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Шаноўныя навучэнцы школ, ліцэяў, 
гімназій і каледжаў!

Дарагія сябры і госці БДУ!

Ад усяго сэрца вітаю вас у сценах     
вядучай установы вышэйшай адукацыі 
краіны – Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта. БДУ – гэта найбуйнейшы 
адукацыйны, навукова- вытворчы і куль-
турны цэнтр Рэспублікі Беларусь, су-
часны ўніверсітэт, які дынамічна раз-
віваецца і імкнецца да вяршыняў сусвет-
ных рэйтынгаў.

Зараз у БДУ навучаецца больш за 
29 тысяч студэнтаў І і ІІ ступеняў, з іх 
каля 21 тыс. – на дзённай і звыш за 
8 тыс. – на завочнай форме навучання. 
Іх падрыхтоўкай займаюцца больш за 
3,1 тыс. выкладчыкаў, у тым ліку 
15 акадэмікаў і 16 членаў- карэспан-
дэнтаў НАН Беларусі, больш за 400  
прафесараў і больш за 1750 кандыдатаў 
навук. Навучальны працэс вядзецца па 
83 спецыяльнасцях, 81 напрамку, па 278 
спецыялізацыях. 

Вучыцца ў асяроддзі талентаў, у вя-
лікіх настаўнікаў, вучыцца самастой-
наму атрыманню ведаў – вось тое, што 

сёння стварае неабходны падмурак пас-
пяховасці ў Беларускім дзяржаўным 
універсітэце.

У 2017 годзе прыём на першы курс 
будуць ажыццяўляць 16 факультэтаў, а 
таксама Дзяржаўны інстытут кiравання 
i сацыяльных тэхналогiй, Інстытут біз-
несу і менеджменту тэхналогій, Інстытут 
тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кірыла, 
Міжнародны дзяржаўны экалагічны ін-
стытут імя А. Д. Сахарава. Усяго плану-
ецца прыняць каля 5,5 тыс. абітурыен-
таў, у тым ліку звыш 2 тыс. на дзённую 
бюджэтную форму навучання.

За апошнія 3 гады ў БДУ пачалася 
падрыхтоўка па 19 новых спецыяльна-
сцях і 37 напрамках спецыяльнасцяў 
першай ступені вышэйшай адукацыі. 

Студэнты БДУ бяруць удзел у міжна-
родных алімпіядах па матэматыцы; ін-
фарматыцы і праграмаванні; экстрэмаль-
ным праграмаванні IEEEXtreme 5.0; эка-
лагічнай бяспецы; прыкладных матэма-
тыцы і фізіцы; эканамічных, фінансавых 
дысцыплінах і пытаннях кіравання; ды-
зайне, у рэспубліканскай алімпіядзе па 
правазнаўстве. Каманда студэнтаў БДУ 
неаднаразова станавілася прызёрам 

Рэктар БДУ акадэмік С. У. Абламейка з лідарамі студэнцкіх арганізацый і першакурснікамі 1 верасня на Дні ведаў

Запрашаем у БДУ!
чэмпіянату свету па праграмаванні 
(ACM ICPC). Студэнты ўдзельнічаюць у 
міжнародных конкурсах кітайскай мовы 
і творчасці (КНР, Шыцзячжуан); па між-
народным публічным праве імя Тэлдэр-
са (Нідэрланды, Гаага) па інвестыцый-
ным праве FDI Moot Court (Вяліка-
брытанія, Лондан) і інш. 

Арганізацыя навучання ў БДУ грун-
туецца на абавязковым спалучэнні яго з 
прыкладной дзейнасцю. Тут функцыя-
нуе болей за 40 студэнцкіх навукова-да-
следчых лабараторый. 

БДУ мае пагадненні аб супрацоўніцт-
ве болей чым з 360 універсітэтамі з 50 
краін свету, што дазваляе развіваць 
акадэмічную мабільнасць, удзельнічаць 
у праграмах абмену, такіх як Erasmus+.

35 выбітных навукоўцаў і дзеячаў (у 
тым ліку замежных) з’яўляюцца ганаро-
вымі прафесарамі БДУ. 

У сусветнай навукова- адукацыйнай 
прасторы, паводле вядучых рэйтын-
гаў, БДУ ўваходзіць у 2 % найлепшых 
універсітэтаў. У верасні 2016 г. Бела-
рускі дзяржаўны ўніверсітэт падняўся 
на 354 месца ў рэйтынгу Брытанскага 
агенцтва QS (QS World University 

Rankings). БДУ стаў адзінай беларускай 
вышэйшай навучальнай установай, 
якая ўвайшла ў прэстыжны рэйтынг 
THE World University Rankings.

Ужо аксіёма, што БДУ – гэта брэнд 
краіны, знак якасці ўсёй айчыннай 
вышэйшай адукацыі. 

У БДУ створаны спрыяльныя ўмовы 
для працы і адпачынку. Студэнцкі гара-
док, у структуры якога 10 інтэрнатаў, – 
гэта агульны дом для 8 тысяч навучэн-
цаў.  Да паслуг студэнтаў – стадыёны, 
спартыўныя і трэнажорныя залы, басей-
ны. Дзейнічае больш за 60 творчых ка-
лектываў і аб’яднанняў.  

Дарагія абітурыенты! Беларускі дзяр-
жаўны ўніверсітэт зацікаўлены, каб у 
яго аўдыторыі прыйшлі самыя пад рых-
таваныя і таленавітыя маладыя людзі. 
Незалежна ад абранай спецыяльнасці 
навучання ў вас ёсць магчымасць атры-
маць тут адукацыю сусветнага ўзроўню.

Спадзяемся ўбачыць вас першага ве-
расня ўжо ў новай якасці – як студэнтаў 
славутага БДУ. 

Жадаем поспеху!
Рэктар акадэмік 

С. У. АБЛАМЕЙКА
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ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар фізіка-матэматычных навук, прафе-
сар, заслужаны дзеяч навукi Рэспублiкi Беларусь 
Віктар Міхайлавіч  АНIШЧЫК 
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 2
Тэл. 209-52-67, 209-51-15 
Е-mail: physdean@bsu.by; 
www.physics.bsu.by

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – кандыдат фізіка-матэматычных навук дацэнт 
Дзмітрый Георгіевіч МЯДЗВЕДЗЕЎ
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 4 
Тэл. 209-50-46, 209-52-49 
Е-mail: 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 209-52-30
Е-mail: law@bsu.by; www.law.bsu.by

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – кандыдат біялагічных навук дацэнт 
Уладзімір Васільевіч ЛЫСАК 
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 10 
Тэл. 209-58-08, 209-59-02, 209-58-05 
Факс 209-58-08. Е-mail: bio@bsu.by; 
www.bio.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ 
І ІНФАРМАТЫКІ

Дэкан – кандыдат фізіка-матэматычных навук дацэнт 
Павел Аляксеевіч МАНДРЫК 
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 4 
Тэл. 209-52-45. Факс 226-55-48 
Е-mail: dean_office_FPMI@bsu.by;  
www.fpmi.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ САЦЫЯКУЛЬТУРНЫХ 
КАМУНІКАЦЫЙ

Дэкан – кандыдат гістарычных навук дацэнт 
Іван Іванавіч ЯНУШЭВІЧ
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 5 
Тэл. 209-59-11, 209-59-20 
Е-mail: yanush@bsu.by; www.gumf.bsu.by

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар сельскагаспадарчых навук прафесар 
Мікалай Васільевіч КЛЕБАНОВІЧ 
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 16 
Тэл. 209-52-57. Факс 209-50-15 
Е-mail: 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. 209-59-77. Факс 209-57-42
Е-mail: fir@bsu.by; www.fir.bsu.by

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар хімічных навук прафесар 
Дзмітрый Вадзімавіч СВІРЫДАЎ 
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 14 
Тэл. 209-52-53. Факс 200-69-18
Е-mail: chem@bsu.by; www.chemistry.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ 
І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК

Дэкан – кандыдат гістарычных навук дацэнт
Вадзім Францавіч ГІГІН 
Адрас: г. Мінск, вул. Кальварыйская, 9 
Тэл./факс 259-70-47
Е-mail: phse@bsu.by; www.ffsn.bsu.by

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар фізіка-матэматычных навук, 
прафесар, заслужаны дзеяч навукі 
Рэспублікі Беларусь 
Міхаіл Міхайлавіч КАВАЛЁЎ 
Адрас: г. Мінск, вул. К. Маркса, 31 
Тэл. 227-60-25, 217-83-52
Е-mail: 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. 222-34-21, 222-36-02
Е-mail: phyl@bsu.by; www. philology.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ 
І КАМП’ЮТАРНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ

Дэкан – кандыдат фізіка-матэматычных навук дацэнт 
Сяргей Уладзіміравіч МАЛЫ
Адрас: г. Мiнск, вул. Курчатава, 5 
Тэл. 209-58-18, 209-58-17 
Е-mail: maly@bsu.by; www.rfe.by

ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ

Начальнік – палкоўнік Ігар Анатольевіч НОВІКАЎ
Адрас: г. Мінск вул. Кастрычніцкая, 4 
Тэл. 209-56-46. Тэл./факс 209-56-46, 209-56-25

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар гістарычных навук прафесар 
Александр Генадзьевіч КАХАНОЎСКІ 
Адрас: г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6 
Тэл. 209-55-98, 227-71-00 
Е-mail: hist@bsu.by; www.hist.bsu.by

ІНСТЫТУТ ЖУРНАЛІСТЫКІ

Дырэктар – кандыдат філалагічных навук 
дацэнт Сяргей Валянцінавіч ДУБОВІК
Адрас: г. Мінск, вул. Кальварыйская, 9 
Тэл. 259-74-00. Е-mail: jour@bsu.by; www.journ.bsu.by

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ  
І МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ

Дырэктар – доктар фізіка-матэматычных навук 
прафесар Уладзімір Уладзіміравіч АПАНАСОВІЧ 
Адрас: г. Мінск, вул. Маскоўская, 5 
Тэл./факс 210-41-06. 
Е-mail: 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. 306-00-20. Факс 306-00-40
Е-mail: mail@e-edu.by; www.e-edu.by, 
www.simst.bsu.by

ІНСТЫТУТ ТЭАЛОГІІ ІМЯ СВЯТЫХ МЯФОДЗІЯ І 
КІРЫЛА БДУ

Рэктар – ПАВЕЛ, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі, 
кандыдат багаслоўя
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 24
Тэл. 289-11-61, 327-63-67, 327-64-65 
Факс 289-11-61. Е-mail: institut-teologii@tut.by;  
www.inst.bsu.by

