дзейнасць СНДЛ 
па прыцягненні фінансавання» най-

лепшымі сталі прафесар кафедры 
фізічнай электронікі і нана тэх нало-
гій ФРКТ, кіраўнік лабара торыі 
«Нанатэхналогій і камп’ю тарнага 
мадэлявання» Фадзей Камароў і 
дацэнт кафедры тэорыі літаратуры 
філалагічнага факультэта, кіраўнік 
лабараторыі «Фалькларыстыка» 
Вольга Пры емка.

Найлепшая станоўчая дынаміка 
за апошнія тры гады адзначана ў 
СНДЛ «Паўправадніковыя лазеры», 
якую ўзначальвае прафесар ка-
фед ры квантавай радыёфізікі і 
опта   электронікі ФРКТ Аляксандр 
Афоненка. 

Акрамя таго, камісія рэкаменда-
вала СНДЛ «Хімія высо кіх энергій» 
да ўдзелу ў конкурсе спецфонду 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па 
сацыяльнай падтрымцы адораных 
навучэнцаў і студэнтаў.

Усяго ў спаборніцтве ўдзель-
нічала 40 супрацоўнікаў БДУ. 

Паводле інфармацыі 
Галоўнага ўпраўлення навукі

Ва ўніверсітэце 
вызначаны найлепшыя 
сайты факультэтаў 
(інстытутаў) і іншых 
падраздзяленняў 2015 г.

Праводзіўся конкурс па трох 
намінацыях. У наміна цыі «Адкры-
тыя адукацыйныя і навуковыя рэ-
сурсы факультэтаў (інстытутаў)» 
першае месца падзя лілі фізічны 
факультэт і ФПМІ. На другім месцы 
хімічны і біялагічны факультэты. На 
трэцім месцы – гістарычны  і юры-
дычны факультэты.

У намінацыі «Адкрытыя адука-
цыйныя і навуковыя рэсурсы іншых 
падраздзяленняў» на першым мес-
цы размясцілася Фундаменталь-
ная бібліятэка. На другім месцы – 
Галоўнае ўпраўленне навукі.

У намінацыі сярод навукова-
даследчых устаноў першае месца 
дасталася НДІ фізіка-хімічных пра-
блем.

Да кожнага пункта былі свае па-
трабаванні і ўмовы.

«У першай намінацыі конкурс 
пра водзіўся па трох групах пара-
метраў: вэбаметрычных (займае 
палову вагавога каэфіцыенту), на-
вукаметрычных і статыстычных да-
дзеных (па студэнтах і выкладчы-
ках). А для астатніх дзвюх намiна-
цыях – толькі па вебаметрычных», 
– тлумачыць Уладзімір Галынскі, 
намеснiк начальніка ГУВНМР. 

Группа вэбаметрычных пара-
метраў самая важная. Па-першае, 
з дапамогай тэматычнага індэкса 
цытавання – тэхналогіі пошукавай 
сістэмы «Яндэкс» – вызначаецца 
аўтарытэтнасць інтэрнэт-рэ сурсу 
праз колькасць спасылак з іншых 
сайтаў. Па-другое, у вэбаметрыч-
ны параметр уваходзiць колькасць 
праіндэксаваных старонак інтэр-
нэт-рэсурсу ў пошукавых сіс тэмах 
Google і «Яндэкс». Па-трэ цяе, 
улiчваецца колькасць даку ментаў, 
размешчаных у электроннай біб-
ліятэцы БДУ, паколькі 90% даку-
ментаў з ЭБ БДУ трапляе ў Google 
Scholar і тым самым па дымае 
рэйтынг БДУ. Такім чынам, можна 
прааналізаваць уклад фа куль-
тэтаў у рэйтынг БДУ.

Найлепшыя сайты БДУ

«Першае месца падзялілі паміж 
сабой фізічны факультэт і ФПМІ. 
Але гэта не значыць, што па ўсіх 
па раметрах яны былі найлепшымі. 
Так, самы вялікі індэкс тэматыч-
нага цытавання мае юрфак, а гіс т-
фак можа ганарыцца самай вялі-
кай колькасцю пра індэксава ных 
старонак. Аднак толькі пры сумяш-
чэнні ўсіх склад нікаў вызначаецца 
самы лепшы факультэт», – расказ-
вае Уладзі мір Галынскі.