МІЖНАРОДНЫ ДЗЯРЖАЎНЫ ЭКАЛАГІЧНЫ 
ІНСТЫТУТ ІМЯ А. Д. САХАРАВА БДУ

Дырэктар – доктар фізіка-матэматычных навук 
прафесар Сяргей Аляксандравіч МАСКЕВІЧ 
Адрас: г. Мінск, вул. Даўгабродская, 23.
E-mail: info@iseu.by; www.iseu.by

ФАКУЛЬТЭТ МАНІТОРЫНГУ НАВАКОЛЬНАГА 
АСЯРОДДЗЯ

Дэкан – кандыдат біялагічных навук дацэнт 
Уладзіслаў Уладзіміравіч ЖУРАЎКОЎ
Тэл. 299-51-35

ФАКУЛЬТЭТ ЭКАЛАГІЧНАЙ МЕДЫЦЫНЫ

Дэкан – кандыдат сельскагаспадарчых навук дацэнт 
Ігар Эдуардавіч БУЧЭНКАЎ
Тэл. 230-36-76

ФАКУЛЬТЭТ ДАЎНІВЕРСІТЭЦКАЙ АДУКАЦЫІ

Дэкан факультэта – 
Вячаслаў Міхайлавіч МАЛАФЕЕЎ
г. Мінск, вул. Акадэмiчная, 25 
Тэл. 284-00-02, 284-26-82 
Е-mail: fpuedu@bsu.by; www. fpuedu.bsu.by

ЛІЦЭЙ БДУ

Дырэктар – кандыдат гістарычных навук дацэнт
Макар Аляксандравіч ШНІП 
Адрас: г. Мінск, вул. Ульянаўская, 8 
Тэл. 226-01-12, 209-52-65 
Е-mail: 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 289-12-82 
Е-mail: college@bsu.by; 
www.lawcollege.bsu.by

ВЫБЕРЫ СВОЙ 
ФАКУЛЬТЭТ У БДУ!

ПРАГРАМА МЕРАПРЫЕМСТВА 

«Фестываль факультэтаў БДУ»

ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ БДУ–2017
АБЛАМЕЙКА Сяргей Уладзіміравіч, рэктар БДУ – старшыня 

прыёмнай камісіі.

ІВАШКЕВІЧ Алег Анатольевіч, першы прарэктар БДУ – першы 
на меснік старшыні прыёмнай камісіі.

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

МАЛАФЕЕЎ Вячаслаў Міхайлавіч, дэкан факультэта даўні-
версітэцкай адукацыі – адказны сакратар прыёмнай камісіі.

Тэлефон прыёмнай камісіі – 209-50-85.

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

Дата правядзення: 1 красавіка 2017 года, 9.00-16.00
Месца правядзення: Ліцэй БДУ (вул. Ульянаўская, 8)

Назва мерапрыемства Месца Час

Урачыстае адкрыццё фэсту Актавая зала 
ліцэя

11.00

Брыфінг з удзелам рэктара БДУ 
акадэміка С. У. Абламейкі 

Хол 2 паверха 10.30-11.00

Праца стэндаў факультэтаў Унутраны 
дворык ліцэя

10.00-16.00

Прэзентацыі (візітныя карткі) 
факультэтаў, інстытутаў

Актавая зала  

Факультэт прыкладной матэматыкі і 
інфарматыкі

 11.20-11.30

Хімічны факультэт  11.30-11.40

Механіка-матэматычны факультэт  11.40-11.50

Міжнародны дзяржаўны экалагічны 
інстытут імя А. Д. Сахарава БДУ

 11.50-12.00

Факультэт радыёфізікі і камп’ютарных 
тэхналогій

 12.00-12.10

Фізічны факультэт  12.10-12.20

Геаграфічны факультэт  12.20-12.30

Біялагічны факультэт  12.30-12.40

Інстытут журналістыкі  12.40-12.50

Гістарычны факультэт  12.50-13.00

Юрыдычны факультэт  13.00-13.10

Факультэт міжнародных адносін  13.10-13.20

Эканамічны факультэт  13.20-13.30

Філалагічны факультэт  13.30-13.40

Факультэт сацыякультурных камунікацый  13.40-13.50

Дзяржаўны інстытут кіравання і 
сацыяльных тэхналогій БДУ

 13.50-14.00

Факультэт філасофіі і сацыяльных навук  14.00-14.10

Ваенны факультэт  14.10-14.20

Інстытут бізнесу і менеджменту 
тэхналогій БДУ

 14.20-14.30

Юрыдычны каледж БДУ  14.30-14.40

Інстытут тэалогіі імя святых Мяфодзія і 
Кірыла БДУ

 14.40-14.50

Факультэт даўніверсітэцкай адукацыі  14.50-15.00
Прэзентацыя паспяховых 
карпарацый і арганізацый, 
дзе працуюць выпускнікі БДУ

Хол 1 паверха 10.00-16.00

Прэзентацыя праекта «Студэнт 
на тыдзень»

Хол 2 паверха 12.00

Фэст інтэлектуальных гульняў 
школьнікаў

Хол 2 паверха 9.00-10.30

Праца стэнда Прыёмнай камісіі:
– інфармацыя пра правілы і парадак  
прыёму ва ўніверсітэт
– прадстаўленне спецыяльнасцяў 
(напрамкаў спецыяльнасцяў), па якіх 
вядзецца падрыхтоўка

 Ля ўваходу ў 
актавую залу

10.00-16.00

Выстава Галоўнага ўпраўлення навукі
– навуковыя 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
Прэзентацыя медыяцэнтра Хол 1 паверха 10.00-16.00
Выступленні творчых калектываў БДУ Сцэнічная 

пляцоўка ля 
цэнтральнага 
ўваходу ў 
ліцэй

12.30-15.00

ц
ў
л
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Андрэй РОГАЧ, 

загадчык кафедры фатонных 

матэрыялаў, дырэктар Цэнтра 

функцыянальнай фатонікі 

(Універсітэт Ганконга, Кітай) 
Выпускнік хімічнага факультэта 
1991 г.
Адзін з найбольш аўтарытэтных на-
ву коў  цаў у галіне нанаматэрыялаў. 
Цяпер займае 8 месца ў свеце па 
цытуемасці работ у галіне хіміі і 
фізікі наначасціц.

– Мой універсітэт даў мне безда-
корную адукацыю. Цэлая плеяда 
выдатных навукоўцаў, якія выкла-
даюць на хімічным факультэце 
БДУ, прышчапілі ўсім нам трыва-
лыя веды, якія дапа магалі, дзе б 
мы ні працавалі пазней. Нават на-
на хі мічная тэматыка, якая прад-
вызначыла ўсю маю будучую пра-
фе сійную кар’еру, была прапана-
ваная маім навуковым кіраўніком і 
сапраўдным празорцам акадэмі-
кам В. В. Сві рыдавым яшчэ тады, 
калі такая навука, па сутнасці, яшчэ 
не існавала.

Віктар БАБАРЫКА,

старшыня праўлення ААТ 

«Белгазпрамбанк»

Выпускнік механіка-
матэматычнага факультэта 1988 г.

– Універсітэт прайшоў слаўны шлях  
у 95 гадоў, быў сведкам розных 
эпох. Але зараз нават для чалавека 
95 гадоў не ўзрост адпачынку, а 
час тварэння і творчасці. Для 
ўніверсітэта гэта тэрмін прыняцця 
выклікаў глабальнай трансфарма-
цыі. Наша alma mater ва ўсе часы 
вылучалася здольнасцю гадаваць 
таленты, здольныя сістэмна выра-
шаць задачы, вучыць комплексна-
му падыходу да ведаў, развіваць 
шырокі погляд на прыроду свету. Я 
жадаю, каб сёння, у эпоху цывілі-
зацыйнага зруху і новых мабільна-
сцяў, Белдзяржуніверсітэт не кан-
серваваў свае традыцыі і дасяг-
ненні, а даваў слухачам уменні, 
веды і прылады адаптацыі і спаз-
нання гэтага новага свету.

Сяргей ГВАРДЗЕЙЦАЎ, 

заснавальнік кампаніі 

«Ітранзішн» 

Выпускнік факультэта прыкладной 
матэматыкі і інфарматыкі 1996 г.
– ФПМІ – не толькі аснова ўсіх 
ведаў і ўменняў, атрыманых мной   
у галіне матэматыкі і інфар матыкі, 

Павел ЛАТУШКА, 

Надзвычайны і Паўнамоцны 

Пасол Беларусі ў Францыі, 

Іспаніі і Партугаліі, пастаянны 

прадстаўнік Беларусі пры 

ЮНЕСКА 

Выпускнік юрыдычнага факультэта 
1995 г.                                                                   

– БДУ з’яўляецца прэстыжнай  уста-
новай адукацыі. Багатыя традыцыі, 
прафесарска-выкладчыцкі склад, 
новыя тэхналогіі дапамагаюць пра-
цаваць у адпаведнасці з патраба-
ван нямі  сучаснасці. Сёння ўнівер-
сітэт сапраўды можа ганарыцца 
сваёй слаўнай гісторыяй, унікаль-
нымі навуковымі распрацоўкамі, 
імёнамі сваіх выпускнікоў. Вялікі 
ўклад БДУ ў развіццё Бела русі.    
Выпускнікі альма-матар заклалі 
фундамент у вывучэнне пытанняў 
гісторыі і зараз працуюць на ка-
рысць нацыянальнай культуры. 

Аўтарытэт БДУ нязменна высокі 
і ў Беларусі, і далёка за яе межамі, 
а дыплом – сведчанне грунтоўнай 
прафесійнай падрыхтоўкі. 

Святлана АЛЕКСІЕВІЧ, 

лаўрэат Нобелеўскай прэміі 

ў галіне літаратуры 

Выпускніца факультэта 
журналістыкі 1972 г.

Беларуская пісьменніца, аўтар на-
шумелага цыкла «Галасы Утопіі» 
і шэрагу кніг, перакладзеных на 19 
моў свету. 

Кожная з тэм у яе творчасці вос-
трасацыяльная і выклікае мноства 
няскончаных дыскусій. Працягва-
юць ставіцца п’есы па матывах кніг 
Алексіевіч, здымаюцца як даку-
ментальныя, так і мастацкія філь-
мы, а яна не перастае пісаць: вядо-
ма, што цяпер вядзецца праца над 
кнігай «Цудоўны алень вечнага па-
лявання», якая ў гэты раз склада-
ецца з аповедаў пра каханне – усё-
такі Алексіевіч, як бы там ні было, 
застаецца проста жанчынай.