Група навукаметрычных пара-
метраў галоўным чынам дапама-
гае сачыць за колькасцю навуко-
вых артыкулаў у Scopus, якія апу б-
лікавалі супрацоўнiкi факуль тэтаў, 
а таксама за колькасцю штатных 
работнікаў з высокім h- індэксам у 
розных рэфератыўных базах да-
дзеных. H-індэкс (iндэкс Хiрша) 
з’яўляецца адным з паказ чыкаў 
навуковай працы вучонага.

З дапамогай статыстычных да-
дзеных вылічваецца працэнт вы-
клад чыкаў з вучонай ступенню, 
працэнт замежных студэнтаў і 
колькасць выкладчыў, запрошаных 
у БДУ з іншых краін.

«Большасць міжнародных рэй-
тынгаў улічваюць гэты параметр. 
Чым больш замежных студэн таў 
вучыцца ва ўніверсітэце, тым 
больш папулярным лічыцца сама 
ВНУ, тым больш высокія ступені ў 
рэйтынгах яна можа займаць», – 
сцвярджае Ўладзімір Галынскі.

У дзвюх іншых намінацых 
улiчвалi толькі групу вэбаметрыч-
ных параметраў. Між іншым, каб 
ўдзельнічаць у конкурсе, не трэба 
было падаваць аніякіх заяў. Усе 
інтэрнэт-рэсурсы аўтаматычна 
пры малі ўдзел ў спаборніцтве.  

«Для таго, каб падняцца ў рэй-
тынгах, патрэбна мець як мага 
больш спасылак i на свой сайт, i на 
апублікаваныя навуковыя працы. 
Рабіць новы карыстальны кантэнт, 
цiкавыя матэрыялы, размяшчаць іх 
на сваiм рэсурсе; праводзiць ме-
рапрыемствы, пра якiя будуць га-
варыць у сецiве. Чым больш будзе 
ўнiкальнай інфармацыі, тым ле-
пей», – раіць Уладзімір Міхай лавіч.

Наогул, гэты конкурс праходзіць 
з 2012 года. Але ў такім шырокім 
фармаце першы раз. Раней яго 
праводзілі выключна па вэбаме-
трычных параметрах у адпавед-
насцi з Webometrics. 

Для таго, каб пашырыць прад-
стаў ле насць БДУ ў міжнародных 
рэй тынгах, вядзецца супрацоў ніц-
тва з Расійскім індэксам навуко-
вага цытавання. Апошні будзе 
аналізаваць не толькі патэнцыял 
БДУ як цэлага комплексу, але і 
асобных яго падраздзяленняў. Ак-
рамя таго, абмяркоўваецца маг-
чымасць разгорнутай падпіскі на 
рэфера тыўныя базы Scopus i Web 
of Science для навукоўцаў БДУ. 

Таццяна МОРАВА
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Рэдактар Сяргей Сяргеевіч ШАФАлОВІЧ

Карэктар Ганна Яўгенаўна РАК

студэнцкі інтарэс

школа актыВу

30 сакавіка ў галоўным корпусе 
БДУ адбыўся Дзень кар’еры. 
Свае стэнды прадставілі каля 
20 кампаній у транспартна-
лагістычнай, банкаўскай, 
юрыдычнай і IT сферах. 
Тут студэнты маглі дамовіцца з працадаўцам 
наконт месца праходжання практыкі, стажы-
роўкі, даведацца больш пра палітыку 
кампаніі і г. д. У праграме мерапрыемства 
была прадугледжана прэзентацыя сайта для 
навучэнцаў/выпускнікоў БДУ «CV.BSU.BY». 
Праект быў запушчаны на базе факультэта 
радыёфізікі і камп’ютарных тэхналогій. Па-
куль свае рэзюмэ там могуць размясціць 
толькі студэнты/выпускнікі факультэтаў ме-
ха ніка-матэматычнага, фізічнага і радыё-
фізікі і электронікі. Паступова да праекта бу-
дуць далучацца і іншыя факультэты. Для 
студэнтаў былі арганізаваны майстар-класы 
па напісанні рэзюмэ, паспяховым прахо - 
 д жанні сумоўя, арганізацыі працоўнага пра-
цэсу і інш. 

Кацярына ліхтаровіч, PR-менеджар 
кампаніі «Работа TUT.BY»:

– Найбольшую складанасць пры 
напісанні рэзюмэ ў студэнтаў выклікае част-
ка, дзе трэба пазначыць вопыт працы. Але 
не спяшайцеся ставіць прочырк – гэта са-
мае горшае, што вы можаце зрабіць. Паста-
райцеся ўспомніць, магчыма, вы пісалі кур-
савую, дзе фігуравала назва кампаніі, у 
якую вы працаўладкоўваецеся. Будзе не 
лішнім пазначыць вопыт фрылансу, 
прыкласці рэкамендацыі з мінулага месца 
працы (нават калі гэта была падпрацоўка не 
па спецыяльнасці). Прыводзьце рэальныя 

як быць з вопытам працы? 

лічбы, напрыклад, я падрыхтавала 10 
публікацый на пэўную тэму і г. д. Абавязкова 
адсочвайце напаўненне вашай асабістай 
старонкі ў сацыяльных сетках. Навошта гэта 
рабіць? Сучасныя працадаўцы амаль 
заўсёды праглядваюць «профіль» прэтэн-
дэнта на пасаду. Бывалі выпадкі, калі чала-
века ўжо збіраліся афармляць у штат, а з-за 
такой дробязі ў апошні момант адмаўлялі.

Максім Акуленка, спецыяліст па наборы 
кадраў у кампаніі Ernst&Young:

– Штогод мы набіраем каля 60 студэнтаў-
стажораў. Практыка апошніх 4 гадоў паказ-
вае, што працэнтаў 70 з іх запрашаюцца да 
далейшага супрацоўніцтва. Адбор канды-
датаў на месца стажора ў нашай кампаніі 
адбываецца наступным чынам: вы пакідаеце 

заяўку на нашым сайце і атрымліваеце за-
прашэнне на тэсціраванне. Праводзіцца 
маніторынг вашых ведаў у сферы бухгалтар-
скага ўліку, ацэньваецца ўзровень ведання 
англійскай мовы, уважлівасць пры працы з 
лічбамі. Паспяхова справіліся з заданнямі – 
прымаецеся ў каманду стажораў. Далей вы 
праходзіце тыднёвы інтэнсіўны трэнінг, дзе 
вас знаёмяць з простымі аўдытарскімі 
працэдурамі, расказваюць пра палітыку 
кампаніі і г. д. Пасля навучання стажоры на 
рэальных праектах адточваюць атрыманыя 
веды. Стажыроўка доўжыцца тры месяцы. 
Удзельнікі атрым ліваюць стыпендыю (каля 
двух мільёнаў), плюс дзейнічае бонусная 
праграма. Акрамя стажорства мы прапану-
ем студэнтам прайсці ў нас практыку. 

Сярэдні ўзрост нашага калектыву – 25 гадоў, 
таму камуніка тыўнага бар’еру ніякага быць 
не можа. Усё падкажам, навучым, а можа, 
яшчэ і на працу возьмем. 

Таццяна Аксюцік, кансультант аддзела 
кадраў у транспартна-лагістычнай кампаніі 
AsstrA:

– Мы прымаем студэнтаў усіх курсаў на 
практыку, час ад часу арганізуем стажыроўкі. 
Для студэнтаў 5 курса ў нас ёсць вакантная 
пасада асістэнта-экспедытара. Галоўнае па-
трабаванне – свабоднае валоданне 
англійскай мовай. Гэта неблагі старт, таму 
спрабуйце. 