Цікавы факт: каля пятнаццаці 
гадоў таму Святлана Аляксанд-
раўна ахвяравала Фундаменталь-
най бібліятэцы БДУ, а канкрэтна 
аддзяленню факультэта журна-
лістыкі, тысячу долараў. Вядома, 
такая сума пераводзілася не адра-
зу, а часткамі. У выніку за гэтыя 
грошы былі купленыя больш як 
трыста кніг. Некалькі кніг на нямец-
кай і шведскай мовах падарыла 
сама Алексіевіч.

Нашы вядомыя выпускнікі

але часта і крыніца новых ідэй для 
стварэння новага ў любой галіне: у 
прыкладной матэматыцы, у ІТ-
сферы, у навуцы, у бізнесе. Так 
стваралася і мая кампанія – усё па-
чыналася з навучальнага курса для 
«прасунутых» студэнтаў, потым на 
гэтай аснове быў створаны ка-
лектыў, які паклаў пачатак існа-
ванню «Ітранзішн». Зараз гэта 
вель мі паспяховая кампанія, якая 
працягвае актыўнае супрацоў-
ніцтва з ФПМІ і бачыць у гэтым 
адзін з фактараў свайго поспеху. 
Разам з факультэтам мы пабу-
давалі некалькі лабараторый, 
распрацавалі навучальныя курсы, 
спрыяем раз віццю студэнцкага ру-
ху ў алімпіядах і навуковай твор-
часці, а таксама далейшаму праца-
ўлад каванню выпускнікоў.

Віктар КІСЛЫ, 

прэзідэнт кампаніі 

Wargaming.net

Выпускнік фізічнага факультэта 
2001 г.

Летась Bloomberg прызнаў Віктара 
Кіслага доларавым мільярдэрам. 
Яго мільярд зароблены галоўным 
чынам кампаніяй Wargaming.net, 
якую мы ведаем па камп’ютарнай 
гульні World of Tanks. У адным 
інтэрв’ю Віктар Кіслы адзначыў ро-
лю адукацыі ў сваім поспеху.

– Пасля развалу Савецкага Са-
юза было модна ісці ў наргас. Тады 
лічылася: атрымліваеш адукацыю 
бухгалтара і потым робіш свой 
бізнес. А мне бацька растлумачыў, 
што бухгалтараў і адміністратараў 
у нашай краіне хапае. А вось каб 
думаць галавой, прыдумляць, 
ствараць – трэба ісці ў БДУ. Агля-
даючыся назад, магу сказаць, што 
шмат людзей, якія заснавалі 
Wargaming, па адукацыі менавіта 
фізікі, хімікі, радыёфізікі, матэ-
матыкі. Адукацыя вельмі дапамаг-
ла нам у сэнсе мадэлявання і інш.

Аляксандр МАШЭНСКІ, 

генеральны дырэктар 

СП «Санта IмпэксБрэст» 

Выпускнік механіка-
матэматычнага факультэта 1992 г.
– Вызначальным для мяне пры 
паступленні на мехмат стала тое, 
што мяне будуць вучыць высока-
прафесійныя выкладчыкі. У мяне 
не было сумненняў, што я атрымаю 
якасную адукацыю.

Мне сапраўды пашанцавала, 
што гады вучобы прайшлі менавіта 

тут, дзе базавыя дысцыпліны, 
спорт і зносіны даюць магчымасць 
фарміраваць сябе не толькі як 
прафесіянала, а таксама як асобу. 
Атрыманыя падчас вучобы навыкі 
дапамаглі мне дасягнуць поспехаў 
у бізнесе.

У сваім жыцці я сустракаю шмат 
паспяховых людзей, моцных кіраў-
нікоў, выдатных лідараў, прычым 
сярод іх значную долю складаюць 
выпускнікі мехмата БДУ.

Максім РЫЖАНКОЎ,

першы намеснік кіраўніка 

Адміністрацыі Прэзідэнта 

Беларусі

Выпускнік юрыдычнага факультэта 
БДУ 1994 г.

Максім Рыжанкоў кар’еру пачаў  
будаваць па дыпламатычнай лініі. З 
1994 г. ён працаваў у цэнтральным 
апараце МЗС.

«Быў 93-ці год, ішло станаўлен-
не беларускай дзяржаўнасці. Ад-
чуванне адзінай дыпламатычнай 
сям’і, поўнай навізны, калі ўсе пра-
цавалі начамі напралёт, каб пад-
рыхтаваць першы ў тваім жыцці 
візіт, першы дакумент, першае па-
гадненне. Я вельмі моцна заразіў-
ся гэтым і ні разу потым не пашка-
даваў», – успамінаў Рыжанкоў.

У 1996 г. ён стаў супрацоўнікам 
пасольства Беларусі ў Ізраілі. А ў 
2003-2005 гг. працаваў у пасольст-
ве ў Варшаве. Восенню 2012 года 
яго прызначылі памочнікам прэ-
зідэнта па пытаннях спорту. Праз 
некаторы час ён стаў віцэ-прэзі-
дэнтам у   Нацыянальным алімпійс-
кім камі тэце, які ўзначальвае сам 
кіраўнік дзяржавы.

З’яўляецца адным з распрацоў-
шчыкаў Канцэпцыі нацыянальнай 
бяспекі Рэспублікі Беларусь і ка-
ментароў да яе.

Дзмітрый ТАЛАПІН, 

прафесар Чыкагскага 

ўніверсітэта (ЗША) 

Выпускнік хімічнага факультэта 
БДУ 1996 г.

– БДУ закладвае фундаменталь-
ную базу, якая дазваляе выпуск-

нікам знаходзіць месца ў сучасным 
свеце. У маім выпадку адукацыя, 
атрыманая на хімфаку БДУ, выдат-
на дапамагала паспяхова праца-
ваць у найлепшых універсітэтах і 
навуковых цэнтрах Германіі і ЗША. 
Якасць адукацыі наўпрост звязана 
з узроўнем прафесарска-выклад-
чыцкага складу. Падкрэслю важ-
ную ролю міжнароднай калабара-
цыі, якая з’яўляецца ключавым 
элементам прафесійнага поспеху 
сусветных навуковых школ.

Лілія АНАНІЧ,

міністр інфармацыі Беларусі

Выпускніца факультэта 
журналістыкі БДУ 1982 г.

– БДУ – вядучая вышэйшая наву-
чальная ўстанова нашай краіны, 
адна з «візітных картак» Беларусі. 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
заўсёды быў у авангардзе грамад-
скага і навуковага жыцця. 

За 95-гадовую гісторыю ў БДУ 
сфарміраваліся аўтарытэтныя на-
вуковыя школы, выраслі спецы-
ялісты з сусветным імем. Агульна-
вядомымі сталі іх даследаванні   
тэарэтычных і прыкладных пра-
блем у галіне матэматыкі, фізікі, 
хіміі, біялогіі, навук аб Зямлі, 
гумані тарных і сацыяльных навук. 

Папулярызацыя ўніверсітэцкіх 
ведаў – важная частка інфар ма-
цыйнай прасторы Беларусі.

Максім МІРНЫ,

алімпійскі чэмпіён па тэнісе 

ў міксце, пераможца 

50 турніраў АТР

Выпускнік факультэта 
міжнародных адносін 2008 г.

Выбітны беларускі тэнісіст, заслу-
жаны майстар спорту. Адзін з най-
лепшых гульцоў у парным разра-
дзе ў гісторыі сусветнага тэніса.
– З вялікай прыязнасцю адчуваю 
сваю прыналежнасць да галоўнай 
ВНУ Беларусі! Хачу выказаць па-
дзяку ўсім выкладчыкам ФМА, а 
таксама кафедры міжнароднага 
права, дзе мне пашчасціла атры-
маць сваю спецыяль насць і па зна-
ёміцца з найлепшымі педагогамі 
нашай краіны. Я атрымаў добрую 
адукацыю, якая вельмі дапаможа 
мне ў пасляспартыўным жыцці.

Нам сапраўды ёсць чым гана-
рыцца, бо Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт выхаваў і падрыхтаваў 
не адну плеяду годных грамадзян    
і высакакласных спецыялістаў.

За 95 гадоў дзейнасці Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт даў пуцёўку ў жыццё 160 тысячам маладых 
спецыялістаў, у тым ліку больш чым 7 тысячам для іншых краін. З цягам часу многія з выпускнікоў 
БДУ выраслі ў выбітных выкладчыкаў, навукоўцаў, грамадскіх дзеячаў, буйных кіраўнікоў і 
прадпрымальнікаў. Шмат хто з іх атрымаў прызнанне не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі. 
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У БДУ кожны студэнт можа стаць 
сапраўдным лідарам. Праявіць 
свае здольнасці і асабістыя якасці 
студэнты могуць, прымаючы ўдзел 
у разнастайных конкурсах, вікта-
рынах і праектах, якія праводзяцца 
ўпраўленнем выхаваўчай рабо-

ты 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 міжнарод-
ных з’ездаў і канферэнцый.

Студэнцкая асамблея БДУ, у 
склад якой уваходзяць прадстаўнікі 
ўсіх моладзевых арганізацый БДУ, 
прадстаўляе інтарэсы студэнцтва 
перад органамі кіравання ВНУ, 
выкладчыцкім корпусам, грамад-
скімі і дзяржаўнымі арганізацыямі. 
Міжнародная моладзевая канфе-
рэнцыя лідараў моладзевых ар-
ганізацый «Моладзь XXI стагоддзя 
супраць вайны», патрыятычная ак-
цыя «15 дзён да Вялікай Перамогі», 
форум «М.І.Р.: Моладзь. Інтэгра-
цыя. Развіццё» сталі значным кро-
кам у развіцці сту дэнцкага са-
макіравання і міжуніверсітэцкіх, 
міжрэгіянальных і міжнародных су-
вязяў.

Пярвічная арганізацыя ГА 

«БРСМ» праводзіць мерапрыем-
ствы, якія сталі візітоўкамі БДУ. 
Конкурс на найлепшую пярвічку 
факультэта «Стань найлепшым!», 
грамадска -асветніцкая акцыя «Уні-
версітэт – твой крок у будучыню», 
«Кубак першакурснікаў» і «Сту-
дэнцкі турысцкі злёт», валанцёрскі 
атрад БРСМ БДУ «Абдымкі», 
студэнцкі цэнтр занятасці – тут 
кожны ахвотны можа знайсці за-
нятак даспадобы. 

Паспрабаваць свае сілы ў рас-
працоўцы і рэалізацыі моладзевых 
праектаў па арганізацыі вольнага 
часу можна ў грамадскім аб’яд-
нанні «Студэнцкі саюз БДУ».
Агляд -конкурс «Капуснік», «Сту-
дэнцкі адукацыйны клуб «БРІЗ», 
танцавальна -касцюміраваная пра-

Яскравае студэнцкае жыццё

грама «Баль БДУ», фота- і відэа-
конкурс «БДУ ў тваім фармаце», 
«Мая школа», «Смачныя вандроўкi» 
і іншыя праекты, якія станавіліся 
пераможцамі конкурсу «Найлепшы 
моладзевы праект», адкрытыя для 
студэнтаў і чакаюць новых удзель-
нікаў. 

Савет старастаў БДУ спрыяе 
адаптацыі студэнтаў малодшых 
курсаў да новых умоў і патраба-
ванняў адукацыйнага працэсу 
ўніверсітэта, аператыўна асвятляе 
падзеі навучальнага, навукова-
даследчага і грамадскага жыцця 
БДУ. Усе старасты навучальных 
груп першага курса праходзяць 
навучанне на выязным семінары 
«Ты стараста!», а студэнты старэй-
шых курсаў могуць прыняць удзел 
у т’ютарскім праекце «Студэнцкая 
куратарская служба». 

Разам са Cтудэнцкім саветам 

па якасці адукацыі БДУ наву чэн-
цы маюць магчымасць уплы ваць  
на працэс кіравання адукацыйнай 
сістэмай БДУ, распрацоў ваць рэ-
ка мендацыі па яго аптымізацыі. 

Пярвічная прафсаюзная ар-

ганізацыя студэнтаў БДУ аргані-
зуе працу груп «Здароўе», право-
дзіць кансультацыі па сацыяльных 
пытаннях і матэрыяльным стано-
вішчы студэнтаў, семінары па пра-
цаўладкаванні і размеркаванні ма-
ладых спецыялістаў, ажыццяўляе 
грамадскі кантроль арганізацыі 
харчавання, засялення студэнтаў у 
інтэрнаты, захавання правілаў 
унутранага распарадку. Значнымі 
сталі фестываль актыўнага ладу 
жыцця «BSU FEST», спартыўна–
святочная акцыя «Канікулы ў Ла-
гойску», праект «Дзень роднай мо-
вы і беларускай культуры», фота-
конкурс «Перамога ў аб’ектыве», 
конкурс на атрыманне гранта на 
рэалізацыю студэнцкага праекта, 
фестываль кароткамет ражнага 
студэнцкага кіно і інш.

Cавет зямляцтваў БДУ дапа-
магае замежным студэнтам у аду-
кацыйнай і сацыяльнай  адаптацыі. 

Грамадскае аб’яднанне «Са-

юз жанчын БДУ» ажыццяўляе 
ініцы ятывы «Здароўе жанчыны – 

здароўе нацыі», «Сям’я XXI стагод-
дзя», «Жаночае лідарства», што ак-
туалізуе важныя для моладзі 
пытанні. 

Вялікай папулярнасцю ў мола-
дзі карыстаюцца мерапрыемствы, 
прысвечаныя Дню Незалежнасці 
Беларусі, Дню абаронцы Айчыны, 
Дню Перамогі, Дню памяці студэн-
таў і супрацоўнікаў, якія загінулі ў 
гады Вялікай Айчыннай вайны, і 
іншыя, арганізаваныя Cаветам ве-

тэранаў БДУ. 

Удзел студэнтаў у супольным 
жыцці БДУ накіраваны на станаў-
ленне спецыяліста, грамадзяніна, 
патрыёта. 

СТУДЭНЦКІ ГАРАДОК 

Агульным домам для болей чым 8 
тыс. іншагародніх навучэнцаў, якія 
пражываюць у 9 інтэрнатах, стаў 
студэнцкі гарадок. Шмат што ў 
жыцці інтэрнатаў вызначаюць самі 
студэнты. Каардынацыйны савет, 
студэнцкія саветы, студэнцкая 
служба бяспекі, савет па прафі-
лактыцы парушэнняў правілаў 
пражывання ў інтэрнатах, грамад-
ская інфармацыйная служба, 
студэнцкая творчая лабараторыя, 
спартыўна- турысцкі клуб – органы 
самакіравання 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 па-
кояў для самападрыхтоўкі студэн-
ты 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 карысцю 
правесці вольны час у турысцкіх 
паходах і экскурсійных паездках. 
Пастаяць за гонар роднага інтэр-
ната можа кожны студэнт, пры-
няўшы ўдзел у штогадовай спар  -
та кіядзе паміж інтэрнатамі БДУ, а 
паспаборнічаць з супрацоўнікамі 
студэнцкага гарадка – у межах     
Кубка дырэкцыі. 

Фестываль студэнцкай твор -
час ці студэнцкага гарадка дае вы-
датную магчымасць стаць не толькі 
гледачом, але і непасрэдным        
удзельнікам яркіх культурна- маса-
вых мерапрыемстваў: конкурсу 
студэнцкай песні «Сярэбраныя 
струны», шоу -конкурсаў «Супер-
мен», «Міс Вясна», «Зорная пара», 
Кубка КВЗ імя В. Толкача, кулі-
нарнага конкурсу, турніраў па ін-

тэлектуальных гульнях, выстаў 
студэнцкай творчасці, міжунівер-
сітэцкага фестывалю нацыяналь-
ных культур і многіх іншых. 

Сумесная дзейнасць жыхароў і 
супрацоўнікаў студэнцкага гарадка 
накіравана на тое, каб зрабіць ін-
тэрнаты домам – камфортным, 
утульным, поўным дабра і цеплыні. 

КУЛЬТУРА

Важнай часткай адукацыйнага пра-
цэсу ў БДУ з’яўляецца эстэтычнае 
выхаванне студэнтаў, далучэнне іх 
да культурных каштоўнасцяў, раз-
віццё асобаснага патэнцыялу. Та-
ленавітых студэнтаў чакаюць у 
творчых калектывах упраўлення 

па справах культуры, а гэта: за-
служаны аматарскі калектыў Бела-
русі фальклорна -этнаграфічны ан-
самбль «Неруш», заслужаны ама-
тарскі калектыў РБ ансамбль танца 
«Крыжачок», народны аркестр на-
родных інструментаў, народная ха-
равая капэла, народны фальклор-
ны ансамбль «Тутэйшая шляхта», 
народны музычны тэатр-студыя 
«На філфаку», народны драматыч-
ны тэатр «На балконе», Клуб вясё-
лых і знаходлівых, Клуб інтэлекту-
альных гульняў. 

Цікавасць моладзі да творчасці 
рок -гуртоў перарасла ў штогадовы 
фестываль «Такія пернікі», прысве-
чаны авангарднай му зыцы. 

Лаўрэ атамі фестывалю эст рады 
БДУ станавіліся вядомыя сёння 
эстрадныя выканаўцы: Дзміт рый і 
Георгій Калдуны, Яўген Ермалко-
віч, Аляксандр Заўгародні, гурт 
«Лайт саўнд», Ягор Ваўчок, Улад 
Чыжыкаў і інш. 

Студэнцкія традыцыі КВЗ 
трывала ўвайшлі ў жыццё БДУ. 
Універсітэцкая 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 прахо-
дзіць на сцэнічных пляцоўках 
універсітэта і Мінска. У 2016 г. у ім 
узялі ўдзел 23 калектывы з 14 
краін. Фестываль імкнец ца прадэ-
манстраваць найлепшыя дасяг-
ненні ўніверсітэцкіх і моладзевых 
аматарскіх тэатраў. 

Добрай традыцыяй стала пра-
вядзенне міжнароднага форуму 
студэнцкіх хароў «Папараць -
кветка» падчас святкавання Дня 
Перамогі. Ён спрыяе духоўнаму 

выхаванню моладзі і накіраваны   
на захаванне і развіццё найлепшых 
традыцый беларускай і сусветнай 
харавой творчасці. 

ЗДАРОВЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ 

Студэнты БДУ могуць займацца 
любым з 30 відаў спорту, якія 
курыруюць педагогі кафедры фізіч-
нага 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. 

Толькі ў 2015–2016 гг. у групах 
спартыўнага ўдасканалення па-
высілі спартыўную кваліфікацыю 
больш за 100 чалавек. З іх 76 чала-
век атрымалі першы разрад, 13 ча-
лавек – званні  кандадытаў у май-
стры спорту, 10 – званні майстроў 
спорту, адзін стаў майстрам міжна-
роднага класа і яшчэ адзін заслу-
жаным майстрам спорту.    

За 2016 год студэнты на Алім-
пійскіх і Паралімпійскіх гульнях, 
чэм піянатах свету і Еўропы, Сус-
ветнай універсіядзе заваявалі 19 
медалёў, з іх 8 залатых, 4 сярэб-
раныя і 7 бронзавых.

 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, 
звярнуўшыся ў псіхалагічную 

службу БДУ. Са студэнтамі і для 
студэнтаў дыпламаваныя і крэа-
тыўныя спецыялісты псіхалагічнай 
службы праводзяць фестываль 
практычнай псіхалогіі, дні псіхало-
гіі, студэнцкі псіхалагічны клуб, 
дыстанцыйнае псіхалагічнае тэсці-
раванне, сацыяльна-псіхалагічныя 
трэнінгі, інтэрактыўныя выставы, 
творчыя майстэрні. 

Для правядзення спартыўна-аз-
дараўленчых мерапрыемстваў, 
аду кацыйных канферэнцый і семі-
нараў, арганізацыі адпачынку гас-
цінна адчыняе дзверы САК БДУ 

«Брыганціна». Там можна адпа-
чыць з сябрамі, сям’ёй, атрымаць 
асалоду ад лясных маляўнічых  
пейзажаў і вадаспадаў. У распа-
раджэнні адпачывальнікаў валей-
больныя, баскетбольныя і фут боль-
ныя пляцоўкі, спартыўныя трэна-
жоры, зала гульнявых відаў спорту, 
плавальны басейн, більярдавыя 
залы.

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, псіхалагічная 
і прафесійная падрыхтоўка спалучаюцца ў БДУ. 
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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+ У БДУ

З 2007 г. БДУ браў актыўны ўдзел 
у праграме акадэмічных абменаў 
«Эразмус Мундус», якая  фінан-
савалася са сродкаў ЕС. Да 2014 г. 
звыш 250 студэнтаў, магістрантаў, 
аспірантаў, маладых навукоўцаў і 
супрацоўнікаў універсітэта займе-
лі магчымасць прайсці навучанне 
ў еўрапейскіх ВНУ. 