Таццяна Сякацкая, студэнтка факультэ-
та міжнародных адносінаў БДУ:

– Я кожны год імкнуся наведваць падоб-
ныя мерапрыемствы ў спадзяванні прыкме-
ціць нешта цікавае для сябе. Але мяне як 
прадстаўніцу гуманітарнай спецыяльнасці 
не задавальняе той набор прапаноў. Ну, 
дапусцім, МТБанк запрашае на пасаду кан-
сультанта ў кантакт-цэнтр, дзе-нідзе пра-
скокваюць вакансіі, звязаныя з PR – і ўсё. 
Трэба пашыраць колькасць прадстаўленых 
кампаній і старацца адпавядаць інтарэсам 
студэнтаў розных спецыяльнасцяў.

Увогуле, тыя студэнты, якія не 
паленаваліся пацікавіцца вакансіямі, у лю-
бым выпадку займелі для сябе пэўнае разу-
менне пра патрэбныя якасці і навыкі, а так-
сама атрымалі арыенціры на рынку працы. 
Калі ж колькасць такіх матываваных 
студэнтаў будзе расці, то мерапрыемствам 
зацікавіцца яшчэ большая колькасць 
кампаній. Хацелася б, каб гэта заканамер-
насць пацвердзілася ўжо на наступным Дні 
кар’еры. Да хуткіх сустрэч!

Алена ЯКАВЕНКА

Апошнія два дні сакавіка 
ў САК «Брыганціна» 
паўсюль было чуваць 
ўсхваляваных актывістаў 
самай масавай 
моладзевай арганізацыі 
БДУ – БРСМ. І нездарма: 
прычынай гэтаму было 
важнае мерапрыемства ў 
жыцці «пярвічкі» – выбар 
яе сакратара, кіраўніка, 
які будзе шукаць 
шляхі паляпшэння 
працы арганізацыі 
і рэалізоўваць 
патэнцыял студэнтаў. 

Дзелавая грамадска-адукацыйная 
кампанія «Твой выбар» сабрала 
больш за 200 чалавек. Зрабіць такі 
выбар – значыць вырашыць свой 
шлях на тры гады наперад, а гэта 
задача не з лёгкіх. Паказаць 
арганізацыі неабходны кірунак, 
знайсці маладых і таленавітых, якія 
не баяцца цяж касцяў і гатовы быць 
апорай для арганізацыі і падтрым-
кай для яе членаў – усё гэта павінен 
рабіць сапраўдны кіраўнік. 

На пасаду сакратара БРСМ БДУ 
прэтэндавалі Канстанцін Анд-
русевіч (2 курс, гістфак), Станіслаў 
Пінчук (4 курс, ваенфак), Алена 
Саламевіч (5 курс, хімфак) і Аляк-
сандр Якуценя (5 курс, юрфак). Ба-
рацьба абяцала быць напружанай. 
За плячыма кандыдатаў і іх шта- 
баў – тыдні падрыхтоўкі, каб дака-
заць, што яны найлепшыя. 

У БрСМ новы лідар
Пачалася «Брыганціна» з 

так званага «стэндапа» цяпер 
ужо былога сакратара. Яўген 
Харук распавёў, якую нішу ў 
яго жыцці заняў за гэтыя гады 
БРСМ БДУ, і паабяцаў, што і 
пасля перадачы паўнамоцтваў 
гэты перыяд застанецца са-
мым яркім момантам у яго 
жыцці. 

А адразу пасля абеду ў 
выбар шчыкаў з’явілася маг-
чымасць па зна ёміцца бліжэй з 
кандыдатамі падчас серыі 
круглых сталоў і майстар-
класаў «Будучыня БРСМ БДУ ў 
канкурэнтным асяроддзі са-
ма кіравання». Карціну дапоў-
ніла прэзентацыя кандыдатамі 
сваіх перадвыбарных пра-
грам, напрыканцы якой ужо 
можна было скласці амаль 
цэльнае ўяўленне, як яны ба-
чаць развіццё арганізацыі. 

Увечары з’явілася магчы-
масць для кандыдатаў прадэ-
манстраваць, а для іншых – 
ацаніць іх творчыя здольнасці. 
Былі арганізаваны прадстаўленне 
нумароў з праглядам відэаролікаў. 
Кожны падышоў да задання адказ-
на і крэатыўна. Гэта заўважыла і 
публіка, якая сапраўды атрымлі-
вала асалоду на працягу ўсяго ве-
чара і не шкадавала далоняў для 
шчырых апла дысментаў. Скончы-
лася праграма перадапошняга 

сакавіцкага дня рэтрадыскатэкай 
«Back in BSSR». 