У 2015 г. на змену «Эразмус 
Мундус» прыйшла праграма 

На дзяржаўным узроўні праграмы 
абмену ажыццяўляюцца з Ка-
захстанам, Кыргызстанам, Таджы-
кістанам, Туркменістанам, Літвой, 
Славакіяй, Венгрыяй, Кітаем і 
В’етнамам.

У рамках міжуніверсітэцкага су-
працоўніцтва БДУ праграмы аб -
мену студэнтамі ажыццяўляюцца з 
ВНУ Расіі, Казахстана, Украiны, 

БДУ адкрыты для ўсяго свету
Абмен студэнтамі, як правіла, змяшчаецца ў 
кожнай дамове аб супрацоўніцтве паміж БДУ 
і замежнымі ВНУ і прадугледжвае навучанне 
ў ВНУ -партнёрах 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. 

Аўстрыі, Бельгіі, Германіі, Поль-
шчы, Чэхіі, Славакіі, Сербіі, Шве-
цыі, Кітая, Карэі і Японіі.

Германія: Рурскі ўніверсітэт  
Бохума штогод прымае па абмене 
6 студэнтаў БДУ па выніках універ-
сітэцкага конкурсу.

Механіка- матэматычны факуль-
тэт ажыццяўляе нямецкамоўную 
праграму падрыхтоўкі студэнтаў па 

камп’ютарнай матэматыцы сумес-
на з універсітэтам Магдэбурга. 

З 2014 г. рэалізуецца праграма 
двайнога дыплома па спецыяль-
насці «сусветная эканоміка» з 
Вышэйшай школай -Універсітэтам 
прыкладных навук Мітвайда, а ў 
2016 годзе з гэтым партнёрам 
стартавала сумесная двухгадовая 
магістратура на англійскай мове па 
спецыяльнасці «Індустрыяльны ме-
неджмент» з магчымасцю атры-
мання двух дыпломаў.

Аўстрыя: Універсітэт Альпен-
Адрыя ў Клагенфурце прымае 
студэнтаў БДУ на семестр.

Расія: Сеткавы ўніверсітэт 
СНД, іншыя вядучыя ўніверсітэты 
рэгіёнаў Расіі.

Украіна: Кіеўскі нацыянальны 
ўніверсітэт, Львоўскі ўніверсітэт.

Чэхія: Карлаў універсітэт, 
універсітэт імя Т. Масарыка.

Швецыя: FOJO інстытут па-
вышэння кваліфікацыі журналістаў, 
універсітэт Карла Лінэя.

Польшча: універсітэт імя М. 
Кю ры- Складоўскай г. Любліна; 
Варшаўскі і Лодзінскі ўніверсітэты. 
Студэнты выязджаюць у Польшчу 
для навучання на працягу семестра 
і моўнай практыкі.

Для студэнтаў -філолагаў пра-
дугледжаны кароткатэрміновыя 
стажыроўкі і ўключанае навучанне 
ў Чэхіі, Сербіі і Украіне.

Студэнты, якія вывучаюць кітай-
скую мову, могуць удзельнічаць у 
праграмах абмену з кітайскімі 
ўніверсітэтамі ў рамках міжведа-
маснай дамовы з КНР і партнёрскіх 
пагадненняў. Кожны год больш за 

30 студэнтаў ФМА і філалагічнага 
факультэта накіроўваюцца на наву-
чанне ва ўніверсітэты Кітая.

Студэнты, якія вывучаюць 
карэйскую 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 па навучанне за мяжой 
з адукацыйнымі і навуковымі мэта-
мі выязджаюць да 500 студэнтаў 
нашага ўніверсітэта. Квоты, тэр-
міны і фінансавыя ўмовы абменаў 
вызначаюцца краінамі і ВНУ-
партнёрам.

http://www.ums.bsu.by/ru/

obuchenie-za-rubezhom/

obuchenie-v-ramkakh-

dogovorov-o-sotrudnichestve

Міжнародныя праграмы акадэмічнай мабільнасці

«Эраз мус+», якая аб’ядноўвае ўсе 
існыя адукацыйныя, моладзевыя і 
спартыўныя праграмы ЕС – 
Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius, Grundtvig, «Моладзь у 
дзеянні», Erasmus Mundus, Tempus, 
Alfa, Edulink і праграму супрацоў-
ніцтва з прамысловымі краінамі. 

Бюджэт новай праграмы 
складае 14,7 млрд еўра. Пры-
кладна 2/3 сродкаў пойдуць 
на праекты студэнцкай 
мабільнасці і навучанне за 
мяжой – гэта 2 мільёны новых 
бакалаўраў, 200 тысяч магіст-
рантаў, 650 тысяч удзельнікаў 
каротка тэрміновых адука-
цыйных праграм і 800 тысяч 
вы кладчыкаў. 

На сёння паміж БДУ і еўра-
пейскімі ўніверсітэтамі 
падпісана 36 міжунівер-
сітэцкіх пагадненняў у межах 
«Эразмус+» па кірунку «Між-
народная крэдытная мабіль-
насць» з гарантаваным вылу-

чаным фінан саваннем для 
ажыццяўлення акадэмічных 
абменаў. У рамках гэтых 
пагадненняў студэнты, ма гіс  т-
ранты і аспіранты БДУ атрымаюць 
магчымасць прайсці навучанне ця-
гам 1 семестра ў 18 еўра пейскіх 
краінах.

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 -
роў ку працягласцю ад 1 да 4 меся-
цаў у перыяд з мая па верасень.

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 рас-
працоўка і ўкараненне аналага пра-
грамы «Эразмус Мундус» у рамках 
адзінай (агульнай) адукацыйнай 
прасторы дзяржаў -удзельніц СНД.

Праект накіраваны на аргані-
зацыю і рэалізацыю высакаякас-
ных сумесных магістарскіх пра-
грам, умацаванне міжнароднага 
супрацоўніцтва ў галіне падрых-
тоўкі спецыялістаў вышэйшай 
кваліфікацыі.

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-
версітэтаў- партнёраў, у якіх пра хо-
дзілі навучанне.

Падрабязную інфармацыю 

глядзіце на сайце ўпраўлення 

міжнародных сувязяў БДУ 

www.ums.bsu.by,

а таксама на 

нашай старонцы ў «Фэйсбуку» 

www.facebook.com/ums.bsu/

Неад’емнай часткай 
універсітэцкай адукацыі 
з’яўляецца навукова-
даследчая праца 
студэнтаў (НДРС). Удзел 
навучэнцаў у навуковых 
даследаваннях 
дазваляе атрымаць 
інфармацыю пра 
апошнія дасягненні ў той 
галіне ведаў, якая будзе 
неабходная ў прафесіі. 

БДУ ўяўляе сабою комплекс аду-
кацыйных, навуковых, навукова-
вытворчых і іншых падраздзялен-
няў, таму студэнты ўніверсітэта    
маюць магчымасці для ўдзелу ў 
НДРС як фундаментальнага, так і 
прыкладнога характару.

У БДУ праводзіцца шмат наву-
ковых мерапрыемстваў факультэц-
кага, універсітэцкага, рэспублікан-
скага і міжнароднага ўзроўняў. Так, 
напрыклад, праводзяцца конкурсы 
на найлепшую навуковую працу 
студэнтаў, на найлепшы навуковы 
гурток, на найлепшую студэнцкую 
навукова-даследчую лабараторыю, 
на найлепшы даклад на штогадовай 

Траціна ўсіх адораных студэнтаў 
краіны навучаецца ў БДУ

навуковай канферэнцыі студэнтаў    
і аспірантаў БДУ і г. д. Студэнты, 

якія ўдзельнічаюць у навуковых 

кан фе рэнцыях, атрым ліваюць 

фінансавую падтрымку. Матэры-
яльна заахвочваюцца таксама і іх 
навуковыя кіраўнікі. Толькі пералік 
некаторых конкурсаў НДРС дазва-
ляе ўбачыць, наколькі разнастай-
ныя ў нас магчымасці для ўдзелу 
студэнтаў у даследаваннях.

Дзяржава чакае ад моладзі но-
вых ідэй і праектаў, якія выведуць 
нашу навуку і эканоміку на больш 
высокі ўзровень развіцця. 

Менавіта для падтрымання адо-
ранай і таленавітай моладзі ў 1996 
годзе былі створаны спецыяльныя 
фонды Прэзідэнта Рэспублікі Бе-
ларусь па сацыяльнай падтрымцы 
адораных навучэнцаў і студэнтаў, 
таленавітай моладзі. 

Для захавання, развіцця і больш 
эфектыўнага выкарыстання патэн-
цыялу адоранай і таленавітай мо-
ладзі, усебаковай іх падтрымкі ў 
2010 годзе былі створаны банкі 
дадзеных адоранай і таленавітай 
моладзі. Адзначым, што больш за 
30 % студэнтаў, уключаных у банк 

дадзеных адоранай моладзі Рэс-
публікі Беларусь, навучаецца ў 
БДУ. Больш за 100 прадстаўнікоў 
нашага ўніверсітэта штогод заах-
вочваюцца са сродкаў спецыяль-
нага фонду Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь па сацыяльнай падтрым-
цы адораных навучэнцаў і студэн-
таў за поспехі   ў НДРС. Акрамя та-
го, штогод адзначаецца вялікая  
колькасць ліцэістаў і навучэнцаў 
юрыдычнага каледжа.

СНДЛ БДУ 12 разоў заахво -

ча ны спецфондам Прэзідэнта 

РБ (рэкордны паказчык у Беларусі).

Асобам, уключаным у банк да-
дзеных адоранай моладзі за пос-
пехі ў навуковай дзейнасці, прапа-
нуецца цэлы комплекс ільгот, на-
прыклад, студэнтам – права паза-
чарговага атрымання жылога 
памяшкання ў інтэрнаце на перыяд 
навучання, маладым спецыялістам 
на 50 % павялічваюцца аклады, 
лаўрэатам спецыяльнага фонду 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па 
сацыяльнай падтрымцы адораных 
навучэнцаў і студэнтаў даецца пра-
ва атрымання льготнага крэдыту 
на будаўніцтва жылля і г. д.

Інфармацыю пра магчымасці 
заняцця навукай на кожным фа-
культэце вы можаце даведацца ў 
адказнага за НДРС, намесніка дэ-
кана па навуковай рабоце. 

Шырока прадстаўлена інфар-
мацыя пра дасягненні студэнтаў 
БДУ ў інтэрнэце. Звесткі пра агуль-
наўніверсітэцкія мерапрыемствы 
НДРС студэнты могуць атрымліва-
ць на сайце www.nirs.bsu.by, на 
сайце кожнага факультэта таксама 
ёсць інфармацыя па НДРС пад-
раздзялення.

Займальны свет навукі чакае 
вас, таленавітых і крэатыўных!

Паводле інфармацыі 

Галоўнага ўпраўлення навукі
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Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт падтрымлівае ініцыятывы сваіх студэнтаў, рэалізуючы шэраг штогадовых 
конкурсаў, сярод якіх «Студэнт года БДУ» (па чатырох намінацыях), конкурс фотавідэапрац «БДУ ў тваім фармаце», 
«Найлепшы выпускнік БДУ» і іншыя. Конкурс «Найлепшы моладзевы праект» існуе ўжо 13 гадоў. У 2017 годзе 
ў ім бяруць удзел 36 праектных каманд і 25 выйгралі грант. Універсітэцкі прызавы фонд склаў 5000 руб.

Адзін з такіх праектаў «Студэнт БДУ на тыдзень» якраз ажыццяўляўся з 27 сакавіка па 1 красавіка. Свае дзверы 
для школьнікаў адчынілі біялагічны, геаграфічны, фізічны, эканамічны факультэты, Інстытут журналістыкі і Інстытут 
бізнесу і менеджменту тэхналогій, а таксама факультэт сацыякультурных камунікацый. Удзельнікамі сталі 35 вучняў 
10 і 11 класаў школ Мінска, якія адбіраліся з дапамогай матывацыйных лістоў, дзе яны распавялі, чаму хочуць 
стаць «студэнтамі на тыдзень» у БДУ. Наступны раз праект будзе праведзены падчас восеньскіх вакацый.

Конкурс «Найлепшы моладзевы праект» 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 грамадзянска-патрыятычнай скіраванасці.

Раскрый свае таленты
Канстанцін БАЯНДЗІН,

2 курс Інстытута журналістыкі, 

вядучы, актывіст студэнцкага 

саюза і творчага саюза

БДУ для мяне – універсітэт, але 
дзякуючы ўсім тым людзям, якія тут 
вучацца і працуюць, гэта месца 
становіцца чымсьці большым: для 
кагосьці – пляцоўкай для рэаліза-
цыі сябе, для кагосьці – месцам  
развіцця і набыцця новых ведаў, а 
для кагосьці і зусім другім домам. 
Я, напэўна, адношуся да ўсіх трох 
гэтых груп, і мне гэта вельмі пада-
баецца.

Калі казаць пра маю пазанаву-
чальную студэнцкую дзейнасць, то 
я пераважна вядучы ўнутрыўнівер-
сітэцкіх мерапрыемстваў, але на 
гэтым імкнуся не спыняцца. Спра-
бую быць карысным у студэнцкім 
саюзе, а з нядаўняга часу яшчэ і ў 
творчым саюзе БДУ, і ўсё пакуль 
што атрымліваецца.

Самае выдатнае тое, што 
ўніверсітэт дае табе магчымасць 
сумяшчаць студэнцкае жыццё і лю-
бую пазанавучальную дзейнасць, 
за гэта я і люблю свой універсітэт 
больш за ўсё.

Вольга КРАЎЧАНКА, 

3 курс ДІКСТ, стараста, кіраўнік 

добраахвотніцкага кірунку ў 

творчай студыі «МіМ-БДУ», ва-

ланцёр калектыву «Адрас 

сяброўства», «Сувязь пакален-

няў», «Абдымкі БДУ», адна з ар-

ганізатараў праекта «Інстытут 

высакародных дзяўчат»

Для мяне БДУ – гэта больш, чым 
проста ўніверсітэт! Гэта мая сям’я! 
Менавіта ў БДУ я пазнаёмілася з 
выдатнымі сябрамі. Я ў творчай 
студыі «МіМ-БДУ» займаю пасаду 
кіраўніка добраахвотніцкага кірун-
ку студыі. Дзякуючы БДУ я пазна-
ёмілася з валанцёрскім рухам, ста-
ла ездзіць у дзіцячыя дамы з до-
браахвотніцкім калектывам «Адрас 

сяброўства», наведваць ветэранаў 
Вялікай Айчыннай вайны ў калек-
тыве «Сувязь пакаленняў», а такса-
ма зразумела, што шчасце рабіць 
іншых шчаслівымі. У выніку добра-
ахвотніцкай дзейнасці мне прапа-
навалі ўдзельнічаць у конкурсе 
«Валанцёр года–2016», дзе я стала 
пераможцай. Гэта было вельмі не-
чакана для мяне, бо, калі ты дапа-
магаеш, ты зусім не задумваешся 
пра перамогу – ты проста робіш 
гэта па волі сэрца. 

Таксама ў БДУ я стала займац-
ца самаўдасканаленнем, і першым 
крокам было навучанне ў «Школе 
лідара БДУ», гэта быў неверагодны 
досвед самаарганізацыі і асэнса-
вання ўласнай значнасці. «Школа 
актыву» дала своеасаблівы штур-
шок рухацца і не стаяць на месцы . 
Развітыя лідарскія якасці мне да-
памагаюць вучыцца і развівацца  
ва ўніверсітэце. Вельмі прыемна 
ўсведамляць, што цябе ведае аса-
біста адміністрацыя факультэта. 

У БДУ я сябар шматлікіх сту-
дэнцкіх арганізацый, і менавіта яны 
раскрываюць студэнцкае жыццё з 
усіх бакоў. Ты разумееш, што ву-
чоба ва ўніверы – гэта не толькі 
зубрэнне прадметаў і іх здача, а 
што гэта найлепшыя гады твайго 
жыцця, што ты павінен браць усё 
па максімуме (толькі ў добрым  
сэнсе, зразумела). Я з упэўнена-
сцю магу сказаць, што БДУ – най-
лепшая ВНУ краіны. І яна дае 
сапраўды высокія шанцы рэаліза-
ваць сябе як добры спецыяліст і 
ўсебакова развіты чалавек.

Крысціна КЕЧКО, 

4 курс біялагічнага факультэта, 

сакратар БРСМ біялагічнага фа-

культэта

Што для мяне БДУ? Я сябар, 
студэнт, сакратар БРСМ на сваім 
факультэце і актывіст у БДУ… Якія 
гучныя словы, скажаце вы. Я гана-
руся тым, што магу іх прамаўляць. 
Чаму? 

БДУ для мяне не проста месца 
навучання, БДУ дае ўнікальную 
магчымасць для самарэалізацыі, 
атрымання неацэннага досведу 
працы не толькі ў якасці кіраўніка 
факультэцкай «ячэйкі» вялікай 
сям’і студэнцкіх арганізацый, але і 
станаўленні сябе як асобы ў цэлым. 
Калі побач з табой людзі, якія ве-
раць у цябе, усяляк дапамагаюць і 

падтрымліваюць тваю ініцыятыву, 
любая ідэя ўвасабляецца ў жыццё. 
А калі да гэтых складнікаў дадаць 
згуртаваныя каманды актывістаў,  
іх запаленыя вочы і нястрымнае 
жаданне ствараць і паляпшаць 
жыццё студэнтаў, кіраўніцтва 
ўніверсітэта, якое заўсёды «за»  
любыя новаўвядзенні – што можа 
быць лепшым? 

Дзякуй, родны БДУ, за ўсё!

Алег ШЧУЦКІ, 

5 курс ФСК, старшыня творчага 

саюза БДУ

БДУ – гэта для мяне другі дом! Гэта 
пляцоўка для самарэалізацыі і са-
маўдасканалення! Мы з сябрамі ў 
творчым саюзе БДУ адкрываем  
новыя таленты і падтрымліваем 
ужо прафесійных артыстаў!

Яна ДЫБА 

4 курс хімічнага факультэта, 

старшыня студэнцкага савета 

па якасці адукацыі БДУ, на-

меснік старшыні аргкамітэта 

дня хіміка

БДУ – гэта месца, дзе можна знай-
сці ўсё: каго заўгодна, што заўгод-
на і нават самога сябе. 

Акрамя якаснай адукацыі па 
спецыяльнасці ўніверсітэт дае 
магчымасці для ўсебаковага раз-
віцця як асобы, галоўнае не лена-
вацца. 

БДУ – гэта мае сябры, мая аду-
кацыя, мой першы сур’ёзны крок у 
дарослае жыццё.

Лідзія ЗАБЛОЦКАЯ,

2 курс Інстытута журналістыкі, 

старшыня творчага саюза ІЖ 

БДУ, кіраўнік піяр-групы школы 

крэатыўных індустрый

БДУ – гэта надзвычай своеасаб-
лівая, па-вар’яцку любімая прас-
тора. Менавіта тут я станаўлюся 
асобай, менавіта тут вучуся дася-
гаць сваіх мэт. У альма-матар я   
перажываю процьму розных эмо-
цый і пачуц цяў. Дзякуючы гэтай 
прасторы я жыву. Я шчаслівая!

Цяпер я актыўна рэалізую сябе  
ў творчым саюзе БДУ, а таксама 
пачала дзейнасць як кіраўнік піяр-
групы школы крэатыўных індус-
трый. Акрамя таго, развіваюся як 
журналіст.

Кірыл КАРАБАН, 

3 курс Інстытута журналістыкі, 

старшыня студэнцкага саюза 

ІЖ, аўтар праекта «Студэнт БДУ 

на тыдзень»

Універсітэт – адно з нешматлікіх 
месцаў, дзе я пачуваюся камфорт-
на, дзе не шкада выдаткоўваць 
свае сілы. Сям’я і сябры перасталі 
здзіўляцца таму, што практычна 
ўвесь свой час я тут. Вучоба, актыў, 
актыў, вучоба :) 

БДУ дае мне магчымасць зай-
мацца тым, што мне падабаецца, 
што ў мяне атрымліваецца. 

Нядаўна з камандай запусцілі 
новы праект для абітурыентаў 
«Студэнт БДУ на тыдзень». Бачу, 
што ён дае карысць як будучым 
студэнтам, так і альма-матар. Пра-
цаваць даводзіцца 24/7, але хто 
казаў, што будзе лёгка?