Час у «Брыганціне» ляціць не-
заў важна. Надышоў той дзень, калі 
трэба было зрабіць свой выбар. У 
кандыдатаў былі яшчэ магчы масці 
паказаць сябе на прэс-канфе-
рэнцыі і на дэбатах, дзе ім трэба 
было адказаць на ўсе пытанні. А 

стэнды, размешчаныя ў холе, 
дадавалі інфармацыі заці каўленым 
выбаршчыкам і быццам няўзнак 
нагадвалі ўсім пра мэту прыезду ў 
«Брыганціну». 

Не абышлося і без ганаровых 
гасцей. Пры знакавай падзеі пры-
сутнічалі рэктар БДУ С. У. Аб ла-
мейка, прарэктар У. В. Сувораў, 
першы сакратар ЦК ГА «БРСМ»  
А. Э. Белякоў, а таксама прад-
стаўнікі адміністрацый фа куль-
тэтаў. Усе яны адказвалі на пытанні 
студэнтаў, жадалі пос пехаў, пера-
жывалі, падаецца, не менш, а то і 
больш за ўсіх прысутных і, канеш-
не, раілі зрабіць пра вільны выбар. 

Надышоў час галасавання. Ба-
рацьба была сур’ёзнай. Другі раз у 
гісторыі выбараў сакратара БРСМ 
БДУ ўсё не вырашылася з першага 
разу (Андрусевіч – 67, Саламевіч – 
49, Якуценя – 32 галасоў). У другі 
тур галасавання выйшлі Алена 
Саламевіч і Канстанцін Андрусевіч. 
Па кут лі выя хвіліны чакання перад 
абвяшчэннем вынікаў, напружанне 
аўдыторыі да апошняга, нарэшце 
абвяшчэнне вынікаў галасавання – 
уся «Брыганціна» замерла… новы 
сакратар БРСМ БДУ... АНДРУСЕВIЧ 
КАНСТАНЦІН!!! 

Студэнт гістфака скарыў усіх 
сваім «вялікім партфелем і ска-
рочанымі шта намі» і атрымаў та-
кую няпростую перамогу. Жадаем 
яму далейшых поспехаў! 

Тыя дні былі асаблівымі. Столь кі 
эмоцый «Брыганціна» не бачыла 
даўно: слёзы і смех, крыўда ад та-
го, што наступіў канец «эпохі Хару-
ка», і радасць, што наперадзе яшчэ 
столькі ўсяго новага, невядомага і 
ад таго яшчэ больш цікавага. Мяр-
куем, што кожны адчуў сябе част-
кай вялікай сям’і БРСМ БДУ.

Таццяна Федарэнка, кіраўнік 
перадвыбарнага штаба Канстан-
ціна Андрусевіча:

«БРСМ БДУ стаў сапраўды важ-
най часткай майго жыцця за яшчэ 
няпоўны год, што я знаходжуся ў 
арганізацыі. А ўсё гэта дзякуючы 
Кастусю. Менавіта ён паказаў мне, 
што такое БРСМ. Ды і не толькі мне.

Але самае галоўнае – ён літа-
ральна ўзнавіў пярвічку гістфака і 
падняў планку настолькі высока, 
наколькі гэта было магчыма. А гэта 
натхняе і прымушае задумацца. Я 
не ведаю чалавека больш адказна-
га і патрабавальнага да сябе. Чала-
века, які не проста кажа, а робіць. І 
максімальна.

Канстанцін Андрусевіч – гэта ча-
лавек, якога адначасова ведаеш 
вельмі добра і не ведаеш зусім. 
Відавочна, з моцным патэнцыя-
лам. Але ў адным можна быць цал-
кам упэўненым: гэта чалавек, які ў 
свае 18 стаў сакратаром БРСМ 
БДУ, а значыць зробіць і немагчы-
мае магчымым».

Паліна лЕАНОВІЧ

Чытайце цалкам на

gazeta.bsu.by

Канстанцін Анд русевіч