Андрэй ТАЛЕРЧЫК, 

3 курс Інстытута журналістыкі, 

старшыня савета старастаў ІЖ, 

галоўны рэжысёр фітнэс-шоу 

«Гарачыя гульні»

БДУ для мяне – стартавая пля-
цоўка ў жыцці. Менавіта тут я магу 
апрабаваць шматлікія віды дзей-
насці, набрацца неабходнага дос-
веду. Апроч атрымання адукацыі, 
БДУ дае мне магчымасць рэаліза-
ваць сябе ў творчым і грамадскім 
жыцці. Так, летась я стаў старшы-
нёй савета старастаў Інстытута 
журналістыкі БДУ. Акрамя таго, два 

гады запар сумесна са студэнтамі і 
выкладчыкамі ІЖ арганізую фіт -
нэс-шоу «Гарачыя гульні». Сёлета 
праект удзельнічае ў конкурсе 
«Найлепшы моладзевы праект». 
Гэта дапамагло нам атрымаць не-
аб ходную матэрыяльную і адміні -
стра цыйную падтрымку, дзякуючы 
чаму мы змаглі правесці «Гарачыя 
гульні» не толькі ў Інстытуце жур-
налістыкі, але і на іншых факуль-
тэтах БДУ.

Анастасія ПЕЛІХ,

3 курс юрыдычнага факультэта, 

кіраўнік культурна-масавага на-

прамку БРСМ БДУ, старшыня 

творчага саюза юрфака

БДУ – гэта не проста месца, куды 
мы прыходзім вучыцца. БДУ – гэта 
месца, дзе я магу рэалізаваць  
сябе. Для мяне гэта другі дом, бо 
тут я праводжу вялікую частку 
свайго часу. Тут я не толькі ат-
рымліваю якасную базу ведаў, 
але і займаюся ўлюбёнай спра-
вай. На першым курсе я патрапіла 
ў камітэт БРСМ БДУ на пасаду 
кіраўніка творчай лабараторыі. Я 
ўдзячная свайму ўніверсітэту і 
сваёй арга нізацыі за новых ся-
броў, за шчаслівыя, поўныя эмо-
цый і ўражанняў, дні.

Марыя БАГЛАЙ, 

4 курс біялагічнага факультэта, 

намеснік старшыні ГА «Студэнц-

кі саюз БДУ» і кіраўнік студэнц-

кай куратарскай службы біяла-

гічнага факультэта 

За 4 гады БДУ стаў для мяне дру-
гім домам, другой сям’ёй. Мена-
віта тут я сустрэла сваіх сяброў, 
здабыла мэту ў жыцці і зразумела,  
што тое, што цябе атачае, зале-
жыць толькі ад цябе. Я не ведаю, ці 
змагу я калі-небудзь у жыцці пе-
ражыць тыя эмоцыі і пачуцці, якія 
падарыў мне Універсітэт. Дзякуй  
за досвед, за ўрокі і пу цёўку ў        
дарослае жыццё, мая ўлюбёная 
alma mater!
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БДУ – твой крок у будучыню!
Добрай традыцыяй 
сталі сустрэчы 
студэнтаў са 
школьнікамі 
старэйшых класаў 
беларускіх гарадоў 
і раёнаў у рамках 
грамадска-асветніцкай 
акцыі «Універсітэт – 
твой крок у будучыню» 
пярвічнай арганізацыі 
БРСМ галоўнага 
ўніверсітэта краіны. 

Гэта ўнікальная для нашага ўні-
версітэта акцыя, накіраваная на 
павышэнне прэстыжу вышэйшай 
адукацыі. На працягу трох дзён   
удзельнікі акцыі знаёмяцца, спа-
борнічаюць, абменьваюцца твор-
чым вопытам. Штогод акцыя пра-
ходзіць пад дэвізам «Роўны наву-
чае роўнага»: студэнты, за плячы-

Пярвічная прафсаюзная 
арганізацыя студэнтаў 
БДУ – самая шматлікая 
грамадская арганізацыя, 
якая аб’ядноўвае навучэнцаў 
і з’яўляецца галоўным 
сацыяльным партнёрам 
універсітэта. З самых першых 
дзён свайго навучання любы 
студэнт БДУ можа стаць 
сябрам прафкама і разам 
з прафсаюзным квітком 
атрымаць пэўны пакет 
ільгот, гарантый і бонусаў. 

Галоўная задача прафкама – размаўляючы   
са студэнтамі, даведацца, чым яны жывуць, 
выявіць, якія праблемы ў іх існуюць, і, вядома, 
дапамагчы іх вырашыць: прадстаўнікі арга-
нізацыі ўваходзяць у склад усіх саветаў і ка-
місій універсітэта, дзе абавязкова ўлічва-
ецца іх голас. Таксама па ініцыятыве праф-
кама  рэгулярна праходзяць сустрэчы актыву     
з кіраўніцтвам універсітэта па актуальных 
пытаннях. Напрыклад, суст рэчы па пытаннях 
жыллёва-побытавай  сферы з прадстаўнікамі 
Студэнцкага гарадка БДУ:

– Нядаўна прайшоў круглы стол па ўмо-
вах пражывання ў інтэрнаце з дырэктарам 
студгарадка. Усяго праз некалькі дзён, мы 
бачым, што пачалася праца па рашэнні 
праб лемных пытанняў, – адзначае старшыня 

студэнкага прафкама Вольга Локцева.

Сёлета 14 сакавіка 
стартаваў новы праект 
упраўлення выхаваўчай 
работы з моладдзю і 
Студэнцкай асамблеі 
БДУ – інтэнсіўны курс 
заняткаў для студэнтаў 
«Універсітэт Плюс». 

«Універсітэт Плюс» – форма ар-
ганізацыі дадатковай пазавучэб-
най адукацыі студэнтаў, якія да 
гэтага маюць цікавасць і вылуча-
юцца лідарскімі якасцямі сярод  
аднагодкаў. «Універсітэт Плюс» – 
праграма падрыхтоўкі і навучання 

Прафкам БДУ – усё для студэнтаў
Пярвічная прафсаюзная арганізацыя 

студэнтаў БДУ – гэта ўсебаковая сацыяльная 
падтрымка навучэнцаў. Тут праводзяць бяс-
платныя кансультацыі па юрыдычных і сацы-
яльна-прававых пытаннях, арганізоўваюць 
другасную занятасць, аказваюць матэрыяль-
ную дапамогу. Дарэчы, звярнуцца па яе можа 
студэнт як бюджэтнай, так і платнай формы 
навучання. Матэрыяльную дапамогу гатовыя 
аказаць у цэлым шэрагу жыццёвых сітуацый: 
ад нараджэння дзіцяці да працяглай хваробы 
і няшчасных выпадкаў.

Вялікую ўвагу прафкам надае здароўю і 
адпачынку студэнтаў. Напрыклад, працуюць 
групы агульнай фізічнай падрыхтоўкі: вы-
даюцца абанементы на бясплатнае навед-
ванне басейна і трэнажорнай залы. Таксама 
ёсць магчымасць санаторна-курортнага 
лячэння: купіць пуцёўку ў санаторыі УП   
«Белпрафсаюзкурорт» сябры прафсаюза 
могуць са зніжкай 25 %. 

Да новага навучальнага года пярвічная 
прафсаюзная арганізацыя студэнтаў БДУ 
плануе распрацаваць праграму лаяльнасці – 
пералік арганізацый-партнёраў, якія дадуць 
сябрам прафкама зніжкі:

– Цяпер мы напрацоўваем базу партнё-
раў, напрыклад, да нас ужо звярнулася не-
калькі спартыўных комплексаў, якія гатовыя 
прапаноўваць абанементы са зніжкамі, – 
распавядае старшыня студэнцкага праф-
кама Вольга Локцева. – Прапаноў даволі 
шмат, аднак мы глядзім і аналізуем, якія з       
іх сапраўды будуць выгадныя для нашых 
студэнтаў.

Валерыя БАНДАРЧЫК

ма якіх уступныя іспыты, семінары  
і праекты, сесіі і курсавыя працы, 
распавядаюць пра сапраўднае 
студэнцкае жыццё, прэзентуюць 
дзейнасць падраздзяленняў БДУ, 

прадстаўляюць кожны факультэт, 
распавядаюць пра асаблівасці 
ўступнай кампаніі, інфармуюць 
школьнікаў пра актыўнасць орга-
наў студэнцкага самакіравання.

Комплекс прафарыентацыйных 
мерапрыемстваў, псіхалагічных і 
ролевых адукацыйных гульняў, якія 
праводзяць студэнты, дапамагае 
абітурыентам раскрыць свае та-
ленты і схільнасці і вызначыцца з 
будучай прафесіяй. Прапанову 
аформіць пажаданні адзін аднаму 
на перыяд студэнцкага жыцця шко-
льнікі заўсёды прымаюць «на ўра». 
Актывісты саюза моладзі захоўва-
юць лісты, многія з якіх потым    
вяртаюцца ўладальнікам разам з 
нагодай падтрымліваць цяпер ужо 
агульную alma mater. 

Іна Хох, сакратар БРСМ хіміч-

нага факультэта: «Універсітэт – 
твой крок у будучыню» – мерапры-
емства заўжды чароўнае, захап-
ляльнае, плённае. Ніколі не веда-
еш, што здарыцца на чарговай 
акцыі. Аднойчы пераканалася, што 
свет насамрэч цесны. Акрамя пра-
цы са школьнікамі мы штораз    
праводзім валанцёрскія акцыі. У 
сацыяльным прытулку г. Воранава 

я бавіла час з адной дзяўчынкай. Як 
высветлілася ў размове, Ліяна – 
мая зямлячка, яе бабуля жыве са 
мной на адной вуліцы, а сама яна, 
калі б воляй лёсу не патрапіла сю-
ды, павінна была б вучыцца з маёй 
малодшай сястрой у адным класе». 

На працягу акцыі студэнты так-
сама атрымліваюць шмат цікавых 
ведаў: знаёмяцца з культурай і 
гісторыяй раёна, наведваюць музеі 
і прад прыемствы, мясцовыя сла-
вутасці. Падчас сустрэч ладзяцца 
круглыя сталы, спартыўныя і ін-
тэлектуальныя мерапрыемствы, 
экскурсіі, творчыя вечарыны і сту-
дэнцкія дыскатэкі. 

Сёлета акцыя пройдзе ў Любані 
і Любанскім раёне Мінскай вобла-
сці. З 6 да 8 красавіка студэнты Бе-
ларускага дзяржаўнага ўніверсі-
тэта ў юбілейны, дзясяты, раз бу-
дуць дапамагаць школьнікам зра-
біць правільны выбар і свой першы 
крок у будучыню! 

Іван КЛЯЧКОЎСКІ

Універсітэт Плюс
студэнтаў навыкам грамадскай 
працы, кіравання моладзевай ар-
ганізацыяй.

Курс заняткаў разлічаны на 
студэнтаў 1–2 курсаў, якія пра-
яўляюць цікавасць да грамадскай 
працы ў моладзевых арганізацыях.

Усе студэнцкія арганізацыі ад-
правілі для праходжання курса за-
няткаў самых актыўных і перспек-
тыўных студэнтаў, якія ў далейшым 
будуць праяўляць сябе ў працы той 
ці іншай арганізацыі.

У рамках курсу ўдзельнікі два 
разы на тыдзень наведваюць за-
няткі і майстар-класы з кіраў-
ніцтвам універсітэта, псіхолагамі, 
прадстаўнікамі бізнес-супольнасці 

і студэнцкага самакіравання. У 
выніку кожны ўдзельнік будзе зда-
ваць экзамен, які будзе ацэнь-
вацца кампетэнтнымі экзамената-
рамі. Плануецца праводзіць падоб-
ныя курсы 2 разы на год.

Яўген ХАРУК
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Рэдактар Сяргей Сяргеевіч ШАФАЛОВІЧ

Карэктар Ганна Яўгенаўна РАК

Спартыўныя вяршыні БДУ
Кафедра фізічнага 
выхавання і спорту, 
спартыўны клуб 
праводзяць вялікую 
працу па далучэнні 
студэнтаў да рэгулярных 
заняткаў фізкультурай 
і ўдзелу ў спартыўных 
мерапрыемствах. 

Спартыўная база ўніверсітэта 
раскінута па ўсім Мінску. У яе ўва-
ходзяць 2 спартыўныя комплексы 
«Універсітэцкі» і «Буравеснік», 
крытых спартыўных зал – 27, з іх 7 
памяшканняў з’яўляюцца прыста-
саванымі для заняткаў фізічнай   
культурай і спортам; адкрытыя зо-
ны – стадыён, 4 бегавыя дарожкі,   
2 спартыўныя пляцоўкі. 

Навучальна- трэніравальны пра-
цэс праводзіцца ў групах спартыў-
нага ўдасканалення па 30 відах 
спорту, у якіх займаюцца больш    
за 1500 студэнтаў. У фінальных 
спаборніцтвах круглагадовай сту-
дэнцкай спартакіяды БДУ па 20     
відах спорту прымаюць удзел   
звыш 3500 студэнтаў. У спабор-
ніцтвах Рэспубліканскай універ-
сіяды каманды БДУ выступаюць у 
37 відах праграмы. 

Зборныя каманды ўніверсітэта 
паспяхова выступаюць у рэспублі-
канскіх спаборніцтвах, традыцый-
на займаючы прызавыя месцы ў 
лыжных гонках і біятлоне, каратэ і 
барацьбе, спартыўным арыента-
ванні, гіравым спорце, спартыўнай 
аэробіцы і шахматах. У 2016 годзе 

мужчынская зборная каманда БДУ 
па дзюдо другі раз запар заняла 1 
месца, абгуляўшы ўніверсітэт 
фізічнай культуры. Акрамя таго на-
шы каманды заваявалі першыя 
месцы ў спаборніцтвах па спар-
тыўным арыентаванні і шахматах. 

Ні адзін міжнародны форум не 
праходзіць без удзелу нашых 
студэнтаў. Каля 50 асоб уключаны   
ў склад нацыянальных каманд. 

 За 2016 год студэнтамі БДУ 

заваявана на чэмпіянатах свету, 

Еўропы, Алімпійскіх і Паралім-

пійскіх гульнях 19 медалёў (8 

залатых, 4 сярэбраныя, 7 брон-

завых).

На Алімпіядзе ў Рыа бронзавы 
медаль у грэка-рымскай барацьбе 
заваяваў студэнт юрфака Джавід 

Гамзатаў.
На XV Паралімпійскіх гульнях 

студэнт юрфака плывец Ігар Бокі 
заваяваў 6 залатых і бронзавы ме-
даль.

На чэмпіянаце Еўропы па грэка-
рымскай барацьбе Іосіф Чугаш-

вілі заваяваў бронзавы медаль.
Студэнт 1 курса ФМА Уладзі-

слаў Валюк стаў чэмпіёнам свету 
па хуткіх шашках на спаборніцтвах 
у Балгарыі.

Студэнты БДУ паспяхова выс-
тупілі на спартакіядзе Саюзнай 
дзяржавы ў Віцебску. Мужчынская 
зборная па баскетболе заняла 1 
месца, жаночая – другое месца.

Цімур Бердыеў заваяваў зала-
ты медаль чэмпіянату свету сярод 
ваеннаслужачых па грэка-рымскай 
барацьбе.

Наша барцоўская школа ўвогу-
ле самая аўтарытэтная ў краіне! У 
БДУ працуюць трэнерамі алімпій-
скі чэмпіён па грэка-рымскай ба-
рацьбе Камандар Маджыдаў, за-
служаны трэнер Беларусі Мікалай 
Прусаў, заслужаны майстар спор-
ту Сяргей Шундзікаў і іншыя вя-
домыя спецыялісты.  

Ва ўніверсітэце створаны 2 фут-
больныя каманды: мужчынская – 
«Звезда БГУ» і жаночая – «Зорка 
БДУ», якія бяруць удзел у чэмпіяна-
тах Беларусі і міжнародных спа-
борніцтвах. Акрамя таго, нашы ка-
манды па валейболе, баскетболе і 
гандболе выступаюць у гарадскіх і 
рэспубліканскіх спаборніцтвах, а 
таксама спартакіядзе Саюзнай 
дзяржавы.

Асноўнай базай па падрыхтоўцы 
зборных каманд БДУ да спабор-
ніцтваў з’яўляецца сучасны ком-
плекс «Універсітэцкі». У яго ўвахо-
дзіць стадыён з бегавымі дарож-
камі, 2 спартыўныя пляцоўкі (бас-
кетбол, тэніс), сектар для скачкоў  
у даўжыню. Акрамя таго маюцца 
гульнявая і трэнажорная зала, за-
лы для барацьбы і па цяжкай атле-
тыцы, а таксама басейн з саўнамі.

Паводле інфармацыі

Спартклуба БДУ 

Алена Амялюсік, студэнтка 
юрфака, заваявала сярэбраны   
медаль у каманднай гонцы на чэм-
піянаце свету па веласпорце на 
шашы.

Яўген Меднік, студэнт ІБМТ, 
заваяваў бронзавы медаль VII чэм-
піянату свету сярод студэнтаў па 
боксе.

На чэмпіянаце свету сярод 

студэнтаў па каратэ мужчынская 
каманда БДУ заваявала сярэб ра-
ныя медалі (студэнты эканамфака 
Рэнат і Дзмітрый Архіпенкі і сту-
дэнт ФФСН Глеб Алексін).

На чэмпіянаце свету па грэка-
рымскай барацьбе студэнт гіст-
фака Мікалай Стадуб заваяваў 
сярэбраны медаль, студэнт юрфа-
ка Віктар Сасуноўскі – бронзу.

Студэнцкі гарадок БДУ 
налічвае 9 інтэрнатаў 
для студэнтаў і адзін для 
супрацоўнікаў. Два з іх 
зусім новыя, знаходзяцца на 
тэрыторыі студэнцкай вёскі, 
побач з метро і прыгожым 
паркам. Большасць астатніх 
інтэрнатаў падтрымліваюцца 
за кошт капітальнага і 
касметычнага рамонтаў. 

Каля 8 тысяч навучэнцаў на перыяд 
2016/2017 года забяспечаны месцамі ў ін-
тэрнаце – гэта больш за 80 % ад агульнага 
ліку студэнтаў, якія маюць патрэбу ў жыллі 
падчас навучання. Асаблівая ўвага да 
студэнтаў 1 курса, менавіта да факультэтаў 
біялагічнага, хімічнага, механіка-матэматыч-
нага, геаграфічнага і фізічнага, а таксама да 
студэнтаў факультэта радыёфізікі і камп’-
ютарных тэхналогій і навучэнцаў МДЭІ імя   
А. Д. Сахарава БДУ. На 85 % забяспечаны 
студэнты гуманітарных факультэтаў: журна-
лісты, філолагі, эканамісты, юрысты, тэолагі, 
гісторыкі, спецыялісты сацыякультурных ка-
мунікацый, філосафы і сацыёлагі. 

Для разнастайнага адпачынку ў інтэрна-
тах ёсць шмат магчымасцяў: більярдавая, 
зала для тэніса, асобныя трэнажорныя залы 
для хлопцаў і дзяўчат, танцавальныя залы. 
Рыхтавацца да заняткаў можна ў абсталя-
ваных усім неабходным пакоях для сама-
падрыхтоўкі. Для побытавага камфорту ў ін-
тэрнатах № 2, 4, 7 і 11 працуюць пральні, у 
кожным інтэрнаце выдаюць пасцельную бя-
лізну, якую можна мяняць амаль штодзённа. 
Для занятых студэнтаў, ці для тых, хто не  
вельмі сябруе з плітой, у інтэрнатах раз-
мешчаны сталовыя, кафэ і буфеты. У 1, 2 і 11 
інтэрнатах працуюць цырульні. Другому ін-

Cтудгарадок – утульнасць і сучаснасць

тэрнату пашанцавала мець поруч майстэрню 
па рамонце адзення, а 6 і 11 – майстэрню па 
рамонце абутку. Амаль што ў кожным інтэр-
наце ўсталяваны тэрміналы для электроннай 
аплаты паслуг ці інфакіёскі. 

Студэнцкі гарадок БДУ – выдатная пля-
цоўка для рэалізацыі творчага патэнцыялу і 
лідарскіх якасцяў навучэнцаў універсітэта 
праз органы студэнцкага самакіравання. У 
кожным інтэрнаце і па-за ім праводзяцца  

розныя мерапрыемствы, распрацаваныя  
каардынацыйным саветам, студэнцкімі са-
ветамі інтэрнатаў, грамадскай інфармацый-
най службай, намаганнямі спартыўна-
турысцкага клуба і студэнцкай творчай лаба-
раторыі. Ахову і парадак пражывання пад-
трымлівае студэнцкая служба бяспекі. 

Уся важная інфармацыя наконт інтэр-

натаў БДУ і правілаў пражывання ў іх 

даступная на сайце: studgorodok.bsu.by.
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